«دو [یا چند]الیگی» در رمانهاي تمثیلی فارسی



لی كشانی
انشج م کنرم شبان و ا باات فا سیت انشگاه فر وسی مشهد

ا باات اسنانی معاصر مانهايی هست که شمانة واقعگرايانه ا ند؛ اما برخی اش عناصر
آنها غارواقعی است .اين مانها ضةن اباهتهايی به حكايات تةثالیت با قصههام تةثالی
ا باات کهن فا سی تفاوتهام شيا م ا ند .ويژگیهام ساخنا م و م قعانی منةاياکنند
مانهام مذک

آنها ا اش يگر گ نههام مان جدا میکند؛ اشجةله و[يا چند]اليگی

معنايیت اناو م ماان واقعات و غارواقعاتت تناسب با م قعاتهام سااسی و تا يخی و مانند
آن .اين ويژگیها آن قد هست که بن ان آنها ا اةا يک شيرگ نة ا بی مان فا سی
جام ا  .مسئلة اين پژوهز بر سی عنصر مشنرك « واليگی» است .بر اين اسا ت اش
کا بر اناسی بهره گرفنه اده که به لال ويژگیهام منناسب با فهم اين مانها کا آمده ب ه
است .بنابراين ضةن تیلال مانهام مذک با ت جه به چها م لفة شمانت مكانت فرسننده و
گارندهت تأثار خدا هام تا يخی ت سااسی آفرينز اين آثا باشگ اده است .ننايج پژوهز
مانهام تةثالی معاصر فا سی که

نشان می هد عنصر مشنرك « واليگی»

ويژگی منةاياکنند آنها اش يگر گ نههام مان استت ما ا بر آن می ا
ذيل يک شيرگ نة ا بی قرا

تا اين مانها ا

هام .ناا اين گ نه اش مان پديدهام است ن ظه

نااشها و ضرو تهام شندگی معاصر که با خدا هام سااسی ا تباط مسنقام ا ند.
واژههاي كلیدي :مان تةثالیت و[يا چند]اليگیت کا بر اناسی.
* ن يسند مسئ لkeshani_leila@yahoo.com :
تا يخ يافت4091/7/24 :

تا يخ پذيرش4091/9/20 :
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مقايسه با برخی يگر اش ان اع مان پديدهام است
مان تةثالی معاصر فا سی
ن ظه که بهلیاظ اكل و ساخنا تفاوتهايی با آنها ا  .بهنظر می سد
ااخصههام غالبی اين مانها وج ا که میت اند آنها ا ضةن گر آو ن
شير يک گ نة ا بیت اش ان اع يگر مان منةايا کند .اشجةلة اين ااخصهها عبا تاند اش:
واليه يا باز اش واليه ب نت عدول اش واقعگرايی يعنی حقاقتمانندم يا مجاشگ يی
(شمانة واقعگرايانه اانن عان غارواقعی ب ن برخی عناصر آن)ت اسنفا ه اش عناصر
آنهات خاص ب نِ تةثالها و ناا وج
برام باان مفاهام اننااعی
ملة
نشانگرهام مننی برام پی بر ن به تةثالی ب نِ اثر .بر مبنام اين ويژگیهات پژوهز
حاضر قصد ا يم تا ضةن اناسايی و بر سی عنصر مشنرك « واليگی» ماان مانهام
مذک ت وج شيرگ نة ا بی مان تةثالی ا تباان کنام.
بهمنظ سناابی به هدف تیقاق به اين پرسزها پاسخ ا هايم :عنصر واليگی
اسنانهام تةثالی چگ نه است؟ اليههام پنهان اين گ نه مانها چه ابطهام با
شمانههام سااسیت فرهنگی و اجنةاعی شمان خلق آنها ا ؟ فرضاة پژوهز بر اين
امر اسن ا است که پادايز و واج اين شيرگ نة اسنانی با شمانة سااسیت فرهنگی و
اجنةاعیِ شمان خلق آثا ا تباط مسنقام ا و ضرو تهام تا يخیت و اوضاع سااسیت
فرهنگی و اجنةاعی شمان ن يسنده تأثار مسنقام و مهةی اا آفرينز اين آثا بر
جام گذاانه است .بهنظر می سد اين مانها باشنرين ا تباط ا با فضام سااسی
حاکم بر جامعه اانه و اوضاع سااسی اجنةاع بر خلق اين آثا بهادت سايه
افكنده است.
اين ماان يكی اش وشهايی که ما ا به فهم الية پنهان و ونی آثا هنة ن
تعبار جةالت نقز کلادم ايفا میکندت «کا بر اناسی» است که
میساش و
پژوهز حاضر اش آن بهره گرفنهايم .اين پژوهزْ کافی است و اا گر آو م
اطالعات هم کنابخانهام يا اسنا م.

« و [يا چند]اليگی»
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مانهام تةثالی فا سی
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 .2پیشینة پژوهش
با

واليگی
2

مانهام تةثالی اثر مسنقلی نگاانه نشده؛ حنی

اسنان تةثالی ناا سخنانی اندك و پراکنده باان اده و بهتفصال و بهط
اين مق له پر اخنه نشده است.

خص ص
مسنقل به

بساا م اش فرهنگها ناا اش آن سخن نرفنه يا به ذکر

نا يا تعريفی اجةالی اش آن بسنده اده است.
«

شبان فا سی نخسنان با

کنر افاعی کدکنی

ص

خاال تةثال ا معا ل

الگ م انسنه است» (فن حیت  4030ت  .)410 :4030بهتصريحِ وم« :تةثال ا میت ان برام
آنچه

بالغت فرنگی  allegoryمیخ انند بهکا بر و آن باشنر

وايی است» (افاعی کدکنیت  .)31 :4011پ نامدا يان ناا

ح ش ا باات

ما و اسنانهام مام

( 402 :4039ت  )412تةثال ا معا ل الگ م و يكی اش ويژگیهام آن ا « واليگی»
انسنه است .هةچنان سارو

ا

حكايتهام حا انات
معاصر فا سی ( )4039و میة

اةاسا

باان ()200 :4090ت میةد تق م

فا سی ( 94 :4071ت )97ت ماةنت مارصا قی
فن حی

مانهام

«تةثال؛ ماهاتت اقسا ت کا کر » ( 4030ت

 )410 :4030به واليگی اسنان تةثالی ااا ه کر هاند .ماةنت مارصا قی

مانهام

معاصر فا سی فقط اسنان ا ارح ا هت بدون تفسارم که حكايت اش ا تباط ونماية
اسنان با ارايط اجنةاعیت سااسی و فرهنگی اانه بااد.
جةال مارصا قی ناا

عناصر اسنان ( )440 :4071ضةن ااا ه به واليه ب ن

تةثالت به تعريفی اش اخصاتهام تةثالی بسنده کر ه و اش نااش اسنانهام تةثالی به
ت ضاح و تفسارهام منعد سخن گفنه است (هةانت 004؛ مارصا قیت  .)000 :4031گفننی
است پ نامدا يان پاز اش وم به اين م ض ع ااا ه کر ه ب  .مارصا قی هةچنان
ا باات اسنانی ()4031

حا انات و سفرهام گالا

بخز ان اع مانت اش مان تةثالی نا میبر و قلعة
ا باات فا سی ا نة نهام
ا باات غر و ب ف ک

اش اين مانها می اند .بهشعم ومت اين مان
عان حالت مةل اش نةا است .مارصا قی

بافت کلیت اش ن ع تةثالی است که
شبان امروشمت اين ن ع مانها ا به لال

ااننِ ابها ت به مان نةا ين نا يک انسنه که گاه حنی با آن آماخنه است .وم
هةچنان

اهنةام مانن يسی ( 103 :4094ت  )109مان تةثالی ا يكی اش ان اع مان
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نا بر ه است .وم ضةن ااا ه به وبُعدم ب ن مان تةثالی که برام باان اغراض
سااسی و اجنةاعی ن انه میا ت با شترين وجه آن ا مبننی ب ن بر انديشهام
اشپازمعل

نظر ن يسنده است .ا اهد امر حاکی اش آن است که

می اند که م

مارصا قی به ت ضایاتی اجةالیت کلی و پراکنده
بی آنكه بهاا هام علةی و مسنند و با بر سیِ م

کنا هام مخنلف خ

اکنفا کر هت

م اين امر ا بهاثبات برساند.

