
  
  
  

   الرحمن الرحیمبسم اهللا
 



  

 

         رخسار زبان تخصصی-فصلنامه علمی
            

  مرتضی پرویزي :صاحب امتیاز
  یوسف اسماعیل زاده :مدیر مسئول

  علی تسلیمی :سردبیر
  :بر اساس حرف الفبا اعضاي هیات تحریریه

  دکتر یوسف اسماعیل زاده                  استادیار دانشگاه پیام نور
  آزاد اسالمیاستادیار دانشگاه        دي نازنین امیر ارجمنسیده دکتر 

  اصفهاندانشگاه     دانشیار                       دکتر اصغر باباصفري
     دانشجوي دکتري زبان شناسی                               مرتضی پرویزي

      دانشیار دانشگاه گیالن                         دکتر علی تسلیمی
  رفسنجان) ع(    دانشیار دانشگاه ولی عصر                         ريدکتر حمید جعف

      استاد دانشگاه شیراز                     دکتر سعید حسام پور
   دانشگاه گیالندانشیار                       دکتر مریم داناي طوس

  زاد اسالمیآاستادیار دانشگاه                              دکتر رامین رحمنی
  استادیار دانشگاه پیام نور                     دکتر نرجس بانو صبوري

                       آزاد اسالمی                       استادیار دانشگاه دکتر زهره صفوي زاده سهی               
  آزاد اسالمی        استادیار دانشگاه                            دکتر مرجان طاهري 

      دانشیار دانشگاه مازندران                     دکتر مرتضی محسنی
   دانشگاه پیام نور                  دانشیارمیرزایی) پدرام(دکتر علی

  آزاد اسالمی                      استادیار دانشگاه واعظی                          دکتر هنگامه 
  .ودار آراي نویسندگان است و مجله در این زمینه مسوولیتی نداردمقاالت نم

  
  مرتضی پرویزي: ویراستار فارسی*
  و فاطمه تسلیمی دیلمی حماد حسین زاده: ویراستار انگلیسی*
  مرتضی پرویزي: مدیر اجرایی*
  انتشارات رخسار صبح: حروف چینی و صفحه آرایی*

  1396 زمستان: تاریخ انتشار* 
   نسخه300: شمارگان*
   تومان10000: بها*
  09111311577  -   01333426214: تلفن و دورنگار*
 rokhsaresobh@yahoo.com -rokhsarezaban.ir: پست الکترونیکی و سامانه نشریه*

   کوچه گلها انتشارات رخسار صبحد، بلوار الکان نرسیده به دانشگاه آزا، فلکه گاز، رشت:نشانی* 



  علمی این شمارهمشاوران 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
 

  

  دکتر مریم حیدري

   هنگامه واعظی دکتر 

  دکتر سیده نازنین امیر ارجمندي

  فیروزجاییالغر دکتر علی 

   پرشکوهیفقیه  آسیهدکتر

  دکتر فاطمه ادراکی 

  دکتر نرجس بانو صبوري

  دکتر بهرام شعبانی

  

  نیکویی  رضاعلیدکتر 

  مسبوقمهدي دکتر 

  دکتر مرتضی رشیدي

   میر علیحسن زادهعبداهللا دکتر 

  دکتر مجید جالله وند

  دکتر علی تسلیمی

  دکتر رسول حیدري

  دکتر یوسف اسماعیل زاده

 
  .موجود است rokhsarezaban.ir مقاالت این  فصلنامه در پایگاه اینترنتی مجله به نشانی  



  
  فهرست مطالب

  صفحه                                                                                            عنوان
 

  5.............................................بررسی جریان سیال ذهن در آینه هاي دردار هوشنگ گلشیري

 ري نیلوفر انصا وعبداهللا حسن زاده میر علیدکتر 

 30............»آلودرئالیسم وهم«از دیدگاه » وزیدوقتی سموم بر تن یک ساق می«بررسی رمان 

 طیبه کریمی و شهرام مرادي فیروز

  59.....................................................................................هاي زن شدن در داستان کنیزومولفه

 نجبر و زهرا احسانی فر دکتر محمود ر
 

 بررسی تجربه هاي دینی بر اساس الگوي گالك و استارگ در اشعار شاه نعمت اهللا ولی
 

  74.....................................................................................................دکتر احمد رضا نظري چروده 
  

   105............................................................................خالقی گیالن بندي تحلیلی مثلهاي اطبقه
  

  پور ، دکتر سید مجتبی میرمیران و محبوبه گل علی دکتر علی تسلیمی
  

 طراحی چند محصول پانوسونیک در آگهی شناسی ایم؛ تحلیل نشانه از قدیم، جدید بوده«
  123....................................................................................»هاي تبلیغاتی بیلبوردها و تلویزیون

 
  الیناز فرمهینی فراهانی

  

 145.......................................................................................بررسی انواع فعل در گویش لشنی  

   رویا دهقانیو  دکتر پریسا داوري

 انتشارات پالگریو مک :نقد و بررسی کتاب جنسیت و زبان دین، جولی، آلیسون، همپشایر
  166............................................................................................................................2005میالن،  

  
  روزبه مرادي

 
  11-4......................................................................................................چکیده انگلیسی مقاالت



5           ...ال ذهن در آینه هاي درداربررسی جریان سی        رخسار زبان             1396 ، پاییز2شماره  /     

  در آینه هاي دردار هوشنگ گلشیريجریان سیال ذهن بررسی 
  

 ir.ac.semnan@hasanzadeh.a * عبداهللا حسن زاده میر علیدکتر 

 سمنان دانشگاه دانشیار

  نیلوفر انصاري
  سمنان دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دکتري دانشجوي

  
  چکیده

ه نویسندگانی چون ،روشی نسبتا جدید در داستان نویسی است کجریان سیال ذهن  
 .ن بهره گرفته اند، در آثار خود از آدورثی ریچارسون، ویرجینیا وولف وجیمز جویس

تصاویر ذهنی است که اغلب فاقد یک  ، ارائه جریانی از اندیشه ها ووشویژگی این ر
   مکان متعارف را در  ، مرزهاي زمان و ساختار مشخص هستند ؛طرح داستانپارچگی و

، به نها از طریق واگویه هاي شخصیت ها، می تواند به طور نسبیخواننده ت می نوردد و
  .درك آن نایل آید 

  آثار نویسندگانی چوندر ،مان آغاز رمان نویسی به سبک نوین از هاین شیوه در کشور ما  

 .هوشنگ گلشیري مورد استقبال قرار گرفت صادق چوبک و ،صادق هدایت

 براي به تصویر کشیدن روحیات پیچیده  ،ي در رمان آینه هاي دردارهوشنگ گلشیر  
 به خصوص  ذهن واز تکنیک جریان سیال ، براي رخنه به اعماق آن هااشخاص داستان و

  . مدد گرفته ؛ روشی که مبتنی بر تداعی آزاد معانی است ،از شیوه ي حدیث نفس
  

 28/9/1396 :     تاریخ پذیرش مقاله                          9/1396 /20:تاریخ دریافت مقاله

  

  

  

                  کلیديژگانوا

   جریان سیال ذهن *
       حدیث نفس *
        هوشنگ گلشیري  *
  هاي دردارآینه*
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  مقدمه)1-0( 
استان با دگر گون شدن جهان بینی ادبیات غرب پس از جنگ جهانی اول ،سبک د«

شیوه اي نوین در داستان نویسی « و (zelazo,2007 :115 ) »نویسی مدرن تغییر یافت 
ی توجهی به عنصر طرح جلوه گر شد که از ویژگی هاي بارز سبکی آن می توان به ب

وقایع گذشته و حال و آینده ،عدم ارتباط نویسنده با خواننده ،شخصیت ،آمیختگی 
 بیش تر به عوالم نا مکشوف ذهن و دنیاي درونی وجهحوري به جاي حادثه پردازي و تم

یک راه برد نوین روان  این شیوه مبتنی بر «(Griffih ,2006: 57 )».انسان ،اشاره کرد 
،روان ) William james( م به وسیله ي ویلیام جیمز 1890شناسی بود که در سال 

     روان شناسی در کتاب مهم اصول  )1842- 1910(یکایی رشناس و فیلسوف بزرگ آم
) principles of psychology ( جریان سیال ذهن « ،تحت عنوان«)stream of 

consciouness (معرفی و تبیین شد.« (surmelian,1969 : 88) :  
  may(اصطالح جریان سیال ذهن در دنیاي نویسندگی ،به وسیله ي می سینکلر «

Sinclair ( نویسنده و شاعره ي معروف انگلیسی،)و صاحب رمان هایی ) 1863-1946
صورت پذیرفت ) Mary OLivier(مري اولیویر   و) Tree of  Heaven(چون درخت بهشتی 

.« (prince Gerald ,2003 :65) :  
  .اما متاسفانه در منابع فارسی ،این نکته ي مهم مغفول شده است 

دورثی می توان از  ،برجسته ي این سبک در ادبیات غرباز نخستین نویسندگان «
 ، ویلیام فاکنر و ویرجینیا وولف،مارسل پروست ، تی اس الیوت، جویسجیمز ،ریچاردسون

  (Chatman,1980: 76) ».نام برد 
اوش نویسنده تالش می کند که با ک ،شیوه ي جریان سیال ذهندر داستان نویسی به «

ي اندیشه ي بناي داستان را بر تاثرات ذهنی و هاله ها ،فضاي درونی و حاالت ژرف ذهنی
هدف آن است که  ، در این شیوه ي نگارش،به بیان دیگر.  ها ،استوار سازد شخصیت

زش و انسجام تفکرات و ادراکات دست نخورده ي ذهن به هنگام بروز و پیش از پردا
خود با این جریان و حاالت ذهنی همراهی کند و به تدریج ،به  ،روایت شود و خواننده

در این روش بر خالف داستان هایی که با زاویه ي .راه یابد دنیا ي درونی شخصیت ها 
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نویسنده روایت را بر عهده ي سیالن نامنظم و پایان  ،دید داناي کل نوشته می شوند
 Leveles of»«الیه هاي پیش از گفتار «ناپذیر ذهنی شخصیت داستانی می گذارد و 

pre-speech «ایش می دهد و فضاي کلی نم ، در عرصه ي داستان،را با جزر و مد ذهن
؛ به گونه اي که دریافت ها یا محوریت می بخشد» ذهنیت پروري «س داستان را بر اسا

معلومات ،بی واسطه و مستقیما ،به خواننده منتقل می شود و می توان آن را با تعبیري 
 1370سارتر ،(».نامید » دریافت هاي بی واسطه ي ذهن «وام گرفته از ژان پل سارتر ،

:153(   
شخصیت ها یعنی دریافت ها و نویسنده با یاري گرفتن از این تکنیک ،محنواي ذهن «

 در نمایان می کند و ،یحبینش ها و احساسات و خاطرات آنها را بی پرده و صر ،افکار
به طور مستقیم با تداعی  ، ر ا به فضایی می برد که در آنمخاطب خود ،مکاشفه اي روانی
با شکافتن این تجربه هاي  ،فتار ذهن شخصیت ها درگیر شدهیش گمعانی و الیه ي پ

این . اندیشه ها ،تماسی نزدیک با دنیاي درون اشخاص داستان پیدا می کند  ذهنی و
 ،افکار و تداعی ها که با روندي بدون توضیح و تحلیل و به طور اتفاقی گزارش می شوند

هسته ي اصلی داستان را خصوصیات ذهنی و روانی شخصیت ها را بازگو می کنند و 
  (cuddon&preston ,1998: 45)  .»شکل  می دهند

 ،با گذشت زمان و در هم شکستن قراردادهاي سنتی داستان نویسی در قرن بیستم«
در عرصه ي آثار  ،یسمعالوه برآثار مدرن ،نویسی  به شیوه ي جریان سیال ذهنداستان 

ان پست مدرنیستی رم«ی از آن بود که این امر ناش. پست مدرنیسم نیز ظهور پیدا کرد 
فرد گرایی ضد اجتماعی و اصالت  ، بر بیگانگی انسان معاصر از خود،همچون رمان مدرن

ضد قهرمانی است که بر خالف  ، پست مدرن،ت اصلی رمانشخصی. نفس تاکید می کند 
را به ناتوانی هاي خویش وقوف دارد و خود  ،ن هاي رئالیستی قرن نوزدهمقهرمان رما

هم چاره اي جز پناه بردن به  بازیچه ي وقایع نامنتظر زندگی می داند و از این رو او
  )104 :1374پاینده ،(». دنیاي درونی خود نمی یابد 

قرن از علی رغم آن که بیش از نیم  ،ین شیوه ي نسبتا جدید رمان نویسینتیجه آنکه ا
ناسب براي خلق رمان هاي کماکان می تواند بستري م ،پیدایی و رواج آن می گذرد



 ...بررسی جریان سیال ذهن در آینه هاي دردار        رخسار زبان            1396 ، پاییز2شماره  /  

 

8

ز نیست که ؛ از این رو شگفت انگیبا نگرش روان شناسانه محسوب گرددجذاب 
با  ،دایت و صادق چوبک و هوشنگ گلشیريهمچون صادق ه ،نویسندگان مطرح ایرانی

تمایلی قابل مالحظه بدان نشان  توجه به زمینه هاي فراوان ایجاد خالقیت در این سبک،
  .آثار خود ،این شیوه را به کار بستند در برخی  دادند و

به ویژگی ها و قابلیت هاي نگارش به سبک مه ي این مقاله نخست اشاراتی چند در ادا
در جریان سیال ذهن به بررسی وسنجش  ، پس از آنجریان سیال ذهن خواهیم داشت و

  .آینه هاي دردار هوشنگ گلشیري خواهیم پرداخت 

  پیشینه پژوهش.)2-0( 
ر نویسندگان هذیان گونه است در آثا ، جریانی پریشان وسیال ذهنجریان ا که از آن ج

غیره  شهریار مندنی پور و هوشنگ گلشیري و ، صادق هدایت،بزرگی چون صادق چوبک
این جریان در میان کتاب هاي زیادي نظیر مکاتب ادبی سیروس .دیده می شود ....

 هم چنین .مطرح شده است ثروت آشنایی با مکتب هاي ادبی دکتر منصورشمیسا و 
پایان نامه هایی با عنوان جریان سیال ذهن در داستان هاي کوتاه شهریار مندنی پور در 

دانشگاه تربیت  جریان سیال ذهن در ادبیات داستانی فارسی معاصر در، دانشگاه بیرجند 
ه زنجان تحلیل شیوة جریان سیال ذهن در آثار هوشنگ گلشیري در دانشگا معلم تبریز و

گیري  اي با عنوان بررسی شیوة  به کارتنها مقاله،  با بررسی مقاالتو.  نوشته شده است
  .اثر صادق چوبک یافت شد ،جریان سیال ذهن در رمان سنگ صبور

  

  روش پژوهش)3-0( 

  
  .تحلیلی می باشد  توصیفی و ، بنیاديروش پژوهش به صورت کتابخانه اي،
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   مبانی نظري تحقیق)4-0(
  جریان سیال ذهن در ادبیات)4-1(

جریان سیال ذهن سبک نوینی در داستان نویسی است که بر خالف شیوة کالسیک ، نقش 
         رابطی در واقع داستان نویس در جایگاه ناظر و.نویسنده به حداقل ممکن می رسد 

مد ذهن شخصیت هاي  ضبط تمامی حاالت جزر و ، می کوشد تا با ثبت وبی طرف
با نمایش  و. عواطف آن ها را به طور مستقیم در اختیار خواننده قرار دهد    افکار و،داستان

. فرینش داستان سهیم می کند افرایند  آن ها خواننده را در تجربیات ذهنی شخصیت ها و
ستان ، روایت دا معلول ارایه می شوددر این داستان وقایع خطی که بر اساس روابط علت و

تقویمی بر زمان ذهنی تاکید می شود که هر  که به جاي زمان خطی و؛ بلرا شکل نمی دهد
، تصویر دیگر می لغزد وکانون روایتاز تصویري به  لحظه از خاطره اي به خاطره دیگر و
این جا  . ذهنی جابه جا می شود بین زمان عینی و مدام میان الیه هاي تو در توي ذهن و

  .ن ذهنی به وسیله تداعی صورت می گیرد به ویژه در زما به جایی میان رمان ها و

  ویژگی هاي نگارش به سبک جریان سیال ذهن)4-2( 
مهم ترین ویژگی هایی که براي داستان نویسی به شیوه ي جریان سیال ذهن برشمرده 

  : عبارت است از ،اند
  غیر ارادي و نا آگاهانه بودن روایت-«1
،از اله ي این مهم به اشخاص داستاناحعدم اطالع رسانی مستقیم از سوي نویسنده و - 2

  طریق تک گویی درونی
خواننده و  ، نامشخص ،گویی که از دید راويداستان براي مخاطب غیر معهود وروایت - 3

  .مخاطبی براي واگویه هاي ذهنی او وجود ندارد 
ي پیش  ارائه الیه ،به دیگر سخننبود نظم فکري مشخص در بیان افکار و خاطرات ؛ - 4

  هنگفتار ذ
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واننده از وواگذاري یافتن این رابطه به خ ؛ معلولی در روساخت روایتنبود رابطه علت و- 5
  طریق درك ژرف ساخت اثر

؛ بدین معنا که حوادث در روایت سیال ذهن بر محور زمان  بی نظمی در زمانآشفتگی و- 6
  .ی کند سفر م ،ر هر لحظه به نقطه اي از زمانذهن راوي د خطی به وقوع نمی پیوندند و

  آشفتگی و بی نظمی در مکان- 7
 در هم ریختگی در زبان و نظام دستور زبانی به علت روایت ذهنیات از الیه ي پیش - 8

  گفتاري
 :».بیان بی پرده و بی مالحظه ي ذهنیات اشخاص داستان ،بدون دخالت نویسنده - 9

surmelian, 1968 163) (  
منوط به تبیین  ، حدیث نفسیال ذهن واز آن جا که ادامه ي بحث در باره ي جریان س

، به طور مختصر بدان ها اشاره ي  در ادامه،طالح رایج در نقد روان شناسی استچند اص
  .کوتاه می کنیم

  تداعی آزاد)4-3( 
ان شیوه اي در تجزیه و تحلیل روانی است که رو ،اعی معانی یا هم خوانی اندیشه هاتد«

الیق و کشف عقده هاي روانی بیمار براي ع ،حساسیت ها،کاوان در تحلیل شخصیت
، تداعی آزاد در جریان سیال ذهن«(Abbott,2008 : 97) .»مداواي وي به کار می برند 

امکان بروز و ظهور می یابد  ،یی چون حدیث نفس و تک گویی درونیکه در قالب ها
 ،ه سهولتبرخی از این تداعی ها آشکار و ب. ه دارد،نقش اصلی روایت داستان را به عهد

. ، تشخیص پاره اي دیگر نیاز به تامل و دقت نظر دارد ند و در مقابل اقابل تشخیص
تداعی معانی در جریان سیال ذهن به خواننده کمک می کند تا پیوند میان ذهنیات 

عالیق و خاستگاه تداعی هاي ذهنی او  ، به حساسیت هاپراکنده ي شخصیت را بیابد و
ء یا تضاد و مجاورت میان اشیا ،مبتنی بر سه رابطه ي شباهتتداعی عملکرد . پی ببرد 

 ،افکار و تصورات به همان ترتیبی که به ذهن می آیند ،در تداعی آزاد. مفاهیم است 
  ( Bercovitch ,Sacvan&patell 1994: 105) ».موجودیت می یابند 
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  گویی درونی تک)4-3-1( 
هاي داستان، در نی و عاطفی شخصیتاي از روایت است که در آن تجربیات دروشیوه«

مقصود از ) 84: 1378داد، (».شوندسطوح مختلف در مرحله پیش از گفتار نمایانده می
خواه گفتاري (که به سطح ارتباطی . سطح پیش از گفتار ذهن، الیه هایی از آگاهی است

-  الیهدر. هاي متضمن مبناي ارتباطی نیسترسد و بر خالف الیهنمی) و خواه نوشتاري
هاي گفتار نظم و عقل و منطق و ترتیب زمانی حاکم است و گاهی محتویات ذهن در این 

شود اما در الیه هاي پیش از گفتار ذهن نه ترتیب زمانی مطرح است، ها سانسور میالیه
به دلیل گسیختگی افکار و تصاویر در این الیه از آگاهی، در تک . نه نظم و نه سانسور

هاي غیر دستوري، عدم رعایت قواعد نحوي پرهیز از نشانه گذاري رکیبگوئی درونی با ت
  .                                      مواجه می شویم... درست و جمالت و عبارات ناقص و 

این گونه روایت مانند حرف زدن بچه . در تک گوئی درونی کسی مخاطب گوینده نیست«
اساس این شیوة .  با خودشان حرف می زنندهاي کوچک و اشخاص پیر می ماند وقتی

  )412 -411: 1380میرصادقی، .(»روایت بر بازگوئی ذهنیات راوي قرار دارد
کند و یا تک گوئی درونی راوي، اصالً واکنشی تک گوئی درونی او داستانی را تعریف می

ست که کند و نه یادآور گذشته اي او نه زمان حال را گزارش میاست یعنی سیر اندیشه
  .در این حالت تک گوئی درونی، داستانی براي خویش است

   تک گویی نمایشی)4-3-2( 
نوعی از تک گویی است که در بعضی از داستان هاي کوتاه و رمان هاي امروزي از آن 

اختالف تک گویی نمایشی و تک گویی درونی در این است که در تک . استفاده می کنند
ولی در تک گویی درونی، مخاطبی وجود . قرار می گیردگویی نمایشی کسی مورد خطاب 

  .ندارد و خواننده به صورت غیر مستقیم متوجه آن اتفاق می شود
زند و دلیل خاصی در تک گویی نمایشی انگار کسی بلند بلند با کس دیگري حرف می«

هم . این مخاطب در خود داستان است. براي گفتن موضوع خاصی به مخاطب خاصی دارد
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هاي راوي داستان می تواند بفهمد که او در کجاست، چه کسی ن خواننده از صحبتچنی
  )414: 1380میرصادقی، (» دهدرا مورد خطاب قرار می

  حدیث نفس یا خودگویی )4-3-3(
 ،یکی از شگردهایی که در شیوه ي جریان سیال ذهن مورد استفاده قرار می گیرد

  .است » فس حدیث ن«گفتارهاي بی مخاطب و به اصطالح 
افکار و مقاصد ) داستان(حدیث نفس  یکی از انواع تک گویی است که درآن شخصیت «

» آورد تا خواننده یا تماشاچی از مقاصد و نیات او با خبر شوندخود را به زبان می
  )418 -417: 1380میرصادقی، (

وانی به هم چنین اطالعاتی در مورد شخصیت نمایش نامه و یا داستان و خصوصیت هاي ر
کاربرد حدیث نفس با تک گویی درونی آن است که در . شودخواننده با تماشاگر داده می

در حالیکه در تک گویی درونی . زند و مخاطبی داردحدیث نفس فرد بلند بلند حرف می
  .گذردگفته هاي فرد در ذهن او می

یت داستان فرق حدیث نفس با تک گویی نمایشی آن است که در تک گویی نمایشی شخص
هاي فرد مخاطبی دارد ولی در حدیث نفس شخصیت از وجود و حضور دیگران براي گفته

  .غافل و بی خبر است
در حالیکه تک گویی نمایشی می تواند همه اثر را به . حدیث نفس بخشی از اثري است« 

  )418 -417: 1380میرصادقی، (» .خود اختصاص دهد
م و قرن نوزدهم همچنان رواج داشت اما با حدیث نفس در نسبت نمایشی قرن هجده

در قرن بیستم از نمایش نامه . ظهور مکتب ناتورالیسم مقبولیت پیشین را از دست داد
براي . نویسان غربی که نمایش نامه منظوم می نویسند از این شیوه استفاده می کنند

قتل در (ظوم الیوت، شاعر و نمایش نامه نویس انگلیسی، نمایش نامه من. اس.مثال تی
  .ي حدیث نفس نوشته استرا به شیوه) کلیسا

در این صورت جمالتی که به . حدیث نفس و خودگویی در داستان نیز به کار می رود« 
و غیره مشخص ) من گفتم) (او گفت(صورت حدیث نفس است معموالً با جمله ي کوتاه 
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. قرار می گیرد) »ـــــــ«( می شود و گفتگو با خود میان دو عالمت نقل قول مستقیم 
از این رو خواننده در می یابد که . اما پاسخی از سوي اشخاص دیگر داده نمی شود

  )112: 1378داد، (».گوینده با خودش گفتکو می کند

  در آینه هاي دردار هوشنگ گلسیريجریان سیال ذهن  واکاوي )5-0( 
   طرح داستان)5-1( 

 روایت داستان از ،ر شیوه ي جریان سیال ذهن کردیم دچنان که در مقدمه بر آن تاکید
     واگذار » حدیث نفس و تک گویی اشخاص داستان « به » داناي کل دیدگاه راوي «

عمال  باعث می شود تا ،نی عدم روایت از دیدگاه داناي کل، یعهمین موضوع«می شود و 
یقت چیزي براي در حق ،؛ بنابراین مواجه نشود، آنخواننده با داستان به صورت مالوف

شخصیت ها و برخی حوادث  ، مکان، ندارد و تنها می توانیم به زمانخالصه کردن وجود
   )98 :1389محمودي ،(».عمده ي رمان اشاره کنیم 

 زهاي دردار گلشیري چندین مجموعه رویداد اصلی و فرعی دارد یک مجموعه ارمان آینه
در این . مربوط می شود) رمانشخصیت اول (ي ابراهیم رخدادها به زندگی گذشته

رخدادها، ابراهیم کودك از رابطه اش به صنم بانو می گوید که همسایه و همبازي او بوده 
اکنون صنم بانو . ابراهیم این رخدادها را در چند داستان کوتاه بازآفرینی کرده است. است

  .کندکه صاحب همسر و فرزند است در پاریس زندگی می
 رخدادهاي رمان به دیدار مجدد ابراهیم با صنم بانو در پاریس اشاره اي دیگر ازمجموعه

کند ابراهیم در مقام نویسنده به چند شهر خارجی از جمله پاریس براي داستان می
هاي تمام شده و نیمه تمام هر کجا ابراهیم تکه اي از داستان. خوانی دعوت شده است

تا اینکه . رد ولی رخ نشان نمی دهدخود را می خواند، صنم بانو در جلسه حضور دا
  .ي آن منجر می شودداستان خوانی ها به دیدار دوباره

کند، داستان فعلی سومین مجموعه از رویدادها که به موازات دو مجموعه پیشین سر باز می
  .زندگی ابراهیم با همسرش میناست
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ي تو در ازي را به شیوههاي دردار این مجموعه رخدادهاي موازي یا نامودر واقع رمان آینه
  .تو و داستان در داستان که البته شگرد غالب رمان است، به نمایش می گذارد

اما آنچه در این رمان مهم است طرح نهایی رمان که به شیوه حدیث نفس نوشته شده که 
  .راوي کانونی گر آن را بدین گونه آغاز می کند

ه بود که صداهایی شنیده و دستی هم به در فرودگاه لندن بر نیمکتی هنوز خوابش نبرد«
  )5 : 1372گلشیري، (» شانه اش خورده بود

  :و با این جمله ها به پایان می برد
  )16 :1372گلشیري، (»شب به خیر: ابراهیم گفت. شب به خیر«: صنم گفت

در واقع گلشیري در این طرح نهایی از صناعت داستان در داستان که به واسطۀ زمان 
و به )  کانونی گر-راوي( اعی آزاد صورت گرفته دیدگاه داناي کل محدود پریشی و تد

ویژه، سطوح روایت و انواع راوي که به شگرد داستان درونه اي و درونه گیر یا همان 
  .شود نهایت بهره را برده استداستان در داستان ختم می

  روان شناختیویژگی هاي )5-2( 
ویسنده در آن به بیان جریان هاي ذهنی و حاالت رمانی است که ن ،رمان روان شناختی«

     پیچیدة عاطفی و محرك هاي درونی شخصیت ها در انجام اعمالی که از ایشان سر 
نویسندگان رمان روان شناختی، به بررسی و ) 149 : 1378داد، (»می زند، می پردازد

  .پردازندها میهاي درونی آدمبازگوئی انگیزه
همیشه از  ،نیت فوق العاده جستجو گر و نوگرارداري از یک ذهگلشیري به رغم برخو

 ،زاویه ي دید ذهن سیال به شدت پرهیز داشت نزدیک شدن به حریم رئالیسم جادویی و
شاید از این . تا به آن حد که گویی اساسا این شیوه ها را چندان به رسمیت نمی شناخت 

حتی  سبی در میان امکانات موجود وجایگزین هاي مناور می کرد براي آن ها نظر که تص
. سنت هاي روایی قدیم وجود دارد که ما را از روي آوردن به اقتباس صرف بی نیاز کند 

همواره  ،جویس پیوستگی شناسنامه ي این شیوه ها به صاحبان شاخصی چون مارکز و
منتقد  گري صرف از میراث خارجی ها در ذهن هر مخاطب وتداعی کننده تصور تقلید
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حتی خلق شاهکار نیز با انتساب به این نحله هاي شناخته شده ارزش کار را .واهد بود خ
ابهام در بافت کلی این  پیچیدگی و .به ي دون پایه اي فرو خواهد کاستمسلما به مرت

یند فهم و فکر آور مخاطب در فرا بارشیوه ها به قدري باالست که مانع از مشارکت فعال و
ه برآن قدرت و قوام صناعت هاي موجود و دل مشغولی به نویافته اضاف .آفرینی  می شود

 ،دست ورزي به زوایاي ناشناخته ي همان امکانات به جامانده هاي کهن و بازکاوي و
را به حد الزم ارضا می کرد که از نگاه دوختن به دست دیگران  بی نیازي او کنجکاوي و

ز داستان هاي خود گاه رگه هایی از اعمال  در بعضی ا، اما با این وجود گلشیري.باز بدارد
  .جادویی را به صورت بسیار محدود به کار گرفته است

 ظاهراً فقدان آگاهی اجتماعی و نگاه فراگیري که .استیک رمان کوتاه » هاي دردارآینه« 
ي شبکه منظم و پیچیده روایی باشد از یک سو، ناتوانی در عرصهبر مال کننده شکاف می

) که در این اثر هم به شدت نمود دارد(ی از جهان و حتی نوشتن ل درك تغرو همچنین
باعث شده توفیق نویسنده ایرانی در فرمی باشد که نسبتش با داستان کوتاه بیشتر است 

شمار نیروهاي ممکن شکل رمان که وسعتی شگفت انگیز است و باید با حضور بی تا
  .بگیرد

کردن وضعیت روشنفکران مهاجر ایرانی به دو سه سوداي تصویر » هاي دردارآینه«در 
و یک صحنه بحث سیاسی ) در امتداد زندگی دو شخصیت اصلی داستان(داستانک فرعی 

  .شودو کباب خوردن محدود می
این چشم انداز به مثابه داستان گویی کالسیک است که جنبه تقابلی، با شخصیت داشته 

خود پسنده باشد بلکه چشم انداز مهاجرت در باشد و نه مثل داستان مدرن که مستقل و 
ترین و آشناترین نمادها و پس شخصیت ابراهیم بیشتر به اجراي دکوري و ساده با اصلی

  .شودترین استعاره از این وضعیت در داستان دیده میدقیق. ها شبیه استنگاره
صویري از موزه و آثار هیچ ت. کندي بازدید میابراهیم به همراه صنم بانو در پاریس از موزه

خوانیم که ابراهیم سخت مشتاق است تابلویی را ببیند که از شود، فقط میآن ارائه نمی
  .شناختهپیش می
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. همیشه به همین صورت از پیش شناخته شده است) آینه هاي دردار(چشم انداز در 
شناخته است، داند و بندد تا آنچه را میکاود و چشم بر آشوب مینویسنده هستی را نمی

رود و وقتی به سر سراغ مسائل کالن جهان چون فروپاشی دیوار برلین می. برجسته کند
آنچه ارائه می کند نه تصویري است منحصر به فرد و سرشت نما، نه چنان که سودایش را 

  .در سر دارد
صویري مثالً ت. ها استاي است فرعی که تمامیتی را بنمایاند بلکه تکرار پیش پنداشتجنبه

بینیم همان است که در هر گزارش می) هاي دردارآینه(که از مهاجران اروپاي شرقی در 
بنابراین نویسنده هم ظاهراً در پی یافتن خود است و . ژورنالیستی در آن دوره گفته شده

  .آید، بی اعتناسترود و پیش میبه آنچه پیش می
. ظیرش مسیر عکس را پیمودهحال آنکه گلشیري خاصه در داستان هاي کوتاه کم ن

و . شودتر نقش پذیر میانداز آنچه شخصیت در آن محاط شده کمتر و کمبنابراین، چشم
یا آنکه در جاهایی از رمان مثالً فصل پیاده روي ابراهیم و . ماندبیشتر در پس زمینه می

-ل میصنم بانو در پاریس به تصویر سازي محیطی با لحنی شاعرانه و جمال پرست تقلی
ابراهیم در معرض دو راهه بازگشت به ایران . این جا اوج عاطفی و ذهنی رمان است: یابد

  .قرار گرفته) عشق باز یافته دوران نوجوانی(یا ماندن با صنم بانو 
هواي احساساتی و گاه رقیق  کند که حال وتر از این ایفا نمیچشم انداز هم نقشی جدي

این نتیجه همان برخورد تقابلی چشم انداز و شخصیت شخصیت را تشدید کند و در واقع 
هاي دور از ذهن و پیچیده بلکه همان سایه و نسیم و مهتاب آن هم نه به میانجی. است

و » باختن«در حقیقت آن . هاي عاشقانه اندصحنه که از قدیم دست اندرکار پرداخت
ه نویسنده کوشیده است شود چون با وچود آنکاز فرط تکرار نالیدنی کم اثر می» تلخی«

باز تاب آن را در سرگذشت یکی دو شخصیت فرعی داستان مثل ایمانی هم بنمایاند اما از 
درونیات شخصیت مغبون و محافظه کار ابراهیم بیرون نمی زند و پیوند ارگانیک آن با 

  .یک نسل پدیدار نمی شود
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 ،و ایمانی  به جز صنم بانوآدم هاي آن سوي مرز نیز ،نه هاي درداراز نظر نویسنده ي آی
همگی آدم هایی پر مدعایی هستند که اوقات فراغت خود را یا با بحث هاي بیهوده ي 

یا اگر خیلی شرافتمند باشند با  و ؛ابطه هاي پنهان جنسی سپري میکنندسیاسی و یا با ر
ن به تربیت فرزنداو تاختن به گذشته ي خویش » درندگی ها «کناره گیري از این گونه 

آن قدر به حقانیت اعتقاد و عمل کرد عجوالنه  ، راوي داستان،و ابراهیم. خود می پردازند
ي خود درباره ي مبارزه و امکان تغییر جهان اطمینان دارد که وقتی نتیجه ي نا 

به قانون تغییر ناپذیري جهان  ،زدگی هایش در تقابل قرار می گیردخوشایند آن با شتاب 
دیگري را نیز در » آنات واجزاي « براي تکمیل و تثبیت نظر خود ،ایمان پیدا می کند و

اگر «ایت نویسنده نظر خود را به کرسی بنشاند که طول روایت به میان می کشد تا در نه
عمل کرد غلط اوست بلکه دنیا تغییر پذیر  نه به خاطر شیوه ي اندیشه و ،دنیا تغییر نکرد

  »نیست 
پشت قو « آن هم به صورتی که !)ي که دیگران نکرده اند کار( ابراهیم می خواهد بنویسد

و براي آنکه به چنین شیوه اي در نوشتن نایل آییم و پذیرفته شویم  ».هیچ چیز نباشد 
تصاویر و مفاهیم در حوزه ي کارکرد نیز نقشی  ،در شرایطی زندگی کنیم که واقعیاتباید 

 صورتی که همان جویبار باشد و چیز اما نوشتنم از یک جویبار به. ه باشندیک سان داشت
دیگري را به دنبال نداشته و تداعی نکند در جایی که شعور انسان انعکاس راست حقیقت 

ت هاي متفاوت و متضاد گذر می کند که وابسته به موقعی» داوري هایی «از  نیست و
 ین کهتناقض در همین است که ابراهیم در جایی با ا ...امري است محال  ،آدمیان است

همان طور که » نمی شود « :امکان آن را رد می کند  ،دوست دارد بر توالی زمان بنویسد
و وقتی چنین نشد به )ضرورت (جهان را تغییر دهد )امکان(قبال می خواست با دو کتاب 

  .برخاست)تغییر جهان (نفی ضرورت 
شباهت بسیار به زن  ،معشوق آرمانینوي آینه هاي دردار در نقش یک صنم با ،دیگر این که

خال و چال گونه و عادت انگشتان به دهان بردن و «عینا با همان  اثیري هدایت دارد؛
که در بوف )اده هستند ابراهیم و صنم گویا خاله ز(قرابت با مرد داستان  همان خویشی و

باهت بسیار به دیدگاه نویسنده درباره ي دست یابی به این معشوق نیز ش .کور هم هست
با بدل . وصل او در این جهان دست نمی دهد« آن جا که می گوید  ؛اه هدایت دارددیدگ
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یکی از تفاوت هایی . هاي او به خلوت می شود رفت اما با او فقط می شود بوسه بازي کرد
صورت  ، در شخصیت این زن،ري هدایت دارد این است که گلشیريکه صنم بانو با زن اثی

اضر در برابر ح کدیگر ترکیب کرده و او را زنده و حی وبا ی خاکی و آسمانی معشوق را
یک آرمان خیالی و  ،معشوق آسمانی ، در حالی که در بوف کور؛عاشق قرار داده است

  .دست نیافتنی است و معشوق زمینی از فرط نا مطلوبی و نفرت زدایی،کشتنی 
 داستان هاي ، و دنیاي انگشت شماربودخود گلشیري نیز وقتی خواهان مخاطبان خاص و

خود را دشوار و دور از فهم عموم می دانست مسلما از سر تعمد به این شیوه از نوشتن 
رانه براي یک نویسنده ي حال با طبیعی تلقی کردن رویه ي روشن فک. روي آورده بود 

ایراد حذف پاره ها و پیوندها و عدم پردازش شخصیت ها نیز بر این گونه از  ،روشن فکر
بخش اعظم  ،که در چنین نوشته ايطبیعی است «:ی تواند عارض باشد منوشته ها ن
رتباط با در ا ، به ویژه واقعیت فرم هنري،مکانیسم هاي فرافکنی هنري واقعیتواقعیت و 

 فرم به دلیل این که قرار است آن بخش اعظم واقعیت ؛روشن فکران حذف شده است
ه باید گفت همین جاست ک. شیم پیشاپیش دانسته با؛ حتی خود واقعیت را،هنري را

کاریکاتوروار پدرومادر زن ها هم .  نشده اندساخته او پدرومادر :ساخته نشده است»طاهر«
  .معرفی شده اند 

  در نظر گرفتن مخاطب معهود) 5-3( 
. به محیط اجتماع با بیانی ساده یکی  از ویژگی هاي رمان هاي مدرن استنگرش نوین 

 شرح خلق وخوي شخصیت تحلیل وقایع و به جاي توضیح وهوشنگ گلشیري در این اثر 
از نویسندگانی چون ارنست گیري  با تأثیر، قضاوت را به عهده خواننده گذاشته  است وها

 از طریق سیالن نامنظم و ، با زبانی ساده و.....ویلیام فاکنر و ، جان اشتاین بک،همینگوي
  خاص خود را به خواننده القا می کند واحساسات ، خاطرات و افکار،عباراتپایان ناپذیر 

 نا خود آگاه آنان پنهان ما فی الضمیر شخصیت ها را که در پستوي احساسات مخفی و
قصد  ، هوشنگ گلشیري  در نقل این رمان. آشکار می کندبیرون می ریزد و ،شده است

با رئالیسمی ند وداستان را خود بک وارد فضاي داستانی ندارد که دست خواننده را بگیرد و
یا الاقل آن (؛ بلکه سعی دارد ذهنیات افراد را همان گونه که هست  به پیش ببرد،تصنعی
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د نامنظم ،براي خواننده ، هر چن بدون دستکاريبی واسطه و)گونه که او تصور کرده 
  :مجسم کند

ه اولش البته همین حرفهاست که مثالً بچ. توانیم دل بدهیم و قلوه بگیریمساعت ها می« 
مریض بوده یا این و آن را از کجا خریده ایم، بعدش دیگر همین طور می گوییم، از هر 

     من خودم هم نمی دانم این همه حرف و نقل چطور به ذهنم . چه به ذهنمان برسد
دوست دوران  اي یک بار هم شده نروم سراغ انمن اگر هفته« :گویدسرلتی می. می رسد

خوب، من هم فکر می کنم مردها زیادي جدي » ... این مردها. ترکددبیرستانم، دلم می
  )112: 1372گلشیري، (».اند، یا ظاهراً جدي اند، براي همین زود می رنجند، نازك نارنجی اند

د؛ به همین در واقع ، فرض اصلی در این شیوه از روایت این است که مخاطبی وجود ندار« 
» .پراکنده باز می گوید  یع  به شیوه اي نا منظم وتأثرات خود را از وقا ، راوي تلقی ودلیل

   )43 :1379مستور ،(
یات و ، در ذهنکه هر کدام از شخصیت هاي داستانیشگرد آینه هاي دردار در این است 

 این ذهنیات مختلف و. تک گویی هاي دیگر شخصیت ها، به خواننده معرفی می شوند
 است که باید این خواننده یت می شوند و، در کنار هم روامتفاوت، با نگرش هاي مغایر

 پی بگیرد داستان را با نیروي تخیل خویش و را حل کنداین معماي طرح شده 
    جدا از هم زندگی  ، ولی در دنیایی متفاوت وشخصیت هاي این داستان، در کنار هم.

 ،، گلشیري دریافته است که بهترین شیوه ي روایت داستانبه همین دلیل می کنند و
شیوه اي است که در آن شخصیت ها بدون مخاطب قرار دادن یک دیگر در تنهایی خود 

براي خود بیندیشند و محتویات ذهن آن ها از طریق تک گویی درونی مستقیم ارائه  و
  .شود 

  مکان به هم ریختگی عناصر زمان و )5-4(
ت در یک اس؛ یعنی ممکن سیال ذهن، زمان به صورت غیر خطی استي جریان در شیوه 

، بیان دون هیچ اشاره اي از طرف نویسندهب ،پاراگراف جمالتی مبهم از زمان هاي مختلف
، از صحنه اي به صحنه ون استفاده از نشانه گذاري مناسبحتی گاهی نویسنده بد شود و
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 .مجددا به اول باز گردد یا از اندیشه هاي کسی به سخنان کسی دیگر بپرد و اي دیگر و
  .ان نیز ممکن است تغییر کندحتی راوي داست

، هر چند در این داستان.  نظم و ترتیب استدر آینه هاي دردار نیز زمان بدون قاعده و
 حوادث در عرصه ي زمان ، این اتفاقات و اتفاق می افتدروزاتفاقات در مدت چند  وقایع و
تا به ، به گونه اي پرورده و موشکافی می شود که گویی چندین سال طول کشیده ذهنی

  .سرانجام برسد 
؛ یعنی شخصیت ها در مدت زمان البته در بعضی موارد، عکس این قضیه هم مشهود است

      وقایعی مفصل را به سرعت برق از ذهن)flash Back(»رجوع به گذشته « کوتاهی با 
  .می گذرانند 

ان مک. ایددرهم ریخته می نم عنصر مکان نیز در این رمان دستخوش بی نظمی است و
    ، بسته به آن چه که روایت هایی که اشخاص داستان، درباره ي آن سخن می گویند

  .، هر لحظه امکان تغییر وجابه جایی دارد می کنند
کجائی ام من؟ این را وقتی گفته بود که صف دراز اهالی آلمان شرقی و لهستان را جلوي «

 تا از دیوار گذشتند به اولین اند،فروشگاههاي برلن غربی دید، اینها هم سرگردان شده
بانک سرزدند و پنجاه مارك دستخوش گرفتند و بعد گشتی زدند آنهمه مواد خوراکی 

... هاي بزرگ و کوچک ها ضبط تلویزیون-هاجاروبرقی... بسته بندي شده را دیدند
ی برگشتند به آسمان شرقی به مجارستان تا فردا یا پس فردا دیگران بیایند و پنجاه مارک

او هم همین طورها .... تر بفروشند دستخوش بگیرند و خریدي بکنند و آن جا گران
  )7-6: 1372گلشیري، (»بود

حدیث  نمایشی و ،تک گویی درونی(ي جریان سیال ذهن بررسی شیوه ها)5-5( 
  )نفس 

متعهد است که حال و هواي زندگی ) نشخص اول داستا(گوي هاي ابراهیم  تک در
خواهد موشک باران را فراموش کنیم، به نمی. ز کشور را یادمان بیندازدایرانیان خارج ا

ایی یی فراموش نشود؛ همان گلدان که روي طاقچهامید آنکه صحنه آن گلدان لبه کنگره
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یی است در طبقه چندم ساختمانی که زمانی یک مجتمع است که تنها بازمانده خانه
گلدانی برسد که یادمان نرود هنوز زیبایی ها به مسکونی بوده، تا این زنجیره خرابی

  .هست
توان حدس زد همان گلدان حاجیه خانم مادر میناست که در مکان از نوع وصف گلدان می

و زمانی دیگر در رمان شکسته شده اما این جا چون سمبل زندگی دوباره بازسازي شده و 
  .تدر بلندترین جایی که از یک زندگی باقی مانده، گذاشته شده اس

کجائی ام من؟ این را وقتی گفته بود که صف دراز اهالی آلمان شرقی و لهستان را جلوي «
اند، تا از دیوار گذشتند به اولین فروشگاههاي برلن غربی دید، اینها هم سرگردان شده

بانک سرزدند و پنجاه مارك دستخوش گرفتند و بعد گشتی زدند آنهمه مواد خوراکی 
... هاي بزرگ و کوچک ها ضبط تلویزیون-هاجاروبرقی... ندبسته بندي شده را دید

برگشتند به آسمان شرقی به مجارستان تا فردا یا پس فردا دیگران بیایند و پنجاه مارکی 
او هم همین طورها .... تر بفروشند دستخوش بگیرند و خریدي بکنند و آن جا گران

  )7-6: 1372گلشیري، (»بود
اما نویسنده بزرگ و جریان ساز .  داستان نویسی گلشیري استآینه هاي دردار مانیفست

داستان نویسی فارسی آنجا که بیشتر از همیشه از ایده هایش دم می زند و آن ها را به 
شاید آینه هاي . ها توفیق می یابدکند کمتر از همیشه در تحقیق آنصراحت بیان می

براي فهم دقیق . نماي عمل کنددردار براي خواننده یی پیگیر و جدي مثل کتاب راه
  .توانایی حیرت انگیز این داستان نویس در آثار شاخصش

  .ي داستان نویسی استدر برجسته سازي مسأله» آینه هاي دردار«جنبۀ ویژه از اهمیت 
  آورده ) آینه هاي دردار(آموزه ما و ادراك گلشیري از داستان جا به جا و به صراحت در 

چه از موقعیت داستان نویس و شکل داستان نویسی در داستان پیدا است آن. می شود
با تایید قاطع نویسنده همراه است و بی آنکه حساسیتی بر توفیق نویسنده . گفته می شود
  .گر کوششی براي تحقیق همین ایده هاستخود اثر هم نمایان. داشته باشیم
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قراین در قوت بخشی به  یل وحیثیت القایی دال و ،مایشی دادن به تصور تأثیر تلقینبعد ن
نوع دیگري از  منشأ ، تأیید در موجودیت یک پدیدهتردید یا اثبات و روح تشکیک و

یل چندانی به ؛ اما در عمل البته تمااست که گلشیري سخت طرفدار آن استروایت 
موضوع به بیان ساده تر از این قرار است که وقتی در اثبات یا نفی . استفاده ازآن ندارد

آن ها  براي اثبات  ،مجموعه اي از آدم ها شکل می گیردحس واحدي در  ک موضوع ،ی
دیگران مسلما متوسل به مجموعه اي از دالیل و قراین می شوند تا  ذهنیت و اقناع خود و

ستدالل هاي تمام آن حرف ها و ا ،حال. موضوع محمل منطقی مناسب پیدا کند
 قبول موضوعیت یک پدیده عرضه می شود ،که از جانب چند نفر براي رد یاهماهنگ

وقتی از منظر هاي مختلف به جانب تکرار کشیده شود جنبه ي تلقینی آن به قدري 
تقویت می شود که از آن طریق می توان به راحتی هر موضوعی را به ذهن مخاطب القا 

  .کرد 
 چه گانه وب بیان گر تجربه هاي خام و) شخص اول داستان(براهیم تک گوي هاي نمایشی ا

  .است  معصومانه او
شود، یا هر چیز تازه با چنان وسواسی کنار این جا غرب هیچ جیز، هیچ وقت عوض نمی« 

شود که نه انگار تازه است، من خوشحالم که این جا هستم، چیزهاي قدیمی جا داده می
 این خیابان یا حتی. بینم هر چیزي سر جاي اولش هستگرچه غریبه ام ولی وقتی می

کنم من جزئی هستم از جریانی رنگ در خانه رو به رو همان است که بوده است حس می
  )101: 1372گلشیري، (»که کند یا تند اما مدام است

در واقع از نقطه نظر نویسنده زبان تنها چیزي است که دارد، ریشه هایش است و او را با هر 
و این زبان بدبختانه تا کنون .  دهداندیشد، پیوندگوید یا حتی میکس که به این زبان می

صرف کلی بافی شده است یا ذهنیت بافی و هیچ گاه تحقیق انژکتیو نداشته است که من 
نباشد و بیداري وجود ) لعاب ذهن(خواهم این طور بنویسم که پشت قو هیچ چیز می

جاي ارائه یعنی این که به . اشیاء در داستان را نتیجه برخوردهاي پراکنده با آن می داند
  .کلیت، تکه هایی جزیی فارغ از نگرنده و زمان و مکان نوشته شود



 ...بررسی جریان سیال ذهن در آینه هاي دردار        رخسار زبان            1396 ، پاییز2شماره  /  

 

23

ترین اثر بلکه کم و بیش مانیفست داستان نویسی ترین و مهمنه شاخص» آینه هاي دردار«
  .گلشیري است

اول  حوزه ي شمول ،اناي کل د گلشیري در هنگام ترکیب زاویه ي دید حدیث نفس و
 دلیل استفاده ي به گونه اي که به ،دیگر تخلیط می کندم شخص را با یکسو شخص و

 خواننده گاه در تشخیص و ،مشترك حدیث نفس و داناي کل از شیوه ي بیان مشابه
ژرف ساخت اغلب داستان هاي گلشیري از نظر زاویه  .مایز آن ها از یکدیگر در می ماندت

اده ن منظر کمتر استفدید اول شخص است اگرچه او کوشیده است به طور مستقیم از ای
زاویه ي دید سوم شخص چندان نمودي ندارد و وضعیت کند مثال در آینه هاي دردار 

وقایع و آدم ها نیز به گونه اي است که این زاویه ي دید نمی تواند به سهولت از عهده ي  
  .انتقال وترسیم وضعیت ها و موقعیت ها برآید 

ا یا کسی تعلق دارد، می نویسیم تا یادمان بیاید گاهی آدم نمی داند، بعضی چیزها به کج« 
تراشیم، گاهی هم و گاهی تا آن پاره به یاد آمده را متحقق کنیم، برایش زمان و مکان می

  دوزیم تا آن تکه عریان شده را بپوشانیم اما بعد اي میاي بر پارچهچیزي را مثل وصله
  )9: 1372گلشیري، . (»می فهمیم آن عریانی هم چنان هست

ایم اي به قطع مرقع هامان مجبور بودهما، به هر دلیل که بوده در یک بیت بر صفحه« 
و بیت را هم به . مثالً مرقع را باید بشود در جیب پنهان کرد. حرف هایمان را بزنیم

بینیم هر بار کنیم میایم، ولی وقتی دقت میحافظه سپرد، در قصه ظاهراً راه تفضیل رفته
ها، هر بار اند، مثل قصه یوسف قرآن یا قصه اولیاء در تذکرهز قصه اشاره کردهبه قسمتی ا

مثالً فرض کن اگر هر بار ما به جزئی از این . اند بسازندبه نقل شاهدي او را خواسته
فنجان اشاره کنیم که عیناً خود آن جزء هم نباشد المحاله خود فنجان، یا بهتر وجود 

تیجه این که از این همه منظرهاي گوناگون یا حتی همگون فنجان را بیدار می کند، ن
چیزي در ذهن ما بیدار شود که وجود است، یا چیزي است که نه وابسته به نگرنده است 

  )135: 1372گلشیري، . (»و نه قائم به مکان و زمان خودش
ول داستان نویسی  در گلشیري عالوه برآنکه یک شیوه ي مدرن و معقحدیث نفس نویسی 

