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بــا نــام و یــاد ایــزد منــان مفتخــرم ســومین دفتــر از مجلــه ادبــی 
هنــری رونــاک را آغــاز کنــم.

ــن نشــریه  ــه کار ای ــروع ب ــال از ش ــی از س ــا نیم ــه تنه ــا اینک ب
مــی گذرد،دقــت نظر،همدلــی و همیــاری اعضــای محتــرم 
ــن  ــاک در بی ــماره ی دوم رون ــا ش ــد ت ــب گردی ــره موج تحری
7150 اثــر ارســالی بــه نهمیــن جشــنواره ی سراســری نشــریات 
ــر قــرار گیرد.ایــن اتفــاق  ــر برت دانشــجویی)تیتر 9(در بیــن 25 اث
ــرای  ــا را ب ــئولیت م ــم مس ــت و ه ــز اس ــیار افتخارآمی ــم بس ه

ــد. ــی کن ــر م ــنگین ت ــه کار س ادام
ــوم  ــد مرس ــتاری و قواع ــول نوش ــت اص ــار رعای ــاک در کن رون
نویســندگی،تاکید بســیاری بــر کار گروهــی داشــته و تمــام 
تــاش خــود را مــی کنــد تــا از ابتــدای کار کــه انتخــاب عنــوان 
ــان  ــا زم ــردی نویســنده باشــد ت ــه ویژگــی هــای ف ــا توجــه ب ب
چینــش مطالــب و طراحی،بــا مشــورت اعضــا و همــکاری همگــی 

ــرد. صــورت گی
بنابرایــن مــی توانــم بگویــم دو شــماره اخیــر و آنچــه اکنــون در 
ــا  ــه ی اعض ــلیقه ی هم ــه و س ــت،حاصل اندیش ــتان شماس دس

مــی باشــد.
ــه  ــب تجرب ــگاهی و کس ــط دانش ــا در محی ــون و خط ــا آزم قطع
ــا در  ــک از م ــر ی ــردی ه ــای ف ــد مهارت ه ــه رش ــد ب ــی توان م

ــد. ــده کمــک بســیاری کن آین
بدیــن جهــت از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و از خواننــدگان و 
ــوت  ــات دع ــعر و ادبی ــه ش ــد ب ــرم و عاقه من ــجویان محت دانش
ــه  ــرای ب ــد ب ــی باش ــاک آینه ای ــد رون ــازه دهی ــا اج ــم ت می کن
ــر  ــن هن ــی شــما مخاطبی ــه ی ادب ــر کشــیدن ذوق و عاق تصوی

دوســت.
با تشکر دامون چاقمی سردبیر مجله روناک

له مقا ســر
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شــعر

کوچــه بی تاب حضور من و توســت 
و زمین 

در تب پاییز گرفتار شــده 
و دلم شــور عجیبی دارد 

حرف ها بســیار است 
واژه ها خشکیده 
باید امشــب برویم 

خیس باران بشــویم 
تا که شــاید قدری 
حّســمان تر بشود 

باید از نو متولد بشــویم 
من به دســت چشمت 

تــو به آواز کالمي از من 

قبت  عا
تو  خانه 

منست  قلب 
و چراغش با عشــق روشــنی می گیرد 

بنشین 
چای محبت دارم 

و کالمي پر از قند و عســل 
و نگاهــی دوخته بر 

قامت چشــمان شب اندوده ی تو 

زیر کرســی رفاقت که رویم 
قصــه ها خواهم گفت 

قصه از تو 
 از تو ... 
 از تو ...

همچنــان از تو ســخن خواهم گفت
                        » فاطمــه رزاق«

 

یک حرف میبایســت آن ســوی لبت باشد
یک عمر بی فکری که ســودای ســرت باشد

یک ســایه ی زخمی به روی پیکرت باشــد
وقتی که اینگونه بســان ســنگ میمانی

اندازه ی یک آســمان،ابر پر از اشــکی
اندازه ی یک جاده ی پر مه پر از رشــکی

اندازه ی یک عاطفه اشــک دم مشــکی
وقتــی که پشــت پنجره آواز میخوانی

ایــن کفشــها و جاده هــا هم درد و هم کیش اند
ایــن راه هــا از همرهان زخمی و دل ریش اند

ایــن ســنگ ها پاخورده ی راه دل خویش اند
وقتــی که از این زندگــی دلخوش به زندانی

وقتــی تمام فکر تو درگیر رویا شــد
وقتی صدای تو شــبیه موج دریا شــد

وقتی تپش های دلت مشــروط فردا شــد
دیوانه ای تــا آخراین جاده میرانی

                            » مریــم روزبهانــی«
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رنگارنگ توهم 
باال ســیاه، راســت، چپ و زیر پا سفید

در پیش رو و پشــت ســر، توهمی شدید

نــوری بدون نــور، که زل می زند به من

گوری بزرگ، شــیب مالیــم، تبی بعید

من زیــر فکرهای عجیبی که چیســتند؟

گشــتم شــبیه برف زیر برف ناپدید

هی آه میکشــم که ببینم چه می شــود

آهی که میشــود وســطش درد را ندید

تــو در منی که آینه هارا شکســته ام

مــن در خودم که گم شــده در تکه ای جدید

آرامشــی ســیاه در این سایه می تپد

 آرامشــی سیاه در این ســایه می تپید

امــا نفس نفس به تالطم کشــیدمش

اما نفس نفس ســر من داد می کشــید

دارم به ســمت هیچ کجا می دوانمت

مــن را نگاه کرد و به بن بســت می دوید

مــن را نگاه کــرد و نگاهش نکرده ام

چشــمم به نورهای نبودن نمی رســید

دیوانه وار، رنــگ عبادت گرفته ام

در جوی پســت آتش دســتان ناامید

آرامشــی ســیاه در این سایه سایه سا

ســارای شــعرهای من از شعر می رمید

ســارای شــعرهای منی گرم تر بتاب!