اسنانهام تةثالی ت مام فا سی ( )4094اش تةثال و

میةد پا سانسب

واليگی سخن گفنه است؛ البنه بهاكلی که يگران پاز اش او مطرح کر هاند .کنا
وم حاوم گايد تةثالهام منظ
اکبر ااماان سا وکالئی ناا

فا سی اش شمان ناصرخسرو تا عصر حاضر است.

آينة معنی؛ تةثال و تیلال آن

اعر معاصر ايران

اش  4044تا )4092( 4017ت چنانکه اش نامز پاداستت تةثالهام وايی

اعر معاصر

ا بر سی کر ه است .او ضةن باان ع امل سااسیت اجنةاعی و فرهنگی مؤثر بر تةثالت
بهاجةال ااعران تةثالسرا و تعدا م اش تةثالهام وايی آنان ا معرفی و بهاخنصا
ارح ا ه است .کنا

وم مانی ا اامل نةیا  .وم ان اع تةثال (افسانة تةثالیت

حكايت تةثالیت اسنان تةثالیت تةثالهام برساخنه اش امثال و تةثالهام ترجةه) با
هةة مین اهام آنها ا (اخالقیت فلسفیت عااقانهت اجنةاعیت عرفانیت تا يخی ت سااسی
و واناناسی) البنه فقط
تةثالهام معاصر

اعر کاويده است .کنا

ايشان حكم فرهنگی ا ا

که

قالب اعر (اشجةله تةثالهام پروين اعنصامیت اخ ان و اامل )

ا بر میگار .
اما

شمانة « مان تةثالی فا سی بهمنالة يكی اش ان اع مان»

کنا ان اع يگر

مان نظار مان تا يخیت علةیت واناناخنی و ...اثرم مسنقل نگاانه نشده و حنی اين
گ نه اش مان

باشنر فرهنگها و واژهنامههام مرب ط يا اش نظر و مانده يا فقط نامی

اش آن به ماان آمده يا به ت ضاح بساا اجةالی آن بسنده اده است ( .ك :ا ت 411 :4030؛
سلاةانیت  12 :4072و 74؛ کا نت 4034؛ .)Abrams, 2011, 7 - 10

چنانکه پاداستت کسانی که اش اسنان تةثالی سخن گفنهاندت بر واليگی اين آثا
اتفاق نظر ا ند؛ اما با وج
نب ه است.

اهةات اين م ض عت هن ش بهط

اين ماانت فقط نة نههايی م

مسنقل

کان ن ت جه

م ص ت گرفنه که اش آن جةله است:
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ابراهام نجبر

« و [يا چند]اليگی»

مانهام تةثالی فا سی

مقالة «تأويل سااسی و اجنةاعی اسنانوا

( )4039سرگذات کندوها ا

411

سرگذات کندوها»

و سطح اسنانی و تةثالی به وش تیلال مین ا و

با تطباق مابه اشام تةثالی هر عنصر اسنانی بر سی کر ه است .ابراهام نجبر و امان
میرمی هم

پژوهز «تةثال و مضة ن

آلاحةد» ( )4094نفرين شمان ا

مؤلفة سبک مان نفرين شمان اش جالل

و سطح وايی و تةثالی ( مام) واکاويدهاند.

مقالهام با عن ان «تیلال اسط هام ’يكلاا و تنهايی او‘ و ’ملك ت‘ با نگاه

هةچنان

به تأثار ک تام  23مر ا

اسط هها» اش حسانعلی قبا مت سعاد با گ

باشتا

باگدلی و میةد علاجانی ( )4090مسئلة واليگی بهط
م

غارمسنقام و البنه بهص ت

م بر سی اده است؛ ن يسندگان با بهرهگارم اش نقد اسط هام و تیلال بانامننیت
انعكا

کافات اثرگذا م ک تا
بنابراين آاكا میا
نة نه هام م

اسط ه

اين و اثر ا بی ا تیلال کر هاند.

که تاکن ن پژوهشی علةی و واةند با بهرهگارم اش

م و با تكاه بر ا اهد و مسنندات

ص ت نگرفنه و

خص ص شيرگ نة مان تةثالی

پژوهزهام نا بر ه فقط ت ضایاتی اجةالی و پراکنده مشاهده

میا  .اشهةان و م ض عِ اناساندن اين گ نه اش مان اش جنبة ن ب ن حائا اهةات
است و يكی اش مؤلفههايی که ما ا
است.
م

اناخت اين گ نه يا م می ساندت « واليگی»

اين پژوهز بر آنام تا با بهرهگارم اش وای علةی و تكاه بر نة نههام

م هةراه با مسنندات اين م ض ع ا تباان کنام.

 .9روش تحقیق
با اسنفا ه اش وش تیلال گفنةان میتت ان بتر جنبتههتام مخنلتف فنا هتام شبتانی
منةرکا اد؛ اش اننخا
(.)Woods, 2006: X

واژههات ساخنا جةالت و باان معنا تتا تیلال کا بر اناستی
0

اين پژوهز برام بر سی واليگی اش کا بر اناسی بهره

گرفنهايم .کا بر اناسی مطالعة شبان بهاا
که عناصر منن فقط بهوسالة سن
 .)2006: 2بنابراين برام فهم الية

کا بر م استت با

نظر گرفنن اين نكنه

و معنااناسی پ از ا ه نةیا ند ( Black,

ونی آثا تةثالی اتناخت شبتان منن اش هگتذ

شبتان اناستی فرمالاتسنی و معنااناسی

نگرش سننی يا مد نت اترط الش استتت
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نته کتافی.

ايتن شمانهت شباناناسی کا بر م اهگتشا خ اهد ب .

معنا هنگا کا بر و
مناسب خ

کا بر اناسیت

ا تباط با جهان خا ج مطالعه میا  .جةالت اگر

بهکا نروندت

م قعات

ايجا ا تباط سهةی نخ اهند اات.
کا بر اناسی است .جةالت ا ام و

باان غارمسنقام يكی اش اباا هام بر سی

ن ع با معنايی مسنقام و غارمسنقاماند :معنام مسنقام يا صريح ا با عبا اتی هةچ ن
يافت عا

معنام مبننی بر تعريفت معنام لفظبهلفظت معنام بديهی يا معنام مبننی بر

ت صاف کر هاند ()Chandler, 2007: 137؛ معنام غارمسنقام يا ضةنی هم به
تداعیهام اجنةاعی ت فرهنگی و اخصی (ايدئ ل ژيكیت عاطفی و )...ااا ه میکند
(سج مت  .)73 :4037با معنايی غارمسنقام ا با ت جه بافت
.)00

میيابام (آقاگلشا هت :4031

تیلال مننت ت جه به بافت بهنر اش اكل نی م قابلات تیلال ا

کا بر م است و اين اهحل مناسبی برام مشكلی است که

و کامالً

نقلق ل غارمسنقام پاز

میآيد (.)Black, 2006: 19

هرچند نظريهپر اشان تةايا بان معنام صريح و ضةنی ا بهلیاظ تیلالی مفاد
انسنهاندت بهنظر می سد
چندلر ()2007: 139

عةل نةیت ان خط قاطعی بان اين و گ نه معنا کشاد.

با معنام صريح و ضةنی مین يسد:

معنام صريحت تعدا

باشنرم اش اعضام جامعة ا ام فرهنگ مشنرك ح ل آن ت افق ا ند؛
هاچ کس ا نةیت ان به لال معنام ضةنیاش سرشنز کر .
وج

ا

که

م

معنام ضةنی 0بر

سج م ( )79 :4037اين است که خطر
ناست؛ شيرا معنا

حالی که

عان حالت اين خطر

يافت اخصی معنا تأکاد ا  .اما نظر
يافت اخصی اش معنا خالی نگرانکننده

هر حالت وابسنه به بافت است و اليههام همنشان
1

کنز

ا تباطی تعاانکنند معناست .بهتصريح وو ش ()2006: xiiت برام تعبار باان غارمسنقام
بايتد برختی اش مؤلفتههتام بانافر م مانند م قعات کال ت اهداف گفتوگ و انز
شمانهام مشنركِ ن يسنده و مخاطتب ا نظر گرفت.
«بافت م قعات »1اش مسائل مهم

انز کا بر اناسی است.