خود رشته ي طویلی است که حوادث و تکه پاره هاي گسیخته ي وقایع  ،آن سال هاست
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میدان فراخی براي مصور سازي دغدغه هاي  را به سهولت به یکدیگر مرتبط می سازد و
فکري نویسنده فراهم می کند تا در آن بدون هیچ مانعی در باره ي هر چیزي  روحی و

  . صحبت کند با توسل به تداعی ذهنیکه می خواهد
  )123: 1372گلشیري، (»هر آدمی چوخاي خودش را دارد که الزم نیست به ارث بگذارد« 
در معرق هر جزء فقط قسمتی است از کل؛ براي من هر بخش روایت دیگري است از « 
اید چشم بست که نه، این او که در واقعیت اگر پیدایش شود، بمه آنچه باید باشده

  )142 : 1372گلشیري، (»  شکستگی شروع کرده امنیست؟ من که گفتم، من از
خوانیم، در جدلهامان به مثنوي استناد می کنیم، گیرد حافظ میما هنوز وقتی دلمان می« 

یعنی گذشته هنوز هست، هنوز برد دارد، به نگاهمان به اینجا، به این زن مست یا آن قو، 
خوب، سخت . ش تعیین می کندشکل می دهد، اصالً قالب نگاه ما را به همه چیز از پی

  )130: 1372گلشیري، (» .است دل کندن
ت که جاي دیگري نیست یا هزار جاي آدم هر لحظه به ضرورتی جایی اس «

  )123: 1372گلشیري، (»دیگر
گلشیري، . (یک پنجره براي من کافی است، یک پنجره به لحظۀ آگاهی و نگاه و سکوت« 

1372 :93(  
دانم ولی همین است که هست شاید نسل بعد بتوانند  غمگینم، میبله، ما غمگینیم، یا من«

از چیزهاي شاد هم بگویند، از علف هم بگویند، از خود علف که ما به ازاي هیچ چیز 
نباشد، از یک جویبار، از دریاچه اي که بی هیچ نسیمی خود به خود در یک روز آفتابی تا 

  )16: 1372گلشیري ، (» .وشانده باشددورهاي دور سطح آبی آرامش را موج هاي ریز پ
شخصیت داستان گلشیري نویسنده اي است که براي داستان خوانی به خارج از کشور سفر 

این نویسنده، که عظمت فرهنگی . است» تعلق«کرده، مسأله او بیش از هر چیز مسأله 
اثبات براي . غرب ناگهان از هر جهت بر سرش آوار می شود، در حال دست و پا زدن است

خواهد به هر قیمت ثابت کند که اگر ایران و اند، میهایش در ایراناین که ریشه
این کشمکش درونی نویسنده . خاطراتش وجود نداشته باشد او چیزي براي نوشتن ندارد
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در نیمه نخست کتاب، درونی فرم رمان نیز می شود، به این معنا که با ورود داستان کوتاه 
شود که آمده است تا یکدستی اش را ن با عنصر اخالگري مواجهه میبه متن، رمان ناگها

  .به هم بزند
ترین راه ممکن اعمال می شود، گلشیري فرم رمان را به به این ترتیب، تأثیر از غیر مستقیم

  هم 
کند، و همین است ریزد، از طریق وارد کردن عنصري بیرونی به فرم رمان خیانت میمی

 هویت و ریشه هایش با همان تردیدي دست به گریبان می شود که خود کتاب در مورد
اش، گلشیري اگر نحوة ساختن فضاي تأثیر را به همین ترتیب حفظ که شخصیت اصلی

می کرد مسلماً یکی از شاهکارهاي ماندگار ادبیات فارسی را خلق کرده بود، اما در نیمه 
  .ی بر می گردددوم کتاب یا بهتر بگوییم در یک سوم آخر، ورق ناگهان

ي ابراهیم و صنم بانو، و به محض ورود ابراهیم به خانه به محض افزایش صمیمیت رابطه
اغراق نکرده ایم کل فضاي . خوردصنم بانو، اگر بگوییم رمان ناگهان با سر زمین می

یی که گلشیري با وارد کردن فرم داستان کوتاه، و با تسلط مثال زدنی اش بر پیچیده
    ي اول رمان خلق کرده بود، در باقی داستان ناگهان کنار گذاشته د صفحهزبان، درص

  .می شود
در این دو سوم، او تأثیر . گلشیري در دو سوم اول آینه هاي دردار نویسنده یی بزرگ است

در دو سوم اول . را نه از طریق اشاره مستقیم، بلکه به واسطه ساختن فضا بر جا می گذارد
 مستقیم به حس تعلق و گرم کردن ریشه ها و وابستگی به وطن به رمان کمتر اشاره

  .چشم می خورد
اما در عوض کار او درجه به هم ریختن شکل قراردادي رمان، و فضاي که به شیوه هاي 
گوناگون در اطراف شخصیتش می سازد، آن مضموم جدي را که از تأثیر مدنظر است به 

  .خوبی محقق می کند
لشیري از ادامه کار دست می کشد، و با وارد شدن به فضاي احساساتی در نیمه دوم اما گ

رابطه ابراهیم با صنم بانو، به کل افسار رمانش را رها می کند و به جاي فضاسازي، به 
  .اشاره هاي مستقیم روي می آورد
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یی است از نامه هاي کسل کننده در باب وطن و مجموعه» هاي دردارآینه«یک سوم آخر 
هایش سفت خواهد به ریشهکودکی، دیاگویی است بی سروته بین ابراهیم که میخاطرات 

  .بچسبد، و صنم که جهان وطن است و این بومی گرایی دهاتی وار را مسخره می کند
که در صفحات آغازین رمان از زبان خواننده رومانیاي االصل به گوش ابراهیم » ترانه بید«

 عنصري مکرر در می آید و چنین به نظر می رسد می رسد، در سرتاسر داستان به جلوه
  .که از ماهیتی ساختاري نیز برخوردار است

  مسکین نشست زیر درخت افرا
  کشیدآه می

  )بید، بید، بید(و می خواند؛ 
  دستش را بر سینه گذاشته بود

  و سرش را بر دو کاسه زانو
  )7: 1372گلشیري، ) (می خواند، بید ، بید ، بید

 همان ابراهیم داستان نویس باشد که در سفرنامه اش میان دو درخت شاید» مسکین« 
  .افرا، بید، آه می کشد و البته از ترجیع بند ترانه پیداست که بید را بر می گزیند

او از دهان شخصیت . شود به دستگاه ارسال پیامگلشیري در این صفحات تبدیل می 
بیات و چه درباره تعلق به جاي ، چه درباره ادهایش بخش عظیمی از دغدغه هایش را

و همین . کندخاص بی واسطه مطرح می کند و مستقیم به خیلی از چیزها اشاره می
به طرز . چیزها هستند که پس از بستن کتاب، به سرعت از خاطر خواننده می گریزند

عجیبی، آینه هاي دردار گویی محصول کار دو نویسنده است؛ یک نویسنده دو سوم اول 
و یک سوم پایانی . که همان کلشیري مسلط بر زبان و آشنا به تکنیک و تأثیر استکتاب، 

که گویی نویسنده یی سانتی مانتال و غریبه ها با شیوه هاي مختلف فضاسازي و شیفته 
  ».تأثیرگذاري مستقیم نوشته است
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  نتیجه گیري
 ،استانی فارسیدر ادبیات د ،ه ي داستان نویسی جریان سیال ذهنگیري شیوچند به کارهر

نویسندگان . تحت تاثیر ادبیات غرب معمول شد ،همچون سایر قالب هاي داستانی مدرن
چوبک و گلشیري به بهترین نحو ممکن این شیوه را با  ،مطرحی همچون هدایت

  .مقتضیات ادبی و فرهنگی و اجتماعی ایران تطبیق دادند 
می امکانات موجود در آن، در ري از تماعرصه گشایی وسیع براي حدیث نفس و بهره گی

 ،یکی از شالوده هاي شاخص داستان نویسی است و انکار ارزش آنسبک گلشیري 
مساوي است با طرد تالش هاي پر ثمر گلشیري و جایگاه پر تاثیر او در کلیت و کمال 

 1347 به خصوص از سال ؛یخ تحوالت ادبی ایرانادبیات داستانی در طول چند دهه از تار
،که خشش و همواره با استمراري بارآوربا آن شروع پر در ،نویسنده اي پر تکاپو. 1370تا 

،که مسن تري چون دولت آبادي و براهنیحتی تاثیر او را بر روي چهره هاي شاخص و 
ب شخصیت روح حاکم بر اغل .ي ادبی هستند نمی توان انکار کردخود خالق شاهکارها

از روال روایی رایج است که در آن حادثه  ساخت شکنی ،هاي داستان هوشنگ گلشیري
ت ها با کنش یا شخصی با منحنی ساختاري خود در کانون تمرکز روایت قرار نمی گیرد و

،خود را به محور مطلق ماجرا بدل نمی کند و حتی موقعیت هاي رفتاري و گفتاري
،رغبت برداحت ساختاري و قلت القایی و کثرت کارپردازي هاي تقابل آمیز نیز از فرط صر

اما البته این گونه کم توجهی ها به معنی طرد . چندانی براي تقلید و تکرار بر نمی انگیزد 
اریک بینی هایی از نوع سبک ب ؛بلیت انواع طرح هاي داستانی نیستتمام عیار قدرت و قا

اصفهانی است براي گریز از کلیشه پردازي هاي اشباع شده و پرداخت دیگر دادن  /هندي 
گونه به همان صناعت  جهت دهی دیگرایت با دست یابی به امکانات کشف ناشده وبه رو

  .هایی که در حوزه ي داستان نویسی معمول است
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   »وزیدوقتی سموم بر تن یک ساق می«بررسی رمان 
  »آلودالیسم وهمرئ«از دیدگاه 

  
 karimitayyebeh68@gmail.com*  طیبه کریمی

  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن
  شهرام مرادي فیروز       

  )تهران( ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمیکارشناس
  

  چکیده 
ن با گولی گونا که از آن در مباحث نقدي و تحلی یا رئالیسم فانتاستیکرئالیسم وهمی

هایی که وجود مکتب، اصطالحی استاند کردهژانر، مکتب، سبک یادي متفاوتی از جمله ها ناعنو
هاي این سبک ادبی و هنري به ویژگی.  آن را فراهم کرده استبروز يچون سورئالیسم زمینه

یابد که  مییوفسکی ظهوراستانی نویسنده بزرگ روسی، داستاطور جدي نخستین بار در آثار د
بک نویسندگی را به عنوان جونز این س.وي باختین و ملکم نظرانی چون میخاییلبعدها صاحب

  .دهند مورد بحث و بررسی قرار مییک نظریه
آلود است؛ بدین معنا که به بیان واقعیات بیرونی بر مبناي گرایی وهمرئالیسم وهمی واقع

شود و خواننده را اد وهم و گمان در واقعیت میهمین امر سبب ایج. پردازد  میها نادرون انس
  . کنددر فهم واقعیت دچار شک و دودلی می

 در سراسر  ازطریق ترجمهي معاصر و ژانرهاي دورههاهمانند بسیاري از مکتباین نظریه 
نویسندگان ایرانی که شرایط فکري و فرهنگی پذیرش چنین  ویافتهجهان از جمله ایران اشاعه 

 است که یخسرو حمزوي یکی از نویسندگان. اندکردها داشتند، از آن استقبال سبک هنري ر
طوري که به. خوانی و هماهنگی دارد  ي ادبی همبسیاري از آثارش با سبک و سیاق این نظریه

وقتی سموم بر تن یک ساق « رمان .رئالیسم فانتستیک یا وهمی را بر آثار او نهادنام توان می
هاي این نظریه و سبک ادبی را در خود جاي داده ها و ویژگیحمزوي مولفه خسرو ِ«وزیدمی

 .شود هاي رئالیسم وهمی در رمان مذکور پرداخته میدر این پژوهش به بررسی ویژگی. است
 

 11/9/1396 :تاریخ پذیرش مقاله                                   5/9/1396: تاریخ دریافت مقاله

                  کلیديژگانوا

         رئالیسم وهمی *
                  داستایفسکی *
رمان وقتی سموم بر  *

                         وزیدتن یک ساق می
   خسرو حمزوي *
         واقعیت و خیال*
   معناباختگی*
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  مقدمه. 1
شود که رمانتیسم یا  ي اول به صورت کشف و بیان واقعیتی تعریف می در درجه «1سمرئالی

و نیز به معناي ) 277: 1391سیدحسینی، (» کرد نداشت یا آن را مسخ میتوجهی به آن 
. اي از تخیل هنرمند یا نویسنده است نحوي تقلید از واقعیت و گزارش آن به همراه آمیزه«

: 1386زرشناس، (»  موجب دوري و انحراف از ترسیم واقعیت نشودکه این تخیلمشروط به این
58.(  

جو و بیان کیفیات هر چیز و روابط درونی یک پدیده و دیگر و هدف رئالیسم جست«
ادبیات رئالیستی موجودات طبیعی و اجتماعی را به عنوان موجودات منفرد و . ها است پدیده

پایان و  هاي زنجیر بی ها به مثابه حلقهبلکه با آندهد؛ قائم به ذات مورد مطالعه قرار نمی
  ).54-55: 1343فاطمی، (» کند العمل رفتار می عکس
 یهای؛ بلکه فقط به واقعیتدهدمبنا قرار نمیاین حال رئالیسم هر واقعیت مستندي را با

اگونی ها و تعاریف گونبه دلیل برداشتبه این ترتیب . پردازد که ظرفیت هنري داشته باشندمی
نی در گوهاي گونا ها و سبک، نظریهآمده استکه از واقعیت و رئالیسم طی زمان به وجود 

  .  استها آن که رئالیسم وهمی یکی از شدهگرایی ایجاد ي واقعحوزه
گردد که در آن عناصر وهم، خیال، فانتزي و اصطالح رئالیسم وهمی به آثاري اطالق می

دیگر مشکل است  عناصر از یک اي که تشخیص و تفکیک این هآمیزد؛ به گون واقعیت در هم می
گونه که از نام  همان. کند و همین امر خواننده را در شناخت واقعیت دچار شک و تردید می

آید که به هیچ یک از عناصر اولیه شباهت  خود ژانر هم پیدا است، از این تلفیق ژانري پدید می
اش نسبت داد؛  دهندهان به هیچ یک از عناصر تشکیلتوطور مطلق آن را نمی ندارد یا به

بنابراین این نوع از رئالیسم، رئالیسمی است که ویژگی وهمی و خیالی آثار فانتاستیک را به 
. کند کشد و همین ویژگی وهمی است که این آثار را از دیگر آثار رئالیستی متمایز می دوش می

ي واقعیت در  من نظر خاص خود را درباره«: گوید  میالیسم آثار خودرئي دربارهداستایوفسکی 
زند، از دید من عین  العاده پهلو می چه از دید بسیاري به امور وهمی و خارق هنر دارم و آن

پا افتاده و روزمره و دیدگاه متعارف و سنتی نسبت به  به گمان من امور پیش . واقعیت است
حقیقت در روسیه همواره خصلتی «و یا » ستیسم؛ بلکه چیزي کامالً متضاد ا نه رئالها آن
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چه را که ذهن  ي آن اند همهها باالخره موفق شده درواقع روس. گیرد کامالً وهمی به خود می
تر از حقیقت تبدیل کنند و این دیدگاه  گوید، به چیزي قابل فهم بشر در موردش دروغ می

  ).18: 1388ونز، ج.وي(» سراسر دنیا را فراگرفته است
هاي هاي بیرونی و صحنههاي عینی و غیرشخصی با زمینههاي رئالیسم، واقعیتویژگیاز 

کند که خواننده از ها را بدین قصد تشریح می رئالیست صحنهي هنویسند«. باورپذیر است
: 1376سیدحسینی، (» شود آشنا ها آنتر با قهرمانان و وضع روحی ها بیششناختن آن صحنه

صورت، به رئالیسم   دراینها ممکن است ناخوشایند باشد کهخصیتوضعیت روحی ش). 289
هاي عینی شاره به آن دسته از واقعیت اهاي رئالیسم وهمیاز ویژگی. ایم نزدیک شده1وهمی

. خوردها رقم میپریشی شخصیتهویتی، تردید و روان در فضاي سرد و بدبینانه با بیاست که
 اما ؛کنند درك می راکنند جهانی که در آن هستندصور میت «ها ناگونه داستهاي اینشخصیت

 بنابراین). 31: 1388، جونز.وي(» گیرد بارها مورد تردید قرار میها آناطمینان و قطعیت در 
 اما به ؛نگرندتر از رئالیسم به جهان میي رئالیسم وهمی بدبینانهها ناهاي داستشخصیت

هاي داستانی سند؛ زیرا در رئالیسم وهمی شخصیترها در پسامدرنیسم نمیبدبینی شخصیت
 شک و  تردید به کلیت متن و ي هکه در پسامدرنیسم دامن رسند، درحالیبه شک و تردید می
  . رسد تا خواننده را نیز مردد و سردرگم کندحتی به فرم اثر می

رمبنا و هاي خود از آثار داستایفسکی که ب در نقد و بررسی1985 در سال جونز.ملکم وي
 نویسندگی ي ه کار میخائیل باختین بود، نام رئالیسم وهمی را به سبک و شیوي هشالود

 در آثار 1956 در سال از این این اصطالح پیش). 5: 1387، جونز. وي(کرد داستایفسکی اطالق 
 که پیشگامان سبک جدید -یوهان موشک، منتقد آثار هنري، براي آثار هنري نقاشان اتریشی

 در نامیدن این اصطالحجونز از ). 109: 1368کاشفی، ( رفته بود کار  به- نقاشی بودنددر هنر
چه در این نوع رئالیسم آن. داستایفسکی بهره برد» گرایی در معناي واالتر واقع«رئالیسم برتر یا 

شود، سیر در عالم باطن و تفحص در نفسانیات آدمی و کشف عوامل و روابط ضمیر مطرح می
 هرچند رئالیسم وهمی دنیاي ناخودآگاه را ،)103: همان(آگاه است  در سطح پیشاه ناخودآگ

توان به کاوش هاي رئالیسم میترین ویژگیاز مهم). 115: همان(کند طور مطلق ترك نمی به
زدن   بحران هویت و بیگانگی انسان معاصر، معناباختگی، برهمي هدر درون و ناخودآگاه، مسئل

ک و تردید، چندصدایی، کارناوال یا فضاي همگانی، چرخش هنري زمان، قطعیت و ایجاد ش
                                                             
1. Fantastic realism 
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ترکیب . آفرینش مکان، چرخش روایت و توصیفات اگزیستانسیالیستی اشاره کردابتکار در 
آلود، تیره و تار توأم با هراس، هیجان و ابهام  این عناصر سبب ایجاد فضایی وهمناك، مهي ههم

 یا گفتمان 1هتروگالسیا باید گفت ذات رئالیسم وهمی هایتن ؛ اما درشود در طول رمان می
این مقاله به بررسی رمان یاد شده از دیدگاه رئالیسم وهمی و برخی . مبتنی بر عواطف است

  .پردازدکاوي میهاي وابسته به آن به ویژه روان اندیشه
  ي پژوهش پیشینه

هایی ي پژوهشنویی است، پیشینه بحث که رئالیسم وهمی به ویژه در ایرانبا توجه به این
ي رئالیسم وهمی از در باب نظریه. شمار هستندکه در رابطه با آن صورت گرفته، انگشت

 آریان ي ه ترجم)1383 (از رزمري جکسن»  یک روشي همثاب فانتاستیک به«مقاالتی چون 
         شیوا خویی،  ي ه ترجم)1385 (از کن یران اگال» رئالیسم فانتاستیک«احمدي، 

 فتاح محمدي و کتاب ي ه ترجم)1381 (از نیل کورئوِل» درآمدي بر فانتاستیک ادبی پیش«
) 1388(جونز،.از ملکم وي هایی از رئالیسم وهمیداستایفسکی پس از باختین، قرائت

گران کنون در میان پژوهشآثار خسرو حمزوي نیز تا. نام بردتوان نام می  امید نیکي هترجم
ار شایان هاي کوتاه در چند مقاله و کتاب و روزنامه کجز نقد و بررسید توجه بوده و تر مورکم

هایی در گزارهتوان به نقدي مختصر در کتاب از آن جمله میتوجهی صورت نگرفته است که 
 از بهزاد برکت» هویت و بازتاب آن در رمان «ي ه، مقال)1388 ( از علی تسلیمیادبیات معاصر

 از محمدرضا سرشار» پاشید شهریار روحانی که زیر درختان سدر فرو «يمقاله، )1387(
فرق است بین  «ي ه و مقال)1380 (مهررضا ایراناز علی» حقیقت و دروغ «ي ه، مقال)1381(

کنند و  اشاره کرد که معموالً از چند صفحه تجاوز نمی)1380 (از سیما کوبان» بینا و نابینا
ي مقالهعالوه بر مواردي که ذکر شد . اندار حمزوي پرداختهصورت کلی به بحث در آث به
به نگارش علی تسلیمی و » مرد سدر درختان زیر که شهري رمان در وهمی رئالیسم بازتاب«

ر رابطه با نقد و تحلیل هاي اخیر دکه در سالاست هایی  از پژوهش)1395(ی طیبه کریم
در یکی از بهترین تر نگرانه و جزئیی هاي آن به صورت اختصاص وهمی و مولفهرئالیسم

نگارنده پژوهش حاضر جهت آشکارسازي . ي خسرو حمزوي صورت گرفته استها نارم
دیگر تر حضور و بروز رئالیسم وهمی در آثار خسرو حمزوي به بررسی این نظریه در یکی بیش

                                                             
1. Hetroglassia 



 34              ...وقتی سموم بر تن «ررسی رمان ب                   رخسار زبان             1396، پاییز2شماره  /     

 رئالیسم وهمی گانه این نویسنده در ژانري سهها نا که از رم- ي نویسنده مذکورها نااز رم
  .پردازد می- است

  رئالیسم وهمی. 2
توان به تاکنون تعریف کوتاه و کاملی از رئالیسم وهمی ارائه نشده است و صرفاً می

رئالیسم وهمی . آلود آن در یک نظر اشاره کردهایی چون فضاي درونی، شخصی و شک ویژگی
بنابراین . داشته، مرتبط استهاي مختلفی که داستایفسکی به آن گرایش ها و مکتببا روش

ها باید جست و بحث ها و مکتبهاي رئالیسم وهمی را در همین روشترین ویژگیمهم
.  استها آنهاي آن منوط به تعیین ارتباط رئالیسم وهمی با  رئالیسم وهمی و ویژگیي هدربار

  .شودها پرداخته میدر ادامه به تببین این ارتباط
  )گري بیان(کسپرسیونیسم  رئالیسم وهمی و ا1. 2

 1920 ي هگري حاکم بر دوران بعد از جنگ ده طغیانيي روحیهاکسپرسیونیسم درنتیجه
گرا هاي این شورش طغیانی بود علیه دید عینی یا برونیکی از جنبه«.  وجود نهادي هپا به عرص

» ی و رنجورهاي غیرطبیعخصوص درحالت دادن دنیاي درون به منظور نشان نسبت به دنیا به
  ). 407: 1374 ل،کردنورنودل و ک(

 احساسات ي ههاي احساسات درونی بر زندگی بیرون از دایرها، تجربهدر نظر اکسپرسیونیست
-این حقیقت هستی و ماهیت وجود است که باید درك و فهم شود، نه واقعیت. یابد رجحان می

بایست از درون به  واقعیت می.هاي موجود که درحقیقت امر چیزي جز سراب واقعیت نیستند
  ).38: 1385زمانیان، (که از برون به درون صورت پذیرد برون و نه این
. ها به جریان سیال ذهن روي آوردنددادن دنیاي درون آدم ها براي نشاناکسپرسیونیست

خود را  نو، که هردر بنیان گذاشت، افراد ي هگرانشناسی بیاندر مردم«کند که می  نقلنیز جونز
کنند که در  بلکه برحسب چیزي تعریف می؛نه در مناسبت با نظمی آرمانی در فراسوي خود

 داستایفسکی معتقد است که حال این با). 23: 1388جونز، (» ودشدرون خودشان شکوفا می
 ترتیب این به. عریف نامحتمل نیستتحت فشارهاي بیرونی، انحراف و تحریف این شناخت و ت

  : یابد ها در رئالیسم وهمی نمود می اکسپرسیونیستي هنظریت سه توان گفمی
نظریه که جوهر هر موجود زنده در عمق حیات روحانی و ناخودآگاه آن قرار دارد و اول این 

 حیات سوي شفاف ساختن این حیات روحانی و تمایل یافتن به این نیروهایی این موجود را به
اند، درکنار ضدیت شدید با ه احساسات شکلی از آگاهیدوم این نظریه ک. کندهدایت می
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امر که سوم آگاهی داشتن به این . دوگانگی و آرزویی پرشور براي رسیدن به وحدت و کلیت
هاي ناشی از خاستگاه بیرونی بشر قرار گیرد تواند مورد تهدید تحریفبیان فردي اصیل می

  ).22: همان(
  انتیک رئالیسم وهمی و شور و شدت رم2. 2

 و »رئالیسم« ترکیب و کنش متقابل ،دهد دیگري که رئالیسم وهمی را شکل میویژگی
هایی از حیات بشر است  اول، تمرکز بر حوزهي هدر مقول.  است»کیش شور و شدت رمانتیک«

هاي ذلیل و مانند انبوه شخصیت(شوند  قلمداد می»واقعی«طور خاص   خود بهي هکه در زمان
 دوم همان ي هو مقصود از مقول)  جزئیات عینی از زندگی معاصر استوارندي هالودمظلوم که بر ش

خوانده ) گوگول، دیکنز، بالزاك، سو (»رئالیسم رمانتیک«هاي چیزي است که دانلد فنگر سنت
 تمهیدات ملودرام و رمان ي هواسط تصویرکشیدن همین بافت اجتماعی به است؛ یعنی به

، رازآمیز، حاالت پرشور و شدت، تعلیق، عرفان، امر غیبی و معمایی عناصر ي هواسط گوتیک، به
 راهی براي رسیدن به معرفتی واالتر، شور و شدت قمار، آگاهی و ي همثاب رازگونه، بیماري به

- هاي دور از ذهن، تفاوتهاي شدیداً احساسی و عاطفی، استعارهحساسیت مضاعف، موقعیت
جونز، (ه ، تداخل یا محو تمایزهاي متعارف و سنتی و غیرهاي حاد، رؤیا، ناخودآگاه، تصادف

آمیز و افراطی  هاي غیرعادي و اغراق در رئالیسم وهمی بر موقعیتبنابراین). 24-25: 1388
 واقعیتی که ترتیب بدین. شودو انحراف از رشد بهنجار روح بشر تمرکز می) رمانتیک ـ ملودرام(

هاي حاد فشار عاطفی آشکار  ویژه در موقعیت ذارد، بهگرئالیسم وهمی در اختیار مخاطب می
 ، در عناصر عینی، غرابت؛ نظریه، جهان رئالیسم وهمی در عناصر آشناطبق این«. شودمی

یابد و میان یکی و دیگري تمایزي ناپایدار و متزلزل را ذهنیت و در امور روزمره ملودرام را می
  ).25: همان(» کندحفظ می

 پنهان است و از آن ها ناچه را از دید انسرئالیسم وهمی این است که آن کارکرد درواقع
آفرین  کند و همین آشکارشدگی زوایاي پنهان زندگی براي بشر شگفتی  آشکار می،آگاه نیستند

کرده است، شود دنیایی که تاکنون با آن احساس یگانگی و آشنایی میاست و موجب می
  .  بیگانه براي او بدل شود و با آن احساس غرابت کندباره به دنیایی ناآشنا و یک به
  مدرنیسم  رئالیسم وهمی، مدرنیسم و پست3. 2

ها در افراد بشر است و هاي حیات مدرن فقدان هویت و گسست از ریشهیکی از شاخصه
هاي عصر و تحوالت اجتماعی این گرایی با واقعیت  مدرنیسم در راستاي همي هادبیات دور«
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درودگر، طاووسی و (» آیدها پدید میمنظور جبران فقدان هویت و گسست از ریشه دوره و به
-  تفسیر یا تغییر جهان میي ه ادبیات داستانی مدرن به بررسی نحوزمینه دراین). 102: 1390

 شناختیهاي معرفت  یعنی پرسش؛هایی درخصوص واقعیت و دانش به طرح پرسشپردازد و
جهان را که خود جزئی از آن توانم این چگونه می«: قبیل  این  ازهاییمند است، پرسش عالقه

جهان چه چیزهایی براي شناسایی  جهان چه هستم؟ در این هستم تفسیر کنم؟ من در این
در آثار رئالیسم » شناسد؟ حد شناختن امور قابل شناسایی چیست؟هست؟ چه کسی آن را می

شناختی و گرایش به هاي معرفت پرسش،اند ان نبوده مدرن در امي هوقال دور وهمی که از قیل
  ).28: 1388جونز، (خورد مسائل مربوط به بحران هویت به چشم می

مدرنیته  اي از پستمرحله «- وجود نهادي هکه بعد از مدرنیسم پا به عرص- مدرنیسم پست
 به نحوي گري جاي خود رااست که در آن اعتقاد و یقین به مفروضات مدرنیستی عصر روشن

). 89: 1386زرشناس، (» دهدشناختی و اخالقی می انگاري و اضطراب معرفتشکاکیت و نسبی
 یکی از عناصر مهم ، تردید که جاي ایمان را در ذهن و زبان بشر پر کرده استترتیب این به

همچون رمان مدرن بر بیگانگی انسان «مدرنیستی  رمان پست. رودشمار می رئالیسم وهمی به
طاهري و سپهري عسکر، (» ورزدگرایی ضداجتماعی و اصالت نفس تأکید میصر، فردمعا

  .دهد دیگر از وجوه مشترك رئالیسم وهمی و مدرنیسم را شکل میکه یکی) 171: 1390
مدرن با  هیل، گذر از ادبیات داستانی مدرن به ادبیات داستانی پست زعم مک به «ازدیگرسو

» تشناختی همراه اس شناختی و پرداختن به موضوعات هستی گردانی از مباحث معرفتروي
مدرن درمقابل ادبیات مدرن به موضوع جایگاه   پست ادبیاتبنابراین). 17: 1387مالیاس، (

این جهان کدام است؟ : کند دست را مطرح می   این هایی ازپردازد و پرسشحقیقت و جهان می
جودم باید آن را به انجام رساند؟ شکل هستی متن هاي ویک از الیه در آن چه باید کرد؟ کدام

دهد کدام است؟ رئالیسم وهمی  متن را نشان میکه این) ییها نایا جه(و شکل هستی جهان 
  .شناسانه را نیز در خود جاي داده استهاي هستیگونه پرسشاین
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  رئالیسم وهمی و ایدئولوژي. 4. 2
 است که »ایده ـ حس« مفهوم ،مطرح استیکی دیگر از مفاهیمی که در رئالیسم وهمی 

 حاوي عبارت دیگر به.  جدایی ناپذیرنددیگر یکطبق آن ایدئولوژي فردي و عواطف شخصی از 
پذیرند و هریک در وجود فردي مستقل متجلی  تأثیر نمیدیگر یکآرایی متضاد است که از 

سویی و فکر او همدین معنی که احساس آدمی با تعقل ب ).29: 1388جونز، .وي(شوند می
  .کندندارد و هر یک به سویی گرایش پیدا می

واقع به موجودي زنده بدل  یفسکی هر نظر یا ایده بهکند که در کار داستاباختین استدالل می
اي دیگر سوژه عنوان  بلکه به؛عنوان ابژه شود که از صداي انسانی که من دیگري را نه بهمی

ي ها نارم. ناپذیر استجدایی) خواند تو میـ مني هین بوبر رابطچیزي که مارت(،کندتأیید می
  ).30: همان. (گري گو و گفتداستایفسکی در بنیاد مبتنی است بر 

 و شناختنی نیستند و در تعامل پذیر تعریف تنهایی ها بهتوان گفت شخصیت میعبارت دیگر به
کنند و منش درونی هریک در امل می را کدیگر یکسازند و  واحدي را میي هبا دیگران مجموع

  : قهرمانبنابراین. یابدها معنا میمناسبت با دیگر شخصیت
توان از بیرون تعریفش کرد و حکمی قطعی در مورد او صادر عنوان شخصیتی ثابت که می نه به
شود و او جهان چگونه بر قهرمان ظاهر می: عنوان دیدگاهی به جهان اهمیت دارد  بلکه به؛کرد

  ).30: همان(شود  گونه بر خود ظاهر میچ
ي داستایفسکی ما را به ها نا رم»چندآوایی«ي هسوی:  آمده استساختار و تأویل متندر کتاب 

: 1391احمدي، . (واقعیت را باید در مناسبت میان افراد جست: رساند مهمی میي هنتیج
با افراد و جهان تعریف همین که قهرمان شخصیتی ثابت ندارد و در مناسبات بیرونی ).101
 خودش که با ي ه شخصیت دربارهمین گفتارِ. دهدشود، به قهرمان قدرت خودافشاگري میمی

شود، گاه به فضاي اثر از پیش تعیین نمی) عنوان هدف غایی ساختارش به(تصویري خنثی از او 
  .دهد می»وهمی«مؤلف فضایی 
   دید ي ه با تغییر در زاویآثار داستایفسکیها در گري شخصیتنمایی و خودافشا درپی واقع

  :زعم جونز رو هستیم که بهروبه     
 بلکه ؛دادن سوژه از زوایاي مختلف  دید روایی نه نشاني ههدف اصلی از تغییرات مکرر در زاوی

ویژه طرد عناصر  زدن انسجام و یکپارچگی دریافت خواننده از این جهان وهمی و به تر برهمبیش
  ).31: 1388جونز، (تآشنا اس
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 روایت و ظرفیت و توانایی آن در ي هداستایفسکی معتقد است رئالیسم وهمی با شیو
این امر عنصر شک و تردید را ـ ). همان(تصویرکردن حقیقت درونی و ذهنی بشر ارتباط دارد 

  . کندـ تشدید می که از عناصر مهم رئالیسم وهمی نام برده شده
  شناسیوان رئالیسم وهمی و ر5. 2

 رئالیسم وهمی ،یافته در جهان آثار داستایفسکی  تجلیي هتحلیل باختین از اید
تنها معتقد است  باختین در بحث ایدئولوژي نه. دهدشناسی پیوند می داستایفسکی را با روان

ها مدام با عقیده است که ایده بلکه بر این ؛ناپذیرند ها از احساسات جداییها یا ایدهنشانه
  : بنابراین. گویی جاري و بیناذهنی هستندوحساسات درگیر گفتا

اي در شرایط فشار مادي رئالیسم وهمی صرفاً نوعی فانتزي فردي یا انحراف ذهنی عده
آگاه یا هایی است که مردم، خودو راهبرد...  تعامل اجتماعیي هرئالیسم وهمی فرآورد. نیست

ساختن  گیرند و هم براي متزلزلکار می ر خود بهساختن آگاهی د ناخودآگاه هم براي غنی
نامید  ادیپ میي هچه فروید عقدکه مثالً از آن(هاي عاطفی قوي  انگیزهمیان  این در. دیگر یک

ها  فانتزيتوانند به این می) گیرندمراتب قدرت نشئت می یا نیاز به باالکشیدن خود در سلسله
جونز، (» گو منجر شوندوا تضاد میان افراد درگیر در گفتشکلی پویا جهت دهند و به تقابل ی به

1388 :46.(  
شده،  که مباحثی مثل ناخودآگاه، سرکوب و بازگشت امر سرکوب  ازآنجازعم جونز به

گوي بیناذهنی هستند، برخالف میل باختین که وها جزئی از گفتساختارهاي رؤیا و امثال این
- خوانی دارد و به پیش عظم تحلیل فرویدي با بحث ما همکند، بخش انظریات فروید را رد می

شناختی درباب داستایفسکی با نظریات  هاي روانحتی برخی دیدگاه. کندبرد آن کمک می
که » کارناوال«یا » فضاي همگانی«توان به  باره می دراین. خوانی دارد او همي هباختین دربار

شناختی و فرهنگی بین فرهنگ عامیانه  ابل انسانباختین تق.  اشاره کرد،کندباختین مطرح می
  . آیدوگو بیرون می  کارناوال مفهومی است که از دل گفت.کندو فرهنگ رسمی را طرح می

- سازند، ارزشها در مدتی کوتاه روابط قدرت را واژگون میکارناوال جشنی است که در آن آدم
هاي میان در مدتی کوتاه عقده نند و دراینکهاي اجتماعی را دگرگون و زیر و زبر میها و نقش

فرهنگ قدرت و گفتمان نظام حاکم که ... . خندندسازند و می  خود را آزاد میي هفروکوفت
) فرهنگ دوم(شود و فرهنگ دیگري سو نهاده می فرهنگ خشک و رسمی و جدي است به یک

هاي پنهان د تا واقعیتآیمنشانه است بر سر کار می که همان فرهنگ عوام، غیررسمی و شوخ
. در رفتارهاي ناگهانی مردم آشکار گردد و نهادهاي اجتماعی با این رفتار به نقد کشیده شود
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چه در نقش خود و جایگاه خود نباشد و نقش مقابل خود و اساساً در معناي عمومی، هر آن
  ).59-58: 1390تسلیمی، (قدرت را به طنز بگیرد، کارناوال نام دارد 

وگویی و  گونه که از منطق گفتزبان طنز بدان«.  طنز لحن اساسی کارناوال استینبنابرا
» کند دارد و ساختار قدرت را تضعیف میصدایی را ازمیان برمی آید، تک کارناوال باختین برمی

  ).23: 1388تسلیمی، (
بوط شناسی در رئالیسم وهمی به مضامینی چون رؤیا و ناخودآگاه مرشکل دیگر تجلی روان

  : گویدباره می  جونز دراین. شودمی
اند از چنان اهمیت شکلی نمادین در آثار بزرگ ادبی نشان داده شده تضادهاي ناخودآگاه که به

فانتزي . دهند هاي روان بشر را تشکیل میشمول از الیه و عمقی برخوردارند که سطحی جهان
اند؛ شامل انحرافات جنسی و »لیانحراف چندشک«گر و رؤیا در این سطح، دوجنسی و بیان

 نسبت به پدر و مادر، آرزوها و امیال فعال و منفعل و ترس از آسیب  جنس هردوي هخصمان
تر تغییرشکل ادیپی بدوي هاي پیش دیدن عضو جنسی و احساسات ادیپی به خیاالت و ترس

-مادر را نشان میشدن اولیه که آرزوي پیوستن به  دهند، ازجمله به خیاالت مربوط به یکیمی
  ).35: 1388جونز، (دهد 

   رئالیسم وهمی و نیهیلیسم6. 2
شناختی است که در آن زندگی، شناختی و معرفت  روان وضعیتی حالت و»نیهیلیسم«

آفرین پی آن شرایط اضطراب دهد و درهستی، بودن، خود و حیات معناي خود را از دست می
گردد که فرد دنیا و زندگی و هر آن این امر سبب می. شود و سردرگمی روحی در فرد ایجاد می

نیهیلیست در رویارویی با شرایط بیرونی، هیچ . شود را جدي نگیردچیزي که با آن مواجه می
اي است در این عالم، درمیان یک نیهیلیست گویی غریبه. یابدتوضیح و تفسیر و توجیهی نمی

  را تغییر دهدها آنتواند  را دارد و نه میاه آنهاي سخت و زمختی که نه قدرت فهم واقعیت
 و نیهیلیسم تمایز میان خدا و شیطان«: داردو آدمی را در تعلیق نگه می) 90: 1385زمانیان، (

- مرگ خدا طرحی را که در جهان افکنده، ترد و شکننده می. دارد خیر و شر را از میان برمی
:  استها آن ي هتردید بر هم بلکه گاه ؛رها نیستها و ساختانیهیلیسم تنها انکار ارزش... . کند

ایمانی و   بلکه در هول و والي ایمان و بی؛تنها به خدا و شیطان ایمان ندارد  نهنیهیلیست
معنا ها را بیها و حرکت تالشي هاین رهیافت به هستی، هم... . عبارتی کالفگی، معلق است به
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هدف، هر در جهان بی. ماندتی براي بشر باقی میباختگی دیگر چه رسال کند و با این معنامی
  ).69:  1388تسلیمی، (» وپازدنی است بیهودهتالش مذبوحانه و دست

هاي مدرنیسم و نیهیلیسم همچنین جنبه اکسپرسیونیسم، رمانتیسم، مدرنیسم، پست
دارد؛ رمان ) نیهیلیست(انگار  هاي هیچشناسی ارتباطی نزدیک با شخصیت ایدئولوژیک در روان

کاوانه سخن هاي روانهاي جهان درون و احساسات رمانتیک و عقده جنبه زیرا نیهیلیست از
هاي کند، از جنبهصدایی پرهیز می گوید و همان طور که جهان مدرن امروزي از تکمی
هاي نیهیلیسم احساس   از ویژگیبنابراین. کندهاي قاطع پرهیز میصدایی و ایدئولوژي تک

هدفی، احساس   ناتوانی و بیاه با شک و تردید، معناباختگی و ازخودبیگانگی،سردرگمی همر
 این . ارتباطات میان پدر و فرزند استویژه طردشدگی و نیز دوگانگی احساسات به خانواده به

 رمان نشان داده ي هدهند، در بحث دربار  ادبیات وهمی را شکل میدیگر یکها که با ویژگی
  . خواهند شد

  وزیدي رمان وقتی سموم بر تن یک ساق میخالصه. 3
ي مادري، به قصد زنده کردن خاطراتی دور در ها دوري از خانوادهمانی پس از سال

ها ي شبانکارهاي که نتوانسته آن را از یاد ببرد و همیشه برایش معمایی بوده، پا به خانهگذشته
یاي مادري مانی است که تمام اقوام دور و ي بزرگی متعلق به نها خانهارگ شبانکاره. گذاردمی

ها مانی با ورودش به ارگ با اقوام قدیم و جدید شبانکاره. اندنزدیک شبانکاره در آن جمع شده
شود که همه در انتظار حق و حقوقشان از ارث و میراث و اموال موقوفه که در تملک رو میروبه
آن که در کودکی مانی حضور داشتند، سانی ک. برنداست، به سر می) مادربزرگ جان(زن پیر
- هاي تازه وارد بین شبانکارمانی که بیگانه. هاي گذشته که بانشاط و سرزنده بودند، نیستندآدم

؛ اما مانی که خود شخصیتی به هم ریخته شودها میي آن، کورسوي امیدي براي همهها است
در ؛اقوامشبا مرگ دو تن از مانی سرانجام  .وزدو پریشان دارد، از کمک به دیگران امنتاع می

ي نیزار که ها به سوي دشتقدمداند، درمانده و ناامید از همه جا مقصر میحالی که خود را 
  .  گذارد می است،تبازگشبار و بیدشتی مرگ

  وزیدرئالیسم وهمی در رمان وقتی سموم بر تن یک ساق می محتوایی عناصر. 4
- هاي متفاوتی را در خود گرد آورده است که جنبهمحتوایی ویژگیرئالیسم وهمی از نظر 

 حائز اهمیت در رئالیسم وهمی نکته. انداي از آن جملهنیهیلیستی، اسطورهشناختی، هاي روان
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 عناصر محتوایی رسوخ ي عنصر شک و تردید در رئالیسم وهمی همواره در همهاست کهاین
  .کندمی
  شخصیت نیهیلیستی مانی1,4

مانی . ها شودتواند سبب بروز بحران هویت در آنشان میایی اشخاص از گذشته و زادگاهجد
ي پدري به در کودکی مادر خود را از دست داده است و بعد از مرگ مادرش با پدرش و خانواده

-شود و دیگر به آن خانه بازنمیاش گسسته می ي مادريمکانی جدید رفته و از خانه و خانواده
  : گردد

پدرش دیگر او را به بیدگاه ... ها نرفت دیگر به آن خانه... وقتی مادر و مادربزرگش مردند ... 
  ).13: 1371حمزوي، ... (ها را ندید دیگر آن... کالت نبرد 

اش  و احساس گسست و جدایی از گذشتهانی از مادرش سبب اختالل در هویت     گسست م
  : شودمی

معنی هم معنایی پیدا حتی چیزهاي بی.  چیز براي مانی فرق کرداز روزي که مادرش مرد همه
برونشان . ها تودار شدندآدم. خیلی چیزها که در نظرش ساده بود، مبهم و مرموز شد. کرد

گریستند معلوم نبود خوشحال و اندوهگین خندیدند یا میوقتی که می. حاکی از درونشان نبود
در . ها پی نبرده بودپهلو بودن چیزها و آدم تر به چند پیش.... همه چیز تو رو پیدا کرد. باشند

چه بوده و اش با آنکرد فقط مادرش را از دست داده، اما بعد احساس کرد واسطهآغاز فکر می
  ).    35: همان (.هست گسسته

-هایی که در فکر و خیالدوستانش را با آدمکه بتواند هویت خود را حفظ کند براي اینمانی 
  . دادایش بودند، پیوند میه

 »منطبق«ها ها بر آن آدم، ببیند چه چیز این آدم».انداختها را روي هم مینظیر به نظیر آن«
-خواست آدمنمی. بریدها نبود، گهگاه از دوستانش میاگر شباهتی بین آن. شود، جور استمی

  ). 13: همان (.اش را از دست بدهدهاي خیالی
او خود را دو گونه و دو . شودپارگی در شخصیتش می مانی از کودکی دچار چند    به این ترتیب

  : هایش از آن خودش نیستکند فکر و خیالبیند، به طوري که احساس میجور می   
کرد این فکر گاه احساس می. کرد که گرفتار فکر و خیال شده استگهگاه پیش خودش فکر می

کند با موجودي گاه فکر می... . پا استانگیز و گریزجور وهم ها از آن او نیست که اینو خیال
اي از دهد و او ناگهان در لحظهکار دارد که او را فریب میوسخت خودرأي، زیرك و مکار سر

  ). 5-6: همان (شودرو به آن رو می این
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جا که آن رها کند؛ اما از ،کند گذشته را که منشأ این فکر و خیاالت است    مانی سعی می
  : کند گذشته میمادرش متعلق به همین گذشته است، مانی را ناتوان از فراموش کردنِ

کار دارد که معلوم نیست وآدم با موجوداتی سر... تر از نبرد با اشباح نیست هیچ نبردي سخت... 
... رد ي گذشته و گذشتگان را یکهو فراموش کتوان همهاما چطور می... کیستند ... چیستند 

  ). 7: همان... (ها است الي آنبهگذشته و گذشتگانی که مادرش هم چون سایه ال
اش که هویتش از دست براي شناخت گذشتهتواند گذشته را فراموش کند، مانی که نمی   

  : گردد اش بازمیاش است، به سرزمین مادريرفته
ها تواند یکایک آنحاال می... چیز را بگیرد تواند رد همه گردد، می حاال که به شارستان بازمی... 

