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 راهنمای تنظیم مقالات

  نامهپژوهشاهداف: 

 ان.های ادبی ایران و جهف به مکتبوهای نظری و بنیادی معطانتشار پژوهش -

شناسوی شناسوی و هسوتیهوای ادبوی بوه رویکورد معرفتدادن پوژوهشسوق -

 های ادبی.مکتب

هوای علموی و پژوهشوی کمک بوه ارتقوای سوطا دانوش و نظریّوات و فعّالیّت -

 یمنودان بوه حووزهمحقّقان، استادان، دانشجویان و کارشناسان و سوایر علاهه

 های ادبی.مکتب

ان دانشوجویان اسوتادان، دانشوجویان و ارتقای تعاملات علمی و پژوهشوی میو -

های هنر، ادبیّات فارسی و ادبیّات های مختلف خصوصاً حوزهکارشناسان رشته

 سایر ملل.

 گسترش همکاری و رهابت میان کنشگران علمی و ادبی. -

 ِّّنامهپژوهشمشی  خط: 

پژوهشوی ها و جستارهای علمی و مقالهکه است ی دانشگاهی امهان، پژوهش«های ادبیمکتب»

ها در جهوت گسوترش مباحو  کند. لازم است مقالوههای ادبی را منتشر میی مکتبدر حوزه

ریوزی های ادبی در ایران و جهان با اولویّت بررسی، طرحها و دبستانی مکتبمبنایی در حوزه

های ادبی ایرانی در ابعاد مختلف باشود. تحلیول نظریّوات و تجوارت مورتب  بوا و تبیین مکتب

 های ادبی با برخورداری از رویکرد نقد علمی از رئوس این خ ِّّ مشی است. های مکتبحوزه

 

 



 

 قوانی کوه مایول بوه ی محقّهیّآرایی مقالات از کلّبرای تسهیل و شتات کار داوری و صفحه

هوای ادبوی هسوتند، ی مکتبناموهفرستادن مقالات خود برای بررسی و چاپ در پژوهش

 های زیر توجه فرمایند:شود به نکتهدعوت و تقاضا می

 ّبررسی و چاپ  های ادبی رامکتبی نامهمشی پژوهش مقالات متناسب با خ ِّّ ،هاین نشری

 کند.می

 ًه به صوورت الکترونیکوی و از طریوا سوایت اختصاصوی مجلّو از آنجا که مقالات منحصرا

ه شوند، ضروری است نویسندگان ارجمند ابتدا به عنوان کاربر در پایگواه مجلّوپذیرفته می

 ثبت نام کنند. 

 ای یسونده باشودم مقالوات ترجموهی فرستاده شده باید پژوهشی و فرایند تحقیا نومقاله

 شود.پذیرفته نمی

 ای در نگارش و فرسوتادن مقالوه در نظور گرفتوه و حرفه خلّاقهنجارهای علمی و هواعد ا

 رعایت شود.

 ی دیگری فرستاده شده باشد.هزمان به نشریّمقالات فرستاده شده نباید هم 

  ّشد.ی دیگری چاپ شده باهمقالات فرستاده شده نباید در نشری 

 مجله  ینهامّااز طریا س لازم است مقالهhttp://rjls.journals.umz.ac.ir   در محوی

Word ( ًتایپ و با انتخوا8005ترجیحا )ت (Word 97-2003 Document )ذخیوره 

(Save )دبا نام و بدون نام نویسنده فرستاده شو شود و در دو فایل. 

 ّهای رسیده آزاد است. در ویراستاری، تنظیم و تلخیص مقاله ههیأت تحریری 

 و فارسوی) هوای زیور تشوکیل شوده باشود: چکیودههای فرستاده شده باید از بخشمقاله 

مبوانی  – 4 متحقیوا روش -9 مپژوهش یپیشینه -8 ممسأله بیان و مقدّمه -6 ،(انگلیسی

بوا  منواب  و گیوریبح  و نتیجوه - 1 مای پژوهشهیافته -7 منظری یا چارچوت مفهومی

 .(Bold) و به صورت برجسته B Nazanin 14هلم

 خانوادگی نویسوندگان مقالوه بوه هموراه  ، عنوان مقاله، نام و نامنخست مقالهی در صفحه

 صات آنان آورده شود.مشخّ

 ّدمت سه یا محل خوی تحصیلی، مؤسّی علمی، رشتهمرتبه»صات نویسندگان شامل: مشخ

 هم فارسی و هم انگلیسی(، و ایمیل است.) «یا تحصیل

 ی مسؤول( در داخل پرانتز بلافاصله پس از نام و نام خانوادگی نویسنده) لازم است عبارت

 مسؤول است، آورده شود. یفردی که نویسنده

http://rjls.journals.umz.ac.ir/


 

  مقاله به زبان فارسی و با رعایت هواعد دستوری و با هلمB Nazanin 13 ی کوه فاصوله

های روشن سانتیمتر باشد، نوشته و از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل 6167 سطرها

 داری شود.و اساسی در زبان فارسی دارند، خود

  هشت هزار( کلمه تنظیم شود.) 5000مقاله حد اکثر در 

 بار ارجاعات لاتین درون متن به زبان فارسی باشد و معادل لاتین آن صرفاً بورای نخسوتین

 ویس آورده شود.به صورت زیرن

 گیری آورده شود. ی داخل پرانتز پس از نتیجهمتنی با شمارههای درونیادداشت 

 نام خانوادگی، سال:ص( نوشته شود.) ارجاعات فارسی، درون متنی به صورت 

 ی زیر آورده شود:مشخّصات مناب  درپایان مقاله به شیوه 

 (، نام مترجم یا مصحّا، محلّ نشر: لیکایتا) سال نشر( نام کتات) کتات: نام خانوادگی، نام

 ناشر.

 ایتالیوک(، دوره، سوال، ) ، نوام نشوریه«عنوان مقاله»سال نشر( ) مقاله: نام خانوادگی، نام

 .ص-،صی مجلهشماره

 عنووان »داخول پرانتوز(، ) ، آخورین تواریو و زموانتارنمای اینترنتی: نام خوانوادگی، نوام

  به صورت ایتالیک.، نام تارنما و نشانی اینترنتی «موضوع

 ها با هلم زیرنویسB Nazanin 10 از راست به چپ( و هلم) در فارسیTimes New 

Roman 9 سانتیمتر نوشته شود. 6ی سطر از چپ به راست( با فاصله) در انگلیسی 

  مقالات در محی (Word) یو حاشیه (Margins) از بالا و پایین (1 ,5 cm)  و چپ و

 تایپ شود.  A4 (Paper Size)ی صفحهازهو اند (cm 4,25) راست

 تو رفتگی نخستین سطر از هر پاراگراف (5 ,0 cm) .باشد 

 ی فارسی با هلم چکیدهB Nzanin 12  و انگلیسی با هلمTimes New Roman 11 

واژه( و بوا اسوتفاده از  7توا  4) های کلیدی فارسوی و انگلیسویکلمه(، واژه 870تا 670)

 شود. نوشتهمایز و ویرگول از یک دیگر مت

 :ابیات داخل جدول مانند نمونه زیر هرارگیرد 

 بووووه نووووام خداونوووود جووووان و خوووورد
 

 کووووزین برتوووور اندیشووووه برنگووووذرد 
 

 گاه خطوط جدول حذف شود: آن

 کووووزین برتوووور اندیشووووه برنگووووذرد  بووووه نووووام خداونوووود جووووان و خوووورد 



 

  

 .د.ها نیز رعایت شونیم فاصله اساس در نگارش مقاله، جدانویسی است 

 ها به صورت عنوان جدول در هسمت بالای آن و عنوان شکل و نمودار در هسمت پایین آن

نوشته شوند.  (Bold) برجسته 66هلم ها شماره داده شود و باچین هرار گیرد، به آنوس 

 مثال:

 ی تحصیلیتوزیع دانشجویان بر حسب دوره -3 یجدول شماره

 علمی در چند کشور جهان ترتیب تولّد نخبگان - 0ی نمودار شماره

 و بوه صوورت برجسوته  60ول و نمودار با هلوم مفاهیم و متغیّرهای بخش افقی داخل جد

 نوشته شود.

 غیور  صوورت بوه و 60 هلوم بوا نمودار و جدول داخل عمودی بخش متغیّرهای و مفاهیم

 .شود نوشتهبرجسته 

  شته شود.عادی( نو) برجستهو به شکل غیر  3اعداد جدول و نمودار با هلم 

 / ( نوشته شود.89/87مثل ) اعشار به صورت ممیّز 

  های زیر جدول و یا نموودار بوا در صورت نیاز به زیرنویس در جدول و یا نمودار، پانوشت

 نوشته شود. 3هلم 

 ی استناددهی در متن و بخش مناب  در راهنمایی تفصیلی تنظیم مقالات آمده است.شیوه 



 

 

 

 



 

 

 

 رستفه

، فورزاد بوالو، مدرنیستی در رمان سنگ صبور چوبک های پستلفهبررسی مؤ

 66و95 ...................................................شهرام احمدی و مریم خواجه نوکنده.......................

 

ی و مقایسکه« هکاسایه از رگ هر تاک دشت»بازتاب رئالیسم وهمی در رمان 

طیبه کریمی، علوی تسولیمی و شوهرام مورادی ، وهمناک ادبیّاترئالیسم وهمی با 

 95-15 ....................................فیروز...............................................................................................

  

نجموه ، در شکعر اخکوان هویّکتاز  سیسمگیری مبتنی برکلاسیتحلیل جهت

 15-37 ...................................................................................................................................دری.

 

، سازکطیور زیرک، ، رئالیسم و سمبولیسم در شعر منوچهر آتشیسیسمرمانتی

   31-685 ........................................اسماعیل آذر، فرهاد طهماسبی و عبدالحسین فرزاد.....

 

مسوعود فروزنوده، ، های کوتاه بیکژن نجکدیسیستی از داستانخوانشی رمانتی

 685-675 .........................پریوش میرزاییان..و  طالبی، ابراهیم ظاهری عبدوندامین بنی

 

گری تحلیکلب روانپذیری مکتب ادبی سوررئالیسم از دستاوردهای مکتتأثیر

 زاده جلوودارسولمان یحیوی ،بکر ضکمیر ناخوداگکاه تأکیکدزیگموند فرویکد بکا 

....................................................................................................................................... 655-675



 

 



 66 ■مدرنیستی در رمان سنگ صبور چوبک  های پستبررسی مولفه

 ی در رمان سنگ صبور چوبکمدرنیستستهای پُلفهبررسی مؤ
 6 فرزاد بالو

 8 شهرام احمدی

 9ه نوکندهجمریم خوا

 چکیده
در  در آفرینش یا تحلیل داستان و رموان، عمور چنودانی مدرنیستیپُستاستفاده از رویکرد 

داستانی معاصر ندارد و در این راستا،آثار نویسندگانی چون رضوا براهنوی، شوهرنوش  ادبیّات

با خود دارند. با در  را مدرنیستیپُستخسروی و .... بسیاری از مختصات  پارسی پور، ابوترات

پرواضوا اسوت  داسوتانی، ادبیّات یدر عرصه مدرنیسمپُستو جریان سازی نظر گرفتن تاری

نگارندگان ایون  امّانی چون صادق چوبک از این دایره بیرون باشند. امّاکه آثار داستانی پیشگ

ود کوه ظرفیوت شبور چوبک از معدود آثار داستانی محسوت میمقاله بر آنند رمان سنگ ص

های مختلف ادبوی، از جملوه بوا رویکورد د که براساس نظریه یا نظریهیا گنجایش آن را دار

که رمان سنگ صوبور صوادق چوبوک از چنان مدمورد نقد و تحلیل هرار گیر مدرنیستیپُست

جودشناسانه، فراداستان، چند صدایی، محتوای و مثل مدرنیستیپُستهای بسیاری از ویژگی

 اختلال زمانی و مکوانی و ... برخورداراسوت. بینامتنیت، پارودی، پارانویا، از هم گسیختگی و

داستانی خوواهیم  ادبیّاتدر  مدرنیستیپُستهای در این جهت، ابتدا به طرح و شرح ویژگی

هووای لفووهمؤ یوولد و هوورائن درون متنووی بووه تحلو سوو س بووا اسووتناد بووه شووواه پرداخووت

 در رمان سنگ صبور اهدام خواهیم کرد. مدرنیستیپُست

 

 .مدرنیسمپُستهای لفه، مؤسنگ صبور، صادق چوبک :های کلیدیواژه
 

 مقدّمه -3

هوایی حووزهیوک رویکورد،  یهبوه مثابو، «مدرنیسوم پسوت» یوا «پست مدرن»

 ... را فلسوفه و ،موسیقی، جامعه شناسی اتر،ئت مانند: معماری، سینما، یگوناگون

تفواوت آرا در میوان  هوای خوود هورار داده اسوت. بوا وجوودآمووزه توأثیرتحت 

 تحووّل ،هدر مشترک آرا و عقایدشانتوان گفت می "پست مدرن"پردازان نظریه

                                                 
 @umz.ac.irf.baloo  ی مسؤول()نویسنده فارسی دانشگاه مازندران ادبیّات دانشیار گروه زبان و -1
  ahmadish52@gmail.com               فارسی دانشگاه مازندران ادبیّاتاستادیار گروه زبان و  -2
 e90@yahoo.commaryam_khaj  فارسی ادبیّاتکارشناس ارشد زبان و  -3

 

mailto:maryam_khaje90@yahoo.com
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های روشونگری در دسوتاوردشان و رویکردی انتقادی بوه دایمیِّ مبانی اندیشگی

روایت »و براین اساس به هیچ  است دانسان خودبنیا فاعلیت ویژههبدوران مدرن 

ها و تفسویرهای رایو  . بی آن که بخواهیم وارد بح باور و اعتقاد ندارند «کلانی

تووان گفوت اصطلاح مدرن شویم، می به عنوان پیشوند و پسوند سمای و پست از

ای سر عقل آمدن مدرنیسم است در نوع مواجهه با سنت به گونه مدرنیسمپُست

ی حواکم بور عصور مودرن سوژه(. فرهنوگ و فلسوفه) قی از انسانو تعریف و تل

نگاهی سلبی به سنت دارد و به طورکلی بوه هرچوه کوه بوا خوود رنوگ و بووی 

از درِّ مفاهموه  مدرنیسمپُست. حال آن که زندپشت پا می گذشته به همراه دارد

 آید و از امتوزا  عناصوری از سونت و مودرن، بوهو مکالمه با دنیای سنت بر می

ترکیبوی از  80یازد. اگرچه انسان غربوی در هورن آفرینش اثر یا آثاری دست می

 سیسمرمانتیی دوره انسان عصر هرون وسطی، دوران رنسانس، عصر روشنگری،

 یوا در معنوای سووژه تحووّلرغم علی .(5: 6338، برندا)و روانکاوی فروید است 

دارد، حال آن که پسا  تأکیدمایشا  فعّالفاعل شناسا، همچنان بر منِّ یک ارچه و 

ای از ساختار گراهایی چون فوکو، دریدا، بارت، لکوان و ... تعریوف و تلقوی توازه

ی روان های چند گونوهدهند و آن را مقهور هدرت، زبان و ساحتسوژه ارائه می

از بور  عوا  نشوینی توا نیسوتی و مورل تقلیول  کننود و سووژه رامعرفی موی

 نموایمتنواه  سواختار ایون درک با نویسنده« درنپسام» یورهد در دهند.می

 عبوارتی بوه و کنودموی انکوار را شناسوا فاعل یا سوژه وجود مدرن، عصر آگاهی

 رود،موی بین از سوبژکتیویته و سوژه که هنگامی کند،می منحل را مدرن انسان

ن هوم ذهو در حتّوی آن ساخت یا و تواهعیّ بازآفرینی یا بازنمایی امکان هرگونه

  (.889: 6958کچوبان،) شودفی میمنت

در ادبیات هم یک دیدگاه واحد و همه شمول برای طبقه بنودی ادبیوات پسوت 

 ها هسوتیممیتعاریف و طبقه بندفراوانی در تنوّعو شاهد  مدرنیستی وجود ندارد

نظریوه  گریزنود.بنودی و تعریفوی مویها از هرنووع طبقوهچه اینکه پست مدرن
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و ...  ، تواریوشناسوی، جامعهادبیّوات، ی فلسوفه، هنورهپردازان بسیاری در زمینو

از آن جا که هلمرو پژوهش حاضر بوه بُعود ادبوی  امّااند. پست مدرن سخن گفته

های نظریه پردازانوی خوواهیم آن ناظر است ما نیز به طور خاص به آرا و اندیشه

قیم یوا غیور به طوور مسوت (داستانی ادبیّاتترجبحاً ادبیّات )پرداخت که لزوماً با 

های رمان پست مودرن نیوز کند . در مورد ویژگیمستقیم پیوند وثیقی پیدا می

نظریه پردازان متعددی چون: برایان مک هیل، ایهوات حسون، بودریوار، دیویود 

 ،موک هیول .ر.ک) انود... هلوم فرسوایی کورده هاروی، بری لوئیس جان بارت و

-ت رمان پست مدرن مطرح نمودهبا هایی که درترین ویژگیاز مهم امّا(. 6938

توان به موارد ذیل اشاره کرد: محتوای وجود شناسانه، بی نظموی زموانی اند می

ها، اهتباس، چندصدایی، از هم گسیختگی، تداعی نامنسوجم در روایت روی داده

ها، پارانویا، دور باطل، اختلوال زبوانی، عودم هطعیوت، پراکنودگی و عودم اندیشه

 و .... م یا شیر تو شیر، بینامتنیت، پارودیمرکزیت، کارناوالیس

در داسوتان و رموان در ایوران بوه  مدرنیسوتیپُستگیری از عناصور اگرچه بهره

ای از گردد در عین حال، به پوارهی هفتاد و هشتاد بر میصورت آگاهانه به دهه

 برخوی امّوا ماندچند دهه پیشتر نگاشته شده توان اشاره کرد کهآثار داستانی می

هوای کواظم تینوا، ای از داستانرا در خود دارند. پاره مدرنیستیپُستهای مؤلفه

و صوادق چوبوک در ایون دسوته هورار  غلامحسین ساعدی، هوشونگ گلشویری

   گیرند.می

داستانی معاصر ایران، صادق چوبوک نوامی آشونا و برجسوته  ادبیّاتی در حوزه

نویس معاصر فارسی بعد از نترین داستاشود. از وی به عنوان بزرلمحسوت می

اش بوه ای کوه بوا سوبک و زبوان ویوژهبه گونه ماندزاده و هدایت یاد کردهجمال

گوردد. سوبک و زبوانی کوه سهولت از دیگر نویسندگان مطرح معاصر متمایز می

هایش محدود شد و پس از او میورا  بوران و پیروانوی ها و داستانتنها به رمان

شوود و چوبوک آخرین رمان چوبک محسووت موی ورپیدا نکرد. رمان سنگ صب
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. رموان سونگ صوبور، از چنود پردازدمیی فرودست جامعه و طبقه به فقردرآن 

در این رمان، احمد آها، معلمی است  شخصیت اصلی و فرعی تشکیل شده است.

نشین اسوت. در آن خانوه، زنوی بوه نوام که با چند تن دیگر در یک خانه، اجاره

ند که چهارمین زن حا  اسمعیل است و از او پسری بوه نوام کگوهر زندگی می

ی گوهر و حا  اسوماعیل اسوت کوه بوا خوون زری دارد. کاکل زری، بچهکاکل 

دهند و پوس از ایون دماغ شدنش در حرم شاه چراغ نسبت حرامزادگی به او می

ی خوود واهعه، حا  اسمعیل، گووهر و کاکول زری و جهوان سولطان را از خانوه

کنود ای که احمد آهوا در آن زنودگی مویی اجارهها به خانهکند و آنیبیرون م

آورد. کاکول زری روی روی میآورند. گوهر برای گذران زندگی به صیغهپناه می

شود و سورانجام در های درون حوض سرگرم میای، با ماهیی اجارههم در خانه

لطان نیوز در طویلوه زنی به نام جهوان سوپیر شود.افتد و خفه میاین حوض می

خوورد. بلقویس، زنوی نشین است و در کثافت غلوت مویجاهست که فل  و یک

چوله است که با شوهر تریواکی و عقویم خوود در گون و با صورتی پر از چالهآبله

کند و هنوز باکره مانده است. شخصیت دیگر ایون داسوتان، این خانه زندگی می

چند زن و مرد دیگر را بوا سویانور بوه  القلم، مردی هندی است که گوهر وسیف

 ... رساند وهتل می

 پرسش اصلی پژوهش-0

ای از نویسوندگان، آگاهانوه و براسواس داستانی فارسی، پواره ادبیّاتی در حوزه

اند که آزاده خوانم به نگارش رمان یا داستان پرداخته مدرنیستیپُستهای انگاره

 امّواانود. رات خسوروی، و ... از آن دسوتهاش رضا براهنی، پلکان ِّ ابووتو نویسنده

هووای مؤلفووهتوووان براسوواس ی حاضوور ایوون اسووت کووه آیووا موویپرسووش مقالووه

ای از متوون داسوتانی، و در ایون میوان، سونگ به خوانش پواره مدرنیستیپُست

رموان یوا  آن مودعی نگوارش نویسوندگانصبور صادق چوبک پرداخت کوه نوه 

ودند و نه هرائن و شوواهد تواریخی چنوین ب مدرنیستیپُستداستان با رویکردی 
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تووان سونگ صوبور را تر آیوا میتر و سادهکند؟ به تعبیر دهیامی تأییدامری را 

 حسات آورد یا نه.رمانی پسامدرنیستی به

 ی پژوهشفرضیه-6

 چوه فوی حودّ این اساس استوار است کوه ی نگارندگان این نوشتار برفرضیه امّا

های موجود بدانیم و را فراتر از نظریه (اعم از شعر و نثر) ذاته متن به ما هو متن

که متون خواندنی و متوون  باشیمی بارتی باور داشته بندی دوگانهچه به تقسیم

کوه از هابلیوت و  دانیمنوشتنی داریم، رمان سنگ صبوررا از آن دسته متونی می

 هرارگیورد. ظرفیت لازم برخوردارست تا از منظرهای مختلف مورد نقد و بررسوی

 مدرنیسوتیپُستهوای رایو  و مرسووم مؤلفوهبسویاری از  یاز آن جمله بر پایه

 هابلیت بازخوانی و تحلیل را دارد. 

 ی پژوهشپیشینه-4

انود تواکنون رموان سونگ صوبور تا آنجا که نگارندگان این مقاله بررسوی کورده

از  امّوااسوت.  مورد نقد و بررسی هرار نگرفته مدرنیستیپُستهای مؤلفهبراساس 

و تحلیل هرار گرفته اسوت کوه  تأمّل موردهای ادبی ها و نظریهمنظر دیگرمکتب

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: از آن جمله می

هوای مؤلفوهتطبیوا  یه( در مقالو6931) انوه هملواهیلطیفه سلامت باویل و فتّ

ناتورالیسم بر  تأثیرناتورالیستی با آثار صادق چوبک، به بررسی توصیفی تحلیلی 

 اند. آثار چوبک از جمله سنگ صبور پرداخته

های ادبی در آثار چوبوک بررسی مکتب یه( در مقال6954) مریم غلامرضا بیگی

های رئالیستی در رمان تنگسویر و سونگ صوبور، کوشویده با نگاهی به مشخصه

هوای چوبوک در سوبک و های محتووایی و نووآوریعلاوه بر بررسی ویژگیاست 

 تأثیرمیزان  های رئالیستی و ناتورالیستی این دو اثر،محتوا با برشمردن خصیصه

 را مورد ارزیابی هراردهد.  های ادبی اروپاها از مکتبگذاری آن

http://jmmlq.azad.ac.ir/?_action=article&au=526932&_au=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85++%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C
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ی و چنودزبانی بواختینی و چندآوای یه( در مقال6931) و مریم خواجهبالو فرزاد 

هوای های آن در رمان سنگ صبور، چندآوایی و چندزبانی باختینی و جلوهجلوه

ادبی و  -آوایی اشخاص تاریخیمختلف آن اعم از نقیضه پردازی، بینامتنیت، هم

صبور مورد نقد و بررسی هرار هایی از رمان سنگ همراه با مصادیا و مؤلفه ... را

   اند.داده

 ژوهشروش پ-0

تورین ای از بنیوادیی پوارهبور پایوه و تحلیلوی،–ما در ادامه بوا روش توصویفی

پوردازیم. به بازخوانی و تحلیل رمان سنگ صبور موی مدرنیستیپُستمختصات 

 مدرنیسوتیپُستهوای در این جهت، ابتودا معرفوی کوتواه از هریوک از ویژگوی

هوا متنی به تحلیل آن خواهیم داشت و س س با استناد به شواهد و هرائن درون

 خواهیم پرداخت. 

 در رمان سنگ صبور چوب  مدرنیستیپُستهای ویژگی-3

  از محتوای وجودشناسانه تا فراداستان و چارچوب شکنی -3-3

ی در رموان، هسوته وجودشناسکانهت گفوت کوه محتووای شاید بتوان به جرأ

-سوبب موی ای کهویژگی شود.محسوت می مدرنیستیپُستهای مؤلفهمرکزی 

هوای مدرنیسوتی متموایز گردنود کوه از رموان مدرنیسوتیپُستهای شود رمان

در رموان مودرن، خوود وجوود جهوان اموری » محتوایی معرفت شناختی دارند.

مفروض تلقی شده بود و کار شخصیت اصلی فق  شناخت این جهان بود. رموان 

ی شناساها کنند. آیا همهنویسان پسامدرنیست در همین فرض مهم مناهشه می

دست اندرکار شناخت یک جهان واحدند، یا موا بوا تکثوری از جهوان در اذهوان 

بواری، در رویکورد  (.73:6951، پاینوده) «رو هسوتیم؟شناساهای مختلف روبوه

، عنصر غالب درداسوتان و رموان، وجودشناسوانه هلموداد شود و مدرنیستیپُست

-نی خبر داد و در برابر روایتر زیست جهاو تکثّ تنوّع از مدرنیستیپُست ادبیّات
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. بوراین اسواس، های کلان و تقلیل همه چیز به یکدسوتی و یک وارچگی ایسوتاد

، چشم انداز متفاوتی از دیگور مدرنیستیپُستهای ها دررمانهریک از شخصیت

 گذارد.ها از جهان هستی به نمایش میشخصیت

صوال کوتواه آن به اتّ ویژگی ای که بری لوئیس از - فراداستاناز سویی دیگر،  

شود. جایی که رمان محسوت می مدرنیستیپُستهای مؤلفهاز دیگر  -بردنام می

گویود. ها سخن میو چگونگی ساخته شدن آن خودشیا داستان از ساختارهای 

ویلیوام »انود. رمان نویسان و منتقدان تعاریف متعددی از فراداسوتان ارائوه داده

ی فراداسوتان را در یکایی برای نخسوتین بوار واژهگَس، رمان نویس و منتقد آمر

کار برد. او در آن مقاله، خوود به« های زندگیداستان و شکل»ای با عنوان مقاله

شوخص دیگوری بوه نوام «. نامید« فراداستان»های معاصر را ارجاعی بودن رمان

کوه در مورز بوین »دانود مارک کوری، فراداستان را نوع خاصوی از نوشوتار موی

-گیرد و همین مرز به موضوع اصلی این آثوار تبودیل مویتان و نقد هرار میداس

  (.984: 6939مقدادی، ) «شود

داند کوه بوه خواننوده یوادآور ای میپاتریشیا واو در کتابش فراداستان را نوشته 

فراداسوتان » شود که مرز میان داسوتان و واهعیوت از کجوا توا بوه کجاسوت:می

شود که به شکلی خودآگواه و ای داستانی اطلاق میاصطلاحی است که به نوشته

مند، توجه خواننده را به ماهیت یا وضعیت خود به عنوان امری ساختگی یا نظام

ی میوان هایی را در موورد رابطوهکند تا از این طریا پرسشمصنوع معطوف می

(. از ایون رو، فراداسوتان، داسوتانی 3-5: 6930) «داستان و واهعیت مطرح سازد

که بوه عنووان یک شخصیت، بل عنوانی داستان که نویسنده نه به است درباره

شوود و در موورد خوود داسوتان، شوگردها و نویسنده و خالا اثر وارد رمان موی

ای عنصر یا تمهید فراداستان، جنبوه»کند. ساختارهای ساخته شدنش بح  می

آورد که بنابر توجه میاز نوشتار، خوانش یا ساختار اثر را به پیش زمینه و مرکز 
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 «گرایانوه( بایود در پوس زمینوه باشوندواهو ) نویسیمعیارهای کاربردی داستان

 (. 75: 6950لاوزن، )

ترین رهیوافتی کوه مهم –سنگ صبور  - عنوان رمان چوبک زبیش از هر چی  

کند رهیافتی وجودشناسانه اسوت. آن چنوان کوه رموان به خواننده رهنمون می

-ی وجودشناسانه را به ذهون متبوادر مویدغدغه - بار هستی - معروف کوندرا

-گوهر،کاکول آهوا،احمد کند. در رمان سنگ صبور، شش شخصیت اصلی یعنی،

القلم از طریوا توک گوویی درونوی معرفوی بلقیس، جهان سلطان و سیف  زری،

هوا، آوای مسوتقل خوود را دارد و بوا آوای هور یوک از ایون شخصویت شوند.می

. کنودبینی و دیدگاه خوود را بوه خواننوده منتقول موی، جهانمخصوص به خود

-ههمچنین، نمود ویژگی فراداستانی را در چند هسمت از رمان سنگ صوبور، بو

شوود و آن جا که نویسنده خود به عنووان یوک شخصویت وارد رموان موی ویژه

شواهد -پوردازدی نگارش یا عدم نگارش رمان به کلنجار با همزاد خود میدرباره

ی داستان علواوه بور شوغل معلموی، یوک یم. احمدآهای بیست و پن  سالههست

اینهموه کوه » است که همیشه در تردید است که بنویسد یوا ننویسود.: نویسنده

اومدن و نوشتن کجا رو گرفتن؟ دنیا دیگه چیزی کم و کسر نداره. دیگه چیزِّ نو 

میگوی. یوه و   توش پیدا نمیشه. همه چیزا کهنه و یا دسّ کوم، نیموداره. راس

خیال داشتم نویسنده بشم. خیال داشتم از رو زندگی گوهر و این چند تا اجواره 

: 6978چوبوک، ) «نشین که تو این خونه با من زندگی میکنن چیزایی بنویسوم

68.) 

فضای کلی حاکم بر رمان ، فضایی وجود شناختی استم و در جای جای رمان،  

ود. از آن جمله، آن جا که همزاد احمد شوجود شناختی دنبال می یهاین دغدغ

 مکشودفرودست جامعه به چالش می یهخلقت را در نسبت با طبق یهفلسف آها،

آور زنودگی گووهر و بوار و ملوالخواهد که سرگذشوت نکبوتهمزادش از او می

بینوی زنودگی مگوه نموی»زری، جهان سلطان، بلقیس و بقیه را بنویسود: کاکل
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جوره؟ سر و کارشوون بوا چیوه؟ توو بهشوت زنودگی گوهر و جهان سلطون چه 

خووای زبوون سوعدی رو توو دهون اونوا زنن؟ تو مویکنن؟ تو پر هو غلت میمی

بینی و زبونشونم همینه که از صوب توا شووم بذاری؟ اینا زندگیشون اینه که می

ملاصدرا حرف بزنه؟ توو یوادت  یشنوی. تو منتظری جهان سلطون از فلسفهمی

هم هس. اگه بخوای چشاتو ببندی و نخوای حقیقت رو ببینوی  رفته که حقایقی

احمدآها به حورف او  امّا(. 51همان: ) «وخت نویسنده هم باشی که نمیشه و آن

من چرا باید حوواس خوودم رو متوجوه ایون طبقوه »گوید: دهد و میگوش نمی

تر نیسوت کوه مون بایود گووهر و جهوان چرک مردم بکنم؟ مگه چیزای هشنگ

کوار ببورم ... ه های زشت و رکیک رو بببینم که ناچار بشم این حرف سلطون رو

باید از انجیر و گردو و زیتون و زردآلو عنک و خرما خرک و چوت ذرتوی من می

همه به زبان متعینان آراسته نه بوه زبوان گودایان  امّاو فوائد مچاچنگ بنویسم. 

آها خطوات بوه وی بوا  رمان، همزاد احمد یه(. در ادام55-53همان: ) «پیراسته

ای سخن بوه میوان آورد کوه کند تا از هشر و طبقهمی تأکیدآمیز لحنی سرزنش

رت کونن. پوس گووهر و »آیود: هستی و بودشان اساساً به چشم نمی خواک بسوّ

وجود ندارنم اینا همشون سورمه خفوا  ̋زری و بلقیس اصلاجهان سلطون و کاکل

نوه. اگوه جهوان سولطون افلوی  و به چشم کشویدن و نبایود کسوی اونوا رو ببی

گیره و چن ساله از تو جاش تکون نخورده و زیرش از شواش و گوه و کورم زمین

ل ّر میزنه، آیا بایود بنویسوی در بسوتری از گول سور  خوابیوده و بوا فرشوتگان 

هم بخوره. کتابتو بینودازه هک که خواننده دلش برَدَه آغوش است؟ بآسمانی هم

بینی و خوودتم کشن و زندگیشون همینه که مینفس میدور. اینا وجود دارن و 

جور که هس نشونشون بودی و زبوون خودشوون توو توشون هسّی و باید همین

و با ترازو  دهنشون بذاری و هر کلمه و لغتی که به کارشون میخوره به کار بزنی

های همزادش را (. در نهایت احمدآها حرف51همان: ) «خودشون وزنشون بکنی

 یهای بنویسد کوه زبوان و جهوان شوان در ترکتوازی طبقود تا از طبقهپذیرمی
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راسّ گفتی بالاخره مملکت هموه جووره »فرادست در خموشی و گمنامی است : 

گودا.  یخواد، هوم نویسوندهنات مینین و متعیّآدم لازم دارهم هم نویسنده متعیّ

ویسونده داریوم ها. این همه نمنم اگه خواسّم نویسنده بشم، میشم نویسنده گدا

هوای ناته. یه شب میرن به یکوی از مهموونیکه دایم دسّشون تو پر و پاچه متعیّ

نات و زنکی رو تو تاریکی گیر میارن و باش چش و ابرو میان، صُب که شود متعیّ

پا میشن و سرگذشت پایین تنه خودشون رو به رشته تحریور در میوارن و توازه 

ای بعدی، و تخصصشونم فق  در همین یه بازیکنن برای همین رو مایه دسّ می

س. اونا نه از گوهر و جهان سلطون خبور دارن، و نوه میودونن یوه همچوو رشته

  .(51همان: ) «موجوداتی هم هسن، و نه زبون اونا رو میدونن

اش کوه در واهو  بخشوی از شخصویت درونوی–گفتگوی احمد آهوا و هموزادش

و  نویسونده وجودشوناختی هوایدر عین حال کوه از دغدغوه-شودمحسوت می

 تأمّول بوه نحووم داردی رموان سونگ صوبور پورده برمویمحتوای وجودشناسانه

گوذارد. احمودآها شخصویت اصولی برانگیزی ویژگی فراداستانی را به نمایش می

کنود و ی رمان یعنی صادق چوبک را در ذهن موا توداعی مویداستان، نویسنده

شوود. در  هایلچوبک، تفاوت و تمایزی تواند بین احمدآها و صادق خواننده نمی

نویسود، موا خیوال که احمدآها زندگی خود را در داسوتان مویحقیقت، هنگامی

ی واهعی این داستان، چوبک زندگی خوود را بورای موا بوازگو کنیم نویسندهمی

 کند.می

 بینامتنیت-0-3

امتنیوت گیرند. بینبسیار بهره می ها از تکنیک بینامتنیت در آثارشانمدرنپست

بر این اندیشه استوار است که هیچ متنی آزاد و مستقل نیسوت بلکوه بوا متوون 

هوا دارد و در اسوت و پیونودی تنگاتنوگ بوا آن ارتباطپیش و یا پس از خود در 

بسوتگی بوه دلیول دل حقیقت هر متن با متون مختلف در حال مکالموه اسوت.

دانسوت. بینوامتنی مویی تورین جنبوهباختین به ژانر رموان، آن را دارای بویش



 86 ■مدرنیستی در رمان سنگ صبور چوبک  های پستبررسی مولفه

شعر، اشوراهی اسوت نوات کوه »برعکس که بینامتنیت را در شعر هبول نداشت: 

-تر تجربهای است یکّه و تکرار ناشدنیم کسی پیشمیانجی است. شعر، حادثهبی

بوه  (.17: 6957آلون، ) «اش نکرده و پس از بیان نیز دیگر تکورار نخواهود شود

ن وجود دارد که از تمامی انواع، خوواه ادبوی ای بودن رمان این امکادلیل مکالمه

یا غیر ادبی در بافتش استفاده شود و این به معنای استفاده از تمامی انواع ادبی 

 در ساختار و بافت رمان است. 

ی آگاهانه از عناصور های چوبک، استفادههای رمانگییکی از ویژبه طور کلی،  

(. وی در جهوت تحقوا 14-95 :6939، پاینوده) بینامتنی درمتن آثارش هست

ای دایمی با متون اعم از ادبی یا غیر ادبی هوم عصور خوود و این امر، در مکالمه

دو سویه با متونی که ریشه در سنت دارند و  یهبرد. این مکالمگذشته به سرمی

را عینیوت  مدرنیسومپُستاند، یکی از ویژگی هوای مهوم متونی که مولود مدرن

هوا ای از آنیای هدیم و جدید است. ما در اداموه بوه پوارهبخشد که پیوند دنمی

 کنیم: اشاره می

اش با کلنجار رفتن احمد آها با همزادش یا همان ندای درونوی رمان سنگ صبور

ه چوبک آن را مطابا فصل اول بوف کور صادق هدایت نوشوته شود کشروع می

بلبول »ی عامیانوه یای بینامتنی بوا هصوهاست. سرنوشت کاکل زری نیز، رابطه

اش به دسوت دریاامی ندارد. در این هصه، پسر جوانی با مکر و حیله« سرگشته

خواهرش با فداکاری خود او را بوه شوکل بلبول زنوده  امّاشود، پدرش کشته می

-گیرد. در یکی از توکها انتقام میاز آنکند و پسر جوان پس از زنده شدن می

منم، کوه و کمور گشوته مونم.  سرگشتهبلبل »های کاکل زری آمده است: گویی

بوای ظالم من رو کشته، زن بوای بدجنس گوشتم رو خورده و خوواهر مهربوون 

استخونام رو با مف آت گلات شسه و زیر درخت گل خاک کرده. منم شودم یوه 

من خواهر ندارم. کاکا هم نودارم. مون تهنوام. تهنوای  امّابلبل پریدم رو درخت. 

 (.55 :6978ک، چوب) «تهنا. یهئه
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های شاهنامه که جنوگ میوان اعورات و گویی احمدآها یکی از داستاندر تک   

سوعد و لشوکر ایران است، به طور کامل آمده که لشکر اعرات با فرماندهی عمور

ایران با فرماندهی رستم به جنگ هم رفته و در نهایوت بوا شکسوت ایوران ایون 

 رسد.جنگ به پایان می

 ا سووو اهسوووعد وهووواص را بوووعمووور

 چووو آگوواه شوود زان سووخن یزگوورد

               

 فرسووتاد تووا جنووگ جویوود ز شوواه 

 ز هوور سووو سوو اه انوودر آورد گوورد

  ( 33 - 664)همان:                     

علاوه بر این، چوبک از شعر شاعرانی چون سعدی، حافظ، نظامی، ناصرخسورو و 

اسوت و در واهو   شاطر عباس صبوحی در جای جای سنگ صبور استفاده کرده

ها را به داستان خود پیوند زده است. بدین ترتیب چوبک خواسوته اسوت توا آن

 حافظ: اً خواننده به کشف ارتباط این متون با متن خود ب ردازد. مثل

   چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکی است»

(.59) «نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود  

 (.697همان: ) «ملو ملو بوستان خورد و مردم»سعدی: 

 «فدا کرده چنین فرهاد مسکین، ز بهر جان شیرین، جان شیرین»نظامی: 

(.695همان: )  

یعقول نوه چوون و لوا مسوتگذشوت، راهوی مویه ناصر خسرو بو»خسرو:  ناصر

زد هان که ای نظارگوان، نعموت میخوارگان، دید هبرستان و مبرز روبرو، بانگ بر

 (.889همان: ) «عمت، آنش نعمت خوارگانبین اینش ن خوارهدنیا و نعمت

 صبوحی: 

   ترن  غبغب آن یوسف عزیز چو دیدم» 

« جای ترن  دست بریدمه چنان شدم که ب  

(.691همان: )   
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  چندصدایی() پلی فونی -6-3

هوای موجوود در جهوان بوه ها و باورها و فرهنگی سنتها به همهپست مدرن 

جهانی شدن و یک هطبی شدن جهان موض   کنند و در برابرشکل برابر نگاه می

گیورد. ها در رمان یا داستان کوتاه شکل میگیرند . یکی از این موض  گیریمی

شنیده شودن و زنوده  ازای پست مدرن است که پس چند صدایی دارای فلسفه

داستان پسامدرنیستی با فراکشاندن ساختار . کندها دفاع میماندن تمام فرهنگ

، بُعود هسوتی شوناختی گونهای گونارنده کردن گفتگو به شیوهچند صدایی و بُ

کند و در نتیجه این کار به چنود صودایی رویی گفتمان ها را برجسته تر میرؤیا

 (. 957: 6938هیل، ) «یابدجهان ها دست می

رمان سنگ صبور، از چند شخصیت اصلی و فرعی تشکیل شوده اسوت. در ایون 

ی راوی یوا نویسونده آزاد و رهوا آرا و اندیشوههوا از هیود و بنود رمان، شخصیت

های متفاوت در داستان مشوغول نگریبینی و جهاناند و هر کدام با جهانگشته

سوو بوا دیگور صوداها وگو با یکدیگر هستند، صدای راوی در عورض و هومگفت

وگوو و اظهوار ی گفوتبینیم که راوی به تمام صداها اجوازهشود و میشنیده می

کنود. دهد و هیچ صدایی، صدای دیگر را محکوم نمیدیگری می یبارهدرنظر را 

گیرد. هرکسی سهمی در ایون بنابراین، هیچ صدایی مافوق صدای دیگر هرار نمی

هوا تقسویم شوده اسوت. طور مساوی بین شخصیتوگو دارد و این سهم بهگفت

ی فرودسوت جامعوه هایی که در این داسوتان حضوور دارنود از طبقوهشخصیت

هر یک به تناسب شرای  سنی، جنسوی، جسومی، فکوری  امّاشوند محسوت می

هوا را از زنودگی آشوکار بینی و تلقی آنو... زبان مستقل به خود دارند که جهان

-هایش صوبر مویآفرینشگری است که بر درد آفریده»در واه  چوبک،  کند.می

کر، عامی، زانوی، کند. ستم، تلخی و رنجی که بر سگ انتر، لوطی، ولگرد، روشنف

دارد و توا شوود، در گوورش تنوگ نگواه مویپیر، کودک و روس ی روا داشته می

خشوم،  گویود. از عشوا،پرسد. سخن هریک را جداگانوه بواز مویهیامت باز نمی
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دهود. گووهر را آواره گوید. کاکول زری را نجوات نمویها میرحمی و رن  آنبی

و  لحونین رموان، حوداهل شوش (. چوبک برای ا36: 6959تسلیمی، ) کند.می

 زبان و صدای متفاوت انتخات کورده و هرکودام بوا زبوانی کاملواً مسوتقل بوا بوه

کارگیری کلمات و لغات مهجوور و طورد شوده بوه حورف زدن در ایون داسوتان 

 اند.پرداخته

: احمدآها، در اتاق خود همیشه با همزاد خود که هموان نودای صدای احمدآقا

زنود. زبوان لوچ کوه یوک عنکبووت اسوت، حورف مویدرونی اوست و با آسید م

زری بوا و کاکول بلقویساحمدآها، عامیانه اسوت و نسوبت بوه جهوان سولطان و 

ه عرت برای ما هیچ چی نیاورد. هر چیم داشتیم نابود کورد. بو» تر است.فرهنگ

هموه کوه اومودن و  ... ایونشونو نداشتیم. منم نویسنده نمیشومک. لابد لیاهترَدَ

گرفتن؟ دنیا دیگه چیزی کم و کسر نداره. دیگه چیوزِّ نوو تووش  نوشتن کجا رو

چیزا کهنه و یا دسّ کم، نیموداره. راس میگوی. یوه و  خیوال  همهپیدا نمیشه. 

داشتم نویسنده بشم. خیال داشتم از رو زندگی گوهر و این چند تا اجاره نشوین 

 (.68 :6978چوبک، ) «که تو این خونه با من زندگی میکنن چیزایی بنویسم

تورا سوتایش »گیورد: گاهی تغییر گفتار داده و گفتار ادبی را نیز به کوار موی امّا

کنیم که یکتا گوهر بحر موّا  آفرینش ماییم. که ما را اندیشه و سوخن دادی می

تا از دیگر جانوران ممتاز شویم. که بر تو و آسمانهایت بیندیشیم. کوه تورا درود 

م و مهرت نبینیم. که پیوسته چشمه چشومان از گوییم و بیم ترا در دل ب رورانی

من باید از ازهار معطر و عنودلیبان خووش نووا و »(. و یا: 73) «ستم تو بجوشد!

ذیر جلوا و محاسون نمواز و روزه و آدات راوانی نعم الهی و ترفیه خلوا و تحوف

استنجاء و هبایا استمناء و ذمائم استشها بالید و بوالفمّ و رزائول سوحا و صوفرا 

و پرورش افکار و سنّت نوره و واجبی و وجوت  تنویرآبغوره و فوائد مجالس  بری

غسل ترتیبی و ارتماسی و ثوات آت تربت و خواص شیاف چارشیرینی و تدهین 

 (.55همان:) «ره بنویسم...امّاره و تنقیه فر  امّانفس 
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ی گوهر و حا  اسماعیل است کوه بوا خوون زری، بچه: کاکلزریصدای کاکل

ای، ی اجوارهدهند. سرگرمی او در خانهشدنش نسبت حرامزادگی به او میدماغ 

شود. افتد و خفه میهای درون حوض هستند و سرانجام در این حوض میماهی

یکی بود یکوی »زری، زبان کودکانه و در جاهایی شاعرانه است. مانند زبان کاکل

ای دمبش و یوالش نبود غیر خدا هیچکه نبود. یه اسب سفید سفیدی بود که مو

 (.639همان:) «مثه پشمک بود. چشاشم مثه کاسه خون بود

توان به ماننود و نظیور ای است که در کمتر داستانی میزبان کاکل زری به گونه

بورد، بوه زبوان چوبک با زبانی که برای کاکول زری بوه کوار موی»آن پیدا کرد. 

یی است که تنها از دهکند. زبان کاکل زری زبان حرامزامکتوت فارسی تجاوز می

آید... چوبوک حرامزادگی در فرهنگ و تاریو ایرانی برمی روایتگری چوبک، عهده

های فارسوی کند و شاهکار زبان هصهبا مهارت تمام، زبان کاکل زری را خلا می

شود. نظیرتر میجا دید و البته زبان جهان سلطان از این هم بیرا باید در همین

های مختلف زبوانی در این زبان و چگونگی چیدن عبارت مهارت چوبک در خلا

شوود کوه او جا ناشوی میکنار هم بیرون آمدن این زبان از دهان یک نفر، از آن

-درست که در هصوه اینشناسد. ها را میهایی را خلا کرده که به خوبی آنآدم

هایی چون بلقیس و جهوان سولطان، زنند و زنها حرف میهای چوبک، فاحشه

هوا در بیورون نیسوت و ها، ک ی و رونوشت زبان امثال ایون آدمزبان این آدم مّاا

توان در کوچه و بازار گوش ایستاد تا این زبان را شنید و آن را فراگرفت توا نمی

 (.641-645: 6956محمودی، ) «از آن در هصه تقلید کرد

توو یک، دو، سه، چهار. چقده ماهی تو حووض هوس. مثوه النگووای دسّ نونم »

این ماهیا مال خودمه ... احمدآها من  همیهآفتات برق میزنن. مثه خون سرمرغ. 

بلقیس هیچ دوسم نمیوداره. بلقویس نونم و جوی جویم دوس  امّادوس میداره. 

 «نمیداره. ازش خیلی میترسم. صُب خیلی گشنم بود. احمدآها نونم داد خووردم

 (.95: 6978چوبک، )
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بمونعلی تریاکی و عقیم است کوه پوس از  گون: بلقیس، زن آبلهصدای بلقیس

ورزد. دو سال ازدوا ، هنوز باکره مانده اسوت و بسویار بوه گووهر حسوادت موی

زری و جهوان سولطان زبان به نفرین گوهر و کاکل بلقیس در این داستان دائماً،

که شوهرش فاهد نیروی جنسی اسوت زبوانش را در گشاید و نیز به دلیل اینمی

جزییوات را ذکور  حتّیگیرد و برای بیان آن هوتش به کار میخدمت غریزه و ش

همیشوه هموه  امّوااحمد آها بم نیگا نمیکنهم نگاهم میکنه »کند. برای نمونه: می

حواسش پیش گوهره ... گوهر عزیز دلشه. حاجی زنکه سربازی رو رو سر سه توا 

خودا  هوو آوردش ... حاجی از او ستا زن دیگش بچش نمیشه. نوذر میکنوه اگوه

بش بچه بده ببردش کربلا زیر نودون طلا ختنش کنه. ایون جندیوه یوه وجبوی 

هزار تا جادو و جنبل میکنه و وختی میبینه حاجی اجاهش کووره بوه هووای ای 

که ار  حاجی رو بخوره میره زیر پای میز حسوین تونتوات حمووم سور خونیوه 

دشوور خونوه و این کاکل زری رو کوه ایشوالو کواکلش رو آت مر میخوابهحاجی 

 (.656-658همان: ) «بیفته ترکمون میزنه

خدایا چه بارونی، مثه اینکه دنیا داره خرات میشه. اینهمه آت کجای آسومونه. »

هیومت بگیره، همینجوری داره شُرشُر میباره. چشمم روشن! حالوا دیگوه خووت 

هموان: ) «خوابه. کوارش از صویغه رویوم گذشوتهراش یاد گرفته، شبم بیرون می

84.) 

جانشین در طویلوه اسوت : جهان سلطان، زن افلی  و یکصدای جهان سلطان

زری این بلا را بر سور او آورده که حا  اسماعیل پس از تهمت حرامزادگی کاکل

است. محبت مادری جهان سلطان، در جای جای این داستان نسبت به گووهر و 

را نفورین خوردم در حالی کوه بلقویس و حوا  اسوماعیل زری به چشم میکاکل

شود که همه چیز از برابور ی این زن، باع  میکند. زندگی کوتاه و چند روزهمی

دیدگان او مانند یک نوار فیلم بگذرد. به همین سبب زبانش، ریتموی تنود پیودا 

ه سرم شد این دختور نیومودشم نمیودونم چوه بوه خدایا چه خاکی ب»کند. می
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ب از خونش بیورون بخوابوه. چوه بود که ش نشدهوخت سرش اومده. تا حالا هیچ

شده، کجا رفته. منم که پا ندارم پاشم. ای کاکل زری طفلک مثه مرغ سورکنده 

 (.70همان: ) «واسیه ننش پرپر میزنه

خدا خودش از حا  اسمعیل نگذره که روز این زن و بچه رو سیاه کرد. خدا رو »

م نشوه از به حا گلگون کفن صحرای کربلا هسمش میدم که تا تنش غلغله کور

دنیا نره. تا مثه من نشه عزراییل جونش رو نسّونه ... برو مورد کوه بوه سووزِّ دلِّ 

زینب گرد بد روت ننشینه. برو جوون که تا عمر داری نونت گورم باشود و آبوت 

 (.77همان: ) «سرد

القلم، دکتر هندی داسوتان، معوروف بوه دکتور سوید : سیفالقلمصدای سیف

ت که به تعبیر احمد آهای داستان، لفظ هلم و بوا وکیلی صاحب سیف و القلم اس

زند. او در این داستان، هاتل گوهر و شیو محمود غلیظ هندی حرف می یلهجه

خواهد زمین را از لوو  وجوود و چند مرد و زن دیگر است. به خیال خودش می

گیورد، رسومی به کار موی داستانها پاک کند. زبانی که او در این فقیر و فاحشه

گوویی او نسوبت بوه دیگور ت و برعکس بقیه ریتم کند و آراموی دارد و توکاس

با این یکی شد هفتا. ببینم اسمش چوه بوود؟ »ها هوّت چندانی ندارد. شخصیت

رود. یک لوک زشوت رو چشومش وهت یادم نمیاش هیچاسمش نازی بود. هیافه

فتورم مثل کفتر چاهی وحشی بوود. هموین حالوا بایود اسومش را توو د امّابود. 