واقع معنا ا

نةیت ان مسنقل اش بافت انست؛ شيرا میاط خا ج اش شبان بر معنام جةالت شبان
تأثارگذا است .اش آنجايی که معنا

خأل اكل نةیگار و بافت اجنةتاعی و بارونی
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اكلگارم و

417

مانهام تةثالی فا سی

يافت آن تأثار میگذا ت پتر اخنن بته بافتت و م قعاتت

کال تا حد مةكن ضرو م است (هةانت .)viii

اين ماان «ااخصها» نقز کلادم

ا ند؛ عناصرم شبانی مقاد به بافت م قعانیاند که معة الً بر مكانت شمان يا اخص
اللت میکنند تا جةله اش اكل و ساخنا ساش ها
م قعانی

كادنیاند .مخاطب برام

ك منظ

آيد .ااخصها اش طريق بافت

گ ينده بايد مكانت شمان و اخص

گ ينده ا بشناسد .بافت م قعانی به شبان سا ه يعنی اينكه «چه کسی» «چه چاام» ا
خطا

به «چه کسی»

«چه مكان و شمانی»

«چه ارايطی» و به «چه منظ م»

میگ يد (خانجانت  34 :4090ت .)34

بر اين اسا ت نگرش کا بر مْ شبان ا بهمنالة گفنةان و نه منن

نظر میگار .

اناخت بافت غارشبانی و بهويژه نت ع مت قعانی آن اش شاويتة نگتاه کا بر اتناخنی
بتهمراتتب اناخت شبانیِ فراتر و عةاقتترم بته مخاطب متی هتد .مخاطب بتا
اتناخت بافتت م قعانیِ منن میت اند شبان منن ا به سنی

يابد و تفسار کند.

نگترش گفنةتانیت جنبتههتام فرامننی پاا هم قابل اننقال است :نقز فرسننده
(ن يسنده) و گارند پاا (مخاطب) و بافت م قعانی .بنابراين

آثا تةثالیت چ ن اثر

بافت خاصی خلق ادهت تفسار و تیلال آن به مخاطبان خاصی میدو میا
يا آن بافت م قعانی ا

ك کر هاند يا با مطالعات مرتبطت

آفرينز اثر به ست آو هاند؛ بر خالف آثا سةب لاک که

که

کی اش ارايط و بافت
هةة شمانها و بسنه به

شمانهام مخنلف قابل تأويل و تفسارهام منعد ند.
حال اين پرسز مطرح میا

که کدا ع امل تعاان میکنند چه چاا

بر شبان باايد و چه چاام ناگفنه بةاند؛ شيرا مسئلة اساسی

منن بايد

کا بر اناسی بر سی اين

نكنه است که چگ نه بخز با گی اش ناگفنهها جاو پاا بهاةا میآيد .برام پاسخ به
«فاصله »7بان گ ينده و ان نده قابل ت جه است .نا يكی اعم اش

اين پرسز مفه

نا يكی فاايكیت اجنةاعی يا ذهنی منضةن تجربة مشنرك است .گ يندگان بر اسا
گةان خ يز

با

مااان و م يا نا يكی خ

با ان نده تصةام میگارند تا چه

مااان سخن بگ يند .هرچه اين فاصله برام مخاطب نا يکتر باادت سخن گ ينده
قابلات فهم باشنرم برام او ا  .نة نة آن ا

اسنانهايی میت ان يد که به نبال
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خفقان و و بسنة سااسی حاصل اش ک تام  4002به نگا ش

آمدهاند .آنان که با

اين برهه اش تا يخ سااسی ايران آانا هسنندت چه بهص ت تجربة اخصی و چه با
مطالعة کنب م ج
اات؛ شيرا

اين شمانهت

ك عةاقی اش اسنانهام تةثالی مرتبط خ اهند

اين اسنانها نشانگرهايی ا خ اهند يافت که به شمانت مكانت اخص

يا ويدا خاصی اللت ا

که هر و س مت گ ينده و مخاطبت بهص ت مشنرك با

آنها آانايند.
برام نة نه میت ان به سرگذات کندوها ( )4094ن انة جالل آلاحةد ااا ه کر .
اين اسنان
تر

سطح بارونی و وايی اش اين قرا است که شنب انی اش گرسنگیت سرما و

ناگاير به کندويی پناه میبرند؛ اين کندو منعلق به هقانی است بهنا

کةندعلیباک .کةندعلیباک اين کندو ا اش ه پايان گرفنه و با کاسهام ااره برام
گرفنن شنب ان سرگر ان

کنا خانة خ

گذاانه است .او هر سال به تعدا کندوها

میافاايد و پايان پايااِ هر سال با بر اات عسل شنب انت بی

سر به ن ايی می سد .او

آخرين با تةا ذخارههام عسل شنب ان ا نابهنگا برمی ا
می ا

و هةان امر سبب

تا شنب ان برام گريا اش اين بال به فكر چا ه بافنند؛ آنها اه گريا ا

باشگشت به میل شندگی آبا و اجدا م خ يز میبانند .برام کسانی که ااهد
خدا هام هة چهل يعنی و ک تا و پس اش آن نب هاند يا اناخنی اش آن ندا ندت

هةان سطح باقی میماند؛ اما برام آگاهان به امرت سرگذات کندوها

اسنان

ونی ا

اليههايی

که حاصل خدا هام شمان ن يسنده است؛ يعنی تةثالی اش

اكست نهضت ملی اش کةپانیها
مر

صنعت نفت .ناا چه بسا تةثالی اش تغاار شندگی

عصر ن يسنده بااد؛ يعنی تبديل شندگی وسنايی به شندگی اهرم که نةا م

اش وابسنه ادن حك مت و فرهنگ ايرانی به صنعت و تةدن غر

است .غرباان

اصالتهام معن م و اخالقی و سرمايههام ما م میلی ا اش اهرنشانان به غا ت
میبرند؛ اما باشنر مر

بر اين عةل چشم میبندند .آنها به اليلی نامعل

مجب

به

مهاجرت اش وسنا به اهر ادهاند؛ با اين حالت اهرنشانی ا با هةة باليا و مشكالتز
بر شندگی

وسنا ترجاح می هند و فكر باشگشنن به شندگی وسنايی برايشان

« و [يا چند]اليگی»
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سخت است .آنها حاضرند برام ماندن
به وسنا باشنگر ند.
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مانهام تةثالی فا سی

اهر با مشكالت آن ناا بجنگند؛ اما هرگا

بخشی اش اسنان میخ انام:

ما میگام معنا ندا ه شندگی ت اهرو ول کنام و برگر يم به عهد ننج نپارههام
خ م ن و باش سر ک ه و کةر بشانام .اينجا هر چی بااه اهرم هستت انبا م
هستت صاحابی هست که تر و خشكة ن کنه [ ]...اگه هم ذخار خ ا کة ن و
بال ببره جاش اارهام هست که اش گشنگی نةاريم [ ]...اما ت ک ه و کةر غار اش
چندتا تاكه سنگ و کل

و چندتا گل ک هی يگه چی میاه پادا کر ؟ (آلاحةدت

.)11 :4094

اين ماانت وان فكرانی هسنند که مر

اما

ا به مبا شه علاه ظلم فرامیخ انند و

آنها ا به باشگشت به میاط شندگی اجدا مت حفظ اصالتهام فرهنگی و سرمايههام
ما م و معن م ترغاب میکنند.
احسا

سالت ن يسنده و غدغههام فكرم او اش وابسنگی حك مت و فرهنگ

ايرانی به صنعت و تةدن غر ت بهعالو اكست نهضت ملی اش کةپانیها
نفتت او ا به ن انن میانگاااند .سالت او ايجا

صنعت

میکند اهی به حك مت و مر

ايران پاشنها کند که اسنقالل حك مت و امنات اصالتهام فرهنگی ا تضةان نةايد:
باشگشت به فرهنگ اش اه باشگشت به میاط شندگی اجدا م .آنچه
نة

يافنهت انعكاسی اش هةان امر است که

اين اسنانوا ه

اكل تةثال بهنةايز آمده است.