ي پشت سرش بوده اها چون سایههایی که فقط نامشان را شنیده و سال ببیند آدم... را بشناسد
  ). 28: همان (...اندچه مخلوقاتی بوده

همه جا ... «: گرداند اش را به او بازنمیشدهاش هم هویت گم اما رفتن مانی به سرزمین مادري
و کنارش راه ... اش بوده حتی کسی هم که در گذشته... یک چیز آشنا هم نیست ... آشنا است ان

: کندو مانی را از رفتنش به شارستان پشیمان می) 129: همان(» ...رود، برایش غریبه استمی
  ). 177: همان(» .گفت از آمدن به کالت پشیمان است. مانی پوزخند زد«

او پس از مرگ رامیان به نیزار که جایی است . دهدسوي مرگ سوق میهمین امر مانی را به 
تا  خیلیا -آدم اگه تو اون دشتاي نیزار بیفته دیگه ملوم نیس چه بالیی سرش بیاد «: بار مرگ

  : رود پیش می) 50(» حاال اونجا سرشون زیر آب رفته
لوتلوخوران کوله و تفنگش را از ت. حال از اتاق بیرون رفتبا پاهاي لرزان، گیج و بی. به پا خاست

 سوي نیزار راه افتاد. بیرون رفتاز خانه . کسی را ندید. به اطراف نگاه کرد. دم در اتاق برداشت
  ). 329: همان(

   احساس دهشت و سردرگمی همراه با شک و تردیدهاي پوچ گرایی در افرادیکی دیگر از نشانه
  : استهراسی بیمارگونه مانی از دنیاي اطراف خود دچار ترس و .است

ها ها را دیده باشد از آنکه آنبی آن. ها وحشت داشتاز بعض آن. ها بیگانه بودمانی با آن آدم
ها در آن. شناخت، بیمناك بودها را نمیکه مرده بودند و رفته بودند و او آناز این. ترسیدمی

ها از دنیاي مردگان سر درآورد ی از آنکه یکگاه از فکر این. نظرش آدمیانی بودند مرموز و پلید
  ).    21: همان(شد و ناگهان جلویش سبز شود، دچار وحشت می

دهد و به     مانی که دچار بحران هویت شده است، یقین قلبی خود را به همه چیز از دست می
  : نگردي تردید میهر چیزي با دیده
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خیال کرده ... یا آن صداها توي گوشش بوده ... عمو صابر واقعاً آن صداهاي هولناك را شنیده ... 
  ). 64: همان (... مثل مصباح... ار فکر و خیال شده دچ... ترك شده  از ترس زهره... شنیده 

-خواري روي می گاهی به گیاه. اش هم دچار تردید استي زندگیمانی حتی در انتخاب شیوه 
- ترك می- چرا گاهی ": ه و پشیمان گفتمانی با لحنی خف«: کندآورد و گاهی آن را ترك می

کند و تردید مانی به اساس افکار خودش هم رخنه می). 77: همان(» ".خورم گاهی می-کنم 
  :کنداعتماد می مانی را به افکار خودش بی

به اساس فکر خود شک کرد؛ به این فکر . ناگهان تصوري در ذهنش جان گرفت و منقلبش کرد
اي بینشان بوده، ولی ها پیش رابطهکه کسانی خویشش بوده و سالء اینکرد که بخواهد به اتکا

ها همان از کجا که آن.... ها او را بپذیرندها نزدشان بازگردد و آنگسسته شده، حاال پس از سال
ها همان باشند از کجا معلوم است که آن... شور و شوق را به دیدار و تجدید عهد داشته باشند 

  ). 90-91: همان (...برزو که همان نیست.. .اند که بوده
ي  همه. استهاي نیهیلیستی در انسانش از دیگر نشانهي ابعادجهان در همهمعناباختگی 

تفاوت  شئون جهان براي مانی معناي خود را از دست داده و مانی را نسبت به همه چیز بی
سیدن به آن خود را به آب و ها براي ري شبانکارهاز جمله حق و حقوقی که همه. کرده است

کنند، که دیگران به او اصرار میحتی با وجود این. زنند، براي مانی هیچ معنایی نداردآتش می
  : ورزداو از گرفتن حقش امتناع می
من براي خودم هیچ «. با لحنی سرد و سنگین گفت. به برزو خیره شد. مانی سرش را تکان داد

: همان(» . حق و حقوق نیامدمبراي گرفتن«. خندي تلخ زد لب»!حق و حقوقی قائل نیستم
114 .(  

که دیگران مادربزرگ جان به اینمانی براي افکار دیگران هیچ اهمیتی قائل نیست؛ حتی راجع 
  : یا پدرش را مرده بدانند یا زنده

ده است پاي بی زنبی. گفت مهم نیست که شاغالم قبول کند یا نکند. هایش را باال انداختمانی شانه
  ). 212: همان. (کند کالت زندگی می

 از - باید بگذارم بروم یک طرفی ": مانی گفت«: مانی به رسم و رسومات هم تعلق خاطري ندارد 
شود که نتواند معناباختگی در وجود مانی سبب می). 312: همان(» ".مراسم سوگواري متنفرم

تونستیم به خواست میدلم می": اه کند، گفتکه به رامیان نگمانی بی آن«: به چیزي دل ببندد
خداست یا . جا آدم معلوم نیست یک لحظه بعد چی هست این-یک چیزي دل ببندیم 

قدرتی و ناتوانی و نبود مرهمی براي دردها، بیگانگی مانی  احساس بی). 317: همان(» "!شیطان
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راي بهبود وضعیت از دیگر با دنیاي پیرامون و احساس تهوع نسبت به آن و عدم تالش مانی ب
  .جلوه هاي معناباختگی در شخصیت وي است

 مبتال  به نوعی توهم نیزمانی. ها استهاي پوچی در انساندیگر از نشانهتوهم در فرد نیز یکی
  : شود از کودکی گاهی دچار توهم میاو. است

احساس کرد دیوارهاي .. .از کنار سقاخانه که گذشت ... گشت ي خودشان برمیوقتی به خانه... 
ي انگیز متحرك شعله ي پر نقش و نگار سقاخانه در آن تاریک روشن غمکاشی دودگرفته

قادر نیست قدم او دیگر ... اند ي مشبک پر و پاي نگار را گرفتهاي و پنجرهها و ضریح نقرهشمع
  ).   33: همان (...از قدم بردارد 

هاي نیهیلیستی در وجود  از دیگر مولفه پیراموناندن تالش مانی براي شناخت دنیايثمر م  بی
جوگر دارد؛ اما از همان زمان به پاسخ هیچ وو پرساي کنجکاو مانی از کودکی روحیه. او است

ي نیهیلیستی را در این امر جنبه. کنندرسد و حقیقت را از او پنهان میهایش نمییک از سوال
  : دهدیش میاو افزا

با لحنی . متحیر به او خیره شد. ناگهان انگار که از خواب پریده باشد، رویش را به مانی کرد
باید صبر کند تا همه چیز به موقعش برایش . گفت هرگز نباید چیزي بپرسد. خشک تغیر کرد

 نیایش  هرگز نباید چیزي ازاند کهکنان به مانی گفت مگر به او نگفته مالمت... . روشن شود
  ). 152: همان (بپرسد

  : ها را معمایی الینحل بداندي شبانکارهشود مانی همه همین امر سبب می
ها  شبانکاره– ولی نه معمایی که حل کرده باشم -ها معما هستند ي شبانکارهبراي من همه«. مانی گفت

هاي شبانکاره  مرده-اند ی که زندههاینه فقط شبانکاره«.  پوزخند زد».اند شان برایم الینحل مانده همه-
  ).   298: همان(» .ترندبرایم الینحل

   شخصیت نیهیلیستی ارسالن2,4
اي  اتفاقاتی که پس از آشنایی او با خانواده،ها است    ارسالن همسر ایران و داماد شبانکاره

نارضایتی از . دهدگرایی سوق میدهد، او را به سمت و سوي پوچها برایش روي میشبانکاره
ي محروم و پایین ارسالن که از طبقه. گرایی استاز عوامل پوچ شرایط موجود و سرخوردگی

زن بوده است، به خاطر فقرش، ها پیش در عشقش به نگار که از نوادگان پیرجامعه بوده، سال
ضاي روزي که نگار را در بیمارستان دیده و از او تقا«: شودخورد و سرخورده میشکست می

چون نگار پایش را به خاطر امثال او از دست داده بود، اما . ازدواج کرد سخت دچار حیرت شد
  ).  177: همان(» ..تقاضاي ازدواج کارگري را که دوست و عاشقش بود، رد کرده بود
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اش و اطرافیانش زن، از محل زندگی ارسالن بعد از ازدواج با ایران یکی دیگر از نوادگان پیر
: همان(» جا مثل زندانه  این-  باید برم استراحت کنم - من مریضم «: کندرضایت نمیاحساس 

125 .(  
 ارسالن دچار بحران هویت . از عوامل دیگر پوچی در افراد استاز خود بیگانگی و بحران هویت

ببین با خودت و "«: تواند هویتش را براي خود و دیگران تعریف و تحدید کندشده است و نمی
 بگو چی -خودت بگو ! چی هستی! من که نفهمیدم تو کی هستی! چه کردي ارسالنمن 

   "!هستی
  ).193: همان (»"!سموم!  سموم- دونم نمی"

ارسالن .گرایی استاز اسباب دیگر پوچ احساس دهشت و سردرگمی همراه با شک و تردید
داند اساس ن نمینسبت به احساسات و افکار خودش دچار شک و تردید شده است؛ براي همی

ي خودت با رامیان هم ي رابطهتو حتی درباره«: اش با رامیان و ایران عشق بوده یا نفرترابطه
عشق ایران . ستهبعد ورود من این عشق رو درهم شک! دونی که عشق محرکت بوده یا انتقامنمی

: کندانی دچار میاین احساسات متناقض ارسالن را به سرگرد). 187: همان(» !تو رو بیدار کرده
  ). 190: همان(» "!خالصم کن ازین سرگردانی و سرکشی" :با غیظ گفت«

 عاملی براي روي آوردن انسان به قدرتی از تغییر خود و دنیاي پیرامون احساس ناتوانی و بی
شود تا زن وکیل موقوفه میارسالن از سوي پیر.خورد که در ارسالن به چشم میاستپوچی 

: ر عمل مانع از پیشرفت ارسالن استزن د موقوفه را سروسامان دهد؛ اما پیرياوضاع آشفته
کاتان و خورشیو را بخواهد و در حضور او به بید و سیاهارسالن از پیرزن خواست کدخداي نی«

پیرزن . تأصل شدسارسالن م. ها اخطار کند، اما پیرزن دست روي دست گذاشت و طفره رفتآن
کرد پیرزن با او احساس می. ارسالن هم چون ماري زخمی شده بود. شتاو را به حال خود گذا

  ). 182-183: همان(» .کندبازي می
زن گیرد که او هم با پیراست، تصمیم میبیند پیرزن او را به بازي گرفته    ارسالن وقتی می

ت و با پیرزن ي زندگیش را زیر پا گذاشاز آن پس همه «:بازي کند و موقوفه را به نابودي بکشد
 اما ...زن را به نابودي کشدتصمیم گرفت موقوفه و امالك شخصی پیر. دست و پنجه نرم کرد

  ....نتوانست ... ویرانی بکشاند و وضع چنان بود که وقتی او مصمم شد موقوفه را به ورشکستگی 
شود تر مییشنه ویرانی ب. ي او هیچ تأثیري ندارداراده. احساس کرد دست و پایی بیهوده است

  ). 183: همان(» .تر کمنه
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ي خود گذرانی را پیشه شود، عیش و خوش    ارسالن وقتی از همه چیز سرخورده و ناامید می
به عیش و . ي کارهاي موقوفه کشیددست از همه«: گرایدکند و در این راه به افراط میمی

رسالن هرگز به دختر جوان رو نشان ي او بود و اها شیفتهبه رامیان که سال. عشرت پرداخت
محابا به تخریب خودش  بی. اسیر اعتیاد شد. نداده بود وسوسه نشده بود، رو آورد و تسلیم شد

  ). 183: همان(» .هاي فسق و فجورش به گوش پیرزن برسدکرد که داستانکاري می. دست زد
ي من همه"«: دهدي سوق میاعتقاد احساس ناتوانی در ارسالن او را به سوي معناباختگی و بی

در مهتاب به مانی .  ایستاد"!مگه نه مانی".  به مانی نگاه کرد"- اصول اخالقی رو زیر پا گذاشتم
  ). 186: همان(» "!اخالقی که پیرزن مروجشه! ولی کدام اخالق". بازوي مانی رو گرفت. زل زد
سالن که پیرزن را علت تمام ار.گرایی استهاي پوچاز دیگر نشانه جویی ورزي و انتقام کینه

او پس از شکست در عشق نگار، . آیدمیداند، درصدد انتقام برهایش میها و شکستسرخوردگی
-دنبال یک زن پول«:  باشدي مرفهگزیند که از خانوادهاش همسري برمیبه دلیل فقر خانوادگی

بعد از ازدواج براي ).177: همان(» .کندبا او ازدواج می. است که با ایران آشنا شدهگشتهدار می
گفت شاید پناه بردن به «: کندي نامشروع برقرار می رابطه، خواهر ایران،رسوایی پیرزن با رامیان

وقتی ارسالن با به بار آوردن ). 186: همان(» .رامیان براي انتقام گرفتن از پیرزن و آزار او بوده
اگر من اشتباه کنم و «: گیرد خودکشی انتقامش را میتواند از پیرزن انتقام بگیرد، بارسوایی نمی

ي مات محرومش از لذت کلمه. دممن دیگه به بازي ادامه نمی. پیرزن بخواهد به من بگوید مات
زن گرفت انتقامش را از پیر... زن بگوید مات اما ارسالن نگذاشت پیر... «).263: همان(» !کنم می
  ).  292: همان(» ...

  هاي رمانوانی سایر شخصیت حاالت ر2,4
  ر شخصیت رامیان ا دي الکترعقده

. زن است که در کودکی پدر و مادر خود را از دست داده است    رامیان یکی از نوادگان پیر
تر است، در نبود والدین رامیان حکم مادرش را براي ایران که ده دوازده سالی از رامیان بزرگ

ن با ارسالن، ارسالن به نسبت با ایران حکم پدر رامیان را پیدا پس از ازدواج ایرا. یابداو می
  : شودمند میرامیان به ارسالن عالقه. کندمی

-هاي بلند گشوده مانند دودي به هر سو تنوره میوقتی حالش خوب است با آن دست... 
-ي این جلوهفتهرامیان حتماً شی... نماید با این ریش و قد و قامت، قادر به هر کاري می... کشد 

  ). 183: همان(. ..ي او شده
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  : بازدشود و با او نرد عشق میپس از مدتی ارسالن تسلیم عشق رامیان می
ي او بود و ارسالن هرگز به دختر جوان رو نشان نداده بود ها شیفتهبه رامیان که پس از سال

  ). 183: همان (.ه نشده بود، رو آورد و تسلیم شدوسوس
گفت این عشق او را «: دهداي رامیان همیشه با کشمکش درونی همراه است و او را آزار میاین عشق بر 

همیشه . اي نداشتهیچ جلوه. از همان آغاز همراه با کشمکش درونی سختی بود. خسته و فرسوده کرد
  ). 235: همان (.احساسش برایش کابوسی شده بود. دکرباید آن عشق را پنهان می

  : داند که باید از سر راه برش داردرش را رقیبی می    رامیان خواه
بارها فکر کرده بود . دید میرقیبییا او را هوو . دیدتر نمیدیگر ایران را به چشم خواهر بزرگ

 .، ایران را از میان برداشته بود اگر فرصتی دست داده بود.... چگونه ایران را سر به نیست کند
  ). 235: همان(

ورزد، رامیان نسبت به ایران که حکم مادرش را دارد و طبیعتاً به او عشق می    براي همین 
  : کنداي پیدا می احساسات دوگانه

بوسیده، از خودش هر بار که ایران را می. تمام این مدت داراي احساسی دوگانه بوده است
 پیش خودش کرده، از افکار پلید خودششده، نفرتش را نسبت به ایران فراموش میشرمنده می

تر نفرتی عمیق. شده استاما وقتی از ایران دور بوده، آدم دیگري می. شده استسرشکسته می
اما اسیر . گرفت ارسالن را ترك کندتصمیم می... کرده، از همیشه نسبت به ایران احساس می

روي وقتی دست ارسالن را . توانست در برابر آن احساس پایدار بماندنمی. احساس عجیب بود
  ). 236: همان (.ریختمیکرد، فرواش احساس میشانه

-احساس می«: شودبه این ترتیب رامیان پس از باردار شدن از ارسالن دچار احساس ندامت می 
حاال که از ارسالن سرخورده، سرشکستگی عمیقی در . کند خیلی به خواهرش ستم کرده است

» ! شیطانم-ام من یک افعی«: کندرزنش میو خود را س) 236: همان (».کنددلش احساس می
  ).236: همان(

مرگ ارسالن ": رامیان گفت«:     رامیان گاهی از روي سرخوردگی خواهان مرگ ارسالن است
؛ اما پس از مرگ ارسالن رامیان همچنان )303: همان(» ".کنهي گذشته رو پاك میهمه

-کند که به مرگ هر دو میاش می بچهکند، به همین خاطر اقدام به نابودياحساس گناه می
مانی چشمش را که باز کرد، همه «: پردازد انجامد و به این ترتیب با مرگ غرامت گناه خود را می

ي ژنده را از رویش پس پارچه. رو به رامیان خزید. ي تخت گرفتدستش را به لبه. رفته بودند
  ). 329: همان(» .ربانی نداشتض. نبضش را گرفت. ود فسرده بجسمش. دستش را گرفت. زد
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  الگوي آنیموس در شخصیت نگارکهن
اش غلبه دارد، به همین دلیل از کودکی ي او به روح زنانه    نگار دختري است که روح مردانه

اهل فکر . دهدتري نشان میي بیشهاي پسرانه عالقهاخالق و رفتاري پسرانه دارد و به سرگرمی
  : زند اختراع دست میو منطق است و به ابداع و

با قر و قاطی کردن چند مایع و جامد که جزء اسرار بود چیزي شبیه ... دنبال کیمیا بود ... 
  ). 13: همان (...انداختهاي کهنه را با آن برق میتیزاب درست کرده بود که سکه

ه در او به ي روح مردانپردازد و غلبهسواري میاي مثل اسبهاي پر مخاطرهنگار به فعالیت 
  : دانندکنند و او را مثل مردها میحدي است که دیگران هم این را به وضوح حس می

شلوار پایش کرده بود ... پیراهنی آستین کوتاه سفید  پوشیده ... گفتند نگار مثل مردهاست همه می... 
همه خیال ... ه او را دیدند از دور ک... از پشت پنجره ... با اسب آمد ... تر از همه به کالت آمد دیر... 

  ). 92: همان... (اسب به کالت آمدهکردند یک مرد با 
  : خو است همانند مردها عجول و تنداو

-ي خودش را تند بازي میدرآورد من همان شطرنج -زد تر هم که شده بود، وقتی شطرنج میبزرگ
-تغیر می. رفت سر میاشکرد، حوصلهي فکر کردن نداشت اگر طرف کمی فکر میحوصله. کرد
  ). 33: همان(...کرد

  : دنکن او را سرزنش میلبازي است و به همین دلی ها هم    نگار از کودکی با پسر
این کارا به . دختر باید جاسنگین پاسنگین باشه! این دختره هوشتی به در هوشتی به بومه

  ). 14: همان (! دم بگیرهخر با یک مشت عزب اوغلی نره-دختر نیامده که عروس قلندرا بشه 
  : ها استکل کردن با دیگران به ویژه مرد اهل کلاو همچنین
 ایران نگار و... کرد کل میبا پروین خواهر برزو کل... کردتر با برزو دیگران جروبحث میبیش... 

  ). 17: همان (...با پروین خوب نبودند
اعتقاد است و آن را  به باورهاي دینی بیجایی که نگار به منطق مردانه گرایش دارد،  از آن

  : داندخرافات می
: توي راهرو شنید که نگار با تحکم و اخم و تخم به ایران گفت... وقتی از اتاق بیرون رفت ... 
چرا از حاال این خرافاتو تو ! ... شمع روشن کنه... چرا بچه رو بردي سقاخونه . ! ..این کارا چیه«

  ). 32-33: همان (»...هیچم خرافات نیست«... ن گفت  ایرا».! ..کنیي بچه میکله
  : دهد از دست میي مردانه همین روحیهبر سر پاهایش را او
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هاي اسب آن مرد له و لورده گفتند پاي نگار زیر سممی. دیده بود یبآسپاي نگار هم همان روز 
  ). 37: همان (نگار به آن مرد ایست داده بود. شده است

از میزان . شودتر می رنگ ح مردانه در نگار پس از آسیب دیدن پاهایش به مرور کمشدت رو 
  : شودتر می حرف شود و کمجنب و جوشش کاسته می

یا . دهد خودي نشان نمی. ي مردگانها فرشتهي زندگان است و شبگفت که نگار روزها فرشته
ال شاید بیست و چند کلمه حرف درین بیست و چند س... . اشزن است یا در آشیانه پیش پیر

  ). 161: همان (اندتر با هم نزدهبیش
ي زنانه نشده است و پس از اش مغلوب روحیهي مردانهبا این حال هنوز به طور کامل روحیه 

  : گذشت سالیان هنوز هم لجباز و سرسخت است
-وده، عروسکگفت نگار آدم سرسختی است و از کودکی هم لجباز ب. زن سر را تکان دادپیر

وقتی هم . ساختههاي عجیب و غریب میها آدمکهاي آنپارهکرده و از تکه هایش را پاره می
چنددستگی به وجود . هایی زد که همه را به جان هم انداخت تر شد کارهایی کرد، حرفبزرگ
پلوغ هایی است که یک چیزي توي سرشان پلوغ نگار از آن آدم«:گفت. سرانجام خندید... . آورد
  ). 198: همان(» .نوز هم از شر و شور نیفتاده استه. کندمی

نگار مردان دنیاي واقعی را مناسب . دارد ي نگار است که او را از ازدواج کردن بازمیهمین روحیه
  : کندگاه با هیچ مردي ازدواج نمیداند و به همین دلیل هیچ خود نمی

ودش معتقد بوده آدمی است در غایت نگار عاشق مردان خیالی خودش بوده، هرچند خ
. ها پشت کرده استي آنها است، به همهي خواب و خیالمعتقد بوده منکر همه. بینی واقع

-ها را ندیده بود، نمیهایی بود که هرگز آناما عاشق آدم. خواهدهرگز نگفت از یک مرد چه می
 ). 221: همان (شناخت

  فرزند کشی در پیرزن
گنجد و اي نمییکی از مواردي است که در هیچ یک از ساختارهاي اسطوره    شخصیت پیرزن 

شود، بر اي ارائه میهایی که از سوي ساختارهاي اجتماعی و اسطورهبا نگنجیدن در تعریف
ها بر ساختارهاي تعریف شده، هاي رئالیسم وهمی و تردیدافکنیمفهوم تعریف گریزي شخصیت

ي فرزند کشی او است، بدون ارزي که در پیرزن هست، مقولهویژگی شاخص و ب. گذاردصحه می
که به طور مطلق با دختر کشی از سوي مادر و پسر کشی از سوي پدر هماهنگی داشته این

. ریزدها را به هم میاي تلفیقی از آن دو است و در عین حال ساختار هر دوي آنباشد؛ به گونه
او . شودي فرزندانش، خواه پسر خواه دختر، میي همهکند موجب نابودپیرزن با کارهایی که می
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یافتنی، یکتا و جاویدان؛ تنها و دور از همه با خدم و حشم مخصوص خود ن دستهمانند خدایی 
-ي او است، در ساختمانی قدیمی زندگی میي ارتباطی پیرزن با دنیاي بیرون از قلعهکه وسیله

  :کند
در آن ... در هراس مرگ ... فرتوت ... تنها ... اي است نیاي پیر هم بدون مادرش بیگانه... 

 ... هم از این جمع جدا کرده است حتی خورد و خوراکش را... کند ساختمان محقر زندگی می
  ). 130: همان(

همانند خدایی شده که تنها حضور دارد و . ها شخصیتی نمادین یافته استپیرزن با این ویژگی
  : ندادیگران در برابر او هیچ

.  حضوري نداریم-االثریم مفقود غایبنهممو! حاالش هم غایب مفقوداالثري«: رامیان گفت
اما تار و ). ... 230: همان (سکوت کرد» !فقط پیرزن حضور داره ... !ریممثل اشباح میایم و می

 مانند ...ها نیستبا آن... ها است در میان آن... ها را به این پیرزن تنیده پودي سحرآمیز آن
مرگ براي فرزندانش بوده  ... مجهول... چیزي است دور ... اما فروریخته ... کالت پا بر جا است 

  ). 145: همان (...نند حتی انکارش هم معمایی استتوانند او را انکار کنمی... 
افتد ها است از همه اتفاقات آشکار و پنهانی که در روستا میي شبانکارهپیرزن که نیاي همه

  :کندآگاه است؛ اما هیچ گاه اقدامی براي حل هیچ یک از مسائل نمی
-ها را نمیچرا به موقع جلوي آن... کند پس چرا کاري نمی... داند اگر پیرزن همه چیز را می... 

گیرد تواند زاد و رود خودش را از حق و حقوقی که هرگز دستشان را نمیفقط می... گیرد 
  ). 241: همان (... محروم کند

-اعتقادي مردم نسبت به خودش را دلیل عدم دخالتش در کارها می قدرتی خود و بی پیرزن بی
  . داند

ها وانگهی در شارستان نام شبانکاره. گفت او پیرزنی فرتوت است، کاري از دستش ساخته نیست
بی به کردند بیاو روزي حالل مشکالت بود که مردم شارستان باور می. نامی فراموش شده است

ها نشان بدهد تا باور باید خودش را به آن. پندارند اما امروز او را مرده می. هر کاري قادر است
همین . شودچه هست میاما اگر چشمشان به او بیفتد، دیگر کار زارتر از آن. کنند که زنده است

من «. دامه دادآهسته و خسته ا). 214: همان (رودها هم از یاد میاندك نام و نشان شبانکاره
  ). 245: همان(» !من یک خانه خداي درمانده هستم! چنین قدرتی ندارم

    پیرزن با همین رفتارها و کارهایش باعث نابودي فرزندانش از جمله مادر مانی شده و همیشه شاهد 
  . مرگ اخالفش بوده است
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فش را دیده، با داشت، گفت او مرگ اخالف و اسالکه خیلی آهسته قدم برمی پیرزن همچنان
اي از مرگ و به همین دلیل گهگاه احساس کرده که عصاره. ها زیسته استمرگ و زندگی آن

گفت وقتی مرگ گذشتگان خود را . قدر که مرگ دیده است، زندگی ندیدهآن. زندگی است
  ). 200: همان (اياي مردهبینی زندهاي، ولی وقتی مرگ آیندگان خود را میبینی زندهمی

پیوندد، بعد از گذشت سالیان اوضاع به همان روال است و ها میانی که مانی به جمع شبانکارهزم
  .ها استاکنون پیرزن خواهان مرگ ارسالن داماد شبانکاره

که خودش هرگز مگر آن. شود نمیخالصپیرزن بار دیگر با همان لحن عصبی گفت ارسالن هیچ وقت 
 شداز صدایش اطمینانی حاصل می. را بکند و روزي خواهد کردخودش را خالص کند و باید این کار 

  ). 201: همان(
دهد و در پی مرگ     در نهایت هم کارهاي پیرزن ارسالن را به سوي خودکشی سوق می

افتد و در پی نابودي رامیان مانی هم به سوي مرگ پیش  ارسالن رامیان به گودال مرگ فرومی
  . ه در برابر نیستی و نابودي فرزندانش ثابت و استوار استرود؛ اما پیرزن مثل همیشمی

. مانی را بوسید. براي مانی کنار خودش جا باز کرد. پیرزن مثل همیشه کنار منقل نشسته بود
به مرگ . نموداما اندوهگین نمی. خبر مرگ ارسالن را هم شنیده بود. اش را خورده بودصبحانه

وقتی مانی به پیرزن ). 321: همان ( از چیزي غافل نیستکرد که بگویداي ارسالن هم اشاره
که به مانی زل زده بود سکوتش را  خواهد امروز و فردا برود، پیرزن همچنانگفت که می

 تفاوت بود، رك و تهی از احساس ینگاهی ب. خشمگین هم نبود. نگاهش مهربان نبود. نشکست
  ). 321: همان(

  وزید  رمان وقتی سموم بر تن یک ساق میعناصر ساختاري رئالیسم وهمی در. 5
هاي خاص خود را دارا است که این عناصر رئالیسم وهمی به لحاظ ساختاري نیز ویژگی

 - ترین عنصر رئالیسم وهمی است که مهم-ساختاري نیز در راستاي ایجاد شک و تردید
  .  هستند

  ي روایتي دید یا زاویهزاویه 1,5
. ي دید در رمان یا داستان از اهمیت باالیی برخوردار استتخاب زاویهي روایت یا ان     شیوه

گیري  ر شکلي دید یا روایت داین نوع زاویهبنابر. بندي داستان در گرو آن است چرا که سازمان
طور که تودوروف هم بر نقش آن در رئالیسم وهمی همان. رئالیسم وهمی تأثیر بسزایی دارد

شود و جهان و ز دید شخصیت کانونی شده به نمایش گذاشته میکند، جهان اتأکید می
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اند؛ عالوه بر این در رئالیسم ها در پیوستگی با این شخصیت حائز اهمیترخدادها و سایر آدم
  . رو هستیمبهي دید هم رووهمی با چرخش زاویه

) سوم شخص(ود ي دید داناي کل محدبا زاویه» وزیدوقتی سموم بر تن یک ساق می«    رمان 
همه چیز از . شود و تقریباً تا پایان رمان همین روال ادامه داردشدگی مانی آغاز میبا کانون

به . فرما است شود و تنها درون و ذهن مانی است که بر کل رمان حکمي دید مانی بیان میزاویه
یرون آمده و بشدگی  کانوني دید سوم شخص با استثناي برخی موارد که نویسنده از زاویه

 شاهد این 132 تا 131ي  از صفحه. شدگی را برگزیده استي دید داناي کل بدون کانونزاویه
ي دید سوم شخص با  دوباره به روال قبل؛ یعنی زاویه132ي از صفحه. ي دید هستیمنوع زاویه

هستیم رامیان مواجه شدگی  کانون  با چرخش 320ي در صفحه. گرددمیشدگی مانی بازکانون
  . شود است و دوباره کانون به مانی سپرده میپاراگرافکه بسیار کوتاه و در حد یک 

-ي دید یا کانونچرخش زاویه» وزیدوقتی سموم بر تن یک ساق می«    به این ترتیب رمان 
که کاهد؛ چراشدگی چندانی رخ نداده است و همین امر از میزان درونی شدن داستان می

ا درون یک نفر که شخصیت اصلی داستان است سروکار دارد و حوادث را از خواننده فقط ب
 با مانی که میان درد دلهاي داستان از طریق بیند؛ البته درون دیگر شخصیتزوایاي دید او می

  .شدگی خود شخص نیست شود؛ اما به قوت کانونها بیگانه است، براي خواننده آشکار میآن
یکی از شدگی  کانوني دید داناي کل محدود به ایت وقایع از زاویههاي رو    یکی از ویژگی

هاي گوناگونی از روایت. شودگاه روشن نمیهیچعه ها، این است که حقیقت یک واقشخصیت
در رمان . هاي مهم رئالیسم وهمی است شود که این از ویژگیزبان اشخاص گوناگون بیان می

کی از وقایعی که حقیقتش بر خواننده و حتی خود ی» وزیدوقتی سموم بر تن یک ساق می«
. ها بر سر ارث و میراث و اموال موقوفه استها و مهرابشود، ستیز مهریزشخصیت آشکار نمی
شود و هیچ اطالعی از جزئیات اتفاقات ندارد، از زبان اي وارد این ماجرا میمانی که چون بیگانه
ر کس از ماجرا او را سردرگم و عاجز از فهم حقایق روایت متفاوت ه. شوددیگران ماجرا را می

  . کندمی
  :    روایت موقوفه از زبان شاغالم

نامه  وقف- مارو محروم کردن -بیه افسارشون دست بی! خوارنهاي مهراب همه جیرهشبانکاره
-ما شبانکاره«.  سیمایش جدي شد و لحنش طنین دار. اما ما مرد بار آمدیم-وض کردن رو ع
 نتونستن سر - ولی مونیدیم -هاي شارستون پوست انداختیم  مهریز مثل مار تو این دشتهاي
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: همان(» !حتی تولیت را موروثی کردن! هر کاري خواستن با موقوفه کردن! مارو زیر آب کنن
99 .(  

  :     روایت از زبان مادر مانی
 ... »... قورت آب هم رویشیک... اند دهیمال یتیم و یسیرو باال کش«گفت مادرش هم می... 

-اما وقتی صحبت حق و حقوق می... برد نام مادرجان بزرگ را هم نمی... گفت کی مادرش نمی
شان بگومگو همیشه بین... شد معلوم بود مادرش با مادر و مادربزرگ خودش اختالف داشت 

 طرف ...خاله مهراب بود ي که نوهبا آن... ها گیر کرده بود مادرش هم در همین اختالف... بود 
  ). 100: همان (...خاله مهریز را گرفته بود

  : روایت از زبان نگار
اد را به نفع خودش ها مدعی هستند که خاله مهراب آن اسناي از مهرابها و عدهگفت مهریز

  ). 309: همان (جعل کرده است
  ): مهراب(زن     روایت از زبان پیر

این تخم لق را مهریز توي . زندرا حرف مادربزرگش مهریز را میزن ادامه داد گفت که زهپیر
. ي دنیا نیاي خودش را دیوانه قلمداد کردمهریز به خاطر جیفه. دهان زاد و رود خوش شکست

هاي آن مرد بزرگ خیر ولی او حاضر نیست استخوان. اسنادي جعل کرد که سر تا پا کذب بود
مهریز و زاد و رودش توي شارستان چو انداختند .  مال دنیاآن هم به خاطر. را توي گور بلرزاند

یک . باشی اجیر را هم گرفتند یمحکگواهی چند . که شاهرخ میرزا از کوچکی مصروع بوده است
مقام شاهرخ . ولی کاري از پیش نبردند، یخشان نگرفت. مشت کاغذ و بنچاق هم جعل کردند

  ). 283: همان(اعتبار کنند  انند او را بیها بتومیرزا باالتر از آن بود که این کذاب
روایت خطی است؛ اما گاهی با » وزیدوقتی سموم بر تن یک ساق می«    روایت غالب رمان 

شود و روایت یت خطی شکسته می روایناها به گذشته بازگشت مانی یا دیگر شخصیت
وي او به کام مرگ پایان در آخر رمان با روایت مانی و پیشر. کندغیرخطی را بر رمان حاکم می

  . یابدمی
  زمان 2,5

به تبعیت از روایت حالت خطی و » وزیدوقتی سموم بر تن یک ساق می«زمان هم در رمان 
کند و بین این دو زمان رمان در گذشته و حال سیر می. آمیزدیابد و در هم می غیرخطی می

  . ستزمان در نوسان است؛ البته زمان حال غالب بر زمان گذشته ا
  



 54              ...وقتی سموم بر تن «ررسی رمان ب                   رخسار زبان             1396، پاییز2شماره  /     

   مکان3,5
ي ذهن هاي خسرو حمزوي مکانی ساخته و پرداختهعنصر مکان در این رمان مانند سایر رمان

هایی مثل بیدگاه کالت، لقانطه، پرند، شایگان، نیستون، چکاب، رستاق،  نویسنده است؛ مکان
 اول .رو هستیمبهاین با آمیختگی دوگونه توصیف در مکان روعالوه بر.  بیدخورشید و نی

گذارد و توصیفی که عادي و مأنوس است و مکانی آشنا و ملموس پیش چشم خواننده می
اکسپرسیونیستی نزدیک کند و به توصیفات دیگري توصیفاتی که مکان را وهمی و ناآشنا می

  : شود می
ها، به زرخان که در اعماق دره با  به پیرامون نگریست؛ به دشت. دورادور دژ را پیمود. برخاست
ي سنگیِ فراخ که گونههاي بامنمود، به الیهاي کدر بر زمین میشماري خانوار چون لکه انگشت

رفتند و آواي بس بر هم پشته پشته از پاي دیوارهاي واژگون کالت سراشیب به اعماق دره می
شیون ... خاست میها؛ از اعماق دشت برهوهوي باد فراتر از آن. عظیم بر زرخان حقیر بودند
در ... هاي بسته بود؛ بانگ دهان... شان را در باد سر داده بودند ارواحی غمگین بود که البه

ها را هوهوي اندوهشان پر  فضاي کالت و دشت... کردند اي ندبه میدر پرسه... بامدادي آفتابی 
شته و در هي آدمیانی که کالبد فروي کالت بود؛ همهمهبستهآواي رفتگان دم فرو... کرده بود 

  ). 110: همان (...زدند ها آوار میگردباد
  

   زبان4,5
: خوردبخشد، به چشم می رمان چهار ویژگی زبانی که رئالیسم وهمی را شدت می این    در

در زیر به . شاعرانگی زبان، توصیفات سوررئالیستی، طنز در کالم و استفاده از لحن و زبان گفتار
  .ته شده استها پرداختوضیح هر یک از آن

 شاعرانگی زبان1,4,5
هاي خسرو حمزوي نقشی همیشگی  رئالیسم رمانکردنوهمی و     شاعرانگی کالم در رویایی 

از این عنصر استفاده کرده » وزیدوقتی سموم بر تن یک ساق می«وي در رمان . کندرا ایفا می
  : است

... از توالی حوادث ... از حضورش ... از همه یادهایش ... شود آدم از همه چیز خالی می... 
که دیگر ... ي گرم نرم جاودانه در یک لحظه... اي منعقد شود که آدم در لحظهدرست مثل آن

ه نه خواب اي است کلحظه... تهی از توالی ... خاموش ... رو دراز وسیري است د... لحظه نیست 
  ).10: همان (...نه بیداري ... است 
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  رسیونیستیتوصیفات اکسپ 2,4,5
هایی است که ترین شگرد اکسپرسیونیستی یکی از مهمهاي حمزوي توصیفاتدر رمان

-هایش به فراوانی به چشم میي رمانکند و در همهرئالیسم او را به رئالیسم وهمی تبدیل می
شود، ها ارائه میها و شخصیتگر از مکاني دید شخصیت کانونیتوصیفاتی که از زاویه. خورد
آلود گیري فضایی وهم یفاتی عجیب و شگفت است که سبب ایجاد غرابت در خواننده و شکلتوص

  : کندشود و ترس و هراس همیشگی را بر فضاي رمان حاکم میو رازآمیز می
انگیز است که پیرامونش  ي وهمکرد رهسپار مسیري خاموش مهتاب زدهمانی احساس می

 کورسوزهایی لی، میان جرزهاي ستبر صامت، آدمهاي کاهگدر روستاهایی گسسته، در اتاق
که از حول و حوش روستاهاي خوفناك  همچنان). 103: همان(یاد هیچ  شوند، بیخاموش می

نور سرد اسرارآمیزش در .  مهتاب رنگ باخترفته رفته. گذشتندوارفته در نوري مشکوك می
-رگی آسمانی که نیلی میهاي لطیف میغی گریزان برچیده گشت، سبک و آشکار در تیهاله

  ). 104: همان (گشت، تبخیر شد
   طنز در کالم3,4,5

 یکی از عناصر - گیري فضاي همگانی یا کارناوالطنز یکی از عناصر زبانی است در شکل
صدایی و طنز سبب درهم شکستن تک. کندسزایی ایفا می  نقش به-مهم رئالیسم وهمی

 در رمان .آوردي ایجاد صداهاي مختلف فراهم میو زمینه را براشود تضعیف قدرت حاکم می
ها ي شبانکارهجان بزرگ که نیاي همهاز سوي مادر» وزیدوقتی سموم بر تن یک ساق می«

اعضاي شبانکاره که یاراي ایستادن در برابر . شوداست، جور و استبداد به محیط تحمیل می
ان حاکم بر فضا، در نبود مادر جان بینند، براي کاستن از میزان خفقزن را در خود نمیپیر

این طنز . زنندبه او حرف میکنند و با طنز و تمسخر و کنایه راجعزن خطاب میبزرگ او را پیر
زن بیش از همه به او زن دارد و پیرترین ستیز را با پیربیش از همه بر زبان ارسالن که بیش

  : ظلم کرده، جاري است
بی یک دو سه سالی از حضرت خضر و نوح و الیاس نبی بی«: ارسالن لبخند زد و گفت

ولی آب «. دستی به ریشش کشید. سرش را تکان داد. اش را خورد شاغالم خنده»!کوچکتره
  ). 230: همان(» !خضر خورده
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  گیرينتیجه. 6
ها با واکاوي دقیق درون شخصیت» وزیدوقتی سموم بر تن یک ساق می« در رمانحمزوي

 حمزوي. بردپیش میدیگر در کنار یکرا شناختی، نیهیلیستی و بحران هویت  مضامین روان
هاي که شخصیتاو به جاي این. شود قائل می داستانهاي انسانیبراي شخصیتاهمیت خاصی 

هاي انسانی با ي شخصیتگون را براي نمایش خود برگزیند، به همه و فرشته و نقصعیب بی
از طریق نمایش در صحنه . دهدمیرا ي نمایش   ورود به صحنهيویژگی اجازهو هر خصوصیت 

وگوي شخص با دیگر اشخاص داستان،  وگوي درونی و چه گفت وگوي افراد، چه گفت گفت
که در ارتباط تنگانگ با - اندیشه و افکار شخصیت ها . شود زندگی و درون اشخاص آشکار می

 عملکرد و -، قرار داردهستندها در تعامل عاطفه و احساسات خودشان و نیز دیگرانی که با آن
ها است که از تیمان ایدئولوژي درون شخصاین افکار و اندیشه ه. دهدها را شکل میرفتار آن

،  رامیانا الکتريعقده شخصیت نیهیلیستی مانی، .آیدعناصر رئالیسم وهمی به شمار می
- ها شکل میژي و احساسات آنآنیموس نگار و فرزندکشی پیرزن همگی تحت تأثیر ایدئولو

از توصیف تر ها بیشده به توصیف درونی شخصیتنسهمین اساس است که نویبر . گیرد
 در هاتر بر اساس ذهنیات و درونیات آنیشهاي داستان بپردازد و شخصیت ها میظاهري آن

به رزن بی سمندر و پیها مثل بیدر برخی شخصیتنویسنده  .شوندبرابر خواننده آشکار می
این . شناختی هماهنگ نیستنداي و روان که با ساختارهاي اسطورهزنددست میهنجارشکنی 

هاي ناپذیري شخصیتبخشد و بر تعریفگرایی و معناباختگی اثر را شدت می امر ویژگی شک
  . شود گذارد و از امتیاز اثر محسوب میهاي واقعی، صحه میرمان همانند شخصیت
در رمان مذکور . ز در رئالیسم وهمی از اهمیت به سزایی برخوردار استعناصر ساختاري نی

خورد؛ اما به قوت و شدت عناصر  در کنار عناصر محتوایی به چشم میيعناصر ساختار
تر مواجه نیستیم؛ به همین گر بیشي دید با یک کانونیدر بحث زاویه.کندمحتوایی جلوه نمی
شدگی و  دهد و همین امر از میزان درونگی رخ نمیشدي دید و کانوندلیل چرخش زاویه

. برخوردار استرئالیسم وهمی هاي زمانی ویژگیاز زمان عنصر اما ؛کاهدگرایی رمان میوهم
با پرش میان گذشته و حال سیر ؛بلکه رودپیش نمیاین رمان بر اساس سیر خطی زمان در 

مکان . سازدآشکار می در ذهن افراد را عوامل سرکوب شده  با این کارزند وخطی را بر هم می
هاي  ذهن نویسنده با ویژگیي مکانی ساخته و پرداخته،نیز طبق ویژگی خاص رئالیسم وهمی

  نیزدر زبان. کندجاد مییاي را در داستان ااي و اسطورهکه فضایی افسانهاست هاي واقعی مکان
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که به ایجاد و طنز بخشد  قوت میکه بر وهمناکی داستانشاعرانگی، توصیفات سوررئالیستی 
  . خورد رساند، به چشم می فضاي کارناوالی در داستان یاري می
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  زن شدن در داستان کنیزوهاي مولفه
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  دانشگاه گیالناستادیار 

  زهرا احسانی فر 
  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن

 

  چکیده 
اي از قلمروي سنت فاصله رویکرد دلوزي از نظریاتی است که در ادبیات متفاوت مدرن به گونه

 جزئی از اقلیت شدن که دربارة زن شدندلوز . کند اي را پیشنهاد میو روش تازهگیرد می
معموالً . اصله گرفتن از نظرگاه اکثریت استاقلیت شدن به معنی ف. اي دارداوست دیدگاه تازه

شود و اقلیت شدن دوري جستن از این قلمروي سنت می قلمروگذاري هدیدگاه سنتی در جامع
را مساوي با مرد ببیند و با میل خود مرد است؛ و زن شدن بدین معنی است که زن بتواند خود 

» کنیزو«آثار خود از جمله  روانی پور داستان نویسی است که در. ساالري را قلمرو زدایی کند
از نتایجی که در این مقاله . در پی نشان دادن جهان زنانه است و بدین نوع اقلیت توجه دارد 

زنان با . وم از رفتار اجتماعی زنان استها دربارة تعاریف مرسآید دغدغه شخصیتبه دست می
تفاوتی زیست  کنند واین دغدغه از این تعاریف که در قلمرو مردانه قرار دارد پیروي نمی

  .تی میان خود و مردان قائل نیستندشناخ

پردازد دو هدف آن معرفی از دیدگاه دلوزو گتاري می» کنیزو« این مقاله به تحلیل داستان 
  . انگارد  مرد ساالرانه را نادیده میوکه قلمر متنی است

  

  

  

 28/11/1396 :    تاریخ پذیرش مقاله                       24/11/1396:تاریخ دریافت مقاله

                 کلیديژگانوا

                                        اقلیت  * 
               داستان کنیزو  *
                                      دلوز  *
                        زن شدن *
                     پور روانی  *
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  معرفی اجمالی منیرو روانی پور 
 در دانشگاه شیراز روان شناسی خواند اما نوشتن ، در جفره بوشهر1333منیرو روانی پور متولد 

اي شهرت یافت که ، به عنوان نویسنده) 1367(اش به نام کنیزو با اولین مجموعهرا برگزید و 
تاریخ معاصر ) 1368(در رمان اهل غرق . پردازد به مسائل زنان در فضاي وهمناك جنوب می

ترین نقاط جنوب ، به شیوه رئالیسم را از وراي غرابت زندگی و باورهاي مردم دور افتاده
هاي هاي مجموعه سنگپور در داستانترین مشغله روانیعمده. کندمیجادویی مارکز تصویر 

مشکالت عاطفی و معیشتی زنان در جامعه امروز ) 1369(و رمان دل فوالد ) 1369(شیطان 
   ).108: 1374میر عابدینی، ( ایران است 

  معرفی اجمالی ژیل دلوز 
 2 و ژرژکنگهایم1 چون ژان هیپولیتآمد، او فلسفه را نزد اساتیدي ایژیل دلوز در پاریس به دن

نیچه و « ، ) 1953(» تجربه گرایی و ذهنیت « برخی از آثار او عبارتند از . در سورین آموخت 
تفاوت و « رساله دکتري دلوز شامل دو بخش )1986(» به نام فوکو « ، ) 1962(» فلسفه 
دلوز پس از این . منتشر شد)  1986(در سال » اسپینوزا : بیان گرایی در فلسفه « و » تکرار 
 روانکاو رادیکال فرانسه ، کتاب مهمی به نگارش 3هاي تاریخی با همکاري فلیکس گتاريبررسی

« و )1972(» آنتی ادیپ « که شامل دو جلد » سرمایه داري و شیزوفرنی« درآورد با عنوان 
  .باشد می) 1980(» هزار فالت 

از دیگر آثار مشترك این ) 1991(»فلسفه چیست« و ) 1975(» کافکا به سوي ادبیات خرد«
  و » ها مارسل پروست و نشانه« جمله تألیفات دیگر دلوز درباره ادبیات  از. دو اندیشمند است

پس از سالها ) 1995(ژیل دلوز در چهارم نوامبر . است)1993(»جستارهاي انتقادي و بالینی« 
  ).4 :1388راف ،( خودکشی کرد از بیماري ریوي، 

  

  
                                                             
1Jean Hippolyt 
2GeorgesCanguihein 
3Flex Guattari 
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  مقدمه
کافکا به سوي ادبیات " زن شدن از مفاهیم برجسته اندیشه دلوز و گتاري است که در کتاب 

فراتر رفتن از سنت  اقلیت شدن از نظر این دو متفکر  زیر عنوان اقلیت شدن آمده است،"اقلیت
 ومعمول  آنچه که از دید همگان و اکثریت افراد، هاي رایج اجتماعی است و دوري کردن از هر

  .این دورشدن و پا را فراتر گذاشتن از سنت قلمروزدایی نامیده می شود متداول است؛

در زن شدن مفهومی به نام برتري مرد بر زن   است،"زن شدن"زدایی  یکی از موارد قلمرو
نگاه  جدا و متمایز از  کامالًوجود ندارد و در واقع هرآنچه که از این دیدگاه بررسی می شود

زن می خواهد . گونه حصاري میان خود و مرد نمی بیند زن هیچ  است،جنسیتی به زن
بین ببرد و با او به عنوان انسانی  ي ساختگیِ ذهنِ اکثریت اجتماعی را از"بایدها و نبایدها"

.  باز می گردد"میل" شدن به  زنها و اساساًآزاد رفتار شود و حال آنکه ریشه این خواستن 
ار مارکس وفروید هستند اما تالش می کنند که با ترکیب نظریات آنان دلوز و گتاري متأثر از آث

و ضد کتاب یادشده مفاهیم ادیپی  در. آوردند نظریه تازه اي را پدید با اندیشه هاي پیشتاز خود
آن، بلوك هاي کودکی قانون، میل و تکثیر و اتصاالت  ضد و) پدربه نام (، قانون)شیزویی(ادیپی

  .محتوا، قلمروگذاري و قلمروزدایی مورد بررسی قرار گرفته است و، بیان و گریز از آن

به نظرمی رسدکه اندیشه زن شدن پاسخی تاریخی و اجتماعی به اندیشه درزمانی عقب نگه 
داشتن زن در میانِ فرهنگ هاي مختلف باشد، درحالی که دلوز و گتاري چنین نظري ندارند، 

است به گونه اي که زن در شرایط اجتماعی و فرهنگی بلکه توجه آنان به زن در اکنونِ تاریخ 
  .هویت تازه اي یافته است که جامعه متکثر در اندیشه تقلیل ِجایگاه زن باید به آن روي آورند

در این پژوهش به روش تحلیلی دیدگاه زن شدن در یکی از آثار برجسته مدرن ایران واکاوي 
ي منیرو روانی پور "کنیزو" در داستان "لمی"به نظر می رسد زن شدن براساسِ . شده است

ازآنجا که اندیشه اقلیت شدن .درصدد حذف بایدها و نبایدهاي سنت اجتماعی و فرهنگی است
یکی از فرایندهاي مفهومی دنیاي پست مدرن به شمار می رود، برحسب جستجوهاي صورت 

 پژوهش تحلیلی گرفته اثري پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است و این اثر نخستین
  . به شمار می رود"زن شدن"درباره 
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  بحث نظري 
کافکا به سوي ادبیات «مبانی نظري مقاله حاضر مبتنی بر نظریات دلوز و گتاري، بویژه کتاب 

  .شویمهاي دیگر نیز گاه با برخی از مفاهیم آن روبرو میکه در کتاب. باشدمی» اقلیت 

کنند که با ترکیب س و فروید هستند، اما تالش میاین دو صاحب نظر متأثر از آثار مارک
در کتاب یاد شده مفاهیم . اي را پدید آورند خود نظریۀ تازهپیشتاز هاي نظریات آنان با اندیشه

و ضد قانون، میل و تکثیر و اتصاالت آن، ) به نام پدر(، قانون )شیزویی( ادیپی و ضد ادیپی 
محتوا و قلمروگذاري و قلمروزدایی مورد بررسی قرار ، بیان و بلوکهاي کودکی و گریز از آن

  . گرفته است

مادر دارد،  گردد که تصویر مثلث واري از کودك و پدر ومفاهیم ادیپی به نظریات فروید باز می
تواند از آن بیرون آید ، این شود که نمیکودك در این مثلث دچار نظم و قانون سرسختی می

  . کندآورد، او را در همان مثلث محدود میون میبودن بیر نظم او را از شیزو

آورد اما درباره ادبیات و میل مربوط به  روانی را به یاد میاست که شیزو گسیختگیدرست 
 باید گفت که اگر  میلدرباره. شودها میادبیات این گسیختگی مایه نجات او از آن محدودیت

اما آنچه در  و. تر سازد، رهایی خواهد یافت تردههاي میل و عالیق خود را گسانسانی بتواند ابژه
این میان حائز اهمیت است گسترده تر کردن کلمات خواهد بود و دیگر نه انسانی در کار است 

اند و این کار از طریق یک و نه هرگز زنی، زیرا هر کدام دیگري را به نوعی قلمرو زدائی کرده
 مثلث ادیپی پدر به عنوان قدرت اصلی و قانون رابطه رفت و برگشتی انجام پذیرفته است در

  . گردد و براي رهایی از آن باید به شیزو پناه بردمطرح می

مثالً مرد به خواهر و . زندهاي دیگر گریز میشیزوفرنی به جاي تمرکز دراین حیطه به حیطه
.  آورد رو مییابد و زن به مردان گوناگون از خانواده، جامعه و همکارانزنان دیگر گرایش می

 ,Deleuz(کنندوسیله بی فایده محسوب می گتاري مثلث ادیپی را بدین ودلوز 

Guattari,2000: 211(  

اقلیت شدن پیش از هرچیز به میل شیزویی در برابر میل ادیپی اشاره دارد، چون مثلث ادیپی 
بدون هاي بخشد و اساس کار شیزو بیرون آمدن از این هویتهویت خاصی به شخصیت می

  :و تغییرات است در این دیدگاهاتصاالت 
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یکی از اضالع مثلث خانواده، ناگهان در یک وضعیت خاص، جاي «
دهد و همین تغییر جزئی کافی است تا خود را به یک ضلع دیگر می

به همین دلیل است که مغازة . ( کل گروه هویتی تازه پیدا کند
 - کارمندان پدر -ر پد: خانوادگی کافکا میزبان صحنۀ متفاوتی است

پسر و در این صحنه پسر کجا ایستاده است ؟ جایی نزدیک به نفر 
هایش را لیس ردیف کارمندان، آنهم طوري که انگار کفش آخر در

بزند یا در حکم ، آنجا که دوست روسی جاي یکی از شرطهاي مثلث 
        گیرد و آن را به یک ماشین قضاوت و سرزنش تبدیل را می

هایش ها هم کل مثلث است که شکل و شخصیتبعضی وقت.)دکنمی
، بوروکراتیک یا سیاسی دهد و به مثلث قضایی، اقتصاديرا تغییر می

 متهم را در -  وکیل -، وضعیت قاضی براي مثال. شودبدل می
محاکمه در نظر بگیرید در این وضع پدر دیگر به آن شکل وجود 

   ) .34: 1392الف،   گتاري،دلوز( »ندارد 

، از نظر آنها نظام سرمایه داري میل و گیرنددلوز و گتاري از این مقدمات نتایج سیاسی نیز می
 اجتماعی خاصی که قابل نظارت و کنترل - کند و به فضاهاي روانی تمناي افراد را کانالیزه می

داري را مصداق قلمروزدایی سرمایه آنان معتقدند بهترین و مهمترین . گرداندباشد رهسپار می
البته در نظر آنان شخصیت . ظه کردهاي شیزوفرنیک مالحایجاد شخصیت توان درمی
اي از بلکه شیوه. نیست) نظیر فرد شیزوفرنیک(یک گونه روان شناختی «زوفرنیک شی

، یک  هنجار یا تصویر ثابتی از خویشتناندیشیدن به حیات است که به جاي تبعیت از
  ).18: 1387کولبروك ، ( »کند را مطرح می)خویشتن در سیالن و صیرورت 

هاي اند میل انسان را در چارچوباز دیدگاه این دو نظریه پرداز جوامع انسانی همواره کوشیده
هاي آنان سرکوب میل آدمی را با قدرت. خاص حقوقی، اجتماعی و روانی محدود کنند

هاي  و آزادي از میل در چارچوبو شیوه متضاد آن که رهایی. اند نامیده1اجتماعی قلمروگذاري

                                                             
1Territorialization  
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، تسلیمی( اند  نهاده نام1آنان را قلمروزداییخاص یعنی همان موانع موجود بر سر راه میل 
1394 :66.(  

هاي قلمروگذاري شده را پشت شود و سنتدر این قلمرو زدایی سوژه وارد دنیاهاي جدیدي می
واژه  آید ، دلوز و گتاري براي این نمونه ازبرد و به سطح میها میسوژه از ریشه. گذاردسر می

کند و کنند؛ ریزوم گیاهی است بدون ریشه که بر سطح زمین حرکت می استفاده می»ریزومه«
  )489: 1391احمدي ، . نک(پایبند به هیچ چارچوبی نیست 

عمل .  مدام در حال حرکت، اتصاالت و صیرورت است و ماشیناي صداي مانندسوژه ریزومه
شود با انسانی که سوار دوچرخه می. ت است ماشینی است و ماشین مجموعه اتصاال،میل

این ماشین و میل . کنندگردند که با اتصال به هم حرکت میاش به دو ماشین بدل میدوچرخه
  ،شود چون خود انسان ماشین متحرك می).Eaglton,2000: 369(اند مجازي نیست بلکه واقعی

 .دهندشود اما مجموعاً یک ماشین بزرگتري را تشکیل می دوچرخه میاگرچه سوار ماشین یا
انسان به جاي آنکه از . ماشین چنانکه از نامش پیداست برشدن و صیرورت اشاره دارد 

هاي زورگو و فاشیستی اطاعت کند باید ماشینی گذرنده و قلمروهاي عمومی و سنت و ماشین
به . ایستدهاي عمومی پیروي کند در مقابل آن میبی ثبات باشد، و به جاي آنکه از اندیشه

این . کند، اندیشه اقلیتی را پدید آوردزبان دیگر به جاي آنکه از اکثریت کلیشه شده اطاعت 
  :اقلیت داراي سه ویژگی است

 - بالفاصله -فردي به امر  قلمرو زدایی زبان، اتصال امر«
  وئیم که توانیم بگحاال می. سیاسی ، و آرایش جمعی بیان 

کند ، بلکه دیگر به هیچ ادبیات خاصی اشاره نمی» اقلیت « 
اساساً شرط انقالبی هر گونه ادبیات آن هم در قلب یک 

حتی کسی که از سر . است ) یا تثبیت شده ( ادبیات بزرگ 
آید هم باید شور بختی در کشوري با ادبیاتی بزرگ بدنیا می