بنویسم که یادم نرود. سلیمه و خانم امیر و خانم ملووک و خوانم سوالار و خوانم 

هوای ی شخصویتتوان گفت کوه هموهطور کلی می(. به876) «شوکت و گوهر

انود و تنهوا کوار گرفتوهعامیانوه را بوه زبوانهای متفواوت، داستان با وجود لحن

 ی ادبی است.القلم زبانش، رسمی و تا حدّسیف

آییود توو سه ساعت بعد موی دوشوید و خرّم و خندان از خوات بلند می صبا،»

ورمتان اینجا و با آهم می افتید. منمسجد نو و شاه چراغ. بدهید، به دام من می
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ریوزم یک لیوان شربت نارن  که فق  به هدر یک بال مگوس سویانور تووش موی

 (.879همان: ) «فرستمتان به آن دنیا...می

زری را از او ر، چهارمین زن حا  اسوماعیل اسوت کوه کاکول: گوهصدای گوهر

و هبل از رفتن به کربلوا بوه  زریکاکلسال پس از به دنیا آمدن دارد. گوهر، یک

رود که بر اثر خوردن دست یک دهاتی به بینی کاکول زیارت حرم شاه چراغ می

کوه کننود ای فکور مویشود و مردم بر اثر یوک بواور خرافوهدماغ میزری، خون

زری و زری حرامزاده است. بعد از این واهعه، حا  اسماعیل، گوهر و کاکولکاکل

   کند.ی خود بیرون میجهان سلطان را از خانه

من کاری نداشت. همونجوری که آخرشم زلیخای بدبخت رو ناهص کورد. ه ب»... 

موردم. خودا از سور زد، مویمن میه زد بمن بچه بودمم اگه کتکی که به اونا می

هده زلیخا رو زد که نواهص که حاجی برای خاطر من یه روز این بگذرهتقصیراتم 

 (.11همان: ) «دونه که من تقصیر نداشتم...شد. خدا خودش می

 های اصلیهای پارانویا در شخصیتنشانه-4-3

یکوی از » نوعی بیماری است در اصطلاح روانکاوی، گسیختگی کهپارانویا یا روان

 «هوای پسوامدرن اسوتونده و نه لزوماً همیشگی در داسوتانهای تکرارشویژگی

هوای رموان ذهنوی . به این صورت که برخوی از شخصویت(11: 6955، نیتدیّ)

فرایند منطقی و خطی داستان یوا  ،ات غیر واه  دارند و همین امرتوهّمآشفته و 

ا ر پودر روانکواوی، اختلوال پارانویوا( 6571-6393) فرویودریزد. رمان را فرو می

د و بیماران پارانویا که عموماً افوراد مجورّ: »گویدمیداند و روشنفکران می خاصّ

برنود، از دشومنان و بودگمانی خوود رنو  می اند، از شوکّروشنفکران یاز زمره

خیالی وحشت دارند و برای مبارزه با آنان، تلاش و وسوایل بکور و بودیعی ابوداع 

 (.854: 6975، آریان پور) کنندمی

های اصولی و فرعوی حاضور در ایون در میان شخصیت گ صبور، احمدآهادر سن

 کوردهشووند فوردی تحصویلی فرودست جامعه محسوت مویرمان که از طبقه
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جاسوت کوه در چنود جوا بوا آیود. جالوب ایونمعلم( و روشنفکر به حسات می)

شوویم. از هموان آغواز ات و پریشان خیالی پارانویایی احمدآها مواجوه مویتوهّم

 گوویی درونوی شخصویت اصولیهای ترس و مورل در توکان ما با صحنهداست

ای که در آغاز داستان، احمود آهوا آن احمدآها( شاهد هستیم. برای نمونه، زلزله)

د. نه شب خوات داریم آحالا دیگه عوض همه چی زلزله می» :کندرا توصیف می

زندگی آروم بی نه روز آروم. همش ترس و دلهره. هی زلزله، هی زلزله. خودمون 

های پدر سگم هوز بالا هوز شده و از صُب توا شووم خری داشتیم که این زلزلهسر

کنوه. در و دیووار و سوقف و درخوت و آت رجه میومرل سیاه جلومون ورجه و

 (.3: 6978، چوبک) «کن بشهخواد از زمین ریشهحوض می

از دیودن ایون سلطان در طویله و حالی را که بعد ی مرل جهاناحمدآها صحنه

از همه زودتور کاکول زری : »کندمیگونه توصیف دهد اینصحنه به او دست می

سلطان مرده. من تو اتواهم بوودم اومود توو آسوونه وایسواد فهمیده بود که جهان

زنوم جووات جیم سرش از رو بالش افتاده پایین هرچی باش حرف میگفت. جی

خرخور ه تازه من که رسویدم بواش بود. ده. رفتم دیدم صورتش مثه همیشهنمی

افتاد. بعد سر تا پای تنش به خمیازه افتاد و تونش جمو  و واز شود و بوه طواق 

سلطون و کرموا بلنود کوردن های نمد رو گرفتن و با جهانافتاد. چهار نفر گوشه

اق، رو گذاشتنش تو تابوت. بازم کرم رو زمین مونوده بوود. کرموای سوفید و بورّ

لولیدن. تو نافم پیچ افتاد و بالا آوردم. همون نوون میهای لبش پیشونی و گوشه

و کبات ظهر، ترشیده و آسیا شده از حلقم تو آخور سرازیر شد و دنودونام کُنود 

فکرم آمد که شاید یه وختی یه اسب یا یه خر هم تو هموین آخوور بالوا ه شد. ب

 (.889-884همان: ) «آورده بود

اسوت  تصووّرسلطان در این ی جهاندهدر جایی دیگری از داستان، بلقیس از مر

موون شه میواد خفوهره تو هالبش پا میاگه تا شب ورش ندارن شیطون می»که 

افتود و آن ای مویکه ناگهان در شرایطی مالیخولیوایی بوه یواد حادثوه« کنهمی
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ستا جوون بود مثه شوا  شمشواد. یوه شوب از پشوت »حادثه، از این هرار است: 

ازون جوونای مشدی لب آت که چ قای نقره پر  -میشنمرده شورخونه باهم رد 

گه بره تو مرده شورخونه یوه مویو بوه گه هرکی راسّ مییکیشون می -شالشونه

تر و بوزن تابوتای تو مرده شورخونه بکوبه برگرده. یکیشون که از همشون لوطی

رن آکونن مویرن یه میو پیدا مویرم. نصب شبی میگه من میبهادرتر بود می

ره در مورده شوورخونه رو زور گن برو بکوت. اونم مثوه شویر مویدن بش میمی

ن شه، میواز می کنهمیده، جریقی می  امّواره تو، رفیقاش دم در منتظرش وامیسوّ

بیونن نیومود. اووخوت بینن نیومدش. یه ساعت وامیسن، میهرچی وامیسن می

بیونن یه هوو موی رن تو مرده شورخونه.کنن میگن شعم روشن میالله میبسم

رفیقشون افتاده پای یه تابوتم یه مرده کفن کرده هم از تابوت دراوموده افتواده 

بینن مرده چنونی سوفت کنن میروش و رفیقشون غش کرده. میان بلندش می

ن زور از هوم جداشوون مویهتش تو بغلش کوه بوگرفته کونن و بعود کوه خواسوّ

کنن، چسبیده. خوت که نگاه می بینن رختاش به تابوتورفیقشون بلند کنن، می

بینن میخی که میخواسّه بتابوتو بکوبه کوفته رو دومون هبوای خوودش. بعود می

هموان: ) «کوه. مشدی پاشد رفت از خونه بیرونه جوون بدبخت دیوونه شد زد ب

897-894.) 

 نقضیه() پارودی-0-3

همه جا  پای پارودی را در توان ردّاگر چه به هول سیمون دنتیت امروزه می 

سینما ختم  ، تئاتر وادبیّات مکالمات روزمره یافت و پارودی تنها به حتّی

 نویسی و هجو افراطیطنز، هزل، کنایه بر تأکید .(8: 8000ت، دنتی) شودنمی

  .آیدپست مدرن به شمار می یهاهای رمان و داستاناز ویژگی یکی دیگر

، مدرنیسومپُستلوده شوکن یکی از نظریوه پوردازان شوا حسنزمانی که ایهات  

های مدرن، مدرن به همراه ترکیبی از فرم مدرنیسمپُستپارودی را تحت عنوان 

کند بوه بندی میر چون آیرونی رادیکال، کمدی ،ابسورد و طنز سیاه طبقهخّأمت



 96 ■مدرنیستی در رمان سنگ صبور چوبک  های پستبررسی مولفه

، حسون) پوردازدآن موی نوو از درکی پست مودرن و یارائه یواسطههب ،پارودی

6355 :87.) 

-نقیضه، تقلید از سبکی خاص است که نویسنده سبکی را بوهختین، از نظر با   

کند که با هدف اصولی سوبک مخوالف گیرد و اهدافی را بر آن اعمال میکار می

یوا « سوو»به نظور بواختین، تقلیود هوزل آمیوز، »خوانی ندارد. است و با آن هم

(. بوه 19: 6938موک هیول، ) «کنوداثر اصلی را وارون می یهارزیابان« گرایش»

گیری خوود را به این سخن]دیگری[ که تاکنون جهت»بیان دیگر، نقیضه پرداز 

معناشوناختی  گیوریجهوتداشته است و اکنون نیوز سوعی در حفوظ آن دارد، 

جدیدی ببخشد و سمت و سوی جدیدی را بور آن غالوب کنود. چنوین سوخنی 

خن واحد دو سخن نویسنده دریافت شود. در این حالت، س یاصولاً باید به مثابه

: 6955توودروف، ) «کنودگیری معناشناختی و دو آوا را در خود جم  مویجهت

661-667.) 

رمان سنگ صبور، طنز و هجو و هوزل شوناور اسوت و نویسونده بوه  در سراسر 

دار که گیرد. چوبک با طنز و هجو و شوخی جهتها بهره میطرق مختلف از آن

دهد صدایی هرآنی و روایی انجام میهای های مذهبی و آموزهبا برخی شخصیت

طوور کنود، بوهی حاکم کووک میجدّ تازه و دیگرگونه در برابر فرهنگ رسمی و

های نر و مواده آدم و حووا همدیگوه رو ... و نسول آدمیوزاد رو پوس بچه»مثال: 

سوات نیوز در به مقدّ توهینچنین، هم«. انداختن. همه حرومزاده اندر حرومزاده

-گوو مویوکه احمد آها و شیو محموود بوه گفوتردم زمانیسنگ صبور وجود دا

میخواسم خبری بوه شوما »گوید: پردازند و احمد آها خطات به شیو محمود می

(. 654: 6978چوبوک، ) «بدم. شاید شما خبر ندارید که خیلی وهته خودا مورده

ای از نمودهوای نقیضوه گوویی در رموان سونگ صوبور اشواره در اینجا به پواره

   کنیم:می
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کند، احمد آها زمانی که احمد آها با همزادش بر سر نوشتن و ننوشتن بح  می 

ی خود تواند هر چیزی را روی کاغذ بیاورد بلکه به گفتهمعتقد است که نمی

اگر »گوید: وی، همه چیز باید در پرده و لفافه باشد، همزادش به نقیضه می

 خلّاقیک دستگاه تصفیه اخار  شدی،  خلّاقعفاف و ا یخدای نکرده از جاده

 یکوچک جیبی با کتات خودت برای خواننده محترم بفرست تا پس از مطالعه

خودش را تو آن دستگاه بالا  خلّاقآثار مستهجن و رکیک تو، توش اق بزنه و ا

همان: ) «ش فاسد نشودخلّاهرا هورت بکشد تا ابیاورد و پس از تصفیه دوباره آن

55.) 

انودازد و در آن از شویو صونعان ای راه مویاز رمان معرکه احمد آها در جایی   

این دیگه شیو صنعونه بوا دختور ارمنوی. ریششوو تماشوا کون. »کند: انتقاد می

هرمساق با این پن  من ریش دین و آخرت رو ول کرده رفته دنبال دختر ترسوا. 

یک غازم و واسیه خاطر دختر ارمنی سونگ نویم ه ایمونشو به شیطون فروخته ب

 (.697-691همان: ) «نم هورت دادهمَ

های خود از کار شیو محمود در به دام انداختن گوییاحمد آها در یکی از تک   

آیند و گوهر را برای صیغه بوه افرادی که از شهری دیگر به زیارت شاه چراغ می

خانه خوت و راحت »گوید: کند و از زبان او میدهد، انتقاد میها پیشنهاد میآن

ده است. هیمتش هم بورای زوّار مّاآحرم با تمام وسایل، از هر جهت ه زدیک بو ن

سال دست به نقود ب و طاهر و جوانحضرت نازل است. مُتعه شرعیه حلال و طیّ

شوود هم حاضر است و یا احیاناً خادمه وجیهه که از لحاظ حلیّت خطبه هم می

با بح  و جدل بوا شویو (. در ادامه نیز، احمدآها 658همان: ) «آیددست میه ب

گیورد کوه کند و به باد تمسخر و اسوتهزا مویمحمود، او را سرزنش و ملامت می

ی عربوی چرا گوهر را با صیغه خواندن و به تعبیر خوود وی، بوا چنود توا جملوه

 «هوول خوودت حلوالش کوردی؟ه بار دیگه بورای کوی بو این»کند؟ حلالش می

دسّ خودت  یین زن بدبخت رو مایهاین چه معنی داره که تو ا(. »657همان: )
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توا  دی و بوا چنودکردی و مثه آفتابه خلا رو دار او رو به ایون و اون کرایوه موی

خُب این چه (. »655همان: ) «اصطلاح خودت حلالش میکنی؟ه عربی ب یجمله

گه بی بوی ره محله مُردسون میکنه که میفرهی داره با کاری که اون مردی می

(. شیو محمود نیز، 655همان: ) «شه بیایم تو؟اریم، اگه میما همش یه هرون د

  است، مثل گوسفندی که سر خداوند فرموده زن برای تمتّ»هایی چون با پاسو

(. و 655هموان: ) «  اسوتتمتّو بورایخووریم زن هوم بری گوشتش را مویمی

کنود. بورای رعایوت اختصوار از خود را توجیه می هایی ازاین دست که کارپاسو

کتات  630و  655به صفحات  کنیم و خوانندگان محترم راها پرهیز میکر آنذ

 دهیم.ارجاع می

وگویی با گوهر باز چنین احمد آها در انتهای داستان نیز، طی بح  و گفتهم   

آمیوز ی طنزآمیوز و هوزلو عقد به شیوه صیغهاعتقادی خود را نسبت به هم بی

ارزه. حالوا کوه چیوزی ش به صد تا عقد میاگه خوشت بیاد خود»کند: بیان می

کنم. من بلدم: انکحوت و زوّجوتُ، یوه دسّ خوای خودم عقدت مینشده، اگه می

 «ش رو نشنفتی؟رخت و تو مطبخت و بالای تخت و دو بدبخت و ... مگه صفحه

 (.964همان: )

گیورد، در جایی دیگر که احمد آها به صیغه خواندن شیو محمود خورده موی   

چراغوی را کوه ایوزد »سوازد: محمود نیز در جووابش بیتوی را نقیضوه مویشیو 

 (.655: همان) «برفروزد، هرآنکس پف کند ریشش بسوزد
 

   ازهم گسیختگی و اختلال زمانی و مکانی-3-3

های مدرن عناصر داستانی مثل طورح، شخصویت، زموان و ها و داستاندر رمان

شخصی دارند. بری لوئیس بوا نقول مکان، مضمون ، و ... جایگاه تعریف شده و م

از نویسوندگان حوداکثر  پس از هوکس بسیاری»هول از هوکس معتقد است که 

اند تا این چهار عنصر بنیوادین ادبوی را بوه زور از یادهوا بردهتوان خود را به کار 
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طورح تبودیل بوه وهوای   به اعتقاد او در آثوار نویسوندگان پسامدرنیسوت ببرند.

  .(19: 6955تدینی ، ) شود...و معلولی می علّت یهطپراکنده و بدون راب

های رئال ها و رماندر رمان سنگ صبور، آن انسجام و یک ارچگی که در داستان

-شود بلکه خواننده با جهانی آشفته و درهم و بورهم روبوهوجود دارد، دیده نمی

فوی گویی درونی خود را به موا معری تکها به واسطهروست. از طرفی شخصیت

کند . وهای  گذشوته و را تشدید می کنند، همین امر ، آشفتگی زمان و مکانمی

نظم و توالی زمانی وجود ندارد. چنان که  اند و میان حواد آینده به هم آمیخته

هایی مانند داستان انوشیروان و داستان یعقووت المثل در اثنای رمان داستانفی

-کند که به این آشفتگی دامن میی( را بیان م695-695: 6978چوبک، ) لی 

ی و معلوولی حوواد  و زند. در رمان سنگ صبور، و در چند جا روند روایوت علّو

گوویی  شود. پس از پایوان هسومتی کوه بوه توکرویدادهای داستان منقط  می

درونی جهان سلطان مربوط است وهتی نوبت به تک گویی درونی احمدآها دیگر 

بخشوی از شواهنامه  مقدّموهرسود بویرا مویشخصیت اصلی رمان سنگ صبور ف

ی اعرات به ایران به سرکردگی سعد وهاص اختصاص شود که به حملهآورده می

(. نوامعلوم 33-664هموان: ) گیورددارد و چندین صفحه از رموان را در بور موی

از دیگور عوواملی محسووت  های چندگانوهها و فرجامماندن سرنوشت شخصیت

ر ایون رموان دامون زده اسوت. چنوان کوه در انتهوای د شود که به آشفتگیمی

که معلوم نیست سرنوشت احمدآها، ههرمان داسوتان بوه  گذشته از این-داستان

ای آورده که داستان سونگ صوبور را بوه آن نویسنده نمایشنامه -انجامدمیکجا 

خوواهیم های نمایشنامه تطابا هائل شویم میپیوند زده است. اگر بین شخصیت

که آیا مشی و مشیانه همان احمودآها و گووهر داسوتان هسوتند؟ یوا بوه بدانیم 

 عبارتی پایان رمان را به حالت تعلیا درآورده تا خواننده را به تلواش وادارد کوه

منظور چوبک از آوردن این نمایشنامه چه بوده است و هصود دارد چوه تنواظری 

د؟ در سنگ های نمایشنامه برهرار کنهای سنگ صبور و شخصیتبین شخصیت
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افتود و ایون فاصله میصبور، شاهد آن هستیم که با هتل گوهر، بین او و احمدآها 

بینیم که مشی و مشویانه در نمایشنامه می امّارسند. به هم نمی داستاندو در آخر 

رسند و به هوم عشوا می ی عمر زروان توس  مشیانه به یکدیگربا شکستن شیشه

ن و هماهنوگ از اامنمایشونامه را در طرحوی بوه سوتوان این چگونه می»ورزند. می

تووان گفوت کوه های دیگر ربطش داد؟ مویسنگ صبور جای داد و آن را با هسمت

ی ازلوی های احمدآها و گوهر هستند. ایون دو نمونوهمشیا و مشیانه نخستین نمونه

-ای این دو نمونهدرواه ، سنگ صبور به نوعی تقلّ مآورندکه یکدیگر را به دست می

ی ازلی و ابدی برای رسیدن به آزادی و عشا و فرار از خصومت دیو است که ایون 

ی در ای اول و آخر کتوات هورار دارد. سونگ صوبور بوا زلزلوها در میان دو زلزلهتقلّ

ی مربوط به تمام عالم و هستی خوتم اشود و انتهای کتات به زلزلهشیراز شروع می

پوی  له، موافقوان و مخالفوانی را درأسو(. ایون م630: 6956محموودی، ) «شودمی

گلشویری  توان از گلشیری یاد کورد.ی این مخالفان میداشته است که از جمله

گیورد و بوه عنووان حواشوی چه را که بیرون از خ  روایی رموان هورار مویآن»

داند. توجه داشته باشیم که این نکتوه، شود، اضافات رمان میماجراها مطرح می

-زیادی از منتقدان این رمان هرار گرفته است از این منظور، آن یهمورد نقد عدّ

کنود و آن را گیرد، کمکی به پیشوبرد داسوتان نمویماجراها هرار نمیچه در روند 

(. علاوه بر گلشیری، دریابنودری نیوز بوه 635: 6978چوبک، ) «کنددچار نقص می

آخر کتات چیزی شوبیه در »گوید: پردازد و میی آخر کتات میانتقاد از نمایشنامه

هر ) به نمایشنامه آمده است که در آن صحبت از زروان و اهریمن و مشیا و مشیانه

همان: ) «شودی عمر زروان هضیه ختم میشود و با شکستن شیشهکه هستند( می

803.) 

    نتیجه گیری-1

 اموری دشووار اسوتم مدرنیسوتیپُستهوای مؤلفوهگرچوه تعریوف از ماهیوت و 

ای از انی چون مک هیل، بری لویس، ایهات حسن و .... در بوات پوارهپردازنظریه

ها اتفاق نظر دارند. بر این اساس، در صورت وجود غالب ایون ویژگوی ژگیاین وی



 6935ی چهارم، تابستان های ادبی، سال دوم، شمارهی مکتبنامهوهشپژ ■91

توان چنین نتیجوه گرفوت کوه آن اثور، یوک اثور ها در یک داستان و رمان، می

یی هستند که بوا هاها پازلمؤلفهمدرنیستی است. در واه ، هر کدام از این پست

 مدرنیسومپُستفلسوفی بوا عنووان  –در کنار هم هرار گرفتن از یک نظام فکری

که رمان سنگ صوبور چوبوک را  حاضر، پس از این یهدارند. در مقالپرده بر می

به طور عینی دریافتیم بیشوتر عناصور  آزمودیم مدرنیستیپُستبه محک عناصر 

اسوانه، فراداسوتان، چنود صودایی، محتووای وجودشن از جملوه ،مدرنیستیپُست

اختلال زمانی و مکوانی در ایون  بینامتنیت، پارودی، پارانویا، از هم گسیختگی و

توانود افقوی رهگشوا بورای اند. پوژوهش حاضور مویاثر مجال طرح و شرح یافته

هایی که لزومواً رمان و داستان در آن دسته از تأمّلوهشگران بعدی باشد تا با ژپ

انود امکوان هابلیوت و ی ادبی خاص نگارش نیافتوهجریان یا نظریهی یک بر پایه

هوایی موورد محوک و ها را براساس نظریه یا نظریهپتانسیل خوانش و تحلیل آن

ای از متوون ی پوارهبوه احیوا و بوازآوری دوبواره آزمون هرار دهند. این امر هطعاً

  اند.شده داستانی منجر خواهد شد که بنا به دلایلی به فراموشی س رده
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 از رگ هر تاک دشت»بازتاب رئالیسم وهمی در رمان 

 وهمناک ادبیّاترئالیسم وهمی با ی و مقایسه« هاسایه
 6 طیبه کریمی

 8علی تسلیمی

 9شهرام مرادی فیروز

 چکیده

های . از این منظر هم ویژگیز میان رئالیسم و فانتاستیک استرئالیسم وهمی مر

های فانتاستیک را دربرداردم بنابراین در تعریف رئالیسم وهمی و رئالیسم و هم ویژگی

اندازه که نیاز به آشنایی با رئالیسم های آن به همانو حدود و ویژگی کردن حدّمشخص

-بوط به فانتاستیک و انواع آن نیز میها و تعاریف مرهای آن هست، ویژگیو مشخصه

 در این پژوهش بهکند. ( کمکوهمی رئالیسم) تر این روش ادبیتواند به شناخت دهیا

تر از معنا و مفهوم رئالیسم وهمی به کنکاش در تر و ملموسمنظور ایجاد درک بیش

و س س  معانی فانتاستیک و انواعی از آن که تشابهات بسیاری با رئالیسم وهمی دارد

فانتاستیک، . در این میان انواع شودها پرداخته میآشکار کردن عناصر مشترک میان آن

های شگرف از دیدگاه فروید، فانتاستیک از وهمناک از دیدگاه تودوروف، داستان ادبیّات

. رئالیسم وهمی تری با رئالیسم وهمی دارنددیدگاه جکسون خصوصیات مشترک بیش

شناختی و و تردید روان کند که در آن غبار شکّ یی را ایجاد میگووفضا، طرح و گفت

. وجود اندرا در آثار داستایوفسکی نشان داده ایدئولوژیک وجود داشته باشد و این شیوه

. این گونه آثار از نتای  این تحقیا استو تردید و دودلی و ترس در این فضای شکّ 

، ارتباط آن با رئالیسم وهمی و تحلیل رمان مقاله به بررسی هر یک از این ژانرهای ادبی

ی خسرو حمزوی از منظر رئالیسم وهمی به شیوه اثر هایهسااز رل هر تاک دشت 

 . ای اختصاص یافته استخانهتحلیلی و کتات –توصیفی

 

هتای شتگر ، داستتانوهمناک،  ادبیّاترئالیسم وهمی، فانتاستیک،  :های کلیدیواژه

  هاشت سایهرمان از رگ هر تاک د
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 و بیان مسأله مقدّمهک 3

رئالیسم وهمی ژانری است که عناصر وهم و خیال و واهعیت و فانتزی را در هوم 

، آلود و سرشار از ترس، رعوب، شوکّای که فضایی تاریک و مهگونهآمیزدم بهمی

هراسوناک  "جهوان زیورین"از عناصور ». این ژانر کندتردید و هیجان ایجاد می

شهری و صونعتی بور زنودگی ی کلانی جامعهکنندهن دادن اثرات فل برای نشا

رئالیسم وهمی  (.685: 6957یران اگان، ) «کندعاطفی و روانی فرد استفاده می

بنابراین فانتزی یکی از  لغزدمای دارد که میان واهعیت و خیال میماهیت دوگانه

 .  دهداساسی رئالیسم وهمی را تشکیل می یدوپایه

بوه  2، وهم، خیال و فانتاستیکتخیّل»های معتبر به معنی نامهدر واژه 1فانتزی   

رو فوانتزی بوه . از اینی، وهمی معنی شده استتخیّلالعاده، معنی خیالی، خارق

بوه عناصور  تخیّلوی. رویکورد باشود تخیّولشود که گووهر آن داستانی گفته می

بهروزکیا، ) «آوردتزی را پدید میهای مختلف فانصر واهعی، گونهای یا عناافسانه

6957 :695 .) 

ی فانتاستیک در مقابل ی فانتزی پیدا است، حوزهطور که از تعاریف واژههمان  

را بوه کنواری  رؤیواو اسوطوره و  تخیّولکه رئالیسوم، هنگامی. رئالیسم هرار دارد

هوان عنووان تنهوا واهعیوت موجوود در ج نهد و به مسائل روزمره و عینی بوهمی

، وهوم، خیوال و اسوطوره رؤیاپردازد، فانتزی در مقابل این واهعیت خشک به می

ی تخیّلوای که عناصر واهعی را هم بوا رویکورد تنها عناصر افسانهبرد و نهپناه می

آبواد و حادثوه در جهوانی نیسوت»گونوه آثوار معمولواً نگردم بنوابراین در اینمی

خیوال و وهوم یوا  ادبیّواتهلمرو  (.6955، میرصادهی) «افتدغیرواهعی اتفاق می

از میوان انوواع گونواگون ایون شواخه از  .فانتاستیک بسیار گسترده است ادبیّات

های از شواخه دوشواخههوای شوگرف هوای وهمنواک و داسوتان، داستانادبیّات

                                                 
1 Fantasy 
2 Fantastic 
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فانتاستیک هستند که از لحاظ ساختار و محتووا هرابوت و نزدیکوی بسویاری بوا 

 .رئالیسم وهمی دارند

هوای بنودی ویژگوی و تکنیوکمبنای این پژوهش بور بررسوی، تحلیول و جمو 

و هیواس آن بوا  فانتاسوتیک ادبیّواتی های وهمناک و شوگرف از حووزهداستان

پوردازان بوزرل از جملوه های منتقودان و نظریوهرئالیسم وهمی بر اساس نظریه

و سو س نود فرویود .جونز، رزماری جکسون و زیگموتزوتان تودوروف، ملکم وی

اثور خسورو حموزوی بور اسواس  «هوااز رل هر تاک دشت سوایه»تحلیل رمان 

 .های رئالیسم وهمی استمؤلفه

 ی پژوهش پیشینه -0

هوایی داستایفسکی پس از باختین، هرائتکتات  ی رئالیسم وهمیدر بات نظریه

پژوهشوی نام و ی امید نیکترجمه( 6955) .جونزاثر ملکم وی از رئالیسم وهمی

به بح  و بررسی از علی تسلیمی  (6931) های ادبیقادی کاربردی در مکتبانت

آثار خسرو حمزوی نیز تاکنون در میان پژوهشگران  اند.در بات این ژانر پرداخته

های کوتواه در چنود مقالوه و کتوات و تر مورد توجه بوده و جز نقد و بررسیکم

ی رموان ها نیوز دربوارههشروزنامه کار شایان توجهی صورت نگرفته که این پژو

است. از رمان مورد بررسی در این پوژوهش توا  شهری که زیر درختان سدر مرد

صوورت نگرفتوه اسوت. ویژه از منظور رئالیسوم وهموی و تحلیلوی بوه کنون نقد

ی رئالیسم وهمی بوا نگارندگان در این پژوهش درصدد هستند از طریا مقایسه

تور بوه تر و عینویئالیسم وهمی را ملموسجوارش، رهای ادبی همژانرها و روش

 .  خواننده بشناساند

 روش پژوهش -6

شوناختی با رویکرد غالوب روان کهتحلیلی است  -روش پژوهش حاضر توصیفی

ای خانوهنگاشته شده است و پس از مراجعه به مناب  و مأخذ نوشوتاری و کتوات
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هوا و مطالوب و تحلیل دادهنامه، مناب  اینترنتی، تجزیه اعم از کتات، مقاله، پایان

 .انجام گرفته است

 مبانی نظری-4

 فانتاستی -4-3

آمووده کووه بووه معنووای  Phatasticی لوواتین از واژه Fantasticی کلمووه»

ی ادبیّواتتر بوه عنوان اصطلاح انتقادی، بیشبه. فانتزی سازی یا تجلی استمرئی

. خصولتی کوه بویش از ددهوگرایانه نمیم را به بازنمایی واه اطلاق شده که تقدّ

ی تعواریف رایو  های ادبی منتسب شده، همانا طورد سرسوختانههمه به فانتزی

فوانتزی  ادبیّوات (.5ت: 6959جکسوون، ) «بوده اسوت "ممکن"و  "واه "امور 

هوا جوادو، حوواد  هایی است کوه در آناصطلاحی فراگیر برای توصیف کتات»

های فوانتزی ریشوه در سیاری از رمان. بسازدانگیز را ممکن میناممکن و حیرت

غلب کنکاش یا کشمکش بین خیر و شور در مرکوز ها دارند و ااساطیر و اسطوره

جکسون به نقول از توودوروف  (.5: 6953یندلمن، ) «شودها دیده میپیرنگ آن

های چوه از طریوا شوکلها اسوت، تموام آنفانتاستیک تمام ناگفتوه: »گویدمی

ترتیب در اینبووه (.64: ت6959، جکسووون) «شوودنی نیسووتگرایانووه بیووانواهوو 

های رئالیستی، از میزان ارتبواط بوا دنیوای واهعوی ها، عکس رمانگونه رماناین

شود و عناصر دنیای خیالی مثل پری، دیو، جن، غول، کوتوله و سوایر کاسته می

نموادین ای تمثیلوی و شود و واهعیت جنبهعناصر خیالی به دنیای رمان وارد می

فانتاستیک نیز همانند رئالیسم دارای انواع و اهسامی است کوه از سووی . یابدمی

 ادبیّواتفوانتزی  . از میان انواعپژوهشگران مورد توجه و بررسی هرار گرفته است

های شگرف از منظر فرویود و فانتاسوتیک از وهمناک از منظر تودوروف، داستان

 .ی هستندمرز با رئالیسم وهمدیدگاه جکسون هم
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 وهمناک از دیدگاه تودوروف ادبیّات-4-0

انگیوز اسوت های دهشتاز نوع داستان»در اصطلاح ادبی  6های وهمناکداستان

 «کنودها احساس غرابتی مرموز و آزاردهنده در خواننده بیدار میکه خواندن آن

 هووا بوورای رویوودادها و رفتوواردر ایوون نوووع داسووتان(. 855: 6930میرصووادهی، )

تورین . مهومشوودشناختی ارائه میها توجیه روانشخصیتوهمناک( ) نامتعارف

، وهای  و رفتارهای نامتعارف است که به دلیول غیرمتعوارف ویژگی این نوع ادبی

. کنودگونه وهای  و رفتارها نوعی غرابت و شگفتی در داستان ایجاد میبودن این

رو در اکنوود، از ایوونپروحشووت و خوووف می ایوون احسوواس غرابووت در داسووتان

ها و هیجانات و التهابوات روانوی و روحوی عموماً وحشت»های وهمناک داستان

ها اغلب گرفتوار سرنوشوتی های داستانشود... شخصیتها برجسته میشخصیت

 ولرزهای ناشناخته و موهومو ترس خوش نگرانیمحکوم و تغییرناپذیرند و دست

پرداز فرانسوی به نقل از تودوروف نظریه میرصادهی(. 853-855: همان) هستند

عنوان نتوای  تووان بوهها را مویگوید که وهمناکیِّ حاصل از این نوع داستانمی

. تزوتوان راوی یوا شخصویت اصولی توجیوه کورد تووهّم، خطای حسوی یوا رؤیا

گرایی، در فصولی از کتوات دار مکتوب سواختپوردازان نوام، از نظریوه8تودوروف

ی تعبیر ساختارگرایانه، این ژانور به شیوه« شگرف و شگفت»ن ، با عنواوهمناک

 . را مطرح کرده است

 9،فردینان دوسوسوور یتودوروف در رابطه با این نوع ادبی مبتنی بر آرا یاهنظر

شناسی جدید است و همانند سوسوور کوه هور عنصور زبوانی را در گذار زبانپایه

وع ادبوی وهمنواک را در کنوار دو نووع داد، نارتباط با سایر عناصر زبان هرار می

توودوروف فانتاسوتیک را . دهدجوار آنم یعنی شگرف و شگفت هرار میادبی هم

فاصل دو  تر در حدّداند و نظرش بر این مبنا هرار دارد که بیشژانری ناپایدار می

                                                 
1 Uncanny story 

2 Tzvetan Todorov 

3 F.  de Saussure 
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. وی که خود ژانری مسوتقل باشودژانر، یعنی شگرف و شگفت هرار گرفته تا این

، شگرف و رخدادهایی را کوه علول فراطبیعوی ا که علل طبیعی دارندحوادثی ر»

مورز میوان »م بنوابراین فانتاسوتیک (5: 6955حوری، ) «ناموددارند، شگفت می

توانود هوم مویجا است کوه ایون امور موهووم این ی. نکتهموهوم و واهعی است

کوه بنوا بور  واهعیتی امّای خیال و پندار باشد و هم از واهعیت مایه بگیردم زاییده

: 6930حوری، ) «رسودعوامل گوناگون اندکی غیرعادی و اغراق شده به نظر می

ژانر، داستان روایتی به هم تافته از تاروپود خیال و واهعیت اسوت  در این(. 693

و تردیود  شود، دچار شکّچه روایت میکه در آن نویسنده و خواننده عیناً در آن

گوری اسوت کوه در آن وهمنواک، نووعی روایوت ادبیّات. به تعبیر دیگر شوندمی

شوامل ) ( و موتنپوردازیموجودات و صحنه) های دو سطا داستان شاملمؤلفه

ای گونوهبه( شدگی و بازنمایی گفتوار و اندیشوه/ کانونراوی، روایت نیوش، زاویه

شوند که خواننده را در مرز میان اعتقاد به خیال و واهعیوت در حالوت روایت می

هنوور »: گویوودکووه لووویی وکووس میچنان(. 676: همووان) دارنوودگووه میتعلیووا ن

، توودوروف) «فانتاستیک مطلوت بلد است خود را در تردید و دودلوی نگوه دارد

6959 :11 .) 

و  8، معنواییکلوامی() 6ی نحوویتودوروف برای کارکردهای وهمناک سه جنبوه

ی متن روایوی از هامؤلفه (کلامی) . وهمناک به لحاظ نحویهائل است 9کاربردی

که ) شدگیویژه کانونو به ی دیدجمله زمان، مکان، راوی و سطوح روایت، زاویه

 ( وزنودنوعی ابهوام دامون میبوهکنود و تودوروف از آن به دید مبهم تعبیور می

کنود. دهد و در داستان هیجان ایجاد میمی بازنمایی گفتار و اندیشه را سرومان

 فعوالگر و کاربرد اکانونی-خود را به اهمیت راویتودوروف در این سطا، توجه 

                                                 
1 Syntactic 

2 Semantic 

3 Pragmatic 
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ی ماهیت دهیا رخودادهای نما برای به شک انداختن خواننده دربارهناهص وجه

 (.89-88 :6955حری، ) کندشده، معطوف مییتروا

یعنوی جهوانی را توصویف  :دارد 6گویانوهبه لحاظ معنایی وهمناک نقوش هموان

ی زبوان و بیورون از دنیوای برسواختهکند که مخلوق جهان وهمناک اسوت می

از نظور کواربردی  .کندصورت واه  پیدا می ادبیّاتواهعیت ندارد و فق  به لطف 

ی خاص نظیر ترس، وحشت یوا کنجکواوی را در خواننوده ایجواد تأثیروهمناک 

ی ساختارگرایانه پرداختوه تودوروف به فانتاستیک به شیوه (.89: همان) کندمی

. دیودگاه او از ایون نظور ایودئولوژی را نادیوده گرفتوه اسوت و مسائل مبتنی بر

  هایی دارد.کاستی

 های شگرف از دیدگاه فرویدداستان-4-6

ی اولوین حووزه»دارد اظهار موی ی آکسفوردنامهلغترزمری جکسون بر اساس 

 6559بوه سوال  "نه چندان امن برای اعتماد کردن"به معنای  8ی شگرفکلمه

 «گیوردشگرف معنای خطرناک و ناایمن به خوود می 6557ال . در سگرددبرمی

کاوانوه ای است در آثار فلسوفی و روانشگرف واژه (.907: الف 6959جکسون، )

بورای »اصوطلاح داسوتان شوگرف . ای دردسورآفرین و تهویبرای اشاره به حوزه

شوود کوه کیفیوت کاربرده میهایی بوهخصوص رمان و ضدرمانداستان کوتاه به

خووانی و گرایی یا رمانس پیشوین هومها با ویژگی هراردادی واه های آنژگیوی

  (.915-915: 6930میرصادهی،) «مطابقت ندارد

پوردازی اسوت کوه بوه بحو  و بررسوی در بوات شوگرف نظریه 9زیگموند فروید

در »برد. بهره می« 4شگرف»ی فروید برای توضیا این ژانر از واژه .پرداخته است

                                                 
1 Tautology 
2 Fabulation 

3 Sigmund Freud 

4 Uncanny 
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گرایی شود که نویسنده تظواهر بوه واهو استانی، شگرف وهتی ایجاد مید ادبیّات

بوه تموایز میوان رویودادهای واهعوی و اتفاهوات  ادبیّاتی شگرف در تجربه. کند

دهودم ماننودی وعوده می. نویسنده به حقیقت و حقیقتفانتاستیک بستگی دارد

همین تزلوزل . (41-45: 6959حری، ) «گذاردس س این هرارها را زیر پا می امّا

شوود و بوا تردیود در حقیقی بودن یا نبودن است که سوبب ایجواد شوگرف می

 .خواننده همراه است

شگرف چیوز ترسوناک و »فروید از شگرف این است که ابتدایی( ) تعریف آغازی

کنود: تر مطورح میای دهیواگاه فرویود نظریوه(. آن45 :همان) «ترساننده است

های ناخودآگاه در محی  پیراموون زتات امیال و ترسبا تأثیری منزلهبهشگرف »

کسی کوه جهوان -های نهفته در بطن سوبژه ها و تشویشو افراد دیگر، اضطرات

ی هوای ترسوانندهحس -کنودهای خوود تفسویر میها و واهمهرا در بطن ترس

شگرف موجد آن رده از ترسانندگی است کوه بوه زنند. شگرف را رهم می ادبیّات

 (.907: الف 6959جکسون، ) «شوددیرپا و دیرآشنا است، رهنمون میچه آن

در بوات »ی خود با عنووان ( در مقاله6301) فروید به معادلی که ارنست ینتش

ترس  -شگرف. 6 :کنددهد، اشاره میبرای شگرف ارائه می« شناسی شگرفروان

دل معوا (.45: 6959حوری، ) مبتنی است بور عودم هطعیوت -شگرف. 8 ناآشنا

اولووین ». معنووایی دوپهلووو دارد« Das Heimlich»ی شووگرف در آلمووانی واژه

سطا معنایی واژه به خانگی، آشنا، دوستانه، مطبوع، راحوت و محترمانوه اشواره 

م کنیودو خودموانی بوودن می یحت. بر این اساس شما در دنیا احساس راکندمی

غریوب و بیگانوه متورادف  راحت، بنابراین شکل منفی این واژه با امر ناآشنا، غیر

کنیود، احسواس خواهد بودم به دیگر سخن شما در دنیوا احسواس بیگوانگی می

اهمیووت » (.907: الووف 6959جکسووون، ) «ی خووود نیسووتیدکنیوود در خانووهمی

. شگرف پنهان را آشکار و لذا آشنا را ی آن استشگرف در همین ماهیت دوگانه

و تردیود را  همین امر است که ترس ( و901: همان ) «سازدبه ناآشنا مبدل می
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شناسوی فرویود، کندم بنابر ایون دو سوطا معنوایی شوگرف در اصطلاحایجاد می

 (.45: 6959حری، ) شده استی بازگشت امر سرکوتشگرف نشانه

پیشنهاد کلی فروید ایون اسوت کوه شوگرف تموام چیزهوایی اسوت کوه موا در 

های ی روانی، به یواد جنبوهاولیه کنیم، ما را به یاد مراحلسالی تجربه میبزرل

اندازد یا به عبوارتی شوگرف ی ابتدایی بشر میزندگی ناخودآگاه یا به یاد تجربه

توان به اختگوی، . از این امور میی دوران کودکی استشدهبازگشت امر سرکوت

(، مفواهیم ی سواختار ناخودآگواهمنزلوهبهاجبار در تکورار ) همزاد، تکرار سهوی

( دانودتر می، این هدرت خود را از واهعیت هویهدرت روان) گاری جهاندارانجان

ی کوودکی در شدهم بنابراین با بازگشت امر سرکوت(43: همان) اشاره نمودو ... 

سوازی یوا ی فانتاستیک مرئییکی از معانی واژه .آیدسالی شگرف پدید میبزرل

از نظر فرهنگی نوامرئی  چهبا مرئی کردن آن»وهمناک  ادبیّاتتجلی استم پس 

هوا ی نیستی و مرل کنار گذاشته شده است، پرده از روی فقدانمنزلهاست و به

 «رو اسووتآوری از همووینزنوود و گوورایش فووانتزی بووه سوومت نادلالووتکنووار می

 (.905: الف 6959جکسون، )

ی بوه عقیوده. بنابراین اولین شرط تحقا شگرف از دیدگاه فرویود، تورس اسوت

نوام « ریطوریقوای شوکّ»ین شرطی که برای ایجاد شگرف لازم است فروید دوم

]نویسونده[ ». خووانی داردموردنظر تودوروف همو تردید  . این شرط با شکّدارد

هایی که جهان خیوالی خوود را بور فرضتواند در خصوص ماهیت دهیا پیشمی

توانود بوا مویکه و تردید نگه دارد یا این ها در شکّآن استوار کرده، ما را ساعت

 «ه تا به آخر متن اطلاعات دهیا و مشخصی در اختیار ما هرار دهودزیرکی و حقّ

 (.41: 6959حری، )

ی آثار ادبوی مایهسومین عامل وجود شگرف مربوط به مضامینی است که دست

های فانتاستیک موضوعاتی که موجب خلا شخصیت(. 41همان: ) گیردهرار می

پوذیردم دو هطب هستی و نیستی انسوان صوورت موی شود، معمولاً بر مبنایمی
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مورل  توأثیریعنی مرل و زندگی یا به عبارت بهتر موضوعاتی با تفسیر مرل یا 

کند و نیز انسان مطرح می تحوّلبر اطرافیان و همچنین وجه عشا را در فرایند 

های دیگر و موضوعات موضوعاتی نظیر ارتباط انسان با هستی، طبیعت، فرهنگ

یابی، سوتایش آزادی، هویّتها و موضوعات دیگر چون ی چون نجات انسانمتعال

 خورد.... در آن به چشم مینکوهش جنگ و 

 فانتاستی  از دیدگاه جکسون-4-4

از فانتاسوتیک « یوک روش یمثابهفانتاستیک به»ی در مقاله 6رزماری جکسون

ختین در کتات آورد و معتقد است مطالعات میخاییل بامدرن سخن به میان می

پئا را اعلوام انحطاط مستقیم ژانر ادبی سنتی منیمسائل بوطیقای داستایوسکی 

پئا فرم سنتی هنر فانتاستیک استم بنابراین به اعتقاد جکسون موا . منیداردمی

. فوانتزی رو هسوتیمبوهبا دو نوع فانتاستیک سنتی و فانتاستیک مدرن یا نوو رو

زنود و اریف رای  در مورد واهعیت را به هم میاست که تعسنتی همان نوع ادبی 

. شوودگر فانتزی خصلت اصلی این نووع ادبوی محسووت مویاین کارکرد واژگون

: گویودکند و در تعریف آن میپئا یاد میجکسون از فانتزی سنتی با عنوان منی

شکند و به سادگی در میوان گرایی را میپئا ژانری است که مقتضیات واه منی»

. گذشوته، حوال و آینوده و کندهان و جهان زیرین و جهان بالا حرکت میاین ج

، جنوون، رفتوار و گفتوار رؤیا. حالات وهم، سازدگو با مردگان را ممکن میوگفت

العواده، حالواتی بهنجوار محسووت نامتعارف، تغییرات شخصوی، وضوعیت خوارق

 (.5: ت 6959جکسون، ) «شوندمی

گیورد و معتقود اسوت در آثوار فانتاسوتیک جکسون از این خصوصیت بهره موی

شوکنی این هانون امّایابدم بار تداوم میشکنانه و خشونتمدرن این عملکرد هانون

خواری توأم استم شکنی با شادپئا هانون. در منیدر دو نوع فانتزی متفاوت است

. سوتگونوه ابینانه و جشنتر خوشها کمنیاامهای مدرن این نابسدر فانتزی امّا

                                                 
1 Rosemary Jackson 
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سازند، امر نامنتظره را هوانین را واژگون میگونه آثار مانند آثار داستایوسکی این

گویند و به جهان زیرین اجتمواعی عادی میکنند، از حالات روانی غیرمعرفی می

ت ا کوردن موهّو. این آثار بدون ستایش از معلّبنیان گروهی ندارند امّاخزندم می

این آثوار، از اجتمواع منوزوی  توهّمهای مسوژهند. هانون، بیرون از آن حضور دار

بوه انود. ها نامتعوارف. آنشان مختص خودشان استاند و معتقدند بیگانگیشده

هوای هویّتعنوان بوه. خوود را زننودسر باز می "سازگاری خود"هول باخیتن از 

. ایون تبواهی وحودت فوردی، متفواوت کنندمضاعف و اغلب چندگانه تجربه می

 (.3: همان) «پئای سنتیتی انسجام در منیز تعلیا موهّاست ا

کند، همانند شویطان و صورت امر فراطبیعی جلوه میچه در فانتزی سنتی بهآن

عنوان یکوی بوهشود و ... در فانتزی مدرن به امری طبیعی بدل میو پری و  جنّ

. کننووداز وجووه شخصوویتی زنودگی فوورد و نووعی تجلووی ناخودآگواه جلوووه موی

ترتیب کشمکش فرد با دیگران به کشمکش و سوتیز فورد بوا خوود و روان اینبه

« خوود»و « خوود»گووی  وصوورت گفوتدهد و متن بهخودش تغییر شکل می

 (.85: همان) گیردی دیگری شکل میمنزلهبه

داند تا یک ژانر و همانند تودروروف آن را ادبی می 6جکسون فانتاستیک را روش

تقلیوودی، ) ( و محاکوواتیmarvelous) انگیووزجوواتبووین دو روش متضوواد اع

انگیز گوید فانتاستیک که میان اعجواتوی می دهد.( هرار میبازنمایانه، رئالیسم

گیورد و العادگی یکی و روزمرگی دیگوری را وام میو محاکاتی هرار گرفته، خارق

سون چه جکدر نتیجه آنها نیست. یک از آنبه هیچ تعلّاسازد که مترکیبی می

کنود، هموان فانتاسوتیک نوابی عنوان فانتاستیک مدرن به خواننده معرفی میبه

 .است که تودوروف به بح  در بات آن پرداخته است

 

 

                                                 
1 mode 
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 جونزرئالیسم وهمی از دیدگاه ملکم وی.-4-0

های خود از آثوار داستایفسوکی در نقد و بررسی 6357در سال  . جونزملکم وی

خائیل باختین بود، نام رئالیسم وهمی را به سوبک ی کار میکه بر مبنا و شالوده

(. ایوون 7: 6955جووونز، .وی) ی نویسووندگی داستایفسووکی اطلوواق کووردو شوویوه

در آثار یوهوان موشوک، منتقود آثوار هنوری،  6371ازاین در سال یشپاصطلاح 

ن سوبک جدیود در هنور نقاشوی ااماشان اتریشی کوه پیشوگبرای آثار هنری نقّ

جوونز رئالیسوم .ی ویبوه عقیوده(. 603: 6915کاشوفی، ) بود کاررفتهبهبودند، 

هووایی اسووت کووه هووا و مکتووبوهمووی آثووار داستایفسووکی در ارتبوواط بووا روش

ها گرایش داشتم به همین دلیل به بررسی رئالیسم وهمی و داستایفسکی به آن

انود از اکس رسیونیسوم، هوا کوه عبارتهای آن در ارتباط با همین مکتبویژگی

شوناختی، مدرنیسوم، نیهیلیسوم، ایودئولوژی و روانیسم، مدرنیسوم، پسترمانت

  .پرداخت

های ادبی است که در بطن خود واهعیوت ای نو در مکتبنظریه»رئالیسم وهمی 

آمیزد و درحین پرداختن به واهعیت بیرونی، واهعیوت درهم می و وهم و گمان را

شود که خواننده مر سبب می. همین اکشدرا برمبنای درون انسان به تصویر می

. (17: 6937تسلیمی و کریموی، ) در شناخت حقیقت دچار تردید و دودلی شود

هوایی اسووتوار اسوت کوه در بوواور ی واهعیترئالیسوم وهمووی برپایوه»همچنوین 

ها ممکن است در زندگی روزموره گنجد و از دیدگاه آنگرا میهای عینیتانسان

هوای های عینی و غیرشخصی با زمینوهواهعیتهای رئالیسم، . از ویژگیر  دهد

 (.  11 :همان) «های باورپذیر استبیرونی و صحنه

کنود کوه ها را بدین هصود تشوریا مویی رئالیست صحنهنویسنده»در رئالیسم 

 هوا آشوناتر با ههرمانان و وض  روحوی آنها بیشخواننده از شناختن آن صحنه

هوا وضعیت روحی شخصویت»یان در این م(. 853: 6951سیدحسینی، ) «شود

. ایمصورت به رئالیسم وهمی نزدیک شدهممکن است ناخوشایند باشد که دراین
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های عینی اسوت کوه های رئالیسم وهمی اشاره به آن دسته از واهعیتاز ویژگی

هوا رهوم پریشوی شخصویتهویتی، تردیود و رواندر فضای سرد و بدبینانه با بی

هوا گونوه داسوتانهای این(. شخصیت11: 6937، تسلیمی و کریمی) «خوردمی

اطمینوان و  امّواکننودم کنند جهانی را کوه در آن هسوتند، درک مویمی تصوّر»

(. 96: 6955جوونز،  وی.) «گیوردها بارهوا موردتردیود هورار مویهطعیت در آن

تور از رئالیسوم بوه های رئالیسم وهمی بدبینانوههای داستانشخصیت»بنابراین 

رسوندم زیورا در ها در پسامدرنیسم نمویبه بدبینی شخصیت امّاگرندم نجهان می

کوه در رسند، درحالیو تردید می های داستانی به شکّرئالیسم وهمی شخصیت

رسود توا به فرم اثر می حتّیتردید به کلیت متن و  ی شک وپسامدرنیسم دامنه

چوه آن (.11: 6937تسولیمی و کریموی، ) «د و سردرگم کندخواننده را نیز مردّ

ص در نفسوانیات سیر در عوالم بواطن و تفحّو» شوددر رئالیسم وهمی مطرح می

 «آگواه اسوتآدمی و کشف عوامول و روابو  ضومیر ناخودآگواه در سوطا پیش

طور مطلا را به(، هرچند رئالیسم وهمی دنیای ناخودآگاه 609: 6915کاشفی، )

 (. 667 :همان) کندترک نمی

ی نو، که هِّوردِّر بنیوان گذاشوت، گرانهشناسی بیانمردم در»جونز .به عقیده وی

افراد خود را نه در مناسبت با نظمی آرموانی در فراسووی خوودم بلکوه برحسوب 

جوونز،  .وی) «شوودکنند کوه در درون خودشوان شوکوفا مویچیزی تعریف می

هوا درصودد آشوکار کوردن دنیوای طور که اکس رسیونیسوتهمان(. 89: 6955

ال ها بوه جریوان سویّدادن دنیای درون آدما هستند و برای نشانهدرونی انسان

حوال داستایفسوکی معتقود اسوت کوه تحوت فشوارهای بااین. ذهن روی آوردند

 . بیرونی، انحراف و تحریفِّ این شناخت و تعریف نامحتمل نیست

جونز میوان رمانتیسوم و رئالیسوم وهموی هائول  .های مشترکی که ویاز ویژگی

در رئالیسوم وهموی بور ». آمیز و افراطی رمانتیک استهای اغراقاست، موهعیت

و انحوراف از رمانتیک و ملوودرام( ) آمیز و افراطیهای غیرعادی و اغراقموهعیت
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ترتیب واهعیتی که رئالیسم وهمی در . بدینشودرشد بهنجار روح بشر تمرکز می

عواطفی آشوکار  فشوار هوای حوادّویژه در موهعیتگذارد، بوهاختیار مخاطب می

نظریوه، جهوان رئالیسوم  طبا ایون» (.13: 6937تسلیمی و کریمی، ) «شودمی

وهمی در عناصر آشنا غرابتم در عناصر عینی ذهنیت و در امور روزمره ملوودرام 

 «کنودیابد و میان یکی و دیگری تمایزی ناپایودار و متزلوزل را حفوظ مویرا می

 (.87: 6955جونز،  وی.)