 .4پیکرة مطالعاتی پژوهش
تعدا

مانهايی که

يكصد سال اخار با ويژگیهام مشنركِ تةثالی آفريده ادهاندت

اايد اش واش ه يا ساا ه م
« واليگی» بهمنظ

فراتر نرو  .اش آنجا که مسئلة اصلی اين پژوهز بر سی

باشاناسی مانهام تةثالی بهمنالة يک شيرگ نة ا بی (

واقع

شيرگ نة مان) استت بهنظر می سد تعدا هشت مان برام سناابی به ننايج پژوهز
کفايت کند .فهرست اين مانها

جدول ذيل آمده است:
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فهرس

رمانهاي تمثیلی فارسی
دورة تاریخی

تاریخ

عنوان

نویسنده

سرگذات کندوها

جالل آلاحةد

4000

يكلاا و تنهايی او

تقی مد سی

4000

ن ن و القلم

جالل آلاحةد

4004

ملك ت
مر گرفنا
نفرين شمان
اهرم که شير خنان
سد مر
عالیجنا اهر ا

بهرا صا قی

4004

انتشار

پهل م و  :ملی ادن نفت
و ک تا
پهل م و  :پس اش ک تام
02
پهل م و  :پس اش ک تام
02

میة

3

کاان ش

4004

جالل آلاحةد

4001

خسرو حةاوم

4079

ابراهام

4090

پهل م
پهل م
پهل م /اصالحات ا ضی
هة و پس اش انقال
اسالمی

حسن باگی

انقال

اسالمی :خدا هام

اننخابات 33

چنانکه مالحظه میا ت اين مانها همشمان با و ههايی اش تا يخ ايران نگاانه
ادهاند که خفقان و ارايط نابسامان سااسی بر جامعه سايه افكنده ب  .تعدا بساا م
اش اين مانها تا يک هه پس اش ک تام  4002بهنگا ش
بهط

آمدهاند و م ض ع آنها يا

خاص با اين خدا استت نظار سرگذات کندوها و ن ن و القلم يا به تأثار

اش خدا مذک

اكل گرفنهت هةچ ن يكلاا و تنهايی او و ملك ت .اهرم که شير

خنان سد مر ناا با باانی تةثالی به نابسامانیهام و بعد اش انقال
ا

و عالیجنا

اسالمی نظر

اهر ا ناا صرفاً بر خدا هام اننخابات ياست جةه م 4033

تةرکا کر ه است .ن يسندگان اين مانها عة ماً اش قشر تیصالکر

جامعه و گاه

حا

ت ه ب  .تقی

وابسنه به احاا

سااسی هسنند؛ نظار جالل آلاحةد که مدتی

مد سی ناا مانن يس و وانپااک است .وم

سال  4007با هةكا م تنی چند اش

« و [يا چند]اليگی»
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کاان ش مجلة صدف ا

ن يسندگان هةچ ن اب الیسن نجفیت بهرا صا قی و میة
مننشر کر  .میة

کاان ش ناا مدتی سر بار مجلة مذک

سخن ب  .وم

ح ش اعرت اسنان و ترجةه آثا م اش خ

هم اينک ناا

و چندم ناا سر بار مجلة
بر جام گذاانه است و

عرصة فرهنگی فعالات میکند .بهرا صا قی ناا تیصاالتز ا

انة پااكی ا امه ا و

کنا آن

غدغه هام اين ن يسندگان

ح ش اسنانن يسی هم سنی بر قلم اات.
با

اوضاع جامعه و شندگی مر

سالنشان برام باشتاباندن حقايقت آنان ا به آفرينز اين آثا
که

414

عصر خ

و احسا

هنة ن اد؛ اما اش آنجا

با خفقانت مةاام اديد و عب و وحشت وبه و ب ندت چا هام

جا باان حقايق به شبان تةثال نداانند؛ شيرا آثا م که بهوض ح وقايع ا باشگ میکر ت
ت قاف میاد.

9

 .1كاركرد عناصر باف

با مطالب مذک

موقعیتی در فهم متن از نگاه كاربردشناسی زبان

آاكا میا

که فرسننده و گارند پاا ت شمانت مكان و چگ نگی

ا تباط فرسننده و گارنده مهمترين عناصر بافت م قعانی اش نگاه کا بر اناسی شبان
هسنند.

ا امه ضةن معرفی اين عناصرت تأثار اناخت آنها

فهم و اننقال منن ا

بر سی میکنام.
 1ل  .6زمان

شمان يكی اش عناصر بافت م قعانی است (خطابیت  .)297 :2441هر پاا ناگاير
شمانی خاص خ
يافنی خ

بسنر

اكل میگار ؛ بر اين اسا ت مخاطب هنگا فهم منن بايد معنام

ا با لیاظ کر ن آن بسنر شمانی سامان هد و بافت معا ل شمانی ا

فراهم آو .
يكی اش ااخصههام بساا مهم و مشنرك

آفرينز آثا تةثالی «شمان» است؛

بسنرم مشنرك اش جنبة تا يخی ت سااسی؛ بدين معنا که هةة اين آثا
ادند که اوضاع شمانه

بیرانیترين وضع خ يز قرا

بر وشگا چنگ انداخنه ب .

ارايطی خلق

اات و نابسامانی و خفقان
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چنانکه گفنامت تعدا شيا م اش مانهام تةثالی شا

و سخت پس اش ک تام

 4002است؛ يعنی اش سال  4000تا حدو  .4001فراوانی آفرينز اين آثا
مذک

مؤلفهام معنا ا است و اين پرسزها ا به ذهن منبا

سااسی آن و ه

و

میکند :تأثار خفقان

خلق اين آثا چه مااان ب ه؟ ن يسندگان چگ نه اوضاع بیرانی

شمانه و فشا هام حاصل اش آن ا باشتا

ا هاند؟ بديهی است که اكستهام تا يخی

معة الً ا باات ا اش شمانههام پاشان خ

جدا میکند و ا ك حاصل اش فاجعه بر

فضام ا بی جامعه تأثار میگذا  .ا باات ما ناا پس اش ک تا بهن عی بیرانی میا

و

باشنةايی وضعاتِ پس اش ک تا به غدغة اصلی ااعران و ن يسندگان آن و ه بدل
میا  .حاصل ک تام  23مر ا چاام جا سلب آشا مهات حاکم ادن مةاام و
گسنرش تاب ها نب

و به هةان لال باشنر ااعران و ن يسندگان بهجام باان مسنقام

حقايق تلخ م ج ت به باان مجاشم و نةا ين وم آو ند .آثا م که بهوض ح ک تا ا
انعكا

می ا ندت اجاش چاپ نةیگرفنند و

نناجه پشتِ فر پنهان میادند.

بنابراين ضرو تهام تا يخی و اوضاع سااسیت فرهنگی و اجنةاعی شمان ن يسنده
بر اا آفرينز اين آثا تأثار مسنقام و مهةی گذاانه است .بهنظر می سد اين مانها
باشنرين ا تباط ا با فضام سااسی حاکم بر جامعه اانهاند و اوضاع سااسی بر خلق
اين آثا بهادت سايه افكنده است .هةان فضام سااسی سبب پناه بر ن به اسط ه
(نظار يكلاا و تنهايی او) و ناا اسنیالة واقعات (مانند سرگذات کندوها)
تةثالی اده است .برخی ضةن خلق آثا ت مسائل سااسی ا باشتا

مانهام

ا ه و آن ا به ب تة

نقد کشادهاند و برخی يگر ناا اش تا يخ گذ کر ه و به اسط ه پناه بر هاند .آنان
هةچ ن اسط هها به تنهايی ابدم و اشلی خ يز میانديشند و با انديشة فرجا
هةاشگیِ «تنهايی» برام انسان سعی میکنند تا قد م خ يز ا آ ا ساشند.
سالها بهسبب ارايط خاص اجنةاعیت ن يسندگان بهشت گةشد خ

ا

آن
جهان

اسط ه میجسنند .آنها انسان ا تابع ق انان ابدم طباعت و مسنقل اش تا يخ میيافنند.
ن يسندگان اسط ه پر اش با پر اخنن به مسائل ابدم بشر مثل اناوات گناهت عشق و
اضطرا

قصد سناابی به کلانی فلسفی و ا بی ا اانند و میخ اسنند با جهز به

ابديتت اش تا يخ بگرياند .هةان ط

که هر نسل بشرت اسط هها ا با نااشهام خاص

« و [يا چند]اليگی»
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مانهام تةثالی فا سی

ك و تأويل میکندت

ينی و عقادتی و نااشهام اجنةاعی شمان خ
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اينجا و اين

شمان هم نسل پس اش ک تا مفاهاةی مثل جنگت نجت گناه و مرگ ا بر سی میکند.
برام مثال مد سی به افسانههام ت ا ث پناه میبر تا شيبايی و ا م ا که
پادا نكر ه استت با ن عی گريا مانناک اش واقعات
شمانه و تر

باابد و

اش اناوا ا به اين ص ت

شمانه

شمان و فرهنگی اش ست فنه
اسنان خ

بهکا گار .