ي چکی که به ، مثل همان یهودبه همان زبان بنویسد
نوشتن عین کاري . نویسدآلمانی یا اُزبکی که به روسی می

                                                             
1Deterritorialization 
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. کنداست که سگی در گودال یا موشی در نقب خویش می
 نیافته خویش، دهات -و نوشتن کشف نواحی توسعه 

ادبیات «. خویشِ ، جهانِ سومِ خویش و برهوت خویش است
 براي» ادبیات پرولتري چیست؟ « اي چیست ؟ ؛ حاشیه

؛ هاي زیادي شده استثحجواب دادن به این سواالت ب
مگر . واضح است که یافتن معیاري براي پاسخ دشوار است

ات اقلیت  و ادبی-تري شروع کنیم  اینکه ابتدا با مفهوم عینی
   ).50- 49: 1392، گتاري الف، دلوز( چنین مفهومی است

» هاي ریزومی کتاب« دانند که تحت عنوان دلوز و گتاري آثار کافکا را مثال بارز از این امر می
نامند همچنان که در هر چیزي خطوط تبیین یا تقطیع؛ و قشرها و می» ریزوم کتاب« یا 

ه و قشرزدایانه هاي ریزومی خطوط پرواز ، حرکات قلمرو زدایانقلمروهایی وجود دارد در کتاب
  ).169: 1390، گتاري ، دلوز( در کار است

یدگاه این دو صاحب نظر باید در سمت و سوي اقلیت باشد و قلمروهاي شدن و صیروت از د
. این اکثریت گاهی انسان بودن است که مقابلش حیوان شدن نام دارد . اکثریت برداشته شود 

یت و سادگی قدرت یا معصوم( حیوان شدن، رسیدن به حالتی که حیوان حاکی از آن بوده 
ی حیوان نیست بلکه حس کردن یرورت به چیستحیوان شدن، ص. نیست) مفروض حیوانات 

   ).219 – 218: 1387کولبروك، ( هاي حیوانی است ها و صیرورت، ادراكحرکات

بیندو  باشد ، کودك جهان را از دیدگاه خود می" شدنکودك"تواندمیاز مفاهیمِ دیگرِ شدن 
در .  است ، زن شدنهمچنین  از مفاهیم اساسی دیگر اقلیت نگرد،به بزرگان دیگر یکسان می

شود و همچنانکه حیوان میان انسان و خود ، و اساساً جنس دوم دیده نمیزن و مردزن شدن 
، فقط در نگاه اکثریت اندیش تفاوتی میان خود و مرد قائل نیستبیند، زن نیز تفاوتی نمی

ها فاوتاین ت. گویند میهاهمان که فمنیستخورد؛ ها به چشم میمردان است که این تفاوت
مردساالري است که زن  فرهنگی است نه زیست شناختی؛ تنها در فرهنگ اکثریت مردانگی و

 و نیز دلوز و گتاري زن اگر با نگاه اقلیتی خود به نگاه فمنیستشود ، اما در دست واقع می فرو
  .زند جهان بنگرد،جهان دیگري را رقم می
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  خالصه داستان 
شود و همواره از ماجراهاي پس از مرگ و پیش از آغاز می» کنیزو«روایت داستان با مرگ 

. بیشترین شاهد این ماجراهاست» مریم«اي به نام دختر بچه. آیدمرگش سخن به میان می
مریم با او همدردي .  و گاهی هم تن فروشیکندکنیزو دختري کولی است که گاهی گدایی می

بیند کنیزو از چند مرد مریم هنگامی که می. دهدکند و تمام پس اندازهاي خود را به او میمی
شود و ، غمگین میرقصدکند و با لباس بلند طالیی برایشان میفاسق در خانه پذیرایی می

مریم . دهم به تو گیرم میگوید این کار را نکن از بابام بیشتر میکند و میپیش کنیزو گریه می
اش با اند و در مسیر مدرسهآمده) بوشهر (ه شهر اش تازه از روستایی به نام جفره ببا خانواده

روست، مادرش مراقب اوست و او را از هم هاي جورواجور روبهها، عرق خورها و آدمفاسق
در این داستان کسانی که با کنیزو همدردي دارند، مریم و . کندصحبت شدن با کنیزو منع می

بینند و او را مانند آهو، بی گناه قلم داد یآنها نوعی از معصومیت را در او م. خانم معلم اوست
اکنون تمام داستان در کشیدن جنازه او از جوب توسط سپور و مردانی که گاهی با . کنندمی

بوي خوشی داشت و اکنون بوي بد گرفته   قبالًکنیزو. شوداند روایت میکنیزو ارتباط داشته
 .است

  بررسی داستان 
از حال به  داراي سیالن ذهن و مدام از گذشته به حال وداستانی است » کنیزو« داستان 

اش باشد و به داستان جنبه خوانیم وروديکند ، تا از هر جا که داستان را میگذشته رجوع می
سیالن ذهن معموالً از ذهن گسیختۀ راويِ اول شخص پدید . به ظاهر گسیخته شیزویی بدهد 

درست است که راوي داستان کنیزو سوم شخص است ولی ذهن گسیختۀ این سوم . آیدمی
هایش دارد، به ویژه ها و دست کم برخی از شخصیتشخص نشان از گسیختگیِ ذهن شخصیت

  .مریم و کنیزو 

  .کندگویی از ذهن آشفتۀ مریم تراوش می نگرد کهروایت داستان کنیزو چنان به عقب وجلو می
. شوداي که با او داشته پرتاب میبیند و هر لحظه به گذشتهوي مرده را میمریمی که کنیز

آیا کنیزو گناهکار است ؟ . خواهد حقایقی را دریابدمریم در خالل این زندگی شوم کنیزو می
دغدغۀ راوي در این است که آیا زنانی چون «. نه: گویدآري، اما خانم معلم می: گویدمادر می
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ریشۀ ) . 244: 1393تسلیمی، ( ». کندها دست نگارنده را رو می این دغدغهکنیزو گناهکارند؟
خواهد از کانون محدود میل در این داستان می. است» میل« هاها و گسیختگیاین دغدغه

خواهد با کنیزو او غمی دارد که می. خانواده و پدر و مادر بگریزد و به جامعه سرایت کند
زوست که درد دارد ولی غم پنهانی مریم به حدي است که باید به ظاهر فقط کنی. قسمت کند

  ).46: 1390دلوز، . نک( هاي خود را بیافرینداي ناممکنمانند آفریننده

. و راه خود رایافته استاش تمام شده مریم در ناخودگاه خود میل شیزویی دارد و تقریباً دغدغه
هایی متفاوت تعلق ، بلکه به ابژهگرددیمیل شیزویی برخالف میل ادیپی به ابژه خاصی بر نم

  .هاي خانوادگی اي است بیرونی براي رهایی از ناممکنخود کنیزو ابژه. یابدمی

مادر مرتبط است، اما مریم به پدر کم رنگ داستانش و نیز مادر قلمرو  میل ادیپی با پدر و
میل شیزویی .  بی بهره استهاخواهر نیازمند است که از آن گذارش تعلق ندارد، او به برادر و

کنیزو براي گردد که افراد دیگر هم سن و سال یا به دوست و همکار بر می به برادر یا خواهر و
این میل که در ارتباط با خواهر و برادر به جاي پدر و مادر است میل . مریم از این گروه است

او .  کنیزو آشکارتر است اما میل شیزویی). 1392:123دلوز و گتاري ب، . نک( شیزویی است 
میل شیزویی عالوه برگریز از مثلت من، پدر و مادر، . به گفتۀ مادر مریم شوهرهاي فراوانی دارد

گردد و هیچ میل کنیزو به هر دلیلی به مردان زیادي بر می. به افراد زیادي بستگی دارد
 خواهر و از آنجا به از مادر به» مسخ « چنانکه گریگور سامسا در رمان . محدودیتی ندارد

کند و پس از حرکت عمودي و ادیپی به سوي مادر به حرکت افقی محیط کار و جامعه میل می
  )43 -39: 1392دلوزوگتاري الف، .نک(پردازدکارش می نیز افراد محیطاي به سوي خواهر و و ریزومه

       دیدگاه اقلیتی این ، بی ریشه است و با هرکه ارتباط دارد اما از کنیزو از دیدگاه اکثریتی
ها از نظر در ادبیات پسامدرن بسیاري از روان نژندي. بی ریشگی داراي مفهومی منفی نیست

اي بودن مند است، و در ادبیات روانکاوي دلوز و گتاري این بی ریشگی و ریزومهادبی ارزش
  . سبب صیرورت در روان آدمی و در نتیجه در ادبیات است

  : پرسدمریم از مادر می.  قلمروگذاري شده تقدیر و سرنوشت استهايیکی از ریشه

 »مادر سرنوشت یعنی چه؟ «  -

  ).25 :1369روانی پور،( » نوشتیعنی آخر وعاقبت ، پیشونی «  -
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خانم «: گویدگوید سرنوشت هر کسی دست خودش نیست، از این رو مریم میدر واقع مادر می
       مستقیم غیرنویسنده  ».انگیزي دارنسرنوشت غم) آدمهایی مثل کنیزو(گه اینا معلم می

کند، پس او زیرا اگر کار کنیزو را سرنوشت معین می .خواهد، این اندیشه را زیر سوال ببردمی
با این دیدگاه سرنوشت و . اي اکثریت جامعه بیهوده استبی گناه است و نگاه منفی و کلیشه

  .لی باشد و گناهی دامنگیرش نیست تقدیر اراده کرده است که او روسپی و کو

هر دو زنانی هستند که سرنوشت . ك تفاوتی میان مادر و کنیزو نیستاز دیدگاه حیوان و دختر
زن شود، تاتفاوتی میان مرد و  اگر انسان باید درست ببیند باید کودك و. کندبا آنها بازي می

داند و تفاوتی میان زو را مظلوم مییک کودك کنی. ها و حیوانها قایل نباشدزن و اساساً انسان
نشست روبروي آهوي مادربزرگ و چشمانش را می« .بیند هاي آهوي مادربزرگ و او نمیچشم

آري تفاوتی ) . 24: 1369روانی پور ، (» کرد، که مثل کنیزو مظلوم بود و غم گرفته نگاه می
به » زن شدن«وي با دیدگاه میان انسان و حیوان ، مردو زن ، مادر و کولی نیست و این تسا

تواند روستا نسبت به شهر کمتر می. دخترك از روستا به شهر آمده است.آیددست می
ها با یکدیگر از هم قلمروگریزي داشته باشد، زیرا شهر مردمانی ناشناس دارد و روابط آدم

را با خود به  تر روستاتواند صیرورت کند، چون اندیشه سنتیمادر دخترك نمی. تر استپاشیده
خانم معلم درس خوانده است و به زن شدن گرایش دارد، مریم نیز  ، اماشهر آورده است

، چرا که هنوز صیرورتش به پایان نرسیده است، او رفیت کودك شدن  و زن شدن را داردظ
رسد تالش تواند در شهر صیرورت کند اما مادرش مانعی براي صیرورت اوست که به نظر میمی

  .وحانه استاو مذب

 چون خود متعلق به کند،او بهتر از همه این صیرورت را درك می. کنیزو جهان دیگري دارد
او عمالً به خوبی . انده شدگی رسیده و هم به زن شدگیاو هم به کولی و ر. جهان دیگر است

هاي شهر و او به همه متجاوزان و رجاله. فهمد که زن شدن و کولی شدن یعنی چهمی
نها آکنند و تفاوتی در کند، زیرا عمالً همۀ آنها یکسان به او تف می و شهرداري تف میشهربانی

اي مانند او گناهکارند و با او در گناه بیند، چرا که آنها خود به گونهشان نمیاز جهت سنگدلی
. انداند، پس چرا باید آنها فقط مجازات کنند و تف بریزند در حالی که همه یکسانشریک بوده

  :کشیدمی کنیزو  لخت و عور تو کوچه آمده بود داد
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دل درد دارم کنین، مگه ، هی لعنتم میکنینهی تف می« 
... فهمهجهنم براي خودم بخرم؟ تقصیر خودم نیس، عینی می

مفت ومجانی نگاه کنین .... نگاه کنین ... ها ... فهمه،معلمش می
اومد یس شهربانی میرئ... نگاه کنین.... دیگه چیزیم نمونده.... 
کنن بعدش تف می... آن پیرو جوون می.... اومد می شهردار.... 
»                      ....به جد و آباداتون .... به سر تا پاتون ... تف به هیکلتون .... 

                                ).22: 1369روانی پور ، ( 

   آنجا چه کارش « گوید کنند ، مریم به مادر می میگیرند و زندانیدر نهایت کنیزو را می
مادر به جاي ). همان( » شه، هر کس بره آدم میشهاونجا آدم می« : گوید مادر می» کنندمی

زیرا در نگاه عامیانه آدم . برد و آدم شدن یعنی مرد شدنزن شدن، آدم شدن را به کار می
ها نیز تمام اکثریت حتی به قیمت فساد آدماین  .آیدکسی است که به شکل اکثریت در می

  .شودمی

هاي شهرداري، شهربانی و روانی پور با عنوان.  استسیاسی بودنهاي اقلیت شدن یکی از بنیان
زیرا مفاهیم اکثریتی به منزلۀ . زندان خود به خود سیاسی شدن ادبیات را نیز در نظر دارد 

  . شودگاههاي دولتی نیز میکند وارد دستایدئولوژي که قلمرو سازي می

همۀ مردان داستان کم و بیش از دیدگاه اکثریتی . داستان قضاوتی مردانه دربارة کنیزو ست
کنند مردها از دیدگاه ابزاري زنان گاهی مردانه وگاهی زنانه نگاه می نگرند ومرد به کنیزو می

اما در این میان برخی چون . دانهاي خود استفاده کردهاز او براي عیاشی به کنیزو نگریسته و
سپور و مرد مستی که با کنیزو تماس داشته و اکنون با سپور در گذاشتن جنازة او روي گاري 

به ویژه مرد مست که . اندیشندکند، اما آنها نیز کامالً انسانی نمیهمکاري دارد بهتر فکر می
  :هنوز به مردة کنیزو نگاهی جنسی دارد 

 » . تو گاريبگذار خودم بگذارمش « -

 ».تونی خودتو، سرپا نگه دارتو اگه می«  -

.... ؟ ن چطور« :دستهایش را به کمر زد و گفت. تادمرد مست سینه به سینه سپور ایس
 ، حاال اش که سنگین بود، زنده بار بغلش کردمصد.... اش بلندش کنم ؟ زنده.... توانم نمی
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نگرند و حتی او را ن به کنیزو از این دیدگاه میبیشتر مردا).22: 1369روانی پور، (»تونم ؟نمی
در حالی که طرف دیگر بزهکاري خودشان . داننددانند و جنازه اش را الیق دریا نمیبزهکار می

  :آورند اما آنها تنها او را گناهکار به شمار می! اندبوده

  

 »اي که میت نیست «  -

 »تهاش که میاش آدم نبود، مردهاگه زنده پس چیه ؟«  -

 »بندازینش دریا«  -

 »حیف دریا«  -

                     حاال حیف دریا؟ همی تو نبودي که وقتی روزش روز بود، دنبالش« -
 »کردي؟موس موس می                            

 ». کرديتوهم می«  -

 ).20: همان (»....بابا همه مون «  -

در مریم کنیزو را سلیطه و نانجیب و کسی که ما. زنان سنتی نیز نگاه مردانه دارنددر این میان 
 اکثریتی دارد، یعنی نگرد بنابراین نگاهنامد او تنها از این زاویه به کنیزو میصدتا شوهر دارد می

قرار ) مریم(و یک دانش آموز ) معلم مریم( اما در برابر این زن سنتی یک آموزگار . نگاه مردانه
گاه خانم معلم هر انسانی به خاطر انسان بودن ارزش خود را ، از دید)تقابل سنت و تجدد( دارد 

دارد، در نگاه اقلیتی این تساوي برقرار است، از این نظرگاه مستی کنیزو خرابی نیست بلکه 
  .باشداکثریتی است خرابی می نگاه جامعه که

دور  ، دستش راکشیدکنیزو مست بود و حرفهایش را می
بوسید، مریم دور و و را میگردن مریم حلقه کرده بود و ا

  . پاییدبرش را می

فقط تو ... نبودي عینی ... سرراهت... آمس ، مییه هفته« 
. بینی همه گذاشتن دررفتنمی.... تو و معلمت .... خوبی 
.... ، اجتماع خرابه عینی مگه نه ؟ خراب... خرابی : گفت 

  ).27: همان ( »خراب ... گه ، خرابه معلمت راس می
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، به اعتراض بر ضد اخالقیات مسلط بر جامعه و با زبان مطرود«شود و یم با کنیزو همدرد میمر
تا دیگر از اکثریت ). 1133: 1377، میر عابدینی(خیزد برمی »ي متعارف اجتماعیهنجارها

اما . کند بوي سلیطه استاز نظر جامعه بوي خوشی که مریم از کنیزو احساس می. پیروي نکند
نگاهی کودکانه، زنانه و . ستکند که او مرده امی بوي خوش را دیگر احساس نمیمریم هنگا

  . طبیعی

در واقع نگاه اقلیتی به همین معانی است ، یعنی مانند مردم جامعه مردساالر نباید اندیشید، 
- درست است که زنان ، اقلیت جمعیت را شامل نمی. باید مانند اقلیت کودك و زن اندیشید 

گرش خاص زنان وجه غالب نیست وهمین که این نگرش به زنانی انگشت شمار تعلق شوند اما ن
. زنان باید صیرورت داشته باشند و به این اقلیت بپیوندند . دارد، اقلیت شدن وزن شدن است 

           پیوستن به این اقلیت یعنی دیدن جهان از دیدگاه معصومانه یک حیوان، کودك و زن 
   ).222 - 218:  1387،کولبروك.نک( 

سنت هاي اي است که به ما به ارث رسیده است، قلمروگذارينگاه اکثریتی همان نگاه جامعه
اما این  .گذارد، حتی در مدرسه نیز نشان خود را باقی میدر درون همگان نفوذ کرده است

دیده مدرسه است که نهادي متجددتر از نهادهاي دیگر اجتماعی است که در آن قلمرو زدایی 
خانم معلم نتواند قلمروزدایی کند دیگر امیدي چندان به آدمهاي نهادهاي دیگر  اگر. شودمی

در این داستان از . و حمال هستند رجاله مردان نهادهاي دیگر همگی سپور،. نیستاجتماعی 
  . آنجا که حمال جنبۀ ناسزاگویی دارد بهتر استفاده شده است 

 دهنکه اکثریت جامعه را تشکیل می» گله گوسفند «ومثل ها همه متجاوزان و دزدان حمال
  ).28 :1369،پور روانی(»سنگی به پاي مریم خورد«کنندو همچنینپرتاپ می کنیزو سنگ به طرف

زنند و سپس کنند و آنگاه به او سنگ میخورند و به او تجاوز میها پول کنیزو را میحمال
» بریدها تاریکی شب رامیصداي خندة حمال «دهند وخندة خنزرپنزري و بوف کوري سر می

کنیزو گویی در نگاه  ). 23: همان ( همۀ این صداها با صداي سگ برابر است  ). 28: همان ( 
اکثریتی مستحق سنگسار است اما او براي به دست آوردن دو تومان این چنین زیست و این 

 فوروارد همچنان از گذشته به چنین مرد و اکنون که مرده است روایت با فالش بک و فالش
  . رود تا شور بخشی او را بیشتر گوش زد کندحال وحال به گذشته می
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هاي دریایی که جیغ آمد و مرغ، صداي دریا میشدپراندند، گاري دور میها سنگ میبچه«
  :کردآمد و صداي او که التماس میصداي تق تق کفش کنیزو از انتهاي خیایان می.کشیدندمی

  ).29: همان ( »جوون فقط دوتومن، فقط دوتومن «

  

  یجه گیرينت
به ویژه دربارة تفاوت زیست مانی و نه فرهنگی داشته  گتاري نتایجی فمنیستینظریۀ دلوز و 

هاي مطرح شده تفاوت آنها در حد زیست شناختی مورد توافق است اما بیشتر تفاوت. باشد 
این که مرد باید قانونگذار . کنندا طرح و طرد میها آن رستیمیان آنها فرهنگی است که فمن

 هاي فرهنگی است نه امرِ، نتیجه قلمروگذارينان استباشد و قدرت قانون گذاري اش برتر از ز
، آوردرو می» زن شدن«بنابراین کسی که به اقلیت شدن و از جمله . واقعی و زیست شناختی

ها آورد و در کل تفاوت، متغیرو مخالف رو میايهاي ریشه دار به تعاریف ریزومهبه جاي تعریف
 در آثار روانی پور. نمایدکند و نسبت به کیفر تعریف شده دربارة زن تردید میرا انکار می

هاي کوتاه او نسبت به اندیشه زن شدن به نحو بارزي پدیدار شده است، اما در داستان
اش این طرز تفکر با همه کوتاهی» نیزوک«تر است، با وجود این رمانهایش این اندیشه کمرنگ

را به خوبی القا کرده است، جامعه به نحو آزاردهنده اي در پی سنت رایج به دنبال استثمار 
کنیزو است اما زنانی که در آگاهیِ زن شدن قرار دارند، او را به آگاهی هاي زن شدن و 

  .نندصیرورت از عقب ماندگی اجتماعی به هویت اصیل خود ترغیب می ک

  :پی نوشت
این مقاله بنابر ترجمه هاي متفاوت کتاب حاضر دلوز و گتاري و نیاز خاص به مفاهیم متعدد 

  .ترجمه هاي آن، از هر دو کتاب استفاده شده است
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  در اشعار شاه نعمت اهللا ولی  الگوي گالك و استارگبررسی تجربه هاي دینی بر اساس
  

  acharvadeh@gmail.com *رضا نظري چروده دکتر احمد
 

  استادیار دانشگاه آزاد آستارا
  

 
  چکیده

شناسان، دین یک پدیدة چند بعدي است که این خصیصه، معلول تنوع در به عقیدة جامعه 
ك و استارك براي همۀ ادیان، پنج بعد قائل گال. م1965در سال . باشدرفتارهاي نوع بشر می

از . بیشتر پژوهشگران این الگو را پذیرفته و آن را براي مطالعۀ دینی مناسب دانستند. شدند
آنجا که شاه نعمت اهللا ولی، یکی از شاعران عارف زبان فارسی است که دینداري و پیروي از 

اي مبنی بر قابلیت بنابراین فرضیهآید،  به شمار میشریعت، از ابعاد مهم شخصیتی وي
کاربست الگوي گالك و استارك در شعر این شاعر ساخته شد و بر اساس آن، نگارنده به 

داد این پژوهش که به شیوة برون. تحلیل و توصیف ابعاد دینداري شاه نعمت اهللا ولی پرداخت
ري گردیده است، نشان اي و سندکاوي گردآوکیفی اجرا شده و اطّالعات آن به روش کتابخانه

در همین راستا، . دهد که توجه شاعر بیشتر به بعد اعتقادي دین اسالم معطوف شده استمی
شاعر به مسألۀ ایمان حقیقی یک مؤمن فراوان اشاره نموده، اما بیشترین مضامین، پیرامون 

 .زندمسألۀ دعا و مناجات با پروردگار دور می
 
 
 
 
  
  

 9/11/1396 :                           تاریخ پذیرش مقاله30/10/1396:تاریخ دریافت مقاله
  
  
  
  
  
  

ژگان کلیدي                وا
                          استارك  *
                 تجربۀ دینی  *
       شاه نعمت اهللا ولی  *
                             گالك *
                      دین  *
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   مقدمه
انجام یافته است و از میان شاعران و دین ي اي در حوزه اخیر، تحقیقات تازهۀدر چند ده

 در آثارشان پرداخته و سبب ارزشمندي مباحث دینینویسندگان هم افراد بسیاري به ذکر 
خواهد پژوهش مناسبی  هم در واقع، در راستاي همان اهداف، میتحقیقاین . اندآثارشان شده

 از میان این شاعران شاه نعمت اهللا که پیشرو و قافله ساالر عرفان نعمت اللهیه است .ارائه دهد
و در عرفان قرن هشتم بسیار شاخص است می توان در اشعارش بازتاب هاي تجربه هاي دینی 

   .تارگ را به دست آوردبراساس الگوي گالك و اس
سید نورالدین ) مقدمه/ 19: 1391فرزام، ) (ق.834-731(شاه نورالدین نعمت اهللا ولی کرمانی 

مؤسس سلسلۀ ) 749: 1377حلبی، (نعمت الدین عبداهللا کوه بنانی کرمانی مشهور به ولی 
قرن نهم هجري صوفیه نعمت اللهیه از أجلّه عرفا و متصوفه نیمۀ دوم قرن هشتم و ثُلث اول 

  ).مقدمه/ 19: فرزام، همان(است 
دربارة اسم شاه نعمت اهللا ولی وجه تسمیه هاي متفاوت آمده است به طور مثال درمقدمۀ 

که ازجمله شعراي معروف متصوفه ایران یکی نیز قطب «: دیوان اشعار وي آمده است
مانی از اقطاب بزرگوار الموحدین وسیدالکاملین سیدنورالدین شاه نعمت اله ولی ماهانی کر

  ).مقدمه/ 18: 1389نعمت اهللا ولی، (وعرفاي مشهور قرن هشتم ونهم هجري است 
این شاه نعمۀ اهللا «: دکتر زرین کوب در کتاب ارزش میراث صوفیه بدین صورت آورده است

سیدي بود از اهل حلب اما چون در اواخر عمردر ماهان کرمان می زیست، شهرت کرمانی 
  ).75: 1369رین کوب، ز(» یافت

هایی، سکوالریسم  با ورود انسـان بـه دوره و دنیاي مدرن و تداوم و تقویت چنین انگاره
تا مرحلۀ افول دین، همنـوایی بـا دنیـا، رهــایی جامعـه از قیــد دیــن، جابـه  سربرآورد و

 سـراج زاده،(ت رفـ زدایــی از عــالم، پیش جــایی باورهـا و نهادهــاي دینــی و تقـدس
جملـه مشخّصات  و فروپاشـی معنـا و اهتمـام در زوال اصـول اخالقـی را از) 21-  34: 1384

اي بر این باورند که دین از نیازهاي عمیق  ازسوي دیگر، عده. اصلی دنیاي مدرن قرار داد
شود، که از یک دین االهی محروم  انسان همین«فطري و ضرورتهاي نـاگزیر اجتمـاعی است و 

  ).89: 1383 نصر،( »کنداي می شروع بـه آفریـدن ادیـان جعلـی و مشـرب هـاي التقاطی
ویکم  هیچ دلیلی وجود ندارد تا تصور کنـیم دنیاي قرن بیست«برگر معتقد است  اینرو، پیتر از

دین نظام «: اند و گفته) 193: 1384 سـراج زاده،( »کمتر از دنیـاي امـروز دینـی باشـد
کند و اي است که از جهان هستی و موضع انسان از جهان هستی، تفسیري ارائه میگیاندیش
 کند و آن تفسیر و این توصیهزندگی خاصی را توصیه می آن براساس آن تفسیر، شیوة بر عالوه

 ملکیان،( »کندمناسک و شعایر، بـه صـورت رمـزي و نمادین جلوه می را در قالب یک سلسله
1385 : 275.(   
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   را نوعی حس و چشیدن  ماخر آن شناسد و شالیرمی موجـود یگانه لیـاده دیـن را تجربـۀا
 و 19: 1383 پراود فوت،(نماید دانـد و آن را بـه احسـاس وابسـتگی مطلـق، توصیف می می
 - 1: شمارند، عبارتند از گرایان براي دین برمی ترین کارکردهایی که تقلیلمهم). 260 و 92

 احساس - 5 انتقاد از الگوهاي اجتماعی - 4 نظم اجتماعی -3 امنیت عاطفی -2انی حمایت رو
همیلتون، . ؛ نیز336-7 و 210-11: 1374رابرتسون،  (د  رش-6هویت از طریق خودشناسی 

1377 :170.(  
  کلیات تحقیق.2

  اهداف تحقیق.2-1
هاي ج عامل تجربهاین تحقیق بنابر الگوي گالك و استارك که یک الگوي دینداري براساس پن

دینی است تحقیقی بدیع و نو است و در این زمینه فقط یکی دو مقاله مورد بررسی قرار گرفته 
فیه را در اشعار شاه نعمت اهللا ولی بررسی و تحلیل نَحنُ بنابراین این تحقیق که نظریۀ ما. است
هاي دینی تجربهباشد و در جهت آشنا نمودن جوانان با کند، تحقیقی جامع و بدیع میمی

  :اهداف زیر مورد نظر است مقاله باري، در این. کمک شایانی خواهد نمود
  .استارك اساس الگوي گالك و بردیوان اشعار او درشاه نعمت اهللا ولی دینی ۀبررسی تجرب .1
   . به سرودن اشعاري با مضامین دینی و عرفانیشاه نعمت اهللا ولیبررسی علل گرایش  .2
  . دینیۀ در مورد تجرباه نعمت اهللا ولی شن نظریتبی.3
  .مقایسۀ برخی آراي شاعران صوفی مشرب در الگوي دینی با افکار شاه نعمت اهللا ولی. 4
هاي مکتب عارفانه و صوفیانه بررسی همه جانبۀ الگوي ارائه شدة گالك و استارك بر تجربه. 5

  .نعمت اللهیه که پیشرو آن شاه نعمت اهللا ولی بوده است
 پیشینۀ تحقیق.2-2

استارك دو جامعه شناس امریکائی الگوي خود را مطرح نمایند  قبل از اینکه گالك و
سه  پژوهشگران جنبه ها و ارکان مختلفی را براي دین قائل بودند مثال واچ براي تجربه دینی

یواخیم واخ  سه . انجمنی /  جمعی - 3مناسکی /  عملی -2باوري /  نظري -1: بعد قائل شد 
جاللی (اجتماعی را براي دین ذکر می کند / رفتاري و نهادي / فکري،  عملی / به نظري جن

: سید حسین نصر، هر دینی را شامل دو رکن ذاتی و اساسی می داند  ) 195 : 1379مقدم، 
استارك براي همه ادیان جهان پنج   گالك و1965در سال ). 75 : 1383نصر،(آموزه و روش 

           :ینداري مطرح کردند که عبارتند ازها را به عنوان ابعاد اصلی دحوزه قائل شدند و آن
؛ بیشتر پژوهشگران این الگو را  پیامدي- 5 فکري -4 تجربی -3اسکی  من- 2 اعتقادي - 1

  )76 :1384سراج زاده،(با نام گالك و استارك پیوند زدندپذیرفتند و بحث چند بعدي دین را 
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، عالمه محمد تقی جعفري آن را یکی از عالی ترین تقسیم از میان صاحب نظران ایرانی
  )81 :1384سراج زاده، ( .بندي ها می داند که در ابن زمینه انجام شده است

ررسی ابعاد دینداري حافظ شیرازي بر اساس الگوي گالك و استارك مبنی بر دین، ب - 1
، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران، باقري خلیلی علی اکبر ،اي چندبعديپدیده

، 167، ش )1388زمستان : (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد(جستارهاي ادبی 
 .52 -27صص

 تحت تاثیر دیدگاه جامعه شناسان، به ویژه دورکیم، براي اولین بار، دین 1960از ابتداي دهه 
باور، / نظري : ل شدئبه عنوان پدیده اي چندبعدي مطرح گردید و واچ براي آن سه بعد قا

 گالك و استارك براي همه ادیان جهان پنج 1965 سال در. انجمنی/ مناسکی و جمعی/ عملی
در این مقاله با .  پیامدي؛- 5 فکري -4 تجربی -3 مناسکی -2 اعتقادي -1: ل شدندئبعد قا

توجه به غزلیات حافظ به تحلیل و توصیف ابعاد دینداري او بر اساس الگوي مذکور 
 . و معاد معتقد استشد و مطابق نتایج تحقیق، حافظ به توحید، نبوت   پرداخته

ها مطالعه موردي شهر سنندج،  وضعیت دینداري و نگرش به آینده دین در میان نسل - 2
سال اول، شماره اول، ، 1388 زمستان -معرفت فرهنگی اجتماعی یعقوب احمدي، 

 .44 ـ 17، ص 1388زمستان 

جامعه آماري . سنجد  روش پیمایشی به میزان پایبندي به دین را میپژوهش حاضر به
 سال به باالي مناطق سه گانه شهر سنندج بوده، حجم نمونه بر اساس 40 و 29-18شهروندان 

اي انجام  اي چندمرحله نمونه گیري به روش خوشه.  نفر تعیین شده است360فرمول کوکران 
ایت از رتبه مناسب دو نسل جوان و بزرگسال به هاي پژوهش هر چند حک یافته .شده است

لحاظ میزان دینداري به عنوان شاخصی کلی دارد، اما مطابق انتظار، رتبه نسل بزرگسال نسبتاً 
  . باالتر از نسل جوان قرار دارد

دکتر علیرضا محسنی  ،هاي دینداري بررسی وضعیت التزام دانشجویان به ابعاد و نشانه - 3
/ شماره دوم/پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال سوم ،الهی هللا کرمدکتر نعمتاا ،تبریزي
 .88تابستان

در این نوشتار، با . شناسی دین قرار داردموضوع این مقاله، سنجش دینداري و در حوزه جامعه
اذعان بـه سـابقه بیش از پنجاه ساله مطالعات تجربی و میدانی انواع، میزان و تغییرات 

شناسی هیل و هـود از مقیاسهاي غربی سنجش دینداري،  نهدیـنداري، ضمن بیان گو
  . مهمترین انتقادات مربوط به مقیاسهاي مزبور نیز مطرح شده است

 .1387، دابخش، اسداللهی ، خایمان و کفر در آثار سنایی غزنويبازتاب  -4
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مان که از جبر و اختیار، قدم یا حدوث قرآن و ای: هاي کالمی از قبیلاین مقاله به بررسی بحث
بحث ایمان که اولین . شوند پرداخته استهاي مختلف اسالمی محسوب میبحثهاي اولیۀ فرقه

امیه را به سبب ارتکاب نیبار توسط فرقۀ سیاسی خوارج مطرح گردیده که آنان خلفاي ب
 ، به خصوص گناهان کبیره به خروج از دایرة ایمان متهم کردند و کافر دانستند ؛ گناهان

  ش کار و تحقیقرو.2-3
 به روش اسنادي و کتابخانه اي از نوع توصیفی و تحلیل محتوایی  مقاله       روش تحقیق این

و بر پایه مطالعه مستقیم متون صورت گرفته و روش گردآوري اطّالعات براي این تحقیق 
  . کتابخانه اي است

  نظریه -3

  نظریه گالك و استارك.3-1
گوناگونی براي دینداري ارائه نموده اند که از میان آنها  یکی پژوهشگران حوزه دین، الگوهاي 

دو تن از برجسته «آنها . از معروف ترین و برجسته ترین الگو ها، الگوي گالك واستارك است
ترین جامعه شناسان آمریکائی از نسل سوم جامعه شناسی دین هستند، که این نسل بیش از 

طی دو دهه ي پنجاه و شصت میالدي، در تالش .هر جاي دیگر جهان، در آمریکا رشد کرد
وي این بحث را . براي فهم و تبیین دین در آمریکا، گالك بحث ابعاد التزام دینی را مطرح کرد

.  به شرح و بسط آن پرداخت1965 گسترش داد و با همکاري استارك در سال 1962در سال 
تلفی بود، که مردم با توسل به هدف اصلی آنها از طرح این مباحث عموما درك شیوه هاي مخ

آن خود را مذهبی تلقی می کردند به نظر گالك و استارك همه ي ادیان جهانی به رغم آن که 
در جزئیات بسیار متفاوت هستند، داراي حوزه هایی کلی هستند که دینداري در نظر آن حوزه 

عاد اصلی دینداري در نظر این حوزه ها که می توان آنها را به مثابه ي اب. ها جلوه گر می شود
  .اعتقادي، مناسکی، فکري، پیامدي و تجربی: گرفت عبارتند از 

  بعد اعتقادي
. باورهایی را در بر می گیرد که انتظار می رود، پیروان آن دین، بدان ها اعتقاد داشته باشند

ي پایه اي باورها -1:. گالك و استارك این باورها را در هر دین به سه نوع باور تقسیم کردند
باورهاي  -2.. مسلم، که ناظر به شهادت دادن به وجود خداوند و معرفی ذات و صفات اوست

 به این هدف را باز غایتگرا، که هدف و خواست خداوند از خلقت انسان و نقش انسان در راه نیل
باورهاي زمینه ساز، که روش هاي تامین اهداف و خواست خداوند و اصول - 3 .می نمایانند

بنابراین . خالقی  اي را که بشر براي تحقق آن اهداف باید به آنها توجه کند، در بر می گیردا
اعتقادات از مقوله ي حکم و قضاوت است، نه احساس و ارزش غایی اعتقادات با اعمال و تجربه 
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هاي دینی و تجلی پیامدهاي مثبت آنان در حیات مادي و معنوي مسلمانان، پیوند تنگاتنگ 
  )31: 1388باقري، (. دارد

  بعد مناسکی
اعتقادات، افق دینداري معتقدان و ضرورت وجود روش هایی براي وصول به امر مقدس یا حق 
. را می نمایانند؛ اما فضیلت دینداري، عمل به اعتقادات و شعایر است، نه صرف باور به آنها

وان هر دین آنها را به جا اعمال دینی مشخصی را که انتظار می رود پیر« بنابراین بعد مناسکی 
  )32: 1388باقري، .( .»آوردند، در بر می گیرد

  بعد فکري
بعد فکري یا دانش دینی، شامل اطالعات و دانش اساسی در مورد اصول عقاید دینی و کتب 

این بعد، معرف مناسبی براي سنجش . مقدس را که انتظار می رود، پیروان آن ها را بدانند
یست، مگر اینکه گرایش هاي فرد را در سایر ابعاد دینی، به خصوص در میزان دینداري فرد ن

  . بعد اعتقاد دینی در نظر بگیریم

  بعد پیامدي
مهمترین کارکرد دین، تجلی آثار مثبت و متعالی آن در حیات مادي و معنوي دینداران است و 

.  تعیین می گرددمقدار ارزش اعتقادات، اعمال تجارب دینی در کفه ي ترازوي پیامدهاي آنها
تاثیر این بعد تا آن جاست که حتی دین را به محک داوري و ارزشگذاري می کشاند و می 
تواند هم عمل گرایش پذیرش دین را فراهم آورد و هم اسباب گریز و ستیز با آن را، از این رو، 

ماعی انتظار می رود پیامدهاي اعتقاد، عمل و تجربه ي دینی در زندگی فردي و روابط اجت
پدیدار گردد؛ مثل احوال درونی و همبستگی اجتماعی، ایمان قلبی و مداراي مردمی، مهرورزي 

  .)34: 1388باقري، ( .... و حق گزاري، دادگستري و ظلم ستیزي، پرهیز از جنگ و خونریزي و 

  بعد تجربی
ي حیات این جریان فکر. نگاه تجربی به دین در قرن نوزدهم به جریان عظیم فکري تبدیل شد

تجربه دینی یکی از ابعاد دینداري و .آغاز کرد) 1768 - 1834(رسمی خود را با شالیر مایخر 
یکی از رویکردهاي امروزین به پدیده ي دین، اساس قرار . گونه اي از کارکرد هاي دین است

اصالح .دادن تجربه دینی است و بدون تجربه و احساس دینی، چیزي به نام دین باقی نمی ماند
جربه دینی به معناي خاص و دقیق آن براي هر گونه تجربه اي که آدمی در ارتباط با حیات ت

دینی خود دارد، از جمله احساس گناه یا رهایی، وجد و سرور، ترس، شوق و تمنا، احساس 
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تجربه . تجربه دینی تجربه اصلی و محوري است. امتنان و سپاس و مانند این ها به کار می رود
، آگاهی به خدا با چنان قوت و حدتی، توجه آدمی را معطوف می کند، که فی اي که در آن

در چنین تجاربی انسان خود را در حضور خدا احساس . الحال هر چیز دیگري محو می شود
و . چیزي پوستش را می فشارد. تا حد زیادي به همان سان، که کسی احساس کند. می کند

رویکرد پدیدارشناسان به دین معطوف به محوریت  .شکل، بافت و دماي آن چیز را در یابد
تجربه دینی )32: 1388باقري، . ( تجربه دینی است و اصال دین را تجربه امر قدسی می دانند

معرفت شهودي و اشراقی را پدید می آورد و یقینی که از این رهگذر حاصل می گردد، 
  )45: 1388باقري، . ( زداستوارترین و خلل ناپذیرترین نوع ایمان را پدیدار می سا

  بحث و تحلیل.4
  درآمد

اي از کارکردهاي دین است، یکی از با توجه به اینکه تجربه دینی یکی از ابعاد دینداري و گونه
رویکردهاي امروزین به پدیدة دین، اساس قرار دادن تجربۀ دینی است و بدون تجربه و 

تجربه دینی به معناي خاص و دقیق آن اصالح .مانداحساس دینی، چیزي به نام دین باقی نمی
اي که آدمی در ارتباط با حیات دینی خود دارد، از جمله احساس گناه یا براي هرگونه تجربه

. رودرهایی، وجد و سرور، ترس، شوق و تمنا، احساس امتنان و سپاس و مانند اینها به کار می
ر آن، آگاهی به خدا با چنان اي است که دتجربه. تجربۀ دینی، تجربۀ اصلی و محوري است

- می چیز دیگري در نظر او محو کند که فی الحال هرقوت وحدتی، توجه آدمی را معطوف می
تا حد زیادي به همان . کنددر چنین تجاربی، انسان خود را در حضور خدا احساس می.شود

ز را فشارد و شکل و بافت و دماي آن چیسان که کسی احساس کند چیزي پوستش را می
  .دریابد

است؛ یعنی تحول از معناي فعلی تجربه، به » دین«و » تجربه«تجربۀ دینی، عبارتی شامل 
در این معناي جدید انسان در خود استعداد و لیاقت  و ظرفیت آن را ایجاد . معناي انفعالی آن

به عبارت . دندار» تجربه«مند شود و بیش از این نقشی در این می کند تا از الهام و اشراق بهره
دیگر، اینگونه تجارب معنوي، اکتسابی و به کوشش شخص نیست؛ بلکه توفیق االهی است که 

گیرند و ها قرار میتجارب به این معنا در مقابل اعمال و واکنش. ناگاه آید ولی بر دل آگاه آید
  .تجربۀ آن، چیزي است که ممکن است براي هر کسی و از جمله براي ما رخ دهد

  د که سـر کـوي تـو مـی جـست دلـم             مدتی ش 
ــد      ــیدا نرس ــق ش ــن عاش ــاد م ــه فری ــس ب   ک
ــو  ــی تـ ــشیند بـ ــوت ننـ ــه خلـ   نعمـــت اهللا بـ

  

  از درت دور مکــــن گرچــــه بــــسی بنــــشیند  
  مگــــر آن روز کــــه فریادرســــی بنــــشیند   
ــشیند  ــسی بنـ ــا در قفـ ــت کجـ ــاهبازي اسـ   شـ

  )578لغز     (                                        
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ایم؛ چرا ها، تنها به ذکر قالب و شمارة شعر بسنده نمودهدر ارائۀ نشانی، تحلیل بخش بحث و در
  .تر استکه یافتن اشعار در میان دیوان حجیم شاه نعمت اهللا ولی اینگونه آسان

  ایمان. 4-1
ایمان در لغت تصدیق «: خواجه نصیرالدین گوید. ایمان، اعتقاد قلبی به کسی یا چیزي است

و در عرف اهل تحقیق تصدیقی خاص باشد و آن تصدیق بود به آنچه باشد، یعنی باور داشتن 
 فرموده است و معرفت پیغمبر منفک – علیه السالم -علم قطعی به آن حاصل است و پیغمبر

نباشد از معرفت پروردگار قادر، عالم حی، مدرك، سمیع، بصیر، مرید، متکلّم که پیغمبر را 
 فرستاده و احکام فرایض و –لی اهللا علیه و آله  ص–فرستاده است و قرآن به محمد مصطفی 

طوسی، . (سنن و حالل و حرام، بر وجهی که همه امت را بر آن اجتماع باشد بیان فرموده است
1389 :4-53.(  

ایمان، تصدیق و وثوق و اطمینان؛ و مقابلۀ کفر است و به معنی » نعمت اهللا ولی«در اشعار 
تصدیقٌ بکلّ ما «یلت و ثبات آمده است و نزد اهل شرع فضخضوع و انقیاد و تصدیق مطلق و 

است و ارکان و مظاهر آن اقرار به لسان و تصدیق به دل و عمل به ارکان است و » جاء به النبی
  :گویندمعتزله جمله طاعات علمی و عملی را ایمان می. در این مورد سخن بسیار است

ــت    ــردان اســ ــاه مــ ــه شــ ــرد مردانــ   مــ
  وســــــتدر والیــــــت ولــــــی والــــــی ا

ــید اولیـــــــا علـــــــی ولـــــــی      ســـــ
ــتم     ــالمش گفـ ــان عـ ــن جـ ــه مـ ــر چـ   گـ

  

ــت     ــردان اســ ــرد مــ ــال مــ ــه حــ   در همــ
ــت    ــلطان اســ ــات ســ ــه کاینــ ــر همــ   بــ
  آنکـــه عــــالم تنـــست و او جــــان اســــت  

ــه ــی گفتــ ــت   غلطــ ــان اســ ــه جانــ   ام کــ
  )4قصیدة                                          (

وارج نیز ارتکاب گناه را موجب خ. گویند کسی که گناهی مرتکب شود از ایمان خارج شودمی
گروهی گویند . گروهی گویند ایمان عبارت از گفتار به زبان است و بس. خروج از ایمان دانند

  است » ما جاء به النبی«ایمان معرفت به حق و 
 غیب خبر داده ایمان تصدیق دل است به آنچه خداي متعال از: محمد حنیف گوید

گروهی گویند قول و تصدیق . ق و عمل، ایمان استکه قول و تصدی: گروهی گویند.است
  ).70:1389سجادي،(است

ــول  ــول و آل رســـــ ــتی رســـــ   دوســـــ
ــت  ــاه اســ ــاهرا مــ ــا شــــمس و ظــ   باطنــ
  رو رضـــــــاي علـــــــی بدســــــــت آور  
  یادگــــــار محمــــــد اســــــت و علــــــی

  

ــان اســــت       ــؤمن کمــــال ایمــ ــزد مــ   نــ
  نـــور هـــر دو بـــه خلـــق تابـــان اســـت     
  گــــــر تــــــو را اشــــــتیاق رضوانــــــست

ــ    تنعمــــت اهللا کــــه میــــر مــــستان اســ
  )4قصیدة                                          (
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؛ که این اندیشۀ او با کندشاعر دوستی با پیامبر و خاندان پیامبر را نشانه ایمان معرفی می
او پیامبر . کندمطابقت می) گالك و استارك(شناسان تجربه دینی مطرح شده در نظریۀ جامعه

وي دین را .  به ادیان جنبۀ نور هدایت را داشته استداند که نسبترا همچون خورشیدي می
عشق به خاندان پیامبر . به منزلۀ رهنمودي در جهت معرّفی ایمان حقیقی معرّفی کرده است 

برگرفته از عشق شاعر به خاندان رسول و ورود به بهشت جاوید است که این مسئله با خاستگاه 
از این رو، برخی از دانشمندان، ایمان . ي داردایمان حقیقی که تجربۀ دینی شاعر است سازگار

شود؛ بلکه ایمان داند و معتقد است که ایمان آزادانه برگزیده نمیرا پدیدة غیر شناختی می
  .جزئی از نتیجۀ شهود و مکاشفه است

ــت    ــان ماسـ ــان جـ ــان در میـ ــشق جانـ   عـ
ــدیم    ــار آمـــ ــه درد دل گرفتـــ ــا بـــ   مـــ
ــود   ــانی بــ ــر و ایمــ ــسی را کفــ ــر کــ   هــ

  

  دل ویــــران ماســــت گــــنج معنــــی در    
ــت    ــان ماس ــاین درد دل درم ــب ک ــن عج   وی
  زلــف رویــش کفــر و هــم ایمــان ماســت      

  )157غزل                                          (

علت امن از عقوبت معرفت است نه طاعت، و اگر : اند کهگروهی گفته«: گویدهجویري می
.  باشد عاقبت بنده را نجات باشدطاعت بدون معرفت باشد سود ندارد و اگر معرفت بدون طاعت

و نه تو : سؤال شد. نجات نیابد کسی از شما به عمل خود: چنانکه حضرت رسول فرمودند
و نه من مگر آنکه خداي به من ترحم کند که عمل بی معرفت مکر است : رسول اهللا؟ فرمودند

  ).368 :1384هجویري، (» و فسون؛ و ایمان در حقیقت فعل بنده باشد به هدایت حق
  :عطّار گوید

  نـــــور ایمـــــان از بیـــــاض روي اوســـــت
  

  ظلمـــت کفـــر از ســـر یـــک مـــوي اوســـت   
  ).ذیل اصطالح ایمان: 1389سجادي، : به نقل از(  

   
  :و شاه نعمت اهللا ولی راست که

ــدان آمـــدیم     ــه میـ ــه عـــشق او بـ ــا بـ   مـ
ــش سرخوشـــیم     ــی غـ ــاب بـ ــراب نـ   از شـ
  در ســـــــماع عارفـــــــان در کـــــــنج دل
  ســـــید خلـــــوت ســـــراي وحـــــدتیم    

  

ــوي عـــالم در خـــم چوگـــان ماســـت         گـ
ــت   ــان ماســ ــی جانــ ــا از مــ ــستی مــ   مــ
  زهـــره قــــوال و قمـــر رقــــصان ماســــت  
ــان آن ماســـــت   نعمـــــت اهللا از دل و جـــ

  )157غزل                                          (
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  مراتب و درجات ایمان. 4-1-1
ف است و قابل ایمان داراي مراتب شدت و ضع: در باب ایمان و مراتب آن، اهل حدیث گویند

و باالترین ایمانها، آن انبیاء . زیادت و کم است از جهت شدت و ضعف و نقصان و کمال عمل
آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کل «عظام است به آنچه بر آنها نازل شده است 

رجاتی است و آنها را مقامات و د) 285، 284/ آل عمران(» آمن باهللا و مالئکته و کتبه و رسله
  . متفاوت و صفوف ایشان مختلف

ایمان درست آنست که مؤمن در عقیدة خود به درجۀ یقین رسد و این متفاوت «: کاشانی گوید
ایمان اصل : همو گوید. اي به عین الیقیناي در دنیا به علم الیقین بدانند و عدهطایفه. است

کاشانی، (» ع آن و آن را درجاتی استیقین بود و علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین فرو
1376 :53.(  

  :سنایی گوید. و باالترین مقام ایمان، آنِ اولیا است که با اخالص کامل به حق است

  اي ســـنایی در ره ایمـــان قـــدم هـــشیار زن
  ورتو ازاخالص خـواهی تـاچوزر خـالص شـوي       

  

ــرد دعــوي دار زن       ــا م ــدم ب ــسلمانی ق   در م
ــا    ــر زنّ ــوق ب ــون ط ــالص را چ ــدة اخ   ر زندی

  )62: 1389سجادي، : به نقل از(                 

خوف، رجا، شکر، صبر، محبت، : اوصاف ایمان عبارتند از«: گویدکالباذي در شرح التعرّف می
مستملی (» معرفت، ثبات، یقین، خضوع، تواضع، انقیاد و ایمان بدون این اوصاف بقا نیابد

  ).42 ، 3/31: 1351، بخاري
  :فرمایدلی بر اساس اوصاف ایمان چنین میشاه نعمت اله و

   دل بـــــاز کــــن تـــــا بنگـــــري ةدیــــد 
ــست   ــود نیــ ــفات ذات او موجــ ــز صــ   جــ
ــین  ــا از یقـــ ــوجیم و دریـــ ــا و او مـــ   مـــ

  نهــــــان دیــــــدم عیــــــان آشــــــکارا و
  هـــــر کـــــه او بینـــــاي ذات او بـــــود   

  

  روي جانـــانی کـــه نـــور چـــشم ماســـت      
  ی هـــست آن عـــین خطاســـتیور تـــو گـــو

  کثـــرت و وحـــدت نظـــر کـــن از کجاســـت 
ــور ــت صـ ــان و دل خداسـ ــی و جـ   ت و معنـ

  دیــــده از نــــور صــــفاتش بــــا صفاســــت
  )191غزل                                          (

ایمان دو قسم است یکی از روي برهان، یکی «: گویدخواجه عبداهللا انصاري نیز در این باره می
 استعمال دالئل عقول برهان،. برهان از راه استدالل است، عیان یاقت روز وصال. از روي عیان

  :گویدشاه نعمت اهللا ولی می. »است، عیان رسیدن به درجات وصول است

ــشق    ــر دار عـ ــصورم روم بـ ــو منـ ــن چـ   مـ
  خـــود تــــو را گفـــتن روا نبــــود چنــــین  