ها پنهان است چه را از دید انسانرئالیسم وهمی این است که آندرواه  کارکرد 

کند و همین آشکارشدگی زوایای پنهان زنودگی و از آن آگاه نیستند، آشکار می

شود دنیایی که تاکنون با آن احساس آفرین است و موجب میبرای بشر شگفتی

بیگانوه بورای او باره به دنیوایی ناآشونا و یککرده است، بهیگانگی و آشنایی می

   .بدل شود و با آن احساس غرابت کند

ن اامومودرن در ی مودرن و پسوتوهوال دورهدر آثار رئالیسم وهمی کوه از هیل

شناختی و گورایش بوه مسوائل مربووط بوه بحوران های معرفتاند، پرسشنبوده

  (.85 :همان) خوردشناسانه به چشم میهای هستیهویت و نیز پرسش

 "ایده و حوس"اهیمی که در رئالیسم وهمی مطرح است، مفهوم دیگر از مفیکی

دیگوور اسووت کووه طبووا آن ایوودئولوژی فووردی و عواطووف شخصووی از یووک

 توأثیردیگور عبارت دیگر حاوی آرایی متضاد است کوه از یوک. بهناپذیرندجدایی

(. بدین 83: همان) شوندی میپذیرند و هریک در وجود فردی مستقل متجلّنمی

سوویی د و هور یوک بهل و فکر او هم سویی نودارساس آدمی با تعقّمعنی که اح

ها هر شخص به واه  یک دیودگاه اسوتم گونه رمان. در اینکندگرایش پیدا می

و تردید است و همین امر پیچیدگی  گاهی این ایده و احساسات توأم با شکّ امّا

واه  بوه یوده بوهیفسکی هر نظر یوا ادر کار داستا»دهد. درون انسان را نشان می

 (. 90 :همان) «شودموجودی زنده بدل می
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آثار به شوکل  . اینگریگووهای داستایفسکی در بنیاد مبتنی است بر گفترمان

همچوون رموان ) هوا راآگاهی واحد سواخته نشوده کوه دیگور آگاهیکلیت یک 

 کندم بلکه شکل کلیتی را دارند که از( به درون خود جذت میصدایی سنتیتک

 شوود،ی دیگوری بودل نمویبه ابژه اًامها تمیک از آنتعامل چند آگاهی که هیچ

هوا تووان گفوت شخصویتعبارت دیگور مویبوه(. 90 :همان) «است شدهساخته

پذیر و شناختنی نیستند و منش درونی هریک در مناسوبت بوا تنهایی تعریفبه

 (95: 6931کریمی و مرادی، ) یابدها معنا میدیگر شخصیت

ها در آثار داستایفسکی، بوا تغییور در گری شخصیتنمایی و خودافشادرپی واه 

ر در هودف اصولی از تغییورات مکورّ»زعم جونزرو هستیم که بهی دید روبهزاویه

زدن تر بورهمدادن سوژه از زوایای مختلفم بلکه بیشی دید روایی نه نشانزاویه

ویژه طرد عناصور ن جهان وهمی و بهپارچگی دریافت خواننده از ایانسجام و یک

دانود در مناسوبت بوا فکر که می دادن خواننده با اینبه نوعی فریبآشنا است و 

و سو س  "شوان کجاسوتجایگواه"ها و زمان و مکان و طرح داسوتان شخصیت

هوای داسوتان در . شخصویتهواهوای آنزدن تموامی فرضویات و برداشوتبرهم

 (.96: 6955جونز،  .وی) «ین وضعیتی هرار دارنددیگر نیز در چنمناسبت با یک

یافته در جهان آثار داستایفسکی، رئالیسم وهمویِّ ی تجلیتحلیل باختین از ایده

های آثار داستایفسوکی شخصیت». دهدشناسی پیوند میداستایفسکی را با روان

ن، دینوی و ایمواپریشی و تعادل، بویهای بیماری و تندرستی، رواندارای ویژگی

: 6931تسولیمی، ) ناک هسوتنددستی و دارندگی در فضای واهعی و کابوستهی

هوا از هوا یوا ایودهتنها معتقد اسوت نشوانهباختین در بح  ایدئولوژی نه (.638

ها مدام با احساسوات عقیده است که ایدهناپذیرندم بلکه بر این احساسات جدایی

رئالیسوم وهموی صورفاً »بنوابراین . گویی جاری و بیناذهنی هستندودرگیر گفت

. ای در شورای  فشوار موادی نیسوتنوعی فانتزی فردی یا انحراف ذهنوی عوده

هوایی اسوت کوه موردم، ... و راهبوردی تعامل اجتمواعیهرئالیسم وهمی فرآورد
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گیرنود و کار مویآگاهی در خود بوه ساختن یغنآگاه یا ناخودآگاه هم برای خود

که مثلواً ) های عاطفی هویانگیزه میان. دراینیگردیک متزلزل ساختنهم برای 

شوویدن خووود در نامیوود یووا نیوواز بووه بالاکی ادیووپ موویچووه فرویوود عقوودهاز آن

ها به شوکلی پویوا فانتزی توانند به این( میگیرندت میمراتب هدرت نشأسلسله

 .وی) «گو منجر شوندوجهت دهند و به تقابل یا تضاد میان افراد درگیر در گفت

 (. 41: 6955جونز، 

. دانودهای نیهیلیستی نیز نمی.جونز رئالیسم وهمی را به دور از برخی ویژگیوی

و تردیوود،  هووای نیهیلیسووم احسوواس سووردرگمی همووراه بووا شووکّاز ویژگووی»

هودفی، احسواس طردشودگی و نیوز معناباختگی و ازخودبیگانگی، ناتوانی و بوی

کریموی و ) «اطات میان پودر و فرزنودویژه ارتبدوگانگی احساسات به خانواده به

 . به رئالیسم وهمی راه یافته است( 40: 6931مرادی، 

 ی نظریات بندجمع-4-3

هایی که بیان شد باید اظهار داشوت کوه بوین در یک جم  بندی کلی از نظریه

در  هواتووان آنی گواهی میهای بسیاری وجود دارد تا حدّها شباهتاین نظریه

هوا ترین تفاوتتری به مهمرو با صراحت بیشداشتم از اینیک نظریه پن مجموع

 د:شوها اشاره میشابهات این نظریهو ت

پردازد و مسوائل مبتنوی وهمناک از منظر ساختارگرایانه می ادبیّاتتودوروف به 

داند گری میوهمناک را نوعی روایت ادبیّاتوی  گیرد.بر ایدئولوژی را نادیده می

شووند کوه خواننوده را در مورز ای روایت میگونهای داستان بههکه در آن مؤلفه

ه خوود ترین توجّتودوروف بیش. میان خیال و واهعیت در حالت تعلیا نگه دارند

نما بورای بوه شوک نواهص وجوه الفعوگر و کواربرد اکوانونی-را به اهمیت راوی

ن بوا وهمنواک توودوروف مکوا ادبیّاتبه طور کلی در  کند.معطوف میانداختن، 

گیرد و روایوت بوه ن، سیر غیرخطی به خود میدنیای واهعی مطابقت ندارد، زما
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کند، س رده و تردید ایفا می ترین نقش را در ایجاد شکّگر که مهمکانون -راوی

 شود.می

ی فروید به مباح  ایدئولوژیکی پرداخته شده و مباح  ساختارگرایانه در نظریه

شوود کوه ی فرویود شوگرف وهتوی ایجواد میهشود. بوه عقیودنادیده گرفته می

 گوذارد.آن را زیر پوا می امّادهدم مانندی وعده میحقیقت و حقیقت نویسنده به

 ادبیّاتپس  .شودهمین تزلزل است که سبب ایجاد شگرف و تردید خواننده می

چوه از نظور فرهنگوی نوامرئی اسوت، پورده از روی وهمناک با مرئوی کوردن آن

سوالی ی کوودکی در بزرلشودهزند و با بازگشت امور سرکوتمی ها کنارفقدان

 .آوردشگرف را پدید می

ی توودوروف توجوه دارد و هوم هانی سواختارگرایرزمری جکسون هم بوه شویوه

ی گیورد. بوه عقیودهبنا بر نظریات باختین( را در نظور می) مباح  ایدئولوژیکی

خوورد. ای سونتی بوه چشوم میهنی فانتزیاامها نابسگونه رمانجکسون در این

ها آید، شخصویتگردد، از حالات غیرعادی سخن به میان میهوانین واژگون می

های بنیوان گروهوی نودارد، ایون سووژه امّواخزندم به جهان زیرین اجتماعی می

مضاعف و چندگانه معرفی  هویّتاند و خود را به عنوان از اجتماع منزوی توهّمم

 . ا و سرگشتگی در فانتزی مدرن همیشگی استکنند. بنابراین تعلیمی

ی پیشوین را ها و نکوات اصولی هرسوه نظریوهی ملکم وی.جونز شاخصوهنظریه

دربردارد. وی هماننود توودوروف و جکسوون ایون نووع ادبوی را موابین دو ژانور 

توجه دارد و چون فروید  داند و به مباح  ساختارگرایانهگرایی و فانتزی میواه 

گیورد. وی ی این نوع را در نظر میشناسانهیدئولوژیک و به ویژه روانهای اجنبه

های گوناگونی که رئالیسم وهمی داستایوسوکی بوا آن در ها به روشعلاوه بر این

ها و توری شاخصوهنگوری بیشارتباط بوده پرداختوه و از ایون طریوا بوا جزئی

ای رئالیسوم وهموی هترین شاخصههای این نوع را بازگو کرده است. مهمتکنیک

 ص از این هرار است: به طور خلاصه و مشخّ
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های سنتی. بر هم زدن جریوان خطوی بندی نسبی به طرح و چارچوت رمانپای

هوای روایت داستانی بر اساس نادیده گرفتن توالی زموانی و اسوتفاده از تکنیوک

ال ذهوون. ای چووون روایووت تودرتووو، راوی چندگانووه و جریووان سوویّروایووی

های مکوان رئالیسوتی و یختگی زمان. نوآوری در مکان و ترکیب ویژگیآمدرهم

شناختی. حضور معناباختگی، ی اجتماعی، شناختی و روانمایهفانتاستیک. درون

حوس(. بحوران  -ایوده) اندیشی و گرایش به مفهوم ایدئولوژیصدایی، شکچند

ناسوانه. ششناسوانه و معرفتهای هستیها و پرسش، چندپارگی شخصیتهویّت

ای، باورهوای توجه به عناصر فرهنگ بومی و سنتی. استفاده از مضامین اسطوره

« مون»رنوگ وضوعیت . گرایش به توصیف و ترسویم موبهم و کومرؤیاخرافی و 

در « مون رئالیسوتی»های انگاری، نفی و انکار ویژگیداستانی و همچنین نادیده

در ارتباط « واهعیت»م ذهنی گرایی و توجه به مفهوچهارچوت اثر داستانی. ذهن

اکس رسیونیسووتی و  و توصوویفات« واهعیووت»و تعاموول آن بووا مفهوووم عینووی 

متعارف و ضد و نقوی  در کنوار هوم، مثول سوررئالیستی. هرار دادن عناصر غیر

 هستی و نیستی. تمایل به استفاده از ایهام، طنز و ابهام. 

 های پژوهشیافته-0

 معرفی نویسنده و آثارش -0-3
را در « رانزخیو»در تهران، اولین کتات خوود  6905رو حمزوی متولد سال خس

( و در سوال 6978) ( و دلارام6991) منتشر کرد. پس از آن پادزهر 6994سال 

را منتشور کورد کوه موردپسوند « وزیدوهتی سموم بر تن یک ساق می» 6956

ه را بو« شهری که زیر درختوان سودر مورد» 6953خواص هرار گرفت. در سال 

سوال  یچاپ رسانید که مورد استقبال واهو  شود و بوه عنووان رموان برگزیوده

را در سال « هااز رل هر تاک دشت سایه»ی جایزه شد. به دنبال آن رمان برنده

ی آثوار خوود بوه ثبوت و چند مجموعه داستان و جنوگ را در مجموعوه 6959

 رسانده است. 
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 های رمان از رگ هر تاک دشت سایهخلاصه-0-0

ی سرکش اسوفار ماجرای بازگشت مهریز نوهها از رل هر تاک دشت سایه رمان

خووری کودکانوه از . مهریز در کوودکی بور سور یوک دلبه ارل نزد اسفار است

هوا . حالا پس از سالرودشود و دیگر به دیدار اسفار نمیاسفار، نیایش، بریده می

بغورن  و نابهنجوار روحوی و  با مرل اسفار و شورای  امّاگرددم به آن خانه بازمی

 اسفار، در زمان حیوات. یگانه، برادر شودرو میبهعاطفی اعضای خانواده اسفار رو

شده و اسفار و پدرشان مان  از به هدرت و ثروت رسیدن یگانوه وی نادیده گرفته

یگانه از نظر روحی در شرای  مساعدی نیست و برای رهایی  .انددر خانواده شده

پوردازد اش به آزار و اذیت خانواده و اهوام و اطرافیان خود مویی روانیهااز عقده

دهود و نقوش ای هورار مویدر فشارهای روحی و عاطفی تلو و گزنودهرا ها و آن

بسزایی در ایجاد فضایی سرشار از احسواس تورس، بهوت، حیورت، سوردرگمی، 

 .در زندگی این افراد دارد... ی، پوچی، تردید و هویّتبی

 هاحلیل رمان از رگ هر تاک دشت سایهت-0-6

احسوواس طردشوودگی و نیووز دوگووانگی  و ازخودبیگککانگی، هویّککتبحککران 

هایی است که برای رئالیسوم وهموی هائول احساسات به خانواده از جمله ویژگی

از دست دادن پدر و موادرش در  علّتاند. مهریز شخصیت اصلی داستان به شده

و  هویّوتاز خوود بیگوانگی و گسسوت از  و بریودن از گذشوتگان دچوار کودکی

 :احساس طردشدگی است

آن رها  تواند خود را از شرّمهریز گفت دچار احساس غفلتی شده است که نمی»

داند کیست ی غایبی که او را به دنیا آورده و او نمیموجود ناشناخته تصوّر: کند

ین دلخوری (. هم455 :6959حمزوی، ) «برایش رازی گزنده و هولناک شده... 

   .(94-99) «کودکانه مرا از خیلی چیزها کند... خودم شدم و خودم ...
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های رئالیسوم نیز در کنار از خودبیگانگی شخصیت بیگانگی با دنیای پیرامون

خواهم ساتگین کوچکم را از هدح : من نمیمهریز گفت»گردد: وهمی نمودار می

 (. 637) «"آوایی دور هستم.. من تکبزرل دیگران پر کنم

. شوودهای رئالیسوم وهموی محسووت مویمایوهیکی از بن معناباختگی جهان

ی ابعاد زندگی مهریز از جمله اعتقوادات و باورهوای موردم، معناباختگی در همه

آذر  امّوا -بلوه"»یابود: مکان ِّ زندگی و احساس عشا و محبت به دیگران راه می

مهریز  "-اعتقاد خرکی -اد داشت. فرامرز خیلی با آذر اعتقآتشتون رو تندتر کرد

 (.  415) «".اعتقاد همیشه خرکیه"خندید: 

های نگواه جامعوه بوه شخصویتشخصیت متفاوت و گاه متضاد با جامعکه، 

رئالیسم وهمی در مقایسه با دیگران متفواوت اسوت و او را در تضواد بوا دنیوای 

موه یوک خووای مثول هچرا نموی! چرا! جوری مهریزچرا این»: دانندمی تمدّنم

 (.451) «!موجود متعادل منطقی باشی

از دیگر عناصر رئالیسوم وهموی ها، گسیختگی و چندپارگی شخصیتاز هم

مهریوز در خووات و ناخودآگواه او بوروز  هویّوتاین ویژگوی در . آیدبه شمار می

... سوراپا ریوزم ام را بیورون مویی دل و اندرونوههمه... سردم است ... »: کندمی

ای ایسوتاده ... گوشهخودم هستم ... آینده نیست ... بینم . خودم را می..لرزم می

-5) «...استوار ایسوتاده ... دیگر ... دو مهریز جدا از یکزند ... به من پوزخند می

5.) 

هوای از دیگور ویژگوی اندیشی(ش ّ) و تردید احساس سردرگمی و ش ّ

یون احساسوات دسوت بوه رئالیسم وهمی است که مهریز همیشه با ا نیهیلیستیِّ

دانوم اینوک نموی... ارل همیشه کانون تردیدهای مون بووده ... »: گریبان است

... یوا نشوینان کوردهی ارلی ارل مورا دچوار تردیود دربوارهتردیدهایم دربواره

 (.97) «...نشینان دلم را نسبت به ارل چرکین کرده ی ارلتردیدهایم درباره
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و تردیود و  ی داستانی اسوت کوه ایون شوکّهاهستا نیز یکی دیگر از شخصیت

چیزی که نگرانم کرده اسوت ایون اسوت کوه مصوباح »کند: نگرانی را تجربه می

کونم حوس موی... های پزشکی آغاز کردهپیشنهاد زناشویی را ناگهان با آزمایش

 (. 658 :همان) «خواهد مرا ارزیابی کندمی

ه بکه ایکی و توجّکگرو ذهن و خیال توهّمها در نوعی گرفتاری شخصیت

گرای داستان را به فضایی وهمی و تاریک و فضای واه  مفهوم ذهنی واقعیت،

ترین و تردید حاکم بر داستان از مهم کند و این در کنار شکّآلود نزدیک میمه

 تووهّمگاه دچوار ایون نووع مهریز نیز گاه. شودعناصر رئالیسم وهمی شمرده می

... بوه کردم مشتی آدمک خیلی کوچولوزد فکر می... مادرم که تار می»: شودمی

 (. 959) «...ریزندی تار بیرون میبند انگشت از درون کاسهی یکاندازه

هوایی بوا آن هوای فکوری و تناه ها و درگیریها و ناکامیهستا در پی شکست

... در ارل هوم احسواس »: شوودپریشوی مویو روان توهّمشود، دچار مواجه می

 جورقجرق... صودای ندیار در اتاق دیگری پهلوی اتاق من خوابیودهکنم اسفمی

کس یچهو... امهوا را روشون کورده... چراغام... بارها بلند شدهشنومتختش را می

... دیگر این بیم و احسواس »(. 873) «... اتاق پهلوی اتاق من خالی است...نبوده

 (.810) «...ام یک پستاندار پندار زدهمن دیوانهدر شب نیست... 

های پرسوش) ثمر ماندن تلاش مهریز برای شکناخت دنیکای پیرامکونبی

شناسانه و معرفت شناسانه(، از دیگر عوامل رئالیسم وهموی در شخصویت هستی

خوره و با یوک چورای میچراهای ما همیشه به یک دیوار ستبر بر»: مهریز است

 (. 454) «گردهدیگه برمی

ز تغییور خوود و دنیوای پیراموون از دیگور ا قکدرتی و نکاتوانیاحساس بکی

ها است. این احساس در شخصویت مهریوز گونه شخصیتهای روحی اینویژگی

خوات و بیدار بودم ناتوانی از انجام کاری که به گوردنم انداختوه » ور است:شعله

 (.  60) «.رماند. خوات خرگوشیم را میت یدبودند چون نبضی در سرم می
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ی از جملوهسالی، ی کودکی در بزرگل سرکوب شدهبازگشت امور و امیا

ی رئالیسم وهمی است. یگانه شخصویتی اسوت کوه اموور شناسانهخصایص روان

جویی و بوه تبو  آن ی دوران کودکی در او احساس حقارت، برتریشدهسرکوت

کودکان فراموش شده ممکن است در کنوار ». خشم و نفرت را پدید آورده است

رو نسوبت بوه های زندگی احسواس حقوارت کننود و از ایونآمدن با درخواست

هوا . در نتیجه ممکن اسوت سوبک زنودگی آندیگران بدگمان و متخاصم شوند

جویی، بیزاری از موفقیت دیگران یا انجام دادن هور : انتقامشامل این موارد شود

 (.609: 6955هبادی وهوشنگی، ) «ها استکنند سزاوار آنچه احساس میآن

عاع هرار الشّو احساسات یگانه را تحت ی زوایای زندگیساس حقارت همهاین اح

و چشم دیدن موفقیت دیگوران  برد. او از دیدن حقارت دیگران لذت میدهدمی

او هم به من زل زده ... ... به یگانه نگاه کردمدمدستم را توی آت فروبر» را ندارد:

بوذار "...زدخنود موییگانه پووز ...کش... دستو بکردندها داد و هال می... بچهبود 

 (.81 :6959حمزوی، ) «"روش کم شه ... تابشه دستش چلاق و چنگک

رود کوه اسوکلت همسور ی پویش مویجویی او تا حودّپریشی و حس انتقامروان

... ام ...خسوته»: زنودکند و هر روز او را تازیانه میاش را از سقف آویزان میمرده

 .(666) «... نزدمآیدیادم نمی ...نه امروز زدم... 

طلبی این برتری. آوردجویی رو مییگانه برای جبران احساس حقارتش به برتری

هودر بوا سوماجت از خداونود آن»: فرما اسوتدر ارتباط او با خدا هم حکم حتّی

کنند که سرانجام کارشان با خدا به ستیز و چک و چانوه زدن طلب بخشش می

کنند و مغرور سر ه و براهین محکم مجات میدا را هم با ادلّ. سرانجام خکشدمی

 (.  474) «.دارنداز مهر و سجاده برمی

هوای روحوی و از ویژگیپریشکی، احساسات متناقض، جدال درونی و روان

ی عشوقی ها اسوت. هسوتا کوه سوه تجربوههای این نوع داستانروانی شخصیت

دارد، دچار این جدال درونوی  های متفاوت داستاننسبت به سه تن از شخصیت
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در ... لخت شودم. ای باکره باشم خواهم بیوه... نمی»و احساسات متناه  است: 

. اسفندیار نگاه کردم زیبا هستم... به -من جوان هستم. آینه به خودم نگاه کردم

 (.  911) «شوم...بستر می... با او همازپادرآمده...پژمرده... 

توانود بوه کالبود برد که نمیو تلاشی بیهوده، پی می زدن وپادستهستا پس از 

گیورد شود و تصمیم مویسرد اسفندیار گرما ببخشد، از اسفندیار هم مأیوس می

تونم از کشومکش بوا او خوودم ... لبریوز از نیواز... »: اش را از نو آغاز کندزندگی

ی او زده تواند پیکر انگار کوافور... و این گرمای تن من است که نمینمناک شده

 «... باید از ایون پیکور دل بکونم...کنم وجورجم باید خودم را ... را گرما ببخشد

(915  .) 

های روایی چون روایوت تودرتوو، راوی ، تکنیکی روایتی دید یا زاویهزاویه

. کنودچندگانه و جریان سیال ذهن به ایجاد فضای وهمی در داستان کموک می

شودگی درونوی بهوره نویسنده از کانون« هایهاز رل هر تاک دشت سا»در رمان 

شوودم شدگی مهریز آغاز مویی دید اول شخص با کانون. رمان با زاویهبرده است

. ی دید یکی است و هور دو بور دوش مهریوز اسوتشدگی و زاویهبنابراین کانون

آید و زمان با جهان بیرونی به روی صحنه میترتیب جهان درون مهریز هماینبه

 . شودها آشنا میی آناندک با همهنده اندکخوان

نویسنده  606ی . از صفحهبه همین منوال است 600ی تا صفحه 1ی از صفحه

 ایونکنودم بنوابرشدگی را از مهریز به فرامرز بدل میدهد و کانونتغییر رویه می

جا که خواننوده تنهوا . از آنشدگی فرامرز استی دید اول شخص با کانونزاویه

دهود، بوا تغییور گور بوه او نشوان مویبیند که ذهن و زبان کوانونیچیزی را می

یابد و جهان را از منظور نظور گر شده راه میگر به ذهن شخصیت کانونیکانونی

کند ها میگر شروع به چرخش بین شخصیت. به همین ترتیب کانونیبینداو می

و نایین و لوازار در نوسوان  و بین مهریز و ریاض و هستا و مروا و مشکان و یگانه

چوه آن. یابودشود و با دید او پایان می. در انتهای رمان به هستا س رده میاست
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در این تغییر حائز اهمیت است، این است که هر بار زموان روایوت بوه مودتی از 

گردد و هر شدگیم یعنی مهریز آغاز شده، بازمیپیش از زمانی که با اولین کانون

شود، بوه ه میهای مختلف دیدگرواحد است که از دیدگان کانونی بار یک اپیزود

 953تا  954ی . از صفحهگری اپیزودهای جدید و مخصوص به هر کانونیاضافه

گوردد، کند و از اول شخص به سوم شوخص بودل مویی دید هم تغییر میزاویه

کوه در دسوت جا به بعد در حین ایون. روایت از اینشدگی مهریزدوباره با کانون

ال ذهون یوا حودی  نفوس صورت جریوال سویّدانای کل محدود است، گاهی به

 .بخشدتر به داستان میآید و باز بعدی درونیمیگر درهای کانونیشخصیت

شودگی اسوت کوه بارهوا ویژه کوانونی دید بههمین نوسان بسیار زیاد در زاویه

. دهودام داستان را افوزایش مویاندازد و رمز و ابهو تردید می خواننده را به شکّ

توان به حال و احوال خان بابا اسفار در اواخر عمرش اشواره کورد برای مثال می

احووال او بوه گووش مهریوز  و ی اوضاعهای متفاوت و متضادی دربارهکه روایت

. عموه خواور، موروا، کنندداند کدام یک حقیقت را بیان میرسد و مهریز نمیمی

: کننودیک چیزی متفاوت از دیگری برای مهریوز بوازگو موی یگانه و مشکان هر

... چهار توا کلموه نانگار دهن خان بابا اسفار رو کچ گرفته": ... عمه خاور گفت»

!... اسفاری گوی  و گنوگ... کشهخواد بزنه یک ماه رمضون طول میحرف که می

ان بابوا خو"... مشوکان گفوت:... »(. 61-65) «...گفتمشکان چیز دیگری می امّا

... مووو رو از ماسووت حووال و حواسووش سوور جاسووت... اسووفار سوورحال و هبراهووه

 (.  91) «"...کشهمی

گرهوا خاصویت چنودآوایی بوه موتن چین در حدی  نفوس کوانونیروایت نقطه

ای از ایون شوگرد عنوان نمونوهتوان بوهال ذهن یگانه را می. جریان سیّبخشدمی

... تازیانوه زدن ی مون؟... از تازیانوهالود؟نکه موی... این صدای اوست »: مثال زد

 !... یوادم نیسوت...ی چندم بوود... این ضربهام... خیس عرق شدهکندام میخسته
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... نفسوم امخسته شوده ...کنمهای نمازم سهو میها را هم مانند رکعتاین ضربه

 (. 913) «گرفته...

یی از هارگوهت کوه ی مدرنیستی اسهاداستانیختگی زمان ویژگی رهمبهزمان، 

بوا روایوت « از رل هور تواک...»رموان . شوودیمآن در رئالیسم وهمی نیز دیده 

بعد از چند صفحه روایوت  امّاشودم ال ذهن مهریز آغاز میغیرخطی و جریان سیّ

بواوجوداین . روایت خطی روایت غالب رمان اسوت. گیردحالت خطی به خود می

گر با بازگشت به . هر کانونیشودلی میدر بسیاری جاها روایت غیرخطی و تحلی

ریوزد و گذشته و بیان ذهنیات و درونیات خود نظم خطی رموان را بوه هوم موی

 .  آمیزدها را در هم میزمان

ی ذهن نویسونده اسوت. پرداخته و ساختهعنصر مکان در این نوع ادبی مکان، 

شونا پرداختوه هوایی آهایی جدید با ویژگویدر این رمان نویسنده به خلا مکان

هوا و دانگوه، شوهرهوایی مثول دشوت مشونگ، پیور. روایت رمان در مکواناست

... در جریان اسوت. ی ماک وروستاهایی مثل سومار، هزار چشم، زرخان، چشمه

انگیوز از های ناآشنا و ابداعی نویسونده هموراه اسوت بوا توصویفات وهماین اسم

 .گیردگر صورت میها که از دید کانونیمکان

از رل هر تاک ». خسرو حمزوی در رمان از عناصر اصلی رمان است زبانبان، ز

: شواعرانگی کلوام، از سه شگرد زبانی رئالیسم وهمی سود جسته« هادشت سایه

 .ت اکس رسیونیستی، طنز در کلامتوصیفا

 شاعرانگی کلام-

 دهد و فضای وهموی رئالیسوم ایونگونه میرؤیاشاعرانگی کلام به زبان خصلتی 

های بارز زبوان حموزوی شاعرانگی در کلام از ویژگی. کندنه آثار را تقویت میگو

... تارهوا »: کنودال ذهن بروز میها و جریان سیّتر در حدی  نفساست که بیش

هوای بوا تنوه... خواموش... رنجور... درختان تناور سرو... تار ها بی ... پودپود بی 
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اند ... نه به جرزها جوش خوردهاندخرام افتادهها از لای دیوار... پوک... چاکچاک

 (.1: همان) «... اند... چنگ در زمین زدهرهایند... نه 

 توصیفات اکسپرسیونیستی-

گون شودن زبوان و ایجواد فضوایی رؤیاتوصیفات اکس رسیونیستی نیز از عوامل 

-تر به چشوم مویدر رمان مذکور توصیفات اکس رسیونیستی کم. وهمناک است

شودگی ریواض در زیور آورده ای از ایون توصویف از نگواه و کوانوننمونوه .خورد

افتاد، نگران مکو   عور و لخت. چشمش به حیاط ها پایین رفتاز پله»: شودمی

ی گوشوه و . آفتات زلی کوه هموهنمودجایی تهی و حقیر و ترسناک می . ...کرد

چیز در زیر آن همه. مودنچه بود میتر آنجا را تهیکنار حیاط را گرفته بود، آن

رما افتاده بود و گویای آسایش و آرامشوی نبوود کوه منوادا بوه ،آفتات رک، بی

ی زیرزمین که چون دهان اسکلتی رو پلهی راهای رنجور باشد، جز حفرهجوینده

حوس کورد در صوحن . ... ش بودمتوحّ. ... زدبود و سیاهی می بازماندهبه آفتات 

 (.448 :همان) «.خواهد تصرفش کندموجودی پلید می ای ایستاده است وبقعه

   طنز در کلام و جندصدایی و گفتمان-

. در کنودیمچندصدایی یا گفتمان در آثار رئالیسم وهمی نقش کلیودی را ایفوا 

کند، بهتورین صدایی را ایجاد میی تکسالارانه و استبدادی که پدیدهفضای مرد

صدایی به چندصدایی استفاده از طنز در راه برای شکستن این فضا و تبدیل تک

شود که ههرمان شخصیت ثابتی نداشوته یمهمین چندصدایی سبب . کلام است

. درواهو  بوه شخصویت هودرت باشد و در مناسبت با افراد و جهان تعریف شوود

   .دهدمیخودافشاگری 

صودایی کوه توسو  یگانوه ایجواد شوده بوا در این رمان فضای استبدادی و تک

. شوودجای رمان شکسته مویهای مهریز و دیگران در جایها و طنزنیشکسنت

سوتیز ترین بسامد طنز در کلام مهریوز کوه شخصویتی هنجارشوکن و ظلمبیش

. بورای مثوال زموانی کوه شوودوگوهایش با یگانه، دیده میویژه در گفتدارد، به



 6935ی چهارم، تابستان های ادبی، سال دوم، شمارهی مکتبنامهوهشپژ ■14

د، مهریز بوا دهخدایی مانویی را با عصبانیت به مهریز نشان می یگانه عکس مانو

 :  ایستدطنز در برابر خشم یگانه می

مهریز گفوت:  "بله؟"به مهریز خیره شد:  "شناسیش که؟می»": یگانه خروشید»

نخیور »یگانوه فریواد زد:  ".وزن بایود باشوهکه ههرمان مشت سونگینمثل این"

خدایی است که رفیقت به پابوسوش رفتوه!  -مانوست -خودت رو به تجاهل نزن

بردتش به من بگو ببینم اون دو حیوان در این کاکاسیاه هندی چوی  اون پتیاره

موهوای ": خند زد... مهریز لباند؟اند که برایش سر به کوه و بیابان گذاشتهدیده

 . (475: همان) «".ریش و سبیلسر و صورتی بی -سیاه سشوار کشیده

د اسوت، هوم اعتقاها بیدیگران که نسبت به آنطنز مهریز در تمسخر اعتقادات 

نوایین  "اسوت؟ گفتم مانویی چوی هسوت؟ بیمواری توازه"»: خوردبه چشم می

. گفت آیینی است که آرامش و آسایش پایودار گفت یک آیین تازه استخندید. 

: هموان) «.هوم کشویدنایین ابرو در ".پس مرل است". گفتم: دهدرا به آدم می

76 .) 

 گیرینتیجه-3

وهمنواک توودوروف و شوگرف فرویود و  دبیّواتای رئالیسم وهمی بوا از مقایسه

ها و عناصر مشترک بسویاری میوان ایون ژانرهوا یوا فانتاستیک جکسون ویژگی

تورین ویژگوی هوا مهمهای ادبی و رئالیسم وهمی یافت شد که از میان آنروش

 و فانتاسوتیکواهعیوت( ) ا بوودن میوان رئالیسومرئالیسم وهمی که همان معلّو

از دیگر مشترکات این نظریات حضوور . کندی را ایفا میاست، نقش اساسوهم( )

اندیشی، گورایش بوه مفهووم ایودئولوژی، بحوران معناباختگی، چندصدایی، شک

شناسوانه، شناسوانه و معرفوتهای هستیها، پرسش، چندپارگی شخصیتهویّت

شوناختی و اجتمواعی، تمایول بوه اسوتفاده از طنوز و زبوان هوای روانمایهدرون

هووای رئالیسووتی و هووای مکووان، نوووآوری در مکووان و ترکیووب ویژگوویگونووهرؤیا
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های روایوی چوون روایوت آمیختگی زمان و استفاده از تکنیکهمفانتاستیک، در

 . ال ذهن استدرتو، راوی چندگانه و جریان سیّتو

در پایووان بایوود گفووت کووه ویژگووی اساسووی رئالیسووم وهمووی کووه آغووازگرش را 

. شووودکارا در آثووار خسوورو حمووزوی دیووده موویانوود، آشووداستایفسووکی دانسووته

معناباختگی و ازخودبیگانگی، احساس سردرگمی همراه با شک و تردید، ناتوانی 

ویژه هدفی، احساس طردشدگی و نیز دوگانگی احساسوات بوه خوانواده بوهو بی

یختگی و چندپارگی و چندگانگی روحوی و گسازهمارتباطات میان پدر و فرزند، 

و خیوال کوه فضوای  توهّمها در نوعی ، گرفتار بودن شخصیتهایتشخصروانی 

کنود، آلوود نزدیوک مویگرای داستان را به فضوایی وهموی و تاریوک و موهواه 

جویی، خشوم ها و امیال در کودکی و احساس حقارت، برتریشدن آرزو سرکوت

ویژه نسبت به دین و مذهب و چندصدایی یوا ها بهگوی شخصیتوو نفرت، گفت

هوای شخصویتی شوود از ویژگیمانی که از طریا طنز در داستان ایجواد میگفت

ظهوور مهریز، یگانه و هسوتا( ) های داستانرئالیسم وهمی است که در شخصیت

 . یافته است

شدگی درونوی، یکانونها و عناصر رئالیسم وهمی در رمان مذکور از دیگر تکنیک

ی ی متفواوت و متضوادی دربوارههوای دید که روایتنوسان بسیار زیاد در زاویه

ال ذهونم زند، روایت تودرتو، راوی چندگانوه و جریوان سویّیک واهعیت رهم می

. عنصور مکوان نیوز ریختگی زمان و ترکیب زمان خطی و غیرخطوی اسوتهمبه

هوایی جدیود بوا نویسنده به خلا مکوانی ذهن نویسنده است. وپرداختهساخته

ها همراه است انگیز از مکانبا توصیفات وهمهایی آشنا پرداخته است که ویژگی

اکس رسیونیستی، طنز و ابهوام در کلوام کوه  و در آخر شاعرانگی کلام، توصیفات

گونوه آثوار را دهند و فضای وهمی رئالیسم اینگونه به زبان میرؤیاهایی خصلت

 .  کندتقویت می
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 منابع 
، کتات ماه کودک و نوجوان، «ددوران جدی ادبیّاتفانتزیم » (6957) بهروزکیا، کمال-

 . 695-644، خرداد و تیر و مرداد، ص 604-601ی شماره

بازتات رئالیسم وهمی در رمان شهری که زیر »( 6937) تسلیمی، علی و کریمی، طیبه-

، بهار و 50ی ، شماره84، سال فارسی ادبیّاتی زبان و نامهدو فصل ،«درختان سدر مرد

  .53-17، ص 6937تابستان 

 .آمهتهران:  ،پژوهشی انتقادی کاربردی در مکتب های ادبی (6931) ووووووووووووو-

-، شمارهارغنونی انوشیروان گنجی، ، ترجمه«از غریب تا شگفت» (6959) تودوروف، تزوتان-

  .19-55، پاییز، ص87ی 

اکبری،  ی لیلا، ترجمه«کاوانه به فانتاستیکرویکردهای روان»( الف6959) جکسون، رزماری-

 . 909-968ص  زیبا شناخت،

ی آریان احمدی و ، ترجمه«یک روش یمثابه فانتاستیک به» (ت6959) ووووووووووووووووو-

 . 5-90، ص 6ی ، شماره4ی ، دورهفارابیاحسان نوروزی، 

ی ، گردآوری و ترجمه«درآمدی بر شگرف از دیدگاه فروید» (6959) حری، ابوالفضل-

 . 47-14، ص 79ی ، شماره6، سال 64ی ، دورهابیفارابوالفضل حری، 

، نقد ادبی، «شگفت در فر  بعد از شدت: شگرف/ ژانر وهمناک»( 6955) ووووووووووووووو-

 . 5-90، ص 4ی ، شماره6سال 

-وهمناک با نگاه به برخی کتات ادبیّاتی منزلهبهها عجایب نامه» (6930) ووووووووووووووو-

 .695-614، صص 67ی ، شمارهنقد ادبی، «ندی هنامههای عجایب

 : افا.تهران ،هااز رل هر تاک دشت سایه (6959) حمزوی، خسرو-

 .: نگاهتهران ،(چاپ هفدهم)   اول،، های ادبیمکتب( 6936) سیدحسینی، رضا-

ی شخصیت زال از کاوانهنقد و بررسی روان( »6955) علی و مجید هوشنگیهبادی، حسین-

 . 663-36ص ، پاییز ،5ی ، شمارهسال دوم ،نقد ادبی «آدلرنگاه آلفرد 

ها در لباس و : مکتبی برگرفته از واهعیتفانتاستیک رئالیسم» (6913) الدینکاشفی، جلال-

 . 38-665، ص6913و بهار  6915، زمستان 65ی ، شمارههنر، «فضایی سحرانگیز

ان وهتی سموم بر تن یک ساق بررسی رم» (6931) کریمی، طیبه و مرادی فیروز، شهرام-

 .75-90، ص6931، پاییز 8ی شماره رخسار زبان، ،«آلودوزید از دیدگاه رئالیسم وهممی

نویسیم فرهنگ ی هنر داستاننامهواژه (6955) میرصادهی، جمال و میمنت میرصادهی-
 : مهناز. تهران ،چاپ دوم، داستانی ادبیّاتتفضیلی اصطلاحات 

 .: سخنتهران ،چاپ هفتم ،عناصر داستان( 6930) ووووووووووووووووو-

-، ترجمههایی از رئالیسم وهمیداستایوسکی پس از باختین، هرائت (6955) ، ملکم.جونزوی-

 .: مینوی خردتهران ،چاپ دومنام، ی امید نیک
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، کودک و نوجوانی شیوا خویی، ، ترجمه«رئالیسم فانتاستیک»( 6957) یران اگان، کن-

 . 686-696، ص 6957و فروردین و اردیبهشت  6954، اسفند 606-690ی شماره

ی حسین ، ترجمه«فانتزی فرار از واهعیت یا ارتقای واهعیت» (6953) یندلمن لین، را -

 .5-96، ص 84ی ، شمارهکودک و نوجوان، اِّلوند() ابراهیمی

 

 



 

 خوان در شعر ا هویّتاز  سیسمگیری مبتنی برکلاسیتحلیل جهت

 6ینجمه درّ

 دهیچک
شوود ر و خواننوده اطلواق میدار و هدفمند از سوی مفسّبازخوانی به خوانشی جهت

خواص موورد تحلیول و بازکواوی  ییام را بر اساس یک مفهوم یا نظریهکه متن یا پ

ثالو   و زبوان شوعر اخووان کوه ذهوندهد. در این جستار با توجوه بوه اینهرار می

فرازهوا و فرودهوای تواریخی،  یهایوران بوا همو یگذشته ای روشن به سویدریچه

های گورایش بوه ملی به عنوان یکی از مؤلفه هویّتسیاسی و فرهنگی است، مفهوم 

 تعریوف ،هویّتو بازنمود آن در شعر وی مورد بح  هرار گرفته است.  سیسمکلاسی

 بوه اتعلّو احسواس اسوت و "دیگری" مقابل در خود کیستی و خود از گروه یا فرد

 را ملی هویّت .اندگرفتهشکل هبل از آن عناصر که است معنوی و مادی ایمجموعه

 و تعهد است، احساس اجتماعی نظام در هویّت سطا ترینمشروع و فراگیرترین که

 نهادهوای و هوا، هنجارهواباورهوا، ارزش .انودکرده تعریف جامعه به نسبت وابستگی

. دارنود در این تعریف جایگاه ویوژه ادبیّات و رسوم و زبان، دین، آدات مثل فرهنگی

 بخشوی هووام در اخووان بدیلبی جایگاه بررسی موضوع این طرح از نویسنده هدف

 در اخوان شعر گیریشکل از آنجا که .است معاصر ایران شعر در ملی هویّت مفهوم

 یههاطبوو و حکومووت رایوو  هایسیاسووت بووا هماهنووگ اول و دوم پهلوووی عصوور

ایرانوی و یوا لااهول  و ملوی هویّوت به س ردگیدل یدر عرصه عصر، آن روشنفکران

چوون  مفواهیمی بور هاسوال آن هایآرمان با لذا هماهنگ استم بوده تظاهر به آن

 از نوسوتالژی، صویانت ،(یسمیآرکا) گراییناسیونالیسم( باستان) گراییملی اسطوره،

 ویرانگور دشومنان با هجووم ایرانی و ستیز هومیت به فرهنگی، توجه و ملی مرزهای

 .کندمی تأکید

گرایوی، ملوی، باسوتان هویّوتثالو ، بوازخوانی شوعر،  اخووان :یدیککل یاههواژ

 سیسمکلاسی

 

                                                 
 ی مسؤول( )نویسنده دانشگاه تربیت مدرس فارسی ادبیّاتدانشیار گروه زبان و  -1

drdorri_3415@yahoo.com 

mailto:drdorri_3415@yahoo.com
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 مقدّمه -3

ها چوه در شوکل امری متداول میان انسوان هویّت یهلاز دیرباز پرداختن به مسأ

محسووت زنودگی انسوانی هوای اصولی هفردی، چه جمعی بوده و یکوی از دغدغو

 هویّتآشکار کردن  یهشده است. بسیاری از منازعات در تاریو مربوط به نحومی

 .(75:6954رجوایی، ) شوودمربووط می« ابوراز وجوود » نوعی بوده است کوه بوه

بوه  مآدمی را به خوود مشوغول داشوته ذهن، تمدّناز آغاز  هویّتهرچند موضوع 

ر اجتماعی فرهنگی جامعوه معنای امروزی حاصل دیالکتیک نظام ذهنی و ساختا

 آید.حسات میهای انسان معاصر بهترین چالشاست و از جمله مهم

 6معروف برسردرِّ معبد دلفوی یهرا از آن زمان که این آموز هویّتردپای موضوع 

 یهتوان به عنوان هستاست تاکنون می شدهحک« 8بشناسخودت را »به صورت 

رهبوری، ) علووم انسوانی در نظور گرفوت یهبنیادی بسیاری از مطالعات در حووز

67:6955.) 

، 9مانند من فواعلی هویّتد برای متعدّ مرتب و یا نزدیک و  مترادفوجود مفاهیم 

، آگواهی از 3، بازنمایی خود5از خود تصوّر، 5، درک از خود1، خود7، ما4من مفعولی

 ز، نیوز شواید ا67، شخصیت64، سوپر اگو69، اگو68خود هویّت، 66، خودانگاره60خود

                                                 
1 Delphi temple 
2 Know yourself 
3 I 
4 Me 
5 we 
6 self 
7 Self-perception 
8 Self-image 
9 Self-representation 
10 Self-awareness 
11 Self concept 
12 Self identity 
13 Ego 
14 Super ego 
15 Personality 
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در اکثر علوم زیستی و انسانی موردتوجوه  هویّتاینجا سرچشمه گیرد که مفهوم 

 هویّوتبندی کلی به را در یک تقسیم 6هویّت(. 58،6959دوران، محسنی:) است

فراینودی  هویّوتاز نظور جنکینوز  امّوا مکننودجمعوی بخوش می هویّوتفردی و 

ملوی،  هویّوت جمعوی انوواعی چوون هویّت(. برای 8001هاینس،) اجتماعی است

 گیرند.دینی در نظر می هویّتفرهنگی و  هویّتایرانی،  هویّت

های گوناگونی چون رفتارهای فوردی و ملی، در بسترها و زمینه هویّتهای مؤلفه

رسد. بدیهی است با ظهور می یههنر و میرا  فرهنگی به منصّ ادبیّاتاجتماعی، 

 ادبیّواته و عامّو ادبیّواتعاصور، م ادبیّواتکلاسیک،  ادبیّاتجستجو و کنکاش در 

« شایسوت و نشایسوت»، « بایدها و نبایدها»، «آرمان و آرزو»داستانی و نمایشی، 

شوود و از ایون میوان بوه یقوین می هویوداایرانیوان « ها و تردیودهایپرسش» و 

های این اصول و عناصر در شاعران و نویسندگانی که از دنیای غیر واهعوی و جلوه

کا دارند، بهتور گرایانه اتّهای واه گیرند و بر بنیانیویته فاصله میذهنی و سوبژکت

 تحلیل و بررسی است.تر هابلو روشن

یکوی از  ملوی را در هویّوتها و ابعواد نگارنده در این جستار در نظور دارد مؤلفوه

از  دور ترین شاعران معاصر ایرانی یعنی مهدی اخوان ثال  بوهترین و ملیمیهنی

هوای دارانوه و صورفاً مبتنوی بور واهعیتو جانب گرایانهو نقدهای مطلا هاداوری

بررسی و کاوش هرار دهد. مفوروض  مورد گذارتأثیربازتات یافته در آثار این شاعر 

ثال  بر  اخوانملی در شعر  هویّتپیش رو آن است که مفهوم  یهاساسی در مقال

اخووان،  یهدر شوعر و اندیشو سیسمالتزام به کلاسی اساس تمایل به آرکاییسم و

  شکل و هوام گرفته است.

 

 

 پژوهش هایپرسش-3-3

                                                 
1 Identity 
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 ند؟اامملی در آثار منظوم اخوان ثال  کد هویّتها و عناصر فهمؤلّ ترینمهمالف(. 

ملی در شوعر اخووان را بوا توجوه بوه عناصور  هویّتتوجه به  توانت(. چگونه می

 کلاسیک موجود در شعر او تحلیل کرد؟

 پژوهش یهشینپی-3-0

اخوان پژوهی در هالب مقاله و کتوات تحریور شوده  یهاگرچه آثار فراوانی در حوز

ملی در آثار وی تاکنون در پژوهشوی مسوتقل ارائوه  هویّت مبانیبازخوانی  ماست

 نشده است.