تأثار اديد خفقان و فضام بسنة سااسیِ پس اش ک تام  4002بر قشرهام مخنلف
مر بهويژه وانفكران و اشجةله ن يسندگانت شمانی آاكا تر میا
پاز اش آن يعنی اش سال  4024ت  4002تنها و

ط النی

که بدانام و

تا يخ معاصر ايران اش

لیاظ باش ب ن فضام سااسی است (آبراهاماانت )110 :4030؛ شيرا برام افرا م که طعم
آشا م باان و عقاده ا چشادهاندت بالفاصله

فضام بسنه و خفقانآو قرا گرفننت

ارايط بهمراتب ناگ ا تر اش شمانی است که فضا کالً بسنه بااد.
و پس اش ک تات قد ت ااه
کلادم گةاانه ادندت احاا
ولت تا وما ادند و

مةلكت تثبات ادت هبران ک تا به کا هام

مخالف شيا م نظار حا
نهايت

ت ه و جبهة ملی بهوسالة

سال  4001ساشمان اطالعات و امنات کش

(ساواك) با هةكا مهام فنی ساشمان اطالعاتی اسرائالت ساا ( )CIAو اف .بی .آم.

( )F.B.Iتشكال اد (هةانت  .)141تعدا شيا م اش اسنانهام تةثالی

اين و شمانی

نگا ش يافنهاند.
وح کلی و انديشة مسلط بر هةة آثا تةثالی «ساطر قد ت» است که اش سااست
حاکم بر آن و ه نشئ ت گرفنه و بر هةة اين آثا سايه افكنده است؛ چه
اوضاع سااسی است و چه آثا م که

که باشتا

اسنانهايی

آنها سخن اش اسط ه است.

سرگذات کندوهات سخن اش غا ت نفت ايران و ظلةی است که بهسبب آن بر مر
میا

وا

و حاصل آن ک تام  4002است .ن ن و القلم ( )4004حكايت سق ط ولت

ملی و پاروشم ک تاست .مر
ك سنی اش انقال

به لال اانن بانز سطیی و نداانن تربات سااسیت

و اصالحات ندا ند و به هةان علت باشيچة و گروه ( ولت و

قلند ان) قرا میگارند .قلند ان قا به ا امه ا نِ عصر جديد و و ان وانی ناسنند؛
شيرا آنان

تعا ض آاكا با وشگا م قرا

ا ند که هن ش آما گی الش برام انقال
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و تی ل ا ندا  .بنابراين حك مت قلند ان بهوسالة ت طئهگران برانداخنه و با
سلطة ااه برقرا میا

يگر

(مهرو ت  32 :4034ت .)30

يكلاا و تنهايی او ()4000ت مر گرفنا ( )4000و ملك ت ( )4004باشنةايی ساطر
قد ت جبر و ساية ااطان بر شندگی انسان است که به تنهايیِ انسان و فالکت او خنم
میا  .نفرين شمان ( )4001نقد آلاحةد به واج اقنصا کاپانالاسنی و گسنرش
مصن عات غربی

ايران است که سرانجا ِ آن اضةیالل اسنقاللِ منكی بر فئ الاسم

سننی است .وم اين امر ا اش آنجا که

نهايت به بیه ينی منجر میا ت فاجعه

انسنه است ( نجبر و میرمیت  .)449 :4094اهرم که شير
حدو

و هه بعد اش انقال

بهنگا ش

خنان سد مر ()4079

آمده و باانگر ساخنا پاچاد قد ت
و يكی اش اليل آنت

جامعة ايرانی است .اين اسنان تةثالی پاچادگیهايی ا

میافظهکا م باز اش حد ن يسنده برام مبرا کر ن خ يز اش اتها باان مسائل سااسی
است .وم حنی طی مصاحبهام با وشنامة اعنةا ت وقنی

با

اين اثر اش وم سؤال

میکنندت میگ يد« :من واقعاً اه سنم ناست که بگ يم

اهرم که ...چه

میخ اسنه ا بگ يمت اين کا مننقدان است که کا

ا بشكافند .من ترجاح می هم

سك ت کنم» (منص مت  .)44 :4031هةان سك ت ن يسندهت خ مباّن امر است.
عالیجنا اهر ا ( )4090ناا وايت اهر ا جديدم است که با ا ن وعدهها و
اعا هام اننخاباتی جذا و لخ اهِ عامة مر ت بر صندلی قد ت مینشاند .او اصالً
گذانهام ندا و هاچ سناو م شندگی ااعرانهاش ناا نداانه است؛ تنها لال
میب بانز نا مر ت حرفهام ااعرانه و جذابز شمان اننخابات است که با آنها
مر ا امادوا کر ه است .اگرچه نخست خ ا فر م وست ا حق ق اهروندم
و آشا م نشان می هدت آگاهی مر اش حق قشان ا ن عی مخاطره برام خ تلقی
میکند و اشهةان و برام بقام صندلی ياسنزت اَعةالی ا مرتكب میا که تا پاز
اش اين نظرش مذم میآمد .او به جايی می سد که نهايت تةا افرا انايی ا
پُست و
تام میگذ اند و برام ابقام خ
که و خ جةع کر ه ب ت اش
مقامزت افرا م ا بر مسند ام مینشاند که گذانة م جّه و مقب لی ندا ند .اين
مان نهايتت اين قد ت است که بر اص ل اخالقی و ا شای پاروش میا  .گفننی
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است ن يسنده به خدا هام اننخابات سال  4033و اوضاع سااسی حاصل اش آن ناا
پر اخنه است.
 1ل  .2فرستنده (گوینده /نویسنده)

اعنقا اتت اهداف و گرايزهام فرسننده اشجةله عناصر مهم بافت غارشبانی است که
اه اناخت معنا ما ا مجب

میکند اش حد معنااناسی فراتر فنهت به سطح

کا بر اناسی برسام (بنظافر الشهرمت  00 :2440ت  .)01ويژگیهام اخصانی فرسننده
به منالة بخز وساعی اش بافت م قعانی سخن اش يک س و اهداف و مقاصد فرسننده اش
بخز تأثارگذا و اكل هنده به منن بهاةا میآيند که کا بر اناسی

س م يگر

بر آن تأکاد میکند (ي لت .)42 :4031

هةان برهة تا يخی بعد اش ک تام

جالل آلاحةد يكی اش ن يسندگانی است که

 4002سه اثر سرگذات کندوهات ن ن و القلمت و نفرين شمان ا به نگا ش آو  .هةة
قالب تةثالت نقدم بر اوضاع حاکم بر جامعة نابسامان آن وش ب ه است.