ــت      ــا دار بقاســــ ــردار فنــــ ــر ســــ   بــــ
  لیـــک چـــون امـــرت مـــرا گفـــتن رواســـت
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ــزل    ــم یــ ــراب لــ ــام شــ ــستم از جــ   مــ
ــز   ــشقم اي عزیــ ــشوق عــ ــق و معــ   عاشــ

  

ــ  ــل لـــ ــم از لعـــ ــتنقلـــ   ب آن دلرباســـ
ــت   ــصب کراسـ ــین منـ ــم چنـ ــت اللهـ   نعمـ

  )191غزل                                          (

اینها باورهایی است که پیروان دین اسالم بدانها معتقد هستند و گالك و استارك این باورها را 
  :اندبندي کردهدر سه دسته تقسیم

دادن به وجود خداوند و معرّفی ذات و صفات اي مسلّم که ناظر به شهادت باورهاي پایه. الف
  اویند؛

باورهاي غایتگرا که هدف و خواست خداوند از خلقت انسان و نقش انسان در راه نیل به این . ب
  نمایانند؛هدف را بازمی

اي را که هاي تأمین اهداف و خواست خداوند و اصول اخالقیساز که روشباورهاي زمینه. ج
  .گیرندبرمی هداف باید به آنها توجه کند، دربشر براي تحقّق آن ا

توحید، : اي مسلم، شامل اصول دین هستند، که عبارتند ازدر دین مبین اسالم، باورهاي پایه
نبوت، و معاد؛ اما در مورد باورهاي غایتگرا، در اسالم، هدف از خلقت انسان، باور ارادي به 

 بحث از توحید خداوند و پرستش او دو چهره خداي واحد و بندگی اوست؛ زیرا در روزگار ما
چهرة دوم این . چهرة نخست این است که خدايِ واحد است که شایستۀ پرستیدن است: دارد

  .ایم نه براي خدایی نمودنایم و براي بندگی کردن آمدهاست که ما آدمیان بنده

ــد    ــام بن ــودم تم ــهر وج ــان اوســت ةش    فرم
ــن    ــان مـ ــق ایمـ ــف او رونـ ــر زلـ ــر سـ   کفـ

ــی  ــون او  لیلـ ــه و مجنـ ــر والـ ــاحب نظـ   صـ
ــست و گفــت    ــر سرم ــد ز در دلب   دوش درآم

  

ــ   ــت ۀجملـ ــانی اسـ ــت جـ ــیم دل مملکـ    اقلـ
  رونق ایمان ز کفـر ایـن چـه مـسلمانی اسـت            
ــت   ــادانی اسـ ــت نـ ــشق او غایـ ــاقلی و عـ   عـ
ــت    ــانی اس ــی ث ــید ب ــن س ــاي م ــق یکت   عاش

  )401غزل                                          (

الم آن است که ایمان تحقّق و اعتقاد و اسالم خضوع و انقیاد است و فرق میان ایمان و اس
  :شبستري گوید. بعضی گویند اسالم تحقق ایمان است و ایمان تصدیق اسالم است

ــا  ــوي دنیــــ ــد ســــ ــالم باشــــ   درِ اســــ
  وراي هـــــــر دوان راهیـــــــست برتـــــــر
ــان    ــالم و ایمـ ــذري ز اسـ ــم ار بگـ ــه علـ   بـ
ــدایی    ــرّ خــ ــو را ســ ــردد تــ ــین گــ   یقــ

  

ــود     ــان بـــ ــی درِ ایمـــ ــوي عقبـــ   در کـــ
  بکـــوش آنجـــا رســـی زیـــن هـــر دو بگـــذر
ــان    یقــــین انــــدر رســــی در ملــــک ایقــ
ــدایی    ــن از وي جــ ــد از ایــ ــویی بعــ   نجــ

  )گلشن راز                                        (
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اي معتقدند که عبارت اند؛ ایمان به خدا عبارت از مشاهدة الوهیت اوست و عدهاز این رو گفته
علی الخصوص شاه نعمت اهللا ولی  .حق را اجابت کنی و شرك بدو نورزياز این است که دعوت 

ما یؤمن اکثرهم با هللا و هم «و . معتقد است که ایمان به زبان به حقیقت ایمان نباشد
اشاره به آنست و هرگاه اعتقاد جزمی حاصل باشد به آنکه کاملی مطلق یعنی » مشرکون

 باشد، و حصول آن به غایت آسان هست، و به آفریدگاري هست، با سکون نفس، سلوك ممکن
  .اندك سعی حاصل شود، و در این معنی کوشیده است

  نسبت اسالم و ایمان. 4-1-2
. شودرسد و نام او مؤمن میوقتی انسان تصدیق انبیا کند و مقلد انبیا باشد، به مقام ایمان می

 شب و روز را تقسیم کند و بیشتر وقتی با وجود تصدیق و تقلید انبیا عبادت بسیار کند و اوقات
شود؛ و این رسد و از این رو نام او عابد میوقت خود را به عبادت بگذارند، به مقام عبادت می

  .کندمسئله بیشتر ارتباط اسالم و ایمان را بیان می

ــات مغـــــــان رندانـــــــه رو     در خرابـــــ
ــدي بجـــــو    ــات مغـــــان رنـــ   در خرابـــ
ــب  ــان را طلــ ــوي و درمــ ــدي جــ   دردمنــ

ــ   ــن دریـ ــوش دریـ ــان در آ خـ ــی پایـ   اي بـ
ــر   ــر داري نظـــ ــاب و آب اگـــ ــا حبـــ   بـــ
  ایـــن چنـــین دریـــاي وحـــدت را بجـــو    

  

  خــــم مــــی را نــــوش کــــن مــــستانه رو   
  حـــــال سرمـــــستی مـــــا بـــــا او بگـــــو
ــب   ــان را طلـــ ــذار و ایمـــ ــر را بگـــ   کفـــ
  تــــا ببینــــی آبــــروي مــــا بــــه مــــا     
ــر     ــا نگـ ــن دریـ ــین ایـ ــی در عـ ــک دمـ   یـ
  گــــرد هــــستی را ز خــــود نیکــــو بــــشو 

  )30مثنوي              (                            

با این حال اگر انسان از دنیا رو گرداند و ترك جاه و مال کند، از لذات و شهوات بدنی آزاد 
ولی سالک در جهان ملک و ملکوت و جبروت هیچ چیز بر وي . رسدشود، به مقام زهد می

  .گرددپوشیده و در اسالم، چنین سالکی به درجۀ عرفان نایل می

ــو ــه را خــ ــر هرکــ ــور او نگــ ــه نــ   اهی بــ
ــابی رنـــــد مـــــست   در خرابـــــات ار بیـــ
  عـــشق او شـــمع اســـت تـــو پروانـــه بـــاش
  ســــاقی ار بخــــشد تــــو را پیمانــــه اي   
ــام   ــالی تمــ ــت عــ ــو داري همــ ــر تــ   گــ

  

  بـــد مبــــین اي یــــار مـــن نیکــــو نگــــر    
ــست   ــی همنشـ ــور باشـ ــا مخمـ ــه بـ ــه کـ   بـ
ــاش  ــه بـــ ــقی مردانـــ ــق عاشـــ   در طریـــ
  نـــوش کـــن مـــی جـــو دگـــر خمخانـــه اي 

  والــــسالمهرچـــه مـــی خـــواهی بیـــابی     
  )30مثنوي                                          (

  خوف. 4-2
هاي دینی تصورات و احساسات مربوط به برقراري رابطه با وجودي همچون خدا که در تجربه

گالك و استارك در عین آگاهی از مشکالت . شودواقعیت غایی یا اقتدار متعالی لست، ظاهر می
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هاي تعریف عملیاتی این بعد روشی را مطرح کردند که چهار نوع از جلوهبعد تجربی دین، براي 
  .گیردرا نیز در بر می» خوف و ترس«عواطف دینی از جمله 

خوف از جمله منازل و مقامات طریق آخرت است و آن عبارت است از تألّم باطن به سبب توقّع 
  .انتظار مکروه نیز خواننداغلب، آن را . مکروهی که اسباب حصول آن ممکن الوقوع باشد

اي مسلّم، غایتگرا و پایه: همانند مسلمانان واقعی، صاحب هر سه نوع باور» شاه نعمت اهللا ولی«
معناست؛ اما وجه تمایز دینداري او از باشد؛ زیرا اساساً دینداري بدون اعتقاد بیساز میزمینه

لطیف و هدایت شده و آشنا به اسرار هاي دینی اوست که ناشی از روح ها و روشدیگران، شیوه
شاعر تفسیرهاي عمیق خود از وجوه نمادین اعمال و مناسک . باشدمستی و رموز هستی می

تصاویر اش گنجانده و به کمک هاي سلوك دینی و عرفانیدینی را با زبان تأویلی در شیوه
  .گر ساخته استهنري، درونمایه هاي دینی و عرفانی را جلوه

ــه در  ــشیند هــر ک ــسی بن ــا نف ــو جان ــوي ت   ک
  ننــشیند دل مــن یــک نفــسی از ســر پــا     

ــ   ــود خان ــو ب ــال ت ــش خی ــوت نق ــشمۀخل    چ
ــسان بــسیارند     ــه عس ــو گرچ ــر راه ت ــر س   ب

  

  نیست ممکن کـه دمـی بـی هوسـی بنـشیند              
  تا که در صـحبت تـو خـوش نفـسی بنـشیند             
ــشیند   ــسی بن ــو ک ــر از ت ــه غی ــد ک ــوان دی   نت
  نیـست عاشــق کــه ز خــوف عســسی بنــشیند 

  )578غزل  (                          

  .سببِ خوف، ایمان است. 4-2-1
خوف عقوبت و خوف : آید و بر دو گونه استبدان که خوف به سبب ایمان، از غیب پدید می

تصدیق وعید و مطالعه : اما خوف عقوبت، عوام مؤمنان را بود و سبب آن دو چیز است. مکر
وقوع در جنایت که صاحب این خوف اگرچه دوري از : جنایت و عالمتش هم دو چیز است

  .ایمان به غیب دارد از اهل محبت نیست
توحید که برابر با یگانه دانستن خداست، در اسالم با . آیدبه بیان دیگر، خوف از توحید می

یابد و شهادت ال اله اال اهللا که داللت بر یگانگی، بی همتایی و بی شریکی خداوند دارد، معنا می
  .ت اندیشی و وحدت نگري در هستی و روح دین استنماد وحد

شاه نعمت اهللا ولی در ارتباط با توحید شناسی، اگرچه با پذیرش اختیار، یک جبرگراي صرف 
هاي جبراندیشی در اشعارش دیده اش، رگهگردد، اما با توجه به مذهب اشعريمحسوب نمی

  . داشته استشود؛ بویژه اینکه از قضا و مشیت االهی همواره خوفمی
در تاریخ انبیا نیز اشاره شده است که وقتی جبرئیل به حضور حضرت رسالت آمد، در حالی که 

 از کیفیت حال پرسید، جواب داد که این خوف نه اکنون )ص(اثر خوف بر او ظاهر بود، رسول
قدسان حادث است؛ بلکه از آن روز باز که دست قهر ازلی درآمد و آن معلّم ملکوت را از میان م

  .و مسبحان بیرون برد، حادث شده است
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  مــــن روح نــــازنینم از کالبــــد رمیــــده   
ــتم      ــه دس ــی ب ــام بل ــستم ج ــی ال ــست م   م
ــدیمم   ــل دل ن ــا اه ــیمم ب ــان مق ــنج ج   در ک
  خورشــید جــسم و جــانم نــور مــه روانــم     

  

ــیده       ــان رس ــک ج ــریبم از مل ــاغر ق ــن س   م
ــده    ــر آرمیـ ــا دلبـ ــستم بـ ــوتی نشـ   در خلـ

   دو دیـده   فارغ ز خوف و بـی غـم اي نـور هـر            
  شـــــهباز المکـــــانم از آشـــــیان پریـــــده

  )1417غزل                                        (

در ). 308-307/ 2: 1383غنی، (خوف عامه، خوف قوي و خوف معتدل : خوف سه درجه دارد
  .شود، خوف و ترس نیز مشاهده می)شاه نعمت اهللا ولی(تجربه هاي عرفانی شاعر مورد تحقیق 

  خــــدایم منظــــور کبریــــایممــــن نــــاظر 
ــارم پــــرورد  ــارمةفرزنــــد عــــشق یــ    نگــ

  چون نور لطف اویـم جـز لطـف او چـه گـویم             
   یقیــنم بــا دوســت هــم قــرینم    ۀدرگوشــ

  

  هم شاه و هـم گـدایم دیـده چـو مـن ندیـده                
  چــون گلــشکر مــن و او هــستیم پروریــده    
ــنیده   ــه و ش ــویم او گفت ــه گ ــه اي ک ــر نکت   ه
  ایمــن ز کفــر و دیــنم از ایــن و آن بریــده    

  )1417غزل                                     (   

  :همچنین

ــشین    ــا نـ ــا مـ ــا بـ ــوف و رجـ ــذر از خـ   بگـ
   ماضـــــی و مـــــستقبل مگـــــو  ۀقـــــص

  

  عاشـــقانه خـــوش دریـــن دریـــا نـــشین      
ــشین      ــا نـ ــال مـ ــه حـ ــا بـ ــا مـ ــا بـ   حالیـ

  )216دوبیتی                                       (

  معرفت. 4-3
در تقسیم بندي که از معرفت توسط . شناخت خداوند استمعرفت از نظر عارفان، به معناي 

معرفت وحالنیت، معرفت تعظیم، معرفت : اندعرفا ارائه شده آنرا به شش وجه تقسیم نموده
  .منت، معرفت قدرت، معرفت ازل و معرفت اسرار

معرفت عام سمعی است؛ و .معرفت عام و معرفت خاص: معرفت دو است: پیر طریقت گفت«
با . و معرفت عام از عین جود است و معرفت خاص محض موجود است. عیانیمعرفت خاص 

  ).730: 1389سجادي، (» استناد به شعر جامی که گفته است

ــشناخت  ــه وار خـــود بـ ــرّخ آن کـــس کـ   فـ
ــدآوازه   ــت بلنــــ ــه حکمــــ ــد بــــ   شــــ

  

  کـــار خـــود را بـــه وار خـــود پرداخـــت      
  گــــــام بیــــــرون نــــــزد ز انــــــدازه   

  

تدالل به آیات حق است بر وجود حق؛ و یا شهودي معرفت یا استداللی است که عبارت اس
  .است که استدالل به ناصب آیات است بر آن، که برهان صدیقان است
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  :گویدسنایی غزنوي در باغ حقیقت خود می

ــست    ــناخت نتوانـ ــس شـ ــودش کـ ــه خـ   بـ
  

ــست      ــوان دانـــ ــدو تـــ ــم بـــ   ذات او هـــ
  )63: 1383سنایی،                                (

و ما «: یکی معرفت علمی و دیگري معرفت حالی که فرمود:  بر دو گونه استو معرفت خدا
  ).56/ ذاریات(» خلقت الجن و االنس اال لیعبدون

معرفت، حیات دل بود به حق، و اعراض سر از جز حق؛ و ارزش هر کس به معرفت بود و هر «
  ).342: 1384هجویري، (» که را معرفت نبود بی قیمت بود

  :ولی گویدشاه نعمت اهللا 

ــف ــیم و الـــ ــت و مـــ   مگفتـــــی معرفـــ
ــایتی فرمــــــود    ــاقی مــــــا عنــــ   ســــ
ــور   ــم منظـ ــت و هـ ــاظر اسـ ــم نـ ــه هـ   آنکـ
  در همــــــه آینــــــه نمــــــوده جمــــــال
ــی او نیــست      ــه هــست ب ــستی و هــر چ   ه

  

ــفتیم    ــو ســــ ــت نکــــ ــوهر معرفــــ   گــــ
  مــــی خمخانــــه را بـــــه مــــا پیمـــــود   
  نــــور چــــشم اســــت و از نظــــر منظــــور 
ــال  ــه کمــ ــوش بــ ــست خــ   آینــــه روشنــ

  نیـــستور تـــو گـــوئی کـــه هـــست نیکـــو  
  )53مثنوي                                          (

بازشناختن معلوم مجمل در صور «اند که عبارت است از گفته» معرفت«در تعریفی دیگر از 
این . تفاصیل چنانکه در علم نحو مثال بداند که هر یک از عوامل لفظی و معنوي چه عمل کند

و بازشناختن هر عاملی از آن علی التفصیل در . بودچنین دانستن بر سبیل اجمال، علم نحو 
معرفت نحو؛ و باز ... وقت خواندن سواد عربیت بی توقفی و رویتی و استعمال آن در محل خود 

شناختن به فکر و رویت، تعریف نحو، و غافل بودن از آن با وجود علم، سهو و خطا، سپس 
من «: س، چنانک در حدیث آمده استمعرفت ربوبیت که مشروط و مربوط است به معرفت نف

عبارت بود از بازشناختن ذات و صفات االهی در صور تفاصیل افعال » عرف نفسه فقد عرف ربه
  ).731: 1389سجادي، (» و حوادث و نوازل

  گــر نـــه آب اســت اصـــل گــوهر چیـــست   
ــاب   ــوهري دریــ ــو گــ ــالم چــ ــه عــ   همــ
  نقطــــــــه در دور دایــــــــره بنمــــــــود
ــور   ــت و نــ ــان ظلمــ ــل میــ ــط فاصــ   خــ

  ی ســاغر اســت و ســاغر مــی    گــر نــه مــ  
  

ــست    ــور چیــــ ــوهر منــــ ــوهر گــــ   جــــ
  بــا تــو گفــتم بــدان کــه گــوهر چیــست      
  گرنـــه آب اســـت ایـــن مـــدور چیـــست    
ــست  ــر چیــ ــضاف دیگــ ــود مــ   جــــز وجــ
  در حقیقـــت بگـــو کـــه ســـاغر چیـــست    

  )5قصیدة                                          (
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یل اجمال معلوم شده باشد که بعد از اینکه بر سب«: آورد کهدکتر سجادي در ادامه چنین می
موجود حقیقی و فاعل مطلق اوست سبحانه و تا صورت توحید مجمل علمی، مفصل عینی 
نشود، چنانکه صاحب علم توحید در صور تفاصیل وقایع و احوال متجدده و متضاد، از ضرّ و 

 بیند و نفع و منع و عطا و قبض و بسط، ضار و نافع و مانع و معطلی و قابض و باسط، حق را
و اگر به اول وهلت از آن غافل بود، و عنقریب . شتاسد بی توقفی و رویتی، او را عارف نخوانند

» حاضر گردد، و فاعل مطلق را در صور تصرفات مختلفه بازشناسد، او را متعرف خوانند نه عارف
  ).732: 1389سجادي، (

ــت     ــی اس ــر دو یک ــر ه ــوج و بح ــا م ــزد م   ن
ــی دل   ــت یعنـــ ــی نماســـ ــام گیتـــ   جـــ

ــا ــدعــــــ   لمی از وجــــــــود موجودنــــــ
ــشماري   ــزار بــــ ــی را هــــ ــر یکــــ   گــــ

  

  بـــه جـــز از آب عـــین مظهـــر چیـــست      
ــست   ــر چیـ ــه دلبـ ــین کـ ــف آور ببـ ــه کـ   بـ
  کـــس نگویـــد وجـــود خـــود بـــر چیـــست 
  آن همــــه جــــز یکــــی مکــــرر چیــــست

  )5قصیدة                                          (

و اگر با وجود علم، حق مطلق را از صور وسایط و روابط باز نشناسد و تأثیر افعال را حوالت با «
مثال اگر در معنی توحید تقریري کند، . وسایط کند، او را ساهی و الهی و مشرك خفی خوانند

ین و خود را مستغرق بحر توحید نماید، و دیگري بر سبیل انکار آن را بدو باز گرداند و گوید ا
سخن نه از سر حال، بل نتیجۀ فکر و رویت است، در حال برنجد و بر او خشم گیرد و نداند که 
این رنجش او عین مصداق قول منکر است، و اال فاعل مطلق را در صورت این انکار بازشناختی 

  ).343: 1384هجویري، (» و بر خشم نگرفته

  لـــــوح محفـــــوظ را روان مـــــی خـــــوان
  ســــت گرنــــه آب و حیــــات معرفــــت ا  

ــست   ــقان سرمــ ــست و عاشــ ــزم عشقــ   بــ
  گــــر نگــــوئی کــــه مــــصطفی حقــــست 
ــت    ــشق اســـ ــر عـــ ــت اهللا مظهـــ   نعمـــ

  

ــست       ــر چیـ ــل دفتـ ــه اصـ ــدانی کـ ــا بـ   تـ
ــست    ــوثر چیـ ــه کـ ــو کـ ــوثر بگـ ــین کـ   عـ
  بـــه از ایـــن جنـــت اي بـــرادر چیـــست    
  بــــازوي ذوالفقــــار و حیــــدر چیــــست    
ــست    ــافر چیــ ــر کــ ــه غیــ ــر او بــ   منکــ

  )5 قصیدة                                          (

در معرفت نفس هر صفت ناپسندیده که به علم اجمالی معلوم شود، وقتی که آن «و همچنین 
را به اول وهلت که پدید آید در نفس به تفصیل و تعیین باز شناسد و از آن حذر کند، او را 

اگر به اول وهلت حاضر نبود، بل ثانی الحال حاضر گردد . عارف خوانند، واال متعرف بود یا غافل
و این صفت را باز شناسد، او را متعرف خوانند و اگر علم مجمل را در صورت تفصیل اصال باز 
نشناسد، او را غافل خوانندو این علم را سودمند نباشد بل زیانکار بود و وظیفۀ عارف، رضا به 

» قضاست و وظیفه متعرف، صبر بر آن و وظیفۀ غافل، کراهت و اضطراب
  ).376:1384هجویري،(
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  مراتب معرفت. 4-3-1
هجویري در آغاز فصلی با عنوان کشف الحجاب االول فی معرفه اهللا تعالی، شناخت خدا را براي 

قیمت هرکس به «: گویدجا که میترین امر دانسته و آن را حیات دل برشمرده تا آنبنده مهم
تر از علم  فاضلو از آن بود که معرفت را... قیمت بودمعرفت بود و هرکه را معرفت نبود وي بی

خواندند؛ که صحت حال جز به صحت علم نباشد، و صحت علم، صحت حال نباشد؛ یعنی 
). 391-2: 1384هجویري، (» عارف نباشد که به حق عالم نباشد، اما عالم بود که عارف نباشد

فت و این نکته از موضوعات مهم عرفانی است؛ این که پیش از آغاز سلوك و رفتن به سوي معر
  .1خدا، باید به تحصیل علم کوشید

. اول آنکه هر اثري که یابد از فاعل مطلق داند. معرفت الهی را مراتبی است«: گویدکاشانی می
سوم . دوم هر اثري که از فاعل مطلق یابد به تعیین داند که نتیجه کدام صفت است از صفات او

 صفت علم الهی را در صورت معرفت چهارم آنکه. آنکه مراد حق را در تجلی هر صفتی بشناسد
  ).80: 1376کاشانی، (» خود باز شناسد و خود را از دایره علم و معرفت بل از وجود اخراج کن

ــ ــرد پیمان ــردارد  ۀخ ــار ب ــک ب ــر ی ــصاف اگ    ان
  خرد عقل است و پیمانه قناعت نـزد درویـشان   
ــانی  ــاي ظلم ــن دری ــد ازی ــوم گردان ــو را معل   ت

   سـفلی  عدم دریـاي ظلمـانی بـدن ایـن عـالم          
  

  بپیماید هر آن چیزي که دهقان زیر سـر دارد           
  برو مجمل مفصل کن خرد ایـن زیـر سـر دارد    
  که او این عالم سفلی چرا بر خشک و تـر دارد           
  حواس ظاهر و باطن بـه بحـر و بـر سـفر دارد             

  )35قصیدة                                         (

در باالتر از این مراتب، کسانی هستند که . ه شدتا اینجا به مراتب اهل دانش در معرفت اشار
هاي ایشان مشاهده موجودات کند و این آتش را مشاهده کنند و به توسط نور آتش، چشم

جماعت در معرفت به مثابه اهل بینش باشند و ایشان را عارفان خوانند و معرفت حقیقی ایشان 
رتبه، هم از حساب عارفان دارند و ایشان و کسانی که در مراتب دیگر باشند باالي این م. را بود

  .را اهل یقین خوانند

   افعــی چگونــه مــی بیاالیــد   ةزمــرد دیــد 
  زمرد جوهر عقـل اسـت و افعـی نفـس امـاره            
  چرا چون مرد را ناگه پلنگ او را کنـد خـسته           

  عقیق و لعـل رمـانی چـرا اصـل از حجـر دارد               
  آدم کجـا خـاك ایـن گهـر دارد         ندید او گوهر    

  درداردنگه دارند واین حکمت چـه     زموشش می 

                                                             
جمله کتاب احیاء علوم الدین تواند دلیلی باشد بر این که بسیاري از کتب عرفانی با موضوع علم آغاز شده اند؛ ازاین نکته می.  1

و کتاب . غِ حقیقت سنایی، خود، احیایی در شعر فارسی استحقیقت، باکه سنایی در حدیقه از آن استفادة فراوان کرده است و در
تمهیدات عین القضات که تمهید اول اصل اول، فرق علم مکتسب با علم لدنّی است و کتاب کشف المحجوب هجویري که پس از 

 ..باشد و قس علی هذااي طوالنی، نخستین فصل آن، باب اثبات العلم میذکر مقدمه
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  تکبر چون پلنگی دان که خسته کرده جـان او  
  

  ...حسد موشست چون نالیدجان اندرسـفر دارد      
  )35قصیدة                                         (

جماعتی معرفت را از روي بینش و معرفت و به عین ببیند و نهایت عارف مانند کسی است که 
توان به چند دسته تقسیم تحلیل معرفت را از یک نظرگاه می.  گرددبه آتش، سوخته، ناچیز

  :کرد
منظور، معرفت خداوند است، و گاه از این اصطالح حکمت االهی خواسته : معرفت ربوبیت) الف
  .شودمی

ــسان   ــت انــــ ــدانی حقیقــــ ــر بــــ   گــــ
ــین    ــت ببــ ــال اوســ ــالم خیــ ــش عــ   نقــ
  بــــه مثــــل گــــر نمــــود حــــق جــــوئی 

  

ــست      ــصدر چیـ ــدر مـ ــه صـ ــابی کـ ــاز یـ   بـ
ــ ــست  ورنــ ــصور چیــ ــن مــ ــی ایــ   ه معنــ

ــ ــست ۀحلقـــ ــاتم زر چیـــ ــیم و خـــ    ســـ
  )5قصیدة                                          (

مراد از معرفت شهودي همان برهان . در مقابل معرفت استداللی است«: معرفت شهودي) ب
» صدیقان است که از شهود ناصب آیات و موجود آنها، به ذات خود موجد و موجود پی می برند

  ).997: 1369سجادي، (

ــار  ــتم آن نگـــ ــه دســـ ــاروبی بـــ   داد جـــ
  آب آتــــش گــــشت و جــــاروبم بــــسوخت
ــار   ــر کــ ــار آن پیــ ــت نگــ ــل جاروبــ   عقــ
  آتــــش عــــشقش چــــو ســــوزد عقــــل را
ــیش او   ــجودي پــ ــرت ســ ــردم از حیــ   کــ
  آه بــــی ســــاجد ســــجودي چــــون بــــود

  

ــار      ــزان غبــ ــا برانگیــ ــز دریــ ــت کــ   گفــ
ــاروبی بـــرآر     ــو جـ ــز آتـــش تـ ــت کـ   گفـ
  رباطنــــت دریــــا و هــــستی چــــون غبــــا

ــد بـــه کـــار      ــاز جـــاروبی ز عـــشق آیـ   بـ
  گفــت بــی ســاجد ســجودي خــوش بیــار     
ــار   ــاره یـ ــد و بیچـ ــون باشـ ــی چـ ــت بـ   گفـ

  )17قصیدة                                         (

معرفت کشفی و عیانی حالت معرفتی است که در آن حال، تمامت شکوك : معرفت کشفی) ج
  .بحر ازل در آمیزدو شبهات از پیش سالک حق برخیزد و بحر ابد با 

ــ ــست  ۀغنچــ ــدان نیــ ــر خنــ ــاغ غیــ    بــ
ــست    ــري بـ ــال غیـ ــش خیـ ــه نقـ ــر کـ   هـ
ــد    ــقی باشــ ــه عاشــ ــی چــ ــاقلی کــ   عــ
  در دل هـــر کـــه گـــنج معرفـــت اســـت    

  

  بگـــذر از غیـــر او کـــه چنـــدان نیــــست      
ــست   ــامان نیـــ ــه ســـ ــشبندي او بـــ   نقـــ
  مـــست و مخمـــور هـــر دو یکـــسان نیـــست
ــست    ــران نیـ ــنج ویـ ــور و گـ ــست معمـ   هـ

  )377غزل             (                             
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در » مراتب معرفت«از » معرفت کشفی«تجارب دینی خود را در مورد » ولی... شاه نعمت ا«
  :اشعار خود اینگونه بازتاب داده است

ــست  ــام نیـ ــود نـ ــشق را خـ ــت عـ   در حقیقـ
ــان   ــامی در جهــ ــک نــ ــد نیــ ــی بیابــ   کــ
ــت   ــاف معرفـــ ــیمرغ قـــ ــرغ دل ســـ   مـــ
ــد    ــه انـ ــشان گفتـ ــد و ایـ ــوختگان داننـ   سـ

  فــت سرمـــستی بــه مـــن  صــبحدم مـــی گ 
ــت  ــسی اسـ ــستان بـ ــان مـ ــات مغـ   در خرابـ
  نعمــــت اهللا جــــام مــــی بخــــشد مــــدام 

  

  مــی کــه مــی نوشــد چــو آنجــا جــام نیــست   
ــدنام نیـــست     ــه او در عاشـــقی بـ ــر کـ   هـ
ــست  ــانش دام نیــ ــف بتــ ــر زلــ ــز ســ   جــ
ــست    ــام نی ــا خ ــخن ب ــاین س ــد ک ــه دان   پخت
ــست   ــام نیـــ ــقان را شـــ ــداد عاشـــ   بامـــ
ــام نیــست     ــن ای ــستی در ای ــن م ــو م   همچ

ــتر از ا ــام نیـــــستخوشـــ ــام او انعـــ   نعـــ
  )389غزل                                          (

رسیم که تجربۀ دینی در بررسی اشعار شاعر در بحث معرفت و تجربه دینی به این نکته می
گالك «شود و این دقیقا با تقسیم بندي و آراي گیري معرفت شهودي و اشراقی میباعث شکل
 این نویسندگان نیز تجربۀ دینی را با تأکید بر جنبۀ احساس منطبق است؛ چون» و استارك

  .دینی و اعتقاد به دیانت قبول داشتند
اي که از و براي اشاره به محتواي ذهنی» معرفت«در مقابل » تجربه«در این نظریه، اصطالح 

تی به از این رو تجربه، زمانی حالت دینی و معرف. رودشود؛ به کار میحواس پنجگانه فراهم می
گیرد که انسان به موجودي فراطبیعی وابسته باشد و اگر موضوع معرفت، خداوند و یا خود می

گیرد و خداوند، به عنوان حقیقتی غایی تجلیات او باشد به نحوي در ارتباط با خداوند قرار می
 به همین جهت در معرفت شهودي از دین و تجربۀ دینی بهره گرفته شده. نمایددر آن رخ می

  .است
  معرفت شهودي و تجربۀ دینی. 3-3-2

- آورد؛ و یقینی که از این رهگذر حاصل میتجربه دینی؛ معرفت شهودي و اشراقی را پدید می
شاه نعمت اهللا «هاي دینی گفتن تجربه. گردد، به طور حتم یکی از استوارترین انواع ایمان است

  . پنجم هجري استبه زبان شعر، متأثر از حکمت ذوقی ایرانیان قرن» ولی
هاي دینی خود را در بر این اساس شاعر به تبعیت از شاعران سبک عراقی حاصل تجربه

- رساند و با کاربرد مثبت و تحسینبه ظهور می» معشوق«و » پیامبر«شخصیت هایی همچون 
به نوعی شیوة دیندارانه در معرفت دست ... هایی مثل می، میخانه، زاهد، صوفی و آمیـز واژه

  .یابدیم
گالك و استارك براي تعریف عملیاتی بعد تجربی، چهار نوع از جلوه هاي عواطف دینی یعنی 

در مرحله شناخت معرفت، شاعر یک . توجه، شناخت، اعتقاد یا ایمان و ترس را مطرح کردند
شاعر بیشتر در اشعار خود بر . باشدشناخت عرفانی دارد و معرفت و طریقت او سلوك عملی می
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فت درونی و باطنی تکیه دارد و این معرفت باطنی را از طریق تجربه هاي دینی حاصل معر
شاعر عارف همواره . کند؛ زیرا یکی از نشانه هاي تجربه دینی، کیفیت معرفتی آن استمی

توان به این نتیجه نایل شد که شناختی داند و میتجربه اش را از مبدأ شناخت و بصیرت می
ولی به آن دست یازیده؛ ناشی از شناخت عاشقانه و عارفانۀ اوست نه شناخت که شاه نعمت اهللا 

  .عقلی او

ــت     ــی اس ــر م ــامی پ ــو ج ــالم چ ــر ع   در نظ
ــور او   ــده از نــ ــن شــ ــا روشــ ــشم مــ   چــ
ــود ــود او دارد وجـــــ ــالمی از جـــــ   عـــــ
ــوش      ــه گ ــا را ب ــد م ــی رس ــائی م ــوت ن   ص
ــت   ــات معرفـــ ــن آب حیـــ ــوش کـــ   نـــ

  

ــت       ــی اس ــاقی ک ــدمت س ــی خ ــن ب ــام م   ج
  آیـــد وي اســـت هرچـــه مـــا را در نظـــر   

ــت     ــی اس ــوي اهللا الش ــا س ــودش م ــی وج   ب
  دیگـــــــران گوینـــــــد آواز وي اســـــــت
ــت    ــی اسـ ــده دل از وي حـ ــدانی زنـ ــا بـ   تـ

  )405غزل                                          (

با توجه به اینکه پرداختن به مضامین دینی و عرفانی به طور تدریجی از اواخر قرن دوم هجري 
انه هاي تحول تدریجی زهد به تصوف و جذب اندیشه هاي مالیم و آغاز می شود، در آغاز نش

کند، اما بی تردید پیش از آن، زاهدان دست از مناسب، براي بیان محبت و معرفت جلوه می
دنیا و تعلقات آن شسته و ذکر و انزوا گزیده، در خلوت خاموش خویش، این دو را ضمن 

افته بودند و از دریچه دل، چشم سرّ به تماشاي هاي روحی و دیدارهاي باطنی خود دریتجربه
  .یار و دیاري گشوده بودند که نه عقل را از آن خبر و نه حس را بدان راه بود

ها و آنان که در آغاز، روي به زهد آورده بودند، در مقام و موقعیتی نبودند که هواي بیان یافت
اگر زبان را هم . ر سر داشته باشندها، یا حکایت دیده ها و وقایع خلوت خویش را ددریافت

هایی را که به گریزتر از آن بودند که تفسیرها و تأویلتر و مردمآمادگی بیان بود، آنان پراکنده
یافتند، اقتضاي مشغولیت هاي ذهنی و حال و هواي روحی خود از وقایع خلوت خویش در می

  .بتوانند بیان کنند

  شـــــهر دل در والیـــــت عـــــشق اســـــت
   بـــه نـــور معرفـــت اســـت   دیـــده بینـــا 

  

ــت    ــشق اسـ ــت عـ ــان در حمایـ ــک و جـ   ملـ
ــت  ــت عــــشق اســ   ایــــن عیــــان از عنایــ

  )227غزل                                          (

رسد وجود تجربه هاي دینی در اشعار گذشتۀ شاعران، به تدریج در شاعران سبک به نظر می
توان گفت بی شک، گذارد و میعراقی، علی الخصوص حافظ و شاه نعمت اهللا ولی تأثیر می

دینداري از ابعاد مهم شخصیتی شاه نعمت اهللا ولی است که قابلیت بررسی با الگوي گالك و 
لذا درین پایان نامه این الگو در زمینۀ معرفت دینی و شهودي بازتاب بیشتري . استارك را دارد
  .پیدا کرده است
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اعی و همسویی عالمان دینی با معنویت هاي ناگزیر اجتمگفتنی است که وجود برخی ضرورت
. کندشناسی، گرایش به اعتقادات دینی را در وجود شاعر بیشتر از همه شعله ور میو هستی

شاعر در میان مضامین دینی و تجربی بیشترین گرایش را به معرفت شهودي در اشعار خود 
  .نشان داده است

  بــود گــنج معرفــت در کــنج ویــران دلــم     
   آتش می نهـد در ایـن و آن  ز آه دل سوزم که   

  گفته هـاي نعمـت اهللا مـی نوشـتم در کتـاب           
  

  آتــشی افتــاد و گــنج و کــنج ویــرانم بــسوخت  
  جسم وجان بربادرفت وکفر و ایمـانم بـسوخت        
  در ورق آتش فتاد و دسـت و دیـوانم بـسوخت        

  )412غزل                                          (

  معرفت ذات باري تعالی. 4-3-3
اصطالح عرفا، کسی که از جانب حق تعالی از حجب صفات نفسانی بیرون نیامده باشد و به در 

اي در حجاب وجود او پدید آید و از آنجا وجود خود از وجود حق محجوب باشد، گاهگاه فرجه
به اعتقاد حکیم سنایی غزنوي نیز، ذات حق . پرتوي از نور وجود بر او تابد و آن را دریابد

توان دربارة چیستی و چرا نبوده، منزّه از کیفیت و دگرگونی و انقسام است و نمیدرخورِ چون 
  . اصوالً ذات خداوند قابل اشارت نیست. وگو کردو چگونگی آن گفت

  فعـــــــل او خــــــــارج از درون و بــــــــرون 
  

ــی   ــست از افزونــــ ــزرگیش هــــ ــه بــــ   نــــ
  

  در صــــــحیفۀ کــــــالم مــــــسطور اســــــت
  

  ذات او را نبـــــــــــــــــــــــــرده ره ادراك 
  

ــست ا ــونیذات او فارغـــــــــــ   ز چـــــــــــ
  

  زانــــک اثبــــات هـــــست او بــــر نیـــــست   
  

  دانــــــد اَعمــــــی کــــــه مــــــادري دارد    
  

ــون    ــه و چــــ ــر از چگونــــ                     ذات او برتــــ
    )63/17: 1383ســــــــــــــــــــــــــــنایی، (

ــونی   ــدي و چــــ ــر، زِ چنــــ   ذات او بــــ
    )64/12: همان(                                             

  نقـــــش و آواز و شـــــکل ازو دور اســـــت
  )65/19: همان(                                       

ــاك   ــان و دل در آن ره چــ ــل را جــ   عقــ
     )64/1: همان (                                              

ــی  ــو، درون و بیرونــــ ــت و نیکــــ   زشــــ
  

ــست  ــادر اَعمیـــ ــات مـــ ــو اثبـــ   همچـــ
  

  

ــارد    ــم درنــ ــه وهــ ــونی بــ ــک چــ   لیــ
  )10–8/ 82: نهما(                                        

یابند، درحالی که خدا جز ابوالحسین نوري را پرسیدند که چون است که خردها خدا را درنمی«
سان زمان را دریابد و چگونه دریابد و چهداري بیچگونه زمان: شود؟ گفتبه خردها درك نمی

مکان را یآفریند؟ و چگونه مکانمندي بپذیري دریابد آن را که چونی و چگونگی را میچونی
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ها و او را همچنین چگونه درك گردد آغاز آغازها و پایان پایان. دریابد و نام و نشان بدو دهد
سان آغاز و انجام او دریافته اگر خدا آغاز همه و پایان همه چیز است چه. آغاز و پایان نام گذارد

  ).91: 1388سرّاج طوسی، (» شود
در نظر گرفته » وجد«ت اهللا ولی برابر و مطابق با معرفت ذات باري تعالی در اشعار شاه نعم

داند که به دل شاعر در تجربیات دینی و عرفانی خود، وجد و معرفت را حالتی می. شده است
رسد و دل از آن آگاهی یابد از بیم یا غم یا دیدن چیزي از احوال آن جهان، که بر سر او 

   .گشاده شود

  نقـــــش عـــــالم خیـــــال مـــــی بیـــــنم
   و در همــــه ســــاري او لطیــــف اســــت 

  نـــه حلـــول اســـت حـــلّ و حـــال منـــست 
ــد   ــخن رانــ ــت ســ ــه در معرفــ ــر کــ   هــ

  

ــنم     ــی بیـــ ــال مـــ ــال آن جمـــ   در خیـــ
ــاري   ــوي او جـــــ ــت بجـــــ   آب رحمـــــ
ــست  ــال منـــ ــن و کمـــ ــخنی از مـــ   ســـ
  وصــــف خــــود مــــی کنــــد اگــــر دانــــد

  )42مثنوي                                          (

این الگو و تجربۀ .  نعمت اهللا ولی منطبق استاین نظریه دقیقاً با تجارب دینی و عرفانی شاه
دینی، در الگوي گالك و استارك نیز بر همین اساس مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است؛ 
بدین گونه که تجربۀ دینی مقدمۀ وجد و معرفت قرار گرفته و این اندیشمندان متوسل شدن 

شاه نعمت اهللا ولی نیز . دانندی و عقلی میبه تذکر و تفکّر یا تشبه به اهل دل را از تجارب دین
تصور کرده و تعرّض حقیقی نفحات » امداد فیض رحمانی«معیار دینی و عرفانی را به گونه اي 

  .داندرحمانی را نافی صدق می
ها قبل از شاعر، شاعران و عارفان دیگر نیز به این نکات و مضامین در اشعار و در این زمینه

  :اند؛ خواجه عبداهللا انصاري گویده داشتههاي خود توجنوشته
وجد و معرفت پس از عالم وصال و فراق است، وجد و معرفت ذات حق براي علم بیداري «

وجد سبب جان باختن است و . وجد و معرفت، حدیقۀ دل دوستان است. مشتاقان حق است
  ).122: 1374انصاري، (» بهانۀ خان و مان برانداختن است

ــیم و مع  ــف و مـــ ــت گفتـــــیم الـــ   رفـــ
ــایتی فرمــــــود    ــاقی مــــــا عنــــ   ســــ
  در همــــــه آینــــــه نمــــــوده جمــــــال
ــی او نیــست      ــه هــست ب ــستی و هــر چ   ه

  

ــفتیم    ــو ســــ ــت نکــــ ــوهر معرفــــ   گــــ
ــود    ــا پیمــ ــه مــ ــه را بــ ــی خمخانــ   ...مــ

ــال  ــه کمــ ــوش بــ ــست خــ   آینــــه روشنــ
  ور تـــو گـــوئی کـــه هـــست نیکـــو نیـــست 

  )53مثنوي                                          (
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  دعا. 4-4
شاه نعمت اهللا ولی دعا را در حقیقت . عارفان، دعا معموالً با رضا ارتباطی همسویه دارددر نزد 

ترین نتایج دعا یکی از مهم. داندها بر طبق قضا و قدر میرفع کراهت و صبر کردن بر تلخی
تجربه دینی است و در حقیقت نوعی معرفت است که در وادي عشق به صورت شهود و اشراق 

ولی رضا . د و ایمان حاصل از دعا، استوارترین و خلل ناپذیرترین نوع ایمان استگردپدیدار می
گیرد و عارف در اصطالح اهل سلوك لذت بردن از آشوبی است که در نفس انسان صورت می

  .سعی دارد این آشوب و بلوي را از طریق دعا مرتفع سازد
- رگونه بأس و خوف، براي سالک تجربهدر دعا و رضا بندگی عاشقانه و امیدوارانه و به دور از ه

. شوندآورد و در حقیقت روح اعتقادات و اعمال دینی او محسوب میهاي ارزنده اي پدید می
کند؛ چنان که بیش از پیش، توجه تجربه هاي عاشقانه شاه نعمت اهللا ولی او را متحول می

نماید و از این به معشوق میقلبی خود را که ذکر و دعا از جلوه هاي عمده آن هستند، معطوف 
رسد که بی غلط و مستغنی از حرف و صورت، اي میرهگذر، به وسیله دل به شناخت شهودي

یعنی بیان ناپذیر و توصیف ناشدنی است و با این شناخت حاصل از ایمان و رضا، به شناخت و 
اتی می رساند که ایمانی استوار دست می یابد و همین عشق و معرفت او را به کرامات و مکاشف

  .سازدشاید بتوان گفت یکی از واالترین تجربه هاي شهودي شاعر را فراهم می

ـفتیم     لطیــف سـ ــکفتیم و در ــد گــل ش   مانن
ــد  ــه دی ــن  ةواهللا ک ــت روش ــور اوس ــن از ن    م

ــان    ــقان کرم ــا عاش ــان ب ــا دل و ج ــیم ب   گفت
   نبــی بــودةبــی شــک علــی ولــی بــود پــرورد

  گـــویم دعـــاي ســـید خـــوانم ثنـــاي ســـید
  ت نعمــت اهللا رمـزي زلـی مــع اهللا  خـوش گفـ  

  

ــد     ــر محم ــیم صــلوات ب   خــوش عاشــقانه گفت
  جــان منــست و مــن تــن صــلوات بــر محمــد 
ــد   ــر محمـ ــلوات بـ ــاران صـ ــادي روي یـ   شـ
ــد     ــر محم ــلوات ب ــود ص ــی ب ــه عل ــاه هم   ش
ــلوات بـــر محمـــد    جـــانم فـــداي ســـید صـ
  خــوش گــو بــه عــشق اهللا صــلوات بــر محمــد

  )8قصیدة                                          (

براي اشخاص ظاهربین، حقیقت و خواسته آن چیزي است که خداي بلند مرتبه از آنها راضی 
باشد و آن چنان باشد که ایشان را هیچ حالی از احوال مختلف مانند مرگ و زندگانی و بقا و 

مت از این رو شعر شاه نع. فنا و رنج و راحت و سعادت و شقاوت و غنا و فقر، مخالف طبع نباشد
تواند در ارتباط با چند بعد متفاوت اهللا ولی در دینداري براساس الگوي گالك و استارك می

  .بررسی و ارزیابی شود
در ارتباط دعا و رضا، شاه نعمت اهللا ولی، ضمن پذیرش دعا و رضا، مشیت االهی را سراسر 

بر طبق الگوي ایشان . کندلطف و احسان می داند و دیگران را به پذیرفتن آن ترغیب می
گالك و استارك آموزه هاي انبیا را در زندگی به کار می بندد و قرآن را به عنوان معجزه بی 
نظیر حضرت ختمی مرتبت، سرلوحه اعمال خود قرار می دهد و وصول به سالمت و سعادت را 
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د است که اي دانسته، معتقمدیون دولت قرآن می داند و اعتقاد به دعا و رضا را از باورهاي پایه
  .انسانها به جاي تکیه بر اعمال، باید به عفو و لطف خداوند اعتماد نمایند

  ییی رضــاي او بــه جــان جــویــاگــر تــو امــت او
  خرد بویش بجان بویدملک مهـرش بـدل جویـد         
  بعرش و فرش انس وجان دعـاي اوکننـد ازجـان    
  ز آتش گر امان خواهی حیـات جـاودان خـواهی      

ــد ــا و بن ــت اهللا ةبی ــف نعم ــو حری ــه ش ــو ش    ش
  

  ی بگـو صـلوات پیغمبـر      یچو ما شاید اگـر گـو        
ــد بگــو صــلوات پیغمبــر    خــدا صــلوات او گوی
  کریمانــه تــو در کرمــان بگــو صــلوات پیغمبــر
  بهشت و حوریان خواهی بگو صـلوات پیغمبـر         
  ز حال خویش آگـه شـو بگـو صـلوات پیغمبـر      

  )16قصیدة                                         (

ورزیده است، در لی بر نماز و دعا توأم با مستی و نیاز و سوز و گداز تأکید میشاه نعمت اهللا و
کرده و از دعاي شب و هاي دینی و عرفانی شرکت میمقامات طریقت سیر می کرده؛ در آیین

در حوزة رفتار دینی اخالقی، مکارم اخالق و فضایل معنوي را . ورد سحري غافل نبوده است
او نسبت به . اندشدهترین آنها محسوب میی، رندي و نظربازي مهمکرده که عاشقجستجو می

عدم توجه به باطن و مفاهیم نمادین مناسک دینی به ویژه توسط مبلغان و صاحب منصبان 
دینی، هم نسبت به رفتار دینی مناسکی و هم رفتار دینی اخالقی، دیدگاه انتقادي داشته و 

  .ار آنها قرار داده و در راه اصالح این رفتارها کوشیده استعنصر ایمان و رضا و دعا را ابزار اظه
  دعا براي پیامبران االهی. 4-4-1

ها و شاه نعمت اهللا ولی به نبوت عامه و خاصه معتقد است و اشارات عبرت آمیز او به آموزه
ر شان معجزه هاي پیامبران االهی، داللت بر اعتقاد و ایمان راستین او به آنان و اعمال و رفتا

او از حضرت آدم، ابراهیم، داوود، سلیمان، شیعب، عیسی، موسی، نوح، یعقوب، یوسف . دارد
در همین ارتباط، او به آدمیان توصیه می نماید . کندعلیهم السالم و دیگران به صراحت یاد می

که از سرنوشت آدمیان عبرت گیرند، و از خدا می خواهد که آتش نهفته در جانش را هم چون 
  :شاعر در ارتباط با نبوت پیامبر اکرم اشاره صریحی در ابیات زیر دارد. آتش خلیل، سرد نماید

ــر   ــو صــلوات پیغمب ــومن صــادق بگ ــا اي م   بی
  

  اگر از جـان شـدي عاشـق بگـو صـلوات پیغمبـر               
  )16قصیدة   (                                          

ــان  ــان جهـ ــرجمله غریبـ ــت سـ ــید ماسـ   سـ
  

  قــت غریــب آمــده ســردار غریــب کــه بــه ســر و  
  )121قصیدة   (                                       

ــت     ــن اسـ ــق دیـ ــه رونـ ــش کـ ــر زلفـ   کفـ
  

  مهتـــــر هنـــــد و ســـــرور چـــــین اســـــت  
  )329غزل     (                                        
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 اندازه شاعر به اما آنچه بیش از همه، مهر تایید بر اعتقاد شاعري می گذارد، اعتقاد بیش از
، وهمچنین شیفتگی و دلبستگی او به معجزه بی نظیر و )ص(نبوت و خاتمیت حضرت محمد

  .سرچشمه شریعت و معرفت و هدایت مسلمانان؛ یعنی قرآن مجید است
اش می شناخته و در گوشه هاي خلوت و تنهایی خود، با قرآن و او قرآن را الگوي علمی زندگی

شاعر سالمت طلبی و همۀ کارهاي ارزنده اش را از قرآن و پیامبران می . دعا مأنوس بوده است
  .داند

   روي تــــو بــــادۀورد صــــاحبنظران فاتحــــ
  

ــاد       ــو ب ــروي ت ــرز دو اب ــد ح ــواهللا اح ــل ه   ق
  )735غزل                                          (

ــز    ــدا نی ــو گ ــال ت ــران جم ــه حی ــاهان هم   ش
ــد  ــت دیـ ــور رخـ ــور ةاز نـ ــشته منـ ــا گـ    مـ

  

ــ   ــز دارنـ ــشق خداونـــد خـــدا نیـ   د همـــه عـ
ــز   ــما نی ــده ش ــن دی ــد دری ــه بینن ــردم هم   م

  )909غزل                                          (

  اي به نور روي تو روشـن دو چـشم جـان مـن         
ــول   ــرةالعین رســ ــت اهللا قــ ــار نعمــ   یادگــ

  

  ...اي خلیــل اهللا مــن فرزنــد مــن برهــان مــن  
   ســلطان مــن ۀنــور طــه آل یاســین ســای   

  )1233غزل                              (          

  رابطۀ دعا و رفتار دینی و اخالقی. 4-4-2
 فلسفه اصلی بعثت خویش را ترویج و تکمیل مکارم اخالق بیان فرمودند )ص(پیامبران اکرم

وچنان که در مبحث گذشته ذکر شد، فضایل معنوي، یکی از عناصر سه گانه طریقت به شمار 
از این رو، شاه نعت اهللا . ي معنوي هم ابزاري براي تجلی فضایل معنوي استآیند و کیمیاگرمی

  .ولی در بعد اعمال دینی بر رفتار دینی اخالقی بسیار تأکید می ورزد

  شمع بزم جان من از نور رویـت روشـن اسـت           
ــر نقــش خیــال روي تــو دارم مــدام       در نظ
  مجلس عشقست و من میگویمت از جـان دعـا   

  مـر مـن بگذشـته اسـت       مدت هفتاد سال از ع    
  بی رضاي من نبودي یک زمان در هـیچ حـال        