ای با عنووان های مشابه وجود دارد عبارتند از مقالهبرخی از مقالاتی که در زمینه

( در 6953) اخوان از یوسوف عوالی عبواس آبواد یملی در اندیشه هویّتایران و 

در شوعر  هویّوتمطالعات ملی که این مقاله برخی اصطلاحات مربوط بوه  یمجله

سیسم و آرکاییسوم های مربوط به مکتب کلاسیفهاخوان را بررسی کرده و به مؤلّ

نیوز در حاضور ن رداختوه اسوت. مقالوات دیگوری  یدر شعر اخوان از منظر مقاله

شناسی برخی از اشعار مشهور اخوان و یوا بررسوی شناسی یا نشانهروایت یزمینه

متعهد در آثار اخوان در دسترس است که برای انجام پوژوهش حاضور بوه  ادبیّات

 ها مراجعه شده است.آن

 چارچوب مفهومی پژوهش-0

نوای در زبوان انگلیسوی بوه مع idemی از ریشه identityی معادل واژه هویّت

، عربی است. معنای اصطلاحی این کلمه هویّت یهمشابه و یکسان است، اصل واژ

هوایی هوم کوه معادل .(99:6958الطوایی، ) با ذات اسوت انطباقحاد به ذات یا اتّ

هموانی، هماننودی، انطبواق،  ایون :شووند عبارتنود ازاسوتفاده می برای ایون واژه

 .(19:6954لک، ) ماهیت، شخصیت، گوهر و ذات

تواریو بوه  یهبخش اعظم فکر و ذهن بشور را در گسوتر، هویّتموضوع و مفهوم 

ترین علامت پرسش در ساختار اندیشوه و احسواس خود معطوف داشته و اساسی
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کوه « مون یوا خوود »مهم کوه  یهشود. یعنی توجه به این نکتبشر محسوت می

فوردی،  کیسوت و وجووه و ابعواد« مون»در تقابول بوا « غیر یوا دیگور» هستم و 

بر ایون نکتوه تمرکوز  هویّتدیگر بیانچیست؟ به« من»اجتماعی و فرهنگیِّ این 

 «نگرنود؟بینم و دیگران چگونه بوه مون میمن چگونه خودم را می»  کند کهمی

 .(5:8004وارد، )

پیوند ژرفوی دارد. هنوری تاجفول در تعریوف « غیریت» یهبا پدید هویّتمفهوم 

 تعلّوارا کوه بوه آن  هواییآنکند یعنی فرد می یدتأک« تعلّااحساس »بر  هویّت

ندارد غیر و برون گوروه در  تعلّاهایی را که به آن دارد به عنوان درون گروه و آن

در دیدگاه جنکینز مفهوم تشابه و تموایز مطلوا در  .(8001اوآتی، ) گیردنظر می

ها و تموایز ا خودیآید تشابه بحسات میاز مفاهیم مهم و کلیدی به هویّتمفهوم 

  .(7:6956جنکینز، ) هابا غیرخودی

ها و لوذا مقولوه مرنودملی عناصر پیدا و پنهان بسویاری مؤثّ هویّتگیری در شکل

ها، توواریو، زبووان، دیوون، سوورزمین، اهوووام و طوایووف، هایی چووون اسووطورهمؤلفووه

فکوری و فرهنگوی،  هوایمیرا هوا، ها، آیینتهای هوومی مشوترک، سونّخاطره

ها عامول دیگور را بایود در نظور گرفوت کوه هریوک ها و دهن و شخصیتههرمانا

 توأثیرگوذار باشود. ایون تأثیرملی  هویّتنوعی و تا حدودی، در تکوین تواند بهمی

سورزمین چنوان  مثولهمواره یکسان و به یک اندازه نیست. گواهی یوک مؤلفوه 

هود بوه هموین دالشوعاع خوود هورار میها را تحتفهیابد که دیگر مؤلّاهمیت می

-تواند در موهعیت زمانی یا مکانی خاصی اهمیت درجوهترتیب هر عامل دیگر می

 چندم پیدا کند. یاول یا درجه ی

جمعوی بایود  هویّوتملی را به عنوان یکوی از انوواع  هویّتفر معتقد است رزازی

هووا، اعتقووادات، هنجارهووا، نهادهووا، ارزش) تفکوور یهمشووترک در نحووو یهشوویو

د و تکلیف نسبت احساسات و تمایلات یک گروه که نوعی احساس تعهّرویکردها( 

 .(604:6953رزازی فر، ) انگیزد، تعریف کردگروه را برمی به آن
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ای و هاجتماعی بر اساس مراتب همبستگی اجتماعی بوه خوانوادگی، محلّو هویّت

از شود که در این میان بسویاری تی و جهانی تقسیم میای، هومی، ملی، امّمنطقه

حووال ملووی در جهووان امووروز فراگیرتوورین و درعین هویّووت معتقدنوودمتفکووران 

 اجتماعی است. هویّتترین سطا مشروع

برخی از پژوهشگران پیوندهای خاکی، پیوندهای خوونی و پیونودهای فرهنگوی را 

 ( و برخووی بووا رد446:6959ّنووادرپور، ) داننوودملووی می هویّووتاصوولی  رکوونسووه 

 هویّوتاند کوه و عدم پذیرش بعد فرهنگی، مدعی شودههای نژادی و خونی بنیان

ملی ترکیبی از عناصور  هویّترو معتقدند ملی دارای بعد اهتصادی نیز هست ازاین

 (.5:6950رواسانی، ) دینی، طبقاتی و تاریخی است

، موردم و در یوک ادبیّواتسرزمین، دین و آیین، آدات و مناسک، تاریو و زبان و 

هوا را ملوی آن هویّتت احساس و شدّو پایبندی اعضا به اتعلّ میزاناجتماع ملی 

 .(65:6950یوسفی،) سازدمشخص می

دیودگاه -8دیودگاه جووهرگرایی -6سه دیدگاه عمده وجود دارد:  هویّت یهدربار

هوا هویّتگورا، . در دیدگاه جوهرگرا یوا ماهیوتگفتمانینظریات -9ساختارگرایی 

ای اجتمواعی را برسواخته هویّوترگرایان رنود. سواختامثل جوهرها ثابوت ولایتغیّ

شورای  اجتمواعی  یهساخته و پرداختو هویّتدانند که از جایی نیامده است. می

 حتّیها هستند. ها، دستاورد گفتمانهویّتدر نظریات گفتمانی،  امّاهاست. انسان

: 6953 تاجیوک،) هوا هسوتندگفتمان یهمقولات اجتماعی هم ساخته و پرداختو

65-65). 

های چنوود سووویه ملووی فرآینوودی ترکیبووی اسووت کووه از ابعوواد و مؤلفووه هویّووت

های مختلف، عناصر زبان، نژاد، دیون و فرهنوگ، شده است. از میان سویهتشکیل

د در گویکنند تا جایی که رواسانی میایفا می ایویژهملی نقش  هویّتدر تحلیل 

ایود در نخسوتین گوام ملی از سه عنصر زبان، تاریو و دین مشوترک ب هویّتبات 

 (.88:6950رواسانی، ) سخن گفت
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 هویّتاگرچه رواسانی از سه عنصر زبان، تاریو و دین مشترک در تحلیل گفتمان 

های دیگر گسوترش داد. به شاخص توانمیملی سخن گفت این ارکان اساسی را 

ه تووان مشواهدزیور می یگانوههفوت الگویساع یافته را به اجمال در این ابعاد اتّ

 د:کر

یوابی شخصویت افوراد یوک ناامسوگیری و که عامل اصلی شکل بعد اجتماعی:

علیخوانی، ) جامعه و انسجام شخصیت اجتماعی شهروندان و درنهایت ملت اسوت

941:6959). 

تواریخی خوویش  یهآگاهی مشترک افراد یوک اجتمواع از گذشوت بعد تاریخی:

 آوردد موویملووت را پدیوو یووکاسووت. ایوون بعوود، ذهنیووت مشووترک توواریخی 

 .(8005م آلوت، 99:6954م زهیری، 45:6959اسمیت،)

محی  جغرافیایی و اهلیمی شاخص عینوی مهموی در شوناخت  بعد جغرافیایی:

 خواطرتعلّابسوتگی و و بقای هر ملتی را دل هویّتملی است. عامل اصلی  هویّت

 .(451:6950کاستلز، ) دهدبه سرزمین تشکیل می

یوک واحود سیاسوی کوه  عنوانخاطر به دولت به اتعلّوابستگی و  بعد سیاسی:

 .(67:6955ابوالحسنی، ) یک کشور است اهوام یمنتخب همه

بخشوی بوه انسوان از هویّتمنب  لایزال معنادهی و  یدین به منزله وجه دینی: 

صونی  ) شوودمحسووت می جمعیلحاظ کارکرد اجتماعی، عامل مهمی در اتفاق 

 .(666:6954اجلال، 

های شهروندی هور فرهنگی مشترک در بین اهوام و گروه میرا  گی:وجه فرهن 

های تورین شواخصملی است. برخوی از مهم هویّتی در تقویت کشور عامل مهمّ

ها، فولکلوور، ها، اسوطورهها، اعیواد، رسووم و مناسوبتاند از سنتفرهنگی عبارت

 .(943:6959حیدری، ) سنتی، طرز پوشش، هنرهای ملی و بومی و ... هایارزش

، سوازمان شناسویهویّتو  هویّوتزبان یک ملت در دنیای  :ادبیّاتوجه زبان و 

دهد و ابزار مهم بورای حفوظ و معنایی و ساختار چیستی یک ملت را تشکیل می
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بینی و کونش اجتمواعی بوه شومار اندیشویدن، جهوان یهانتقال فرهنگ، وسویل

هوای هویّت یهها عامول سوازندپردازان زبان مشترک را تنرود. برخی از نظریهمی

 .(69:6333م پول، 95:6959مروار، ) کنندملی معرفی می

های داستانی، دیووان اشوعار، آثوار منثوور ادبوی مجموعه شاملآثار ادبی مکتوت 

ملوی در  هویّوتحکم و... موجب غنای احساس و  و ، امثالتصانیفها، کهن، ترانه

 گردد.یک جامعه می

تووان از ملوی در آثوار شواعران نمی هویّوت هایمؤلفهاصر و یقین در تحلیل عنبه

یسووم و ناسیونالیسووم کووه گوواه نمکووی از آرکایگرایووی و اثرگووذاری عناصوور ملی

گرایانه و نوستالژی عظموت گذشوته و اسوطوره وطن سیسمرمانتیگرایی، باستان

ولی آنچه بیشوتر در  مگذشت یحتشان پاشیده شده است به راگرایی بر شعرهای

های بوده است دیدگاه کلاسیک اخوان در برخورد با مؤلفه توجهین نوشتار مورد ا

بوده است. با این رویکرد مجموعه اشعار اخوان با استفاده از روش تحلیول  هویّت

توصیفی تحلیلوی بوازخوانی شوده اسوت و سو س مهمتورین  یمحتوا و به شیوه

 اند.بندی و ارائه شدهبقههای بازتابانده از این منظر در شعر اخوان طاندیشه

 پژوهش الگوی -3-0
اسولامی و  هویّوتایرانوی،  هویّوتی وجود دارد: هویّتدر کشور ایران سه آبشخور 

 .(57:6950آزادارمکی، ) مدرن و غربی هویّت

 نظور در تووانمی را الاضولاعمتساوی ثیمثلّ الگوی ملی، هویّت بدین ترتیب برای

 را مثلو  یهاعوده کوه ضولعی. کننودینی مویآفرنقش اضلاع از هریک که گرفت

 «ایرانیوت» عنصور اهمیوت، و اولویوت نوه و متقدّ و اوّلیت بر بنا دهدمی تشکیل

 فورود ایرانیوت عنصور بور و پیوندندمی هم به رأس در که را دیگر ضل  دو. است

 و دهنودمی تشوکیل «غرت عنصر و بودن مدرن» و(  تشیّ) «اسلامیت» آیند،می

  :است احیطرّ هابل شکل بدین ملی هویّت مثل  لگویا روازاین
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معاصور موجوب  یدر دوره آزاد ارمکی بر این باور است چنوین الگوویی خصوصواً

به نظر نگارنوده اضولاع  (.54همان:) هنگی و اجتماعی در ایران شده استتضاد فر

شود تا  های متفاوت باید ترسیمها و زاویههای مختلف با اندازهاین مثل  در دوره

 معاصور تواریو گویای واهعی اهمیت و میزان حضور تاب  خوود باشود. چنانکوه در

 تمرکوز باسوتانی ایوران خصوصواً ایوران عنصور بر صرفاً متفکران از گروهی ایران

 بوه منفورداً دیگور انود.گروهانکار کرده را( غرت) دتجدّ و اسلام وجه دو و اندکرده

 انترناسیولیسوم بوه صورفاً ترتیوب بدین و ندانموده توجه  تشیّ و اسلامیت عنصر

 یودیتا مهور دتجودّ و محووری اروپوا و غورت بور سوم گروه. دارند گرایش اسلامی

 نهادند.

+  ایرانیوت: نمودنود تمرکز ضل  دو بر هاگروه از برخی فوق مدل موزاییکی بنا بر

 غرت. و دتجدّ+اسلامیت غرتم و دتجدّ+  ایرانیت و اسلامیتم

امری منسوجم  هویّتفوق وارد است از جمله اینکه  یی نیز بر نظریهالبته نقدهای

توانود باشود و جهوت نمویهوم حتّویل از اموور متخوالف و و یگانه است و متشکّ

اگر بنا بر نظر فووق بوود  ،ایرانی هویّتهای موجود در معتقدند با توجه به تعارض

ید بر اساس عناصور را با هویّتبر اساس این نقد  ها پیش مضمحل شده بودمسال

 آن تعریف کرد و نه بر مبنای دیگری. یتشکیل دهنده
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 مؤثر شاعران از یکی به عنوان ثال  اخوان گردد روشن است نظر در مقاله این در

 یهووویّتاضوولاع الگوووی  یووا ضوول  کوودام بوور دوم در آثووار خووود پهلوووی یهدور

 است؟کردهتمرکز

 هاتجزیه و تحلیل یافته-6

 اخوان  شعر زبان -6-3

 هویّوت آن پی در و ملی هویّت توانمی آن با که است مهمی عامل ادبیّات و زبان

. است ملت یک افراد ارتباط عامل زبان، .(69:6333پول، ) کرد محقا را فرهنگی

بدیلی در استقرار عنصر نقش بی ادبیّات یهبالند یهدر حوز فارسی کاربست زبان

 و معمواری در کوه باشود شواعرانی معودود از ثال  اخوان شاید. دارد ملی هویّت

های سنتی زبان فارسی ها را از ظرفیتترین بهرهبیش خود شعری زبان مهندسی

 ثال  اخوان یستیآرکای زبان یهبرجست نقش بر توانمی که اینجاست برده است.

 .کرد تأکید فارسی معاصر شعر در ایرانی –ملی هویّت تبلور راستای در

 غلیظ و البتوه سیسمرمانتی و خراسانی مکتب سیاق و سبک به ونارغن در اخوان

 کوابا اتّ از این اَوستا و شاهنامه آخر زمستان، در .آزمایی کرده استطب  کلاسیک

 در موؤثرترین آثوار خوود را آفریود و انتقوادی رئالیسوم و اجتماعی سمبولیسم بر

 منسوجم، زبوان ربو« دارم دوسوت بور و بووم کهن ای ترا» عنوان با اثرش آخرین

کووه شووعرهای نیمووایی و غیوور چنان ورزیوودم تأکیوود هوودمایی دار وریشووه سوونتی،

بلواغی  عناصور و گزینویواژه زبوان، نحوو و کارگیری صرفبه لحاظ به اشنیمایی

 برجستگی خاصی یافته است. برای نمونه: سنتی

 

 یشپو در ایسوتد دیووار چو/تاریک شود ابری برون آیدمی سینه گرمگاه کز نفس

 نزدیوک؟ یوا دور چشوم ز/ چشم داری چه دیگر پس است کاین نفس/ چشمانت

   (35زمستان،)



 6935ی چهارم، تابستان های ادبی، سال دوم، شمارهی مکتبنامهوهشپژ ■55

 چوون روشونش شوبان بوا/دیوانوه؟ هورن آیوین کو  ایون پایتخت/ کجاست هان

 (50:6950شاهنامه، آخر) افسانه هعر اندر شب چون تارش، و تنگ روزهای/روز

/ نشتر و شعله از ایهجرع سوزان شیشه، خمیر چون/ خوردفرومی را خود یهعقد

 حیواط در) ...بوود آن غوالبش هووت که بغضی یلقمه/ بردفرومی دشخواری به و

 (644زندان، در پاییز کوچک

ر اسوتفاده از زبوان فارسوی بوه عنووان عامول مهموی در با عنایت بوه نقوش موؤثّ

 هویّتهمبستگی ملی، تمرکز مثال زدنی اخوان بر زبان پارسی، وی را از نظر بُعد 

 دهد.او  هرار می یهانی در میان شاعران ایرانی در نقطزب

 کلاسی سیسم() گراییگذشته -6-0

بور یک وارچگی،  تأکیودملوی  هویّتمبانی  یهترین کارکردها در حوزیکی از مهم

یوان، کچوی) حاد و انسجام اجتماعی و تقویت روح ملوی اسوتهمبستگی، حفظ اتّ

 را ایورانی گذشوته به عامدانه ازگشتب سودای خود اشعار در اخوان .(63:6954

 ملوی هویّوت مفاهیم و وحدت مبانی تحکیم عامل را گذشته او. پرورانَدمی سر در

 .شودمی محسوت ایرانی –ملی یهشناسنام یبه مثابه که ایگذشته مداندمی

 ایوران سرزمین فرهنگ باارزش مظاهر به پایبندی را اخوان افتخار فسایی رستگار

 کوه اسوت بواور این بر و خواندمی فردوسی با اندیشههم و رأیهم را او و داندمی

 هنوری و ذهنوی تکامول یعرصوه در افتخوارآفرین و گسوترده خدمات منشأ وی

 را ثالو  اخووان گراییگذشته براهنی. (818: 6953 رستگار،) است بوده انسانیت

 کویمتّ اخوان عریشا هدرت از عظیمی بخش: »داندمی نظیربی معاصر یدوره در

 شواعران جمو  در اخوان ...خواند کلاسیک یهروحی باید را آن که است چیزی بر

 «اسووت مانووده رهیووببووی ادبووی یهکلاسوویت نوووعی داشووتن اعتبووار بووه نوووپرداز

 .(58-59: 6913براهنی،)

 یحووزه در هم و دارد برجستگی شکل و فرم یحوزه در هماخوان  کلاسیسیسم

 نظور بیشوتر کوه اخووان گرایویگذشوته از وجوه آن کهم چنانمایهدرون و محتوا
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. است زبان و فرم و شکل یحوزه در کندمی جلب خود به را مخاطبان و منتقدان

و  وی شوعر دفتور آخورین در حتّوی سونتی شعری هایهالب از ظغلی گیریبهره

 شوعر در سونتی بلواغی و بدیعی هایتکنیک و هاوزن و هاهافیه و هاردیف کاربرد

 دارد. گذشته فرهنگی هایمیرا  به اخوان س ردگیدل از نشان

 شوعر در اخووان مقوام و موه »که  است باور این بر پورنامداریان فرم، یهدرزمین

 توا او. است نو شعر و کهن شعر خاک و آت برز  در وی ایستادن ینتیجه معاصر

 ذهنیوت سواختار از ناشی که برز  این گِّل از را خود نشد راضی دلش عمر پایان

 سوبب به دهیقاً برز ، این در اسارت از رهایی از او ناتوانی. سازد رها بود او خاص

 «گرفووتمی مایووه خوواک در هووم و آت در هووم زدن دم در او ناامووتو توانووایی

 .(653: 6953پورنامداریان، )

 رشوع یگرایانهملی مندیهویّت در مهم عناصر از یکی اخوان فُرمال گراییگذشته

 روایوت و زبان چه و موسیقی چه هالب، منظر از چه اخوان. شودمی محسوت وی

 .است خراسانی شعر هدمای تسنّ تأثیر تحت

 حتّی اخوان که است باور این بر پورنامداریان دیدگاه نقد در مقاله این ینویسنده

ا برز  در اینجو ینظرم واژهه و ب است کلاسیک تشدّبه اشنوگرایانه شعرهای در

آنگواه بوه  بودانیم، فوردوس و دوز  فاصلحدّ را برز  اگر محمل مناسبی نیست؟

را فوردوس.  معاصر یهدور و داندمی دوز  را گذشته رسد محقا ارجمند،نظر می

ایشوان، آن باشود کوه  یهاگور نگور حتّوی گرایی آشکار اخوان،با توجه به گذشته

تووان بور کرده است باز نموید توهف فاصل میان سنت و تجدّ اخوان ثال  در حدّ

 آن کونم تأکید آن خواهم برمی که اینکته امّا ه گذاشت.کاربرد تعبیر دوز  صحّ

 نیمایی آثار در بلکه مگراستگذشته ،کلاسیک شعرهای در اخوان نه تنها که است

 است: کرده تأکید گراییگذشته وجه نیز بر نو هدمایی و

 هیهات حیف، هوم، آینده؟

 ته،گذش امّا و
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 (11 اَوستا، از این) افسوس

 اسطوره گرایی -6-6

سرگذشتی هدسی و مینووی اسوت کوه در زموان اولوین،  یهکننداسطوره، نقل "

 یهواویژگوی .(67 :6918الیواده، ) زمان شگرف بدایت همه چیوز ر  داده اسوت

طبیعوی،  ییتوان دیرینگی و پیشینگی هداسوت مواوراها را میای اسطورههشالود)

هوای دینوی، ملوی، ها و شالودهها ریشهآوری برشمرد. اسطورهارگی و حیرترمزو

 ی دارند.هویّتشناختی و 

توان در انواعی چون اساطیر رستاخیزی، نجات بخشوی، ایوزدان، ها را میاسطوره

پیامبران و روحانیون، کاهنان وشهریاران، پهلوانان، بواززایی و نوشودگی، مورل و 

-56: 6918الیاده، ) انوران و گیاهان بخش بندی کردپس از مرل، جاودانگی، ج

 (.54-59: 6955پور، م اسماعیل96

ی ایرانیان، اهوورامزدا و ایوزدان از زموین محافظوت هویّت یهدر نگرش آرمانگرایان

کردند، اهریمن و کارگزارانش توان مقابلوه بوا نیروهوای اهوورایی را نداشوتند، می

و مینووی بوود، زموین، پواک و مقودس بوود. در ریا، خالصوانه ها بیاعمال انسان

ای فنا ناپذیری، خود انگیختگی، آزادی و دوستی های عصر اسطورهسرشت انسان

(. در شعر معاصر ایوران، اخووان 73: 6958الیاده،) د بودها و جانوران مؤکّبا انسان

 رو بواجویی از آبشخور انواع اساطیر کهون ایرانوی اسوتم ازایونثال  سرآمد بهره

اساطیری ایفوا  –ایرانی هویّتکاربست این اساطیر نقش مهمی در انعکاس عناصر 

هوای کرده است. اخوان ثالو  بوه نحوو بوارزی بور عناصور، مفواهیم و شخصویت

تووان هوای زیور مویبرای نمونه به واژه ه کرده است.تأکیداساطیری در اشعارش 

 اشاره کرد:

ارغنوون، ) (، سوروش85 ،ز ایون اوسوتاا) (، میتورا56،50از این اوستا،) اهورا مزدا

 ،ترا ای کهون بووم و بور دوسوت دارم) و فروهر فرّ (،677زمستان، ) (، ناهید610

 (م877
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ترا ای کهون و ) آرمین، کی پشینا، کیقباد، کاووسای: کیقباد، کیشاهان اسطوره

 (.88از این اوستا، ) ( و زال603بوم و بر دوست دارم 

ای را بوه ها و عناصر اسطورهار منظوم اخوان ثال ، واژهبا یک نگاه پیمایشی در آث

رد: شعر نیموایی: صود و چهوار بوار، هطعوه: برشمتوان این ترتیب در آثار وی می

پنجاه و هفت بار، هصیده: چهل و نه بار، غزل، بیست و یک بار، و مثنووی، شوش 

 (.655: 6951باهری هادیکلایی، ) بار

ای که اخووان در اشوعارش بوه های اسطورهتترین عناصر و شخصیبرخی از مهم

 کار گرفته است عبارتند از:

آذر(، ) ایووزدی، آتووش یهاهووورامزدا، اهووریمن، امشاسوو ندان، دوز ، بهشووت، فوورّ

مووان، سووروش، دیووو، مشووی و مشوویانه، زردشووت، مووزدک و بسوویاری از آخرالزّ

ری، های پهلوانی و پادشاهی دوران پیشواتاریخی. چنوین کواربرد فراگیوشخصیت

ملوی  هویّتگاه عناصر اساطیری یک سوم آثار منظومش را به نمایه و جلوه تقریباً

و ایرانی بدل کرده است. خصوصیتی که پس از فردوسی در هیچ یک از شواعران 

 شود.ایرانی مشاهده نمی

 «ایخبر/جشن زمینی را دگر/پیدا شود آنجا مگر/بهتر مشی مشیانهباید امیدا بی»

بیونم در او بهورام را مانَود/همان بهورام ها که مینشانی»( و 965، ترا ای کهن...)

 (.63از این اوستا، ) «ورجاوند/ که پیش از روز رستاخیز خواهد خاست

 خودی، غیرخودی، ضدخودی -9-4

، «خوودی ییگانوه» یابد:ن میاامفه سبنیان سه مؤلّ ، برهویّتمحور حیاتی بح  

: 6954تاجیوک، ) یا دشمن و نافی خودی() یخود و ضدّ« بیگانه»غیر خودی یا 

88-86). 

اَوستا آشکارا خطوط مرزی  از این و شاهنامه آخر خصوصاً شعرش دفاتر در اخوان

 نسبت دیرینه که ستیزیکما این مکندرا میان خودی، بیگانه و دشمن ترسیم می

 .(56: 6953 ابراهیمی،) گذاردمی نمایش به عرت را آیین و فرهنگ به
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 دوسوتیوطن در ریشوه اخووان جانوب از رفتاری ه براهنی معتقد است چنینالبت

 آن از. اسوت وطون ایحرفوه عاشوقان آن از اخووان گفوت بایود که جایی تا دارد

 بعود کنندمی تبدیلش وطن به ابتدا شوند عاشا بخواهند را هر چیز که عاشقانی

 بوا صودای و زنودیم زار کند،می مویه وطن برای ثال  اخوان ...شوندمی عاشقش

 وطون بوا او یرابطوه بوودن احساسی و عاطفی نمایانگر همین. کندمی گریه بلند

 گوام آشوکاری گرایویملی سوویبه اخووان شعر سنگستان شهر یهصه در. است

 و خواهانوهآرمان رویکوردی وی شعر که جایی تا ،(54: 6953 براهنی،) داردبرمی

 کند.می القا مخاطب به را غربی ضد و عربی ضد

 رویکورد در بایود سوتیزی عورت بور علاوه را اخوان یگرایانهملی هویّت بارز وجه

 کوه را زدهغورت روشنفکران از دسته آن اخوان. کرد جستجو وی یهگریزان غرت

 غورت تمودّن کلوی تعبیور بوه و مصونوعات و تکنیوک یهفریبند دنیای مجذوت

 .(971: 6950حجازی،) زندمی تسخر باشندمی

 از یکوی غربوی هوایگفتمان و مکاتوب و هانظریه ها،تئوری به اخوان کایاتّ عدم

 ماسوت بووده میهنی و ملی هویّتبه  باورمندی در وی ذهنی و فکری هایشالوده

 خوانلری و هودایت صوادق برخلواف اخووان است معتقد خویی زریات کهاین کما

 بوود برخاسته زمینسر این مردم عما از و نبوده غربی فرهنگ به وابسته چندان

 .(811: 6953، خویی زریات)

خوانود و آشوکارا خودی می عرت و غرت را بیگانه و ضدّ «از این اَوستا» در اخوان

 :دارد تکیه ملی هویّت ضل  از اضلاع کدام بر که کندمشخص می

 سوتا دلیخسوته حودی  اوسوتا این

 سنگسوووتان شووووم شوووهر یههصووو

 آهنووگ خشووم سوواز بووه اوسووتا ایوون

 غووم هوافوول ایوون وانخوو چاوشووی

 حووزین هووایپرده بووه اوسووتا ایوون

 سووووتا دلیشکسووووته یههصوووو راوی 

 ننگسوووووتان بووووووم آبووووواد نفووووورت

 فرنوگ و اسوت توازی و تورک از شکوه

 عوووووالم یناانووووودر اموووووروز مووووونم

 ایوووون از و آن از کنوووودمی هاشووووکوه
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 توسا دریووووپ یانهووخ به تیوبازگش تووسا دریدربه اروانووووک سرَووجَ

(885-883تا، )از این اوس  

 بازگشوت موضووع بور و خواندمی عالم خوانچاوشی را خود اخوان مثنوی این در

 بورای دلوش و دارد بوودن ایرانوی درد اخووان. کندمی پافشاری پدری یهخان به

 حتّوی ایوران ایون یقینبوه .(640: 6957 آملوی، محمدی) ت دمی ایرانی و ایران

 هخامنشوی و اشوکانی ساسوانی، ایوران ن،ایورا این. شودنمی همنیان اامس شامل

 .است

 دوران بوه ایجانبدارانوه هایبستگیدل و علایا اخوان سنگستان شهر یهصه در

 فرهمنودی و شورف و تعوزّ از سرشوار و زلوال پواک، دارد و آن را اسولام از هبل

 مسولمان اعرات و ترکان یغماگریی در نظر او عرصه اسلام از پس دوران داند.می

تورین سووال و مهوم ایودئولوژیک اخووان، یهنگر این استثمارگر است. نگیانفر و

-حسات مویبه شعری وی و هنری اجتماعی، سیاسی، مانیفست در ابهام یهنقط

 .آید

 اسولام از پیش گذشته به او شرط و هیدبی رجوع و اخوان یستیزانه غرت سلوک

 از خواهودموی کوه اواین. ستنی دفاع یشایسته و کااتّهابل نظر برخی محققان، از

 "پدری خانه" پناه در و است بیزار است ساخته غرت که جهانی از و بگریزد غرت

 تأمّول اموروز جهوان معنوای در و شناسودنمی را غورت ازآنجاکه امّا گیردمی آرام

 نامودمی معنوی سلوک او آنچه و رودمی فرو زدگیغرت گمراهی در است، نکرده

 .(4: 6970آشوری،) نیست بیش افتادنی چاه به چاله از درواه 
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 بوه کوه زموانی توا یافوت گرایش حزت توده چپ تشکیلات به اخوان که روزی از

 از .(41: 6957 م آملووی محموودی) منوود شوودعلاهووه کسووروی احموود هووایکتات

داشته اسوت. در بواور وی  گریز و پرهیز محوری، اروپا و کاپیتالیسم و گراییغرت

-به شمار موی« خودی» رهنگ و تفکر پیش از اسلام ایمان دارندایرانیانی که به ف

 شوند.محسوت می« غیر»هایی که نگاه به غرت و عرت دارندآیند و آن

 کلاسی  گرایینخبه -6-0

 و اجتمواعی هواییتفعّال یحووزه در ثالو  اخووان کلاسیسیسوم و گراییگذشته

 آنجا. شودمی منتهی انیباست و سنتی گرایی رمانتیسیستی،نخبه یک به فرهنگی

 پویش ایوران تاریخی هایشخصتی به اَوستا از این شعر دفتر یرهمؤخّ در وی که

 کلاسویک فکوری دسوتگاه تبیوین در گلشویری هوشنگ. است برده پناه اسلام از

 از اجتماعیات شاعر، خود به هول فکری دستگاه این در» است معتقد ثال  اخوان

 .(95: 6913گلشیری،) «است. شدهگرفته وام هب زرتشت از اساطیر و مزدک،

 موزدک نام دو اختصار از که "مزدشتی" کیش به اخوان مفرط خاطرتعلّا در وی

 بوه هایشیادداشت اغلب پایان در اخوان است معتقد است آمده حاصل زرتشت و

 ابتودا کوه هووم چوپانان رسم به و است فرسوده هلم امشاس ندان و اورمزد نیایش

 خوود فرزندان بر را کیش این پیامبران نام حداهل خواندندمی آیین به را هخانواد

 .(همان) است نهاده

 شکل به اخروی امور و الهیات یحوزه در خیام و حافظ همچون بزرل هنرمندان

 مانودگاری شناسویک،ییزیبا هایتناه  این با و آورندمی روی تناه  به زیبایی

 مشورت آفورینش اسوت معتقود یعی کودکنیشوف. کننودمی بیشوتر را خود شعر

 بورای اخووان» :اسوت داشوته تناهضوات همین در ریشه اخوان جانب از مزدشتی

-هعقیود به را زرتشت و مزدک دهد نجات تناه  این از ظاهربه را خودش کهاین

 تصوویر را غریبوی و عجیوب نقیضوین اجتمواع گونوه بدین و داده آشتی خود ی

 حتّوی و تواریخی شوکل زندیا. بود تناه  این یاساطیر شکل مزدشت. کندمی
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هوای بعودی . البته ایشان در ارزیوابی(88: 6913، کدکنی شفیعی) تناه  فردی

خود هرگز به این نکته ن رداخته است که اخوان در جغرافیای سیاسی و فرهنگی 

 ایران از آفرینش متناه  مشرت مزدشتی چه طرفی بسته است.

 نمواد زرتشوت و «برابوری» نمواد اخوان برای مزدک» گوید:می بهبهانی سیمین

 .(73: 6913بهبهانی،) اصل دو این اختصاری علامت مزدشتی و است «نیکی»

 آشوتی را مزدک و زرتشت من: »گویدمی مزدشتی الگوی احیطرّ در خود اخوان

 اعتقادات و یاتخلّاها مزدکی، اجتماع زیرین بنیاد و شناسیجامعه و اهتصاد. دادم

 دادار اورموزد و) بورین اسواطیری و افسوانگی زیبوای بنیادهای و زبرین یایدن به

 زهوودیات، زردشووتیم هووم هوواایوون( غیووره و امشاسوو ندان و ایووزدان آفریوودگار،

 چنوین تموام. نامه و والسلام بودایی و مانوی هم یاتخلّاها ایها و پارهپرهیزگاری

 موا حووالی و حدود این در شناسممی من که هوشیاری و بزرگوار و شریف زندیا

( 677 اَوستا، از این) «ندارد اوستا یحوزه و ایران حریم از بیرون به حاجت دیگر

 بوودا، موزدک، زرتشوت،: بادنود زنده پس: »گویدمی تمام خرسندی با ادامه در و

 .  (همان) «مانی

 (897ترا ای کهن ...، ) بر دَک و پوزِّ بَدان مُشتم من/ پیرو حضرت مزدشتم من

ای کوتواه، همگرایانوه و مکالموه« وندانسوتن» دفتر شعر از این اوستا در شعر  در

تواریخی یعنوی موزدک، بوودا و زرتشوت در -همدلانه بین سوه شخصویت دینوی

کند کوه هور سوه رو میگیرد اخوان این سه تن را با یک پرسش معرفتی روبهمی

( و بودین ترتیوب 56از این اوسوتا، ) دهندپاسخی تقریباً مشابه به آن پرسش می

 دهد.اش را به این نخبگان نشان میس ردگیشاعر دل

اخوان در شعرش از دین کهن و موذهب سواختگی و خودایی کوه از نمواز و روزه 

 کند:کند و بر مزدک و زردشت تکیه میشود اعراض میفریفته می

 را « بَه»را نه این « مُس» بهایی نیست پیش من نه آن 

 بهای دیگری دارم... که من با نقد مزدشتم
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 خدای ساده لوحان را نماز و روزه بفریبد

 ولیکن من برای خود، خدای دیگری دارم...

 ی مزدک و زردشتبهین آزادگر مزدشت، میوه

در حیواط کوچوک پواییز، در زنودان، ) پیغامش رهای دیگری دارم... که عالم را ز

86-88  ) 

 ایرانیوان ملی هویّت یسازنده اننخبگ از توانندمی بزرگان دیگر و زرتشت اگرچه

گرایوی رمانتیسیسوتی غلیظوی آلیسوم و نخبوهاین رویکرد اخوان، به ایوده مباشند

 ابراهیموی نوادر گیورد کوهشود و از واهو  گرایوی آن چنوان فاصوله میمبدل می

کند اگر چه اخووان می روهروب یجدّ پرسش یک با را اخوان معاصر، نویسداستان

 و یا آشکار به این پرسش، پاسو نگفت: گاه تقدیراًهیچ

 نورانی و زیبا است عکسی است، یادگار است، بزرل است، خوت پیامبر، زرتشت»

 او از اخووان کوه نبووده زرتشوتی آن هرگوز امّا بزرل، ملت یک خاطرات دفتر در

 انودهی و نیاورد فرود زمینایران یهپهن بر را اهورامزدا پردیس هم هرگز ساخته،

 موردم این زمان چه در بدانم که آرزومندم بسیار... و نکاست ملت این اناندوه از

 ؟(... و گوری زرتشوتی عصور آن در ساسوانیان: اندبوده او  در عذات... در همیشه

 .(53-50:  6953 ابراهیمی،)

 آرمانشهر باستانی -6-3

 و غورت گریوزی غلیظوی سوتیزی عورت به ایران تاریو از ایبرهه در ثال  اخوان

 آلیستی نشواناحی ایدهبا طرّ را خود یهروشنگران پلاتفرم و مرامنامه و آورد ویر

 از نوشویدن و پیشااسولامی ایران به هیدوشرطبی رجعتی اخوان، ازنظر. داده است

 جامعوه بالندگی موجبات زرتشتی، و هخامنشی و اشکانی و ساسانی زلال فرهنگ

 و اصوالت نووعی پیشااسولامی، یورانا بورای وی. کنودمی فراهم را ایرانی انسان و

 از هبل در ایرانیان ملی هویّت کهاین از غافل استم هائل نات و خالص نخستینگی

دیکتواتوری  تحوت لووای جمشوید، تخوت شودن کشویده آتش به از پس اسلام،
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فوگول، ) بوه توارا  رفتوه اسوت اسوکندرانی یونانیوت هژمونی و حکومت سلوکی

جوا کوه بقایوای فرهنوگ یونوانی و هلنوی کوه بوا تا آن مبه بعد( 647، 6:  6955

 یهچکاچاک س اهیان اسکندر مقدونی در ایران حاکم شد، پس از اسولام توا دور

برانگیز آن است که در تئووری تأمّل یهمعاصر به حیات خود ادامه داده است. نکت

ایرانوی  هویّوتیونانی بوا  –باستانی اخوان ثال ، التقاط جبری عنصر غربی هویّت

 فول مانده است.مغ

سویه و جانبدارانوه ملی نگرش یک هویّتاخوان ثال  نسبت به حقیقت و ماهیت 

 هویّتبعضی از آثارش  یهرو مؤخّ مقدّمههای خود در دارد. وی در نظریه پردازی

از ماهیوت پویوا  هویّتکه درحالی مبیندرا دارای ساختاری ثابت، بسته و ایستا می

د و مهوم سیاسوی، نظوامی، دینوی و های متعدّه حرکتبرخوردار است. با توجه ب

دائماً در حال تکمیل، تصحیا و ترمیم بوده  هویّتاعتقادی در تاریو ایران، عنصر 

های اسلام در هزار و سیصد ملی و ایرانی در مواجهه با آموزه هویّتچنانکه  ماست

اثباتی -یغرت در صد و پنجاه سال هبل کاملاً رویکرد تصحیح تمدّنسال پیش و 

مغوول،  یههای غالب و چیورگاه نسبت به تهاجمات فرهنگهیچ امّاداشته است. 

های حکوموت درازیدسوت حتّویهای تزاری روسویه و ترکان عثمانی، و حکومت

نگورش  63و65و65شوروی سوسیالیستی و ام ریالیسم امریکوا و اروپوای هورون 

مصلا است که رویکرد سلبی  اخوان از آن گروه شاعران امّای نداشته است. تأیید

غربوی هموراه -و انکاری در او با نوعی بدبینی نسبت به جریانات گفتمانی اسلامی

و اسوتثمارگر و « دگورِّ تمامیوت خوواه»  یاست. رویکرد اخوان با غرت به مثابوه

کننده از غورت ای استثماری و تارا غارت کننده استم لذا او در اشعار خود چهره

 گوید:رد آنجا که میگذابه نمایش می

هوا ها وکشتیها / و کشتیها و بردنها و بردنو صیادان دریابارهای دور، و بردن»

 (.86از این اوستا، ) «هاها و گشتیها/ و گزمهوکشتی
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 اروپووووا خوکوووودانی و خرسووووتان

 یویایوووت آسوووه پیغمبرانوووهم

 ایووش از آسوویا بووهتووو اکنووون کوورده 

 را بهووووکا چریوووا که آموا یووواروپ

 (480)ترا ای کهن ...،               

از این اَوستا طورح و  یرهخود را نخست در مؤخّ یهگرایانایدئولوژی آرمان اخوان

ارائه نموده است. الگووی « ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم»س س در شعر بلند 

تووان جوا کوه مویتا آن مگرا استی اخوان، تکامل نایافته و کاستهویّتآرمانشهر 

از پووچ » نوباوگی خود مانده است. نوامبرده  یی در مرحلههویّتگفت این الگوی 

 گوید: و می« داردجهان، ایران کهن را دوست می

 ت دارمور دوسوروَهَوه و فَرّوان فوهم  تمووت پرسوزد و هم ایزدانوهم اُرم

 گوید:در ادامه از پیامبر مطلوت خود سخن می

 ت دارموبر دوسوور و پیغامووز هر پی  رووتت را من فزونووتشگرانمایه زر

 و از منش زرتشت:
 ت دارمور دوسوروش هم معتب این از  دادکسدستورکُشتن به کُشت و نهنه

 و از مزدک:
 ت دارمور نگاه و نظر دوسوش از هکِّ  ارووفری مزدک، آن هوش جاوید اعص

 و هم مانی:

 ت دارموور دوسووامواش و پیغچو نقّ  دتوومنی ارجووان مانوکنتایشووس

 (675، .... را ای کهن)ت        

و در ادامه از شهیدان ایرانوی و فردوسوی و خیوام و عطوار و مولووی و سوعدی و 

کوه در انتهوای گوید توا ایننام ایران سخن میهای بهحافظ و نظامی و شهرستان

 گوید: رسد و میشعر به منتهای الگو و مانیفست خود می
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 ت دارموووم و بر دوسوو ای بوبرای ت  رهی، نه غربی، نه تازی شدن راونه ش

بوار بوه گردد شرق در نگاه اخوان دو مفهوم دارد یک تأکیدلازم است بر این نکته 

حاد جمواهیر ماتریالیستی است که نماد آن کشور اتّ-معنای اردوگاه سوسیالیستی

ه از منظر فرهنگی و جغرافیوایی آسویا را دیگر آن شرق ک شوروی سابا بود و بار

 کرد.غرت صف آرایی می یگرفت و در برابر فرهنگ معناباختهدربرمی

 شورهید یگهووارهیهپروردهوم کهای

 پودری راه رهوایی اسوت یهبرگشت به خان

 

 ر از گور چرایید؟تَغرت، این بَ یهدلداد 

 رایید؟ووور چووگانه گم و گودر وادی بی

 (657-651)ترا ای کهن ...،            

 شاعر نوآور غیر مدرن  -6-1

کنود. نخسوتین شمس لنگرودی برای شعر اخووان ثالو  سوه دوره مشوخص می

گیرد که برای وی در برمیرا  6996تا سال  آثار شعری او شعرهای آغازاز مرحله 

ش هیچ افتخاری نیافرید. مرده ریگ این دوره، تعدادی غزل و هصیده بود کوه ارز

شوود شوروع می 6998شاعری اخوان از سال  یادبی چندانی ندارد. دومین دوره

نفس و اطمینان کامل، به هول خوود راهوی از خراسوان بوه  به که شاعر با اعتماد

شود. بهتورین آثوار ایون دوران، زند و به نیمای مازندرانی نزدیک میمازندران می

سوووم او  شووگفت و  یهدر دوراَوسووتا اسووت.  زمسووتان، آخوور شوواهنامه و از ایوون

ماند. اوجی مرگزای بیرون از ظرفیت این دوره کوه از باورنکردنی اخوان عقیم می

دوسوت  بار ترا ای کهون بووم و بورتأسف یهبه بعد است در مجموع 6997سال 

 (.36:6913لنگرودی،) دارم

کوه  ت و نوآوری در شعر اخوان بیان این نکته ضرورت دارددر بررسی جایگاه سنّ

بوه  سنّتبر ترین شاعری است که توانسته است با تکیهخود بزرل یوی در زمانه

های ادبی و شوعر مودرن سنّتبین  نوآوری روی آورد و پیوندی هر چند نا استوار
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-ی شعر فارسی با بیوانسنّتگاه پیوند مبانی یبرهرار کند. شعر اخوان بهترین تجلّ

 (.855محمدی آملی همان:) های شعر نو است

توان اخووان گرایی اخوان بدین معنی است که نمیسنّتیسم و بدین ترتیب آرکای

را شاعر مدرن هلمداد کرد و درحقیقت وی فق  پایبنود نووعی مدرنیسوم هنوری 

گیرد. مدرنیسم هنوری هور دو است. و همچون نیما در گفتمان مدرنیته هرار نمی

-هی اخوان ثال  چه در حوزغربی است. وانگه یهمدرنیت یهخار  از حیط ،شاعر

زنوودگی  یپردازی و چووه در عرصووهی نظریووهی آفوورینش ادبووی و چووه در حوووزه

الفبای مدرنیته آن اسوت کوه حقیقوت » شخصی هرگز انسان مدرنی نبوده است.

نگرد، آیین گرایانه میاخوان در تمام زندگی خود مطلا امّاامور نسبی است.  ءجز

هم ای دهد که اخواندک فراهم آمده نشان میمزدشت که از پیوند زرتشت با مز

 «کنوداو علیوه مدرنیتوه عصویان می حتّوی ،ات دنیوای مودرن نبووده اسوتتحوّل

ی متمایل به مدرن دانست نه شاعر مودرن سنّتاخوان را باید شاعر  .(819همان:)

گیری اخوان نسوبت بوه توان با توجه به موض . بدین ترتیب میسنّتگراینده به 

ملوی بوه خووبی  هویّوتستیزی وی را در الگووی مثلثوی خاستگاه غرتمدرنیته 

 تحلیل و تفسیر کرد.

 گیرینتیجه-4

برجسوته  یهایرانوی سوه سووی تمدّندر چارچوت مفهومی پژوهش مشخص شد 

د و موودرن. برخووی از تجوودّ یاسوولامی و سووویه یی ایرانووی، سووویههدارد. سوووی

 یهران ضمن هرار گرفتن در محاصورنویسندگان و شاعران و روشنفکران و روشنگ

گانوه روشون کننود. های سوهاند تکلیف خود را با این سوویهاوضاع زمانه نتوانسته

نگری عریوان و  جانبهملی در آثارش یک هویّتهای اخوان ثال  در طراحی سویه

-کرده است تا جایی که نتوانست آمیختگی و ترکیب و امتزا  بوه زلالی را ترسیم

-اسولامی-ی ایرانویهویّت یگانهگونه و سههای سهمایهاهعی میان دروننگام و وه

کورده  تأکیودلذا فق  بر عصر ایرانیت منهوای اسولام و مودرنیت  ممدرن بیافریند
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 یگانههای هفتهای پژوهش و با تکیه بر شاخصها و یافتهاست. با توجه به داده

 ن برشمرد:تواترین نتای  این پژوهش را چنین میی مهمهویّت

بور تواریو ایوران پویش  تأکیوددر بعد تاریخی باید گفت در شعر اخوان تکیوه و -

ای دارد که نهایتواً اسلام و نادیده گرفتن تاریو پس از اسلام نمود و ظهور برجسته

شوود. بوا ی و فرهنگی در میان خوانشگران شوعر وی میهویّتموجب بروز شکاف 

 مورزیده است تأکیدنی و عقلانی عنصر ایرانیت   به گوهر انساکه تشیّتوجه به این

ی هوویّتحاد و همبسوتگی ی با اتّ  ایرانی در تعارض جدّعبور اخوان از تاریو تشیّ

 ایرانی است.