اين آثا
آلاحةد خ

آثا ش با اأن و سالت وانفكرم معرفی میکند ( نجبرت :4039

ا

 .)424او ن يسندهام چندوجهی اناخنه میا ؛ يعنی هم اسنانن يس استت هم
تا يخنگا ت هم جامعهانا ت هم مننقد اجنةاعی ت سااسی و هم وانفكر .مثالً وم
معرفی سرگذات کندوها تصريح کر ه که
کةپانیها ا

جريان نفت مطرح کر ه است ( .)14 :4011بهشعم نجبر ()420 :4039ت

سرگذات کندوها
حا

آن اكست جبهة ملی و پاروشم

ت ه بساا

فكرمت پاشانه و تجا

بر سی سار انديشههام آلاحةد و جريانهام فكرم منشعب اش
اهگشاست  .بديهی است که چنان اخصانی با اين چها چ
و اش هةه مهمتر

اين برهة خاصت اسنانی ا اش سر تفنن

نةین يسد؛ اسنانی که اايد بهظاهر چنان بنةايد که مخاطبز ک کان و ن ج اناناند.
ضةن آنكه خ

ناا به هدفز اش نگا ش اسنان ااا ه کر ه است.

بهشعم فن حی ( 4030ت )400 :4030ت کا کر تةثالهام اساطارم عةدتاً تخلاة وانی
و تسكان

هام فلسفی و ينی ب ه است .باشن يسی اسط

ساطره يافنن ااطان بر شندگی انسان

قالب تةثال

آ و تنهايیاش و ناا

آثا تقی مد سیت بهرا صا قی
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و میة

کاان ش

گیهام اخصی و سااسی اين ن يسندگان

واقع واگ ية سرخ

پس اش ک تام  23مر ا است .اش آنجايی که هر ن يسندهام اسط هها ا با ت جه به
اقنضائات شمان خ يز تفسار و باشنةايی میکندت اينان ناا اش اوضاع وخام وشگا اان
آ

به اسط

و تنهايی او پناه بر ند و تنهايی خ

پنداانند تا اش اين طريق آالمی بر

ا سرن ات اشلی و ابدم انسان

هايشان باابند .به اين ترتابت آنان اش تا يخ گذ

کر ند.
مد سی اذعان میکند که انديشة ن انن يكلاا ست پس اش ک تام مر ا  4002به
کر و نگا ش آن

ذهنز خط

میرك من

 4000بهپايان ساد .وم تصريح میکند:

اهري

ن انن اين اسنان اش س يی سرخ

اش س يی آانايی با کنا هام مقد
ا

گیهام اخصی و سااسی و

بهويژه عهد عناق ب

[ ]...بیاخناا بهنظر

نهفقط بهعن ان ناظرت بلكه بهعن ان آ می که

ساد صینه حض
ح ا ث ارکتمیکند ( هباایت .)270 :4070

وق ع

بنابراين نةیت ان فقط به جنبة اسنانی ب ن اثر بسنده کر ؛ بلكه با ت جه به
اناخت ن يسنده و سخنان وم بايد به نبال معناهايی فراتر اش معانی ظاهرم ب  .اايد
بن ان گفت

ملك ت ناا اخصات  .ل .خ ِ صا قی است که

تنها وسالة بقا و وا خ
با

ا

اوج

و نجت

ن انن يافنه است.

و ن يسند معاصرت خسرو حةاوم و ابراهام حسنباگیت ناا اکن ن

نةیت ان بهوض ح واقعگ يی کر و بهنر است بیث با
تةثالیاان ا به آينده سپر  .اين و

اليل آنان اش نگا ش مان

مانهايشان اوضاع سااسی شمانشان ا

قالب

تةثال و با بهرهگارم اش نشانگرهايی به ب تة نقد کشادهاند و هةان امر خ

نشان

می هد که غدغة بیران

جامعهت آنان ا به چنان ن ع نگا ای وا اانه است .خسرو

حةاوم تفسار اسنانز ا به اليلی که ذکر نةیکند (اما بديهی است که قا
وان و آاكا آن ناست) مسك ت میگذا

و

خ انندگان میسپا  44.اگر او بدون هاچ هراسی قا

به باان

مصاحبهام تفسار آن ا به
به نقد اوضاع شمانز ب ت اايد

اثرم ئال خلق میکر و نه تةثالی .ابراهام حسنباگی ناا اوضاع نابسامان شمان
خ يز ا به ب تة نقد کشانده؛ اما

قالب تةثال تا اهی برام انكا آن اانه بااد.
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وم چند با ت قاف اد؛ اما سرانجا با اين ضةاةه مج ش چاپ گرفت که اين

اسنان

و فر م يگر است و کنابی است که میت ان آن ا با هر

با اهر و کش

حك مت اسنبدا م و نابسامان تطباق ا  .وم
خر ا 4090

مان مذک

کنابخانة گلسنان

اةا )9ت ضةن خ اندن بخزهايی اش کنا
من اين مان ا سال  33ن انه ب
اات .به هةان لال کنا

وج

نشسنی که با هدف نقد و بر سی
تهران برگاا اد ( .ك :پین ات

تصريح کر :
که ارايط سختگارانه و امنانی

کش

ابندا اش س م وشا ت فرهنگ و ا اا

اسالمی مر و اد؛ چراکه میگفنند اخصاتها ا به برخی مقامات ا تباط
ا هايد .قضاه ا امه اات تا شمانی که ولت ع ض اد و البنه ارايط امنانی
کش

ناا فع اد .ما خ است چاپ اين کنا

م

اصالحات ا خ اسنند که برطرف اد .البنه بهص ت میافظهکا انه  7ت 3
ا ناا خ

م

وم با اينكه

ا به وشا تخانه ا يم و آنها سه

حذف کر .

اين نشست به صراحت به اين امر ااا ه کر هت

پايان جلسهت با

باان اباهت کا ش به قلعة حا انات اش جنبة جهاناة ل ب ن اسنانت خ

ا اش هر

گ نه اتهامی مبرا و تصريح کر ه است:
تةا کش ها بااد .اين اسنان شمانی آمد که هر

فكر میکنم تةا اين اتفاقات
کس به نبال پادا کر ن مصداق

جامعه ب  .مثالً اگر هر کس کنا

قلعه

جامعة خ

برو .

حا انات ا بخ اند مةكن است فكرش به نبال مصداقی
حنی اگر

تا يخچة کش

او بااد .من سعی کر

تا چاام بن يسم که هر نفر

آن ا خ اندت ذهنز بخشی اش کش ش و اتفاقات آن اكل بگار .
جهاناة ل بااد.

حقاقت

 1ل  .9مکان

عنصر مكان يكی يگر اش عناصر بافت م قعانی است (عثةان میةدت  .)444 :2440نقز
اين عنصر

اكلگارم بافت م قعانی سخن انكا ناپذير است .عنصر مكان

عناصر يگر (شمانت فرسنندهت گارنده و )...يكی اش بخزهام گسنر
کا بر اناسی است و چنانکه ذکر ادت بافت

کنا

بافت اش منظر

ح ش علم کا بر اناسی اش گسنر گی
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خاصی برخ
ناا

ا است؛ به گ نهام که حنی بافتهام اجنةاعیت وانی و فرهنگی ا

بر میگار (آيت اواانت  41 :2444ت  .)47بر اين اسا ت پر اخنن به عنصر مكان و

نقز آن

بافت سخن انكا ناپذير است؛ شيرا بهناچا هر سخنی

خاص خ

اكل میگار .

يک بسنر مكانی

آفرينز اسنانهام تةثالیت مكان و بسنرم مشنرك خ نةايی میکند و آن
«ايران» است و هةة اين آثا باشتا

است که اش لیاظ

خدا هام مرب ط به اين کش

م قعات جغرافاايی و ناا اوضاع سااسیت اجنةاعی و فرهنگی بسنرم مشنرك برام هةة
اسنانهام تةثالی بهاةا می و .
اسنانهام مذک

ناا نشانگرهايی خ اهاد يافت که نة ا ِ بسنر جغرافاايیت

فرهنگیت تا يخی و اجنةاعی مشنرك يعنی ايران است.
سرگذات کندوها سخن اش عسل بهمنالة سرماية بیشحةنی است که باعث اده
نا صاحب آن

ماان يگران بر سر شبانها بافند (آلاحةدت  .)0 :4094بخشی اش اين

سرماية بیشحةت يک با بهوسالة پسر صاحب عسلها و با
اشبان می و يا چپاول میا

يگر بهوسالة م چهها

(هةانت  1ت  .)7ؤسام شنب ها با وج

چپاول

عسل هااان باش هم صاحبشان ا وست اانند و شنب هام يگر هم اش تر ت هةة
کا ها ا به با گترهايشان سپر ه ب ند (هةانت  .)40اين نشانگرها حاکی اش اوضاع ايران
و سرماية بیشحةت آن يعنی «نفت» است که گرچه گاه بهوسالة اخلیها و گاه
باگانگان چپاول میادت سران مةلكت چاام نةیگفنند و حنی به باگانگان ابراش
میبت میکر ند .مر عامی ناا هةه چاا ا می يدند؛ اما اش تر

سك ت میکر ند.