  

ــن      ــان م ــراغ ج ــشم چ ــا چ ــن دائم ــاد روش   ب
  اي دل و دلدار من اي جـان و اي جانـان مـن             
  گوش کن تا بـشنوي اي میـر سرمـستان مـن           

  ی اي عمــر جاویــدان مــنیحاصــل عمــرم تــو
  یک سخن هرگز نفرمـودي تـویی فرمـان مـن          

  )1233غزل         (                               

هاي دینی و رفتار هاي اخالقی شاعر،در اشعارش به صورت هاي مختلف بازتاب البته نیایش
شاعر رعایت رفتارهاي دینی و عمل به اخالق حسنه را به عنوان نمودي از . یافته است

سراي دل مطرح کرده خوشبختی و کسب صفاي درونی داشته و زهد خود را همیشه در خلوت
  :هاي دینی و اخالقی را در اشعارش باز تاب دهدبتواند نشانهتا 
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  می بردسـت  جاموساقیسرمستومنخراباتست
ــال زاهــد رعنــا هــواي جنــت المــأوي        خی
  دعاي دولتـت گفتـیم و رفتـیم از سـر کویـت            
  به عشقت گر شوم کشته حیـات جـاودان دارم     

  

  ی می کـشم دائـم از آن خـم صـفاي تـو          یسبو  
ــا در خل  ــاودان مـ ــشت جـ ــوبهـ ــسراي تـ   وتـ

  ی بصدق دل به جان گویم دعـاي تـو  یبه هرجا 
   عشقم که دادم جان براي تـو       ةمن آن دل زند   

  )1302غزل                                        (

شود که باعث می» ارتباط دعا و رفتار دینی«توجه به این نکته ضروري است که التفات به 
ا اعمال و رفتار دینی، تماماً به صوب و سوي ویژگی هاي شخصیتی شاعر در بعد مناسکی ی

شود که شاعر دین اعمال دین و اخالق را زیرا رفتار دینی سبب می. باشد» طلب حقیقت«
ابزاري براي رسیدن به حقیقت بیان کند و از این رو آگاهانه و هدفمندانه در طریق طلب گام 

 گرایی او دارد و همین امر، ارزش و بنابراین، روح حاکم بر وجود شاعر داللت بر عمل. نهدمی
  .زندمنزلت دینداري او را رقم می

  بنشین بجاي خـود  دلم خلوتسراي تست خوش   
  به هر صورت که می بینم خیالت نقش میبندم    
ــنا دارم  ــشان آشـ ــم نـ ــا پرسـ ــه کجـ   ز بیگانـ
  به یمن دولت عـشق تـو سـلطانی کنـد سـید            

  

  ی جــز هــواي تــوینــدارم در همــه عــالم هــوا  
  نظـر دارم لقـاي کـه لقـاي تـو          چه نـورش در     

  که در عالم نمی یـابم بـه جـز تـو آشـناي تـو         
  کجا شاهی چنین باشد که باشد او گـداي تـو          

  )1302غزل                                        (

تجربه دینی شاه نعمت اهللا ولی مطابق الگوي گالك و استارك در این است که او کیفیت دین 
وي تجربه . گردده وادي عشق به صورت شهود و اشراق پدیدار میکند کرا چنان معرفی می

داند و در بیان تجربه دینی، اغلب خود را ملزم به بیان نظري دینی را شهودي و اشراقی می
  .دانددین می

با تأکید بر جنبه احساس دینی و اعتقاد به این که » شاه نعمت اهللا ولی«تجربه دینی در اشعار 
تجربه .  و نه اخالق، بلکه عنصري است در تجربه دینی، مطرح گردیده استدیانت نه علم است

کنند؛ چنان که همین عشق و معرفت او را به هاي عاشقانه شاه نعمت اهللا ولی او را متحول می
  .رساند که می تواند نمونه اي عالی از تجارب دینی شاعر باشدکراماتی عجیب و مکاشفاتی می

  عا و دینبعد اعتقادي د. 4-4-3
بعد اعتقادي معموالً باورهایی را دربر می گیرد که انتظار می رود، پیروان آن دین، بدان اعتقاد   

اي، ناظر بر شهادت دادن به این باورهاي اعتقادي به صورت دعا و باورهاي پایه. داشته باشند
. کندفی میوجود خداوند است و دعا و باورهاي اعتقادي بیشتر ذات و صفات شاعر را معر

شود و از خاستگاه دعا و دین در باورهاي اعتقادي ما، از یک سو به توحید االهی مربوط می
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سوي دیگر، نبوت و معاد را به عنوان باوري در جهت شناخت هدف اصلی خلقت انسان مطرح 
  .سازندمی

ه بیشتر از باور به امور نامرئی و در وراي حواس یا اشیاي مقدس، بخش دیگر اعتقادات است ک
  .گیردایمان نشأت می

  شــــاه عــــالم پنـــــاه دانــــی کیـــــست   
ــر کــــه گویــــد دعــــاي دولــــت او       هــ
ــالص   ــر اخــ ــه از ســ ــس کــ ــرم آنکــ   خــ

  

ــد    ــان باشــ ــلطان انــــس و جــ ــه ســ   آنکــ
  راحـــــــــــت و روح او از آن باشـــــــــــد

ــد ــد ةبنــــ ــان باشــــ ــضرتی چنــــ    حــــ
  )39قطعۀ                                          (

اعتقادات با اعمال و . حکم و قضاوت است، نه احساس و ارزش غاییبنابراین اعتقادات از مقوله 
هاي دینی و تجلی پیامدهاي مثبت آنان در حیات مادي و معنوي مسلمانان، پیوند تجربه

  .تنگاتنگ دارد

  همـــــه محکـــــوم حکـــــم او باشـــــند   
ــد  ــت اوینــــ ــل رعیــــ ــل و عاقــــ   عقــــ
  مهــــر او بــــر دلــــی کــــه شــــارق شــــد
  غیــــــرتش غیــــــر چــــــون برانــــــدازد

  

   بـــــه پـــــاي او پاشـــــند  ســـــر و زر را  
  از دل و جـــــــان دعـــــــاي او گوینـــــــد
ــود عاشـــق شـــد      ــر کـــه در خانـــه بـ   هـ
ــردازد   ــود بپــــ ــر خــــ ــه از غیــــ   خانــــ

  )74مثنوي                                          (

ایمان و دعا از نظر بعد اعتقادي باعث توحید اندیشی، خشنودي از قضاي االهی، عمل به 
 بندگی عاشقانه و وصول به وحدت و مقام انسان کامل از فرایض و آراستگی به فضاي معنوي،

  .آیندپیامدهاي مهم دینداري وي به شمار می
  مناجات با خدا. 4-4-4

شاه نعمت اهللا ولی . مناجات و راز و نیاز عارفان و سالکان در اشعار آنان نیز بازتاب یافته است
ز کردن با حق را و نیز گفتن اسرار عرفا راز نیا. اي ضمنی به مناجات و دعا داشته استاشاره

برخی از عرفا در تحلیل دعا و مناجات آن را نهایت شناخت . گوینددل با خداوند را مناجات می
دانند و معتقدند که مناجات با خدا، رسیدن به نوعی فنا است که در آن حضرت خداوندي می

  .مرتبه حق الیقین وجود داشته باشد

  را طلبیــــد دل خانــــه خــــدا ةدر ســـراپرد 
  در خرابــات فنــا ســاغر مــی نــوش کنیــد     
ــد  ــه آن را جوینـ ــایی همـ ــد عطـ ــر بیابیـ   گـ

  

ــه خــدا بهــر خــدا را طلبیــد      ایــن چنــین خان
ــا را طلبیـــد  ــا جـــام بنـ ــاقی مـ   آنگـــه از سـ
ــد    ــال را طلبیـ ــه بـ ــد جملـ ــی برسـ   ور بالئـ

  )723غزل                                          (
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 اهمیت می دانند که معتقدند حتی عالم ارواح و ملکوت نیز به قدر پرعرفا دعا و مناجات را آن
گالك و . آورندنوعی، دعا و مناجات را به مثابۀ ابزاري جهت ابراز یگانگی خداوند به جاي می

- استارك نیز دعا و مناجات را نوعی اُفق دینداري و روشی براي وصول به امر مقدس یا حق می
ت، و مشارکت در فعالیت هاي مناسکی به ماهیت عمل و دانند و معتقدند در دعا و مناجا

  .معناي آن نزد انجام دهندگان آن بستگی دارد

ــت   ــن اسـ ــذاي مـ ــن غـ ــان مـ ــشق جانـ   عـ
  هــــر کــــسی را غــــذا بــــود چیــــزي    
ــود    ــه بـ ــن چـ ــذاي مـ ــویم غـ ــو گـ ــا تـ   بـ

  

  ایـــن چنـــین خـــوش غـــذا بـــراي منـــست   
ــت   ــن اســ ــذاي مــ ــن غــ ــت اهللا مــ   نعمــ
ــت     ــن اسـ ــداي مـ ــدن خـ ــذا دیـ ــن غـ   ایـ

  )321غزل                             (             

  مراتب عرفانی دعا و توکّل. 4-4-5
توکّل در نزد عرفا واگذار کردن امر است به کسی که بدان اعتماد باشد؛ و نیز به معناي 

: خواجه نصیرالدین طوسی گوید. واگذاري امور شخص است به مالک خود و اعتماد بر وکالت او
اشتن باشد، و در این موضوع مراد از توکل بنده است در کاري که از او توکل کار با کسی واگذ«

  ).272: 1389سجادي، (» صادر شود، یا اورا پیش آید

  عــشق مــی بــاز و جــام مــی، مــی نــوش      
ــم   ــت اللهــــ ــاگوي نعمــــ ــن دعــــ   مــــ

  

ــت      ــین اسـ ــه تلقـ ــنو کـ ــران شـ ــول پیـ   قـ
ــه    ــان بــ ــالمی را زبــ ــت آعــ ــین اســ   مــ

  )329غزل  (                                        

شود که انسان یقین کند که خداي تعالی از او وقتی حاصل می» توکل«در ارتباط با » دعا«
انسان با تکیه بر دعا و واگذار کردن امور به حق به آنچه مقدر اوست قانع . داناتر است و تواناتر

کند تا بنده بر میشاه نعمت اهللا ولی در اشعار خود در کنار دعا، قدرت توکل را نیز مطرح . شود
شود، امور خارق العاده اي که از جانب بندگان خاص خدا از جمله پیامبران و اَبدال، جاري می

  .نوعی یقین و باور قلبی پیدا کند
  :شاه نعمت اهللا ولی امید به دعا وتوکل بر خدا را در ضمن اشعار خود اینگونه اشاره کند

  در میخانــه بگــشادند و داد عاشــقان دادنــد   
ــدانیم و درد درد مــیح   نوشــیم ریــف دردمن
  

  به حمـداهللا اجابـت شـد دعـاي کدخـداي مـا            
  به مـاده دردي دردش کـه آن باشـد دواي مـا        

  )30غزل                                          (
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  نتایج تحقیق.5
هاي تجربۀ دینی ، مؤلّفه)Astarg( و استارك )Glock(شناسی گالك در نظریۀ جامعه

)Religious Experience(باري، نتایج .باشد شامل چهار مقولۀ ایمان، خوف، معرفت و دعا می 
  :زیر حاصل این تأمل و توغّل در دیوان این شاعر نامی ایران است

اشعار شاه نعمت اهللا ولی ایمان، تصدیق و وثوق و اطمینان؛ و مقابلۀ کفر است و به در : ایمان .1
همچنین وي دوستی و . فضیلت و ثبات آمده استطلق و معنی خضوع و انقیاد و تصدیق م

وي براي ایمانِ شخص . ترین درجۀ ایمان دانسته است و خاندانش را کامل)ص(حب رسول خدا
کند که مخاطب دیدة دلش را مؤمن، تلویحاً مراتب و درجاتی قائل شده است و توصیه می

در میان مضامین دینی، ایمان . بیندبازکند تا رخ جانان را که نور چشم همۀ مؤمنان است ب
 .باالترین بسامد را داراست

شود، وي عامل خوف در دل بندة که از اشعار شاه نعمت اهللا ولی استنباط میچنان: خوف .2
-عبارت دیگر، خوف از توحید میبه . داندمؤمن را ایمان او به پروردگار و جهان عقبی می

. داندنی جهان معنویت و عالم ملکوت میوي تنها مکان بی خوف را کنج جان یع.آید
 .بیندهمچنین او عاشقان را از مسائلی چون خوف و رجا به دور می

کند که با عنایت شاه نعمت اهللا ولی معرفت را همچون می و شرابی روحانی معرّفی می: معرفت .3
ه وي معتقد است که خودشناسی بهترین شیو. شودساقی، در کام عاشقان مستعد ریخته می

این شاعر صوفی مسلک، معرفت شهودي را . براي رسیدن به مقام معرفت و درك آن است
رسد تجربۀ دینی، معرفت شهودي یا اشراقی را به نظر می. داندارجمندترین مرتبۀ شناخت می

 . در اندیشۀ شاعر پدید آورده است

ورزیده است، از تأکید میشاه نعمت اهللا ولی بر نماز و دعا توأم با مستی و نیاز و سوزوگد: دعا .4
کرده و از دعاي شب هاي دینی و عرفانی شرکت میکرده؛ در آییندر مقامات طریقت سیر می

در حوزة رفتار دینی اخالقی، مکارم اخالق و فضایل معنوي را . و ورد سحري غافل نبوده است
ر ایمان و او عنص. شده استترین آنها محسوب میکرده که عاشقی و رندي مهمجستجو می

 ..رضا و دعا را ابزار قرار داده و در راه اصالح رفتارهاي دینی خود کوشیده است

ها و نتایج به دست آمده، این است که شاه نعمت اهللا توان گفت که برآیند یافتهدر مجموع می .5
 ایمان و معرفت که بسامد باالیی از بازتاب هاي نظري توجه نموده است؛ؤلّفهولی بیشتر به م

بدین . اند، بیشتر جنبۀ نظري دارندتجربۀ دینی در دیوان شاعر را به خود اختصاص داده
هرچند . ترتیب، شاید بتوان عرفان شاه نعمت اهللا ولی را عرفانی تقلیدي به شمار آورد

 .طلبدهاي بیشتري را در این زمینه میدستیابی به چنین نتیجۀ سنگینی، پژوهش
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  فهرست منابع و مآخذ
 . کریمقرآن

-هاي عرفانی سنایی در باب دعا با تکیه بر حدیقه ، اندیشه1390، بهار دابخشاسداللهی، خ
سال سوم شماره ،، سال چهل و هشتم ، دوره جدید ، پژوهشهاي زبان و ادبیات فارسیالحقیقه

  )9پیاپی  (1

  .توس،تهران، وحید دستگردي،عبداهللا انصاريرسائل خواجه ،1374بداهللا، عانصاري،
 بررسی ابعاد دینداري حافظ شیرازي بر اساس الگوي گالك و ،1388،لی اکبرباقري خلیلی، ع

،دوره 1388،زمستان )مجله دانشکده ادبیات وعلوم انسانی مشهد(جستارهاي ادبی ،استارك
 52-27،صفحات4،شماره42

: تهران، شرح التعرّف لمذهب التصوف، 1351، مستملی بخاري، ابو ابراهیم اسماعیل بن محمد
  .بنیاد فرهنگ ایران

  .تجربه دینی، مترجم عباس یزدانی، قم، کتاب طاها، 1383 ،ین، وودفوت پرا
 .، درآمدي با جامعه شناسی دین1379 ، سعودجاللی مقدم، م

   .انتشارات اساطیر، ، تهران ، مبانی عرفان و احوال عارفان1377 ، لی اصغرحلبی ، ع
، ترجمه، »هاي اجتماعی و فرهنگ جهانی شدن، نظریه یجهان«). 1385(رابرتسون، رونالد  

 نشر ثالث: کمال پوالدي، تهران

 . امیرکبیر،، تهرانایران تصوف در جستجو ،دنباله1369،بدالحسینع،کوبزرین

 .. طهوري، فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی، تهران ،1389، عفرسجادي، ج

  .رنیته، تهران، طرح نو، چالشهاي دین و مد1383، یدحسنسراج زاده، س
اللّمع فی التصوف، تصحیح رینولد آلن نیکلسون، ترجمۀ مهدي  1388 ،سرّاج طوسی، ابونصر

 .اساطیر، چاپ دوم: محبتی، تهران

: ، تهران.، حدیقۀ الحقیقۀ، تصحیح مدرس رضوي، م1383، .بوالمجد مجدودبن آدمسنایی، ا
 .دانشگاه تهران
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بدرقۀ : ، تهران.، دیوان، با مقدمۀ نفیسی، س1389، .رمانیشاه نعمت اهللا ولی ماهانی ک
 .جاویدان و دنیاي دانش

  .مؤسسۀ انتشارات حضور، ، اوصاف االشراف، تهران1389، .صیرالدینطوسی، ن
  . انتشارات بانک ملی و زوار، ، تهران ، تاریخ تصوف در اسالم1384 ، اسمغنی، ق

 .سروش،تهران،شاه نعمت اهللا ولیثار و افکار،تحقیق دراحوال و نقد آ1391فرزام،سعید،

  .هما: ، تهران.، مصباح الهدایۀ و مفتاح الکفایۀ، تصحیح همایی، ج1376، زالدینکاشانی، ع
تصحیح محمدرضا  فاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز،م 1387، الدین محمد الهیجی، شمس

 . زوار، چاپ هفتم،برزگر خالقی و عفت کرباسی، تهران

 .نگاه معاصریی در باب فرهنگ و سیاست،تهران،گفتگوها،مهجوري وصطفی،مشتاقی ملکیان،م

، آرمان و واقعیت هاي اسالم، ترجمه ي شهاب الدین عباسی، چاپ 1383، سینحسیدنصر، 
 .اول، دفتر پژوهش و نشر سهروردي

  .سروش، ، تهران.حمودکشف المحجوب، تصحیح عابدي، م ،1384،  علی بن عثمانهجویري،
 . تبیان،تهران). محثن ثالثی. مترجم. (جامعه شناسی دین). 1377. (تون، ملکمهمیل
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  بندي تحلیلی مثلهاي اخالقی گیالنطبقه

  

   taslimy1340@yahoo.com*دکتر علی تسلیمی

  دانشیار دانشگاه گیالن

  دکتر سید مجتبی میرمیران

  استادیار دانشگاه گیالن

  پور  محبوبه گل علی
  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن

 

 :چکیده

 اي ساختاري به در این مقاله به گونه. عه استاندیشه ها و افکار جامضرب المثل بازتاب دهندة 
هاي اخالقی گیالن از زاویه دیدهاي زبانی، ادبی، مردم شناختی   تحلیل مثلطبقه بندي و

به معرفی ساده ) فرم، ساختار، نشانه و محتوا(مقاله در عنوان هاي فرعی خود . ایم پرداخته
. پردازد هاي اخالقی می ی بودن مثلبودن، حسی بودن، جبري بودن و در یک کالم ناتورالیست

صاحبان این . ناتورالیست ها بر این باورند که انسان نمی تواند شخصیت خود را تغییر دهد
  .مثلها خواسته یا ناخواسته به باورهاي ناتورالیستی گرایش دارند

قی هاي اخال آوري و معرفی کل مثل  این مقاله جمع مقصود، اماها اخالقی است عنصر غالب مثل
 نیا. ایم  انتخاب کرده و آنها را تعمیم دادهری فراگيتنها چند مثل را به عنوان نمونه . نیست

 يدی سرشت نامناسب آدمها امي آمرانه و بازدارنده اند، اما به واسطه یمثل ها در ساختار درون
نگاه  ضرب المثل ها و نیز سادگی ه معرفی ساختارهايهدف این مقال. ستی آنها نیدگرگون در

 . انسان است اخالقیات به نسبتکاربران آنها

 7/11/1396 :تاریخ پذیرش مقاله                           30/10/1396:تاریخ دریافت مقاله

 

                  کلیديژگانوا

                       مثل * 

                   اخالق * 

                          گیالن * 

                     تحلیل و طبقه بندي * 
                      ناتورالیسم * 
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 مقدمه

سخن پر مغز کوتاهی است که حقیقتی همگانی را متصور می سازد و " مثل : کادن می گوید
 این ).Cuddon,1984:537("صار پیوند می یابددر فرم و محتوا با پند و اندرز و سخنان ق

مثلهاي ایرانی یکی از گرانبهاترین نمونۀ ". سخنان چه بسا جنبه هاي مجازي و کنایی دارند
نثر فارسی است که از حیث موضوع، تازگی و تنوع درخور معرفی به دنیا می باشد و قادر است 

داراي کارکردهاي بسیاري از مثلها ). 162: 1383هدایت، ("برابري بکندبا بهترین آثار ادبی 
اند؛ چرا که گاهی  حتی آنهایی که دربارة تقدیر و نیز اخالق هاي موروثی گفته شده. اند اخالقی

اما آنهایی که از جمله به کنایه و مجاز، به . ها به کنش و کوشش آدمی بی توجه نیستند مثل
 دروغ، ریا، خست، حرص، مانندردي کنند، موا موارد مشخص و سهل الوصول اخالقی اشاره می

ها معموالً  این جنبه. اند  موضوع این بحثشتابزدگی، غرور، شجاعت و غیره خشم، انتقام،
هایی از اخالق و رفتار متفاوت  گاهی رگه. کنند  حمایت مییاند و بیشتر از اخالق سنّت سنتّی

 وارد شدهم هاي نسبتاً غیر عامی دها گویا تحت تأثیر آ این رگه. شوند امروزي را نیز یادآور می
شود که در عین  موارد فراوانی یافت می. اند است؛ ولی به هر حال، عامیانه و فولکلوریک شده

به عبارتی، چه بسا این . کنند نحوي نقض غرض می  اند و به اخالقی بودن، از نزاکت زبانی خارج
 اخالق و فرهنگ غیر واالي نشانۀ اند که امور اخالقی با خشونت و یا طنز گزنده ارائه شده

مثل ها و  (يگفته نماند که این مثل ها از اثر پاینده لنگرودنا .هاست صاحبان ضرب المثل
 این کتاب مربوط به نقاط مختلف گیالن ي، مثل هااخذ گردیده است) اصطالحات گیل و دیلم

 . ت اسی تفاوت هایي آنها داراي باشد و از همین رو لهجه ها و آواهایم

 ضرب المثل ها نیا.  استی اخالقي ضرب المثل هایی و محتوای فرملیروش کار مقاله تحل
 ي و اقتصادي مادي و بهره برداریرونی بعتی با طبییارویرو (ی عملی زندگرامونیمعموالً در پ

 ی و زندگیرونی ساده بعتی عوام با طبي آدم های اخالقعتی چرخد و از آنجا که طبیم) از آن
 یستی ناتورالي جنبه شتری بزی آنها ارتباط تنگاتنگ دارد، ضرب المثل ها نی و عملیانضمام

 و کارمان ردی گی مقاله دست مان را منی مثل ها در انی ايهمه . کیدئولوژی و اید تا آرمانندار
 اکثر مثل ها ای ی است، چرا که تمامی ها نسبتاً اتفاقنشی رو گزنی برد و از ای مشیرا به پ

 ختی محتوا و ر از آنها را کهی از اطناب فراوان، برخزی ما به منظور پرهی ولگرندیکدی ماننده
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 مثل دنی کشرونی ما استخراج و بياما کار جد. می داشته انتخاب کرده اياترینسبتاً بهتر و گو
 .ت اسگری از موضوعات دی اخالقيها

 فرم

  کلیت،  از ساز و کارهایی چون فخامت،اند؛ یعنی ها ساده و عامیانه  واژگان و زبان مثلتعبیرات،
شوند، بهرة  هایی که با زبان ادبی بیان می البته مثل. استعاره و مجاز کمتر استفاده شده است

فولکلوریک آن کمتر است و اساساً بحث ما بر سر مثل هایی است که مورد دستبرد آدم هاي 
 آن صورت اتینه در زبان و ادب فاضالیراتیی تغیعنی. تحصیلکرده و شاعر قرار نگرفته باشد

   .دنگرفته باش

 عدم فخامت، نداشتن ، انضمامی بودنبه توان می انه بودن زبان و عامیسادگی 1 ساز و کارهاياز
البته ممکن است این .  اشاره کرد)استعاره و مجاز(و بیانی ) چون قافیه و جناس(صنایع بدیعی 

. داشته باشد، اما عنصر غالب و مسلط نیستساز و کارها در ادبیات فولکلوریک هم وجود 
 گونه نی بد کنیم،ی طرح منجایتار در اخهت فرم و ساج از می توانی که میماتی تقسنیبرابنا

 :است

البته باید گفت که مثلها جنبه اي . هاي زبان عامیانه است تر شدن از خصلت ـ انضمامی و جزئی
 ظاهراً این موارد. یی اشاره می کننداهراً جزکلی دارند، اما کاربرانشان چه بسا به موارد ظ

  :مثالً .جزیی، همان ضمیرها و اشاره به اشخاص نزدیک است

   » 2جان گوشته اَشانه ره فاده آدم خو «

«ad mxujan gušt ašan  re fade» :  
  دهد  گوشت تنش را براي ایشان میآدم -

: اما در مثل ادبی شدة آن. ئی استاي بسیار عینی و جز اشاره» دادن«، » ایشان» «گوشت تن «
» یاران موافق«: اي کلی و انتزاعی است واژه» جان«کلمات . » فداي یاران موافق کنیدانج«

 .تري دارد جنبه ذهنی و ادبی» فدا کردن«اي کلی دارد، و  اشاره
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برند، ساده است؛ در صورت فخامت، بسیار جزئی و  ـ زبان و اصطالحاتی که عوام به کار می
اما بافت اصطالحاتی چون گاز گرفتن و . چیز و آن هم زیر نفوذ آدم هاي نسبتاً با سواد استنا

  .پیش دکی گاز گینه، پس دکی لقَد زِنه«. لگد زدن، عامیانه  است

 «piš daki gāz gin  , pas daki laqad zen »   
 )کنایه از آدمی ناسازگار.(دزن گیرد، عقب بیفتی لگد می از میپیش بیفتی گ

کند و آن را از ادبیات  با اینکه صنایع بدیعی کار را ادبی و مکتوب می : 3ـ  صنایع بدیعی
ها  ده، ساده لوحانه و تصنّعی بر مثلسازد، تأثیراتی عوامز ریک جدا میعامیانه، شفاهی و فولکلو

 چرا که مردم مثالً. با این همه صنایع ادبی از مهمترین عالیق فرهنگ عوام است. گذارد می
: 1381تسلیمی، (دانند  بخش و چون وحی مقبول می قافیه را از ساز و کارهاي مشروعیت

برخی از صنایع ادبی چون سجع، با اینکه زمانی ارزش ادبی داشته، در آثار ادبی امروز ). 143
دیگر جنبۀ زیبایی شناختی ندارد و جنبۀ خودکار و اتوماتیک به خــود گــرفتــه است و 

  «پیچ پیچه گردن واپیچه«: بـرنـد  کــه از آن لـذت مـینـدمتنهــا عـوا

«pičpič gardanvapič . »  
  .گردن پچ پچ کننده می پیچد

رسد و در عین ساده لوحی داراي  نماید، متفاوت نیز به نظر می  اما گاهی با اینکه تصنّعی می
  «از پدري خانه، از مادري جانه، انه نام خانجانه«. تازگی است

 «azp d rixān  ,azmād rijān an nāmxānĵān   »  
 از پدري خان است و از سوي مادر، جان و عزیز است و اسمش خانجان است

:  صنایع مهم دیگر که براي قشر تحصیلکرده همچنان کم ارزش است تضاد و تقابل نام دارداز
 «هاین گه تی دیل گوي، تی زوبون نگوي؛ این گه تی زوبون گوي، تی دیل خبر ندار«

 goy tizubonnagōy,ing tizubongōytidilxabarnadar . in g tidil 

 .گوید و برعکس گوید زبانت نمی اینکه دلت می

 «آوموسون شودره، ریکه موسون خوجا سرایسه«: ترند  این همه برخی از تقابلها جذاببا
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āw musonšōdar rik Musonxujās r’isa 

پیله دریا «یا . ظاهر و باطنش با هم تفاوت دارد: هرود و مثل ریگ سرجایش ایستاد مثل آب می
  تی ره تا زانویه

 pile daryāti re tāzānuy  
 دریاي بزرگ و عمیق تا زانوي تو است

 صنایع بیانی به دو صورت یعنی در اجزاء و عناصر و نیز ساختار و کلیت : 4ـ صنایع بیانی
اي عامیانه داراي تشبیهات و استعارات اجزاء و عناصر، مثل ه از نظر. شوند ها مشاهده می مثل

: شمارند و همچنین  از دیدگاه اشرافی و ادبی چندان جذاب نیستند بسیار معدود و انگشت
  نره مگس ننیشتهراینه س«

In sar nar magaznaništ .  

  روي سرش مگس نر ننشسته

اما در اجزاء . است در مورد دختري که خود را از نامحرم محفوظ داشته است، در ساختار کنایه 
این استعاره بسیار ساده و عامیانه است و با اینکه جذابیت ادبی . استعاره از مرد است مگس نر، 

 و مهمترین ساز و کارهاي استو فخامت چندانی ندارد از زاویۀ دید عامیانه، استعارة زیبایی 
ود آگاهی ادیبانه زیبایی آن صنعت مبالغه است و اینگونه موارد زیبایی شناختی چه بسا خ

گیرد و اگر گاهی متأثر از آثار ادبی و اشرافی  ندارد، بلکه از ذوق ناخودآگاه عوام سرچشمه می
 کند؛ مثالً سازوکار  مینهکالسیک از این صنایع استفاده کند آن را تبدیل به مناسبات عامیا

 amudaryābazakundāim  ایم کونده بزه دریا امو«:سازد فهمش می سانبومی آ و  دم دستی اشیاء

 ؛ همچنین باید از)ایم تر آن، گرگ باران دیده معادل ادبی. ایم  کونده ـ نوعی چوب ـ آبدیدهما(

استریناتی، .(دهد نمی  طبقۀ اشرافهفرهنگ عوام تن ب«گوید یاد کنیم که می»دونالد مک«سخن
1380 :140( 

  

  



 110   بندي تحلیلی مثلهاي اخالقیطبقه          انرخسار زب                       1396، پاییز2شماره  /

  ساختار
... هاي سورئالیستی و رمانتیستی و یاکوبسن بر این باور است که عنصر مسلط شعر و قصه

 (Jakobson, 1992:57).هاي رئالیستی، مجاز است عنصر مسلط نثر و قصه استعاره است و

 رمحو(ها کنایه است؛ اگر چه تمثیل، تشبیه و استعاره  باید اضافه کنیم که عنصر مسلط مثل
 بخش از جهت ساختار  دست کم در این شود،  نیز در اجزاء و ساختار آنها دیده می5جانشینی

اي تمثیلی از توانایی و  که استعاره» پیله دریا تی ره تا زانویه«: مثل. انگشت شمار است
که تمثیلی از تفاوت »  ریگ موسون خوجا سرایسه آب موسون شو دره،«شجاعت است و نیز 

مله در کارکرد کنایه از ج. بنابراین عنصر مسلط مثل ها، کنایه است. ظاهر و باطن آدمی است
توان گفت که مثل و در نتیجه کنایه عنصر مسلط آثار  شود و می آثار طنزآمیز دیده می

 .طنزآمیز است

ها اکثراً خبري و گزارشی است و کمترشان انشایی و آمرانه  هاي مثل  دستوري جملهساختار
مقصود اند، یعنی زبان گزارشی است اما  است ولی به هر حال داراي مقاصد آمرانه و ناهیانه

هاي  آمرانه است و این ظاهراً بدین خاطر است که آنها، معموالً بطور ناخودآگاه حقایق و واقعیت
 که خود آن يبه گونه ا. گذارند زشت و زیبا را گزارش می دهند و تصمیمات را به بر آدمها می

 .نندی گزی مثل ها راه درست و نادرست را بر منی اانیها بعد از ب

  ؛»که از انه دس نچآب

ow ‘az, an  das n č ke  
  کنایه از خسیس بودن،. آب از دستش نمی چکد

  آدم به گبه حیوان به الفند «

adamb gab hayvonb lāfand  
  شود و حیوان با ریسمان آدم با سخن رام می

 و مثل اشخواهد بگوید خسیس نب بینیم زبان هر دو، گزارشی است اما مثل نخستین می  می
 ، همان تخریبمثل اولساز و کار نهی کردن .  آدم هستی، حرف شنو باشچون: گوید دوم می

مثل از .  تشویق به آدم شدن است جملۀ دوم، ساز و کار آمرانۀکردن زشتی است و نیز
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 ستور و ادبی است که گزارش آن همیشه ساده است، با د زبانی6نوعمهمترین انواع و شاید تنها 
کنند، بلکه به  ا و تمثیل ها نه تنها محکوم و سرزنش میمثل ه«. و امر و نهی کردن به چیزي

با این توصیف ساختار ) 80[ : تا بی]کوراوغلی، .(»دهند دارندگان معایب تذکر و بیدار باش می
 با لحن یها یا ناهیانه و تخریب گرانه است و یا آمرانه و هدایت گرانه که معموالً اول اصلی مثل

ها چه بسا  المثل ، ساختار ضرب7به لحاظ لحن. شود ائه میبد و دومی با لحن خوشایندي ار
هاي غیر حکیمانه و  هاي مثل وار است اما تعدادش در اندازه شبه حکیمانه و قصار گونه و مکتوب

هاي طنز  هاي غیر حکیمانه هم داراي لحن مثل.  نیست-  دهنگردی مکتوب هنوز که–شفاهی 
          .و عاطفی استآمرانه ) تخریبگر( انتقادي و منفی آمیز،

 قصار گونه، شبه يو مثل ها). مانهیحک( کلمات قصار انی الزم است که تفاوت منجایدر ا
 و معموالً مانهی است موجز، حکییکلمات قصار جمله ها.  طرح گرددمانهی حکری و غمانهیحک
.  کندی را بازگو مي حاکم بر جوامع بشری عمومعتی بشر و طبی ها و صفات کلیژگی که ویکل

 اتی است و اخالقي آن دستورجی اما نتاستی و آمرانه ني کلمات لزوماً دستورنی بر احاکملحن 
 هوشمند نسبت داده ي جمله ها به نوابغ و انسانهانیو چه بسا ا.  کشدی مشی را به پمانهیحک

 نکرده دای پی است و هنوز کاربرد عمومانهی عاميشده است و طبعاً فهم آنها دشوارتر از مثل ها
 مانهی ندارد که حکی ضرورتچی عوام آسان فهم تر است و هي براانهی عامياست، اما مثل ها

 ي است که دارای، ضرب المثل» شکندی است زود مشهیدلش مثل ش« نمونه يبرا. باشد
 انسانها زود ي است، چرا که همه ی عمومری غعتیو طب) دلش( بودن نهاد ی جزئيشاخصه ها

 قصار و معروف هابز ي جمله نیبرخالف ا.  داردی و عمومیان کاربرد همگزی و نستندیشکن ن
        هنوز از آن استفاده زی است و عوام نی کلیی معنايدارا» انسان گرگ انسان است«که 

 نیا:  نمودی و قصار گونه را معرفمانهی شبه حکي توان ضرب المثل های می کنند، اما گاهینم
 مورد استفاده ی از آنجا که به آسانی، ول)قصار جمالت يز نشانه هاا( است یمثل ها نسبتاً کل

 و قصار مانهی شبه حکي توانند مثل های، م) ضرب المثل هاياز نشانه ها (ردی گیعوام قرار م
ضرب المثل »  شودی به بند رام موانیآدم به سخن و ح« مثل که نیا. گونه به شمار روند

 بهتر ای مانهی قصار گونه و حکیلمثل ضرب ازی باشد و نیاست، چرا که مورد استفاده عوام م
 . داردی کلي است چرا که نهاد و گزاره امانهی شبه حکمییبگو
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این گونه مثل ها ظاهراً متأثر از آثار ادبی و مکتوب است که : المثل هاي شبه حکیمانه ـ ضرب
را از مثل ها تفکیک گاردلفسکی کلمات قصار .آ.و. شود بی شک کلمات قصار از آنها اخذ می

   )29 : بیتاکوراوغلی،(کند  می

اند و حتماً حاوي اطالعات عامیانه و ساده  توانیم موارد زیر را که قصار گونه اما قطعاً نمی
 یمهاي دیگر تفکیک نمای شند از مثلبا می

  . ناچیزندمانهی حکریالمثل هاي معمولی غ  مثل ها فراوانند اما نسبت به ضرباین

  » ببه، گرفتار خر نبه خر آدم«

ādamx rb b greftār xarn b  
 )آدم خر باشد ولی گرفتار خر نباشد (

  » تا انصاف نده نتانه مردنآدم«

ādamtāensāfnad n tān mordan  
 )تواند آدم تا انصاف ندهد مردن نمی ( 

   « به گبه، حیوان به الفندآدم»

ādamb gab hayvonb lāfand  
 )شود، حیوان به ریسمان آدم با سخن رام می ( 

  » خو دسه شال کین ورجه گرم نکونهآدم«

ādamxudas ša’āl kin varĵ garm nakun  
 )کند آدم دستش را در نشیمن شغال گرم نمی(

   » سگ ببه مار نبهآدم«

ādams gb b mārn b .   
 )آدم سگ باشد ولی مادر نباشد(
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  »دار خاي تی سر نشون تی زوبونه باگر«

  agar xāytisarnašun, tizubon badar  
 )دهد بر باد زبان سرخ سر سبز می: مثل این سخن حکیمانه و قصار(

  » بکوده آقایی گوده منهگدایی«

gadāIb gude‘āqāigud mann  
 ) تواند آقایی کند کسی که گدایی کرده نمی( 

  » طالقه رده کودن، زن بمورده زن بديزن«

zantalāq radakun, zanbamurd zanbadi  
 ) به کسی که زنش را طالق داده جواب منفی بده و به کسی که زنش مرده زن بده ( 

  » نشین، دیل نشینهدور«

durnešindilnešin  
 )دوري و دوستی(

  » راه درهسته رابمورده«

bamurd rāss rāhdar  
 )آدم مرده کارش تمام است و دربارة او حرف نزن(

، لحن خون سرد، جدي و عالمانه است، اما جمالت قصار گونه  لحن جمالت قصارمهمترین
 قصه گونه که در ي زبان مثل هاگریبه زبان د. پاشد گاه این لحن را از هم می) فولکلوریک(

       مانهی و حکانهی عامریمالت قصار غج مانند شهی رود همی ها به شمار مانهی عاميزمره 
آمیز و  هاي حکمت هاي تشخیص مثل  از نشانهنینابراب . نیستعالمانه و ی،کلي جدتواند ینم

، »...آدم «: هاي کلی آن چون کلی بودن مثل ها همراه با نهادها و گزاره : اند قصار گونه بدین قرار
... اخالقی و» قوانین«هاي شرطی و صدور برخی  و جمله» ...دور نشین«، » زن طالق«، »...گدا«

 .باشد می
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شوند و معموالً  تر گفته می  این مثل ها با لحن صمیمانه:یمانهالمثل هاي غیر حک ـ ضرب
باشد و معموالً به موارد  اش می اند، اما نوع مالطفت آمیزش کمتر از نوع تلخ و گزنده عاطفی

 .خاص اشاره دارند

  »چک بزه آقایه   پشه«

p š āqāyač kb z  
 ) پشه به آقا سیلی زده است، نازك نارنجی است(

   »خه، انه دیل سخ چوم مانه «

an čummex an dil sex    
 )چشمش میخ است و دلش سیخ، سنگدل است(

 « بموردي گه تامی ور اما منّیاندي»

andib murdig  ta mi varamamanni 

 )توانی بیایی اي که پیشم نمی اینقدر بی عاطفه شده(

   » اینه بگی آب سر جورشون باورکونهاگه«

 agar in bagiābsarjoršunbāvarkun  
 )کند، خیلی ساده دل و خوش باور است رود باور می اگر به او بگویی آب سر باال می ( 

  » دیل گوالب شیشه موندنه، دس بزنی شکنهاینه«

In dilgulâbšišamondan ,dasbazanišakan  
 )شکند دلش مثل شیشۀ گالب است دست بزنی می (

مثل هاي موجز اما به ظاهر بی قصه : یم کردتوان مثل ها را به دو قسم تقس  لحاظ ایجاز میبه
اند و یا اشاره به یک قصۀ قدیمی، حادثه تاریخی دارند و یا  هایی که یک قصۀ فشرده مثل و

  .اند و یا برعکس هایی مقدم بر مثل توان گفت چه قصه البته قطعاً نمی. اي از یک قصه اند گوشه
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هایی هستند که   بی قصه، مثلبی قصه موجزند حتی اوج مثل هاي موجز هاي مثل - 1
  : هاي طنز آمیز دارند مثل شبه قصه

  »هچی للیک دار  اینه دیل صافه،«

in dilsāf , hačilalikdār  
ها نتیجه و پایانی تضاد آمیز و غیر  که مثل همۀ لطیفه) دلش صاف است، مثل درخت خاردار(

 :اند اما مثل هاي گونۀ دوم نیز مختلف.  آغازش داردبه نسبت 8منتظره

) :  از یک قصه ، اشاره به یک قصه ، قصه وارة فشردهيگوشه ا( قصه وار يمثل ها -2
هاي مثل ها آنقدر مبهمند که از دو حالت بیرون نیستند یا واسطۀ آنها مربوط به  گاهی واسطه

هایی بوده که همگان از آن  یک فرهنگ خاص بوده که آن را در نمی یابیم و یا واسطۀ آن قصه
   .یستند خبر نقصه با

  »پرهیز کونه نافه بیشتر باد دره«

parhizkun nāf bištarbāddar  
  ) از قصه يگوشه ا(اي خاص ارجاع دارد  که ظاهراً به قصه) ناف پرهیزکار بیشتر باد دارد(

 »رابم خودشه جزو شاخدارون دونه«مثال دیگر

rābamxudaš Juzv šaxdārondōn  
  ).داند  میحلزون هم خودش را جزو شاخداران(

مشهور است که شاهی براي جنگ با دشمن، . شود  این مثل در قصه هاي عامیانه مشاهده می
روي،  پرسد کجا می ي از او میحلزون به راه افتاد و در سر راه گاو. شاخداران را دعوت کرد

ریزد و   را به مبارزه با دشمن خوانده است، گاو بر سرش فضله میانپادشاه، شاخدار: گفت
 .)تلمیح یا اشاره به یک قصه .( آید که جنگ تمام شده است لزون زمانی از آن بیرون میح

  : ها در میان سه مورد اخیر به قصۀ وارة فشرده اختصاص دارد  بیشترین حجم مثلاما

  »الون آهون خوزاکه شیر ندهه«
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alonāhonxuzak širnadah  
  ،)دهد در این روزگار آهو به بچه اش شیر نمی(

 »کو جا نداره در بیجارون، یه ته ان ورگیره شون توم بیجار منآوال«

 men âwlākuĵanadar darbijāro:n, y t  an varagir šūn tum bijār 

  ،)برد الك پشت در مزرعه جایی ندارد، یکی را هم با خود می(

  »چرد عاره کون توروف دگوده بون وگرس ولگه خالی خالی  بی" در 

 ، )خورد گشت برگ ترب را خالی می نداخته بودند، برمیدر مقعد بی عار ترب ا«

 »نانجیب به نجابت برسه تورشه کونوسه پوس کندنه«

nan jibb n jab tb r s turš kunus  pus kand n 

 )کند نانجیب که به نجابت برسد ازگیل ترش را پوست می(

 پشت بی عار، آدم ه الك، گویا کسی است که دارد قصاند  همه این موارد داراي زبان قصه
 و )این روز ها: البته به جاي روزي روزگاري گفته می شود( بازگو می کندنانجیب و آهو را 

   . از پایان می گوید و قصه را تمام می کندواریکباره ایجاز
  

 اي و محتوایی  نشانهبررسی

با ) . 54 :1380گیرو، (اند  ها را داراي مدلولهاي دلبخواهی دانسته   نشانهشناسان، نشانه
ایم و نیز دریافت هاي  کنیم از اینکه دال هاي مورد نظر خود را یافته هایی که ارائه می نشانه

 .اي از واقعیت را گوشزد کنیم دهیم، ممکن است گوشه متفاوت و دلبخواهی خود را ارائه می

 کونده ،)خشخاش(، کوکنار )9آهیل(آئیل ، )راب(حلزون  ،)آوالکو( الك پشت : بومیهاي نشانه
، درخت خاردار )اي کم ارزش ترش کونوس، میوه(، ازگیل ترش )نوعی چوب کلفت بی خاصیت(

ها تشبیه  معموالً از اشیاء کم خاصیتی هستند و آدم ها بدان) دار للیک(یا اقاقیاي وحشی 
شود که دگرگونی شخصیتی  در بینش ناتورالیستی انسان به اشیاء طبیعی، مانند می. شوند می
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 و هستی بازگو  ناممکن است و این مطلب، به نوعی، نگرش بدبینانه را نسبت به انساندر آن 
 .کند می

زیرا آنان . اند آگاهانه داراي بینش ناتورالیستی ها، المثل توان گفت که صاحبان این ضرب  نمیاما
ن مثل اند، ای کنند و در نهایت از کسانی که بیزار و خسته شده اخالق مطلوب خود را تبلیغ می

 ردمبرند و اساساً از تشبیهات طبیعی که دم دستی ترین اشیاء م ها را براي آنها به کار می
نحوي زبان آنها  اشیاء طبیعی به. شود این اشیاء وارد زبانشان می. کنند گیالن است، استفاده می

دهد که گاه مشکل است که بتوانند از چنبرة نتایج طبیعی و زیست شناختی  را شکل می
اندیشۀ ناتورالیستی داراي مبانی فکري علمی ـ تجربی و مادي است بدین معنی . الص شوندخ

 ,Haghighi) کند هاي طبیعی، ژنتیک و موروثی عمل می  به مقتضاي خواستهانکه انس

المثل  بیشترین ضرب. و همچون طبیعت بیرونی در تغییر احوال خود ناتوان است (1933:120
کمتر مثلی را سراغ . هاي منفی است هاي ناتورالیستی شخصیت اندیشههاي اخالقی گیالن بیان 

صورت ایستا و ثابتش یاد نکرده باشد؛ حال به   آن هم بهها، خصیتداریم که از طینت ناسالم ش
 :کنیم چند نمونه اشاره می

  » دوستی آئیل مستی مانهشیمی«

šimidustiāil mast mondan  
 ) دوستی شما مثل مستی آئیل است(

  »  دیل صاف هچی للیک داراینه«

In dilsāf , hačilalikdār  
 ) دلش مثل درخت خاردار صاف است(

  » بکاشته کوکنار چن درهاسفناج«

esf nājb kašt kuk narčend r  
 ) خواهد کوکنار بچینه اسفناج کاشته می(

  » خودشه جزو شاخدارون دونهرابم«
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rabamxudaš juzv šāxdaro:ndon  
 ) داند ش را در زمرة شاخدارون میحلزون هم خود(

  » خاشه موسون مندالکتهاسبه«

asb xāš musonmandalākate  
 )مثل استخوان اسب افتاده وسط(

   » بوکوده، آقایی گوده منهگدایی«

gadāibagud  ,āqā’igud mann  
 )تواند آقایی بکند مینگدایی کرده (

  »توم بیجارون ان وراگیره شون   جا نداره در بیجارون، یتهآوالکو«

āwlākujānadar darbijāro:n, y t  an varagir šun tum bijāro:n  
 )برد الك پشت جایی در مزرعه ندارد یکی را با خودش می(

  » پیدا کنه، آب خو گودالهکورکوره«

kurkur peydākun , ābxugowdāl  
 )کند آب گودال خود را کور کور را پیدا می(

آدم خر ببه، گرفتار «: کنند گونه نیز اکثراً این بینش را القاء می مثل هاي حکیمانه و قصار حتی
چهره «، »چشم«: هاي دیگر اخالق ناتورالیستی نشانه). آدم خر باشد گرفتار خر نباشد(» خر نبه

 دراند که  و نظایر آن از مهمترین اعضاي طبیعی انسان» دل و زبان«، »به چهره و رو در رو
 .روند اخالقی فراوان به کار میمحور همنشینی با مثل هاي 

زوبون نگوي، این که تی این که تی دیل گوي، تی  «  دل و زبان با همدیگر تفاوت دارند،معموالً
اینه دیل  «).گوید، زبانت خبر نداد و برعکس این که دلت می(» ، تی دیل خبر ندارهزوبون گوي

که از روي طنز و تهکم ) تدلش مانند درخت اقاقیاي وحشی صاف اس. (دار صافه هچی للیک
 و صفاي ذاتی است که کمتر از این یحتی اگر دل صاف باشد باز از نوع موروث. گفته شده است
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دلش مثل (» اینه دیل گالب شیشه موندنه، دس بزنی شکنی«: شود نوع مثل ها دیده می
است که هاي بسیار منفی ناتورالیستی آن  از جنبه). شکند شیشۀ گالب است که دست بزنی می

شرمی در نزد صاحبان این  دروغ بگوید و این نهایت بی»  چشمرچشم د«و » رودررو«آدم 
  :ها است مثل

   » آدم چشم میانه فندره دروغ گه «

ād m čašm miān fandar duruqge  
  ) گوید کند و دروغ می به چشم آدم نگاه می(

  »اچاق دروغ گونه«

ačāqduruqgun  
  )گوید رودررو دروغ می(

  »ینه چشمون زولها «

in čušmonzul  
  )چشمهایش دله است (

این چند جمله اخیر ظاهرا مثل نیستند، اما از آنجا که چشم نمی تواند دروغ بگوید و اگر (
 گویی در برابر این اخالق )بگوید دله و بی چشم و روست، تشبیهی در درونشان نهفته است

     : انی، رمانتیک و ایدئولوژیک آنها وجود داردنابهنجار ناتورالیستی، معدودي از اخالقهاي آرم
و حتی ). بخشد آدم گوشت تنش را به آنها می(» آدم خوجانه گوشته اشانه ره فاده«

 اشاراتی بدین مطلب دارند که تنها حیوان یستیها، در برابر بینش ناتورال شماري از مثل انگشت
 وانیانسان به سخن است و ح( »فندآدم به گبه، حیوون به ال«.  حالیش نیست است که حرف
شوند، اگر چه مثَل  المثل هاي اخالقی به تدریج کم رنگ می اما برخی از ضرب). به بند طناب

tumonb تومن بکنده آدمه مانه« k nd ād m mān ماند و  وار کنده را می شلدمآ(» 
  » کشه آدمه چمه سرمه«شته باشد اماممکن است تا مدتها بعد معنی دا )بی حیاست

ād m čum surm k š) که حکایت ضمنی )کشد و بی حیاست چشم آدم را سرمه می
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 واي بی رنگ نشده است؟  از آرایش دختران دارد، آیا در مرحلۀ کنونی زندگی اجتماعی تا اندازه
هاي هرهري مذهب که بنا بر طبیعت ذاتی خود مایۀ دلزدگی  یا اخالق ماکیاولی و شخصیت

 شکلی عادي و طبیعی به خود نگرفته  کنند، بنابر وضعیت کنونی خود،  میدیگران را فراهم
  !است؟

  گیرينتیجه

حتی صنایع ادبی آنها در حدود حس مشترك . اند پیرایه  مثل هاي عامیانه ساده و بیساختار
. اند و عنصر مسلط آنها کنایه است مهمتر از همه آنکه، غالباً از کنایه استفاده شده. مردم است

 این ه،با این هم. اند شتر این مثل ها صورت گزارش دارند، اما داراي مفاهیم بازدارنده و آمرانهبی
یر و غی به عبارت دیگر، کمتر امیدوار تکنند، ها با لحنی طنز آمیز امر و نهی می المثل ضرب

هاي  هها، معموالً آدمها را داراي سرشت و خمیر مای المثل واژگونی آدمهاست؛ زیرا صاحبان ضرب
 در برابر لیستیاندیشۀ ناتورا: گیرند ها در تقابل با یکدیگر قرار می اندیشه. اند نامناسب دانسته

گر و  رت مثلهاي توبیخحجم اندك مثل هاي اخیر و کث. اندیشۀ رمانتیک و آرمانی و ایدئولوژیک
 به کار پیرامونراي سرزنش اکثر آدمهاي دهد که این مثل ها چه بسا ب  نشان میگاهی زشت 
ی توان مثلهاي هر شهري  می شود که م گفته پیشنهادبه عنوان در پایان. هاست برندگان مثل

زیرا ممکن است کوچکترین تفاوتها در ساختار . را بررسی کرد و نباید این کار را تکراري دانست
 با براي نمونه مثلی است که در غرب و شرق گیالن. مثلها بزرگترین تفاوت ها را پدید آورد

را آدم   زن آدم را تاج بر سر می کند، همچنین": در رودسر می گویند. یکدیگر تفاوت دارد
 اگر به این جمله ها دقت "... مرد آدم را تاج ": اما در شفت می گویند. "خاك بر سر می کند