بستگی و عشا بوه زاد بووم و وجووه فیزیکوی و اهلیموی در بعد جغرافیایی، دل -

اخوان ثالو  رو شعر شود. ازاینملی می هویّتملی موجب تقویت احساس  هویّت

 ملی دانست. هویّترا باید جلوگاه رفی  این بعد از 

در بعد سیاسی اخوان نگرش مطلوت و مثبتی به نظام سیاسوی حواکم از خوود  -

دهد و با طرح مفاسد حاکموان و سیاسوتمداران، مخالفوان خوود را بوه نشان نمی

 کند.همبستگی سیاسی دعوت می

  بوه عنووان عنصور موؤثر هب تشویّدر بعد دینی، دیون اسولام و خصوصواً موذ -

دهی اجتماعی در شوعر اخووان موورد تشوکیک ناامساز در ایران و عامل سهویّت

اخووان بور عنصور دینوی و موذهبی  یهفراتور از انوداز تأکیدگیرد. ی هرار میجدّ

مزدکی عامل اختلال در همبسوتگی ایرانیوان عصور پهلووی بوه شومار  -زردشتی

 رود.می

 هویّوتل س ردگی به میرا  هدیم فرهنگی در هوام و تقویت در بعد فرهنگی، د -

ملی اثرات مثبت فراوانی دارد. گرایش به فرهنگ دیرین، پیوند میان انسان امروز 

کند. خوانش شعر اخوان ثال  بر موا روشون های دیروزی را مستحکم میسنّتو 

منودی هوهن بوومی و ملوی پایبنودی و علاها و سونَبر آیین تأکیدسازد وی در می

 نشان داده است. بسیاری از خود
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بودیل اسوتفاده از زبوان فارسوی در در بعد زبانی باید گفت با توجه به نقش بی -

همبستگی ملی، تمرکز مثال زدنی اخوان بر زبان فارسوی خصوصواً زبوان شوعری 

 دهد.او  هرار می یطهنظر در میان شاعران ایرانی در نقخراسانی، وی را از این 

 یحوووزه در ثالوو  اخوووان سیسوومکلاسووی و گراییکووه گذشووتههایووت ایووندر ن -

 و یسونّت رمانتیسیسوتی، گرایینخبوه یوک بوه فرهنگوی و اجتماعی هاییتفعّال

های کوم زبانی، تلاش وی در استفاده از واژه یشود و در حوزهمی منتهی باستانی

کنود. از سووی ی نمادین ایجواد مویتحوّل کاربرد آرکاییک، در فضای شعر معاصر

اش، وطون دیگر گرایش سیاسی و عقیدتی اخووان بور اسواس مانیفسوت شوعری

فرهنگ ایرانی هبول از  هویّت اعلای نه شرهی، نه غربی و فق  نشر پرستی در حدّ

هوای عجولانوه و گیوریبوا موضو  ها عمومواًاسلام استم هرچند بیان این اندیشه

شاعر دهت لازم  داًاست و گویی تعمّمبتنی بر احساس مطلا همراه بوده  استدلال

طلبانوه شواعران آن پوشانه و همراه با ملاحظات معمول و منفعوترا در بیان پرده

   .زمان به کار نبرده است
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 ، رئالیسم و سمبولیسم در شعر منوچهر آتشیسیسمرمانتی

 6سازکیطور زیرک

  8اسماعیل آذر

  94فرهاد طهماسبی

 47عبدالحسین فرزاد

 چکیده

 ادت و فرهنگ با برخورد یهسای در بینیجهان تحوّل حاصل ایران، در خواهیمشروطه خیزش

 اروپایی، آثار یهترجم و گارینروزنامه رشد پسامشروطه، دوران در. استبوده زمین مغرت

 و اول پهلوی یهدور در که ترجمه از اتمجلّ استقبال. گشود ادیبان برابر را نوینی هایگستره

 یهزایید غرت، ادبی مکاتب. بخشید شتات را مدرنیته سیر بود،گرفته ایفزاینده شور دوم،

 هایدگرگونی با ایرانیان ییآشنا امّا بوده، ناامس آن شناسیهستی تحوّل روشنگری و دوران

 توالی و ترتیب نه و بود مندبهره آن اجتماعی هایزمینه و فلسفی هایپشتوانه از نه نوین

 نیافته تجلّی ما معاصر شعر در تمامیت و انسجام آن با لذا داشتم خود با را دیار آن زمانی

. ادعاست این بر هدیشا است، گوناگون هاینگرش از تلفیقی که نیما اشعار مجموعه. است

. داشت یّتفعّالادبی  نقد و ترجمه شعر، حوزه از سه در نیمایی، دوم نسل شاعر آتشی، منوچهر

 آتشی شعر در را آمیختگی این که است آن پی در تحلیلی -توصیفی یهشیو با حاضر پژوهش

تلفیقی از  در شعر وی از همان آغاز که است آن یکنندهبیان پژوهش هاییافته. کند بررسی

 غنایی، شعر در را سیسمرمانتی هایشاخصه برخی شودم بدین معنا کهمکاتب ادبی دیده می

 را اجتماعی سمبولیسم از هاییگرایش و رئالیستی شعر در را( شهری و بومی) اهلیمی عناصر

سامد دوم شعر وی، ب یهبا این حال، از دور .است داده بازتات خود، اعتراضی هایسروده در نیز

 یابد.می هایش فزونیمضامین رمانتیکی در نگره

 .آتشی منوچهر معاصر، شعر سمبولیسم، رئالیسم، ،سیسمرمانتیهای کلیدی: واژه
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 مقدّمهک 3

خواهی و در مواجهه بوا بیونش در شعر معاصر فارسی، همگام با مشروطه تحوّل

ن ر  ( مغورت زمویhumanism) محوریو انسوان (scientism) محوریعلم

دوران مشروطه و پسامشروطه، شعر با انعکاس مشکلات جامعه به  است. درداده

» ابزاری فرهنگی در خدمت مفاهیم اجتماعی و انتقوادی هورار گرفوت و یهمثاب

 یهنمونه( آفرینی به شویو) شود. تیپرئالیسم( نزدیک می) نگاریبه نوعی واه 

 «رئالیسوتی ایوران ادبیّاتت برای ای اسرئالیستی در شعر این دوره سرآغاز تازه

اسوت. افوزون بوراین، (. که البتّه با طنز نیز هموراه بوده658: 6957آجودانی، )

دهخودا در  یم را نیز در همین دوره و در سورودههای سمبولیسنخستین بارهه

 توان دید.رثای میرزا جهانگیرخان می

در شووعر  6830-6904هایهمچنووین رئالیسووم سوسیالیسووتی کووه بووین سووال

رضاخان کمرنوگ شود و نشوریاتی از  یهبود، در دورکارگری رشد و نمود یافته

های سنّتبا فراهم کردن زمینه برای به چالش کشیدن »جمله بهار، نوبهار و وفا

د شعر آزاد، آشنا ، تمهید ذهنی خوانندگان برای تولّافراطیهای فرتوت و بدعت

ها نقدها و سوروده یهی از طریا ترجمکردن ایرانیان با نقد نو در مقیاس جهان

فضوای  .(689: 6934زرهوانی، ) «و آشنا کردن ایرانیان با مکاتوب ادبوی جهوان

تقریبواً مانیفیسوت » (که6906) «نیما یهافسان»هرار دادند.  تأثیرادبی را تحت 

، «ای شوب »(. و74: 6973شفیعی کدکنی، ) «شعرای رمانتیک این دوره است

رتین و موسوه سوروده شود. امواهای فرانسوی نظیر لنتیکرما تأثیرتحت تحت 

 ( نیز شکلی از سمبولیسم را نمایش داد.6961) «هقنوس »افزون براین 

شود. سیاست و فرهنگ مشاهده می یهی عظیم در پهنتحوّلبا آغازپهلوی دوّم، 

هوای گونواگون نشوریات بوا گرایش یهضمن رشد فزاینود 80-98های در سال

ژورنالیسوتی آن بوود. از  سنّتشعرهای فرنگی بخشی از  یهرجممواجهیم که ت

هبل ظهور  یدوره سیسمرمانتیلی در امتداد پیشگامی تولّ بهسویی شعر تغزلی 
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های سیاسی و اجتماعی از طریوا نهضوت جهوانی آرمان»یابد و از دیگر سومی

ذهن شواعران را بوه خوود  (sovietic) ییرؤیاچپ و گسترش سوسیالیسم شو

 (.417: 6931عابدی، ) «کندب میجل

یابود. گرایی روا  میخوانی اجتمواعی و انودوهمرثیوه 98پس از کودتوای سوال 

های عقویم پرداز، شوعر فاختوهبست، شعر خاطرهنهایت این نوع شعر، شعر بن»

فوردی و  یهدر دو شاخ سیسمرمانتی(. همچنین، 57: 6955مختاری، ) «است

اولی غیرسیاسوی، عاشوقانه، »یابد.داده، تکامل می اجتماعی به حیات خود ادامه

یوت فعّالهای انقلابی است و دوموی بوه های اجتماعی و اندیشهبرکنار از دغدغه

اجتماعی، مبارزه، سیاست، عشوا بوه آزادی، انقلوات و اهوداف انقلوابی اصوالت 

-(. در این دوره بوا توجوه بوه شورای  سیاسوی863: 6934زرهانی، ) «دهدمی

 یابد.گرایش به ابهام و به تب  آن سمبولیسم اجتماعی نیز روا  می اجتماعی،

سمبولیسوم  یهبه بعود بوا افوول شوعر رمانتیوک و حضوور برجسوت 40از سال 

-هشود، صوبغیکی از خصایصی که با نیما شروع می»شویم. اجتماعی مواجه می

شوتر در ایون دوره بی امّواهبل، بیش و کوم بوود،  یدورهاهلیمی است که در  ی

د و تجودّ سنّت(. در این دهه، نوسان بین 53: 6973کدکنی، شفیعی) «شودمی

گوردد. شوعر متعهود مارکسیسوتی و نیوز یابد و شعر نوگرا مقبول میشدّت می

شوود. شوعر چریکوی بوا یافته و سمبولیسم در آن صوریا می گسترشمذهبی 

ههرمانوان  ایشستهای شعر مقاومت همراه با سیاهکل و در پرتو ترجمه یهواهع

 گیرد.مبارز و مظاهر مقاومت جان می

شدن نخبگوان اسوت. بوا رئالیستی( حاصل سیاسی) شعر انتقادی 70 یدر دهه

های رئالیسوتی اسوت، هووّت فوههوا کوه از مؤلّامید به هیوام ملّت 6975انقلات 

رنوگ بیشتری یافت و با شکست حکومت سوسیالیسوتی شووروی، رئالیسوم کم

های کم تعریفامید به ایدئولوژی دینی یا دست یهده» شصت یهشود. دهمی

خاکسوترهای تلواش  یههبر تجدد، د سنّتچیرگی  یهایدئولوژیک از دین، ده
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به جای مبارزه، شعر به جای شعار، کلموه بوه  ادبیّاتمحتاطانه برای جایگزینی 

رود می اجتماعی در محاق-(. شعر سیاسی857: 6955عابدی، ) «جای سیاست

آیود و نیز رئالیسم به تصوویر در می سیسمرمانتیهای جنگ تحمیلی با جلوه و

انقلات، رمزگویی سیاسی به  ازای ملّی داشت. پس که هم دینی بود و هم صبغه

 یدهوهبه صورتی تدریجی و از  6910 یدههاز »گویی فردی بدل گردید. فاش

فرهنگوی  توأثیراجتماعی شوعر کاسوتی گرفوت و  تأثیربه شکلی وسی ،  6950

هفتواد بوه انکوار  یدهوه(. شوعر 851هموان: ) «اهل خود رسیدشعر هم به حدّ

تورین نزدیک و ایون شواید یکوی از طبیعی یهگذشت حتّینفی گذشته، »رسید

 (.651همان: ) «ها در برابر چیرگی فکر ایدئولوژیک بودواکنش

 بیان مسأله-3-3

ای لسوفی و هموراه بوا زمینوههای فهای اروپایی، بور بسوتری از اندیشوهمکتب

دت معاصر فارسی، بوه چه در اآن امّاظهور یافتم  ناامسآن  ادبیّاتاجتماعی در 

بهوره آثار مغرت زمین، متجلّی شد، فق  در ساخت ادبوی و بی یویژه با ترجمه

فلسفی و اجتماعی بوده و انسجام لوازم را نداشوت. لوذا در -های فکریاز زمینه

زموان ملاحظوه توان تلفیقی از دو یا سوه گورایش را همیم شعر شاعران معاصر

 کرد.

 یحووزه( از شاعران معاصری اسوت کوه در سوه 6968-6954) منوچهر آتشی

. تحصویلات دانشوگاهی وی در زبوان و اسوتداشتهیوت فعّال شعر، ترجمه و نقد

های ادبوی اروپوا آشونا هسوتند، نویسندگانی که با مکتب»انگلیسی بود. ادبیّات

پذیرفتوه  توأثیرهای ادبی پیش از خود ها و جنبشمکتب یهاست از هم ممکن

ی ه(. تسل  وی بر زبان انگلیسی، شتات فزاینود653: 6931تسلیمی، ) «باشند

و نیوز  90و  80 یدهوههای ادبی گسترده در ترجمه یههای نو در سایاندیشه

مختواری شوعر هوای او بودنود. نگره تحووّلمهاجرت به شهر، عوامل اساسی در 

آواز »و « آهنگوی دیگور»سورودن  یدوره»کند:آتشی را به سه دوره تقسیم می
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رشد و بلوغ  یدورهاست و « دیدار در فلا»برز  که حاصل آن  یدورهم «خاک

زیبواتر از شوکل »، «گندم و گیلاس»، «وصف گل سوری»و پختگی، که در آن 

لبتووه تووا زمووان ایوون (. ا65: 6955مختوواری، ) «را منتشوور کوورد« هوودیم جهووان

بامووداد و خلوی  و خوزر هنووز چواپ نشووده  یهبنودی اتفواق آخور، حادثودوره

دوم ی ی سوی توا نیموهدهوههای ادبی او از انتهوای است. آغازین آفرینشبوده

ر از شرای  سیاسی، اجتماعی زمانه است که گیرد و متأثّچهل را دربرمی یدهه

بوه صوورت ) ر( و گورایش سیاسویبه صورت آشوکا) گرایش اجتماعی او»در آن

(. به هور 447: 6955عابدی، ) «شودوار( در شعرهایش دیده میمحدود و اشاره

نخسوت، اشوعار عاشوقانه و  یدورهزده نیست. در هموین حال، شعر او سیاست

. شودظاهر می سیسمرمانتیهایی از من فردی اوست و به رنگ او، روایت غنایی

گرایی اختصاصی و ناگزیر اوست که در بومی یدورهدوران تثبیت شعری او با »

(. 65: 6955مختاری، ) «استشود، متبلور که گاه تغزلی نیز می زبانی حماسی

-حماسی به غنایی-گذر از شعر اهلیمی»برز  یدورهدوم یا  یدورهویژگی بارز 

سووم حیوات هنوری او پوس از  یدوره( اسوت. 954: 6934زرهوانی، ) «شهری

زیباتر از شکل »، «گندم و گیلاس»، «وصف گل سوری»ه فترت با هریب دو ده

تغوزل  یدوره»خوورد. رهوم می« چوه تلوو اسوت ایون سویب»و « هدیم جهان

تووان هموان(. بنوابراین می) «انسانی-های عام اجتماعیمایهگرا با درونطبیعت

های منوچهر آتشی ترکیبی از مکاتوب ادبوی وجوود دارد، از گفت که در سروده

 هایفوهمؤلّ نگواه از را آتشوی منوچهر شعری هایتجربه حاضر، رو، پژوهشینا

 .کندمی بررسی سمبولیسم و رئالیسم ،سیسمرمانتی

 های پژوهشپرسش-3-0

 های این پژوهش عبارتند از:ترین پرسشاساسی

شوعر منووچهر  اروپوایی در ادبی هایهای مکتبها و مؤلفهکدام یک از ویژگی-

 است؟ دا کردهپی آتشی نمود
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 ایون کواربرد یشویوه و نگورش تحووّل در ایوران سیاسوی -اجتماعی شرای  -

 است؟ی داشتهتأثیرچه  منوچهر آتشی شعر در هامکتب

 پژوهش یهپیشین-3-6

 اسوت،ای پیرامون شعر آتشوی انجوام شدههای پراکندهکه پژوهشرغم اینعلی

، سیسومرمانتیمکتوب سویر  بررسوی بوه خواص طوور بوه آثار این از کدامهیچ

 هایجنبوه یدربواه کوه آثواری. انودن رداخته او شوعر در رئالیسم و سمبولیسم

 :از عبارتند است شدهنوشته آتشی شعر مختلف

 و آتشوی منووچهر شوعر»( در نوشتاری تحوت عنووان6955) آبادعباسعالی .6

 کورده بازتات و کارکرد اسطوره را در شعر آتشی بررسی« آن در اسطوره جایگاه

های ملوی ارائوه اسوطورهاست که وی تفسیر جدیودی از و به این نتیجه رسیده

 است.داده

یکوی از « آتشوی شعر در غربت غم»یه( در مقال6936) موسوی و همکاران .8

و بازتوات آن را در شوعر آتشوی نشوان  را بررسی کرده سیسمرمانتیهای مؤلفه

 اند.داده

 شوعر در مدرنیسوم توأثیر» پژوهشی با عنوان( در 6930) طحان و همکاران .9

 مودرن کاملواً شواعری تووان آتشوی رامعتقد هستند کوه نموی« آتشی منوچهر

 نشوان تووانمی های ویسروده در را هامؤلفه این از بسیاری دانست هرچند که

 داد.

رویکردی به مدرنیتوه در »( در جستاری با عنوان6938) مشهدی و همکاران .4

 و آثوار ادبیّوات بوا آتشوی آشونایی بر این باور هستند که« شیشعر منوچهر آت

 بنیادینی و محسوس تغییرات او، یهاندیش و شعری یهتجرب بر اروپایی شاعران

 است. گذاشته

 هایمؤلفوه از برخوی بررسوی»  ( در پوژوهش6937ِّ) استادزاده و همکواران .7

شوعر آتشوی را  مدرنیسوتیپستهای بعضی از مؤلفه« آتشی شعر در پسامدرن
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 خردگرایوی، آیرونی، نقود پریشی، زمان ها عبارتند ازاند. این مؤلفهتحلیل کرده

 تاریخی.  حقایا کشیدن چالش به تاریو، مداریغایت انکار

در  سیسومرمانتی» در پژوهشی تحت عنوان (6938) خدادوست و نصراللهی .1

در شعر آتشی،  سیسمرمانتیهای با توجه به بازتات مؤلفه« شعر منوچهر آتشی

 طبیعوت سیسومرمانتیانودم ارائوه داده سیسمرمانتی از ایگانهپن  بندیتقسیم

 سیسوومرمانتیناسیونالیسووتی،  سیسوومرمانتیاحساسوواتی،  سیسوومرمانتیگوورا، 

 فولکلور. سیسمرمانتیفردگرا و 

ی هواآفرینش یههمو هوا،پژوهش این از یک هیچ شودم درچنانکه مشاهده می

 از. اسوت نشوده ارزیابی( هم با) مکتب سه هر دگردیسی و و نفوذ آتشی شعری

 مکتوب چنودین بوا مواجهه در که آتشی به عنوان یکی از شاعران معاصر، آنجا

 آموده، غالوب او بور که هایینگرش و عواطف هیجانات، بنابر هرار گرفته، فکری

 یوک اطلاق سان بدین. استبه وجود آورده وی هنری هایآفرینش در نوساناتی

. نمایودمی نواممکن گاه و دشوار وی، آثار متعاهباً و بینیجهان بر نات تفکر نوع

 یههواعود برجسوت اصوول و گورفتن نظور در بوا توا کوشویممی پژوهش این در

به بررسی شعر آتشی  (سمبولیسم رئالیسم، ،سیسمرمانتی) موردنظر هایمکتب

 .کنیم ها ارزیابیپذیری وی را از این مکتبتأثیرپرداخته، با تحلیل محتوایی، 

 در شعر آتشی سیسمرمانتیتجزیه و تحلیل؛ -0

 در را هنوری گونواگون هایحوزه که است ادبی و فلسفی نهضتی ،سیسمرمانتی

شود. بورای ایون مکتوب ادبوی، می آغاز گراییاحساسات یدوره با و گیردمی بر

 آراسوته، پرشوور، خودگذشوته، از ات،جوذّ»: اسوتصفات مختلفی تعریوف شده

 پور و اسورارآمیز ههرمانانوه، عبو ، گرایانوه،ماده نامعقول، بینانه،واه  غیرواهعی،

 و رنگارنگ مطنطن، انقلابی، کارانه،محافظه برجسته، غمگین، و عمیا احساس،

 آشوفته، و شوکلبی گرایانه،صوورت و منظم اروپا، شمال به مربوط انگیز،شگفت

 صوفات، ایون .(68: 6937فورسوت، ) «احمقانه خیالاتی، و آلودوهم احساساتی،
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رمانتیسوم، گورایش »در یک تعریوف کلّوی .است مکتب این متعدد وجوه بیانگر

های شخصی در برابر خرد تقلیدی، واهعیت یه، ذهنیّت و تجربتخیّلعمدی به 

داری در زمووان خووود سووطحی و عینووی و نیووز ضوودیت بووا اشوورافیت و سوورمایه

 در ایوران معاصور ادبیّوات در رمانتیسم امّا(. 669: 6931تسلیمی، ) «تاسبوده

 ایوران، کشوور کوه چورا ماسوت متفواوت بسویار آن اروپایی خاستگاه با مقایسه

 موجب ظهور که اجتماعی و فرهنگی اهتصادی، سیاسی، شرای  یههم گاههیچ

 ادبیّوات انیزمو ادبی، مکتب این سو، دیگر از. نکرد تجربه گردید، سیسمرمانتی

 ادبوی مکتوب بوه را خوود جای پیش هامدّت از که داد هرار تأثیر تحت را ایران

 اعوم مختلفی هایجنبه بر اروپا، در سیسمرمانتی براین، افزون. بودداده دیگری

 در بوود افکنوده سیطره.. .و موسیقی شناسی،جامعه نقاشی، معماری، ،ادبیّات از

 هایتفاوت بنابراین،. بود سیسمرمانتی یهگستر هاتن ادبیّات ایران، در که حالی

 ایون بوا دارد، وجوود اروپوایی و ایرانی سیسمرمانتی مکتب میان در ایبرجسته

های فهمؤلّ میاندارد. از  وجود هاآن میان هاییشباهت موارد، از ایپاره در حال

یشوی و اندو احساس، غوم و انودوه، عشوا، مرل تخیّلبه  سیسمرمانتید متعدّ

 پردازیم.گرایی در شعر آتشی میطبیعت

 و احساس تخیّل-0-3

 یهسویطر کوه آنجوایی اسوتم «تخیّول» سیسومرمانتی اصلی هایبنیان از یکی

 درک بوه رهانوده، حیوات رنو  از را او و کنودمی هموار واهعی جهان بر را آدمی

 آن از یبخشو که کنیممی تجربه را جهانی»: گفتمی کند. کانتمی نائل هستی

اهمیّت این اصول از مکتوب  (.665: 6955 هارلند،) «ماست خود ذهن یهآفرید

اعتقواد داشوتند کوه شواعر بودنشوان »هاای است که رمانتیکرمانتیک، به اندازه

این مسأله را نیوز نبایود از نظور  (.71: 6951باوره، ) «است تخیّلصرفاً به دلیل 

و عاشقانه و گواهی اجتمواعی و  احساسات رمانتیک گاهی فردی»دور داشت که

 یعویطب  یوهوا ،شاعراین نگاه،  در(. 683: 6931تسلیمی، ) «گرایانه استآرمان
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چوون غوم فوراق،  یاحساسات ایها و ها، کوهستانباران، آواز گنجشک شمثل بار

 .  کندیم انیشاعرانه ب فیظر تخیّلبا  را …و یدلتنگ ار،یاز  ییجدا

در شعر آتشی، عنصر خیال، برجسوته اسوت.  مسیسرمانتیدر جستجوی اصول 

برد و در این راسوتا نیرومند، سخن را از گفتار معمول فراتر می تخیّلوی نیز با 

« آهنوگ دیگور» از دفتور شوعر« احساس» گیرد. شعراز عناصر طبیعت وام می

 عاست:شاهدی بر این مدّ

 لانوه آن در دیگر نپرندگا پندار و/ پرید ایپرنده سکوتم تنهای و انبوه درخت از

 و/ ام؟زنوده هنوز من پس/ ؟ دیگر هایپرنده شاید و/ دیگر؟ یهپرند شاید/ یافت

 .(603: 6،  6951 آتشی،) شد فشرده گوارا وحشتی از هلبم

های پیراموون جوان و شخصویت خوویش بوه پدیوده تخیّولآتشی بوا تکیوه بور 

زیورا  ماسوت سومسیرمانتیهای شواخص مکتوب بخشد. این رویکرد از مؤلفهمی

هوای گذارد و بوه افاهای پای میورزی به دنیای ناشناختهشاعر به کمک خیال

درخت »امکان دارد. تصویرهای تخیّل یهکند که تنها به واسطنو دست پیدا می

 تخیّلهایی از نمونه« وحشتی گوارا»و « پندار پرندگان»، «انبوه و تنهای سکوت

 و احساس آتشی در این شعر بود.

مورا »، «خاکسوتر»، «شوکار نوی»، «جام من»، «رحیل»هایفزون براین، سرودها

 و احساس شاعر است. تخیّلاز  سرشارو . . .  «بزم»، «صداکن

 اندوه و غم-0-0

 گورایش هایریشوه» .است سیسمرمانتی ادبی مکتب اصول دیگر از اندوه، و غم

[ همچنوین. ]ردکو جستجو باید وسطی هرون فرهنگ در را افسردگی و اندوه به

( 6594 - 6511) «موالتوس» یبدبینانه یهنظری مانند اجتماعی مسائل ایپاره

 و واگیرکشنده هایبیماری برخی و ساله سه هایجنگ جهان، یآینده یهدربار

 و انودوه» .اسوت بووده موؤثّر امور ایون در آن، از ناشی فراوان میر و مرل اخبار

 فراگیر چنان آن و شد، آغاز شعر در ابتدا ،مرل و گورستان به توجّه و افسردگی
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 و انودوه.... نامیدنود گورسوتان مکتوب نوام به را اشعار نوع این که بود شاخص و

 شوکل بایود را سیسمرمانتی پیش یدوره هاینوشته دیگر و اشعار آن افسردگی

 اساسوی هایشاخصوه از یکوی بوه بعود یدوره در که دانست چیزی آن یاوّلیّه

 فارسوی معاصور ادت در. (57-59: 6955 جعفوری،) «شودمی تبدیل رمانتیسم

 بیست کودتای و مشروطه از پس دوران اجتماعی و سیاسی شرای  از متأثر نیز،

 دار پورچم توللی. »بودند اندوه از آکنده که شد خلا هاییسروده مرداد، هشت و

 یهندیشوا و شوعر تأثیر تحت روزگار آن شعرای اغلب و است شعری جریان این

 از اغلوب «بازگشوت» تا گرفته «رها»از توللی اشعار یهمجموع گیرند.می هرار او

 ناامیودی، مورل، وحشوت اندوه، از آکنده است اینامهغم حکم در محتوا جهت

 (.891: 6953 اکرمی، و خاک ور) «ناکامی و خستگی

 تمدارد و بیانگر عواطف شخصوی اوسو فردی ایصبغه آتشی، شعر در غم و درد

 شوعر در... و عشوا درد گذشته، هایموهعیت برای اندوه و دلتنگی تنهایی، درد

 وضوعیتی از شاعر اندوه و دلتنگی« گندم و گیلاس»از مجموعه اشعار «8فراهی»

 :است درک هابل روشنی به دارد، هرار آن در که

و  سرگشتهشود/ آفتات/ تو/ آغاز میس یده که سر بزند/ نخستین روزِّ روزهای بی

ماشای سوسنی نوزاد/ به نخستین پرسان/ تا مرا کنار کدام سنگ/تنها بیابد/ به ت

مورا/ آغواز هایم.../ س یده که سر بزند/ نخستین روزِّ روزهای بیسرگشتگی یدره

ها خوواهی خواهی کرد:/ مثل گل سور  تنهوایی/ آه خوواهی کشوید/ بوه پروانوه

، 6951آتشوی، ) بور آسوتانت سدری/ که سایه نینداختوه یهاندیشید/ و به شاخ

 6 :770 ،776.) 

های آتشوی، حضوور مضومون غوم و انودوه در تموام هابل ذکر در سروده ینکته

 یدورهرمانتیکی را بوه یوک  یهرو، نباید این مؤلفدفترهای شعری اوست. از این

که یأس و دلمردگی همواره در  دهدمیزمانی خاصی محدود کرد. این امر نشان 

سویر »، «آهنگ دیگر»، «درد شهر» هایاست. سرودهوجود داشته زندگی آتشی
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های دیگوری از ایون دسوت ... نمونوهو« دشوت انتظوار»، «مرغ آتش»، «حسرت

 است.که غم و اندوه شاعر در آن بازتات یافته هستند

 عشق-0-6

 ورزی است. عشا،، عشا و عشاسیسمرمانتیترین اصول مکتب یکی از اساسی

 و تووان از نموودی و اسوت حیوات یهپهن در انسان فراگیر و هاط  حضور راوی

 است، حامی و مؤید. است بشری طبیعت از دفاع یهصخر شاعر،» .آدمی عظمت

: 6913 دیچوز،) «بوردمی خوود بوا را عشوا و پیوسوتگی رود،می کجا هر به که

 بوا مواجهوه برای را عشا نوشداروی ناخودآگاه، بر تکیه با رمانتیک شاعر .(619

 عشوا هسوتی، مظواهر و طبیعوت. داندمی کارساز خود پیرامون یهآشفت جهان

. کنودمی سرمسوت را او مخوالف جنس هایجذبه و انگیزدمی بر او در را رؤیایی

 پوذیر امکوان افسانه و رؤیا معیار با واهعیت تسخیر نیز هلمرو این در که چند هر

 هواکیرمانت یم بوه رهبورهرون هجدهم و نوزده یهااز عاشقانه یاریبس»است. 

 ییهامعشووهه ییبوایز شیدر وصف و سوتا یافلاطون یادب یهامشحون از هطعه

 هواکینامعلوم و ناشناخته است. در واه  آنچه کوه رمانت ناآن تیاست که شخص

هوا از آن یاریمعشوق بود و الهام بخوش بسو یآسمان ییبایز آورد،یرا به وجد م

: 6955مختواری، ) «بوده است او ینگاه آسمانها و چشم ،از محبوت شیدر ستا

ورزیود. ایون امور هایش امتنواع میآتشی از ذکر نام معشوق در سوروده امّا (.87

هی از حجووم هابوول توووجّ ی او باشوود.سوونّتتربیووت ایلیوواتی و  یزاییوودهتوانوود می

ی هاز مجموعو« هواپاداش»های آتشی نیز به عشا اختصاص دارد. شوعر سروده

 ای از این دست است:نمونه« لادیدار در ف»

 یهراستت/ و هلب آفتابی من در شوقیق یهدر نیمروز عاطفه/ خورشید در شقیق

در انحنای آسفالت/ در گیسوی بلند تو -ای جوزار/ / و اهتزاز نقرهکوفتمیچ ت 

های خواند.../ ای دوست، ای غافل!/ از من نشسته بیمار، ای یار!/ ایون دسوتمی
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اداش آفتات تن تست/ و آن شقایا سور ، بور گوردن سو یدت/ من/ پ یهسوخت

 (.977: 6،  6951آتشی، ) من. . . یهپاداش بوس

 یهچکام»، «دیدار»، «در فردای خاکستر»، «وهم سنگ»، «6فراهی»هایسروده

آینود. او به شمار می یهای برجسته. . . از عاشقانه و« فضایی یهتران»، «کیهانی

 و رودموی سوخن معشووق و عاشوا جسومانی موهعیوت از ،هاعاشقانه در گاهی

 را اروتیسوممختواری،  .شوودمی کشویده تصوویر کامگی بهتن از ذهنی، کیفیتی

: 6938) داندمی «هلبی یگانگی و ذهنی هماهنگی در جنسی آمیزش گنجیدن»

های اوست کوه در آن دیگری از عاشقانه یهنمون« وصف گل سوری»شعر (.663

 شود:مشاهده می اروتیسم هایی ازنشانه

رود به شوانه/ و خورد/ و میرهصانت/ روی انار سرخت سُر می یراز از خلال طُرّه

کنود/ راز از مهتابیت/ جغرافیای حسرت و حیرت را/ ترسویم می یی برهنههشان

 اسوتزار بوسوه پرآشووت گشتهتابد/ وهتی زلال گردنوت/ از تیو خلال زلفت می

 (.479: 6،  6951آتشی، )

های آتشی، معشوق همانند معشوق سبک عراهی، دست نیوافتنی بوه در عاشقانه

 یهشواعر و راز طور یگونهشود. در شعر فوق، تمنای حسورتتصویر کشیده می

های عاسووت. فزونووی ایوون رویکوورد در سوورودهایوون مدّ یوق، بیووان کننوودهمعشوو

 سوعید» هنظران ادبوی، از جملواست کوه بعضوی از صواحبرمانتیک، باع  شده

شمیسوا، ) «عراهی مانند کننود سبک به را رمانتیسم هنرمندی، حسن و نفیسی

6930 :54). 

 اندیشی مرگ-0-4

تجلّی آن در ادت کهن  امّا استم سیسمرمانتی مکتب هایاز مؤلفه اندیشیمرل

ایون  90 یدهوهفارسی مسبوق و مأخوذ از تحیّر فلسفی و یا عرفوانی اسوت. در 

پیشوگام ایون تفکور، فریودون  .شودگستر میمعاصر سایه موتیف شعری در ادت

شوارل » بوه را او شوعر شواخص، ایون روی بور لیتولّ تأکید و لی است. اصرارتولّ
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 مکتوووب ناامپیشوووگ از (6739 -6714) «موووارلو» و( 6515 -6586) «بوووودلر

 بووودلر از متووأثر توووللی ایوودئولوژی و بینیجهووان»کنوود.می نزدیووک سمبولسووم

 دیگور و گناه به گرایش گرایی،اهرمن جسم، یاتتمنّ مرل،. ستا شاعرفرانسوی

 باباچاهی،) «است بخشیده عجیبی راز و رمز توللی شعر به بودلر شعر هایمؤلفه

 گرایش محصول را وی یهتیر و سیاه شعر توانمی که ایگونه به م(805: 6950

 و یاجتمواع فضوای بوراین، افوزون. دانسوت فرانسووی هایسمبولیسوت به وی

 یادکرد و مرل .استنیز در این امر دخیل بوده 98سیاسی پس از کودتای سال 

 رویودادهای از رمتأثّ اغلب که است آتشی شعر رمانتیک هایشاخص از یکی آن

 بورادرش ،(موانلی) فرزنودش سوول در وی هایسوروده. اوست زندگی شخصی

 گاههیچ وی دهدمی نشان که هستند دست این از هایینمونه. . .  و( محمدباهر)

نیموا پوس از نفوی تجربیوات صووفیانه »نودارد.  مورل به مثبت و عارفانه دیدی

مانود کوه از عشوا در میان نیست، از انسان فق  زبوانی می جاودانگیگوید: می

 و تلوو رویودادی آتشی نیز مورل را (.646: 6931تسلیمی، ) «استسخن گفته

آواز »از مجموعه اشوعار «پرسش»عرکند. در شمی اعتراض بدان دانسته، غمگین

 :این رویکرد وجود دارد« خاک

برنود؟/ ایون بادهوای سوگوار/ تابوت آفتات را بوه کجوا می یهاین ابرهای سوخت

وار/ دنبال آبگون سرات کدام باغ/ پای حصارهای افا سوینه تشنه، هار و حریص

دام مسوافر درند؟/ اکنون درخت لخت کویر/ پایان ناامید/ و آغاز خسوتگی کومی

هوای پورت/ بوه است؟/ مرغان رهگذر/ مرل کدام هاصدک گمگشوته را/ از جاده

 (.643: 6،  6951آتشی، ) آورندهریه می

های حیوات، رسد اندیشیدن به مرل و نیسوتی و تبواه شودن لحظوهبه نظر می

گووذارد. ایوون ذهنیووت در اسووت و او را تنهووا نمیهمووواره در ذهوون آتشووی بوده

کنود درد ای که همواره حوس میآید به گونهی به چشم میتصویرهای شعری و

سوازد و آرامشوی های وی را تبواه میآید و لحظوهای به سراغ وی میو رن  تازه
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آنوان کوه مورل را »، «حریوا غوروت»هایگوذارد. سورودهبورای وی بواهی نمی

افسردگی های هستند که دلو . . . نمونه« بزم»، «هایی بر سفالنقش»، «س ری

 است.ها بیان شدهاندیشی شاعر در آنمرل و

 گرایی.طبیعت0-0

 کوه حوال. بینودمی بسویار بیگانگان در میان ایبیگانه را خود رمانتیک، هنرمند

 پناهگواه بودوزد، خوود یرؤیا بگوییم بهتر یا همت یهواره بر را جهان تواندنمی

 به جویدممی دّنتم مظاهر و شهرنشینی از دور به ها،دوردست در را خویش امن

 خوویش نبووغ شکوفایی برای را عرصه و بیابد را خود تا گریزدمی طبیعت دامن

 و طبیعوت به فراوان توجّه»را گسترده کند. «ناخودآگاه» جولانگاه و سازد فراهم

 هایصوحنه و منواظر مخصوصاً منظره به فراوان توجه طبیعی، زندگی هایشیوه

 اهمیّوت طبیعوت، رفتارهوای بوا بشری تارهایرف بین رابطه ایجاد وحشی، و بکر

 او، نیازهوای و فورد بوه اعتقواد ،تخیّل هدرت و استعداد و ذاتی نبوغ برای بسیار

 شمیسوا،) «عواطوف و احساسوات بیوان و ناآگواه ضومیر بور تکیه و گراییدرون

 طبیعوت عاشوا هواهای مکتوب رمانتیوک اسوت. رمانتیکاز مؤلفه (14: 6930

 را هسوتی هایپدیوده راز خوود، شخصوی هایدریافت با تا کوشندمی و هستند

 ذات بوه بلکوه جوینود،نمی توسول منطقوی ذهون به کار این برای. »کنند بیان

. (689: 6953 فتووحی،) «برنودمی پنواه خوویش احساسوات و عواطف و کمالی

پرورش آتشی در محی  سرسبز روستا و مأنوس بودن او با طبیعت و مظاهر آن 

بواوری طبیعت»اسوت. سوزایی داشتههبو توأثیردکی در این رویکورد از دوران کو

های جنووبی، دشت یهدر هم کشید یچهرهسوخته و ای و خشونت آفتاتهبیله

اش، در اگرچه رو به ساحل خلی  دارد، برهوتی را بوا عناصور موادی و غیرموادی

ای غمبوار و تلخکوامی بخش حماسوهمذهن و زبوان آتشوی گسوترده کوه تجسوّ 

 «است که به جایش اکنونِّ امیدبخشوی ننشسوته اسوتای از دست رفتهشتهگذ

وجوود  هایی که در توصیفات شعری وی(. بنابراین، صحنه76: 6955مختاری، )
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خاطر شواعر بوه زنودگی ایلیواتی اسوت،  تعلّا یدارد افزون بر اینکه بیان کننده

صونعت و مدرنیتوه  نگرانی شاعر از تباهی و نابودی طبیعت در برابوردل یهنشان

« وصف گل سووری»از مجموعه اشعار« حادثه»نیز است. به عنوان مثال در شعر 

ه را ها و گلّوآن وحشت سوگ یهاست و به واسطبخش شاعر شدهوزش باد، الهام

آیود کوه محوی  شواعری برمی یاز عهودهکشد، تصویری که تنها به تصویر می

 باشد:روستا و طبیعت پیرامون آن را تجربه کرده

 مشوام در/ تواریکی اهصای از را غریبی بوی وزش/ کرد زده وحشت را هاسگ باد

 خوروش بوه/ را چارپایوان/ انگیوزی خوف یلرزه زمین آغاز حس/ ریخت هاسگ

 و سر / ماه ظلمت سیاه سقف از گویی/ کرد زده وحشت را هاسگ باد/ انگیخت

 صوبحدمی سووی بوه/ یگوی حادثه این خوف/ افتاد چاه در آور هراس و خونین

 (.405: 6،  6951 آتشی،) داد رم را هریه/ آغاز زود

در این سروده تلفیقی از رئالیسم و رمانتیسم وجوود دارد کوه ایون امور در آثوار 

یوت فعّال نویسندگانی بودنود کوه در طویّ» است.هنرمندان دیگر نیز نمود داشته

د، بوه نحووی کوه انوهوای گونواگونی زدهادبی خود دست به آفورینش در مکتب

 ادبیّاتدهد که گیرد. این امر نشان میزمان در چند مکتب جای میآثارشان هم

( 6598-6534) گوتوه»(. چنانکه45: 6935زختاره، ) «گنجددر یک حصار نمی

های کلاسویک، مراحل متفاوتی در زندگی واهعی و ادبی داشت و آثارش از جنبه

 (.697: 6931لیمی، تس) «رمانتیک و رئالیستی برخوردار بود

ها و احساسات و عواطف شاعر با عناصور طبیعوت در افزون براین، پیوند عاشقانه

های طبیعوت، احساسوات فراوان است. وی با تکیوه بور نشوانه های آتشیسروده

از مجموعوه « مواه و شواعر» یهکند. سرودبیان می معشوقخویش را نسبت به 

 این دست است: دیگری از ینمونه« وصف گل سوری»اشعار

 از را چشومانم ماهیان و/ آت از آمیزممی ماه با/ آمیزممی ماه با/ آویزممی ماه در

/ را نگواهم سوبز تورهوای و/ تارانممی اشسیمین یهسین و سرین سوی/ سو هر
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/ آهوم طنات با و/ خوات از آویزممی ماه در/ ماهم خواستار من/ تابانممی گردش

 از/ هوایمخاطره و هواخوات از/ کنودمی عبور من از ماه اامّ/ کاهممی ارتفاعش از

 (.484: 6  ،6951 آتشی،) . . .هاکوه ایه در/ خوابم هایآت

وی در ترسویم  مای داردها، طبیعوت و مظواهر آن نموود برجسوتهدر این سروده

های آن، در جایگواه یوک شواعر رمانتیوک ظواهر فضای شعرش و تصویرسوازی

گیرد عناصر طبیعت، حالات و روحیات انسانی را در نظر میشود. آتشی برای می

هوای روحوی و ورانوی خوودش را ای غیرمسوتقیم، ویژگیو بدین ترتیب به گونه

دهد. دید وی نسبت به طبیعت و عناصر آن، همانند یک موجود زنده بازتات می

باشند. وی در ایون سوروده است که هادر هستند با آتشی پیوندی نزدیک داشته

رفتار آدمی را بوه  انواعکند که گویی انسان است و ای ماه را توصیف میبه گونه

، «های دیگورباغ»، «مرغ آتش»، «صبا»، «رشد»های دهد. سرودهآن نسبت می

   های دیگری از این دست هستند.و . . . نمونه« سفر از شقایا»

 رئالیسم در شعر آتشی -6

 تفکور از اینحلوه هالوب در ابتودا است کهرئالیسم از دیگر مکاتب ادبی و هنری 

 از بسویار فورود و فوراز طوی بوا و اسوت شده مطرح فلسفه یحوزه در اجتماعی

تفکور  ایون تاریخی هایریشه. یافت سوق عینیت سوی به ذهنی صرف یحیطه

 در( Mimesis) محاکوات یهنظریو طورح بوا او. بازجست توانمی ارسطو در را

 و سوخن میوان یرابطوه نمواییم حقیقوت: »گویودمی( Poetics) شاعری هنر

 میوان اسوت ایرابطه بلکه( نیست کذت و صدق بر مبتنی ایرابطه) آن مصداق

 ایون بوا .(64: 6953 توودورف،) «پندارنودمی حقیقت خوانندگان آنچه و سخن

 همچنوین او. اسوت بشوری افوراد ادراک در مشوترک مفهوومی حقیقوت تعبیر،

 یعنوی است محتمل رویدادهای نقل بلکه نیست ماوه  نقل شاعر کار: »گویدمی

 .(45: 6951 برسولر،) «هسوت وهووعش امکان ضرورت یا احتمال حکم به آنچه

 اشوواره( Catharsis) پالووایی روان بووه تووراژدی هووایویژگی برشوومردن در وی
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 به ویوژه ندانسته بیهوده( افلاطون استادش خلاف) را جزئیات به توجه و کندمی

 آدموی عواطوف یتزکیوه برای ایوسیله و کند «نماییحقیقت» توهّم بتواند اگر

. یابودمی سوق( Realism) گراییواه  سوی به ارسطویی تفکر رو این از. گردد

 یواسوطه بوه هرن نووزدهم در گراییتکوین واه  سیر و ادبی تحوّلدر حقیقت، 

 افوراط. بوود یات علموی و فلسوفتحوّلو متأثر از  سیسمرمانتی با تعارض و تضاد

 دنیوای و موردم بوا را سیسومرمانتی پیوند ذهنیات، و ورزیخیال در هارمانتیک

 در متعهّود را نویسوندگانی و متفکّران ظهور وضعیت، این. گسست هم از واهعی

 بوه هایشبودی و هواخوبی تمام با را اجتماع آثارشان، در که کسانی داشتم پی

 مودرن انسوان دیودگان مقابل در را اهعیو زندگی از شکلی و کشیدندمی تصویر

 تموام بکوشد نویسنده اینکه از بود عبارت حقیقت در گراییواه » .دادندمی هرار

 و زشوتی بوه توجوه بدون و هست که گونهآن را (realite) واهعیت هایویژگی

 و کنود تصوویر و توصویف پوشیپرده و انحراف بدون و دهّت نهایت با آن، ابتذال

 انعکواس او شخصوی احسواس و تخیّول عینوک ورای از واهعیت که دنده اجازه

شووعر در نفووس خووود بووا خیووال  امّووا(. 471: 8،  6916کوووت،  زریوون) «.یابوود

نوشتار رئالیستی نه مترادف روی برتوافتن از صوورت خیوالی »است و درآمیخته

 «پردازی هنرمندانووهاسووت و نووه بووه طریووا اولووی، بووه معنووای نفووی خیووال

توان محدود به یک مکتب کوردم زیورا (. شعر آتشی، را نمی939: 6930برشت،)

انه بوه آثوار وی اسوت و بوه دیگور ایگراین نگرش، نگاهی محدودکننده و تقلیل

بیشووتر در خوودمت صووحه گذاشووتن و تثبیووت مبووانی و »سووخن، ایوون رویکوورد، 

های یک مکتب ادبی خاص است. در این نگواه، اثور در خودمت اصوولی از نظریه

گرا و جبرگرا بر اثر حواکم گیرد و بیشتر نگرشی واپسهرار می شده پیش تعیین

رو، شعر آتشی، گاهی از رویکرد رمانتیوک (. از این43: 6905زختاره، ) «کندمی

بیان برشی هنرمندانوه از »گیرد. رئالیسم ادبیخود دور شده، رنگ رئالیستی می

های زندگی اجتماعی واهعیّت و گسترش برخی رخدادهاست که نمایانگر واهعیت
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(. شوعر آتشوی، بازتوابی از 657: 6931تسولیمی، ) «و طبقاتی زمان خود اسوت

هوا را بوه گردد و تمام زوایای زنودگی آنزندگی اجتماعی مردمان پیرامونش می

کن و اامووهای بووومی و محلووی، پوشوش اجتموواعی، کشوودم شخصویتتصوویر می

های اجتماعی از واهعیت حروممشاغل، باورها و اعتقادات و همدردی با طبقات م

اند. بنابراین با توجه بوه ایون مضوامین، بور هستند که درشعر آتشی ترسیم شده

 اسوتماین باور هستیم که سه نوع رئالیسم در شعر منوچهر آتشی بازتوات یافته

در ادامه با استناد به  کهرئالیسم توصیفی، رئالیسم اعتراضی و رئالیسم اجتماعی 

 شود:آن پرداخته می به های آتشیسروده

 آتشی شعر در رئالیسم توصیفی-6-3

بوارور و  تخیّولشود که شاعر به مدد هایی اطلاق میرئالیسم توصیفی به سروده

خوود  یهگیری از امکانات زبانی و نیز ذکر جزئیات افقی از طبیعت یا جامعبهره

تشی، رنوگ شعر آ یهبرجست یهکند. مشخصرا در مقابل خوانندگان مجسّم می

های آتشوی عمودتاً متوأثر از و محلی آن است. مفاهیم و مضامین سوروده بومی

جنوت نماد تبار و تقدیر شعر آتشوی، »فضای واهعی و اهلیم خاص جنوت است، 

. به عنووان مثوال در (76: 6955مختاری، ) «آن است دورهبه ویژه در نخستین 

کوه از سواحل ، ضمن ایون«ام: بوشهربندی برای لنگرگاه همیشگیترجی »شعر 

هوا و پوشش خواص آن جنوتگوید، توصیفی واهعی از مردمان جنوت سخن می

 دهد :ارائه می

بوشهر کار و بازار!/ بازار بووی مواهی/ بوشوهر شوعر و شوروه/ بوشوهر زار زار/ در 

های شوبنم و شورجی/ هپیرار/ بوشهر شور و شکوه/ در چلّو« بخشوی»های نوحه

 (.745: 6،  6951آتشی، ) . .بوشهر بوی ماهی!. 

شود که مخاطب ناخودآگاه، ایون های در شعر آتشی، موجب میوجود این نشانه

 غوروتشوش »ها را به مکتب ادبی رئالیسم توصیفی منتسب کند. شوعر سروده
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ملوال او  یکننوده که پس از مهاجرت به پایتخت سروده شده است، بیان« فردا

 نسبت به زندگی شهری است:

های پُور از گریوه/ از کارخانوه بوه شش غروت دیروز است/ و من/ با جیبساعت 

 یهدیگور/ در شیشو یهترصی  نورسوید-گردم/ تا دستمزد ناچیزم را/خانه برمی

سخت است روزگار/ و کودکان بدهلا ما هم/ ناآمده/ از ) کبود پستانکش بچکانم/

جوان  یشیره رد/ و غیرگی/ عقشان می-و هر مارک دیگری -«نبدو»شیر خشک

 نشویند/ ایون کودکوان بودهلا/ شویرین نمیکوچکشوانهای ما، چیزی/ در کام

 (.6854: 8،  6951آتشی، )

گرایانه به توصیف زنودگی شوهری با رویکردی واه « سلامبی -سیببی»در شعر 

کنود/ پاهوا بوه راه پردازد: غروت که شود هوا/ عطر ملایم برگشتن پخوش میمی

شود/ سویبی در جیوب کل جاری عاطفه دارد/ غروت که میافتند/ و کوچه شمی

رویم تا سلام کووچکی بگیوریم از دهوان کوچوک و سلامی در سینه/ به خانه می

 (.6960همان: ) تر شوند به بامها/ نزدیککودک/ و ستاره

بوردم نیوز سوود می تخیّولوی در توصیفات خود در عین وفاداری به واهعیت، از 

 .«هنور بوازآفرینی واهعیوت اسوت نوه رونوشوت آن. . » زیرا بوه هوول بلینسوکی

 بوا مبوارزه راسوتای در (. آتشی نیز مانند نیما،855: 6930پلانتی و بونژرو، گی)

 پیراموون هایپدیوده و واهعیوت بوه زیادی توجه شهودی، غیر هایپردازیخیال

 ذهون، و عین همانی این و ارتباط نوع در و کندنمی نفی نیز را تخیّل ولی دارد،

شاهدی بور ایون « دیدار ساحلی»شعر. دهدمی خودنمایی و بروز مجال تخیّل به

یابود: هابل توجهی، مجوالی بورای بوروز می تخیّلعاست که در آن رئالیسم با مدّ

هوای بنودر/ اکی دارد/ و آتگیرد/ کشتی حضور شوکّوهتی کنار اسکله پهلو می»

شود/ یک جفوت مووش ام میزند/ کشتی کنار اسکله آرزیر تن عظیمش ها می

مشوکوک/ بوا  تخیّولفربه/ یوک جفوت کفوش چرموی بوراق/ یوک سامسوونیت 

 /-زیور کلواه شواپو-ایآمیزند/ یک جفت چشم شیشههای خلوت بندر میکوچه
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 دهنودهای خیوالی/ تحریور میزنند/ دیدار آشنایی را بوا کوچوهگویی سوت می)

 (.493: 6،  6951آتشی، )

 انگیز خویش در هم آمیختوههای خیالرا با اندیشه آتشی تصاویر طبیعت جنوت

« کونچاه »، «غزل کوهی»، «هرن سیلات ناچیزها»، «و عشا»هایاست. سروده

 های آتشی با رویکرد رئالیستی هستند.های دیگری از سرودهنمونه

 رئالیسم اعتراضی-6-6

عر( بوا شوا) شود که گوینودهرئالیسم اعتراضی به آن دسته از اشعاری اطلاق می

بینود، آنچوه می»خیوزد.آزردگی از ساز و کار موجود، بوه نفوی و طورد آن برمی

رو، بوا رمانتیسوم نیست و از ایون تصوّرجایگزینی هم برای آن م امّا« خواهدنمی

در ایوران « رمگوی-شوبان»یابد. مختواری ضومن نقود نظواماجتماعی هرابت می

آن بوه سوه نووع تقسویم  رویکردهای گوناگون در ادت کهن فارسی را نسبت به

عدم دخالوت »است: اثبات، نفی و طریا بینابین که برآیند هر سه گرایش، کرده

مختواری، ) «ای آن اسوتاساسی در وض  موجود، برای دگرگوون کوردن ریشوه

هوای بیرونوی، رنوگ اعتوراض و های آتشوی از واهعیت(. گاه توصیف36: 6938

زیر وی ضمن بیان زندگی  یهسرود گیرد، به عنوان مثال درشکوایه به خود می

« هورن سویلاتِّ چیزهوا»کنود. خوویش را بیوان می یهشهری، اعتوراض و گلایو

های اوسووت: کوه بادهوا دیگوور/ اردیبهشوت بووار ای از ایون دسووت سورودهنمونوه

رود از حوافظ/ در رود از تبت/ و شعر/ پنهوان موینافه میکنند/ که هافله/ بینمی

گریزند از کووه/ و بوو/ اعلوام هیاهو/ که پیامبران می شمشادها/ هرن سکوت پر از

کند به آهو/ هرن اعلام مرل شب از ویروس روز/ و انحلال روز/ در زهر خطر نمی

ریزی شودید انود/ چوراغ و کوکوب/ هورن خوونتابناک شب/ که جا عووض کرده

/ از دماغ اشراق/ و چیزها و اخبارشوان خونآید به هیچ تدبیر/ فلسفه/ و بند نمی

 (.6406-6408همان: ) -چیزی شبیه زلزله و سیل، در خانمان عاطفه-
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 بوه آتشوی شوود،می دیوده مدرنیسوتی رویکردهای از هاینشانه سروده، این در

 به را مبهم و پراکنده تصویرهای خویش، هایاندیشه و راتتفکّ منظم بیان جای

 اعتوراض رنمود تکنولووژی به« 9یهمکالم غزل»شعر در. دهدمی ارائه مخاطب

 .شماردمی انسانی احساسات و عواطف فروکش در مهم عاملی را آن کرده،

اسوت/ صودا فایدهرسود؟/گفتی هنووز دوسوتت دا... هلوو بیهلو! ها؟/ صدا نمی»

های نوو/ احشوای اند/ شواید کوه موریانوهها سرما خوردهرسد/ شاید که سیمنمی

رسود و صودا کوه ه/ . . . صودا نمی/ گفتی کهااند/ هلو!هلو! کام یوترها را جویده

هوا را/ افتد/ واژه طنین ندارد دیگر که بیاشوبد رلرسد/ حس هم از کار مینمی

 (.6813: 8،  6951آتشی، ) «ما نیستیم دیگر

   رئالیسم اجتماعی-6-4

، به شکل محدودتر رئالیسمای دیگر از های زندگی، گونهدر کنار توصیف واهعیت

هوا را در توان آناست که میفی در شعر وی به کار رفتهنسبت به رئالیسم توصی

بندی کرد. در این نووع رئالیسم اجتماعی یا همان رئالیسم انتقادی دسته یهزمر

. آیودبرمی تغییور صودد کنود و دررئالیسم، هنرمند از وضعیت موجود انتقاد می

 بطون در ماننودبی فراسوت و هنرمنودی و نااموبوی وضوح با انتقادی، رئالیسم»

. از (665: 6918 سواچکوف،) «کورد مجسوم را هواآن و نفوذ بورژوایی تضادهای

 آزمنودی و حرص ها،تضادها، تبعی  پیدایش در ریشه رو، رئالیسم اجتماعیاین

حقوایا، فراتور از یوک روای  یهپردو با نمایش بی داشت غیرانسانی رفتارهای و

 «موحود ضویاء»بورای را آن شویآت کوه زیور خاصیت، برانگیزاننده بود. شوعربی

 امّواوی در هر وضعیتی نفس اعتراض است.  شعر»که دهدمی نشان است،سروده

 «پوذیرداعتراض در طول زندگی و جریوان رشود، دگرگوونی می یشکل و شیوه

 (. 95: 6955مختاری، )

Extentional یاIntensional یا Intentionalرفیوا  -/ دوار موده سور خوود را

کند: مصداق به معنا منتهی شود یا برعکس/ هنگوام ام!/ چه فرق میشاعر فرزانه
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که معنایی در میانه نیست/ اصل معنای گل، عطر بود و رنگ/ حالا کوه گلوی در 

خواهود داشوت؟ در کودام « معنوا»میانه نیست/ جنگ بر سور دو مجهوول چوه 

کشوید/ توا کچول بنمایود/ معادله/ حسن کچل، شهزاده بود و پوست بر کلوه می

بخش خوانده شوود/ حالوا گذارد/ تا / تا مو، سر ندارد و تا  بر آن میشعبان بی

کوشند/ بر سر معنوای راسوتی جنگیودن که ده لشکر درو / به اثبات راستی می

 (.6519: 8،  6951آتشی، ) که چه؟

افزون براین، پس از کودتای بیست و هشت مورداد رئالیسوم اجتمواعی کمرنوگ 

یوا اعتراضوی محودود گردیود. آتشوی خوود اذعوان  یفیو به رئالیسوم توصو شد

ویرانگری گذاشوت. چوه  تأثیرمن  یهشکست سیاسی نیز بر روحی» است:داشته

جریان اول که بانی سرکوت آن رضاشاه بود و چه جریان دوم که کودتا آن را در 

ها بیشوتر از رئالیسوت»(. بوا آنکوه65: 6936شریفی، ) «هم شکست و بر باد داد

تسولیمی، ) «دهند و نوستالژی ندارندگرایش نشان می گریروشنها به رمانتیک

. وی در این شوعر، ای نوستالژیک داردصبغه« خلی  و خزر»شعر  م(861: 6931

ترسیم عظمت ایران باستان  زند و باپرشکوه ایران زمین می یگریزی به گذشته

 این دهد: درنشان میتصویری تاریک از دوران پهلوی، انتقاد خویش را  یو ارائه

 به یوز/ آتش گوشه غرید/ یکمی شیر گوشه نویسد/ یکمی روزی/ تاریو حوالی

 فورو یووز و شویر جوع هربانی/ چون جوشن به آهوان زد/ و می غزالی کهره خیزِّ

 مهیوب / گرگویامّوا حووالی ایون / در... بودند ایمن نه، اگر دل ت ید/ آسوده می

 تر و خشک هستند/ و تباهش ذات دارینه/ آیگرسنگی و سیری دارد/ که مسکن

 (.6097-6091: 8،  6951آتشی، ) آوردم می هجوم / وهتی... کند نمی

نیموا در »دانود و بور ایون بواور اسوت کوه آتشی خود را تالی و شاگرد نیموا می

گویود کوه اوّل مازنودرانی، بعود ایرانوی و نخستین نگاه به هر شعرش به موا می

(. شعر آتشی نیوز در طوول حیوات هنوری از 43: 6958آتشی، ) «س س جهانی

های محصور جنووت و سو س شوهر و اجتمواع خوود، بوه فراخنوای جهوان افا
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گرایانوه، های واه در پیونود بوا اندیشوه «از دجله به کوفه»رسد. وی در شعرمی

را/  دانووایی همووه آن کنوود:شوومول از اوضوواع جهووان گلایووه میانسووانی و جهان

 مدیترانوه/ شوفا در هواو/ مطرت انودکابل در ها/ کولی!نیچه کنی چه خواهیمی

 یوسوف(/ در حوال بوه خوشا) بردمی گله گله گرسنگی اتیوپی زیرا/ در کن پیدا

 عوراق زننود/ درموی عا سنگ کنعان/ کودکان خورند/ درمی سنگ مردم بیافرا

 رود/ بور نمو و آت/ رودمی کوفه به دجله بمردند/ از تشنگان بادیه / در... هنوز

 بوا را ابوری آسومان بالوا/ توا رودموی هاپله از هاتانک برده/ با پیش بالاتر را بابل

 خوویش هوای/ زبانهمچنان امّا جا مردم آن از برنتابد آذرخشی بزند/ و موشکی

 زیورا جنوون/ کتات لحاف از نیچه دانایی؟!/ برخیز همه / ایناندکرده فراموش را

 - 6515: 8،  6951آتشوی، ، ) اسوت بورده خوود بوا هم را نو/ لوسالومه نمرود

6515). 