ن ن و القلم اش واژههات اصطالحاتت عبا ات و ااخاصی اكل گرفنه که نة م اش
جامعه و فرهنگ ايرانی
حكامباای (آلاحةدت 4039

خالك

برههام است :اخصاتهايی هةچ ن مارشابن يست قلند ت
)12 :ت عان يس (هةانت )10ت ت پچی (هةانت  )404و

ها (هةانت )414؛ اصطالحات ينی هةچ ن وقف و مكانهايی نظار حساناه؛

عبا ات نشان هند باو هام خرافی مانند «چااخ

کر ن کسی» (هةانت )11؛ ااا ه به

غذاها و خ اکیهايی مانند ست کر ن سكنجبان با آ

خنک (هةانت  )12و مپخنک

و قُرمه هةراه با نان و مغا گر وم ک باده و پنار خاكی (هةانت .)410

« و [يا چند]اليگی»
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نفرين شمان تةثالی اش واج اقنصا کاپانالاسنی و گسنرش مصن عات غربی به
قاةت اضةیالل اقنصا مسنقل منكی بر فئ الاسم سننی است که
سااسی ايران

ا  .اين امر

برههام اش تا يخ

قالب اين نشانهها و تةثال آنها بهنةايز

آمده

است :پارشن شمان گار و علالِ قابل احنرا که مالک ه است (اقنصا منكی بر فئ الاسم
سن نی و به انقراض که مر
يگرم

خا ج کش

نقز ا ند)ت و و آساا

آن ا وست ا ند)ت و پسر پارشن که يكی

شندگی میکند (احاابی که
برقی به ه با حض

(نشانههام و و صنعت غر

هو

تی ل شمان ا م به اهرنشانی

پسر بیبی و نةايند کةپانی خا جی

به ايران) و معلم (حض

وانفكرانی

اين عرصه).

اين اسنان ناا به نة نههايی برمیخ يم که حاکی اش ايران و فرهنگ ايرانی است؛
اشجةله قُلقُل کر ن سةاو (آلاحةدت  4039الف)24 :ت قلعة ا بابی (هةانت )24ت اگ ن
نداانن (هةانت )22ت يزسفادها (هةانت )22ت آبا م (هةانت )20ت چُپُق کشادن (هةانت )21ت

مر ها خانه و خنم و مجلس و قرآنخ انی (هةانت )414ت ژاندا

و تفنگچی و قش ن

(هةانت )430ت کرباليی و مشهدم (هةانت )431ت ال اطی (هةانت  )204و پامنقلی (هةانت .)273
حنی

تل يیی به ک تا ااا ه میکند و اش تهران سخن

بخشی اش اسنان بهط

میگ يد« :هرچه شمان تخت و آبا ب هت به اسم خالصه پخز کر هاند ماان سرهنگ
سرتاپهام باشنشسنه [ ]...تا بهجام اينكه بنشانند تهران و خاال ک تا ا بكنندت پنبه
بكا ند» (هةانت  .)211ن يسنده

جام يگر هم اش شابل نا میبر  .هةة اين نشانهها

حكايت اش ايران ا .
سه اسنان يكلاا و تنهايی اوت ملك ت و مر گرفنا فضام يأ

و اكست پس

اش ک تام  23مر ا  4002اش طريق طرح کالناسط ههام آفرينزت هب ط و آخرالامان
و انعكا

آن به کةک باشآفرينی اخصاتهات فضاها و وايات اسط هام مذهبی عهد

عناق و تغاار وايتهام اصلی نة
ااطان و ناروهام ااطانی

يافنه است؛ به گ نهام که

وايتهام اينان

نهايت بر ناروهام الهی پاروش میا  .هر سة اين

اسنان ها به فاصلة ک تاهی اش ک تا و با تأثار اش فضام خفقان پس اش آن
بهنگا ش آمدهاند.

ايران
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عالیجنا اهر ا ت نشانگرها گاه

قالب واژه خ نةايی میکنند؛ مانند

«اغنشاش و اغنشااگران» (حسنباگیت  71 :4090و )90ت «فننه» (هةانت )91ت «مشنی
خرا کا » و «عدهام آاغال» (هةانت  )91و حنی عبا اتی که
ياست جةه م ب

و

اين نشانگرها گاهی

آن برهه جاو اعا هام

مانند «عدالتخ اهی و حفظ کرامت انسانی» (هةانت .)90

قالب اَعةال و کافات وق ع ح ا ث بروش میيابد که اش آن

جةله است :کف ش ن و ه ا کشادن بهمنالة بدعت (هةانت )14ت سن ِ خانهساشم برام
مر (مسكن مهر) (هةانت )11ت شندگی اهر ا

مرکا اهر و ماان مر (سا هشيسنی)

(هةانت )17ت اعا ا ن و اماد ا ن به مر بهوسالة اهر ا (فاصلة فاحز بان حرف و
عةل) (هةانت )17ت عةل نكر ن به وعدههام اننخاباتی (هةانت  13و )90ت ايجا اغنشاش
بعد اش سادن اهر ا به قد ت و احنةال ک تا يا حنی مداخلة باگانگان

ص ت

ا امه يافنن اغنشاشها (هةانت  10ت  11و )71ت آتز ش نِ سطلهام شباله (هةانت  11و )90ت

بهکا گةاانن افرا بیتجربه
سِةت ا تجربه کر ه ب
(قاةنی که

ام

قبالً اين

با اين اسندالل که «مگر من خ

» (هةانت )31ت اكايت اش گرانی ات مبالهام ساخت اخل

منن اش آن صیبت میا ت با قاةت خ

و

سالهام م

نظر

هةخ انی ا ) (هةانت )94ت ااا ه به سفر برخی اش اهرهام غربی و اةالی به آسةان و
کر ماه ( وساه اش اهرهام اةالی است که اولان با اش اين کش
کر هاند؛ بنابراين نسبت به م قعات جغرافاايی م
ايران بااد .منظ

اش غر

بیثت مكان م

به کر ماه سفر
نظر چه بسا

هم کش هام غربی و ا وپاست ).و فرسنا ن ماة ن به فضا

(که با تالش برام ساخت و اهانداشم فضاپاةام اماد تناسب ا ) (هةانت  404ت .)402

اش نشانگرهام اهرم که شير

خنان سد مر میت ان به جريةة نقدمت حد

ارعیت سنگسا کر نت اُوِ کت به تن کر نِ مر هات تسباحبه ست ب ن برخی مر ان و
يش ب نِ اسناندا ااا ه کر که هةگی مرب ط به برهة خاصی اش تا يخ سااسی ايران

است.