مله نخست ج. کنیم درمی یابیم سخن اول زاویه دید مردانه دارد و سخن دوم زاویه دید زنانه
تی و زیبایی زندگی را بر دوش زنان می اندازد و تقریباً ضد زن و مردساالرانه است و جمله زش

  .دوم ضد مرد و زن مدارانه است
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 نوشت پی

 1 - Mechanism  

 توان به یباشد که در آن م می) 1374(  از پاینده لنگروديها و آوانویسی ها ـ تمامی مثل 2
 .افتی  مثل ها راي فرهنگ ها همه ي وهیش

3 - figures of speech 

4 - rhetoric 

5 - Paradigmatic 

6 - genre 

7 - Tone 

8 - surprise ending 

 .)16: 1381نوزاد، (اي است دریایی به شکل طوطی  ـ پرنده 9
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  2 طراحی چند محصول پانوسونیک1شناسی تحلیل نشانه ایم؛ از قدیم، جدید بوده«

 »هاي تبلیغاتی بیلبوردها و تلویزیون در آگهی

  elinaz_farahani@yahoo.com* الیناز فرمهینی فراهانی

  دانشجوي دکتري زبان شناسی همگانی علوم و تحقیقات تهران

 چکیده

هاي  تواند در فهم جنبه شناسی می  مقاله درصدد است تا نشان دهد چگونه مطالعه نشانهاین
ارتباطی در طراحی محصول به کار آید، جهت نیل به این مقصود پس از تبیین مفاهیم پایه و 

شناسی از دیدگاه متخصصان این علم و سپس دیدي  تشریح برخی فواید و ضرورتهاي نشانه
هاي این علم، به  ه وجود آمدن این دانش و توضیح برخی از ابزار و نظریهاجمالی به چگونگی ب

هاي  آگهی(هاي موردي  چگونگی استفاده از این دانش در طراحی محصول با ارائه نمونه
با تکیه بر مدل تحلیل ) تبلیغاتی محصوالت پاناسونیک در تلویزیون و بیلبوردهاي تبلیغاتی

در تحلیل پیامهاي تبلیغاتی و قالب بررسی . ورت گرفت ص3شناسی جودیت ویلیامسن نشانه
شناسی  هایی مختلف مشخص شد که پنج عنصر مورد نظر ویلیامسن در تحلیلهاي نشانه نمونه

 کارکرد تمایزگذاري، همپیوندي عینی، تابعیت واقعیت از کاال، موجد احساس :که عبارتند از
ر محصوالت پاناسونیک نمایانگر هستند و بودنِ کاال و جایگزینی احساس با کاال به خوبی د

 شود، و با استفاده از تحلیل نشانه معناي ایدولوژیک هر آگهی از طریق دالها ساخته می
شناسی افزون بر ارائه  نشانه .را رمزگشایی کرد) دال(توان معانی پنهانِ تصاویر  شناسی می

 عنایی ناپیدا یا نظام ارزشهايفنونی براي قوت بخشیدن به پیامهاي تبلیغاتی در کشف نظام م
                                     .پنهان در تبلیغات نیز کاربرد دارد

 7/11/1396 :    تاریخ پذیرش مقاله                       2/11/1396:تاریخ دریافت مقاله

                                                             
1 Semiology =Semiotic  

2 ملیتی است کھ طیف وسیعی از محصوالت الکتریکی، الکترونیکی و صنعتی را تولید و  یک شرکت الکترونیکی ژاپنی و چند
.کند عرضھ می   

3 Judith Williamson 

                 کلیديژگانوا

                           نشانه  * 
                                 شناسی  نشانه *
                                    طراحی محصول  *
                       شناسی محصوالت نشانه *
                      تبلیغات  *



 ...شناسی ایم؛ تحلیل نشانه از قدیم، جدید بوده            رخسار زبان            1396، پاییز2شماره  /

 

124 

   مقدمه.1

ي متعدد، زندگی در جوامع امروزي، شاهد پیامهاي تبلیغاتی متنوعی هستیم که در قالبها
ي پیامهاي تبلیغاتی یک  تولید و ارائه. روزمره و زندگی کاري افراد را تحت تاثیر قرار داده است

شناسی، ارتباطات،  اي و حاصل دانشهاي متنوعی چون روانشناسی، جامعه فعالیت چندرشته
شود؛   میمطالعات فرهنگ و بازارشناسی و غیره است که با کمک روشها و فنون مختلفی انجام

شناسی به مثابه ابزاري براي تحلیل و ارزیابی هویت،  در همین راستا، به کارگیري نشانه
ها و داللتهاي تصریحی و تلویحی در ساختار طراحی محصول، و واکاوي پیرامون آن  استعاره

تواند  شناسی می این مقاله درصدد است تا نشان دهد چگونه مطالعه نشانه. حایز اهمیت است
شناسی  هدف از استفاده نشانه. آید هاي ارتباطی در طراحی محصول به کار می فهم جنبهدر 

این نیست که به طراحان آموخته شود که چگونه باید محصوالت بهتري بدست آورند، بلکه در 
نظر است که از آن به عنوان ابزاري براي تجزیه و تحلیل و نقد مفاهیم و ساختار ظاهري به کار 

دهنده معنا در کنش میان  صول و به طور کلی پیام محصوالت به عنوان انتقالرفته در مح
شناسی در طراحی  به کارگیري نشانه. گر و طراح، در طراحی محصول استفاده شود استفاده

محصول ابزارهاي ارزشمندي را براي تحلیل اموري چون مفاهیم پنهان و قابلیت دیده شدن در 
تواند  شناسی محصول می در نتیجه نشانه. ختیار قرار میدهدمحصوالت ساخت انسان را در ا

 .ابزاري ارزشمند و مفید براي بازنمایی واقعیت در محصوالت محسوب شود

 پرسش اصلی پژوهش. 2

شناسی، چگونه در تحلیل پیامهاي تبلیغاتی تاثیرگذار است،  پرسش اساسی آن است که نشانه
عنوان نمونه مورد مطالعه به روش میدانی  اسونیک بههایی از محصوالت پان بدین منظور، نمونه
  .برگزیده شده است
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   چارچوب پژوهش. 3
 اند هاي تصویري استفاده کرده شناسی براي تحلیل نشانه بسیاري از پژوهشگران از نشانه

  در عکاسی و مد؛ کریستین5ي معماري و تلویزیون؛ روالن بارت  در زمینه4ازجمله اُمبرتو اکو
 نشانه چارچوب مبناي این پژوهش، تحلیل. ر سینما؛ و جودیت ویلیامسن در تبلیغات د6متز

پردازانی  هاي تبلیغاتی است و دیدگاههاي نظري نظریه شناسی جودیت ویلیامسن از آگهی
 .چون بارت نیز مورد توجه قرار گرفته است

 هاي پایه کلیات، مفاهیم و نظریه. 4

 و پژوهش پیرامون آن، توجه به برخی تعاریف و مفاهیم شناسی محصول در پرداختن به نشانه
 .شناسی کاربرد دارد، الزامی است پایه که در علم نشانه

 شناسی نشانه. 4-1

معنا به  شناسی اصطالحی است که در زبان فارسی معادل دو اصطالح مختلف، اما هم نشانه
 آن را 7ردینان دو سوسور است که ف Semiologyي شناسی هم معادل واژه رود؛ نشانه کار می

ها از چارلز  ي صوري نشانه  است که در نظریه semioticي برد و هم معادل واژه به کار می
ي  ترین تعریف آن است که به مطالعه توان گفت کوتاه شود و می  دیده می8سندرس پیرس

کامالً شناسی موردنظر این دو نفر  گرچه باید توجه داشت که نشانه. پردازد ها می نشانه
شناسی در   یعنی تحلیل نشانه-یکسان نیست، اما مبانی هر دو، به خوبی به هدف این مقاله

زبان «: شناسی میگوید سوسور در مورد نشانه. یابد  ارتباط می-ي تبلیغاتی و بیلبوردها اآگهی
 .ها متوصل شویم هاست و به همین دلیل باید به دانش نشانه چیز نظامی از نشانه بیش از هر

ي افکارند و از این رو با خط، الفباي ناشنوایان،  ها که بیان کننده زبان دستگاهی است از نشانه
                                                             
4 Umberto Eco 
5 Roland Barthes 
6 Christian Metz  
7 F. De Saussure 
8 C.S.Pierce 
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. پذیر است هاي اداي ادب و احترام، عالیم نظامی و غیره سنجش آیینهاي نمادین، شیوه
توان دانشی را در نظر گرفت  به این ترتیب می. هرچند زبان فقط مهمترین این دستگاههاست

سازد که  شناسی  مشخص می نشانه.... پردازد ها و زندگی جامعه می بررسی نقش نشانهکه به 
بنابراین در ). 4: 1378(» .اند و چه قوانینی بر آنها حاکم است ها از چه تشکیل شده نشانه

شناسی علمی است که چگونگی تولید معنی را  توان گفت که نشانه شناسی می تعریف نشانه
ي فرآیندهاي  شناسی به یک اندازه، به مسئله از این رو نشانه. کند در جامعه بررسی می

: 1379کالر، (پردازد  هاي تولید و مبادلهی معنی می ي شیوه داللت و ارتباط؛ یعنی به مطالعه
تواند به عنوان  پردازد که می نشانهشناسی به بررسی هر چیزي می«کند  اکو اظهار می). 104

را در گفتار هر روز مثل عالئم » ها نشانه«شناسی نه تنها  ن نشانهبنابرای» .نشانه تلقی گردد
به عنوان یک نشانه «راهنمایی و رانندگی، سمبلها و تصاویر مطالعه کند، بلکه هر چیزي را که 

تواند شامل فرهنگ مادي ما مثل ساختمانها، مبلمان و  نماید و می ؛ بررسی می»و دال باشد
. است» متن«شناسی یک  هاي نشانه تداولترین چیز براي تحلیلم. اثاثه و محصوالت هم بشود

بنابراین از نظر فیزیکی مستقل از . گردد معموال به یک پیام ثبت شده اطالق می» متن«یک 
تواند یک کتاب، تصویر، برنامه تلویزیونی، فیلم یا محصول  فرستنده یا گیرنده است بنابراین می

) مثل کلمات، تصاویر، اصوات و یا حرکات بیانگر(هاست  یک متن مجموعهاي از نشانه. باشد
 .گیرند که با توجه به قراردادهاي یک گروه خاص و به واسطه ارتباط، مورد تفسیر قرار می

 نشانه. 4-2

این دو وجه در ترکیب با یکدیگر .  است10 و مدلول9سوسور در هر نشانه قائل به دو بخش دال
ناپذیرند که با این ارتباط،  ثابه دو روي یک کاغذ جداییم آورد و به نشانه را به وجود می

ي رابطی است که  نشانه، حلقه. شود ها حاصل می ي نشانه انتقال مفاهیم ذهنی به واسطه
مطرح ) دال( که مثالً در زبان با یک الگوي آوایی -را به یک معناي ذهنی) مدلول(یک مفهوم 

دال و مدلول از راه .  مدلول را داللت گویندي بین دال و دهد و رابطه  پیوند می-شود می
بیننده از سوي دیگر، / خواننده/ طراح از سویی، و نزد شنونده/ نویسنده/ تداعی در ذهن گوینده

 :اي سه وجهی دارد ي نشانه، نظریه اما پیرس درباره. شود مرتبط می

                                                             
9 Signifier  
10 Signified  
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 ؛)که لزوماً مادي نیست(گیرد  شکلی که نشانه به خود می : 11بازنمون ●

 آنچه که نشانه به آن ارجاع میدهد؛ : 12بژه یا موضوع اُ ●

ها، که نه یک تفسیرگر بلکه ادراکی است که توسط  تأثیر داللتی نشانه : 13تفسیر ●
  ).42 و60: 1387چندلر،(نشانه به وجود میآید 

 انواع نشانه. 3

نش ها ممکن است م نشانه. توان اندیشید گوید تنها در پرتو نشانه است که می پیرس می
 آوایی و یا بساوایی به خود بگیرند اما آنچه بدیهی است اینکه این امور به -  تصویري -کالمی 

). 40:1383مران،یض(افزاییم  تنهایی داراي معنا نیستند و معنا چیزي است که ما به آنها می
 این در حالی. هاي نامرتبط با هم است هاي نشانه شناسی ارتباط میان پدیده یکی از جذابیت
تواند ادعاي  شناسی رشته بسیار گستردهاي است و هیچ خوانشی از آن نمی است که نشانه

بندي  ها را سه گونه دسته پیرس نشانه). 17:11387چندلر، (فراگیري و جامعیت داشته باشد 
بندي  در این دسته.مشهورترین دسته بندي نشانه هاستي آن، امروزه  کرده که سومین گونه

 ).43:1384احمدي، (شود تقسیم می» نمادین«و»شمایلی«،»اي نمایه«ي دستهها به سه  نشانه

هاي شمایلی بر اساس شباهت نشانه با موضوع استوار است؛ همچون تصویر  نشانه ●
ها بیشتر منش  این نشانه). عکس، نقاشی پرتره، ماکت و مدل(کسی یا چیزي 

 .و البته، داللتهاي ضمنی نیز به همراه دارد» نما خصلت«

اي، بر اساس نوعی نسبت درونی و وجودي، شکلی از پیوستگی  هاي نمایه نشانه  ●
اي  ساعت، نشانه. شود معنایی و گاه علت و معلولی میان موضوع و نشانه شناخته می

 .ي ریزش باران است ي گذر، و بوي خاك نمدار، نشانه ردپا نشانه. از زمان است

 همچون نشانه. شناسی استوار است انههاي نمادین، بر اساس قراردادهاي نش  نشانه ●
هاي زبان گفتاري و نوشتاري، عالئم راهنمایی، الفباي مورس و پوشیدن لباس سیاه 

در عکاسی و سینما، علیرغم آنچه که به نظر ). در فرهنگ بسیاري از ملل(در عزاداري 
                                                             
11 representamen  
12 object 
13 interpretant 
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 گاهی. هاي شمایلی است هاي نمادین بسیار بیشتر از نشانه رسد، تسلط نشانه می
شوند؛ مانند الفباي ناشنوایان که  ها به صورت ترکیبی ظاهر می این سه دسته نشانه

برخی معتقدند هر . البته وزن نشانههاي نمادین در آن بیشتر از دو نوع دیگر است
ها و  تصویري، حتی اگر یک آگهی تبلیغاتی باشد، ارزش خود را از کیفیت نشانه

شود  ون یک اثر هنري ارزیابی میآورد و گاه همچ رمزگان آن به دست می
پس کیفیت . ها، فرهنگ است ؛ زیرا جایگاه ابداع و انتقال نشانه)10:1384احمدي،(

اي و رمزگان نمادین آن   نمایه-هاي شمایلی هر پدیده دیداري را بنا به کیفیت نشانه
 .شود تعیین می

 طراحی محصول. 4

سازي   آزمودن و در نهایت ساخت یا پیادهمنظور از طراحی محصول ارائه ایده، توسعه مفهوم،
ها را در ذهن  طراحان محصول، ایده. کنند یک شیئ فیزیکی یا یک نوع از خدمات تعریف می

 کنند و سپس آنرا در پیکره یک محصول، مشهود و متجسم می سازي می خود تصور و مفهوم
اربري، دانش مواد و کیفیت این طراحان با مسائلی از قبیل فنآوري، ارگونومی، قابلیت ک. کنند

در طی قرن بیستم، بازار محوري به شکل گسترده ) 230:1379هاوکس و ابینت،(سروکار دارند 
 بیشتر شرکتها وادار گردیدند تا کلیه اجزاي 90در پایان دهه . و پیچیدهاي توسعه یافته است

ت خود را کاهش کنند تا زمان توسعه محصوال بازار را شناسایی نمایند و همواره تالش می
کننده، به راهکار ویژهاي در فعالیتهاي وابسته به  تعاقب محصول متناسب با مصرف. دهند

عوامل تاثیرگذار بر طراحی محصوالت بسیار گسترده است از . محصول منتج گردیده است
طرفی محصوالت مختلف مراحل طراحی خاصی را ممکن است نیاز داشته باشند که در درجه 

در این میان . باشد هاي جامعه هدف محصول می ند آگاهی از فرهنگ و خواستهاول نیازم
ي  گر در پهنه ي محصوالت تولیدي و تنوع در بازار باعث شده است که استفاده حجم گسترده

گستردهاي از انتخاب قرار گیرد و مسلماً انتخاب او برگرفته از تطابق باورها و هنجارهاي او با 
این در حالی است که در جامعه صنعتی، امروزه تکنولوژي . واهد بودمحصوالت مورد نظر خ

باشد و شرکتهاي تولیدي  حاکم بر محصوالت صنعتی در اکثر موارد مشابه و یا در دسترس می
توانند رقابت عمدهاي باهم داشته باشند با این حال عامل موثري  ي تکنولوژي نمی در حیطه
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نولوژیهاي مشابه، محصوالت تولیدي را ممتاز گرداند و این تواند در میان تک وجود دارد که می
طراحی . باشد عامل ممتاز همانا لحاظ نمودن عوامل و عناصر فرهنگی در طراحی محصول می

 اي در برنامه کننده جایگاه ویژه محصول به دلیل تنوع و شدت و اهمیت ارتباط با مصرف
ص، بیشتر اوقات فراغت و استراحت خود هر شخ. ریزیهاي کالن شرکتهاي تولیدي داشته است

 گذراند؛ همین امر سبب گردیده تا محصوالت موجود در این مکان که می را در منزل می
در امر انتخاب . بایست موجبات راحتی وي را فراهم سازند، از اهمیت ویژهاي برخوردار باشند

ی مستقیم به سبک گشتالت کلی محصول نقش اساسی دارد و این امر وابستگ لوازم خانگی
گردد  گر خاص طراحی می هر محصول با توجه به نیاز گروه استفاده. طراحی آن محصول دارد

 ).40:1389سامانیان و بهمنی،(و در این صورت بیشترین و مطلوبترین کاربرد را خواهد داشت 

 شناسی محصول نشانه. 5

اي یک  که در هر نظام نشانههمان گونه . هاي تجاري حکم یک دال را دارد هر کاال در آگهی
کند، در هر آگهی نیز، تصویر یک کاال داللت بر کیفیتی معین  دال بر یک مدلول داللت می

بازاریاب کاال از . است) خود همان کاال(اي معنادار  دارد و حاصل ترکیب دال و مدلول، نشانه
دادن افراد به  ت از سوقکند و آن عبار اي هدفی را دنبال می راه به کارگیري این نظام نشانه

که بازاریاب تمایل دارد این واکنش به صورت (هاست  رفتاري خاص در واکنش به این نشانه
شناسی محصول به عنوان ابزاري براي تجزیه و تحلیل و نقد هویت،  نشانه). خرید کاال رخ دهد

در طراحی شناسی  به کارگیري نشانه. باشد کنایات و ساختار ظاهري در طراحی محصول می
محصول ابزارهاي ارزشمندي را براي تحلیل اموري چون هویت، استعاره و قابلیت دیده شدن 

به دنبال کار رونالد بارتز در اواخر دهه . در مصنوعات ساخت بشر را در اختیار ما قرار داده است
 با نام بارتز در کتابش. شناسی به رویکرد معروفی در مطالعات فرهنگی تبدیل شد ، نشانه1960

هاي تبلیغاتی پرداخته و نشان داد که چگونه  ها و آگهی به تحلیل رسانه» اسطوره شناسی«
. هایی باشند که در جهان وجود دارند توانند حاکی از همه ایده چیزهاي به ظاهر ساده می
شناسی طراحی   مربوط به روشهاي کالسیک و اولیه در نشانهD.Sمقاله بارتز درباره سیتروئن 

کند، به نحوي که  شناسی محصول به شیوه درست طراحی مصنوعات اشاره می نشانه. بود
سازد، که این کارکرد در جهت تکمیل نظریه طراحی  سهولت استفاده از محصول را ممکن می
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یعنی اینکه یک (هاي شصت و هفتاد رایج بوده است  در سبک مدرنیسم متعالی که در دهه
 نشانه). اي صحیح ارتباط برقرار کند ملکرد خود به شیوهمحصول باید براي اداره نحوه ع

هاي  شناسی محصول به روایت امروز در دنیاي طراحی را، رینهاردت باتر و کریپندورف در دهه
آنها لغت . ي طراحی، توسعه دادند هشتاد، تحت تأثیر فلسفه اروپایی عصر حاضر در زمینه

هاي ارتباطی این دانش تأکید نمایند و این عقیده  را انتخاب کردند تا بر جنبه» شناسی نشانه«
اي  را معرفی نمودند که محصوالت نیز همچون متون، نوشتار و گفتار، داراي سطوح نشانه

 مدرن را به دلیل تصویر مبهم و گنگی که از طراحی ارائه می هستند و عقاید مدرن و پست
ر سوئد که رون مونو به مدت بیست د» طراحی خوب«رویکرد . دادند، مورد انتقاد قرار دادند

کرد نیز داراي ساختارهایی بسیار قوي  سال آن را در مدارس این کشور طراحی و تدریس می
کوشد تا  کتاب او با نام طراحی براي فهمیدن محصول می. شناسی محصول، است از نشانه

هلر است، در میان زبان فرم را که عمدتاً بر مبناي نظر پیرس و زبان شناسی آلمانی، کارل بو
ماس با رساله دکترایش به نام محصوالت  در فنالند، سوزان ویه. طراحان محصول ترویج دهد

 براي ترویج راهکارها و ابزارهاي تحلیل و طراحی محصوالت بر 1995ها از سال  به عنوان نمایه
 نهنشا. مبناي نشانه و شاخصههاي طراحی مفهومی، به کوششهاي مشابهی اهتمام ورزید

بندي نظامهاي نشانه در روشهاي ابتدایی آن، به مطالعه چگونگی  شناسی معاصر از طبقه
ساخته شدن نشانه تغییر کردهاند؛ و نه تنها به چگونگی برقراري ارتباطات، بلکه به روشهاي 

شناسی  مطالعه نشانه. ایجاد ساختار، معرفی و حفظ واقعیات طراحی محصول میپردازند
به ما کمک کند تا دریابیم راههاي برقراري ارتباطات، انتقال اطالعات و یا تواند  محصول می

این بدان معنی است که، نشانه به . گنجد خلق نشانه در جهان، فقط در متون کتابها نمی
خودي خود به ما منتقل نمیشود، بلکه ما به عنوان استفاده کننده یا طراح، آن را فعاالنه 

چیده کدهایی که به طور معمول در شرایط عادي از وجودشان آگاه منطبق با اثرات متقابل پی
شدن در جوامع، تا حد زیادي بستگی  امروزه جریان رشد و اجتماعی. نیستیم، خلق می کنیم

  ).40:1389سامانیان و بهمنی،(ها دارد  به یادگیري سیستم پیچیده کدها و نشانه
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 تبلیغات   شناسی درتصویرهاي نشانهري مبانی نظ اجمالی پیشینهاي از برخی معرفی.6

توان بدیهی و  شناسی معتقد است که تصویر را همانند هر واقعیت مادي هرگز نمی نشانه
واقعیت همیشه از طریق یک نظام . مسلّم فرض کرد و معناي آن را بر انسانها تحمیل کرد

در هر فرایند برخی نیز معتقدند . شود معنایی خاص ساخته و براي انسانها قابل درك می
          ).219:1385والکر و چاپلین،(ها در میان است  ي معنایی، پاي نشانه ارتباطی یا تجربه

تواند به دو شکل وجود داشته باشد؛ از یک سو، تصویري  از دیدگاه ساختاري، یک تصویر می
ورت شود؛ مانند چراغ قرمز که در رانندگی، به معناي ضر که فقط از یک واحد تشکیل می

اي نظیر یک آگهی  اي از واحدهاي نشانه توقف است و از سوي دیگر، تصویري که مجموعه
 1939در این زمینه اروین پانوفسکی در مقاله معروف خود در سال . دهد تبلیغاتی را شکل می

 : ي متفاوت معناشناسی یا سه نوع محتوا را شناسایی کرد سه الیه

ی و طبیعی که پیکربندیهاي خطوط و  حضور ابتدای:مضمون طبیعی یا اصلی ●
 کند؛ رنگهایند و جنس اصلی اثر، شکلها و نسبت میان اینها را آشکار می

حضور قراردادي یا دنیاي رمزگان اثر، مانند تصویر مادري : مضمون سنتی یا ثانوي  ●
اي نور گرداگرد سرش که کودکی را در آغوش دارد و نمایانگر حضرت  جوان با هاله

 .است) ع(حضرت عیسیو ) ع(مریم

هاي ملی، طبقاتی، آیینی، اخالقی،   این معناها به ویژگی:معناي ذاتی یا محتوا ●
برخی . اثر است» هاي ایدئولوژیکی ویژگی«شود و  دینی و فلسفی مرتبط می

ي نقاشی، خارج از آگاهی نقاش  اندیشمندان شناخت این معناها را به ویژه در حوزه
شناسی به گروهی غیر از  دانند و این توانایی را تحت عنوان شمایل نگار می یا شمایل

 ).212:1385والکر و چاپلین،(دهند  آفریننده اثر نسبت می

 - شناسی دیداري است اي از نشانه  که خود شاخه-شناسیِ تصویر ي خاص نشانه در زمینه
 سیار استفاده میهاي عکاسی، سینما و نقاشی نوشته است، ب آثار روالن بارت که در زمینه

شرح » شناسی عناصر نشانه«اش را در کتاب  مبانی نظري اندیشه.  م1964وي در سال . شود
 به اعتقاد برخی صاحب» فصاحت و بالغت تصویر«کتاب مشهور دیگر وي با نام . داده است
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ي و. آید شمار می هاي تبلیغاتی به شناسی در تحلیل پیام نظران، گامی بزرگ در کاربرد نشانه
در این کتاب ارتباط متقابل بین تصویر و پیام تبلیغاتی را با یک نمونه آگهی معروف تبلیغاتی 

 : گیرد مطالعه کرده و از بررسی مزبور سه نوع پیام را نتیجه می

 پیام زبانی ●

 14پیام نمادین رمزي شده ●

 15پیام نمادین غیررمزشده ●

 و داللت 16ي مستقیم اللت یا اشارهپیامهاي زبانی در دو سطح قابل تفسیر است که آنها را د
 هدف بارت، بیان آشکار آن موضوعی ).2: 1998تاناکا، (نهد   نام می17ضمنی یا غیرمستقیم

 است که غالباً در متون و رفتارهاي فرهنگ عامه به صورت امري تلویحی و ضمنی باقی می
قیق آن چیزهایی است کند، عبارت از بررسی د اي که مسیر کار بارت را تعیین می قاعده. ماند

بارت به فرآیند داللت، یعنی همان فرآیندي . شود اي کاذب، بدیهی محسوب می که به گونه
ي سوسور،  او با استفاده از الگوي پیش گفته. شود پردازد که معنا از طریق آن ایجاد می می

در » انهنش= مدلول+ دال«او چارچوب کلی . کند متون و رفتارهاي فرهنگ عامه را تحلیل می
 .گیرد و سطح دومی از داللت را به آن میافزاید نظر می

 داللت اولیه مدلول اول دال اول

 نشانه اول )معناي صریح(

 داللت ثانویه مدلول جدید دال جدید

                                 نشانه جدید )معناي ضمنی(

 ور از دیدگاه بارتشناسی سوس ي نشانه سطوح اولیه و ثانوي قاعده: 1جدول

                                                             
14 coded iconic 
15 non-coded iconic 
16 denotational 
17 connotational 
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ي داللت اولیه به دالّ داللت  ي یک نشان داده شده است نشانه همانگونه که در جدول شماره
بارت دو اصطالح متداول معناي صریح و معناي ضمنی را جایگزین داللت . ثانوي تبدیل میشود

رسد که  یهایی به این نتیجه م کند و سپس با ذکر و تحلیل نمونه اولیه و داللت ثانوي می
منظور بارت از اسطوره، . گردد سازي در سطح داللت ثانوي یا معناي ضمنی ایجاد می اسطوره

هاي  و منافع گروه ها و رفتارهاست که از ارزشها اي از اندیشه ایدئولوژي به مفهوم مجموعه
). 213-212:1386استوري،(دهد  کند و فعاالنه آنها را رواج می مسلط در جامعه حمایت می

ایدئولوژي و معنا در : هاي تجاري رمزگشایی از آگهی«ودیت ویلیامسن در کتاب خود ج
هایی است که باید تحلیل شود و هدف از این تحلیل باید  ها نشانه آگهی: گوید می» تبلیغات

ها  شناختی آنها و معانی فرهنگی و ایدئولوژي پنهان در آگهی آشکار کردن سازوکار نشانه
ي  ي ارزشهاي تنظیم کننده ها نگرشهاي معینی را نیز درباره گر، آگهیباشد؛ به عبارت دی

توان  کند و از این نظر، می سازد و به ما منتقل می ي معناي هستی می روابط انسانها یا درباره
همانگونه که در ). 36:1385پاینده،(» هاي تجاري کارکردي ایدئولوژیک هم دارد آگهی«: گفت

از ) ي آگهی در اینجا بیننده یا خواننده(اي که بین مخاطب  بطهشود، را شکل دو دیده می
اي است که  ي تبلیغات برقرارشده به گونه سویی، و تولیدکننده از سوي دیگر، به واسطه

سازي الزم براي تأثیرپذیري مخاطب را از آگهی  نظامهاي مرجع در فضایی ایدئولوژیک زمینه
نهایت،  ، و در20، هویت، خویشتن19هاي  فاز آیین،18عناصري چون نام گذاري. کند فراهم می

تمایل به خرید، هریک به تنهایی بخشی از این نظامهاي معنایی است که همچون یک صافی، 
سرانجام معنایی نیز . شود ساز می فرایند تأثیرگذاري ایدئولوژیک تبلیغات بر مخاطب را سبب

ن نظام معنایی جدید در شود که در همین چارچوب قابل فهم است و خود آ خلق می
شناسی  در پایینِ مدل نیز هرمنوتیک و نشانه. کند چرخهاي دیگر معانی مشابه را بازتولید می

البته ویلیامسن به جاي دو واژه . به عنوان دو ابزارِ کارآمد براي خلق آگهی معرفی شده است
 ). 37:1385نده،پای(کند  شکل و محتوا در آگهیها از دو واژه دال و مدلول استفاده می

                                                             
18 appellation  
19 mirror phase 
20 ego 
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 مدل ویلیامسن در تحلیل پیامهاي تبلیغاتی: 2شکل

اي براي بیان یک پیام است، آن هم پیامی  پذیرد که هر آگهی تنها وسیله او این باور را نمی
داند  یابد وي دال را یک شی می ي شکل آن انتقال می که محتواي آگهی است و به واسطه

کند و این دو در ترکیب با هم، کلیتی به نام نشانه را به  میکه مدلول یا همان معنا را منتقل 
لذا، برخالف شکل و محتوا که در تقابل با هم است، دال و مدلول، از هم . آورد وجود می

ي  واسطه ویلیامسن نیز معتقد است تبلیغات به .(93: 2002ویلیامسن،  )ناپذیر است تفکیک
عی ضمنی با اشیاء، اقدام به ایجاد و فروش هویت هاي فردي و روابط اجتما پیونددادن کیفیت

کند که بسیار فراتر از ارزش  هایی می کند و در این بین، کاالها را سرشار از کیفیت می
ها از  کند که کیفیت اي عمل می مصرفی واقعی آن اشیاء است به نظر وي، این فرایند به گونه

  ).162:1386بشیر و فکورپور، (شود تصویر به محصول، و از محصول به شخص منتقل می
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 تبلیغات و ارتباط. 7

 شود، تبلیغات و به ي ارتباطات آنجا که به مباحث تاثیرگذاري و اقناع پرداخته می در حوزه
هاي  تبلیغات که به طور معمول یکی از رسانه. گیرد ویژه تبلیغات تجاري مورد بحث قرار می

 ارتباطی است که با ابزارهاي - لی ترکیبیآید، در واقع، شک ارتباط جمعی به حساب می
 ها، مجالت، سینما، بیلبورد، تلویزیون و رادیو، مخاطبان را هدف قرار می مختلفی چون روزنامه

اهمیت موضوع در این است که تبلیغات به علت امکان استفاده همزمان از عکس، کلمه، . دهد
آموزش . شود ویري تلقی نمیاي چندوجهی است و صرفاً تص تصویر متحرك و صدا، پدیده

ال خود، دفاعی مدنی در برابر عملکرد  ها و نقش آنها در جامعه، در شکل ایده شناخت رسانه
بنابراین، تاثیرپذیري انکارناپذیر جامعه از ). 81:1385والکر و چاپلین،(هاست  مسلط رسانه

 ارتباط جمعی به ها و وسایل ي نقش و اهمیت رسانه ها و نیز فرهنگی که به واسطه رسانه
ي  هی تبلیغات تجاري، سرچشمه ترین دلیلی است که مطالع شود، عمده مخاطبان منتقل می

 .نماید ها در دنیاي امروز، را ضروري می حیات رسانه

 هاي تبلیغاتی و آگهیدر شناسی طراحی محصوالت پانوسونیک تحلیل نشانه.7
 بیلبوردها از منظر ویلیامسن

ي تبلیغات را از  شناسی، عناصر تشکیل دهنده  از ساختارگرایی و نشانهویلیامسن با استفاده
ها عالوه بر  او معتقد است آگهی. کند هم تفکیک و ساز و کارهاي واقعی آن را واسازي می

دهند که  کنند و براي ما ساختاري را شکل می فروش کاال، ساختارهاي معنا را نیز خلق می
وي با . فروشند ها ما را به خودمان می به عبارتی، آگهی. هستیمدر آن، ما و کاال قابل مبادله 

ي  ها با فروش کاال به ما، شیوه کند که آگهی تأثیرپذیري از مارکسیسم ساختارگرا، اذعان می
ویلیامسون، صنعت آگهی را یک دستگاه ایدئولوژیک . کنند یابی ما تعریف و تعیین می هویت

 ري پیشرفته و ایدئولوژي آگهی را مانند پرده و حجابی میدا بسیار گسترده در جوامع سرمایه
کند که  پوشاند و چنین وانمود می ي طبقاتی در این جوامع را می داند که واقعیت تلخ فاصله

ي افراد  در حالی که همه. ي مردم دسترسی یکسان و برابر به ثروت و رفاه دارند همه
 ها و آگهی بیل و غیره را ندارند، اما آگهیاستطاعت خرید نوعی خاصی از کاال اعم از اتوم
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کنندگان  ي نیازها و هزینههاي مصرف گویند و درباره دهندگان چیزي در این باره نمی
 - وي به سنجش و ارزیابی آثار آگهی بر روي عادت هزینه کردن مردم. دهند توصیح اندکی می

ه زعم وي، این گونه پژوهشها پردازد؛ چرا که ب  نمی-که نوعی پژوهش در رهیافت رفتارگراست
        گیري ارزشها، سالیق، عقاید و انتظارات ما  ها در شکل ي تاثیر آگهی چیز کمی درباره

ها، اهداف و معانی  هاي بصري در آگهی شناختیِ نشانه او با تحلیل نشانه. گویند می
      بررسی و تحلیل شان بر ساختار زندگی را  ایدئولوژیک نهفته در آنها و قدرت ایدئولوژیک

در » معناي ایدئولوژیک«: نویسد ها می ي داللت ایدئولوژیک آگهی ویلیامسون درباره. کند می
توان معانی  شناسی می شود، و با استفاده از تحلیل نشانه آگهی، از طریق دالها ساخته می

 ).1389مهدیزاده،(را رمزگشایی کرد ) دال(پنهانِ تصاویر 

  :نهد که عبارتند از د را بر پنج عنصر بنا میویلیامسن تحلیل خو
 

   کارکرد تمایزگذاري؛ -1

 همپیوندي عینی؛ -2

 تابعیت واقعیت از کاال؛ -3

 موجد احساس بودنِ کاال؛ -4

 ).41-44:1385پاینده،( جایگزینی احساس با کاال  -5

تی در هاي تبلیغا هایی را که در بیلبوردهاي تبلیغاتی در سطح شهر ایران و آگهی نگارنده، داده
آوري کرده است، بدین  ونیک به روش میدانی جمعستلویزیونهاي غربی از تبلیغ محصوالت پانا

 :نماید گونه تحلیل می

 کارکرد تمایزگذاري. 8-1

. تمایزگذاري بین کاالي مورد تبلیغ با سایر کاالهاي مشابه، اولین کارکرد هر آگهی است
 آن الحاق یک انگاره یا تصویر ذهنی یا ایماژ روشهاي ایجاد این تمایز متنوع است که مهمترین

هاي  توان به تبلیغ لوییس آلبرتو سوارز براي معرفی ماشین عنوان مثال می به آن کاالست؛ به
 بود که در  وي مهاجم تیم ملی اروگوئه. تراش محصوالت پاناسونیک در ایران، اشاره کرد ریش



 ...شناسی ایم؛ تحلیل نشانه از قدیم، جدید بوده            رخسار زبان            1396، پاییز2شماره  /

 

137 

یم ملی ایتالیا را گاز گرفت و به یکی از  مدافع ت لینی،  شانه جورجو کیه2014جام جهانی 
در تبلیغات . اي در خالل جام جهانی برزیل، تبدیل شد خبرسازترین موضوعات رسانه

در .  »اي میزنه گاز نمیگیره، حرفه«: محصوالت پاناسونیک در ایران این شعار درج شده بود که
گاز گرفتن وي در خالل یک اي سوارز و  حقیقت نگاهی است با چاشنی طنز به رفتار غیرحرفه

بالواقع در این تبلیغ با استفاده از فن همجواري و تصور ذهنی که . اي فوتبال بازي حرفه
شود ولی  تراش به هنگام اصالح، موجب خراش و گازگرفتگی صورت نمی استفاده از این ریش

 را در نقش کند، تالش دارد که سوارز اي و دقیق عمل می در عین حال به صورت کامالً حرفه
 . عنوان مدلول براي کاالي مورد نظر القاء کند شکنی را به دال و جسارت نامتعارف وسنت

 

  تصویر سوارز در بیلبورد تبلیغاتی پاناسونیک در ایران: 1نمونه
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 همپیوندي عینی. 8-2

اي از اشیاء یا وضعیت، یا زنجیرهاي از رخدادها که همراه و همنشینِ یک  به معناي مجموعه
شود، به گونهاي که وقتی حقایق بیرونی ذکر شود، آن  خاص می) و سپس یک کاالي(احساس 
یتی که شود؛ به عبارت دیگر، رویداد یا وضع خاص هم به ذهن متبادر می) و کاالي(احساس 

پیوندي غیرشخصی خواهد در بیننده برانگیزد، با احساسی که میآگهی مایل است توضیح دهد،
رف ذکر آن وضعیت یا رویداد، آن احساس خاص را در بیننده ایجاد و متقابل دارد و ص        

ویلیامسن . اي از احساسات یا ویژگیها همپیوندي بین یک تصویر ذهنی و خوشه. کند می
هاي عینی است تا از این  هاي گروهی دائماً در حال تعریف این همپیوندي معتقد است رسانه

 گیرد که یک کارکرد اساسی آگهی وي نتیجه می. جاد کندراه واکنشهایی را در مخاطبان ای
ي بین کاال و احساسات موجودیتی مستقل و منفرد ببخشد  هاي تجاري این است که به رابطه

و تبلیغ، یعنی برقراري پیوند بین احساسات و حال و هواي فکري از یک سو، و کاالها از سوي 
      به ما عرضه) کاال(یافتنی  در قالب امور دستنایافتنی را  ها امور دست اصوالً آگهی. دیگر
 .کند می

وسه ساله باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا، در  توان به حضور نیمار مهاجم بیست براي نمونه می
در .  اشاره کرد که نیمار در حال دریبل زدن است2013تبلیغ تلویزیونی پاناسونیک در سال 

 واجد شخصیتی -نیمار - نی یک چهره معروف فوتبالیست این تبلیغ با همجواري یک دال، یع
هر کند؛ با این تاکید که  عنوان یک مدلول معرفی می اي، تکنیکی، جذاب و غیره به حرفه

او را اي به برازندگی او و شخصیتی مثل  فردي از محصوالت پاناسونیک استفاده کند، وجه
    ي یک دال، جایگزین مدلول خود  چنین احساساتی به منزله به این ترتیب. خواهد داشت

 .شود می
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  ispot.tvتصویر نیمار در تیزر تبلیغاتی پاناسونیک با زیرنویس از شبکه تلویزیونی : 2نمونه 
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 تابعیت واقعیت از کاال. 8-3

، آن )کاال(و مدلول ) یک شیء یا انسان(ي داللت بین دال  کاال حکم مدلول را دارد و رابطه
ها یک کاال با راه و روشی در  در آگهی. دهد ا به کاالي مورد تبلیغ انتقال میارزش موردنظر ر
 در بیلبوردهاي تبلیغاتی ایران شاهد تبلیغی از 1394یابد؛ مثالً در سال  زندگی پیوند می

وقتی عبارت باال در . هستیم» ایم از قدیم جدید بوده«محصوالت متفاوت پاناسونیک با عنوان 
هاي قدیم هم، با  د، موید آن است که محصوالت شرکت پاناسونیک در زمانشو تبلیغ دیده می

زده  نوبه خود حرف اول را می ي زمانی، به تکنولوژي روز دنیا جلو رفته است و در آن برهه
توانند انجام دهند، پاناسونیک از  هاي دیگر، امروزه نمی یعنی کاري که حتی شرکت. است

اگر از قبل تا به امروز از محصوالت این شرکت استفاده کرده همچنین . قدیم انجام داده است
در . باشید متوجه خواهید شد که دیگر شرکتها توان رقابت با پاناسونیک را نخواهند داشت

اینجا قدیمی بودن و اصالت داشتن به محصوالت پاناسونیک نسبت داده شده است که براي 
سته است و در مرحله بعد، آن دنیاي واقعی را ي معناي مورد نظر به دنیاي واقعی واب افاده

کند که قدیمی بودن یعنی استفاده از محصوالت  کند و به بیننده القاء می تابعی از خود می
 .وع از تبلیغات کاال به خود نشانه تبدیل شده استندر  این . پاناسونیک
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 تصاویري از محصوالت پاناسونیک در بیلبوردهاي ایران: 3نمونه

 موجد احساس بودنِ کاال. 8-4

کند  هاي تجاري، کاال را نه تنها واجد یک ویژگی، کیفیت یا احساس معین معرفی می آگهی
مثابه یک وعده  واقع، متن هر آگهی، به سازد؛ در ي آن می بلکه آن را موجد و پدیدآورنده

یا ویژگی و شود که پس از مصرف آن کاالي خاص، به آن احساس  است که به خریدار داده می
توان به استفاده از کولرهاي گازي  عنوان نمونه می به کیفیت معین دست خواهد یافت؛

 .پاناسونیک اشاره کرد که حس نشاط، سرزندگی و شادابی بیشتري به شما خواهید داد
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 هاي تلویزیونی غربی تصاویري از تبلیغات کولرهاي گازي پاناسونیک در شبکه: 4نمونه

 ی احساس با کاالجایگزین .8-5

. توان آن را با پول خرید برخورداري از کاال، یعنی برخورداري از قدرتی که به طور معمول نمی
توان آن کاال را جایگزین احساس موردنظر دانست  ها، می ولی اینجا به علت تاکید مکرّر آگهی

دین ترتیب، اگرچه ب. نتیجه، خریدار کاال امکان برخورداري از آن احساس را خواهد داشت و در
توان با پول خرید، با خرید کاالهایی که خود عین زیبایی و  زیبایی یا راحتی یا آرامش را نمی

آگهی زیر بر . ي این مواهب برخوردار بود شود، میتوان از همه راحتی و آرامش محسوب می
رده است اي به یک کاالي خاص گره خو این تأکید دارد که احساس یا کیفیتی ویژه به گونه

فضاي مناسب .اس مطلوب وکیفیت موردنظر دانستتوان خرید آن کاال را جایگزین احس که می
    و آرام، در این تبلیغ، سگ خانگی را به این نتیجه رسانده است که جاي مخصوص خود را 

دهد  تواند رها کند و در محیطی دیگر و بدون سروصدا به خواب رود؛ گویی که  ترجیح می می
 .ن مکان آرامش یابددر ای
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 هاي تلویزیونی غربی تصویري از تبلیغات ماشین  لباسشویی پاناسونیک در شبکه: 5نمونه 

 

 گیري نتیجه. 9

هایی  هاي تبلیغاتی در قالب بررسی نمونه شناسی ویلیامسن در تحلیل پیام ي نشانه نظریه 
سونیک مورد توجه قرار هاي تجاري و بیلبوردهاي تبلیغاتی محصوالت پانا مختلف از آگهی

شناسی که  هاي نشانه گرفت و نشان داده شد، پنج عنصر مورد نظر ویلیامسن در تحلیل
 کارکرد تمایزگذاري، همپیوندي عینی، تابعیت واقعیت از کاال، موجد احساس بودنِ :عبارتند از

و معناي کاال، جایگزینی احساس با کاال به خوبی در محصوالت پاناسونیک نمایانگر هستند 
     شناسی  شود، و با استفاده از تحلیل نشانه ایدولوژیک هر آگهی از طریق دالها ساخته می

 .را رمزگشایی کرد) دال(توان معانی پنهانِ تصاویر  می
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 بررسی انواع فعل در گویش لشنی

 *  parisa.davarii@gmail. com   دکتر پریسا داوري

   استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان

  رویا دهقانی

  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد دهاقان

  دهچکی

شناسی قرار شناسی علمی است که در محدودة دانش نوین زباناي از زبانشناسی، شاخهگوبش
- هاي گویش لري است و گویش لري هم یکی از گویشگویش لشنی یکی از شاخه. گیردمی

کند انواع فعل  تحلیلی کوشش می- این مقاله به شیوة توصیفی. هاي جنوب غرب ایران است
ها به ؛ به همین منظور داده و با زبان فارسی معیار مقایسه کندرسی کنددر گویش لشنی را بر

 45 ساالن بینویژه میانساالن و کهن به-روش میدانی از طریق مصاحبه با گویشوارن این زبان
هاي استان فارس است، به دست آمده   در شهرستان ارسنجان که از شهرستان-  ساله80تا 

 سه زمان  همانند فارسی معیار از آن است که در این گویشحاکی این پژوهش نتایج. است
بیشتر  ،کوشی و به دلیل قاعده کماي بودنمحاورهحال، گذشته و آینده وجود دارد اما به دلیل 

اي با ساخت حال اخباري استفاده جمله  از؛پذیرد نشان دادن کاري که در آینده انجام میبراي
همچنین در این گویش براي منفی کردن . شودافزوده میشود و قید مختص آینده به آن می

از پربسامدترین . گیرند بهره می/me/ از /mi/ و براي استمرار به جاي  ma/naفعل از 
  . است/me/پیشوندهاي فعل این گویش 

  

 14/9/1396 :تاریخ پذیرش مقاله                         7/9/1396: تاریخ دریافت مقاله

  

  

 واژگان کلیدي

  زبان معیار*
  شناسیزبان*
 گویش*

 لشنی  گویش*

  فعل *
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  مقدمه -1

  بیان مسأله 1-1

از میان بیش از شش هزار زبان دنیا، . هاي زبان بشر استشناسی علم مطالعۀ تمامی جنبهزبان
ها در بسیاري از این زبان. اندها هرگز به درستی توصیف، مطالعه و حتی نوشته نشدهبیشتر آن

بسیار ها امري  سال آینده از روي کره خاکی محو خواهند شد و مستندسازي این زبان50
           که اي دارد چنانبحث زبان و زبانشناسی سابقۀ بسیار طوالنی. رسدضروري به نظر می

هاي پیش از میالد، از زمان ارسطو و افالطون و سقراط آغاز شده و رفته رفته به از سده« 
و هاي فردینان دشناسی جدید از سدة بیستم با پژوهشهاي بیستم رسیده است ولی زبانسده

» نامند، آغاز شده استشناسی نو میکه او را پدر زبان سوئیسیسوسور،زبانشناس 
  )25:1378سوسور،(

شناسی روز به روز مورد توجه و شناسی به ویژه در حوزه گویشهاي زبان  در ایران نیز بحث
ین حفظ ا است که هاي متعددها و گویش زبان باایران کشوري. گیرندپیگیري بیشتري قرار می

هاي ایرانی بخش مهمی از فرهنگ ما را تشکیل گویش.رسدها ضروري به نظر میزبان و گویش
دهد که بعضی از آنها آثار مکتوب و ادبی نیز دارند و بسیاري دیگر تنها زبان محاورة اقوام می

کنند که حفظ و نگهداري از بزرگ یا کوچکی است که در گوشه و کنار فالت ایران زندگی می
مطالعه دربارة . ا بر همگان الزم است و عدم توجه به آنها موجب زوال و نابودیشان استآنه

شناختی و هاي زبانشناختی، جامعهها یک منبع بسیار غنی و مناسب براي پژوهشگویش
  . آیدشناسی به شمار میمردم

هاي ایرانی، نهاي زباشوند؛ یکی از شاخهمیهاي متعددي تقسیم هاي ایرانی به شاخه زبان
شناسی هاي کنونی ایران را از لحاظ تاریخی و لهجه ارانسکی زبان.شاخۀ جنوب غربی است

هاي هاي ایرانی جنوب غربی از لهجهها و لهجهبررسی کرده و اظهار داشته است که زبان
  ).128:1358،ارانسکی(گیرند ریشه می) سرزمین پارسه(باستانی جنوب غربی فالت ایران 

 زیر مجموعههاي گویش لري است که  مورد بحث یعنی گویش لشنی نیز از شاخهگویش
هاي لري را به دو اغلب پژوهشگران گویش. رود اریان به شمار میهاي جنوب غربیگویش
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هاي فارس، کهکیلویه و دستۀ اول استان. اند دستۀ گویش لر بزرگ و لر کوچک تقسیم کرده
  .هاي لرستان، ایالم و خوزستان شمالی است استانبختیاري و دستۀ دوم در برگیرندة

 زمان فعل در گویش لشنی گویشوران شهرستان تحلیل، توصیف و این پژوهش به بررسی
  .کندپردازد و سپس آن را با زمان فعل در فارسی معیار مقایسه میارسنجان می

 تقریبی آن وسعت. هاي استان فارس در جنوب ایران استشهرستان ارسنجان از شهرستان
گردد و جمعیت آن بر  درصد کل مساحت استان را شامل می½ کیلومتر مربع است که 1469

هاي این شهرستان از غرب به شهرستان. نفر است 42/725 برابر 1395طبق سرشماري سال 
هاي ریز و بوانات و از شمال به شهرستانهاي نیمرودشت و پاسارگاد و از شرق به شهرستان

) 11:1389فرمانداري ارسنجان،( و بوانات و جنوب به شهرستان خرامه محدود است پاسارگاد
به معناي جا و » گان«آب و هوا و به معناي خوش» ارس«نام این شهرستان ارسنگان بوده که 

ارسنجان . مکان است اما بعد از حمله اعراب به ایران، نام این شهر به ارسنجان تغییر یافت
این شهرستان بسیار زیبا از آب و هوایی معتدل برخوردار است و براي . معرب ارسنگان است

 .باغداري و کشاورزي و دامپروري محیطی مساعد دارد

شان صلیهاي ایران و جزو طوایف لر است و زادگاه اترین طایفهطایفۀ لشنی یکی از بزرگ
د که در زمان آنها از طایفۀ زندیه هستن.  لرستان بوده استجنوب استان همدان و شمال

اند و به همراه او به شیراز حرکت کرده و کریم خان  خان جزو سپاهیان وي بودهسلطنت کریم
بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار سلسلۀ زندیه را منقرض . را با تمام توان به حکومت رساندند

اده طشک و اي در بخش آبشوند؛ گروهی به ایل قشقایی و عدهکند، این طایفه پراکنده میمی
تحقیق مورد نظر بر روي  فعل در . گزینندریز سکنا میهاي مرودشت، ارسنجان و نیشهرستان

 این تحقیق به قصد بررسی و .گویش طایفۀ لشنی در شهرستان ارسنجان انجام گرفته است
- آشنایی با گویش لشنی به عنوان بخشی از گویش لري صورت گرفته است که براي پژوهش

اختی مناسب است و اهمیت بسیار دارد و سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که شنهاي زبان
 فعل در گویش لشنی چگونه است و با فارسی معیار چه شباهت یا تفاوتهایی دارد؟ ساخت
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  پیشینۀ تحقیق1-1

توان به  تحقیقات بسیاري صورت گرفته است که می ایرانهاي مختلفها و گویشدر مورد زبان
 در پانزده )1392(از محمد دبیر مقدم » هاي ایرانیشناسی زبانرده«: اره کرد اشموارد زیر

درباره ن آته و فصل پانزدهم خی پرداهاي ایران به زبان آن چهارده فصل کهفصل نوشته شده
- مجموعه)1379(علی اشرف صادقی » هاي ایرانینامهنگاهی به گویش«،پیامدهاستها و یافته