 پوویش از بوویش مدرنیسووم هایشوواخص آتشووی، هایسووروده نوووع ایوون در  

 نظوم شود، ارائوه جهوانی جنوگ از پس که مدرن شاعران آثار در استمبرجسته

. درآمود لورزه بوه بودافکنوده سوایه ادبوی آثوار بر که اجتماعی پایدار و مستقیم

 جوای بوه» روایون از و بودند معهود خیالی نظم زدن برهم پی در مدرن شاعران

 و پراکنوده تصوویرهای( collage) کولواژ ها،اندیشوه منطقوی انشوای و ترکیب

 موبهم و پراکنوده تصویرهای(. 841: 6950 کادن،) «نهادند را پیچیده هایایهام

 نیز وی شعر دهدمی نشان و عاستمدّ این بر یتأیید «کوفه به دجله از»شعر در

 در آتشی وطنیجهان تفکرات همچنین،. استنمانده دور به مدرنیسم اتتأثیر از

 حرکتوی مدرنیسوتی، نوشتار. »است مدرنیته ادت بر وی دیگر گریز سروده، این

 را فرهنگوی-مودنی تعیّن عدم یا نیاامنابس از مفهومی غالباً و است وطنی جهان

 (.همان) «دارد بر در شناختیوانر و شناختیمردم جدید هایتئوری با همراه

 گراییاسطوره-6-0
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 هایاسوطوره» های شعر آتشی اسوت.های رئالیستی از دیگر مؤلفهخلا اسطوره

دوانود و از ها ریشوه میرئالیستی در امیدها و آرزوهای هوومی و جمعوی انسوان

کنود، هوایی کوه ههرموان زنودگی مینوه و مکاناامهای ملّی و مذهبی و عومایه

ها را به طُورق مختلوف خیزند و شاعری ملّی یا بومی شخصیّت این اسطورهیبرم

 «عبودوی جِّو »و « میرمهنوا»(. آتشی از 74: 6936شریفی، ) «کندمتجلّی می

زموان خوویش تبودیل  یکند و آنان را به اسوطورهی خلا میههرمانان باورپذیر

پوردازد توا بوه تجدیود خواطره می «دلوواری علوی رئویس»سازد و با یادکردمی

از عبدو که یک شتربان  «ظهور»به عنوان مثال در شعر کند.خودباوری را تروی  

 دهد:بخش ارائه میدشتستانی است، تصویر ههرمانی نجات

های آن اش هنوز مدال عقیوا زخوم/ از ت وهبا سینه-آید/عبدوی ج  دوباره می

نارفیقوان « تیورده/ »جوا/ ناگواههای ماسه/ که آنسوی گزدان خواهد آمد/ از ت ه

: 6،  6951آتشوی، ) گل کرد/ و ده شقایا سر / بر سینة ستبر عبودو/ گول داد

891.) 

عبودو بوا واژگوان پیراموونی و  یهحماسو»ذکر ایون نکتوه ضوروری اسوت کوه  

ضرباهنگ درونی و بیرونی، دیارگرایانه، حالتی نمایشی و سوینمایی و شونیداری 

 تووهّم(. وی در راستای ایجواد 77: 6936 شریفی،) «استو دیداری تبدیل شده

، «های ماسوهت وه»، «روستای گوزدان»نمایی واژگانی همچونحقیقت یا حقیقت

است. افزون براین، پایوان و . . .به کار برده «ده شقایا سر »، «ده تیر نارفیقان»

آتشوی از »شریفی یهاستم به گفت تأمّلتراژیک این اسطوره در شعر آتشی هابل 

گرداند و آن نامتبدل برمیی طورهواهعه را به اس« اک اسبشکّ یهشیه»ترکیب 

 (.71همان: ) «مرل رستم به دست شغاد نابرادر است

پس خواهرم ستاره چرا در -کند/ چینِّ شال/ باور نمیخون را هنوز عبدو از تنگ

تر/ از هوش ابلا من بوود/ کوه رکابم عطسه نکرد؟/ آیا عقات پیر خیانت/ تا زنده
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، 6951آتشوی، ) رو دلوم بنشسوتذَتَو یهاکِّ اسب/ بر سینشکّ یهپیشتر ز شیه

 6 :895.) 

ستیز ارائوه تصویر ههرمانی دشمن« میرمهنا»از « خلی  و خزر»چنین در شعرهم

ها از خوود نشوان دهد که در برابر استعمارگران هلندی و انگلیسوی رشوادتمی

مواه، در غلظوت خوود را/ بی دهد: در بادهای شرجی سنگین/ در ظلمتی کوهمی

 شوراعهای ساط  کیهانی/ یک بوم بادبانی/ زیر پوشاند/ از چشممهی متراکم می

/ یوک غولنواو -ترآن سوی-گسلد/ و ساعتی دیگرمی« ریگ« »خور»تاریکش/ از 

 (.6047: 8همان،  ) ترکدپُرتزویر و سرت از درد می یهبریتانی/ با معد

هوای توازه، در هوا در موهعیتهورار دادن آن های جدیود وآتشی از شخصویت  

بوه  تعلّاهای او مگیرد. اسطورهراستای ستیز و اعتراض به نظم موجود بهره می

دور نیست، لذا برآیند آن ایجاد خودبواوری در تغییور سواختار حواکم  یهگذشت

 گردد.می

 آتشی شعر در سمبولیسم-4

رن هودوم  یهدر نیمودر مقابول هنور اجتمواعی کوه اسوت سمبولیسم واکنشی 

در مفهوم سمبل، از سویی فرهنگ و تاریو بومی هنرمنود » .یافتنوزدهم ظهور 

 لو از سوی دیگر حالات شخص وی دخالت دارد. از این جهت اسوت کوه سومب

(. 639: 6937ثوروت، ) «ممکن است عمومی یا خصوصی، جهانی یا بومی باشود

تر تر و مبهمها آن را پیچیدهیستسمبول امّاها بود احیای نماد دستاورد رمانتیک

 و اجتمواعی و سیاسوی هوایروش یههمو از»اروپایی هایسمبولیست اند.کرده

 نظوم نظوامی، نیوروی بودنود، رمتنفّو بوود، گذشتگان میرا  که هنری و فکری

: 8  ،6957 سیدحسوینی،) «بوود باطول نظرشان از هااین یهمه. . .  و یخلّاها

ترین در عوالی ادبیّوات» ن سمبولیسوم،اامیکی از پیشوگبودلر  یبه گفته (.798

سیاسی یا اجتماعی( دفاع کند و نوه ) ایشکل خود و خاصه شعر، نباید از نظریه

فلسفی فرو رود نه بوه آموزنودگی  یهسرگرم شود نه در مباحث خلّاقبه تهذیب ا
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 نایو وجوه چند ایرانی، هایسمبولیست امّا (.600: 6970هنرمندی، ) «ب ردازد

آزاد، کانکریت و ترسیم  شعر از استقبال نماد، کارگیری به کردندم دنبال را نحله

 .فضاهای مغموم

 نمواد، این مکتب در شعر آتشی به کارگیری نمواد اسوت. یهبرجست یهمشخص

 یوا شو  یوک بر که شودمی اطلاق عبارتی یا کلمه به»ادبیّات در نهاده، یهنشان

 از فراتور یا باشد، چیزی بر دال خود یهنوب به هم آن و باشد داشته دلالت واهعه

 در نمواد کاربسوت(. 493: 6955 آبراموز،) «باشد مختلف هایمرج  دارای خود

 یسونّت اجتمواعی و ایرانوی، ایصوبغه وی، همانند دیگور شوعرای معاصور، شعر

 مضامین بیان برای( سمبول) نماد از که است شاعرانی یهزمر او در است.داشته

 حوواد  و فکوری هاینهضوت از متأثر وی. استگرفته سیاسی بهره و عیاجتما

 نووینی بینیجهان به اروپایی آثار با مرداد و آشنایی 85 ، کودتایمعاصر سیاسی

 برخوی خوویش تخیّول از استعانت با و ذهنیات بر تکیه با یافت و کوشید دست

 کوار به رمزآلود و دیننما معنایی در را اسطوره و طبیعت ها،رنگ مانند هاپدیده

 بووده، خواص فضوایی ایجواد پوی در نمادهوا ایون یهپیوسوت تکورار با او. بگیرد

 . دهد سوق ترفرا  ایگستره به را مخاطب ذهن خواهدمی

 هایکارکرد نمادین عناصر طبیعت در شعر آتشی عمدتاً تکراری هستند. پدیوده

 ابوزاری بوه ادبوی یهرگسوت در خودم حقیقی مصداق از گرفتن فاصله با طبیعی

 و مایهدسوت بهتورین طبیعوت» شووندمی تبودیل ذهنوی مفواهیم القوای برای

 هور و نهاده نویسندگان و شاعران اختیار در نمادپردازی برای را منب  ترینغنی

: 6953 فتوحی،) «کندمی هدیه هنرمندان به اشگنجینه از ایتازه عناصر زمان

های فراوانی دارد. به عنوان مثوال در شوعر قاین امر در شعر آتشی مصدا (.630

سویاه اسوتعمار  یهبه عنوان یکی از عناصر طبیعوت، نموادی از سوای« باد»زیر، 

است. این رویکرد نمادین برگرفته از باورهای اساطیری نسبت به بواد اسوت کوه 

 عنووان به باد از اساطیری متون در. »شودنمی استنباط آن از مثبتی معنایی بار
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 دلیول نیوز بوه »معاصر شعر در (.97: 6957 بهار،) «استشده یاد دیوان گریاری

 کوارکردی دوره، این شاعران خاص نگرش و سیاسی هایکنش اجتماعی، منش

 در و مور  و هور  ،خرابوی ویرانگوری، سمبل معاصر شعر در باد. یابدمی جدید

 (.678-679: 6955، شکیب خسروی و پورنامداریان) «است دگرگونی نهایت

یوان یهاست/ از بادها همیشه خیالی غریوب بوا دل دریابا بادها همیشه حکایت»

هوای و کار بادها همیشه/ آشوت یادهاست/ بر بادهوا همیشوه/ جن است/ گلاویز

 (.6046: 8،  6951آتشی، ) «گذرندشمار سوارند و میبی

خنجرهوا، » در شوعر« اسب سوفید وحشوی»بارزترین نماد ابداعی در شعر آتشی

( است. که با نمادهای تکراری شعر معاصور متفواوت 6993) «هاها و پیمانبوسه

پرغورور و  یهاست. شعر روایتی از اسب سفید وحشی است که با یادکرد گذشوت

دل خوویش، خشوم گرفتوهم راکب( نشسته و شکسته) هایش بر ههرمانسرکشی

 وه پیشین.سواری که دیگر نه سلاحی بر کف دارد و نه عزمی برای احیای شک

 دشوت مفلووک یهسین گرانسر/ اندیشناک ایستاده آخور وحشی/ بر سفید اسب

 بوا دل امّوا ، سور/ غورورش است/ بوا سوخته خورشید یههلع هاست/ اندوهناک

 وحشوی، سوفید اسوب خوویش/ بوه گیوردشنمی تازه هصیل ریش/ عطر ، دری 

گوزنوان/  شوکوه پور داده نشویب/ رم در غلتیده که فراز از ها/ بسیار دره سیلات

 سوفید پلنگوان/ اسوب غورور پور رانوده فراز/ توا از بگسسته که نشیب در بسیار

 پیموان بوه کینوه نهفتوه نیشخند/ دشمن مسموم خنجر کشیده وحشی/ دشمن

هوا/ هسوکّ پیکان به گرفته کمان مهر/ دشمن هایبوسه شکر با زهر آلوده آشتی/

 درآیوم مورد کودام با وم/ ماش پرخاشگر عزمی چگونه با وحشی/ من سفید اسب

 دهوم جولوان میدان کدام در کنم/ من سایبان س ر تی ، کدام بر گرد/ من میان

 هوایزیون سنگر است شده خالی است مرده شمشیر!  وحشی سفید را/ اسب تو

 در پنهوان دارد فریوب موار/ مهور/ بوه مورا دسوت فشوارد کو دوست آهنین/ هر

 سووخته مهتوات یهلعه یال/ اندیشناک گسسته امّا وحشی سفید آستین/...اسب
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 گسویختگی عنان اند/ یادکرده آخورش/ پرواز گرد از گرسنه هایاست/ گنجشک

 (.85-81: 6،  6951آتشی، ) اندکرده باز ره سوخته هایهلعه در هاش/

ی و آرکائیوک اسوت. او کوه سونّتآتشی از نووع ههرمانوان  یهسوار از نفس افتاد

پایوان بووده، اینوک موأیوس و های بیکران و جنگبی هایروزی ههرمان بیابان

و گری حماسوی واری اسوت از آن بوومیایون اسوب، نمونوه»  است.منزوی شده

ها و تصوویرها و مضوامینی از ایون و ترکیب حضور طبیعی و غریزی که در اجزا

: 6955مختواری، ) «اسوتد شوده و فضوای زبوانی او را آکندهر و مؤکّدست مکرّ

هایش بوه انسانی کوه تجربوه»اسب نماد انسان ایرانی معاصر است.  صاحب(. 44

فکرش، سرزمینش( در تنگنای خوو ) شکست انجامیده و هم خود و هم مرکبش

 (.448: 6931عابدی، ) «اندکردن به آنچه موجود است، هرار گرفته

، «پرنوده»(،6950) «اتفواق آخور»از دفتور « دل بیودار و جهوان مورده»در شعر

های نمادین هستند که معوانی خاصوی را القوا و . . .واژه« باغ»، «هوا»، «هناری»

هوا را سور کنند و نشوان از رویکورد سومبولیک وی دارد: اکنوون کوه هناریمی

چکواوک را خووش دارنود/  برند/ اکنوون کوه بواز/ سوودازدگانی کبوات جگورمی

لمروهوایی/ از ای بووده و آوازی/ و هکودکانمان را چه گونه فرا یاد آریم/ که پرنده

جنس تارها و طنین؟/ شاخه بوه شواخه چشوم/ گووش را بوه جسوتجوی پوری 

ی با سوبزائی مورده/ مووزه -امّاو پروازی/ که ترجمان آوازی باشد/ باغ  کشاندمی

 پرسوتوی چالواکی . . .بی-هفسوی بوزرل-اسوت/ و هوواخوش صدایان خشکانده

 (.6833: 8،  6951آتشی، )

 گیرینتیجه-4

آثوار ادت  یتورجم یهران نسول دوم نیموایی اسوت. رشود فزاینودآتشی از شاع

ات تحوّلودر کنوار تسول  وی بور زبوان انگلیسوی و  90و  80 یدههاروپایی در 

موجب گردیود کوه وی همچوون بسویاری از  98اجتماعی پس از کودتای سال 

های وی در ادبوی غورت گوردد. سوروده مکاتوبچین شاعران زمان خود، خوشه
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، سیسومرمانتیهای سوه مکتوب ای از دیودگاهشاعری، آمیخته یدورهنخستین 

گرایی، و احساسووات، عشووا طبیعووت تخیّوولرئالیسووم و سمبولیسووم اسووت. 

اندیشی، غم و اندوه از مضامین رمانتیکی بود کوه بودان پورداختیم. آتشوی مرل

ی بوارور، احساسواتی عمیوا و تخیّلوخویش را بوا  یههای روحی و عاشقانتجربه

و در ایوون راسووتا از نمادهووای طبیعووی نیووز بسوویار بهووره  ه بووازگو کووردهصووادهان

توانود های او ذکری از نام معشوق نیست که این امور میاست. در عاشقانهگرفته

کامگی( که گاه در این تن) ی وی باشد. اروتیسمسنّتمولود تربیت ایلیاتی و نگاه 

 یگرایی او کوه زاییودعوتاه اسوت. طبیاشعار نمود یافته، با ظرافت و آزرم همور

ت های رمانتیک وی را هوّپرورش در محی  روستایی و طبیعی بوده، هم دیدگاه

است. او در نخستین دفاتر بخشیده هم او را به سوی رئالیسم توصیفی سوق داده

ی از نیموا، عناصور اهلیموی زادگواه خوویش را نمایانود. آتشوی اش به تأسّشعری

گاهی امن و پر آرامش یافته و این امور یعت را پناهها، طبهمچون دیگر رمانتیک

های آن در شوعر اوسوت. توصویفات عاملی برای گریوز از شهرنشوینی و دغدغوه

رئالیستی او از طبیعت بکر و وحشوی زادبوومش بوا مهواجرت بوه پایتخوت، بوه 

هوای هنوری او رنوگ آفرینش دوم یدورهشد، جغرافیای زندگی شهری کشانده

گرایی از نوع شهری آن در مقابل مخاطب هرار را در کنار اهلیم غنایی و رمانتیک

انسوانی  یهای گسوتردههای او را به افانگرهداد و سرانجام جهان پرکشمکش، 

ها از یکودیگر در معطوف کردم دلزدگوی او از ویرانوی طبیعوت، گسسوت انسوان

وی بوا مدرن و گسترش فقر و نابرابری در جهان در شعرهای رئالیستی  یجام 

 است.اعتراضی نمود یافته رویکردی

م ای رمانتیک و شخصوی دارد و گواه بوا توألّهای وی صبغهغم و اندوه در سروده

اندیشی در کلوام وی متوأثر گردد. مرلشاعر از وضعیت اجتماعی، رئالیستی می

از فضای ادبی حاکم، شرای  اجتماعی و نیز رویدادهای تلو زنودگی اوسوت کوه 

های رئالیسوتی تیک دارد و گاه رئالیستی. آتشی با آفرینش اسطورهگاه رنگ رمان
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ن حواکم بور اامتغییور سو در راستای ایجاد حس خودباوری و شور خیزش برای

جامعه، گرایش به رئالیسم اجتماعی را در شعرش به شوکل محودود در شوعرش 

ت هووّ 98ل به سمبولیسم اجتماعی که پس از سال است. وی با توسّبازتات داده

زموان  یهیافته بود، کوشید توا تصوویری از یوأس و دلمردگوی و سوکون جامعو

هوای شوعری جریان تأثیرسوم، تحت  یدورهخویش را بنمایاند. شعر آتشی، در 

از رویکرد سمبولیک فاصله گرفت. در پایان باید گفت که شوعر  50و  10 یدهه

است و مخاطوب ت دادهها و مکاتب غربی را در خود بازتاآتشی، امتزاجی از نگره

 آن سمبولیسوتی و رئالیسوتی و رمانتیک وجوه با پراکنده طوربه آتشی، شعر در

اول شعری او، به دشواری بتوان تفوّق یک مکتوب را  یدورهاگر در  .است روروبه

دوم، رویکرد رمانتیکی در سوخن او، وجوه غالوب و  یدورهدر کلام او دریافت، از 

 است.فزاینده گرفته



 6935ی چهارم، تابستان های ادبی، سال دوم، شمارهی مکتبنامهوهشپژ ■681

 ابعمن
سوعید  یه، ترجموفرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی (6955) ز، ام. اچ، جفری گالت هرفمآبرام- 

 سبزیان، تهران: نشر رهنما.

 ، تهران: آمیتیس.نیما را باز هم بخوانید/ خیال روزهای روشن( 6958) آتشی، منوچهر-

 ، دو جلد، تهران: نگاه.مجموعه اشعار( 6951) -----------

 اوّل، چواپ ،(مشوروطه ادت و شوعر در دفتوری) دتجدّ یا مرل یا( 6956) اللهاماش آجودانی،-

 .کتات فصل: لندن

 .ثال  نشر: تهران. توللی فریدون شعر و زندگی: دلاویز بانگ این( 6950) علی باباچاهی،-

فرشید : مترجم (،سیسمرمانتی مقالات مجموعه) رمانتیک تخیّل (6951) موریس باوره،-

 .ارشاد و فرهنگ وزارت تهران: دوم، پچا شیرازیان،

مصوطفی  یه، ترجموادبوی نقود هوای روش و هوا نظریوه بور درآمدی (6951) برسلر، چارلز-

 فرد، تهران: نیلوفر.عابدینی

محمودجعفر پوینود،  یهدربارة نوشتار رئالیستی، درگزیوده و ترجمو (6930) برشت، برتولت-

 ش جهان.، تهران: نقادبیّاتشناسی درآمدی بر جامعه

 .چشمه نشر: تهران اوّل، چاپ ،ییایآس انیاد( 6957) مهرداد بهار،-

 ،«معاصور شوعر در نمادهوا دگردیسوی( »6955) شکیب محمدخسروی و تقی پورنامداریان- 

 .645 - 618ص ،66 یشماره ،فارسی ادبیّات و زبان پژوهش

، چواپ اوّل، تهوران: هوای ادبویپژوهشی انتقادی، کاربردی در مکتب( 6931) تسلیمی، علی-

 آمن.

 محمّد نبوی، تهران: آگاه. یه، ترجمبوطیقای ساختارگرا( 6953) تودورف، تزوتان-

 ، چاپ چهارم، تهران: سخنهای ادبیآشنایی با مکتب( 6937) ثروت، منصور-

 ، تهران: مرکز.در اروپا سیسمرمانتیسیر ( 6955) جعفری، مسعود-

 معاصور شوعر در آن مضوامین و سیسومرمانتی( »6953) میرجلیل اکرمی، و محمد خاک ور،-

 .845-887ص ، 86 یشماره ، 66 سال ،نامهکاوش پژوهشی علمی یهفصلنام ،«فارسی

 حسوینغلام و صودهیانی محمّودتقی یه، ترجموادبوی نقود هایشویوه( 6913) دیچز، دیوید-

 یوسفی، تهران: علمی.

، سال دوم، های ادبیمکتب یهنامپژوهش، «تادبیّاگرایی در مکتب» (6935) زختاره، حسن-

 .93-17شمارة سوم، ص

 ، تهران: پازند.انداز شعر معاصر ایرانچشم( 6934) زرهانی، سیّد مهدی-

 ، دو جلد، تهران: امیر کبیر.نقد ادبی( 6916) کوت، عبدالحسینزرین-

، روزام ات سانسرن از یتسیالرئ تادبیّا در یشژوهپ: مسیالرئ واریت (6918) ساچکوف، بوریس-

 محمّد تقی فرامرزی، تهران: تندر. یهترجم

 .نگاه: تهران دهم، چاپ دوم، جلد ،ادبی هایمکتب (6957) رضا حسینی، سید-
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 ، چاپ اوّل، تهران: نگاه.شعر زمان ما، منوچهر آتشی (6936) شریفی، فی -

، سولطنت سوقوط توا مشوروطیت از فارسوی شعر رادوا (6973) شفیعی کدکنی، محمّد رضا-

 تهران: توس.

 ، تهران: هطره.های ادبیمکتب( 6930) شمیسا، سیروس-

 ، تهران: ثال .ما بیقراری تاریو از هاییبرل (6955) عابدی، کامیار-

 ، تهران: جهان کتات.بیستم میلادی یهای بر شعر فارسی در سدمقدّمه (6931) ---------

-، شوماه8یدوره، گوهر گویوا، «غم غربت در شعر معاصر»( 6955) یوسف آباد، عباس عالی-

 .677-650،ص8ی

 و ادبیّوات، «آتشی منوچهر شعر در مدرنیسم تأثیر( »6930) طحان، احمد و نیکخواه، خلیل-
 .699-678، ص3یه، شمار3، سال فارسی ادت و زبان غنایی و تعلیمی تحقیقات :هازبان

  .سخن: تهران ،تصویر بلاغت (6953) محمود فتوحی،-

 .مرکز: تهران اول، ،چاپ جعفری مسعود یهترجم ،سیسمرمانتی( 6917) لیلیان فورست،-

 اوّل، چاپ فیروزمند، کاظم یترجمه نقد، و ادبیّات توصیفی فرهنگ (6950) ای. جی کادن،-

 .شادگان نشر: تهران

 ، تهران: مرکز.حسن افشار یه، ترجمرئالیسم (6938) گرانت، دیمیان-

 یهترجم و درگزیده پذیر از هگل،تأثیرشناسی بلینسکی و زیبایی (6930) پلانتی و بونژروگی-

 .جهان نقش: تهران ،ادبیّات شناسیجامعه بر درآمدی پویند، محمدجعفر

 (، چاپ اوّل، تهران: توس.منوچهر آتشی) 6شاعران معاصر( 6955) مختاری، محمّد-

 انسان در شعر معاصر، تهران: توس. (6938) -----------

، «آتشوی منووچهر شوعر در مدرنیته به رویکردی» (6938) هدی، محمّد امیر و همکارانمش-

 .609-689، ص9 یه، شمار9، سال پارسی معاصر ادبیّات

 اشوعار در هنوری شوناختی جامعوه بررسوی» (6936) سیّد کاظم و مردانی، مجید موسوی،-

 .873-857، ص 7یهشمار ،8 یه، دورادبیّات و هنر سیشنا، جامعه«آتشی منوچهر

. «آتشوی منووچهر شوعر در سیسومرمانتی» (6938) کلثووم خدادوسوت، و یدالله نصراللهی،-

 .89 – 91ص ،86 یهشمار ،3 سال ،سخن بهارستان

 یهترجمو گروه ،بارت تا افلاتون ادبی از یهنظری بر تاریخی درآمدی (6955) ریچارد هارلند،-

 .چشمه: تهران سوم، چاپ شاپورجورکش، نظر زیر رازشی

 ، تهوران: زوّار.بنیاد شعر نو در فرانسه و پیوند آن با شوعر فارسوی (6970) هنرمندی، حسن-



 

 های کوتاه بیژن نجدیسیستی از داستانخوانشی رمانتی

 6مسعود فروزنده

 8هدی کجوری

 9ابراهیم ظاهری عبدوند

 4پریوش میرزاییان

 چکیده

رمانتیسم، به عنوان یک مکتب اجتماعی، فکری و هنری کوه در اواخور هورن مکتب 

خوود هورار  تأثیردیگر ملل از جمله ایران را تحت  ادبیّاتهجدهم در اروپا شکل گرفت، 

ی مشوروطه تواکنون های این اثرگذاری را بر آثوار مختلوف فارسوی، از دورهداد و نشانه

ندگانی اسوت کوه در پورداختن بوه مسوائل توان مشاهده کرد. بیژن نجدی از نویسومی

مختلف نگرشی رمانتیکی دارد. این نویسنده، بوا درآمیخوتن شوعر و داسوتان و کواربرد 

سبک خاصی به وجود آورد کوه هودف  ،ی عناصر شاعرانه با محتوایی احساسیگسترده

هوای کوتواه وی بوا روش توصویفی سیسوتی داسوتاندر این پژوهش، خوانشی رموانتی

هوای ت. دستاوردهای پژوهش ناظر بر این است کوه نجودی از میوان مؤلفوهتحلیلی اس

گرایی، اندوه و ناامیودی، گریوز گرایی، عشا، گذشتهطبیعت مکتب رمانتیسم، بیشتر به

شوهری و توجوه بوه طبیعوت،  تمدّنگردانی از صنعت و به رؤیا توجه داشته است. روی

هوای به طبیعت، از جمله ویژگوی هادلبستگی به حیوانات و انتقال احساسات شخصیت

های کوتواه وی، عشوا بور های کوتاه است. در داستانگرایی نجدی در داستانطبیعت

ها غلبه دارد و آنان به امور مختلوف ماننود انسوان، طبیعوت و حیوانوات خرد شخصیت

برای رهایی از اندوه، به گذشته که بیشوتر دوران نوجووانی و  ورزند. همچنینعشا می

هوای ها، بورای گریوز از واهعیوتچنین برخی از شخصیتبرند. هماست، پناه می جوانی

شکل  ی خود رانشدههای برآوردهبرند و بدین گونه خواستهتلو زندگی، به رؤیا پناه می

های کوتاه نجودی، عناصور داسوتان ماننود بخشند. از سویی دیگر، در داستانعینی می

                                                 
 ی مسؤول()نویسنده فارسی دانشگاه شهرکرد ادبیّاتدانشیار گروه زبان و  -6

masoudforouzandeh44@gmail.com   
 aminbanitalebi@yahoo.com     فارسی دانشگاه شهرکرد ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و  -8 
 zaheri_1388@yahoo.com                هرکردفارسی دانشگاه ش ادبیّاتگروه زبان و  دانشیار -3

 mirzaeyan90@gmail.com        فارسی دانشگاه شهرکرد  ادبیّاتی زبان و دانشجوی دکتر -4
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وار و منسوجم، نقوش موؤثری در زی، با ارتباطی اندامپرداواژگان، تصاویر، لحن و صحنه

 انتقال نگرش رمانتیک وی دارند. 

گرایوی، گرایی، گذشوتهکوتاه نجدی، طبیعت هایرمانتیسم، داستان های کلیدی:واژه

 اندوه، افسون واژه و تصویر

 مقدّمه-3

ه رمانتیسم شکل گرفتوی پیشنویسی جدید به معنی واهعی آن، در دورهداستان

است و همین امر ما را به اهمیت عصور رمانتیسوم در شوکوفایی داسوتان واهوف 

ای را داسوتانی ادبیّواتمکتب رمانتیسم لوازم رشد و تکامول »سازد. در واه ، می

 «هوایی توداوم یافتوه اسوتات و دگرگونیتحوّلوفراهم کرد که تا به امروز نیز با 

ئوکلاسویک، توجوه بوه خلووص (. با فروریختن نظام ن805: 6351هلال، غنیمی)

شوود و راه بورای غلیوان رنگ میهای ادبی و اصول و هواعد و فرم و هالب کمنوع

شودم در چنین فضایی، نوع ادبی رمان و داسوتان کوتواه باز می تخیّلاحساس و 

شوند. یان رید، ضمن اشاره به این نظرِّ اوکوانر کوه داسوتان شکوفا و پررونا می

ها را تا حدودی جودا از دیگوران شود و آنمتمرکز می« فرد»کوتاه بر یک یا دو 

بوه معنوی عوام و « رمانتیوک»تووان آن را کند، پس از این لحاظ میبررسی می

 حتّویکند کوه داسوتان کوتواه را می تأکیدغیرتاریخی کلمه به شمار آوردم خود 

 به معنی خاص و تاریخی آن نیز محسووت کورد. از نظور او« رمانتیک»توان می

تووان آن را ی رمانتیسوم اسوت و مویپدیدآمدن داستان کوتاه مصادف بوا دوره

فرم منثور رمانتیک( دانست. او معتقد است که در آغواز، اغلوب ) فرمی رمانتیک

ریود، ) کردنودهای رمانتیک را عرضوه میهای کوتاه مضامین و درونمایهداستان

هوایی از مکتوب ن نیز جلوههای کوتاه ایرا(. از سوی دیگر، در داستان93: 6951

غورت  ادبیّواترمانتیسم اروپایی وجود دارد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از 

های اجتمواعی و فکوری پیودایش پذیرفته استم همچنان که ابعاد و زمینه تأثیر

این جنبش در اروپا، تا حدودی در وضعیت اجتماعی و فکری ایران عصر جدید، 

هون، تغییورات اهتصوادی و سواختار اجتمواعی و مانند کشمکش جهوان نوو و ک
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(. 64: 6951جعفووری، ) ی متوسوو  و ... هابوول شناسووایی اسووتتشووکیل طبقووه

-ای ذهونای محدود و سویهمعمولاً گستره»چنین، از آنجا که داستان کوتاه هم

مشوابهت دارد کوه رموان بوا  غنواییمبنا دارد و از این حی  همان هدر با شوعر 

(، داشتن ذهنیت شاعرانه از عوامل موفقیت نویسونده 85: 6951رید، ) «حماسه

بوه  انوهخلّاهچوون اجوزای شوعر بوه طورزی است تا بتواند عناصر داستان را هم

اش عوین جهوان یکدیگر پیوند دهد. از معدود نویسوندگانی کوه جهوان زنودگی

کنود و شواعرانه بیند، شاعرانه زندگی میاش است و هستی را شاعرانه میهنری

بسویاری از نویسوندگانی کوه »( اسوت. 6951 -6980) ویسد، بیژن نجودینمی

یابند، کارشوان کوشند شاعرانه بنویسند، چون به جوهری شاعرانه دست نمیمی

های نجدی مشحون از زبان داستان امّاای ادبی فرو کاسته می شودم هطعه تا حدّ

ن شوعر و (. بیوژن نجودی بوا درآمیخوت6975: 6959میرعابدینی، ) «شعر است

قی را برای خود ابداع کند و کاربرد گسترده و موفّ خاصیداستان توانسته سبک 

هایش داشته باشد. ایون از عناصر شاعرانه همراه با محتوایی احساسی در داستان

هوای تورین جلوهی حاضر به بررسی مهمها موجب شده است تا در مقالهویژگی

س رده به زمین، روز اسبریزی، »جمله  های کوتاه نجدی، ازرمانتیسم در داستان

از دو « ای بوورای چموونی خوویس و مرثیووهشوونبهاسووتخری پوور از کووابوس، سووه

بور « های ناتموامداستان»و « اندیوزپلنگانی که با من دویده»ی داستان مجموعه

 اساس روش توصیفی تحلیلی پرداخته شود.

 ی پژوهشپیشینه -3-0

هوای دی بوا رویکردهوا و نظریوهقالات متعودّهای کوتاه بیژن نجدی در مداستان

های بیوژن ذهون و جریوان آن در داسوتان»اندم از جملوه گوناگونی بررسی شده

عوامووول شووواعرانگی در »(، 35-668: 6953رسوووتمی و کشووواورز، ) «نجووودی

اسوبات و صوور »(، 667-685: 6957عبوداللهیان، ) «بیژن نجودی هایداستان

دیود  یزاویه»(، 649-610: 6955صدیقی، ) «های بیژن نجدیابهام در داستان
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زاده، تسولیمی و پورنودّاف حقّوی، اشورف) «در سه داستان کوتاه از بیژن نجدی

 «شعر در آثوار بیوژن نجودی-زبان هنری داستان»(، 685-678: 6934خائفی، 

بررسی عناصر جهان موتن بور اسواس »(، 693-677: 6936مهربان و زینعلی، )

( و ... . بوا ایون هموه، 649-654: 6953صوادهی، ) «رویکرد بوطیقای شوناختی

هووای رمانتیسووم در ی بررسووی ویژگیتوواکنون پژوهشووی مسووتقل در زمینووه

گرایوی و کوه طبیعوتویژه ایونهای بیژن نجدی صورت نگرفته استم بهداستان

 آید.ی نجدی به شمار میدوستی از مفاهیم برجسته و مورد علاههطبیعت

 شمبنای نظری پژوه -3-6

 نسولی بینوینجهوا بیان و جدید یهجامعی هاندیش یهشیو، رمانتیسم مکتب

 ارزشی هیچ به توانستنمی دیگر نداشتم باور مطلا هایزشار به دیگر که بود

 هورد. کن باور بیندیشد، آن تاریخی محدودیت و آن نسبیت یهدربار کهنآیب

 از هسومتی عنووانهبو زیورا دیودمموی تواریخی هاییفرض به وابسته را چیزی

 تجربوه را نوو فرهنوگ ظهوور و کهون فرهنگ سقوط خود شخصی سرنوشت

 نبوود، ادبی جنبش یک تنها مکتب، این(. در واه ، 801: 6916هاوز، ) کردمی

 .(9: 8067، وارنتن) بود فکری هایحوزه تمام بر حاکم و هنر در جنبشی بلکه

ای از یون هورن، مجموعوهگوردد کوه در امنشأ این مکتب به هرن هجدهم برمی

ات، نظیر انحطاط نظام نئوکلاسیک باع  ایجاد آثار گسترده در تحوّلها و گرایش

و « رمانتیوووک»(. اصوووطلاح 83: 6951فورسوووت، ) کشوووورهای اروپوووایی شووود

ی ، در فرانسوه6508تووان در آلموان در معنی مکتب ادبوی را موی« رمانتیسم»

(. 99: 6930رنه ولوک، ) پیدا کرد 6589و انگلستان  6565، در ایتالیای 6561

ات و تأمّلواز طریوا  6535انتقال اصطلاح رمانتیک به هلموروی ادبوی در سوال 

ی تعواریف های فریدریش شلگل صورت گرفت. او بوود کوه پوس از ارائوهاندیشه

گاهی جام  و کلی و گاهی محدود و موشوکافانه، تعریفوی نزدیوک بوه واهعیوت 

آن چیوزی رمانتیوک اسوت کوه موضووع و »و گفت: ی رمانتیک ارائه داد درباره
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بوه تصوویر  انوهخلّاهی و تخیّلمحتوایی عاطفی و احساساتی را در شکل و صورت 

اسووت: (. در تعریووف دیگوور از رمانتیسووم آمووده90: 6951فورسووت، ) «درآورد

ی شخصی در برابور خورد ، ذهنیت و تجربهتخیّلرمانتیسم گرایشی عمدی به »

داری سطحی و عینی و نیز ضدیت بوا اشورافیت و سورمایههای تقلیدی، واهعیت

ی ایون هوای برجسوته(. ویژگوی669: 6931تسولیمی، ) «اسوتزمان خود بوده

-دوستیم آزادی در بیان جنبهگرایی و طبیعتاند از: طبیعتمکتب ادبی، عبارت

ویوژه م ابوراز هیجانوات و احساسوات بوه«من»روایی های مختلف زندگیم فرمان

های دیگرم و زمان موجود و گریز به سوی فضاها و زمان محی آزردگی از اندوهم 

، امیوود، آرزو و معجووزه بووه جووای حقیقووتم افسووون سووخن و تخیّوولجووایگزینی 

ویوژه نوسوتالژی دوران و تصویرم تداعی خواطرات گذشوته بوه تخیّلارزشمندی 

 ویژه عشا پاک، ناکام و آرمانی. کودکیم و ستایش عشا به

خصووص فرانسوه و ی آثار ادبی غرت بوهیرانی، با استفاده از ترجمهنویسندگان ا

ات اجتمواعی و تواریخی برخاسوته از تحوّلودسترسی به خود آثار و نیز متوأثر از 

ی ی بوه وضوعیت جدیود در آغواز دورهسنّتمانند گذار از وضعیت ) دنیای مدرن

آن بوه  از توأثیرکم با ایون مکتوب و بزرگوانش آشونا شودند و بوه مشروطه( کم

گیوری داسوتان نویسوی نویسی روی آوردند. در واه  از همان آغاز شوکلداستان

توا اموروز  حتّیپذیرفتند که این امر،  تأثیرادبی  مکتبنوین، نویسندگان از این 

های رموانتیکی ای از ویژگیتوان پارهنیز ادامه پیدا کرده است و بدین سبب، می

رموان و داسوتان کوتواه یافوت کوه در اداموه جدید فارسی به ویژه  ادبیّاترا در 

هوای ایون مکتوب بوازخوانی های کوتاه بیوژن نجودی بور اسواس مؤلفوهداستان

 شوند.می

 بحث و بررسی -0

 دوستیگرایی و طبیعتطبیعت -0-3
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  زندگی سواده بوود و روسو مبلّ»اند. ها برای طبیعت احترام بسیار هائلرمانتیک

گرایوی (. طبیعت19: 6939شمیسا، ) «عت استشعار معروف او بازگشت به طبی

اسوت.  خلّواقی تخیّلای و برآمده از و غیرکلیشه نگرجزئینجدی، با نگاه فردی، 

گرایی او، شامل پیوند احساسات بوا طبیعوت، دلبسوتگی بوه حیوانوات و طبیعت

شود که در ادامه به بررسی هر یوک از و صنعت شهری می تمدّنگردانی از روی

 اخته شده است.ها پردآن

ی وردن به جامعهآ رؤیشهری و  تمدّنگردانی از صنعت و روی-0-3-3

 روستایی و طبیعت

-وجوی پدیودهدر آثار رمانتیک، علاوه بر عالم درون، در عالم خار  نیز در جست

را مظهور تبواهی و  تمودّنشوهر و »هوا های طبیعی و خودجوش هسوتند و آن

(. 55: 6955جعفوری، ) «داننودسوتی میروستا و طبیعت را مظهور پواکی و در

اسوت و انسوان را دچوار حسورت،  تمودّنروسو معتقد است که فساد، ناشوی از 

حل روسو، بازگشت به طبیعوت اسوتم ایون کند. راهحسادت، فساد و انحراف می

و دارای « پواک و نیوالوده»ی ای آرموانی از جامعوهاندیشه یکننده دیدگاه بیان

ر و احسواس و در آن بور پواکی حالوات ابتودایی تفکّو است که« طبیعی»حالت 

: 6956سیدحسوینی، ) شوودمی تأکیدی زندگی های سادهبرتری و ارزش شیوه

خداوند روستا را آفریود و »(. ویلیلم کوپر، این دیدگاه را چنین سروده است: 77

 (.Raimond & Watson, 1994: 186) «انسان شهر را

، بر اساس دیدگاه روسو، مرتضی شخصویتی «ساستخری پر از کابو»در داستان 

کنود. مرتضوی ات طبیعت عمل میتأثیرداردم یعنی مطابا با هوانین و « نجیب»

ی بیست سال پیش را دیده بوود، اکنوون آن را بوا نخوردهکه استخر بکر و دست

بیند که تی شهری که اطرافش نرده، تیر چراغ برق، نیمکت و هایا است، میأهی

اند. مظاهر طبیعت( هم از آن گرفته شده) ون، آسمان و صدای آتگل و گ حتّی

 روغن، پیت پلاستیکی، گازوئیول( و طبیعوت یتریلی، شیشه) تقابل بین صنعت
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هو، استخر( و بیزاری از آن و دلبستگی به این در سراسر داستان نمایان اسوت. )

ی در گوری صونعت شوهربرای نمونه، احساس انزجار و نفرت مرتضی از تخریب

دل و روده( بوه طوور موؤثر بوه مخاطوب ) بخشویاستفراغ( و جان) هالب تشبیه

: 6953نجودی: ) «شدگازوئیل مثل استفراغ، هاطی استخر می»شود: منتقل می

و صنعت شهری مثل شوفاژ را به تمسوخر  تمدّنچنین، مرتضی مظاهر (. هم65

های اطوراف اسوتخر، های روشن، نیمکتها مانند چراغگیرد و تعدادی از آنمی

داند. در فرجام داستان، راوی به شکلی غیرمستقیم، فایده میتریلی و هایا را بی

 کند.تریلی( بیان می) نابودی حیواناتی مانند هو یا مرغابی را صنعت شهری علّت

طبیعت و پیوند آن با احساسات و عواطف  یگرایانهتوصیف درون-0-3-0

 انسانی

دانند که مواهیتی پویوا، موجودی خودبنیاد و مستقل می ها، طبیعت رارمانتیک

ی همچون انسوان دارد. ایون تلقوی، تنوّعارگانیک، زنده و حالات و خصوصیات م

ها به جای توصیف صادهانه و دهیا طبیعت بیرونوی، رمانتیک»شود تا سبب می

باشند توا حالوات و روحیوات درونوی خودشوان را در طبیعوت کشوف  در پی آن

تا از این طریا، جراحت روح را با انتقوال آن  .(Fowler, 1994: 226) «کنند

ویژه در مواهعی که محی  طبیعی شوباهت نزدیکوی به طبیعت التیام بخشندم به

حالوت »کندم ایون نگورش هموان با حالت و وضعیت روح و ذهن انسان پیدا می

رویی ؤیارکه نویسنده با  (78: 6956سیدحسینی، ) است« وار ذهن و روحمنظره

گونوه کنودم آنرا کم کم فراموش می« جز خود»و « خود»با منظره، تمایز میان 

ی واسوطهگوردد و تنهوا بوهی او در طبیعت مسوتحیل مویکه احساس و عاطفه

 کند.تصویر آن را به خواننده منتقل می

ی خیس، عناصر طبیعوت همچوون بواران و فصول شنبهی داستان سهدر آستانه

اند: باران با صدایِّ زمختِّ سوفال بخشی خود را از دست دادهو آرامپاییز، لطافت 

( و پاییز هصد دارد چادر و 691: 6950رک: نجدی، ) باردو آسفالت و ناودان می
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(. در واه ، این عناصور طبیعوت بوه 691همان: ) چتر ملیحه را از دستش برباید

ه شنیده و دیده سبب تنهایی و حزن درونی ملیحه، در گوش و چشم او این گون

شوند. زمانی که ملیحه از بازگشت پدرش ناامیدانه در حال بازگشت به خانوه می

شود: نور گر میاست، احساس دلتنگی و اندوهناکی او در محی  پیرامونش جلوه

کنودم و رفتوه جلووه مویفروغ و رنوگو گرمای آفتات هبل از ظهر، در نظرش بی

هموان: ) ، در این زمان، تنگ و تاریک استگذشتهها از آن میای که سالکوچه

رسد، حال و هوای بارانی چشمانش با بوارش که به خانه می(. او پس از این693

شود و گویی آسمان هم در غم و اندوه او گریوه باران بیرون از اتاق هماهنگ می

 (.640همان: ) دهدسر می

اعضای بدن طواهر شدن تمام ای برای چمن، مجروح و زخمیدر داستان مرثیه 

پس از رهایی از زنودان سیاسوی، فصول  شدههای بازپرسان، سبب بر اثر شکنجه

های تنش را پاییز در نگاهش، همانند انسانی جذام گرفته جلوه کند و تمام زخم

(. 648: 6950رک: نجودی، ) ببینودپواییز  یهای شکسوته و خردشودهدر برل

ه شوکل صودای بازداشوت و گریوه صدای پاییز و باران در گوش طواهر، بو حتّی

ن و (، بوی پاییز و باران در مشوام او، بووی تعفّو649همان: ) شودانداز میطنین

های پاییزی در چشومانش، هبور دراز جلووه ( و کوچه644همان: ) جراحت است

(. این جملات ضومن پیونود احسواس طواهر بوا محوی  و 649همان: ) کنندمی

 آور و آکنوده از مورل و بیمواریدلهوره طبیعت پیراموونش، در ترسویم فضوایی

رمانتیسم منفی( در سراسر داسوتان نقوش موؤثری دارنود. ضومن آنکوه در دو )

فردی یافتوه اسوتم یعنوی  هویّتهوای بارانی و پاییز( ) داستان مذکور، طبیعت

آور و دردنواک هوای دلهورهدادن وضوعیتنجدی عناصر طبیعوت را بورای نشوان

 ی هبول از انقلوات اسولامیقان و اسوتبداد جامعوهاجتماعی و سیاسی، نظیر خف

مانند فقودان ) ناپذیر جنگ تحمیلیها( و تبعات جبرانشدنها و زندانیشکنجه)

 پدر( استفاده کرده است.
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 «زیون»دوسوت، بودون ی طبیعوتدر داستان روز اسبریزی، زمانی کوه آسویه  

ی و هموه شوودنمادی از اسارت( سوار بر اسب موی شوود، بوا اسوب یکوی موی)

دهند و راه را بورای ها، ندای آزادی و رهایی سرمیآن پیرامونطبیعت و محی  

هوای افتواده بوه طورف درختان غان راه را باز کردنود. بورل»کنند: ها باز میآن

هنگامی که اسب، تن به سووارکاری  امّا(م 89: 6953نجدی، ) «ها رفتند...شاخه

کشود. در چنوین اخوان او را بوه گواری مویدهود، هالخان نمیبه هالان« با زین»

-رحمانه و اسارت باری، آفتات نیز شور و گرمای خود را از دست مویشرای  بی

کردند، این بار هدرت و بازدارنودگی دهد و درختانی که هبلاً راه را برای او باز می

گرمای پیش از بورف، روی زموین افتواده بوود. آفتات بی»دهند: خود را بروز می

هوای ریوز گِّول را از ه... بواد، تکّوهای کلاغ روی درختان غان بودستهی از دکلاه

-(. در واه ، تشبیه دسته84همان: ) «زدداشت و به صورت اسب میزمین برمی

(، 834: 6953کووپر، ) «بیوانگر اهتودار و هودرت اسوت» کوههای کلاغ به کلواه 

 است.احساس بازدارندگی و اسارت را در نگاه اسب عینیت بخشیده 

 دلبستگی به حیوانات -0-3-6

ها، دلبستگی و علاهه به حیوانوات اسوت. گرایی رمانتیکاز دیگر مظاهر طبیعت 

که با حیوانات همواره باید به عنوان غایت رفتار شوود و نوه  معتقدندها رمانتیک

، انسوان برتور از طبیعوت و مالوک آن نصرفاً به عنوان ابزار و وسیله. از نظر آنوا

کشی از آن را نداردم بلکه انسوان در حکوم کوارگزار طبیعوت، حا بهرهنیست و 

دوستی در داستان روز اسوبریزی و هایش است. حیوانول حفظ آن و ارزشؤمس

استخری پر از کابوس محور اصلی داستان هرار گرفته اسوت. آسویه در داسوتان 

ه و ای در دامن طبیعوت تربیوت یافتوه کوه تموام توجوروز اسبریزی، در دهکده

پودرش اسوت. او احسواس اسوب را در  یشودهرامتوازهاش به جانب اسوب علاهه

، علّوتکنود. بوه هموین دادن بدنش درک مویآزاردهندگی زین به دلیل خراش

(. آسیه تنها حامی اسوب 88: 6953رک: نجدی، ) شودبدون زین سوار اسب می
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بور، تجلوی از (. ا84هموان: ) «های اسب، پر از ابر شودبین سقف و شانه»است: 

ی عناصر طبیعت است که با تمام وجود، خوودش را گاه همهیآسیه و آسیه تجلّ

و  88همان: ) «طراوت باران و نرمی علف»رساند تا با صدایی چون به پدرش می

( از اسب محافظت کند و جلووی 88همان: ) «بوی جنگل»( و بویی همچون 84

بوا حیوانوات و تشوابه او بوا عناصور  شدن او را بگیرد. در واه ، پیوند آسیهکشته

تقابل انسان و طبیعت است که در آن طبیعت، مظهوری  یکننده طبیعت، بیان

زین و ) های اوساختهخان و پاکار( و دستهالان) از آزادی و رهایی است و انسان

گوری. نجودی بوا آوردن تصواویری همچوون ای از اسوارت و سولطهگاری( جلوه

مثل باران، صدایی نرم مثل علف، مشوت ابور، دیوواری از مشتی از هوا، صدایی »

وار و در رابطه با آسیه، سعی کرده بوا افوزایش حالوت سوایه« باران، بوی جنگل

گرای او را افوزایش دهودم زیورا وار و طبیعتغیرشفاف شخصیت او، بُعد رمانتیک

شوودم یهای ناپیدای اشیا و اشخاص تکیه مدر تصاویر رمانتیک غالباً بر ویژگی»

هوا حاصول نگواه بینود و آنها و اشخاص را تار و مبهم میگویی نویسنده پدیده

(. در داسوتان اسوتخری پور از 5: 6954فتووحی، ) «خیالی و رؤیایی او هسوتند

ای مرتضوی( بوه یواری پرنوده) دوسوت و رمانتیوککابوس، شخصویتی طبیعوت

 علّوتاو  حتّوی. رود که نماد پاکی و شاعرانگی طبیعوت اسوتهو( می) رمانتیک

 و بورای نجوات پرنوده از اسوتخری پور از گازوئیول آمدنش به شهر را فرامووش

(. او در سورمای 63-80: 6953رک: نجودی، ) کنودصنعت شهری( تلاش موی)

کشدم زده و با تلاش بسیار هو را به داخل هایا میسخت زمستان با انگشتانی یو

 رسد.به جایی نمیبر اثر تقلای هو در نهایت، تلاش مرتضی  امّا

 عشق و روابط عاشقانه -0-0

کردند، ها، که همه چیز را بر عقل و خرد و منطا استوار میبرخلاف نئوکلاسیک

 «ها با ستایش احساسات و عشا به شورش علیه خردگرایی پرداختندرمانتیک»

ای تفکور گرایی گونوهها، احساسات و عشا(. در نزد رمانتیک50: 6957ثروت، )
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مسیری امن به سوی حیات چیزها و راهوی پرصولابت بوه سووی وجوه  مح  و

(. از ایون جهوت، عشوا ناکوام و پواک 71: 6955هیو ، ) ناپیدای وجود اسوت

، و عشا پور از انودوه و هجوران بوین «س رده به زمین»مادرانه، موضوع داستان 

سو رده بوه »است. در داستان « ی خیسشنبهسه»پدر و دختر، موضوع داستان 

زده از مردی غریبه در کنار پل، هیجان« مادر»ی ، ملیحه با شنیدن کلمه«زمین

-جا عشا مادرانه در وجود او متبلور میرود و گویی از همینبه سمت طاهر می

کند و همواره در پوی مهورورزی و ی مرده را فرزند خود تلقی میشود و آن بچه

نادلخواه و هنجارهوای ابراز عطوفت خود به اوست تا جهان یکنواخت، سرنوشت 

خشک جامعه را تغییر دهد و مطابا میل و احساس خود جهانی آکنده از رواب  

ی مادر و فرزندی بیافریندم در پایوان داسوتان نیوز، ملیحوه و طواهر بوا عاشقانه

آورند و هبری دیگور دل ذیر، کودک را دوباره از دل خاک درمی امّاعشقی غریب 

رک: نجودی، ) هوا باشودبوه آن تعلّوارای همیشوه مکنند تا او ببرایش مهیا می

(. در این داستان، ضمن بیان عشا مادر به فرزنود، بوه صوورت 68و  60: 6953

ملیحوه و طواهر( نیوز ) تلویحی و در هالب توصویفات، عشوا بوین زن و شووهر

منعکس شده استم چرا کوه طواهر، صودای پوای ملیحوه را همچوون موسویقی 

( یوا وصوف 5هموان: ) کنداو را از خوات بیدار می داند که هر صبادل ذیری می

هوا بوه آن»های زن و شوهر به یکدیگر کاملاً عاشقانه اسوت: ها و دلسوزیکمک

هوا دارد بوه دیگوری توانست بفهمد که کدام یک از آنهم چسبیدند. کسی نمی

ی (. در سراسر داستان روز اسبریزی، عشوا و علاهوه68همان: ) «کندکمک می

در رفتارها و گفتارهایی کوه  -که شخصیتی انسانی پیدا کرده -ه و اسببین آسی

بخوش گیرد، بروز یافته است. از طرفی، آسیه دوسوتدار و نجواتها درمیبین آن

گریود، از دهد، برایش میکند، هند میاسب استم او را خشک، نوازش و بغل می

ت هلوب اسوب در کند و از طرفی دیگر، تنهوا هووّنگاهش احساس او را درک می

اگر انگشتان آسیه یک حبوه »های آسیه است: آور، مهربانیلحظات دشوار و رن 
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نجودی، ) «دادمکرد، صورتم را به کف دستش تکیه میهند را به لبم نزدیک می

6953 :81.) 