« و [يا چند]اليگی»
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مانهام تةثالی فا سی

 1ل  .4گیرنده (مخاطب)

تفسار هر سخن به م قعات و وابط ضةنی بان گ ينده و مخاطب بسنگی ا
( .)Black, 2006: 12تجرباات و آگاهیهام گ ينده اش عناصر مهم
است؛ شيرا يكی اش ع امل مهم

کا بر اناسی

خ انز و تفسار اين آثا ت تجربة مشنرك شمانی و

مكانی مخاطب با گ ينده يا ستکم آگاهی کافی وم اش مسئلة مذک
جةالت کا بر م بهص ت مناسب

است .قرا گارم

بافتت باعث مشا کت مسنقام و فعال خ اننده

ك معنام

میا (هةانت  .)14فن حی ( 4030ت  )417 :4030ناا بر نقز خ اننده
ثان م اسنان تةثالی تأکاد کر ه است.
برخی تعا يفِ اسنان تةثالی خاطرنشان میا

که اين اسنانها بهخ مخ

وايت کاملی هسنند که بدون نظر گرفنن معنام تةثالی ناا اثرم مسنقل خ اهند ب
(پ نامدا يانت  407 :4039ت 412؛ تق مت  94 :4071و  .)91اين سخن
خص ص مخاطبانی مصداق ا

اسنان تةثالی

با

که گ ينده ا به سنی نةیاناسند و اش شمان و مكان

آفرينز اثر آگاهی کافی ندا ند .حال اين پرسز مطرح میا

که وقنی اسنانی

واينی کامل با آغاش و انجامی معاّن و قابل قب ل ا

ضةن

آن

معنام نهفنه

آن

بهخ مخ
به وج

معنام پنهان ااا هام نشده استت چه انگااهام ماية تص

میا  .پ نامدا يان ()412 :4039

اسنان ا وج

پاسخ به پرسز مذک

« گههام عد واقعات»

با اين تفاسار آاكا می ا

که

و

انگاا تص

معنام نهفنه

آن انسنه است.

اين آثا انزت آگاهی و تجربة مخاطب با س

جسنن اش مؤلفهها و ااا تگرهام مننیت او ا به الية پنهان اثر هنة ن میکند و برام
فهم الية پنهان اين آثا نةیت ان نقز مخاطب يا هةان گارند پاا
بنابراين مخاطب

ا نا يده انگاات.

خ انز مانها بايد به نبال ااا تگرهام مننی بااد که مهمترين

آنها گههام عد واقعات است .نشانههام عد واقعات

اسنان به سه طريق

پديدا میا :
اسنان به با شترين اكل آن اش طريق اخصات-
الف .نشانههام عد واقعات
اسنانهايی که حا انات و اااا با اخصانی انسانی ظاهر
بخشی پديدا میا .
میا ند و اعةال و افعال انسانها اش آنها سر میشندت طباعی است که تص کنام
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اسنان غارواقعی است و حا انات و اااا هر يک نةايند اخص يا صنف خاصی اش
انسانها با خلق وخ هام مخنلف و مراتب اجنةاعی گ ناگ ناند (پ نامدا يانت :4039
آثا تةثالی نظار سرگذات کندوها مشاهده
 .)410نة نة اين اخصاتبخشی
اين اسنان جانشان فكرت خلقوخ ت
میا ؛ هر يک اش اخصاتهام حا انی
خصلت و صفنی ادهاند .بنابراين به تصريح مارصا قی ( )440 :4071اين ن ع
نظر ن يسنده يا گ ينده ب ه
اخصاتها وبُعدماند :بُعد فكرم و خصلنی که م
است و بُعدم که آن مجسم میا ند.
 .ن عی يگر اش تةثالهات مفاهام اننااعی اخصات يافنهاند (پ نامدا يانت :4039
برام باان مفاهام اننااعی بهره میج يد؛ برام
 )417؛ يعنی ن يسنده اش عناصر ملة
نة نه اسنان يكلاا و تنهايی او .اين اسنان واگ يیِ تقابلِ خار و ار است؛ و مفه
اننااعی که با عناصر ملة سی بهنةايز آمدهاند .ملك ت و مر گرفنا ت و نفرين شمان
ناا جاو اين گروه هسنند.
ج .ن ع يگر اسنانهايیاند که آنها عد واقعات ناای اش اَعةال اخصاتها و
کافات وق ع ح ا ث اسنان است که اگرچه وق ع آن بعضی قسةتها مینةل
ساير قسةتها بعاد و حنی غارمةكن بهنظر می سد (هةانت  470ت .)471
استت
اين گروه جام
اهرم که شير خنان سد مر ت ن نوالقلم و عالیجنا اهر ا
اين اسنانها ما ا به
میگارند .اَعةال اخصاتها و کافات وق ع ح ا ث
برهههايی اش تا يخ سااسی ايران هنة ن میکند.
هةة ان اع اسنانهام تةثالیت گههام عد واقعات بهچشم میخ و تفاوت
ن عِ پديدا ادن آنهاست و اش اين جنبه میت ان آنها ا به شيرگ نههام
تنها
ک چکترم نظار تةثال تا يخی ت سااسیت تةثال اسط ه و تةثال انديشه طبقهبندم
کر .
منظ و هدف اصلی ن يسنده اش نگا ش مان تةثالیت باان اليه يا اليههام پنهانِ
اثر است .اش آنجا که مانهام تةثالی فا سی با اثرپذيرم اش فضام سااسی ت اجنةاعی
عصر ن يسنده بهنگا ش آمدهاندت اليههام پنهانشان به اين امر ااا ه میکنند .اگر
مان تةثالی اثرم سااسی ت تا يخی باادت با بهرهگارم اش نشانگرهام مننی به الية و
ا و هةان
و عان حال پنهانی خ اهاد ساد که بهم اشات الية بارونی حض
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نشانگرها اةا ا به پنهانیترين شوايام اثر الية ونی هنة ن خ اهند اد .اما اگر
مانْ تةثالِ اسط ه يا انديشه باادت نشانگرها ما ا به الية و که هةان اسط ه يا
انديشه استت هنة ن میا ند و الية بعدم به منظ اصلی ن يسنده خ اهام ساد
که هةان گريا اش وضع بیرانی و بسنة عصر اوست.
الیههاي داستانهاي تمثیلی

 .1نتیاله
مانهام تةثالی معاصر فا سی با ويژگیهام ساخنا م و م قعانی منةاياکننده ما ا بر
آن می ا تا آنها ا اش يگر گ نههام مان جدا کنام؛ ويژگیهايی اشجةله واليگی
معنايیت اناو م ماان واقعات و غارواقعاتت و تناسب با م قعاتهام سااسی و
تا يخی .اين گ نه اش مان پديدهام است که با نااشها و ضرو تهام شندگی معاصر
هةس است؛ پديدهام که کنز و واکنشی وس يه با سااست ا ؛ بدين معنا که اين
مانها جايگاهی کنشیت باشتا خدا هام تا يخی ت سااسی عصر خ يز است و
جايگاهی منقابل (واکنشی) آفرينز آنها به اكل و ساخنا م خاص (اكل
تةثالی) منجر میا ؛ شيرا اين مانها با خدا هام سااسی ا تباط مسنقام ا ند و
الشمة باان تةثالی آن هم به لال تر و مةاامت چاام جا ساطر سااست و قد ت
حاکم بر جامعه ناست .اش بر سی کا بر اناسی و تیلال بافت م قعانی مانهام م
نظر به ويژگیهام مشنرکی آنها ست يافنام که ما ا بر آن می ا تا آنها ا شيرِ
يک گ نة ا بی قرا هام .البنه برام قرا ا ن اين مانها مؤلفههام مشنرك يگرم
هةچ ن عدول اش واقعگرايی و اخصاتهام جانشانا نده ناا وج ا که مقال
يگرم بهتفصال به آنها خ اهام پر اخت.
پینوش ها
 .4مقالة حاضر مسنخرج اش پاياننامة کنرم بنده به اهنةايی کنر میة
مشاو کنر مريم صالییناا است.

فن حی و معجنی و

470
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2. allegory
3. pragmatics
4. connotation
5. Woods
6. context of situation
7. distance
سخنان اخارش گفنه است که
 .3چاپ اول کنا سال  4000ب ه؛ حالی که ن يسنده خ
سال  4004کنا ا ن انه ب ه ( .ك :کاان شت )212 :2444؛ بنابراين سال نگا ش اثر ا م
نظر قرا خ اهام ا .
 .9حنی کنا هايی که بهاا تةثالی نگا ش میيافنند هم گاه به لال اانن نشانگرهايی آاكا ت اش
اننشا آنها جل گارم میاد .برام مثال عالی جنا اهر ا ن انة ابراهام حسنباگی مدتی
ت قاف اد و پس اش آنكه ن يسنده بخزهايی اش کنا ا حذف کر و بخز آغاشين کنا ناا
ن ات که اسنانز با مكان و اخص يگرم استت به او مج ش اننشا ا ند
(.)tasnimnews.com
 .44بخز «عنصر شمان» اش اين مطلب (با ذکر منبع) سخن فنه است.
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