از » هاي ایرانی نوها و گویش موضوعی زبان- فرهنگ تطبیقی« ، ستهاسیاي از نقدها و برر
هاي بررسی تحول تاریخی تطبیقی واجدر این کتاب نویسنده به ) 1389(محمد حسن دوست 
- یر موقعیت جغرافیایی در تحول واجهاي ایرانی نو، بررسی تأثها و گویشایرانی باستان در زبان

- و بازسازي لغات بازمانده در گویشها، شناسایی  یک از گویشنظام واجی هرگیري ها و شکل
بیدي  ح رضایی باغ» هاي ایرانیها و گویشمعرفی زبان« پرداخته است، هاي ایرانی

  ...و،  )1358(از ارانسکی »  هاي ایرانیزبان«،.،)1380(

  :دربارة گویش لري نیز کتاب و مقاالت بسیاري نوشته شده است که از آن جمله است

  :ها کتاب

 نامه گویش لريکتاب به دستور زبان و واژه،)1393(از محمد نظري » فرهنگ گویش لري« «
 معنی و صوتی الفباي با لري اصطالحات ها وگذشته بر این واژه و اختصاص پیدا کرده است 

از » گویش لري بویر احمدي «. براي همه فراهم شودآن درك و بیان تا است شده آورده
شناسی و واج شناسی  این گویش در این کتاب به توصیف زبان) 1394(ر طاهري اسفندیا

 . و نحوه گویش است، تحلیل شده استپرداخته شده و دستور آن که شامل ساخت واژه
  ...و) 1391( از احمد بارانی »گویش لري از واج تا جمله«

  :مقاالت 

 )1395(ه حق بین فرید سلیمانی و از آرزو»  زمان دستوري و نمود در گویش لري باالگریوه« 
ان دستوري گذشته و غیر گذشته است و دهد که این گویش داراي دو زماین مقاله نشان می

  . استید گذشته نقلی و گذشته بع،، گذشته ساده حال سادهت دستوريخداراي چهار سا
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این مقاله  ،)1392( والی رضایی و مریم امانی بابادي »نمود دستوري در گویش لري بختیاري«
به نمود دستور در روستاي دهنو کوهرنگ پرداخته است و نمودهاي ناقص، تام و کامل مورد 

 این گویش مانند فارسی معیارن مقاله به این نتیجه رسیده است که تحلیل قرار گرفته و ای
خیص ش وجود یا عدم وجود تکواژ قابل ت به صورت، کامل و ناقص بین نمود تامتمایز نمودي

  .است

  مباحثی مانند ساخت در این مقاله،)1385(از اسفندیار طاهري» فعل در گویش بختیاري«
هاي مضارع و ماضی،ساخت مصدر و صفت مفعولی،ادات فعلی،انواع فعل از نظر وجه،زمان  ماده

ها ارائه  هاي خاص و تأثیر فرایندهاي آوایی در صرف فعل و نمود،ساخت فعل مجهول،صرف فعل
   .  بخش،مباحث نحوي مرتبط با موضوع مورد بحث نیز بررسی شده استدر هر.اند شده

  ...و) 1386(از سهیال صارمی » ساخت فعل در گویش مالیري«

 تاکنون پژوهشی در مورد گویش لشنی صورت نگرفته و این تحقیق ها نشان داد که بررسی
  .اولین پژوهش در نوع خود است

  بحث و بررسی -1

 شتفاوت لهجه و گوی -2-1

اند اما نظران زبانشناسی تاکنون تعاریف متعددي ارائه کرده دربارة زبان و گویش و لهجه صاحب
تا به حال کسی نتوانسته مرز بسیار مشخص و دقیقی براي آنها تعیین کند، ارانسکی معتقد 

شاخه شاخه شدن و . میان مفهوم زبان و گویش یک رابطۀ دیالکیتکی وجود دارد« است که 
 تفاوت میان دو زبان یک قبیله یا ملت که در اصل یک زبان واحد است منجر به پیدا شدن

اي نیز معتقدند که لهجه شکل خاصی از عده) 28:1378:ارانسکی( » .گرددتشکیل گویش می
- هاي فرهنگی گوناگون به کار میدر نواحی جغرافیایی یا موقعیت« تلفظ زبان معیار است که 

     ».داننداي از زبان میدانند و گویش را گونهجه را مقولۀ فردي میبرخی زبانشناسان له. رود
شناسی هیچ تفاوتی با گویش از منظر زبان«اي نیز بر این باورند که عده) 9:1385عمادي،(

تنها عامل غیر زبانی است که چنین اصطالحی را به جاي زبان در اجتماع مرسوم . زبان ندارد
 مسأله شده باشد که حتی در بین مردمی که از یک لهجه یا زبان سازد و شاید متوجه اینمی
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هایی وجود دارد که این مسأله ناشی از این است که کنند، تفاوتخاصی مشترك استفاده می
  )30:1368مدرسی،( » هرکس لهجۀ فردي خاص خود را داراست

دن تفاوت بین این دهد براي  نشان دارسد تعریفی که کلباسی از لهجه و گویش میبه نظر می
اي از یک زبان است که براي سخنگویان گویش صورت تغییر یافته« دو بسیار راهگشا باشد؛ 

هاي ها قابل فهم نیست، مانند طبري، گیلکی، کردي و پشتو که مشتق از زباندیگر صورت
اي از یک زبان است که براي سخنگویان دیگر لهجه، صورت تغییر یافته. ایرانی قدیمند

ورتهاي آن زبان قابل فهم باشد، مانند مشهدي، یزدي، کرمانی، شیرازي، فارسی افغانی و ص
  )13:1370:کلباسی( » .اندتاجیکی که مشتق از زبان فارسی دري

. شودکند، اطالق میه فردي که به زبان یا گویشی تکلم میب1شناسی گویشوردر اصطالح زبان
- ه به طور طبیعی آن زبان را در کودکی فرا گرفتهگویشوران بومی یک زبان کسانی هستند ک«

  )10:1380اگرادي،( » .اند

   گویش لشنی-2-2

هاي متعددي است که به شاخۀ اصلی شرقی و غربی و شمالی و کشور ایران داراي گویش
هاي گویش. هاي جنوب غربی ایران استگویش لشنی جزء گویش. گردندجنوبی تقسیم می

هایی هستند که در دورة باستان در جنوب غربی منطقۀ لۀ گویشجنوب غربی در واقع دنبا
ها، یعنی یکی از این گویش«. رفته استهاي ایرانی یعنی سرزمین پارس به کار میرواج زبان

هاي پادشاهان هخامنشی معرف آن پارسی در دورة هخامنشی به قید کتابت درآمده که کتیبه
هاي خراسان و بعدها در ماوراء النهر ی در سرزمینهاي جنوب غربدر دورة میانه گویش. است

هاي آسیاي مرکزي و ها و به احتمال زیاد گویشیک گروه از این گویش. رواج پیدا کردند
هاي فارسی و تاجیکی ادبی معاصر از آن مشتق خراسان منشأ فارسی دري ادبی است که زبان

یز به گروه جنوب غرب تعلق هاي محلی فارسی نة گویشاند و همچنین قسمت عمدشده
  )163:1378ارانسکی،(» .دارد

                                                             
1speaker 
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پارسی، فارسی نو، تاتی قفقاز، الري، لري و بختیاري /ها و گویشهاي فارسی این گروه شامل زبان
هاي اصیل زبان فارسی دري هاي گویش لري است که از گویشگویش لشنی از شاخه.باشد می

بررسی ساخت دستور و واژگانی گویش لري .  ه استهاي افعال فارسی میانو پر از لغات و ریشه
از فارسی میانۀ ساسانی که خود « دهد که که به شاخۀ جنوب غربی مربوط است، نشان می

بنابراین مطالعه روي  )25:1373مقیمی،(» .استان است، انشعاب یافته استدنبالۀ فارسی ب
 به کمک علمی توصیف نکهآ نخست« ویژه این گویش فواید بسیاري دارد؛ ها و بهگویش

 اطالعات بر افزودن آن دوم فایدة است و زبان عمومی هاي ویژگی کشف و عمومی زبانشناسی
 به کمک آن و دارد هم سومی فایدة فارس، منطقۀ هايگویش .است ایرانی هايزبان از ما

  )12:1381سالمی،( » .است میانه فارسی زبان از ما بیشتر شناخت

  ر گویش لشنی زمان فعل د – 2-3

  . گذشتهوحال : در این گویش فعل دو زمان دارد 

  :  زمان حال -2-3-1

 . و ملموس استلتزامی، ااخباريزمان حال در این گویش شامل مضارع 

   مضارع اخباري -1 – 1 – 3 – 2

دهد که  در زمان حال یا آینده انجام خواهد گرفت اما فعل مضارع اخباري عملی را خبر می
خورد که هم مربوط به گاو علف می: کند مانندگاهی عملی را به طور مطلق بیان میاین فعل 

زمان گذشته است و هم حال و هم آینده و با قید مربوط به آینده این فعل مربوط به آینده 
 )159:1364شریعت،.(روداو فردا می: شودمی

  :در گویش لشنی به صورت زیر است » مضارع اخباري« صورت فعل 

  شناسه+بن مضارع /+me= / رع اخباري مضا

   /raften/ » رفتن « صرف زمان هاي حال از 
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   مفرد–یک / me – rr – em/   »روم  می« 

   مفرد–دو  / me – rr – i/   »روي  می« 

   مفرد–سه  / me – rr – e/   »رود  می« 

   جمع–یک / me – rr – im/   »رویم  می« 

   جمع–و د / me – rr – in/   »روید  می« 

   جمع–سه / me – rr – en/   »روند  می« 

  :شود ؛ مانند منفی می / mi/ پیش از  / na/ و  / ne/ این فعل همانند فارسی معیار ، با وند 

   /ne – me – rr – em/   »روم  نمی« 

  

دهندة این مطلب است که برخی حروف در این گویش در  تلفظ حروف باال به خوبی نشان
  .شودهاي فعل، مشدد تلفظ میانبرخی از زم

  مضارع التزامی – 2 – 1 –2-3

فعلی است که مربوط به زمان حال یا آینده باشد و در آن معنی لزوم یا شک و تردید یا آرزو و 
  )161:همان. (تمنا باشد

  :آید  فعل حال التزامی در این گویش به صورت زیر می

  شناسه+ ماده حال / + ba / - / bo= / فعل التزامی 

   /  :goften »گفتن « صرف فعل التزامی از مصدر 

   مفرد– یک - / bo – w – em/   »بگویم « 
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   مفرد– دو - / bo – w – i/   »بگویی « 

   مفرد– سه - /  bo – w – e/   »بگوید « 

   جمع– یک -  / bo – w – im/   »بگوییم « 

  مع ج– دو - / bo – w – in/   »بگویید « 

   جمع– سه - / bo – w – en/   »بگویند « 

  /zaden/ » زدن « صرف فعل التزامی از مصدر 

   مفرد–یک  / ba – zzen – em/   »بزنم « 

   مفرد–دو  / ba – zzen – i/   »بزنی « 

   مفرد–سه  / ba – zzen – e/   »بزند « 

   جمع–یک  / ba – zzen – im/   »بزنیم « 

   جمع–دو  / ba – zzen – in/   »بزنید « 

   جمع–سه  / ba – zzen – en/   »بزنند « 

  :مضارع ملموس – 3 – 1 – 2-3

رود که نویسنده یا گوینده بخواهد فعلی را که در شُرف وقوع یا مضارع ملموس وقتی به کار می
  )61:1385انوري، گیوي، . (در حال وقوع است بیان کند

  : به قرار زیر استصورت فعل مضارع ملموس در گویش لشنی

  شناسه + ماده حال  / + daštan+/ mi/ »داشتن « مضارع ساده فعل 

   /xordan/ » خوردن « صرف حال استمراري فعل 
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  شود تلفظ می /harden/خوردن در این زبان 

  یک  مفرد / dar – em – mi – har – em/  »خورم  دارم می« 

   مفرد–دو  / dar – I – mi – har – i/   »خوري  داري می« 

   مفرد–سه  / dar – e – mi – har – e/   »خوري  دارد می« 

   جمع–یک / dar – im – mi – har – im/   »خوریم  داریم می« 

   جمع–دو  / dar – in – mi – har – in/   »خورید  دارید می« 

   جمع–سه  / dar – en – mi – har – en/   »خورند  دارند می« 

  :ذشته  زمان گ-2-3-2

   گذشتۀ ساده یا ماضی مطلق– 2-3-2-1

ماضی مطلق آن است که بر زمان گذشته داللت کند خواه بر زمان نزدیک و پیوسته و خواه 
  )29:1368یاسمی و دیگران،(دور باشد 

  :صورت تجزیۀ این فعل در گویش لشنی همانند فارسی معیار به صورت زیر است 

  شناسه+ماده گذشته 

   /šenoftan »شنیدن « / از صرف گذشته ساده 

   مفرد–یک  / šenoft – em/   »شنیدم « 

   مفرد–دو  / šenoft – i/   »شنیدي « 

   مفرد–سه  /     - šenoft/   »شنید « 

   جمع–یک  / šenoft – im/   »شنیدیم « 
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   جمع–دو  / šenoft – in/   »شنیدید « 

   جمع-سه  / šenoft – en/   »شنیدند « 

گردد،  شود ، منفی می که به آغاز آن افزوده می / na/ ر گویش لشنی با وند نفی این فعل د
  :مانند

   /na – šnoft – em/   »نشنیدم « 

  : ماضی ملموس– 2 – 2 – 2-3

ماضی ملموس فعل را در شرف اتفاق افتادن، یا در حال اتفاق افتادن در زمان گذشته نشان 
  )56:1385انوري،گیوي،( دهدمی

  :یۀ این فعل در گویش لشنی به صورت زیر است صورت تجز

  شناسه+بن فعل+ mi+» داشتن «  / daštanصرف گذشته فعل 

  .شودتلفظ می čiden که  /čidan/ »چیدن « ملموس فعل ) ماضی ( صرف گذشته 

   مفرد–یک/  došt – em – mi – čid – em/   »چیدم  داشتم می« 

   مفرد–دو / došt – I – mi – čid – i/   »چیدي  داشتی می« 

   مفرد–سه / - došt -  mi – čid/   »چید  داشت می« 

   جمع–یک / došt – om – mi – čid – im/   »چیدیم  داشتیم می« 

   جمع–دو / došt – in – mi – čid – in/   »چیدید  داشتید می« 

   جمع-سه / došt – en – mi – čid – en/   »چیدند  داشتند می« 
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  : ماضی التزامی– 3 – 2 – 2-3

دهد که واقع شدن آن در زمان گذشته الزم بوده است، اما یقین ماضی التزامی از فعلی خبر می
  )35:1369خانلري، (.نیست که انجام گرفته باشد

  :صورت تجزیۀ این فعل در گویش لشنی به صورت زیر است

   /boyen »بودن « ) + ه+بن ماضی(صفت مفعولی 

   /goft – e/ می از صورت صرف فعل ماضی التزا

   مفرد–یک / goft – e – boy – em/   »گفته باشم « 

   مفرد–دو  / goft – e – bo ( y ) – i/   »گفته باشی « 

   مفرد–سه  / goft – e – boy – e/   »گفته باشد « 

   جمع–یک  / goft – e – boy – im/   »گفته باشیم « 

   جمع–دو  / goft – e – bo ( y ) – in/   »گفته باشید « 

   جمع- سه  / goft – e – boy – en/   »گفته باشند « 

. شود در آغاز فعل منفی می/na/فعل ماضی التزامی در این گویش با افزودن وجه نفی
-na-xonde/:نخوانده باشم : همراه شود» شاید«تواند با کلمات شرط در جمله همچنین می

buym  

  : ماضی نقلی– 4 – 2 – 2-3

ضی نقلی فعلی است که در گذشته واقع شود اما اثر یا نتیجۀ آن تا زمان حال نیز باقی است ما
  )34:همان(

  :صورت تجزیۀ این فعل در گویش لشنی چنین است
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  شناسه ماضی نقلی) + ه+بن ماضی(صفت مفعولی 

   مفرد–یک  / raft – e – em/   »ام  رفته« 

   مفرد–دو  / raft – e – ey/   »اي  رفته« 

   مفرد–سه  /  - raft – e/   »است  رفته« 

   جمع–یک  / raft – e – ym/   »ایم  رفته« 

   جمع–دو  / raft – e – yn/   »اید  رفته« 

   جمع–سه  / raft – e – n/   »اند  رفته« 

  .شود در آغاز فعل منفی می/na/فعل ماضی نقلی در این گویش با افزودن وند نفی 

  na/hond-emeام   نخوانده

  : ماضی بعید– 5 – 2 – 2-3

. رود که پیشتر از فعل دیگري اتفاق افتاده باشدماضی بعید بیشتر براي بیان فعلی به کار می
-فعلی را که قبالً اتفاق افتاده با ماضی بعید و فعلی را که بعد از آن روي داده معموالً با فعل

 )35:1385انوري، گیوي، (.کنندهایی از قبیل ماضی ساده یا استمراري بیان می

  :صورت تجزیۀ این فعل در گویش لشنی چنین است

 /biden/صیغه صرفی فعل بودن ) + ه+بن ماضی(صفت مفعولی 

   مفرد–یک  / hard – e – bi – y – em/   »خورده بودم « 

   مفرد–دو  / hard – e – bi – y – ey/   »خورده بودي « 

   مفرد–سه  / hard – e – bi – ye/   »خورده بود « 
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   جمع–یک  / hard – e – bi – yem/   »خورده بودیم « 

   جمع–دو  / hard – e – bi – eyn/   »خورده بودید « 

   جمع–سه  / hard – e – bi – yen/   »خورده بودند « 

  فعل امر – 3 – 2-3

. کنیم طلب میفعل امر، فعلی است که با آن انجام دادن کاري یا داشتن و یا پذیرفتن حالتی را
  )45:همان(دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع : رودبراي فعل امر دو ساخت به کار می

  :تجزیۀ صورت این فعل در گویش لشنی چنین است 

ba – be , bo + / شناسه امر+ بن مضارع  

  مثال امر مفرد

   /bey/   »بده «    /ba – mir/   »بمیر « 

   /ba – zzen/   »بزن «    /ba – kkoš/   »بکش « 

   /bowr/   »ببر «    /bows/   »بدوش « 

   /beyr/   »بگیر «    /bel/   »بگذار « 

   /be – her/   »بخور «    /bo – hoft/   »بخواب « 

  مثال امر جمع

  Ba-zzenin  »بزنید«

  bohrin »بخورید« 
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  bakišin  »بکشید«

  bajekin  »فرار کنید« 

  شوند مانند رفتنصرف می / ba , be , bo / برخی افعال امر در این گویش بدون وندهاي

   /row/   »برو «    /row – in/   »بروید « 

  :منفی می شود ؛ مانند  / ma/ یا  / na/ این فعل با وندهاي 

   /ma – šken/   »نشکن « 

   /ma – row/   »نرو « 

   /na – hoft/   »نخواب « 

  

  :فعل نهی  – 4 -2-3

شود، نهی یعنی کسی را از کاري بازداشتن انده میخو» نهی«صورت منفی فعل امر، 
 )126:1379خانلري،(

فعل نهی نیز در این گویش مشابه فعل امر است با این تفاوت که به جاي پیشوند امر، پیشوند 
  :شود؛ مانند  ظاهر می / ma / , / na/ نهی یعنی

   /no – w/   »نگو « 

   /ma – koš/   »نکش « 

  / ma – škan/   »نشکن « 

   /na – zan – in/   »نزنید « 
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  : فعل مجهول – 5 – 2-3

- دهیم و فاعل آن را در جمله ذکر نمیفعل مجهول فعلی است که آن را به مفعول نسبت می
  )84:همان(کنیم یعنی فاعل معلوم نیست 

  :تجزیۀ صورت فعل مجهول در گویش لشنی به قرار زیر است 

   /miyun/  معین صورت صرف شده مناسب فعل+ صفت مفعولی 

  : حال اخباري مجهول – 1 – 5 – 3- 2

   مفرد–یک  / bord – e – miyum/   »شوم  برده می« 

   مفرد–دو  / bord – e – miyey/   »شوي  برده می« 

   مفرد–سه  / bord – e – miyu/   »شود  برده می« 

   جمع–یک  / bord – e – miyeym/   »شویم  برده می« 

   جمع–دو  / bord – e – miyeyn/   »شوید  برده می« 

   جمع–سه  / bord – e – miyen/   »شوند  برده می« 

گیرد ، منفی  که پس از صفت مفعولی قرار می / na/ این فعل با  در گویش لشنی با وند نفی 
  :شود؛ مانند  می

  bord – e – na-miyu/   »شود  برده نمی« 

  bord – e –na- miyeym/   »شویم  برده می« 
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  : حال التزامی مجهول– 2 – 5 – 2-3

   مفرد–یک  / košte – boyem/   »کشته بشوم « 

   مفرد–دو  / košte – bo ( y ) i/   »کشته بشوي « 

   مفرد–سه  / košte – boye/   »کشته بشود « 

   جمع–یک  / košte – boyim/   »کشته بشویم « 

  ع جم–دو  / košte – boyin/   »کشته بشوید « 

   جمع–سه  / košte – boyen/   »کشته بشوند « 

  و پیش  از ریشه فعلکه پس از صفت مفعولی / na/ این فعل در گویش لشنی با وجه نفی 
  :مانند گردد، آید، منفی میمی

   /košte – na-boyem/   »کشته نشوم « 

  : گذشتۀ سادة مجهول– 3 – 5 – 2-3

   مفرد–یک  / gofte – biyem/   »گفته شدم « 

   مفرد–دو  / gofte – biyey/   »گفته شدي « 

   مفرد–سه  /    - gofte – bi/   »گفته شد « 

   جمع–یک  / gofte – biyeym/   »گفته شدیم « 

   جمع–دو  / gofte – biyeyn/   »گفته شدید « 

   جمع–سه  / gofte – biyen/   »گفته شدند « 
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تمایل زبان فارسی بر این است که تا وقتی از «داشت که البته این نکته را از نظر نباید دور 
  )136:1374باطنی،(» توان استفاده کرد از مجهول استفاده نکندساختمان معلوم می

  فعل نفی – 6 – 2-3

  :شود؛ مانند منفی می / na/ ها با افزودن پیشوند فعلی در این گویش ، همۀ فعل

   /raft – em/   »رفتم « 

   /naraft – em/   »نرفتم « 

   /merr – em/   »روم  می« 

   /na merr – em/   »روم  نمی« 

  /me-(h) am/  »خواهم می« 

  Na-me-ham »خواهم نمی«

   زمان آینده-7 -2-3

طرز ساختن این ... عل آینده یا مستقبل آن است که بر انجام عملی در زمان آینده داللت کندف
- از مصدر کمکی خواستن را به دست می)  و ببدون می( فعل چنان است که فعل مضارع 

و پس از آن مصدر یا بن ماضی ) خواهم، خواهی، خواهد، خواهیم، خواهید، خواهند. (= آوردیم
  )163:1364شریعت،.( آوریممی

  :شود ، مانند در این گویش زمان آینده با مصدر کمکی خواستن بسیار کم به کار برده می

 saba miam dars behonam        خواهم درس بخونم   فردا می

 براي نشان دادن کاري که در در این گویش  بیشتر زمان آینده فعل شبیه زمان حال است و
اي با ساخت حال اخباري به اضافۀ قید آینده استفاده  آینده انجام خواهد گرفت معموالً از جمله

این فعل بیشتر در « یرا  ز؛ها باشدگویشکوشی در تواند قاعده کم که دلیلش میشودمی
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( » .برندرود و در مکالمه، فعل زمان حال را به جاي آینده به کار میها به کار مینوشته
 )163:همان

  sabā mioramet shahrبرمت شهر  فردا می

 unun pas sabā merren karballāروند کربال    آنها پس فردا می

 emšow sāate dah mioftem       خوابمامشب ساعت ده می

 sale diye hunamoneh gaptar mikonimکنیم مان را بزرگتر می سال دیگر خانه

 

  č  čidan  چ 

 Harden) (xordan  شود  تلفظ می hکه   X  شودکه ح تلفظ میخ  

  š  šenoftan  ش

بِ امر که گاهی ب تلفظ 
  شودمی

b ba – mir  

گاهی گ در افعالی مانند 
  .شودبگویم تلفظ نمی

g bo – w – em  
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  گیري نتیجه

هاي جنوب غرب ایران است و همانند زبان فارسی معیار داراي ویش لشنی که یکی از گویشگ
اي بودن براي زمان سه زمان حال، گذشته و آینده است که البته به دلیل شفاهی و محاوره

ده به آن افزوده شود و قید مختص به آینبا ساختار مضارع اخباري استفاده میآینده از فعل 
گیرند و براي منفی بهره می  /me/ از  /mi/چنین براي استمرار فعل به جاي گردد؛ هممی

هاي  همانند فعل تقریباًها در این گویش فعل.شود استفاده می/na/ و /ne/کردن فعل از
 . داردهایی همچون حذف یا قلب وجودها تفاوتشوند اما در تلفظ واجفارسی معیار ساخته می

 miشود و جاي  ساخته میشناسه +بن مضارع  /+me= / اخباري :در این گویش  فعل مضارع 

مضارع ساده فعل مضارع ملموس همانند فارسی معیار است و از . رودبه کار می meاستمراري 
 beشود و مضارع التزامی جاي ساخته میشناسه + ماده حال  / + daštan +/ mi/ »داشتن « 

 فعل ماضی ساده، التزامی، نقلی در این زمان فعل ماضی.شود آورده میbo یا baفعل در اول 
 تلفظ /biden/و ملموس همانند فارسی معیار است و ماضی بعید صیغه صرفی فعل بودن 

صرف  /  ba – be , boبا سه حرکت فتحه و کسره و ضمه همراه با باي امر:  فعل امر.شودمی
 است  /miyun/ صورت صرف شده مناسب فعل معین ن گویش فعل مجهول در ای. شودمی
  .شودساخته میصورت فعل + ma/naو فعل نفی با دو صورت رود جاي شدن به کار میه که ب
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  :، جولی، آلیسون، همپشایر جنسیت و زبان دیننقد و بررسی کتاب
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 تهران  شناسی همگانی دانشگاه پیام نور  ارشد زبانکارشناس
 
 

 چکیده
هاي مذهبی در  کنند، دانشجویان مؤنث در کالس ها در مورد جنسیت خدا بحث می فمینیست

کنترل را به نمایش  هاي غیرقابل  فحاشی2مانند، بیماران سندروم تورت کانادا، ساکت می
هاي دینی آمریکا، در مورد خدا، والدین، جنسیت و  کنندگان در انجمن گذارند و شرکت می

رسند اما در این  در نگاه اول این موضوعات نامرتبط به نظر می. کنند تمایالت جنسی بحث می
کند تا تصویري از تقاطع زبان، جنسیت و دین را به نمایش   سعی می3 آلیسان جولی،کتاب

کند، براي درك ما از جنسیت و زبان   این مقاالت ظهور میبرخی از موضوعاتی که در. بگذارد
هاي  ي زبان در هویت اهمیت قدرت در عدم تقارن زبان جنسیت زده، استفاده: اساسی هستند

هاي جنسیتی در  جنسیت افراد، اهمیت بررسی محلی زبان و جنسیت در جوامع، تفاوت
این کتاب درك ما را . مایالت جنسیها در مورد جنسیت و ت آموزش زبان دوم و تعامل گفتمان

عنوان دیدگاه جدیدي که از طریق آن نیز  در مورد این موضوعات افزایش داده و دین را به
 .کند توان موضوعات زبانی را مشاهده کرد، معرفی می می

  
 

 15/9/1396 :     تاریخ پذیرش مقاله                              10/9/1396: تاریخ دریافت مقاله
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 مقدمه. 1
ي دین به تحقیقات  کند که چرا واردکردن مطالعه گونه آغاز می ي کتاب را این جولی مقدمه

دین بسیار . شود شناسی اجتماعی، اتفاق بزرگی در تاریخ این رشته مطالعاتی محسوب می زبان
د و ان هاي دیگر جهان بازکرده فراگیر است، مذاهب غربی و شرقی راه خود را به سمت قسمت

هاي کوتاهی از مقاالت را  او خالصه. سرعت در حال تغییر است نقش زنان در دین و رهبري به
 :کند کند و به اهمیت تحلیل محلی این موضوع اشاره می ارائه می

عنوان  ها و سفر معنوي را به ها، رفتارها، نگرش ها، قربانی هاي فکري، نشانه مذاهب ایده
اگرچه، چگونگی بررسی و ارتباط . گذارند تراك میبخشی از زندگی معنادار به اش

کند و اغلب  هرکدام از ما با دین، امري کامالً فردي است و با زمان و مکان تغییر می
 )5: 2005جولی، . (توجهی در فرهنگ و جوامع تنیده شده است اوقات به شکل قابل

 مقاالت کامالً روشن با خواندن. آنچه در مقدمه وجود ندارد، زمینه و چارچوب نظري است
چیزي که خواننده . ي زبان و جنسیت تناسب دارد شود که چگونه این کتاب با حوزه می

طرف و زبان و دین از  یک داند این است که چگونه این کتاب تحت تأثیر دین و جنسیت از نمی
 شد که شامل مقدمه زمانی مفیدتر می. کند طرف دیگر، قرار گرفته است و به آن کمک می

مانند هر کتاب . اند بحث در مورد مسائلی بود که محققان را براي پژوهش جذب خود کرده
یا نظري  اگرچه، اغلب مقاالت ازنظر توصیفی و. نظر کیفی با هم فرق دارند دیگري، مقاالت از

 5 و مونی4کنند اما برخی مانند مقاالت تکان ي جنسیت و زبان می ارزشی به حوزه هاي با کمک
 .اند راي ایجاد تنوع در کتاب، وارد آن شدهصرفاً ب

 
 نقد و بررسی. 2

هاي مختلف و  اولین مقاله که توسط تکان نوشته شده است به مرور جنسیت خدا در دین
ها، هنر  هایی که مربوط به مثلث، استعاره ، داده)14: همان(پردازد  شده می آوري هاي جمع داده

اي از سنن مختلف دینی، از یونان باستان و  ردهو عبادت است همچنین آراي متعدد و گست
آنجاکه از منابع  کند؛ اما از  را بررسی می7 و خدایان ودایی6هاي مصري تا برهمنی هندو اسطوره
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ها حتی نویسنده هم ندارند چندان  که برخی از آن طوري کند به اینترنتی زیادي استفاده می
دهد انگار که  بحث قرار می اي مورد گونه یان را بهتکان همچنین، اد. معتبر و قابل استناد نیست

هاي متضاد مربوط به  ها یکپارچه هستند و براي اینکه این یکپارچگی صدمه نبیند گفتمان آن
ي ضعیفی است براي مقاالتی که  این فصل فقط مقدمه. کند تفسیر کتاب مقدس را گزارش نمی

 .آیند در ادامه کتاب می
ها و  هاي میان فمینیست  در مورد بحث8انسیس بریتومرور بسیار جالبی که فر

، تصویر بیشتري از جنسیت خدا را نشان )29: همان(دهد  اش ارائه می گرایان در مقاله سنت
گذارد که  هاي جنسیت زده را به نمایش می ابتدا بررسی تصویري از ضمائر و استعاره. دهد می

کند که  ها را بیان می اي از نظریات فمینیست دهند اما در ادامه دامنه خدا را مذکر نشان می
: جنسیت خدا«علیرغم اینکه عنوان مقاله بریتو . گذارند نظري کامالً عکس را به نمایش می

توان گفت که این مقاله صرفاً  جرئت می باشد، اما به می» مسیحی-هاي فمینیستی یهودي بحث
 .پردازد گرایی می به کاتولیک

اند به بررسی زبانی جنسیت  بررسی قرارگرفته این کتاب مورددو مقاله دیگري که در 
هاي لفظی مانند ضمایر مردانه عمومی، ضمایر مردانه شخصی، ترتیب  نامتقارن بیشتر پدیده

سمیرا . کند کلماتی که بر دو جنس داللت دارند، معانی لغات و عناوین تجلیلی را بررسی می
و کالیانی ) 40: همان(» مؤنث زبان عربی/اي مذکرهاي نموده نامتقارنی« با مقاله 9فروانه

، جا )63: همان(» ي هندوئیسم و زنان هندوستان هاي جنسیت زده صحبت«با مقاله  10شبادي
ي  گرایی در زبان دو جامعه گذارند تا نشان دهند که چگونه جنسیت می) 1975 (11پاي لیکاف

هاي شخصی و شرایط توجه به  اژي ناممقاله فروانه به تحلیل ساختو. مذهبی، نهادینه شده است
 .کند ها کمک بسیار شایانی می آن

ها پرداخته شده است،  ي دیگر موجود در این کتاب به آن موضوع دیگري که در دو مقاله
اثر » ساخت هویت جنسی در جوامع کلیسایی: کلیساي سایبري«مقاله : گفتمان آنالین است
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علیکم برادر، این حق من است که در این مورد نظر  سالم«و مقاله ) 80: همان (12سیج گراهام
ي  ، نوشته»آورند زنان مسلمان انگلیسی موقعیت خود را در فضاي مجازي به دست می: بدهم

تر  هر دو این مقاالت، درك ما را از گفتمان آنالین، مشکل). 99: همان (13فاضله بهیمجی
 و 1994 14توانید به نظریات هرینگ براي مطالعه بیشتر موضوع گفتمان آنالین می(کنند  می

تر از مردان  اي، ساکت یا مؤدب دهند که زنان همیشه حاشیه و نشان می)  مراجعه کنید1996
زنان نقشی حیاتی در روشن کردن و حفظ هویت گروه و «ي آنالین گراهام،  در جامعه. نیستند

وي با ارائه . دهند  انجام میتر از کاري که در دنیاي واقعی ، حتی حیاتی»کنند اجتماع بازي می
هاي مردان، دشمنانِ هستند، این  ي پست اندازه هاي زنان، به دهد که پست هایی نشان می مثال
کنند که نظریات وي در مورد میزان مشارکت و تضادهاي به وجود  خوبی بیان می ها به مثال

ر جوامع آنالین بریتانیا بهمیجی، گفتمان میان مسلمانان جوان د. ها، صحت دارد آمده و حل آن
دهد که زنان با دیگر اعضاي آنالین بحث و مجادله دارند، به  او نشان می. کند را بررسی می

این . گذارند کنند و دانش خود را به نمایش می مفاهیم و تصورات اصلی در اسالم اعتراض می
بی خودشان را در زنان با عنوان کردن موضوعات و شروع بحث با استفاده از کلمات قرضی عر

دهند و الگوي تابع بودن زنان اسالمی را  محیط آنالین، مذهبی، آگاه و داراي حق نظر نشان می
این مقاالت که جزء تأثیرگذارترین مطالعات این مجموعه هستند، به درك . برند زیر سؤال می

ي کامپیوتر،  لهوسی ویژه در ارتباط به بیشتر ما از گفتمان در تعامالت ترکیبی دو جنسیت، به
 .کنند کمک می

: هاي مربوط به گرایش مخالف است ي داده دهنده نشان) 120: همان(ي خود جولی  مقاله
مداري  اخالق«او در مقاله خودش با عنوان . هاي دو جنسیتی ناتوانی زنان در مشارکت در زمینه

ندرت در جلسات   هدهد که چگونه دانشجویان مؤنث ب ، نشان می»در استفاده از زبان و سکوت
ي  دهنده جایگاه ساکت زنان نشان. کنند پرسش و پاسخ یک کالج کانادایی شرکت می

هاي تکمیلی  اگرچه این مقاله از داده. موجود در جوامع مسیحی است» اخالقیات مؤنث«
ي فمینیست و  خوبی به نظریه دهد به کند اما تحلیلی که ارائه می سمینارها استفاده می

 .کند  حوزه الهیات ارتباط پیدا میهاي پژوهش
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: همان(» داري عادات فحاشی در کنار دین: زنان آمریکایی« با عنوان 15مقاله تیموتی جی
قبل از شروع مقاله ابتدا نتیجه پژوهش قبلی خود . کند ، موضوع مهم دیگري را مطرح می)136

هاي مختلف و  دهند و از فحش مردان بیشتر از زنان دشنام می«: کند را عنوان می
فحاشی  (16نتایج بررسی او در مورد کورپواللیا. »کنند آمیزتري استفاده می توهین

او همچنین به بررسی . توجه است میان بیماران سندروم تورت بسیار جالب) کنترل غیرقابل
آمده از  دست هاي استراحت این بیماران و مشاهدات به مطالعات آزمایشگاهی مربوط به زمان

ح با بررسی این داده فرضیاتی را مطر. پردازد ها می ي کارگر کارخانه ارزیابی رفتار زنان طبقه
: مثال عنوان گیرد، به کند که در این فرضیات رفتار میان افراد مذهبی را در نظر می می

کنندگان مؤنث  خواهند تأثیر خوبی روي آزمایش هاي مذکر خجالتی هستند چون می سوژه«
هاي مثبت کمتري  شود، واکنش اي پر از ناسزاگویی بزرگ می کودکی که در خانه«یا » بگذارند

زنی مذهبی که با ناسزا مواجه «و »  و مفاهیم مذهبی را یاد خواهند گرفتنسبت به کلمات
 .»شود، ناسزا نخواهد گفت می

مقاله دیگري است که توسط چائو چی » ها و مذاهب در تایوان زبان: زنان و مردان«
ي بسیار خوبی براي روابط بین  توان آن را مقدمه که می) 169: همان( نگاشته شده است 17لیائو
هاي مختلف ازجمله انگلیسی، تایوانی و ماندري  هب بودائی، تائویی و مسیحیت و زبانمذا

وسیله متغیرهاي جنسیت، سن و سطح  ها و افراد مذهبی به انتخاب زبان پرستشگاه. دانست
مسیحیت و زبان انگلیسی به افراد با تحصیالت و طبقه . شود اقتصادي تعیین می - اجتماعی

زنان . تر بودائی و مسیحی رواج دارد سال هاي کهن ویی بیشتر در میان نسلاجتماعی باالتر و تائ
که  کنند درحالی هاي مذهبی شرکت می روند و در مراسم بیشتر از مردان به کلیسا یا معبد می

 .مردان بیشتر به خواندن کتاب مقدس عالقه دارند
) 203: همان(» ديهاي زنان به انگلیسی در عربستان سعو نامه«فصل مربوط به مقاله 

ي عربستان سعودي ازجمله  ، مرور خوبی از جامعه18هانس نیفکا. بخش بسیار جالبی است
. کند هاي دینی و قومی و نقش زنان ارائه می مراتب قوانین دینی، استفاده از رسانه، سلسله
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ي  دهش هاي تحلیل همگام با داده) هاي زنان باالتر از ده سال نامه(تحلیل بخشی بسیار کوچک 
هاي زنان و مردان شکل و محتواي یکسانی دارند اما زنان  دهد که نامه قبلی نیفکا، نشان می

هاي زبانی  ها منبع با ارزشی از داده نظر نویسنده، نامه از. اند شده عنوان گروه برجسته شناخته به
 .در مورد زنان عربستان سعودي هستند

شده بین رهبران و  اتبات نوشتهدر مورد مک) 231: همان (19تحلیل آنابل مونی
کند اما متأسفانه کمک نظري  هاي مسیحی خوانش جالبی ارائه می کنندگان مراسم شرکت

شده در این بخش در  مکاتبات بررسی. کند کمی در جهت روشن شدن این موضوع ارائه می
. ت اس20کنندگان و واکنش یکی از رهبران مذهبی، دیوید برگ مورد تفاوت جنسی بین شرکت

 زنان افرادي خودخواه، مستقل، القید، سرکش، انقالبی و یک دنده ،بر اساس نظر این رهبر
... زنان را در رها ساختن خود و قدرتشان،«هاي گفتمان مونی  بر اساس بررسی سبک. هستند

... کنند کنند و اطاعت را از عشق جدا می وقتی عشق الهی را از عشق جسمانی پاك می
 .دهند نشان می» ندقدرتمند و ارزشم

کارآفرینان زن : انشاء اهللا امروز کار پیدا خواهد شد« با عنوان 21ي شارتریا کولیر مقاله
گروه کوچکی ) 258: همان(» سازند سنگالی از طریق استفاده از زبان و عمل اسالمی، هویت می

در . کند رسی میاز مهاجران انگلیسی، فرانسوي و عربی را در یک آرایشگاه زنانه فیالدلفیا، بر
تر نسبت به والدین خود بیشتر از زبان  رفت، مهاجران جوان طور که انتظار می این بررسی همان

شده است  بر اساس تحلیل گفتمانی ضعیفی که در این مقاله ارائه. کنند انگلیسی استفاده می
ن، دین، حفظ فرهنگ به شکل روزمره و از طریق زبا«گیرد که  گونه نتیجه می نویسنده این

تجارت کوچک، مکان کوچکی براي ایجاد هویت میان . »دهد تجارت و رابطه با مشتري رخ می
 .مهاجران است

جنسیت، اکتساب زبان « تحت عنوان 23 و نانسی برکوویز22ي دبورا کوهن درنهایت، مقاله
رویکرد ) 270: همان(» هاي یهودي آمریکاي شمالی هاي دینی در دبیرستان عبري و ارزش
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بر اساس نظرسنجی عبري که بین . کند اوتی براي تعامل زبان، جنسیت و دین پیشنهاد میمتف
کنند انجام  ي درسی عبري مدارس یهودي شمال آمریکا تحصیل می  نوجوانی که در برنامه735

هاي دینی و محیط کالس میانجی تأثیر جنسیت  ارزش«گرفت نتیجه بیانگر این امر است که 
دانش آموزان غیر ارتدکس و دانش آموزان ارتدکس که در یک . » هستندبر موفقیت و انگیزه

هاي جنسی کمی را در انگیزه و عملکرد به نمایش گذاشتند؛  خواندند، تفاوت کالس درس می
اي درس  ي جداگانه هاي پسرانه و دخترانه اما دانش آموزان ارتدوکسی که در کالس

ي  این تحلیل آماري، پیچیدگی جدیدي به بدنه. اي نشان دادند هاي عمده خواندند، تفاوت می
تر  تر و موفق بزرگ تحقیق اضافه کرد و نشان داد که دختران در مطالعات زبان دوم، باانگیزه

  .هستند
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 نتیجه گیري. 3
 هاي دینی مختلفی، از این کتاب به گروه. یکی از نقاط قوت این کتاب، گستردگی آن است

هاي مختلف مسیحی  ها، هندوها و فرقه ها، تائوئیست نان، یهودیان، بودائیجمله مسلما
استفاده توسط محققان  هاي نظري مورد هاي متنوع و چارچوب پردازد عالوه بر این روش می

نگاري  هاي تجربی، قوم ها، روش ها، نظرسنجی جنسیت و زبان، ازجمله مشاهدات، مصاحبه
، تحلیل زبانی واژگان و مرور ادبیات را شامل )فتمان آنالینازجمله گ(ها  ارتباط، تحلیل متن

اند و برخی دیگر بیشتر جنسیت را مبنا قرار  برخی مقاالت، بیشتر بر دین تمرکز کرده. شود می
ها مشترك است، تعامل  ي آن اند و بعضی دیگر بر زبان تأکیددارند؛ اما چیزي که بین همه داده

جنسیت و : کند خوبی خالصه می تار مریم میرهوف، این را بهپیش گف. بین این سه زمینه است
هاي جنسیت و  موقع براي بررسی دقیق تعامل ایدئولوژي ي حرکت به دهنده نشانزبان دین 
 .دین است

رسد اما براي تقویت  که نحوه انتخاب مقاالت در این کتاب منطقی به نظر می درحالی
ند که این امر تنها به این دلیل است که برخی از کن درك خواننده از موضوع کمک شایانی نمی

مانند مقاالت شبادي و فروانه، بیشتر در مورد تبعیض (اند  مقاالت نابجا در این کتاب آورده شده
بهتر بود که نویسنده مقاالت را ). هاي فردي و زبانی زند تا هویت جنسیتی در جامعه حرف می

 ارتباط با الهیات، اجتماع و هویت بودند و مقاالتی کرد، مقاالتی که در به دو بخش تقسیم می
توانست هم انسجام کار  کنند، در این صورت نویسنده می که به زبان، دین و جنسیت اشاره می

ارتباط با مقاله  را حفظ نماید و هم خواننده را از سردرگمی بین نظریات مختلف و بعضاً بی
 .قبلی و بعدي برهاند

شده ارزش  رساند که این تعامل مطرح ا به این نتیجه مهم میمطالعه این کتاب ما ر
توانند در مورد ایجاد یک  گیرندگان حوزه آموزش می همچنین تصمیم. ي بیشتر را دارد مطالعه

واحد درسی با موضوع جنسیت و زبان دین در بین دروس دانشگاهی فکر کنند، درسی که 
ها در   ادیان، عدم تعادل جنسیتی و مخالفتمباحث آن را موضوعات مختلفی مانند زبان میان

هاي دینی گفتاري و کامپیوتري، انتخاب زبان و تغییر آن میان مردان و زنان در جوامع  گفتمان
هاي دینی جنسیت  مذهبی چندزبانه، اخالق دشنام و سکوت میان زنان مذهبی و گفتمان

کند و منبع خوبی  ارائه میي خوبی از این موضوعات را  این کتاب خالصه. دهند تشکیل می
 .براي چنین واحدي است
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 M.A in General Linguistics, Payame Noor University 
(PNU), Tehran 

 
Abstract 
Feminists discuss God's gender, female students keep silent in 
religious classes in Canada, Tourette syndrome patients exhibit 
uncontrollable swearing, and participants in American religious 
associations discuss God, parents, gender, and eroticism. At first 
glance, these topics seem unrelated, but in this book, Allyson Jule 
attempts to portray a picture of the intersection where language, 
gender, and religion meet. Some of the topics appearing in these 
articles are fundamental to our understanding of gender and 
language: The importance of power in the asymmetry of gendered 
language; the use of language in individuals' gender identities; the 
importance of local language and gender analysis in communities; 
gender differences in language teaching; and the interaction of 
discourses about gender and sexuality. This book broadens our 
understanding of such issues and introduces religion as a new 
perspective through which linguistic issues can be dealt with. 
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Parisa Davari *parisa.davarii@gmail. com   
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Islamic Azad University, Dehaghan Branch 
Abstract 
 
Dialectology is an area of scientific linguistics which is 
categorized in the modern linguistics. ‘Lasheni’ dialect is a branch 
of Lori dialect, one that is spoken in southwest of Iran. This 
analytical-descriptive inquiry tries to research the verb types in 
Lasheni dialect. For this purpose, the data collected by 
interviewing people who speak this dialect—particularly middle-
aged and old people who live in Arsanjan, a town in Fars 
province—is compared to the verb types in Standard Persian 
language. The results indicate thatin this dialect there are just two 
verb tenses which are ‘present’ and ‘past’ and in order to show the 
future tense of verbs, simple present sentences are used by specific 
future adverbs. Also, for making negative verbs the 
prefixes‘Ma/Na’ and to make the continuous forms the prefix 
‘me’—instead of ‘mi’—are used. Actually, ‘me’ is a verb prefix of 
high frequency in Lasheni dialect. 
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Panasonic multi products design in billboards and 
TV ads 
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PhD student in General Linguistics Islamic Azad 
UniversityScience and Research Branch  
 
Abstract 
 
This article is sought to show how a semiotic study can be used to 
understand the communication aspects of product design. To achieve this 
goal after explaining the basic concepts and explaining some of the benefits 
and necessities of the semiotics from the perspective of the specialists of 
this science and then a brief glimpse of how this knowledge was created 
and explain some of the tools and theories of this science how to use this 
knowledge in product design by providing case examples (Panasonic 
products in billboards and TV ads) based on Judith Williamson, the 
analysis of the semiotic model was carried out. In analyzing the propaganda 
messages and the format of the examination of different samples, it was 
found that the five elements of Williamson's semiotic analyzes 
are:Differentiation function, Objective coherence, Dependence of the 
reality of goods, Creates a sense of commodityand Replacing the feeling 
with the goods in Panasonic's products are clear and the ideological 
meaning of each ad made through significant and by analyzing the 
cognitive symptoms, the hidden meanings of the images (significant) can be 
decoded. Semiotics in addition to the presentation of techniques to 
strengthen the propaganda messages, it is also used in the discovery of a 
hidden system of meaning or the system of hidden values in propaganda. 
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Abstract 
 

In this article, the structure of Guilan’s moral proverbs, has 
been analyzed from literary, lingual, and anthropological 
viewpoints. In its different sections—form, structure, sign and 
content—the article introduces the simple-minded, abstract, 
deterministic—in a word, naturalistic—qualities of the target 
moral proverbs.The dominant element of proverbs is morality; 
however,the purpose of this article is not to collect and 
introduce all the moral proverbs.  We have selected only a few 
proverbs as typical samples, and generalized them.The proverbs 
have a magisterial and preventive tone in their structure, but 
because of the unfit nature of human being, there is no hope for 
their change. 
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Astara Branc 

Abstract: 

As far as sociology, religion is a multidimensional phenomenon that this 
option is disabled diversity in human behavior. In 1965 Glock and Astarg 
for all religions attached five dimensions. Most researchers accepted this 
model and it was appropriate for religious study. Since the Shah Ne'mat 
Allah Vali, one of the Persian mystic poets of religiosity and adherence to 
the law is an important aspect of his personality, so the hypothesis that the 
applicability of Glock and Astarg was built in his poems based on that, the 
author analyzes and describes the religious aspects of Shah Ne'mat Allah 
Vali. The output of this qualitative study was conducted by the manner in 
which information has been collected by library research and browsing 
documents show that his attention has been paid to the religion of Islam 
believe in. In this regard, the poet referred to the question of the true faith 
of many a believer, but most themes, the question of prayer with the Lord 
rounder. 
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Abstract 

Deleuzian approach to literature is one in modern world of 
literature that in a way distances itself from the traditions and 
proposes a new way to study different literary works. Gilles 
Deleuze presents a new viewpoint toward ‘becoming-woman’, 
which itself is an element in his idea of ‘becoming-minority’—
distancingoneself from the viewpoint of the majority.A traditional 
view normally causes ‘territorialization’ and ‘becoming-minority’ 
is an act of getting away from the very territory that tradition 
imposes on the majority. Also, ‘becoming-woman’ happens when 
a woman has or finds the power to consider herself equal to a man 
and deterritorialize the patriarchy by her own will. 
MoniroRavanipour is a story writer who intends to depict the 
feminine world in her works, including Kanizu, and gives her 
attention to the minority.  

This article analyzes the story Kanizu using Gilles Deleuze and 
Félix Guattari’s viewpoints and intends to introduce a text which 
rejects the patriarchal territory. A finding of this study is the 
characters’ concern for traditional and common definitions of 
women’s social behaviors. Female characters do not accept such 
concerns which belong to patriarchal territory and do not accept 
any biological difference between themselves and male characters. 
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 MA in Persian Language and Literature, Kharazmi University, Tehran 

Abstract 
 
Fantastic Realism, which has been mentioned in various debates and 
critiques with different titles including genre and school, is a term 
that was formed on a background provided by schools such as 
Surrealism. The features of this literary and artistic style first 
appeared in the works of the well-knownRussian writer, Fyodor 
Dostoyevsky, and it was later investigated by theoristssuch 
asMikhailBakhtin and Malcolm V. Jones as a theory. 

FantasticRealism is a kindof realism that featuresfantasies, in the 
sense that it expresses extrinsic realitiesaccording to innermost 
feelings and desiresof human beings. This leads to a doubt about 
reality and makes the reader suspect his/herunderstanding of 
reality.Like many other contemporary schools and genres, this theory 
has been widely disseminated throughout the world, including Iran, 
and Iranian writers who had the intellectual and cultural potential for 
such an artistic style, have welcomed it. KhosrowHamzavi is a writer 
whose works are consistent with this literary style, in a way that they 
can be labelled‘Fantastic Realism’. His novel When Simoom Was 
blowing on a Stemincorporates the features and characteristics of this 
theory and style of literature. In this research, we examine the 
features of Fantastic Realism in this novel. 
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PhD student in Persian Language and Literature at   
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Abstract 
Stream of consciousness is a relatively new technique in 
writing fiction which was first used by writers such Dorothy 
Richardson, Virginia Woolf, and James Joycein their works. 
The main feature of this technique is presenting a stream of 
thoughts and subjective images, often without a certain 
structure and coherence.The plot of the fiction transcends the 
boundaries of a normal setting—time and place—and the 
reader can get a relative understanding of the text only 
through the words spoken by characters.This style of writing 
was welcomed in our country from the very beginning of 
modern story writingby writers such as Sadegh Hedayat, 
Sadegh Chubak and Hooshang Golshiri.In Mirrors with 
Cover Doors, Houshang Golshirihas employed stream of 
consciousness and specifically soliloquy—a literary device 
based on the free association of meanings—to depict the 
complexities of the characters’ personalities in the story and 
to penetrate deep into their thought. 
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