 تداعی خاطرات گذشته-0-6

 استم بنابراین، طرفداران این مکتب، بورای ایجواد« فاصله»تصویرگر  ،رمانتیسم

هوای دور و دوران کوودکی یوا ی زمانی و گریز از واهعیت اکنون به گذشتهفاصله

رویی با واهعیت دل خوشی ندارند و همین امور رؤیابرندم زیرا از به آینده پناه می

هوا در اثور گوذارد. آنسزایی میهب تأثیرها نیز در تشدید رن  و ناامیدی و غم آن

گریزند توا آنچوه را در می خودت، به درون کشمکش بین واهیعت و فرار از واهعی

ا سازند و در ایون امور بوه توانند تحقا بخشند، در درون خود متحقّخار  نمی

بیننود تصوویر کنند. آنچه میخاطرات گذشته و امور دور از دسترس برخورد می

رک: ) تار و پرغبار و سرشار از رن ، اندوه و ناامیدی و وحشت دنیای درون اسوت

یابود و بیژن نجدی نیز در پیوندی که میان چیزها موی(. »698: 6939فتوحی، 

زنود و ای در گذشوته چنوگ مویآید به یواد و خواطرهتصویری که به دست می

رسوتمی و کشواورز، ) «گورددسواز مویهای به رویه آموده، داسوتانشدهنشینته

6953 :60.) 

بوا توو »گوید: ر می، ملیحه اول صبا به طاه«س رده به زمین»در اوایل داستان 

« بیورون»ی (. کلموه5: 6953نجودی، ) «هستم طاهر، ببین بیرون چه خبوره؟

ی یوک روز بورد و خواطرهذهن طاهر را به بیرون از زموان و مکوان حاضور موی

-شود. او همراه همسرش با تداعی هر روزهی تابستان برایش تداعی میچسبنده

نگیز، از اندوه نداشتن فرزنود و برای شیرین و در عین حال حسرتی آن خاطره

از ایستایی و روزمرگی زندگی خود به لحظاتی امیدبخش و پرهیجان گذشته که 

ات است برد و همین یادآوری جذّرنگی از فرزندداری به خود گرفته بود، پناه می

شودم گویی که تنهوا حورف شود تمام داستان در زمان گذشته نقل که سبب می

شوود، شان موین که سبب دلگرمی و احساس رضایت درونیهابل گفتن میان آنا
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ی پسوربچه، چنوین، در مراسوم تشویی ِّ جنوازهیادآوری همین واهعه است. هوم

ی خودشان نمودی از ارتباط( خانه) هنگامی که ملیحه و طاهر به نزدیکی بالکن

کننوده و رسند، روزگار پرشور و هیجان دوران جووانی بوا حوال و روز کسولمی

شوود و بوا ای شطرنجی در هم ممزو  مویشان همچون صفحهخت کنونییکنوا

درپی بین زمان حال و گذشته و تضواد بوین دو دوره یوا بوین دو رفت و آمد پی

ی ا.و.شولگل یابود. بوه گفتوهاحساس، ناآرامی و پریشانی درونی طاهر بازتات می

بند نزدیکوی و ذوق رمانتیک پای« جم  اضداد»رمانتیک، عبارت است از  ادبیّات

(. در داسووتان 55: 6956سیدحسووینی، ) متضوواد اسووت بسوویارمووداوم امووور 

گوردد و ملیحوه ناامیود از بازگشوت پودر، بوه خانوه برمی« ی خویسشنبهسه»

سرش را بالا کرد و از این طورف »شود: خاطرات زندگی با پدر برایش تداعی می

ر با چتور وارد اتواهش طوی آبی به آفتات آبی بالای سرش نگاه کرد. همانپارچه

های های اتواق، بوا آن ارسویشد. پارچ خالی آت روی میز پر از آبی بود. دربچوه

(. 640: 6950نجودی، ) «ای را روی هالی ریختوه بوودشدههتکّهرنگارنگ، روز تکّ

( و ایون 51: 6954لوشور، ) «ی وفاداری و پایداری و صداهت اسوتآبی، نشانه»

وفاداری و پایداری پدر ملیحه و بوه  یکننده بیان رنگ در مورد چتر از یک سو،

شوان را بورای دفواع از ای است که صادهانه تموام هسوتیطور کل پدران رزمنده

وطن و آرمان خود فدا کردند و در مورد سایر چیزهایی که در نظر ملیحوه آبوی 

از دیدگاه فیزیولووژی بوه معنوای آسوایش »مثل آفتات و پارچ( ) آیندبه نظر می

طر و از دیدگاه روانشناسی به معنای خرسندی هموراه بوا امنیوت و عواری از خا

( که ملیحه با یادآوری خاطرات پدرش بوه ایون آراموش 51همان: ) «تنش است

رود، شوکل آن را وهتی رنگ آبی برای شیئی به کار می»رسد. از سوی دیگر، می

شوالیه و ) «دیگر سطا نیست بشودکند و سطحی که آبی سبک و غیرمادی می

طور که چتر، پارچ و آفتات در نگواه ملیحوه موادیتی (م همان49: 6955گربران، 

شود کوه ی خود میها وارد دنیای رؤیاگونه و زیبای گذشتهندارند و از طریا آن
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 امّوامند بودم نشست و از مهر و محبت پدرانه بهرهدر آن با پدرش بر سر میز می

گذارند و هرگاه فقودان او های او زندگی را میاریاکنون بدون پدر و تنها با یادگ

کوه رود. در واه ، هدف نویسنده از ایونگردد، به سراغ گذشته میآزاردهنده می

هوای ی ارزشدهنودهبیند، از یک سو، نشوانملیحه محی  پیرامونش را آبی می

ن شود و از سوی دیگر، بیاس ردن گذشته میثابت اوست که مان  از به فراموشی

ای مرثیوه»عما احساسات و رهت و نازکی عواطف اوسوت. در داسوتان  یکننده

دارد و دو سوه بوار ، طاهر با دیدن توپ در میان خیابان، آن را برمی«برای چمن

اختیار، دری  و افسوس خواطرات شویرین دوران نوجووانی و زند. بیبه زمین می

کنود. در آن خنوه میی آن دوران در وجوودش ریافتوهپاکی و معصوومیت زوال

اعتنوا بوه مسوائل سیاسوی، بوا دوران با پاهای سالم و بدون زخم شوکنجه و بوی

گذارد توا توانست با توپ بازی کند. او توپ را به زمین میناپذیر میشوری وصف

بیند دیگر پاهای سوالم یوازده سوال پویش را نوداردم چورا کوه ای بزند. میضربه

انود. از ی پاها توان چنین کاری را از او گرفتههای کشیده و گوشت برآمدهناخن

یووت سیاسووی، در خوواطرات نوجوووانی مسووتغرق فعّالایوون رو، دلووزده از هرگونووه 

اش را در هیاهوی بازی، خوشوی گردد تا احساس درد و پوچی روزگار کنونیمی

توجه بوه مسوائل رنگ سازدم همان دورانی که بیتفاوتی دوران نوجوانی کمو بی

توپ را با هر دو دست گرفته »زد: جمله نفت بر روی روزنامه غلت می سیاسی از

ها، گُول بودون تواند چمن، کوچهکرد تا ببیند میبود و از پشت دود نگاهش می

های بدون اسم بودون و بیای بچه بُروتوری که با چهار تا آجر درست شده بود و 

هوا ی اول روزناموهروی صفحهصدا را به یاد آورد که بعد از فوتبال رفته بودند تا 

 (.644: 6950نجدی،) «دمر بیفتند با دهان باز و بدون کلمه کنار کلمات؟

 اندوه و ناامیدی -0-4

ای برجسوته دارد. شواید بتووان انودوه و اندوه و ناامیدی در آثار رمانتیک جلووه

ی روی آوردن به ها برشمرد که در نتیجهرمانتیک صفتناامیدی را مشهورترین 
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عواطفی در اعمواق  تأمّولهای تاریک ذهن و نیای اسرارآمیز ناخودآگاه و جنبهد

های نجودی (. در داسوتان54: 6955جعفوری، ) وجود انسان شکل گرفته است

پاییز غمگین و زمستان سرد بیش از سرسبزی بهوار و گرموای تابسوتان حضوور 

ضا را رنوگ های شاد و سرزنده فهای خاکستری و سیاه بیش از رنگدارند. رنگ

ها اند و نویسنده آنزدهنجدی غالباً تنها و غم» های داستانیزنند و شخصیتمی

ای برای بیان حسی گمشده و فرورفتن در اعماق احساسات و افکار خوود را بهانه

رسوتمی و ) «های ذهن انسانِّ تنهوای ایرانوی هورار داده اسوتو نیز بیان دغدغه

، انودوه و دردمنودی ناشوی از « رده به زمینس»(. در داستان 4: 6953کشاورز، 

فقدان فرزند سبب شده که تمامی لحظات زندگی طواهر و ملیحوه بووی تکورار، 

ز ظواهر ملیحوه بیان نمایشی که راوی ا حتّیکهنگی و فراموشی به خود بگیرد. 

ایون طورف و آن »زدگی و ناامیدی شدید اوست: غم یدهد، بیان کنندهارائه می

هوایش خمیودگی گریوه را داشوت. دیگور اش بود. لاغر، لبطرف شصت سالگی

(. 5: 6953نجودی، ) «توانست آخرین بند انداختن صورتش را بوه یواد آوردنمی

گاه بوه شوکل اشوک از غمِّ نداشتن فرزند، آنچنان بر وجود او مسل  شده که گاه

 کورده کوه پیوسوته از شووهرش نواتوانکند و آنچنان او را چشمانش ظهور می

(. در فرجوام داسوتان، دلخوشوی 3همان: ) طلبدر( برای ایستادن یاری میطاه)

ای پارادوکسویکال در جسوتجوی شویوه یکننوده ملیحه به فرزندی مرده، بیان

-گیری احساسی دردناک و شفقتامید در ناامیدی و مرل است که سبب شکل

ی شونبه سوه»شوود. در داسوتان آمیز در وجود مخاطب نسبت بوه ملیحوه موی

روی گردنش غمباد کوچکی داشت که آن را با »، ملیحه از غم فراق پدر «خیس

(. او کوه پودرش را در 693: 6950نجودی، ) «روپوش یقه بلندی پوشوانده بوود

بینود، انودوه آنچنوان در وجوودش رخنوه میان رزمندگان بازگشته از جنگ نمی

شونود و مویصدای پایش را که در ایستگاه هطار پیچیده اسوت، ن حتّیکرده که 

گردد. در حین مسیر بازگشت به خانه، به خانه برمی« هالیچه از سکوت»بر روی 
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روها( رنگ اندوه و غوم بوه خوود گرفتوه خودروها، آفتات، کوچه، پیاده) همه جا

است و پس از رسیدن به خانه، با یادآوری روزهایی کوه بوا پودر زنودگی خووبی 

ای مرثیوه»کنند. در داستان یدن میداشته، ابرهای اندوهناک دلش شروع به بار

انوودوه »دهوود: هووای رادیووو کسووی آواز سوور میدر میووان پارازیت« بوورای چموون

پوس از تموام  حتّوی(. 649هموان: ) «خاکستری است، اندوه خاکستری اسوت...

کنود. در واهو ، ایون ترانوه، شدن این ترانه، طاهر دوباره آن را در ذهن مرور می

جا را خاکسوتری ی طاهر است که همهزدهامید و غمندای روح و ذهن سراسر نا

: 6953کووپر، ) «رنگ خاکستری، نماد سووگواری و افسوردگی اسوت»بیند. می

افتواده اسوت. آنچوه « صفر مطلا»اندیشد که نکند در یک (. او با خود می650

سبب چنین پریشانی و اندوهی در وجود او شده اسوت، تضواد میوان آرموان بوا 

ی آبرامز، گواهی باط ناخوشایند با محی  اجتماعی است. به عقیدهواهعیت، و ارت

ی جزئی یوا عوام یوأس و سورخوردگی ناشوی از اثر بزرل رمانتیک از دل تجربه

 گیوردت مویأانقلوابی و اجتمواعی نشو هوایمبوارزهویوژه شکسوت شکست، بوه

(Abrams, 1960: 335) ای از ای بورای چمون هوم گونوهکه داستان مرثیوه

 به است.همین تجر

 پردازینپذیرفتن واقعیت موجود و گریز به رؤیا و خیال -0-0

ها در پی دستیابی به محیطی موافا و هماهنگ با طب  لطیف خوویش رمانتیک

از آنجوا کوه  امّواهای خود را عینیت دهنودم هستند تا بتوانند احساسات و آرمان

ی، سیاسوی و... در محی  پیرامونشان را بر اثر فسادهای اجتماعی، اهتصواد نآنا

توانند همیشوه دسوت بوه بینند و نمیها و تمایلات خویش میتعارض با خواسته

در ایون نووع رمانتیسوم، نوابودی -جویانه همانند رمانتیسم انقلابیاهدامی اصلاح

ی یوتوپیوایی موورد نظور اسوت کوه در آن، برخوی از داری و خلا آیندهسرمایه

ی بزننود، بور اسواس هووه -شوودی دیده میدارهای جوام  ماهبل سرمایهارزش

کننود. خود، جهانی دل ذیر و مورد پسند خویش خلا می خلّاقخیال و ذهنیت 



 6935ی چهارم، تابستان های ادبی، سال دوم، شمارهی مکتبنامهوهشپژ ■644

-آزردگی از محی  و زمان موجود و فرار به سوی فضاها یا زموان»بر این اساس، 

 «رمانتیوک اسوت ادبیّواتهوای های خیال از ویژگویهای دیگر و سفر روی بال

، ملیحه میان خواست «س رده به زمین»(. در داستان 38: 6956سیدحسینی، )

بیند فقدان فرزند( ناهماهنگی می) رشدهداشتن فرزند( با آنچه برایش مقدّ) خود

« ارضای جانشین، جبران یوا دلوداری»شود از کارکرد روانشناختی و موجب می

کورد چیوزی دارد از پوسوت سوینه بوه در حالی که احساس موی»استفاده کند: 

که زنی (. این66: 6953نجدی، ) «کند، از کنار زنبیل رد شداهنش نشت میپیر

ای را به دنیا نیاورده چنوین احساسوی داشوته باشود، در دنیوای واهو  هنوز بچه

پردازی خویش، آرزوی خود را در ذهون مورور پذیر نیست. ملیحه با خیالامکان

(. درخوت 3ان: همو) «هوا پسور طواهر بوودکاشکی یکی از این درخت»کند: می

ی مورده را مظهری است از فرزند که در پایان داستان، طاهر و ملیحه، پسوربچه

انسوان هموواره »کارند. یونگ معتقد اسوت: شده در زمین میمانند درختی هط 

(م 84: 6978یونوگ، ) «کنودفرزندی با درخت احساس می-نوعی پیوستگی پدر

شناسوی محسووت ی نسوبگارهاز میان مظاهر طبیعی، درخت ان علّتبه همین 

(. در چنود 48: 6955زمردی، ) شود و رمز بالندگی، رشد و روان انسان استمی

بورد مردی که زنبیل را می»درخت استفاده شده است:  یجای دیگر هم از واژه

یوک درخوت  ینودهکورد... گواهی هوم روی کُو گاهی آن را دست به دست می

هویچ نبیل را زیر تیر چراغی گذاشت که بویخانه مرد زههوه گذاشت... جلویِّمی

نجودی، ) «ی یک درخت روی زمین هد کشیده بوودشباهت به درخت، به اندازه

(. تیر چراغی کوه تنهوا از نظور انودازه شوبیه درخوت اسوت، هموان 66: 6953

ی زنوده اسوت یوا در ای است که تنها از نظر ظواهر شوبیه بچوهی مردهپسربچه

درختی است که پیونودش بوا زنودگی هطو  شوده ی ندهتعبیری دیگر، همان کُ

اعتقاد به وجود روح در نباتات و رطوبت درون گیاهوان کوه تمثیول »استم زیرا 

 «روح در بدن است، در میان نویسندگان و شاعران ایرانوی مرسووم بووده اسوت
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(. بنابراین، آرزوی داشتن فرزند، در سراسر داستان به شکل 40: 6955زمردی، )

کاشکی، ای کاش، شواید »درخت بازتات یافته است و آمدن هیدهای  الگویکهن

نارضایتی ملیحه از واهعیت موجود و گریوز بوه جهوان خیوال  یبیان کننده...« و

 است که سبب ایجاد مناسبت میان درخت و فرزند شده است.

 های رمانتیسمینقش عناصر زبانی و داستانی در انتقال اندیشه -0-3

 وتاه نجدیهای کدر داستان

 افسون کلمات و تصاویر -0-3-3

های واژگانی و ی معینی از نشانهویژه آثار رمانتیک، مجموعهدر داستان کوتاه، به

ها مطرح نیستم بلکه تصاویر شاعرانه وجود دارد که دلالت صریا و شفاف در آن

بوودن  ها مورد نظر است. در حقیقت، به حکم کوتواهمفاهیم ضمنی و رمزی آن

هووا و تصوواویر داسووتانی و خاصوویت ادت رمانتیووک، واژه ادبیّوواتنوووع از  ایوون

شوووند و در کمتوورین کلمووه و اسووتفاده مووی« کارکردگرایانووه»و « مقتصوودانه»

شوود. بنوابراین، ترین تصویر، بیشترین معنا و احساس به خواننده القا میفشرده

و بوا آن یکوی خورنود تصاویر و واژگان رمانتیک از آنجا که با احساس گوره موی

انگیوزی، شوند، از معنی و مقصود جدا نیستند و بورای خوود اهمیوت خیوالمی

 –ی فرم ارگانیوک ای دارندم به طوری که بر اساس نظریهعاطفی و ارتباطی ویژه

ه و شوکل، موادّ بایوددر اثر ادبی مطلووت،  -که ویلهلم شلگل از آن استفاده کرد

  شووند کوه یوک کول واحود را تشوکیل عبارت و معنا چنان کاملاً در هم ممزو

 ها را به طور مستقل و جدا از کلیت شکل تحلیل کرد.دهند و نتوان آن

روزی که آفتات از مرز خراسان گذشته، روی »در داستان س رده به زمین آمده: 

و از آنجا به دهکده آمده بود تا صبحی شیری رنگ را روی  ایستادهگنبد هابوس 

(. در ایون جملوه، نجودی بوا خلوا 5: 6953نجدی، ) «طنات رخت پهن کند...

تصویری متناسب با احساسوات ملیحوه، آرام آرام مخاطوب را بورای طورح گوره 
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بوه جوای صوفات « رنگشیری»ی صفت سازد. ذکر هنرمندانهده میاآمداستان 

پشت بام، دیووار »به جای « طنات رخت»و ترکیب اضافی ...« روشن، نورانی و »

ی ملیحه و حسورت وار به احساس مادرانهای ضمنی و رمانتیکهاشار...« خانه و 

بخشی در وجود آفتوات بازنموایی او در داشتن فرزند است که از طریا شخصیت

چی با پارچ، آت ریخت و ههوه»شده است. در جای دیگر داستان هم آمده است: 

 «هایش را شست و همانجوا بوا نعلبکوی یوک لیووان شویر داغ خووردمرد دست

توانست به جای شیر از ههوه یا چای استفاده کند که در نجدی می(. 66مان: ه)

کنود توا بویش از استفاده موی« شیر»ی از کلمه امّاتر استم ها متداولخانهههوه

. نویسونده در ایون داسوتان، پیش بر روی عواطف مادرانه ملیحه متمرکوز شوود

دارنشدن ملیحه اشاره بچهکه در هیچ جای داستان به طور مستقیم به بدون این

ی واژگان و تصاویر چندلایه و اثرگذار، احساسات و باور ملیحوه را کند، به وسیله

طواهر بوازوی ملیحوه را گرفوت. پول و آن مورد و »نشان داده است. برای مثال: 

(. پول، 3: 6953نجودی، ) «های ملیحه دور شودندرودخانه دور زدند و از چشم

ی فرزندخوانودگی ی نداشتن فرزنود بوه مرحلوهمرحله ای از گذر ملیحه ازجلوه

ای ایون حوس در وجوود او ی پسوربچهاست که در کنوار پول بوا دیودن جنوازه

گواه ینیوز تجلّو« روز اسوبریزی»در داسوتان « پل»شود و همین برانگیخته می

گور انسوان ی اسوارت اسوت. آن مورد، تجلویی آزادی به مرحلهانتقال از مرحله

صدا زده و ملیحه با شونیدن آن « مادر»ی که ملیحه را با کلمهنویدبخشی است 

وار از جریوان زایوایی و تغییور در به وجد آمده استم و رودخانه، بیوان رمانتیوک

پول، مورد، رودخانوه( از ) زندگی ملیحه است که با گذشتن تموامی ایون مووارد

ذکور  حتّویجلوی چشم او، احساس ناامیدی در وجوودش متبلوور شوده اسوت. 

ای اسوت بورای گوذر زموان در این داستان، جلووه« هطار»ی ی واژهچندین باره

کننود و زموان از آور کوه طواهر و ملیحوه آن را احسواس نموییکنواخت و ملال

 بوادِّ»زنود: گاه نور امید در دل ملیحوه سوسوو مویگه امّادستشان دررفته است. 
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ود و چوادر را روی آنکه درخت توتی پیودا کورده باشود، برگشوته بوپزان بیتوت

-ی رودخانهشدهپزان دگردیستوت (. باد3ِّهمان: ) «دادی ملیحه تکان میسینه

هر دو مظهری از زایایی و تغییرند( است که هبلاً از مقابول چشومان ملیحوه ) ای

بخش خود، ملیحوه را بوه این بار برگشته است تا با نفس ثمره امّاگذر کرده بودم 

ی مادرشدن برساند. چنین انودوه و حسورتی نوه تنهوا ی خود یعنآرزوی دیرینه

رود، بوه خوود وهتی به حمام موی حتّیی لحظات ملیحه که طاهر را نیز در همه

سوازد: کند و پیوند عمیقی میان احساسات او بوا محوی  ایجواد مویمشغول می

 «طاهر به صدای آت گوش داد. آت را نگاه کرد... آت طاهر را بغول کورده بوود»

کووردن آت، ضوومن کووردن و بغوولکووردن، گوووش(. نگوواه5: 6953نجوودی، )

ی بواروری و توازگی، بخشی به آت در حکم فرزند و ایجاد معنای ثانویهشخصیت

ی ذهنوی شودههوای انباشوتهمظهری است از نفوذ به ناخودآگاه و کشف دغدغه

طاهر که همان پیرشدن، از دست دادن نیروی جوانی و گذر سری  زموان اسوت 

های آت از بودن طواهر در داسوتان عینیوت افتادن سری  دانهریا پایینکه از ط

ی این کلمات و تصاویر، ضمن داشتن معانی چندلایوه . بنابراین، همهاستیافته 

هوا، ی همدیگرند و هصد آنکننده، در ساختار پیوسته و منسجم تکمیلتنوّعو م

ی شونبهسوه» بوه خواننوده اسوت. در داسوتان« ی واحود عواطفیتجربه»القای 

زد و چوادر را از تون ملیحوه دور پاییز خودش را به آبی چتر می» آمده: «خیس

(. کلموات 691: 6950نجودی، ) «کشویدهوای او مویکرد و چتر را از دسوتمی

سوزا و محووری در ایون هبا چندین بار تکرار، نقش بو« چادر»و « چتر»، «پاییز»

ت خواهد عفّودشمنی است که می خشونت وی کننده داستان دارند. پاییز، بیان

بعد از پایوان جنوگ و بازگشوت  امّاسر ملیحه و امثال او را بگیردم ی و نیز سایه

روی آخرین روزهای پاییز غلوت »اش خانم با دیدن پسر رزمندهرزمندگان، حا 

( و به آرامش و اطمینان دسوت یافتنود. همچنوان کوه ایون 695همان: ) «زدند

ای برای چمن نیز بارهوا بورای القوای د در داستان مرثیهکلمه محوری و پربسام
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ای اسوت آور ذکر شده است. چتر، جلوهاحساس ناامنی و نمایش محیطی خفقان

هایشان همیشه چتور ای که خانوادهاز پدر ملیحه و یا به طور عام، مردان رزمنده

-ناند و عصای دسوت و سوتون اطمینواحمایت آنان را بر سرشان احساس کرده

هموان: ) «حا  خانم چتر را مثل عصا و پاهایش جلوو بورد»اند: بخش آنان بوده

« مُردن چتور»، «های چترزخم»، «های چتراستخوان»(. ذکر تعابیری مثل 695

دادن پودر احساس غم و تنهایی ملیحه را بوه دلیول از دسوت« شدن چترپیاده»

اعتنوا هسوتند، بوه و بیتفاوت ای که مردمانش نسبت به او بیخود و نیز جامعه

پرهیزگواری  یکننوده کند. چادر، بیانشکلی برجسته و مؤثر به خواننده القا می

چتور( را بورای حفوظ ) ت ملیحه و زنانی است که حاضرند پدر و عزیزانشانو عفّ

این بود کوه ملیحوه بوا هور دو »چادر( راهی میدان جنگ کنند: ) آبرو و ناموس

( و 646: 6950نجودی، ) «ی چتر را رها کورددست به چادرش چسبید و دسته

شوان را بوا ت سرزمیننیز مردان و رزمندگانی همچون امیرحسین، ناموس و عفّ

خوانم تووی ای از پشت چادر حا هتکّ»کنند: دستانشان حراست و محافظت می

 (.695همان: ) «مشت امیرحسین بود

هوای چتور، مثول آبوی) هوادرضمن، نجدی اهمیت بسیاری بورای کواربرد رنوگ

ل است تا بتواند امور حسی را با محتوای معنووی افکوار و سفیدی برف و ...( هائ

احساسات خویش، آشتی دهد و از این طریا، ضمن دمیدن روح و احسواس در 

های خوود را یات، تمایلات فکری، عاطفی و اجتماعی شخصیت اصلی داستانمادّ

ل کند. در داستان استخری پور به شکلی غیرمستقیم و شاعرانه به خواننده منتق

سفیدی خیابانی را به مرتضی نشان داد که ته آن برف و صبا »از کابوس آمده: 

شودن تووی بعود از آت حتّویهنود (. »61: 6953نجدی، ) «به هم چسبیده بود

(. در ایون جملوات، رنوگ 65همان: ) «دهان مرتضی، باز هم سفیدیش را داشت

سادگی و پاکی طبیعت اسوت کوه در  یکننده سفید در ارتباط با طبیعت، بیان

رنگ خاکسوتری و بونفش( هورار ) شهری تمدّنبرابر آلودگی و کثافت زندگی و 
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سوفیدی هنود هنووز در دهوانش بواهی  حتّیگیرد و در ارتباط با مرتضی که می

ی نوابودی هوو گناهی و معصومیت او در جریان پرونودهمانده بود، مظهری از بی

اسوب و بورف( ) ، رنگ سفید به عناصر طبیعت«وز اسبریزیر»است. در داستان 

(. 81هموان: ) «اسب با سفیدیش روی سفیدی برف ریخت»منسوت شده است: 

کنود کوه ی انسانی تقابل پیدا میرنگ سفید طبیعت با سیاهی و تاریکی جامعه

 ینویسونده امّواگری و زورگوویی انسوان علیوه حیوانوات اسوت. نمادی از سلطه

خود و فرورفتن در عما ذهن و درون خود،  خلّاق تخیّلبا استفاده از »رمانتیک 

جعفوری، ) «گویودخواهد مویزند و آنچه دل تنگش میی را کنار میسنّتهواعد 

در دو معنای مثبت و منفوی در « سیاه»(. برای مثال، نجدی از رنگ 39: 6955

های سیاه، اسب هایی ازگله»کند: ی داستان روز اسبریزی استفاده مییک جمله

دیدم کوه هایشان را میدویدند. دندانها میدادند و لای درختتاریکی را هُل می

ی گذشته به (. اگرچه رنگ سیاه برخلاف جمله81همان: ) «زدتاریکی را گاز می

گروهی از اسبان منتسب شدهم سیاهی در اینجا در معنای مثبت بوه کوار رفتوه 

( 658: 6953کووپر، ) «و شوکوه و سرسوختی هودمثبات» یکننده است و بیان

هوای حماسوی ایوران گونه که در داستانم هماناستاسبان در مبارزه با تاریکی 

شبرنگ بهزاد کیخسرو و سیاوش و ...( دارای شوکوه و هدرتمنودی ) اسبان سیاه

، نفرت و انزجار اسبان را نسبت بوه «گاز زدن»و « دادنهُل»که بودند. ضمن این

گری انسوان تر کرده است و مفهوم تقابل آزادی طبیعت با سلطهجستهتاریکی بر

، رنوگ زرد «ای برای چمونمرثیه»کند. در داستان را مؤثرتر به مخاطب القا می

در خدمت القای معنا و فضای داسوتان و نیوز احساسوات طواهر درآموده اسوت: 

جودی، ن) «طاهر سرش را روی کالسکه خم کرد. گریه زیر یک پتووی زرد بوود»

که چرا رنگ پتو، زرد انتخات شده است، از چندین جهوت بوا (. این641: 6950

که در این داستان همواره صحبت از فصل فضای داستان مناسبت دارد: یکی این

ذام گرفتووهم بنووابراین، رنووگ زرد هووم رنووگ پوواییز و هووم پوواییز اسووت کووه جُوو
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کووه در یوونی بیموواری از جملووه طوواعون و جووذام اسووتم دوم ادهنوودهنمووایش

کوه توا یرهوان هرگوز »ی زردرنگ و بیمار طواهر هایی از داستان از چهرههسمت

ی ( سخن رفته است و طاهر با شونیدن گریوه644همان: ) «اش زرد بودنگرفته

کوه از افتودم سووم ایونها و دردهای گذشته میزیر یک پتوی زردرنگ یاد زخم

هوا و محودودیت یهخطر زردرنگ حورف زده شوده کوه بیوان کننود هایچراغ

 ها را همچون پتو کنار زده است.هشدارهای فضای جامعه است که طاهر آن

 لحن -0-3-0

شناسوی، واژگوان و نحوو(، معنوی) لحن داستان با تمام عناصر سبک یعنی زبان

ی دیود ی پرداخت یا زاویوهلحن شیوه»تصویرپردازی و موسیقی سر و کار دارد. 

(. لحون 789: 6938میرصوادهی، ) «انش اسوتنویسنده نسبت به موضوع داسوت

ربرانگیز اسوت کوه در توصویفات و انگیوز و توأثّ، غوم«س رده به زموین»داستان 

مورد گفتگویی که ملیحه  99شود. از ویژه سخنان ملیحه درک میگفتگوها و به

موورد  80دکتور، دختور جووان( داشوته، ) های داستانبا طاهر و دیگر شخصیت

انگوار، »ورد جملات تردیدی و آرزویی است که بوا کلموات م 1جملات سؤالی و 

 7میوانگین) ، اکثر این جملوات کوتواهچنینهماندم بیان شده« شاید، میشه، اگه

هوراری کلمه( و دارای ریتمی سری  و تند هسوتند کوه احسواس پریشوانی و بی

 کنند. تکرار کلماتملیحه را برای ارضای هرچه زودتر عشا مادرانه برجسته می

و « نیوموود، دفوونش کنوویم، بوودین بووه مووا، انگووار، دوسووتش دارم و...»و جملووات 

و احساسی که همراه با صنعت تشوخیص اسوت، در القوا و  انهخلّاهتصویرپردازی 

ربرانگیز و اندوهناک داستان اثرگذارنود. اساسواً یکوی از کردن لحن تأثّتربرجسته

لمه، عبارت یا جملوه و بر حالت احساسی، تکرار ک تأکیدشگردهای نجدی برای 

کوردن انودوه و غوم بودن جملات استم به عنوان مثال، برای برجسوتهنیز مقط 

اش تنوه»کنود: شدن هو، از تکرار و کوتاهی جملات استفاده میمرتضی در کشته

 «توی بغلم بود و سرش افتاده بود کف هوایا...کف هوایا...کف هوایا...کف هوایا
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انگیووز و ، نفوورت«ای بوورای چموونمرثیووه» (. لحوون داسووتان80: 6953نجوودی، )

هایی از داستان، چاشنی ناامیدی و حسرت طلبی است که البته در بخشبیزاری

گیرد. آنچوه سوبب تکووین و تقویوت لحون ایون داسوتان شوده، نیز به خود می

ل پردازی و فضاسازی داستان است که تمامی اجزای صحنه و تصویر مکمّصحنه

ند. نویسونده چنوین لحنوی را در تصواویری از جملوه: ی همدیگرکنندهو تعریف

آمد که اش آن هدر بالا میایستاد، زردآت معدهطور کنار پلاستیک میاگر همان»

دو »( و در رفتار طواهر 644: 6950نجدی، ) «زدروی آن همه پاییز باید عا می

و ( و گفتار ا647همان: ) «سه باری روی داشبورد مشت زد و انداخت توی چهار

بوی کافور، خوون، »( و در کلماتی مانند 641همان: ) «رش دار دیگه لعنتی...وَ»

چرک مرده، عرق و درد خیس، گوشوت، یرهوان، اسوتخوان جمجموه، انگشوتان 

بازتوات « آت زی و و... مانده،بدون ناخن، زگیل، صرع، کثافت، آشغال، غذای پس

« زشت زیباسوت»ی ریهواه ، در این داستان، نجدی بر اساس نظ درداده است. 

برانگیزی استفاده کرده اسوت. آفرینی و احساساز امور زشت و کثیف برای لحن

ی ، تقابلی از لحن بازجویانوه و تندخویانوه«استخری پر از کابوس»لحن داستان 

ی نماینوده) ی هانون و شهر( با لحن صادهانه و صمیمی مرتضوینماینده) ستوان

زجویانه و خشن ستوان در جملات کوتاه، سؤالی، طبیعت و روستا( است. لحن با

امری و روشن و مستقیم که دارای ریتم سوری  هسوتند، بازتوات یافتوه اسوت و 

-های مبهم و دست پا شکسوته، هسوملحن صادهانه و صمیمی مرتضی در پاسو

شودن یوا نشودن ی شونیدهها به شکلی کوتاه، تردید دربارهها، تکرار حرفدادن

کوه، انگوار، کنم، مثول ایونفکر موی»یامدن ماجرا، کاربرد کلمات صدا و به یاد ن

 منعکس شده است.« دانمنمی

 پردازیصحنه -0-3-6

ی شخصیت، خصوصویات مکان، زمان، پیشه) بیژن نجدی از تمام اجزای صحنه

خلقی و مقتضویات روحوی و فکوری( بورای تکووین و گسوترش حوال و هووای 
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کنود. ها به مخاطب اسوتفاده میشخصیترمانتیک و القای احساسات و عواطف 

پواییز و »هوای ها مشترک است، استفاده از فصلداستان بینآنچه در این زمینه 

برای به تصویرکشویدن وهوای  و « سرد، بارانی و برفی»و آت و هوایی « زمستان

اندوه و »ی دهندهای رمانتیک دارند و هم نشانعمل داستانی است که هم جنبه

زمان وهوع « روز اسبریزی»های داستانی هستند. در داستان صیتشخ« ناامیدی

رعیتی و نیز فصول سورد و پور بورف زمسوتان مربووط -داستان، به دوران اربات

ای در یک سمت رودخانه است که با پلوی بوه سومت شود. مکان نیز دهکدهمی

نهود، هووا بوارانی شود. زمانی که هالاخان زین بر پشت اسب میدیگر متصل می

رنوگ  حتّویبارد و همه چیوز شود، برف میاست. وهتی اسب به گاری بسته می

پوستش خاکستری است. اسب در تواریکی شوب در سورمایی سوخت و هووایی 

 یکشد که در ترسیم فضای مستبدانه و ظالمانهبرفی، باری سنگین به دوش می

تموامی ها بوا حیووان اثرگذارنود. نجودی از محی  پیرامون و سردی رفتار انسان

کنود توا احسواس آزادی را در استفاده می« عبور از روی پل»ارکان صحنه مثل 

شودن برابر احساس اسارت هرار دهدم زیورا اسوب توا هبول از بوه گواری کشویده

کند. سختی از روی آن عبور میاکنون به امّاجهیدم از روی رودخانه می یحترابه

ر شمال کشور اسوت کوه در ، شهری د«استخری پر از کابوس»ی داستان صحنه

استخر آن چند هو وجود دارد. با آمدن مرتضی به این شهر، رنگ و و بوی اهلویم 

بندد و همزمانیِّ رسیدن پوای مرتضوی شمال کشور در ذهن مخاطب صورت می

مرد است برای ی گیلهبه زمین و رسیدن بوی چای به پیرهن او، شگرد نویسنده

دوست مرتضیم گویی طبیعت بوه طبیعت بخشی به احساسات و روحیاتعینیت

استقبال او آمده و او را در آغوش کشیده است. ضومن آنکوه، فصول زمسوتان و 

های گذشوته اسوتم حوال باریدن برف برای مرتضی یادآور خاطرات خوش سال

ی برجسته و آغوازین آنکه برای شهرنشینان سبب زحمت و دردسر است. صحنه

جمعه، پشت پنجره بوود. بوا »شود: نه بیان میگواین« س رده به زمین»داستان 
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های بورق های زمستان. یکی از سیماش به تمام جمعههمان شباهت باورنکردنی

ی اتاق ایستاده بوود و بخواری هیزموی ها، شکم کرده بود. پردهزیر سیاهی پرنده

ی اتاق و کنار (. ایستادن پرده5: 6953نجدی، ) «سوختبا صدای گنجشک می

ی احساس اندوه و یکنوواختی بور فضوای ن، مظهری از پابرجایی و غلبهنرفتن آ

ناچیزی و خُردی اسوت  یکننده ی ملیحه و طاهر است. گنجشک که بیانخانه

کنود، صودایش بار و ناامیدانه را با آتش ناچیز بخاری منعکس مویو فضای اندوه

ها و انیای از جنبش و شوادمانی باشود کوه بوا سووختنش، شوادمتواند جلوهمی

کوردن سویم بورق سووزد. شوکمهای کوچک زندگی ملیحه و طاهر نیز مینشاط

ی فرزنددوستی طاهر اسوت کوه آنچنوان در او احساس فروخورده یکننده بیان

رنوگ ذهنیوت و احساسوات او جوان پیراموونش هوممتبلور شده که محی  بوی

های السو« ای بورای چمونمرثیوه»گردیده است. مکان و زمان وهووع داسوتان 

پُرهیاهوی پیش از انقلات اسلامی در شهر تهران است. داستان در فصل پاییز بوه 

طاهر(، یک مبارز سیاسی است. در این داسوتان ) رود و شخصیت اصلیپیش می

داستان با محتووا و احساسوات  یصحنهارتباط بسیار تنگاتنگ و معناداری میان 

اشوی از شوکنجه از طریوا شخصیت اصلی برهرار اسوت. احسواس تنفور و درد ن

شودن درختوان، ور آمودن ی بواران، لخوتمثل گریه) های پاییزیتوصیف جلوه

یابود و ی شوهری ظهوور میهوا( و مظواهر آلوودههوای جوذام آنها و زخمبرل

کند. از دلوایلی بودن و پوچی زندگی طاهر را گوشزد میبودن کوچه، خالیخالی

و نقش آن در القای عواطف و احساسوات پردازی توان برای اهمیت صحنهکه می

ها در طرز نگارش بیژن نجدی بیان کرد، کاربرد محی  و اجزای آن به شخصیت

فنجوان »(، 5: 6953نجدی، ) «ی اتاق ایستاده بودپرده»جای فاعل اصلی است: 

هموان: ) «آمودای از دور نمیهیچ دهکوده»(، 65همان: ) «از روی میز بلند شد

فلکوه بوه خواطر »(، 693: 6950نجودی، ) «رفتنودبا او راه می روهاپیاده»(، 87

کن بورف پواک»(، 693همان: ) «ملیحه یک بار دور آت نمای کوچکش چرخید
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هوای ( و... . این کاربرد ویژه در داستان647همان: ) «زدخودش را به شیشه می

شود و احساسات نجدی، ضمن آنکه سبب محو کامل مرز میان انسان و اشیا می

سوازد، سوبب هوا متبلوور مویها را در اشیا و مکوانهای اصلی داستانشخصیت

ک جریان داستان و در نتیجه، درک موؤثرتر مخاطوب از احسواس پویایی و تحرّ

 د.شومورد نظر نویسنده می

 گیرینتیجه -6

کوم کم امّاای اروپایی استم رمانتیسم به معنی خاص و تاریخی آن، اساساً پدیده

های دیگر نیز راه یافت و بر های بعد به سرزمینهم و عمدتاً در دورهاز هرن نوزد

داسوتانی  ادبیّواتهای گوناگون فرهنگی و اجتماعی ملل مختلف از جملوه جنبه

های پوذیری، داسوتانتأثیری ایون گذاشت. یکی از نمودهای برجسته تأثیرایران 

سو رده بوه »اسوتان های او، پن  دبیژن نجدی است. در میان داستان یشاعرانه

و « ی خویسشونبهسه»، «اسوتخری پور از کوابوس»، «روز اسوبریزی»، «زمین

یوزپلنگووانی کووه بووا موون »ی داسووتان از دو مجموعووه« ای بوورای چموونمرثیووه»

های رمانتیسم را بوه شوکلی برجسوته ویژگی« های ناتمامداستان»و « انددویده

، توداعی خواطرات گذشوته، گراییهوا، شوامل طبیعوتاند. این ویژگینشان داده

گرایی و ناامیدی، توجه به عشا، نارضایتی از محی  و زمان موجوود و گریوز غم

-هایی در داستانبه رؤیا و خیال هستند. بیژن نجدی برای بازتات چنین ویژگی

ی این شوگردها، هایش از شگردها و ابزارهای گوناگونی بهره برده است. از جمله

اسوت. او از طریوا « کارکردگرایانوه»و « مقتصودانه»صاویر ها و تاستفاده از واژه

ترین تصویر، بیشوترین معنوا و احسواس را بوه خواننوده کمترین کلمه و فشرده

 است تمام عناصر سوبک خوود از جملوه زبوانمنتقل کرده است. نجدی توانسته

شناسوی، تصوویرپردازی و موسویقی را در خودمت القوای واژگان و نحو(، معنی)

هایش به کار گیرد و از تمام اجزای صوحنه بورای تکووین و لحن داستانمؤثرتر 

چوه در ایون هایش اسوتفاده کنود. آنگسترش حال و هوای رمانتیک در داستان
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و « پواییز و زمسوتان»های ها مشترک است، استفاده از فصولزمینه بین داستان

عمل داسوتان برای به تصویرکشیدن وهای  و « سرد، بارانی و برفی»آت و هوایی 

ی احساسوات و خُلقیوات دهندهای رمانتیک دارند و هم نشاناست که هم جنبه

ی تصوویرپردازی هستند. در نهایت، شیوه« اندوه و ناامیدی»ویژه ها بهشخصیت

هایش نقوش موؤثر نجدی در ایجاد حال و هوایی رمانتیک و شاعرانه در داسوتان

رودم کار میی توضیا و تزیین معنی بهداشته استم چرا که برای او تصویر نه برا

ای در داستان برعهده دارد و ظورف بلکه خود موهعیتی محوری و نقش بیانگرانه

شود تا از این طریا، حالوات روحوی می شمردهی احساس و شعور نویسنده تجلّ

ورزی را بوه مخاطوب گرایی و عشاویژه غم و حسرت و ناامیدی، طبیعتخود به

 منتقل کند.
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 پذذریری مکتذذب ادبذذی سوررئالیسذذم از دسذذتاوردهای مکتذذبتأثیر

 «ضمیر ناخوداگاه» بر تأکیدگری زیگموند فروید با تحلیلروان

 6سلیمان یحیی زاده جلودار

 چکیده

هوای بشوری و آوردهای متفواوت در دانشهای تعامل میان دستیکی از بهترین نمونه 

شناسوی آن بور روان توأثیرفروید و  روانکاوی ینظریههای معرفت، بر دیگر عرصه تأثیر

در آثوار منتشور شوده در ایوران در هنرمنودان سوررئالیسوت اسوت. و همچنین  جدید

خصوص مکتب ادبی سوررئالیسم، مبح  ضمیر ناخودآگاه بیشتر از منظر هنرمنودان و 

 تأمّولادبا بح  و بررسی شده است. در این پژوهش سعی بر آن است، بیشتر تمرکوز و 

چنین سعی محقا بور آن گری باشد. در این پژوهش همتحلیلبر علم روانکاوی و روان

و  ادبیّوات یهای فروید و سایر پیروانش بور حووزهگذاری یافتهتأثیراست تا بر نقش، و 

ای است رشتهنمیااز نوع  اگردد. این پژوهش، به روش کیفی و تحلیل محتو تأکیدهنر 

شناختی اسوت. ای بر وجه روانکاوی و روانشالوده تأکیدی همت آن تمرکز و که وجهه

شناسی بور روی موضووع امیوال بر مناب  روانکاوی و روان تأکیدتلاش شده است، با لذا 

ادبی و هنوری  پنهان و تفکر ناخودآگاه و نقش آن در مکتب رانده و اعماق ضمیرواپس

پوذیری تأثیرترین دستاورد این جسوتار، سوررئالیسم بررسی و تحلیل انجام پذیرد. مهم

هیمی چون: تداعی آزاد معانی، تعبیر رؤیا، ناخودآگواه، ها از مفاسوررئالیست یگسترده

رانوی و خلوا آثوار هنوری و ادبوی از های ل وی، واپسخوات مصنوعی و نگارش، لغزش

 بخودانگی عاطفی و ذوهی است.مجرای بی

مکتب روانکاوی، مکتب سوررئالیسم، ضمیر ناخودآگاه، تداعی آزاد،  های کلیدی:واژه 

 های ل یلغزش

 همقدّمک 3

اساس روانکاوی، یک روش گفتمانی دهیا اسوت  و یا درمان بر 8گریتحلیلروان

گاهی است که در اعمواق وجوودی آو احساسات ناخود افکارکه هدف آن کشف 

                                                 
 دانشگاه مازندران گروه آموزش و اشتغال زناناستادیار  -6

ys_yahyazadeh@yahoo.com 

 
2 -Psychoanalysis 
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ها ناشوی از تجربیوات و احساسوات سورکوت ، دفن شده است که اغلب آنربیما

رد و رویکوو روانکوواوی کووودکی اسوت. خصووص دورانگذشووته، به دوران یشوده

 از طریوا آن بوه کواوش در کند تواخاص است که به روانکاو کمک می یتکنیک

نووعی درموان بور  کواویروان .(8006 6پاسویر و همکواران) ب ردازدذهن بیمار 

ها و آرزوهوای موا تمام ترس ،های فروید است. فروید عقیده داشتاساس نظریه

هون ناخوداگواه موا در ذدوران گذشوته،  یشودهریشه در اعمال و افکار سرکوت

اش، سه عنصر نهاد، خود و فراخوود را مطورح کورد. از او در نظریه .وجود دارند

کند و شامل غرایز و رفتارهوایی اسوت لذت عمل میاصل بر اساس  8نظر او نهاد

 .گیوردگواه او سرچشومه مویآد در انسوان وجوود دارد و از ناخودکه از بدو تولّو

هوای نهواد را تگرایانه، لذّو تمایلات آرمان ان، وجدخلّاقنیز بر اساس ا 9فراخود

کنود توا رفتوار هابول تعادل ایجاد موی ،نیز میان این دو 4کند. خودسرکوت می

روشووی  سورانجام فرویود بوا .(8006، 7سانتروک) هبولی از فرد بروز داده شود

هوای مانند لغزش های پیچیده،معلول علموی در راه درک و چگوونگی پیودایش

 ،انسوان، کوودکی، علایووا یگذشوته یهواشوخی ، تداعی آزاد،و رفتاری کلامی

، تورس، عشوا، نفورت راندهواپوس امیالپنهان، ضمیر یاها،ؤر ها،هیجان و میول

 .یافوت دست ای در ذهن ناخودآگاهکشفیات ارزنده، هوای روانویسوایر ویژگی و

کوواوش در روان  او ذهوون ناخودآگوواه را حقیقووت ذهوون انسووان و روانکووواوی را

گور و پژوهشفروید به عنووان یوک (. 665: 6955، آل احمد) ناخودآگاه دانست

شخصوویت خووود را بوور مبنووای  ینظریووه شناسووی،روان یدر حوووزهدانشوومند 

 یوک رشووته جلسووات در خلوالفرویود  .بنوا نهوادبالینی بیمارانش  یمشاهده

و تجربیوات گذشوته  اتاحساسو یآنچوه را بیموارانش دربواره روانکاوی طولانی،

                                                 
1 -Passer et al. 
2 -Id 
3 -Superego 
4 -Ego 
5- Santrok 
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روش او بوا تحقیوا  تعبیور کورد. خلّاقگفتند به طور  خیالی خود به او واهعی و

 فورق داشوت کاملواً، شوویار یووا رفتوواروه یآزمایشگاهی دهیا عناصر تجربووه

 (. 660: 6934و شولتز،  زتشول)

 یکه در حوزه در مقام یک روانکاو در تحقیقات خود به این نتیجه رسید فروید

یعنی ) نیست هیچ رویدادی اتفاهی ،های جسمیدرست مانند فرایند ،نروا

این بدان معناست که هر رفتار آدمی معلول یا تحت  (،دهدروی نمی علّتبدون 

برای ( 6300) یاهاؤگون است. فروید با کتات تعبیر رعوامل طبیعی گونا تأثیر

 ت خود بهرهمشاهدا غنی یهمجموع رخدادهای روانی از حاکم بر اثبات جبر

 یت باوری روانی را شناختهگرفته بود. برخی روانشناسان تا آن زمان اصل علّ 

فروید این اصل را به  مدیدندبودند ولی آن را فق  در رفتار آگاهانه و عمدی می

اعتقاد داشت که بررسی  و دادبه ظاهر کم اهمیت نسبت می هر رخداد روانی

ها را نادیده که علم تا آن زمان آن ،معنااً بیظاهر های روانیو معلول پدیده علّت

: 6955، بکولا) انجامدها میانسان تر حیات باطنیبه شناخت عمیا گرفته بود

شناسی، فلسفه، (. این کشف علمی فروید، علوم مختلف را از جامعه881-887

مکتب م هرارداد تأثیررا تحت  ادبیّاتشناسی، سیاست، پزشکی، هنر و زبان

 مستقیماً ادبیّاتهنر و  یهایی است که در حوزهالیسم نیز یکی از عرصهسوررئ

از این منظر بود که مکتب  تأثیراین های فروید بهره برده است. از یافته

ر ضمیر ناخودآگاه استفاده کند نه تفکّ های مثبتِّئالیسم سعی کرد از جنبهسورر

های مربوط به اختلالات ها و بیماریهای درمانی مربوط به ناهنجاریبر جنبه

ها را به کاربردهای عملی در زندگی در استفاده، آن یشخصیت. این شیوه

لینگز، ) دخوانمیفرا شناختییت، هنر و نگارش خودکار و زیباییخلّاه یزمینه

فروید اولین کسی بود که اصول علم روانکاوی را در البته خود  (.816: 8065
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در ابتدا برای موضوع کارش، زندگی و کار  حتّیو  گرفتکار میهنر و نگارش به

    (.8006، 6بلوم) لئوناردو داوینچی را انتخات کرد

آن  تأثیرگری و تحلیلعلم روانکاوی و روان در پژوهش حاضر تلاش خواهد شد

چنین این پژوهش هم در بر مکتب ادبی سوررئالیسم مورد بررسی هرار گیرد.

های فروید و سایر پیروانش بر گذاری یافتهتأثیر تلاش خواهد شد تا بر نقش و

پیش رو، ضمن  ید. در مقالهشو تأکیدو هنر و نگارش خودکار  ادبیّات یحوزه

م شناسی استبر مباح  روانکاوی و روان تأکیدتوجه به مباح  هنری و ادبی، 

 شناسی بر رویبر مناب  مهم روانکاوی و روان تأکیدشود با تلاش می روازاین

رانده به اعماق ضمیر پنهان و تفکر ناخودآگاه و نقش آن در موضوع امیال واپس

مکتب ادبی و هنری سوررئالیسم، تحلیل و بررسی صورت پذیرد. این پژوهش، 

ت آن همّی ای است که وجههرشتهنمیابه روش کیفی و تحلیل محتوی از نوع 

 .ناختی استروانکاوی و روانش یای بر وجهشالوده تأکیدتمرکز و 

  0ضمیر ناخودآگاه-0

د چگونوه هوترین دستاورد فروید این بود، تشوخیص دشاید بتوان گفت، که مهم

 یگذارنوود. او از راه مشوواهدهمی تووأثیرها نیروهووای ناهوشوویار، بوور رفتووار انسووان

مخوزن افکوار،  ،بیمارانش به وجود ناهوشیار پی برد. وی معتقود بوود ناهوشویار

 توأثیرزیر سطا آگاهی هوشیار هرار دارد، ولوی  ت که کاملاًخاطرات و امیالی اس

روانکاوی اکثر  ی(. در نظریه6939 ،سید محمدی) دگذارزیادی بر رفتار فرد می

ناخودآگاه( هرار دارند. این رویکرد ) فرآیندهای ناهوشیار تأثیراعمال انسان تحت 

ی، هنرهوای زیبوا و علووم انسوان حتّویشناسی، بر علوم اجتماعی و علاوه بر روان

: 6937 ،اتکینسوون و هیلگوارد) زیوادی گذاشوته اسوت تأثیرهای خاص نگارش

کوه این روزها در مورد این :روانکاوی اظهار داشت ی(. یک پژوهشگر نظریه845

                                                 
1 -Blom 
2 -Unconscious 
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گیورد و شناختی( بودون انتخوات هوشویار صوورت میروان) هایبیشتر عملکرد

 فاق نظر وجوود دارددهند، اتّوی میبرخی از رفتارهای ما برخلاف میل هوشیار ر

رسوود کووه ناهوشوویار، (. اکنووون بووه نظوور می815: 8065 ،6کوورون و پووروین)

هوادر اسوت اطلاعوات  کوهم چنانشدمی تصوّرتر از آن است که ابتدا مندانههوش

رویوودادهای آینووده را  حتّوویو  کلووامی و دیووداری و هنووری پیچیووده را پووردازش

 صورفاًناهوشویار  رسودامه ریزی( کنود. بوه نظور میها برنبرای آن) بینی وپیش

یوت نیوز خلّاهآزمایی، و له، فرضیهها نیست، و در حل مسأها و تکانهمخزن سایا

ایون عقیوده کوه نیروهوای (. xx: 6335، 8پورنشتاین و ماسیلینگ) نقش دارد

 تثابت شوده اسو کاملاً بگذارند، تأثیرتوانند بر فکر و رفتار هوشیار ناهوشیار می

واهوو  عناصوور ناخودآگوواه توسوو  نیروهووای (. در 668: 6934 ،شووولتز و شووولتز)

اند و با غلبه بر نیروهوای خودآگواه العاده خودآگاه به عقب رانده و طرد شدهفوق

 ذهون شووند تواننود وارد هسومت خودآگواهعناصر ناخودآگاه هوم موی هاست ک

بول درک نیسوت، ناخودآگواه بوه صوورت مسوتقیم ها (. تفکّر65: 6959موللی )

خودآگواه  تفکّورتوری از بخوش ناهوشیار، یک ظرفیت بسیار بوزرل تفکّرفرآیند 

صوورت غیرمسوتقیم و ه دهد تا بوناخودآگاه اجازه می تفکّردارد، این توانایی به 

 (. 36: 8001و همکاران،  9دیجکستریوس) کندل بروز مبدّ

 ابداع روان کاوی-4تداعی آزاد-6

این اصل استوار است که فرد، هر چه را که به ذهنش مبنای تداعی آزاد بر 

آور، دردناک، خجالت یرسد بر زبان آورد. بیماران باید، بدون نگرانی در بارهمی

شود تا از یا غیر منطقی بودن افکارشان حرف بزنند، به افکارشان اجازه داده می

ند. هدف موضوعی به موضوع دیگر بروند، بدون آن که خودسانسوری داشته باش

                                                 
1- Cervone & Pervin. 
2- Pornstein & Masling. 
3- Dijksterhuis et al. 
4- Free association. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Daniel+Cervone&search-alias=digital-text&field-author=Daniel+Cervone&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Daniel+Cervone&search-alias=digital-text&field-author=Daniel+Cervone&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Lawrence-A.-Pervin/e/B001IOFJS0/ref=dp_byline_cont_ebooks_2


 619 ■ .گری زیگموند فروید ..تحلیلتأثیرپذیری مکتب ادبی سوررئالیسم از دستاوردهای مکتب روان

که افکار و احساسات  ایگونههآزاد کاهش مقاومت دفاعی است. ب از تداعی

احساسات ) ناهوشیار بتوانند ظاهر شوند. هدف روانکاوی این است که تعارضات

تر و منطقی یرانده شده( وارد هوشیاری شوند تا به شیوههای واپسو انگیزه

(. 434: 6937اتکینسون و هیلگارد، ) ها برخورد کردتر بتوان با آنواه  بینانه

که به بیمار کمک کند تا مواد سرکوت شده را به یاد آورد از فروید برای این

خواست بر رویدادهای گذشته تمرکز کند. بیمار باید به نوعی درمانجو می

رسید، بیان پرداخت و هر چه به ذهنش میپردازی با صدای بلند میخیال

شناس به درمانجو در این روش روان (.601: 6934ز، شولتز و شولت) کردمی

اگر در نظرش بی  حتّیرسد بلافاصله بگوید، گوید هر چه را که به ذهنش میمی

اهمیت، و یا خجالت آور باشد. فروید به معنی، تمسخر آمیز، پیش پاافتاده، بی

اثر  داد و موضوعات آشکار و نهان را که درهای کلامی گوش میت به تداعیدهّ

 یوی، این موضوعات نشان دهنده یکرد. به عقیدهشد کشف میها تکرار میآن

عنوان یکی از های ناهوشیار فرد بودند. در این شیوه روانکاو بهامیدها و ترس

کرد. در این برد استفاده میپی می های رفتاری افرادهایی که به چالشروش

نات و اصیل را در اختیار روانکاو صورت ناخودگاه اطلاعات  روش آزمودنی به

 دهد.هرار می

  3رانیوا پس -4

خودآگاه،  یامیال یا خاطرات بسیار دردناک یا ترسناک، به حوزه ،رانیدر واپس

شوند. خاطراتی که خجالت، عذات وجدان یا سرزنش خود فرد الورود میممنوع

اتکینسون و ) شوندیرانده مبه درون ناخودآگاه واپس شوند، معمولاًرا موجب می

اعمالی را که  ای است که فروید نخستواژه رانیواپس(. 874: 6937هیلگارد، 

هیستری  یدر مطالعوه کار برد.هبشد، می "روان نژندی" و "هیستری" منت  به

شد که برخی از بیماران او خاطراتی را به یاد  روهبا این پدیده روب فروید

                                                 
1 -Repression 
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که ، اطلاعاتی واضا بود کاملاً ،آمدخاطرشان می هاگر ب هر چند که مآورندنمی

آن را که  "6مندانوهنیت"عمل  بنابر این فراموش کند.ها را آنرزو داشت آبیمار 

چون جوهر  مشدمی« 9سرکوت» و« 8شدهمن » زده،اش واپسگاهانوهآر تفکوّ از

داشتن به سادگی در کار طردکردن و چیزی را بیرون از آگاهی نگه رانیواپس

نه تنها از نابودی  ،هراندواپس فروید همیشه اصرار داشوت کوه چیزهوای. است

شوند، بلکه گرایشی به بازپدیدارشدن گاه نگاهداری میآد و در ناخودنگریزمی

ه ب است و "زده واپس"های سازش بین اندیشه یدارند. بازپدیدآمدن در نتیجه

 (.83: 6954، صنعتی) شوندیدارمیدپو....  یاؤردر  صورت مبدل

 واپس روی و ضمیر ناخودآگاه-0 

روند بلکه در اختیار فروید معتقد بود که خاطرات فراموش شده از بین نمی

ولی نیرویی وجود دارد  مدندده برای ظهور و بازگویی مجدّآما شخص هستند و

گذارد خاطرات ضمیرناآگاه به خودآگاه کند و نمیکه از این امر جلوگیری می

کند. از نگاه روانکاوی فروید، برای می ها را در همان جا ابقاارد شوند و آنو

. بر اساس استدرمان بیماران روانی، نیاز به این خاطرات و تصاویر ناخودآگاه 

ی هستند که این نظریه در درون انسان امیال و آرزوهای متفاوت و گاه متضادّ

خصوص در مورد ز و تضاد هستند. بهبه صورتی آگاهانه یا ناآگاهانه مدام در ستی

ی شخص و یا به طور کلی، جامعه، در اهخلامیال و آرزوهایی که با معیارهای ا

سرکش است  یاین میل متفاوت و غریزه تقابل هستند. در این حالت، معمولاً 

گیرد، و در ی جامعه نیز نیرو میاهخلکه در مقابل امیال دیگر که از رویکردهای ا

شود. ها شکست خورده، به مرور وارد هسمت ضمیر ناخودآگاه میآنمواجهه با 

ت زمانی طولانی ادامه داشته باشد، البته اگر این نزاع درونی امتداد داشته و مدّ

شود و گاه نیز پریشی میباع  روان و دنزمیآرامش و تعادل روانی فرد را برهم 

                                                 
1 -Intentionally 
2 - Inhibited 
3 - Inhibited 
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گردد که همان هر میهایی از بدن ظاهسمت در به صورت فیزیکی و فل  شدن

 (.55-53: 6976فروید، ) بیماری هیستری است

ی فّعالهای فروید پس از تجارت و تحقیقات بسیار پی برد که در مغز هسمت

پذیر نیست. ا دست یافتن به آن به سادگی امکانوجود دارد که برای یک محقّ

ها بخش گیرد از وجود اینخود شخص که تحقیا بر روی او صورت می حتّی

های ها مجهول و مخفی هستند. فروید این هسمتآگاه نیست و این هسمت

ها را هسمت ناخودآگاه ذهن نامید. فروید با را تشریا و توصیف نمود و آن فعّال

پی برد. در این روش،  "ضمیر ناخودآگاه"های خوات مصنوعی، به وجود شیوه

پرسید الاتی میو از او سؤکشید و روانکادراز می بیمار در محیطی آرام و آسوده

داد. فروید از خواست جوات میبیمار آزادانه و بات میل خود هر طور می و

در  حّتیشناخت. او یافت و آن را میبه نهاد بیمار راه می« هاداده»طریا این 

که از تبدیل ناخودآگاه به خودآگاه  دکراین روش، نیروهایی را شناسایی

اهای این روش از طریا خودکاوی پاسو ب به معمّکنند. او اغلجلوگیری می

های وجود ضمیر ناخودآگاه در ذهن انسان داد. از نظر فروید از دیگر نشانهمی

ها و... است. امری که ها، مکانو س س به خاطر آوردن مفاهیم، نام "فراموشی"

اکنون فراموش شده به هسمت ناخودآگاه وارد شده است و یادآوری آن نیز 

-666: 6976زیگموند فروید، ) ال همان امر از ناخودآگاه به خودآگاه استانتق

کند که یو شناور در آت تشبیه می ی(. فروید روان انسان را به توده667

تر آن در درون آت و از آگاهی و شناخت ما پنهان است و هسمت هسمت بزرل

عواطف، امیال و خودآگاه( هابل مشاهده است. روان ناآگاه شامل ) ناچیزی از آن

پوشاند. این هسمت، اغراضی است که فرد از دیگران و بالاتر از آن، از خود می

 حتّیتر و یعنی هسمت ناخودآگاه روان به مراتب از هسمت خودآگاه وسی 

های آن آگاهی نداشته باشیم. برای یتفّعالاگرچه نسبت به  متر استفعّال

روان او ناگزیر از شناسایی همین  شناخت اعماق وجود انسان و شناخت واهعی
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روانکاوی از چند  ی(. نظریه849: 6958داونز، ) هسمت ناخودآگاه روان هستیم

ه وجود آمد. در این روش دهه تعامل فروید با بیمارانش در جریان روانکاوی ب

کند تا شخصیت و رفتار فرد را با تمرکز بر تجربیات تلاش می کنندهدرمان

دگی، به ویژه امیال و تمایلات سرکوفته، ناهوشیار را کشف زن یدوران گذشته

 ها پی ببرد.کند و به دلایل واهعی آن

 3های لپیلغزش-3

طور ناخواسته از آدمی شود که بهی گفته مییبه آن دسته از رفتارها و گفتارها

شوند و های درونی شخص میها و خواستهتزنند و باع  آشکار شدن نیّسر می

 های زبانیهای لفظی، لغزشها، اشتباهشتباهی شامل فراموشی نامهر نوع ا

شود. فروید معتقد ها را شامل میطور کلی طیف وسیعی از اشتباه و بهری نوشتا

دست کم  یاها مفهومی نهفته است و است که در پس هرکدام از این اشتباه

ند که در ضمیر تهسمفهومی غیرهابل اشتباه  یکننده ها بیانبیشتر این اشتباه

توانند در ا میهآنناخودآگاه گوینده وجود دارند و هرار بوده که مخفی بمانند. 

جزئیات  امّا مها اشتباه نیستندیک اثر عالی از هنر و نگارش اتفاق بیفتد، آن

(. 6: 8000 8ماهون) مفاهیم زیباشناختی هنرمند است یدهیا از همه

رسد نظر میرا در بر دارد که به معنایی امر این است که اشتباه ل ی حقیقت»

فاق افتاده است که ات اتّ ی بدیهی و غیر هابل اشتباه است. به کرّدر موارد خاصّ

ل ی دیگر را به عنوان  یک لغزش زبانی یا برخی اشتباهات خّلاق ییک نویسنده

 کار گرفته است. این حقیقت امر باید بهی بهتخیّلیک وسیله برای خلا یک اثر 

در واه  او با  مل ی را در نظر داشته است تنهایی به ما بباوراند که او اشتباهات

 علّت سنجش و ملاحظه دست به خلا اثر زده است. چنین رویدادی به این

استفاده  ینیست که نویسنده دچار یک لغزش هلم تصادفی شده است و اجازه

                                                 
1 -Parapraxes 
2 -Mahon 



 615 ■ .گری زیگموند فروید ..تحلیلتأثیرپذیری مکتب ادبی سوررئالیسم از دستاوردهای مکتب روان

زبانی، چون یک لغزشهای داستانش، همیکی از شخصیت یوسیله از آن را به

گیری از کمک یواسطهه ما را به چیزی، به داده است. او بر آن است که توجّ

 «توانیم آنچه که منظور وی بوده، جویا شویمزبانی، جلب نماید و ما میلغزش

 هر یکه در پ بودمعتقد  گریتحلیلدیدگاه روان. (47-41: 8069 ،فروید)

 یامفهومی نهفته است و  کند،بیان می هاًاشتبا که انسان جمله یا کلمه گفتاری

ند هسترهابل اشتباه مفهومی غی یکننده بیان ت،هادست کم بیشتر این اشتبا

که در ضمیر ناخودآگاه گوینده وجود دارند و هرار بوده که مخفی بمانند. 

 اصیل و واهعی هاییبلکه بیان ای تصادفی نیستند،، واهعهتبنابراین، این اشتباها

 ها دارد.هستند که فرد سعی در مخفی کردن آن

 تحلیل رؤیا-1

ها و تعارضات سرکوت صورت نمادی، امیال، ترسفروید معتقد بود رؤیاها، به

اندکه فق  هدری شدید سرکوت شدهه دهند. این احساسات بشده را نشان می

های آیند. امیال و آرزوهنگام خوات، به صورت تغییر شکل یافته، به سطا می

ی او در ی انسان و نیز خاطرات و تصاویر فراموش گشتهزدهسرکوفته و واپس

کنند. در زمان بیداری، آن نیروی حالت خوات به شکلی دیگر خود را وانمود می

شود، این بازداری مقاومی که مان  ورود محتویات ناخودآگاه به خودآگاه می

واند روکشی بر روی آن تصاویر تولی موه  خوات، تنها می مبسیار نیرومند است

 ها اجازه دهد به شکلی تغییرشکل یافته وارد خودآگاه شوندکشیده و به آن

سالان نیز در بزرل"تر (. به عبارتی روشن669-668: 6934شولتز و شولتز، )

های گذشته چون کودکان، افکار پنهانی رؤیا، همان آرزویی است که در زمانهم

هایی تغییر شکل یافته (. رؤیاها چهره668: 6976روید، ف) "برآورده نشده است

ها مربوط رؤیازده است و هسمت اعظم یا درهم از همان آرزوها و تصاویر واپس

شولتز و شولتز، ) ایمراتی است که در دوران کودکی داشتهثّأبه تجربیات و ت

6934 :669 .) 
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 ناخودآگاه و ضمیر رؤیا-8

گیری رؤیا نقش رهای ناخودآگاهی که در شکلگوید که همان سازوکافروید می

کنند. دو سال پس از انتشار هنری نویسنده و شاعر نیز عمل می دارند، در کار

را ی خود فروید رساله 6360سالدر  "روز ی آفریننده و رؤیاینویسنده"

یایی که هنرمند در ؤی رخاطره ی لئوناردوداوینچی نوشت. اثری که از راهدرباره

به ( بردمی ای چند بار دم خود را به دهان لئوناردو فروپرنده) دیده بودکودکی 

ی اگر سرهای زیبای کودکان را باز تولید چهره مپردازدرازهایی در آثار او می

م هم کسی جز مادر او، کاترینا، نخواهد بود و نقاش بدانیم، زن متبسّ  کودکی

داشته است و  تعّلابه مادر او این لبخند اسرارآمیز  شود کهگمان ما تقویت می

بانویی فلورانسی باز یافته  حال این لبخند گم گشته را با اشتیاق بسیار در

ی فروید جدا از اشتباه در خواهی. این نوشتهحضور دو مادر و همجنس .است

ی برگردان آلمانی نادهیقی بود که از متن که نتیجه(کرکس انگاشتن آن پرنده

تک "هایی در مورد نتیجه، استنتا  ، و در(فروید هرار داشت لئوناردو در اختیار

هنرمند در  آگاهیخودباز در بررسی جایگاه و نقش نا ،"جنسی بودن کرکس

شود. فروید پس از کلاسیک محسوت می آفریند، کاری درخشان وآثاری که می

ی اثر هنری در ناخودآگاه هنرمند و توضیا همانندی اثر با سرچشمه شرح

ی مهمی نیست، هادر به روشن کردن نکته کند کهی روز، اعتراف میرؤیا

و در منطا زیبایی  شودشناسی خار  میای که از مرز روانکاوی و رواننکته

 شناسی نات هابل فهم است. به نظر فروید، هنوز به درستی معلوم نیست که

چگونه  ؟کندینویسنده چگونه رؤیای روز خود را در پیکر اثر هنری به ما ارائه م

گذارد، و لذتی هنری و ی چنین ژرف میتأثیرما  است که کار او در

 احمدی،) ی اوستگهمان هنر آفرینندهاین  ؟شودشناسانه را موجب میزیبایی

یک  ی، بیان کنندهرؤیاطور کلی فروید معتقد است که ه ب (.978-975: 6957

صورت آزادانه ه ها برؤیادر زیرا امیال نهفته  مراهنما به سمت ناخودآگاه است
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ولی  مآورندرا به یاد می رؤیای آشکار اها محتوانسان شوند. معمولاً بیان می

 .استماند و با کمک یک متخصص هابل تفسیر نهفته می ی پنهان معمولاً امحتو

 سوررئالیسم-3

 یدر بواره ای که نظریات زیگموند فرویود،سوررئالیسم مصادف بود با دورهظهور 

 را بوه خوود کنجکواو تفکّور "رانویواپس" و "رؤیواتعبیور "، "ناخودآگاهمیر ض"

سورئالیسم یک جنبش و مکتوب ادبوی و هنوری اسوت کوه . مشغول داشته بود

ایون اندیشوه خود برتون  .سیس شدأتوس  شاعر و منتقد فرانسه، آندره برتون ت

 یوتفعّال مکتوب جدیود خوود را بور یپایوه و هتحقیقات فروید الهام گرفتورا از 

خود را در یک بیانیه در سال  یآثار سوررئالیست وی. بنا نهاد "ناخودآگاهضمیر "

غیر منطقی بهتورین حالوت  تفکّردر پاریس منتشر کرد. در این جنبش،  6384

ات ذهنی است. سوررئالیسم بر نقوش ضومیرناخودآگاه در درک و بازنمایی واهعیّ

 یش ضمیرناخودآگاه ذهون را بوه شویوهکند و بخمی تأکید انهخلّاههای یتفعّال

مجسومه  ،نقاشوی یگیرد. این جنوبش، در زمینوهکار میه تری بیم و جدّمنظّ

و بیانوات بوه ظواهر غیرمنطقوی، نوشوتن خودکوار و  توهّم، و بر ادبیّاتسازی و 

یگانوه  برتووناز نظر  (.861: 8006 ،6سابتین و چاندرا) داشت تأکیدتداعی آزاد 

چنین  .انگیز و خیالی استحیرت ،آشکارکردن امور غیر عقلانیهمانا  ،هدف هنر

تردید بخوش اعظوم . بیبندداست که برتون اصل تداعی آزاد فروید را به کار می

و چیونش تصواویر در هنور  "نگوارش خودکوار"ها در های سوررئالیسوتاندیشه

در فرهنووگ آکسووفورد (. 8: 8،8000لوموواس) فرویوود اسووت هایاندشووه موودیون

یک جنبش و سبک هنوری در اوایول " مئالیسم این گونه تعریف شده استسورر

ذهن، و جسوتجو در ضومیر  یهکه در جهت فهم ظرفیت بالقوّ استهرن بیستم 

صورت نگارش خودکار و چینش تصاویر نامعقول در ه که ب استناخودآگاه ذهن 

                                                 
1 -Sebastian & Chandra 
2 -Lomas 
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 6384. ایون جنوبش در سوال است کنار هم، و پی بردن به عما رؤیاهای افراد

 .کار کوردهوی شروع به برتون و با داشتن محتوای سیاسیِّتوس  مأموریت آندره

 توأثیرت تحوت این جنبش از نمادگرایی و دادائیسم گسوترش یافوت و بوه شودّ

افرادی که در این زمینه شاخص بودند و  های زیگموند فروید هرار داشت.اندیشه

ماسوون، جوین آرپ، آندرههوا ترین آنمی، برجستهدر هنرهای تجسّ کارکردند و

ری و لوئیس بونوئول جوآن میرو، رنه مگریت، سالوادور دالی، ماکس ارنست، مان

نوشوتن "هوا ترین آنکننود کوه سوادهی عملی پیشونهاد میچند شیوه "بودند

است. یعنی نویسنده پس از آنکه خود را بوه رؤیوا سو رد هور چوه بوه  "خودکار

آید و بوه کند. اولین جمله خود به خود مییادداشت  تأمّلذهنش رسید باید بی

تعریف برتون آندره (.6960: 8065فرهنگ آکسفورد، ) دنبال آن جملات دیگر...

خودکاری روانی مح ، که شخص :»داردگونه ابراز میاز سوررئالیسم اینرا خود 

کتبوی یوا بوه هور  طور شوفاهی یواه ب به یاری آن هصد ابراز کارکرد واهعی فکر

 ناشی یهرداشته باشدم به فرمان فکر، در غیات هرگونه عنصر بازدارندطریا دیگ

برتوون نقول از ) «یاهخلواز عقل و فارغ از هرگونه دلبستگی زیبایی شناسانه و ا

سوررئالیسم، یک مفهوم روانشناختی مدرن است کوه (. 688: 6914رید، هربرت

این حالت گواهی ی که حالت نیمه هوشیار دارد مبتنی است. یرؤیابر یک حالت 

در نهایوت (. 86-88: 8066 ،6سوینگ) کندتر از حالت خودآگاه جلوه میواهعی

گوید، به معنی چیزی خوار  از واهعیوت یوا طور که برتون میسوررئالیسم همان

برتر از واهعیت نیست، بلکه بیشتر به معنی گورایش بوه عموا و هسومت پنهوان 

سوررئالیسووم کشووف یکووی از (. پیوودایش 31: 6955آل احموود، ) واهعیووت اسووت

ی جدیودی را بوه روی اکتشوافات او های اصلی وجود انسان بود که دروازهجنبه

 "هدم گذاشوتن افکوار انسوانی"در عالم ذهن و ماده باز کرد. سوررئالیسم را باید 

ای جدید از هستی و به عبارتی دیگر کسب آزادی متفاوتی دانست که در حیطه

                                                 
1 -Singh 
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گفت سوررئالیسم در هنر همان  توانبدین ترتیب میتا حال تجربه نکرده است. 

آفریدن اسوت  زیرا که اختراع نوعی مانجامدفرآیندی است که علم به اختراع می

 (.35-31: 6955، آل احمد) راستی که کار حقیقی هنر اختراع استو به

هایی از تداعی که کی است بر باور به واهعیت متعالی شکلسوررئالیسم متّ

های رد غفلت هرارگرفته، و مبتنی است بر هدرت مطلا رؤیا، و بازیتاکنون مو

آراگون از ییبرتون و لوآندره(. 965-961: 6955، بکولا) ی فکرطرفانهبی

سراسر هنر خود  تئوری فروید هرار گرفتند و تأثیرئالیسم تحت رسرمداران سور

ها، نقش ئالیسترت ذهن ناخودآگاه ساختند. گرچه هبل از سوراامرا مملو از اله

 امّا مشودیاگونه در آثار هنری دیده میؤناخودآگاه و تخیل و تصاویر ر ذهن

هنر خود را با تصاویر ناخودآگاه  ،مشخص و آگاهانه ایبا شیوه ،هاسورئالیست

موجب خلا تصاویری بدی   لی دست پیدا کردند کهآمیختند و به بیانی تخیّدر

عوامل  کوشیدند تا از برخوردمی ندر واه  آنا سابقه در دنیای هنر گردید.و بی

وجود آورند که به درک تازه از واهعیت های بناخودآگاه و خودآگاه، شناخت تازه

های گروه بروتونیان و های خودکاری سوررئالیست. بدون شک اندیشهدانجام

ضمیر  (.8005، 8پولینگ) شودهای فروید ناشی میاز اندیشه 6سونزاازجمله م

از این منظر بود  تأثیرزیادی بر سوررئالیسم داشت و این  تأثیرخودآگاه فروید نا

ناخودآگاه استفاده  تفکّرهای مثبت که مکتب سوررئالیسم سعی کرد از جنبه

های مربوط به ها و بیماریهای درمانی مربوط به ناهنجاریکند نه بر جنبه

به کاربردهای عملی در  را نآنا ،استفاده یهای شخصیت. این شیوهاختلال

 شدکار گرفته میخودی بهیت، هنر و نگارش خودبهخلّاه یدر زمینه زندگی

ئالیسم بر این اصل استوار است که مناب  پنهانی در رسور (.816: 8065لینگز، )

کنند در میرا  عا میادّ  نکه آنا هم است علّتذهن بشر وجود دارد و به این 

های هابل ای باهی مانده است. جنبهف نشدههای کشفرهنگی گذشته هویت
                                                 

1 -Masson 
2 -Poling 
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 هرار تحلیلعلم روانکاوی مورد  یبه وسیلهموشکافانه  صورت، که باید بهتأمّل

 (.488: 6975، سید حسینی) ردگی

سیس ی تأهای اولیهنگارش خودکار و ضمیر ناخودآگاه در طی سال

کارهای  حّتیو کار گرفته شد ه ها از جمله سالوادور دالی نیز بسوررئالیست

 شودهای ضمیر ناخودآگاه فروید ناشی میها و اندیشهاصلی دالی نیز از نوشته

ها که در ی اول سوررئالیستهایی از بیانیه(. در هسمت98: 8000، 6لوماس)

ای که هنوز مرا به یگانه کلمه»خوانیم: منتشر شده است می 6384سال 

(. در 364-367: 6956حسینی، سید ) «آزادی است یآورد کلمههیجان می

از اوایل هرن  امّانگاه اول انسان مدرن که آزادی اندیشه برایش مسئله شده بود، 

 یاز شناخت تن فراتر رفته و روان را نیز به مثابه شناسیبیستم که انسان

پهنایی بیکران و سرشار از امکانات و مسائل گوناگون، مورد شناسایی هرار داد، 

نیز رنگ جدیدی به خود گرفت و شکلی دیگر از آزادی به نام  ی آزادیلهأمس

ی اساسی در مکتب نکته شد.مغز( و روان نیز متجلّینه) آزادی ذهن

ریزی و پزشکان پایه ازسوی سوررئالیسم این است که این رشته در اصل

پزشک بوده گذار این مکتب که خود روانبرتون بنیانگسترده شده است. آندره

شناس و را از فروید، روان "ضمیر ناخودآگاه"ریات مربوط به است نظ

و پدر معنوی مکتب  به عبارتی، فروید به عنوان مبدأ بود و گرفته گرتحلیلروان

 شود.می شمردهسوررئالیسم 

 ضمیر ناخودآگاه و سوررئالیسم-35

تصاویری روشن و ناروشن  یضمیر ناخودآگاه انسان محل و منب  بزرل ذخیره

ت. تصاویری که در فضای تاریک ناخودآگاه به صورت مستقل و یا در هم اس

اند. هنرمند سوررئال با روشنایی انداختن در این انبار بزرل ریخته ذخیره شده

کشد که برای خودش نیز ناشناخته و غیر گاهی اوهات مصالحی از آن بیرون می

                                                 
1 -Lomas 
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ل تجربیات خود هابل یادآوری و شناسایی است. این تصاویر ممکن است حاص

شخص و یا دیگران باشد. تصاویر حاصل از تجربیات خود شخص نیز ممکن 

یعنی کارهایی که شخص  ماست حاصل تجربیات عملی شخص در زندگی باشد

 ،ای از زندگیخویش در برهه تخیّلو  تفکّرانجام داده است یا شخص با هدرت 

رده است. نوع دیگر این ها را فراموش کاتی ساخته که اکنون آنتصوّرافکار و 

که در ضمیر ناخودآگاه شخص ذخیره  استتصاویر مربوط به تجربیات دیگران 

یعنی تصاویری  مشده است. تجربیات عملی افراد دیگر که شخص شاهد آن بوده

ی خود شخص است و بر که حاصل بینایی شخص است یا تصاویری که ساخته

ثل شنیدن خاطرات و شرح حال م ،اساس تجربیات دیگران به وجود آمده است

آثار نویسندگان، که حاصل افکار خود را بر روی کاغذ  یدیگران و یا مطالعه

کند که به ها، تصاویری در ذهن خود خلا میآن یاند و شخص با مطالعهآورده

کند ولی در هسمت ضمیر ناخودآگاه این تصاویر را فراموش می مرور ظاهراً

ئالیسم تداعی آزاد معانی و تصاویر است و هنرمند شود. اگر سوررذخیره می

هادر است که به آن مفاهیم و  تخیّلسوررئال با حالتی شبیه خوات یا هدرت 

هنرمند سوررئالی که در  ی ضمیر ناآگاه دست یابد، طبیعتاً تصاویر انباشته شده

ترین حضور را داشته تری زندگی کرده و خطوط هرمز در آن پررنگجوام  بسته

تری دسترسی دارد که اغلب در جامعه، خود هنری غنی یاست به سرمایه

طور ه ب .(8: 6938 ،صنعتی) ها نیستشخص هادر و یا مجاز به عیان کردن آن

های هنر و کلی مفاهیم ضمیرناخودآگاه، از دیدگاه سوررئالیسم در زمینه

را در یک  ..های فرهنگی، دینی، اجتماعی و.فراتر رفته، زمینه حّتیاسطوره، 

ات مشترک یا نزدیک به هم در تصوّرگیرد و باع  ایجاد علایا و ملت در بر می

های روانی شود که برآیند آن نیز نزدیکی ویژگیبین مردم در یک جامعه می

 شود.افراد جامعه به یکدیگر می
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 روش تداعی آزاد فروید و سوررئالیسم -33

گرفت و  هرار هاالیستسوررئ اهبال مورد که مهم دیگریی نکته

 برخی درمان در فروید روش دبردن بهره آن از بسیار هاسورئالیست

 و آزادانه بیان نوعی به روانکاوی در فروید .بود روانی هایبیماری

 که را هر آنچه بیمار که ترتیب بدین .کردمی تکیه سانسور بدون

 داعیت" درمانی روش این آوردمی زبان به کردمی خطور ذهنش به

 ذهن کنترل بدون و مصنوعی خوات بدون که بیمار داشت نام "آزاد

 با فروید :کردمی بیان رسیدمی ذهنش به که را چه هر هوشیار

 به که آنچه از تصویری توانستمی آزاد تداعی به کردن گوش

 فرآیندهای و کند ترسیم گذشت،می ذهن بیمار در ناخودآگاه صورت

 ره برای (. سوررئالیسم67: 6945برنر، ) کند یبررس را ناخودآگاه روانی

 و اسلوت ناخودآگاه، شماری در محفوظ تصویرهای مخزن به گشودن

 امکانات کشف برای ابزارهایی هاهای مختلفی داشته، که اینروش

 رؤیازدگی، وهم، مستی و از هایحالت مرفتندمی شمار به انسان یهبالقوّ

 کردن نگارش، همگی ابزار سرازیر و مصنوعی خوات خودی، و بی خود

 و آگاهانه تفسیر درون به که ناخودآگاهند تصویرهای از سیلی

 درونی هایاجبارحالت تحت کهبرندیورش می واهعیت از منطقی

طور مشخص بیان ه انگیزشان ب اضطرات واهعیت با تصویرها هنرمند، این

بعی بسیار نیرومند و من أ(. ضمیر ناخودآگاه منش758: 6956پاکباز، ) شودمی

های هنری است. در آفرینش به سبک سوررئالیسم، هنرمند گاه به یتخلّاهبرای 

ها و یا با استفاده از خوات تخیّلال ذهن، هایی همچون جریان سیّ شیوه

ی آفریند که برای خود هنرمند هم مایههای خویش اثری هنری میکابوس

دهیا و تحلیل و تفسیر نیست، شگفتی است ولی در عین حال هابل شناسایی 
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هایی است که برای خود هنرمند نیز تا حال هابل اش دارای لایهیا اثر هنری

 شناسایی نبود.

 

 

 گیرینتیجه-30

های اصلی انسان بوده است. های دور یکی از دغدغهپرداختن به هنر، از گذشته

ی نبهاین بخش مهم زندگی انسان، یعنی هنر، به تناسب تغییرات همه جا

زندگی بشر دچار تغییراتی گشته که ما این تغییرات و اشکال گوناگون آن را به 

 استها شناسیم. سوررئالیسم یکی از این سبکهای مختلف هنری مینام سبک

وجود آمد، و در این ها و تلاش فروید و مکتب روانکاوی بهیتخلّاهکه در پی 

سوررئالیسم( از ) این مکتب هنری کهراستا به نتای  زیر دست یافت: نخست این

یت خلّاهی روان انسان که سرچشمه و تحقیقات علمی سربرآورده است. دل آرا

ای از شناسانه، جلوهدر پی این نظریات روان استهای هنری او در عرصه

 یمقدّمههنرمندان هرار گرفت و های پنهان آن آشکار گشت که مورد توجه لایه

ی این . دومین ویژگی برجستهشده نام سوررئالیسم تشکیل یک مکتب هنری ب

گذاری مستقیم آن بر تأثیرمکتب هنری گستردگی ذاتی آن و در نتیجه 

های دیگر زندگی انسان اعم از سیاست، فرهنگ و ادت، علوم اجتماعی و... بخش

خصوص هسمت ناخودآگاه آن درگیر ه. روان انسان و باستهای مختلف شاخه

ت أروانکاوی نش تأثیرزندگی انسان است. سومین ویژگی که از های تمام جلوه

تداعی آزاد( و بدون سانسور تکیه دارد که در تداعی ) بیان آزاد گرفته، به نوعی

های کلامی آشکار و نهان، نوشتاری و غیرنوشتاری و گیری از اندیشهآزاد و بهره

ه در کنار هم، ب انهخّلاه یآید به شیوهنظر ناهمگون میه چینش تصاویری که ب

های هنری جذابیت آید و منشأگذرد به وجود مین میصورت ناخودآگاه در ذه

های خاص خود را دارد از جمله . در این شیوه نیز سوررءالیسم روشاستخاص 
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نگارش، همگی  و مصنوعی خودی، خواتهخودب ، وهم، مستی و ازتخیّل

 تحت که گاهندناخودآ تصویرهای از سیلی کردن ابزار سرازیر

 اضطرات هایحالت با تصویرها ایناست. هنرمند  درونی هایاجبارحالت

شود. چهارم تمرکز بر اشتباهات ل ی و طور مشخص بیان میه انگیزشان ب

صورت ه تواند بکه گاهی اوهات خود فرد می کننده کلامی و رفتارهای بیان

ات تفکّرپی ببرد. این  های خاص در خود و دیگرانخودکاوی به بعضی از زمینه

و فاق خاص و خلا یک اثر متعالی در هنر و نگارش اتّ یتواند در یک زمینهمی

 حتّی، یک لغزش زبانی و یا خلّاق یکه نویسنده بیفتدفاق ات اتّ به کرّ حتّی

ه ی بتخیّلعنوان یک وسیله برای، خلا یک اثر ه برخی اشتباهات ل ی دیگر، را ب

گیری رؤیا نقش کار ناخودآگاهی که در شکل و م، سازگی پنجکار گیرد. ویژ

 یکه خاطرهاین کنند مثلاً دارند. در کار هنری نویسنده و شاعر نیز عمل می

تواند در کارهای نوشتن و خلا رؤیایی که هنرمند در دوران گذشته داشته، می

ی سرچشمه فروید پس از شرحد. انجامتصاویر بدی  و بی سابقه در دنیای هنر 

اثر هنری در ناخودآگاه هنرمند و توضیا همانندی اثر با رؤیای روز، اعتراف 

ای که از مرز ی مهمی نیست، نکتههادر به روشن کردن نکته کند کهمی

شناسی نات هابل فهم و در منطا زیبایی شودشناسی خار  میروانکاوی و روان

سنده چگونه رؤیای روز نوی است. به نظر فروید، هنوز به درستی معلوم نیست که

ما  چگونه است که کار او در و کندخود را در پیکر اثر هنری به ما ارائه می

. شودشناسانه را موجب میتی هنری و زیباییگذارد و لذّی چنین ژرف میتأثیر

د، بلکه انجامیاین امر نه تنها به گسترش و زایش هرچه بیشتر آثار هنری م

در نهایت  شود.میگان نیز پنهان از آثار گذشته هاییباع  آشکار شدن جلوه

توان گفت، وابستگی غیرهابل انکاری در ارتباط میان سوررئالیسم، می

عا کرد اگر نبود توان ادّکه میروانکاوی فروید وجود دارد، تا جاییشناسی و روان
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The Impact of Sigmund Freud’s Psychoanalytical 

Achievements on the Literary School of Surrealism with 

Emphasis on “Unconscious”  

Soleiman Yahyazadeh Jelodar 

 

One of the best examples of interaction among different human 

achievements and the impact of a scientific theory on the other fields 

of knowledge is the impact of Sigmund Freud’s psychoanalysis on 

new psychoanalysis as well as Surrealist artists. Among different 

works published in Iran which were concerned with the literary 

school of Surrealism, the concept of unconscious caught the attention 

of most of artists and men of letters. The primary concern of the 

present research is with the science of psychology and 

psychoanalysis. It also aims to stress on the role and effects of 

findings Freud’s and other practitioners on the field of literature and 

art. It is a qualitative and inter-disciplinary research based on content 

analysis, emphasizing on the psychological and psychoanalytical 

aspects. In so doing, based on the psychological and 

psychoanalytical sources, it strove to study and analyze such issues 

as desire, repressed desires, depth of unconscious, unconscious 

thought, and their role in the literary and artistic school of surrealism. 

The most important achievement of the research is the effects of such 

concepts as free association of meaning, interpretation of dream, 

unconscious, artificial sleep and writing, slip of tongue, repression 

and the creation of artistic and literary artifacts from an illogically 

emotional and taste sources.   

Keywords: The School of Psychoanalysis, Surrealism, Unconscious, 

Stream of Consciousness, Slip of Tongue 
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A Romantic Reading of Bijan Najdi’s Short Stories 
 

Masoud Forouzandeh, Amin BaniTalebi, Ebrahim Zaheri Abdvand, and 

Parivash Mirzaeian 

 

The school of Romanticism, as a sociological, intellectual and artistic 

school which emerged at late of the 18th c., influenced the literature 

of other nations, notably Iran. The signs of such an influence on 

different Persian works are traceable from the Constitutionalism. 

Bijan Najdi is one of authors who has a romantic point of view when 

dealing with different issues. By mixing poetry and fiction and 

making much use of poetic elements and emotional contents, he 

invented a new style. The concern of the present research is a 

romantic reading his short stories with a descriptive-analytic 

methodology. The findings of the present research indicate that 

among the different elements of Romanticism, Bijan Najdi focused 

mostly on naturalism, love, past, sorrow and disappointment, and 

dreams. Furthermore, the renunciation of industry and urban 

civilization and favoring flora and fauna and transferring emotions 

and feelings from characters to nature are other naturalistic 

characteristics of Bijan Najdi’s short stories. Love in his short stories 

dominated the reason of his characters and they love man, nature and 

animals. To gain emancipation from sorrow, he takes refuge in 

past—youth and teenage. Some of his characters also to escape from 

the bitters facts of life take refuge in dream, objectifying their 

unfulfilled desires. On the other hand, in Bijan Najdi’s short stories 

such fictional elements as words, images, tone and ambiance possess 

an organic unity, suggesting an effective romantic perspective.  

Keywords: Romanticism, Najdi’s Short Stories, Naturalism, Past, 

Sorrow, Charm of Words and Images 
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Romanticism, Realism and Symbolism in Manouchehr 

Atashi’s Poetry  

Kativar Ziraksaz, Esmaeil Azar, Farhad Tahmasbi, and Abdolhossein 

Farzad 

 

The advent of Constitutionalism in Iran was the outcome of a 

paradigmatic shift in the worldview when contacted with western 

culture and literature. During the post-constitutional period the rise 

of journalism and translation of European works opened a new 

horizon before the men of letters. The reception of translations by 

journals and magazines during the Pahlavi I and II became 

increasingly exciting, boosting the growth of modernity. The western 

literary schools are the results of Enlightenment and its ontological 

shift. However, Iranians’ acquaintance with such new shifts had 

neither their philosophical backgrounds and social contexts nor their 

chronological order as it was with them in their birth places; that is 

why, such shifts have not manifested coherently and uniformly in our 

contemporary poetry. Nima’s collection of poetry in which different 

perspectives eclectically converged is an example par excellence. 

Manouchehr Atashi, a poet of the second generation of Nima-based 

poetry, was active in three fields of poetry, translation and criticism. 

The present research with a descriptive-analytical methodology aims 

to explore this eclecticism in Atashi’s poetry. The findings 

demonstrate that Atashi’s poetry basically enjoys a mixture of 

literary schools; that is to say, some Romantic elements in lyric 

poetry, climactic elements (local and urban) in realistic poetry and 

some social symbolic dispositions are reflected in his protest poetry. 

Nevertheless, from the second phase of his poetry, the frequency of 

Romantic themes is going up.   

Keywords: Romanticism, Realism, Symbolism, Contemporary 

poetry, Manouchehr Atashi 
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The Study and Analysis of a Classicist-based Orientation of 

Identity in Akhavan’s Poetry 

Najmeh Dorri 

 

Re-reading is a targeted and oriented reading by a reader and 

interpreter who attempts to analyze and re-read a text or message in 

the light of a concept or a specific theory. Since the mind and 

language in Akhavan Sales’s poetry opened a bright window to the 

past of Iran with all of its historical, political and cultural rise and 

fall, the present research is primarily concerned with the concept of 

national identity as one of elements of Classicism and its 

representation in his poetry. Identity means one’s or a group’s 

definition of self and whoness of self in contrast to “other” and a 

sense of belonging to a material and spiritual collection whose 

elements have already been shaped. National identity, which is the 

most prevalent and legitimate level of identity in social system, is 

defined as the sense of responsibility and dependency to a society. 

System of beliefs, values, norms and such cultural institutions as 

language, religion, traditions and literature, are included in this 

definition. The author’s main concern in broaching such a subject is 

the examination of Akhavan’s unique role in shaping the concept of 

national identity in Iran’s contemporary poetry. Akhavan’s poetry in 

Pahlavi I and II eras was in accordance with current policies of the 

ruling class as well as majority of the intellectuals of the time who in 

one form or another pretended a devotion to Iranian and national 

identity; for this reason, according to values and norms of those years 

his poetry stresses such concepts as myths, nationalism, archaism, 

nostalgia, protection of national and cultural borders, Iranian 

ethnicity, and fighting against enemies’ destructive invasions.  

Keywords: Akhavan Sales, Re-reading of Poetry, National Identity, 

Archaism, Classicism  
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The Representation of Fantastic Realism in the Novel of Az 

Rage Har Take Dashte Sayeha and the Comparison of 

Fantastic Literature with Fantastic Literature  

Teyyebeh Karimi, Ali Taslimi, Shahram Moradi Firouz 
 

 

Fantastic Realism is the border line between Realism and Fantasy. 

From this stand point, it embraces the features of both realism and 

fantasy. Therefore, much like realism whose features and boundaries 

are required to be well delineated, the features and definitions of 

fantasy and its kinds can help a more precise understanding of this 

literary methodology. The present study, in order to have a further 

understanding of the meaning of realism, explores the meaning and 

kinds of fantastic realism which makes it resemble fantasy, revealing 

their common features. In this context of fantastic literature, fantastic 

literature from Todorov’s point of view, wonderful (uncanny) stories 

from Freud’s point of views and fantasy from Jackson share more 

commonality with fantastic literature. Fantastic realism creates an 

ambiance, plot and dialogues in which there is a psychological and 

ideological tinge of doubt and uncertainty as it was the case with 

Dostoevsky’s novels. The findings of the present research prove the 

presence of doubt, hesitation and fear in such works. The present 

study examines each of such literary genres, their relationship with 

fantastic literature, and the analysis of the novel Az Rage Har Take 

Dashte Sayeha by Khosrou Hamzavi in the light of fantastic 

literature with a descriptive-analytical methodology. 

Keywords: Fantastic Realism, Fantastic, Fantastic Literature, 

Uncanny Stories, Az Rage Har Take Dashte Sayeha  
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The Study of Post-Modernist Elements in Sadegh 

Choobak’s Sange Sabour 

Farzad Baloo, Shahram Ahmadi, Mariam Khaje Nokandeh 

 

It has not been a long time that post modernist approach has been 

utilized in the creation and analysis of the contemporary literary 

fiction. In this context, the literary artifacts of such authors as Reza 

Barahani, Shahrnoush Parsipor, Aboutorab Khosravi, to name a few, 

are well worth mentioning. Regarding the history of emergence of 

post-modernist as a movement in field of literary fiction, it is evident 

that the works of such fiction practitioner pioneers as Sadegh 

Choobak are out of such a circle. However, the authors of the present 

research intend to ascertain that Choobak’s Sange Sabour can be 

deemed as one the few fictional works that potentially posses such 

elements and can be criticized and analyzed in the light of wide 

arrays of critical theories notably the post modernist approach. 

Sadegh Choobak’s Sange Sbour possesses several of such post 

modernist qualities as ontological content, metafiction, polyphony, 

intertextuality, parody, paranoia, fragmentation, spatial-temporal 

disruption and so forth. As such, first, the post modernist qualities 

are to be delineated in literary fiction and then based on the textual 

clues such elements are traced, highlighted and then analyzed. 

Keywords: Sange Sabour, Sadegh Choobak, Post-Modernist 

Elements 
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