میخواهم این ســرود را برات بشــکنم

من شیشــه ام بیا وســط جان من برقص

شــاید شــبی از عمق دردهات بشکنم

جایی که نیســت بر ســر و رویش نشانه ای،

زیباتریِن خانــه ی متروکه ی منی

بــا یک صدای گنگ تو از من جدا شــدی
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شــیلک شــد وجود من و پوکه ی منی

در پوچی ام صدای تو تکرار می شــود

دارد منی که ســوخته بیدار می شــود

باال ســیاه، پشــت سر و روبرو سفید

چشــمم نمی رســد به چپ و راست راستی

در دورتریــن نقطه که آنجاســت پیش روم

 نوری ســیاه و ســوخته پیداست راستی

اینها به من چه دوســت نــدارم ببینمش

از چشــم های پشت ســر نگاه می کنم

امــا دوباره نور سیاهیســت پیش روم

یــا باز مثل قبل اشــتباه می کنم؟

حالم گرفته ســعی نکن روبراه شــم

دارم تورا بــه قصه روبراه می کنم

راهی که نیســت زودتر به نور می رســد

شــاید برای دیدنت گناه می کنم

افســون روزهای تورا شــب گرفته است 

با درد پشــت شیشــه را سیاه می کنم

مــن را نبین که مثل خوابهات نیســتم

مــن را نخواه مــاه را تباه می کنم

خورشــید پشــت در به که اصرار می کند؟

دارد مــرا به روی تو آوار می کند

بایــد بگویم این در ما نیســت! رفته ایم

برگــی میان دفتر ما نیســت رفته ایم

برگی کشــیدم از ته دفتر، ســفید بود

یک عمر پیش رو و پشــت ســر ســفید بود

پیک آمد از تو نامه داشــت توی دســت هاش

 از هر دو ور ســوار نامه بر ســفید بود

آن نامــه را که لحظه ی آخر به من رســاند

یک قلب پاره بود و بیشــتر ســفید بود

                               » شــایان جعفری«
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تنهــا امید روزهای بی کســی ام

تنها چــراغ زندگی تاریکم

تنها اکســیژن نفــس تنگی هایم

تنها شــادی چشــمان غم انگیزم

انگار این روزها خســته ای

انگار دیگر نــای جنگیدن نداری

انگار دلســوزی هایت کار دســتت داد

انــگار دیگــر گلهای باغچه هم باید پژمرده شــوند

هنوز اما تنهایی ســفر کردن را بلد نیســتم

هنــوز اما این پرشکســته نیازمند قفس توســت

هنوز اما گرمای دســتت کامل نرســیده

هنــوز امــا غم هایم تکیــه گاه می خواهند

نازنینم

فقط یک چیز

خسته ای اگر

برو

میگویــم مرغابی ها چمــدان هایت را بیاورند

قــول میدهم مثل یک "تو"

از پــس این هنــوز اماها بربیایم

                                 » گلنــار برزویــی«

از تو دورم

فاصلــه بــا آن نگاه تک بعدی اش

بی صدا مهربانی را کشــت

و زمان

سرپوشــی بر تمام کارهایش

انــگار که نه انگار

دوستت دارم

بســتگی دارد کــه چگونه ببینم

گاه خیلــی نزدیکی

آنقدر که دور شــدن محال است

ریــه هایم پــر از غلظت عطرت

و محکــوم در بند تار مویت

موج می خورم

تو در روشــنی ماه گون خیالم

انــدک انــدک جایش را پر می کنی

دســت نیافتنی تر شدنت

بیشــتر مرا غــرق نیاز می کند

تــا هر چه از تو می کشــم را فقط

چشــمانم درک کند

                     »دامــون چاقمــی«
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فرهنــگ احجــار و عناصــر اشــرافی در شــعر فارســی  

ــی ــال جالل ــنده: لی نویس
دانشــجوی کارشناســی حســابداری واحــد تهــران غرب

      یکــی از جلوه هــای طبیعــت، ســنگ ها و کانی هــا هســتند کــه 
ــرای  ــر ب ــد. بش ــا کرده ان ــان ها ایف ــی انس ــده ای در زندگ ــهم عم س
زیســتن، ســاختن ملزومــات زندگــی و حتــی درمــان امــراض خــود 
از ســنگ هــا نفــع بــرده اســت. قدمــا معتقــد بودنــد کــه جواهــرات 
ــوای  ــت ق ــث تقوی ــد باع ــتند و می توانن ــنگ ها دارای روح هس و س
ــه ای کــه در  ــه گون ــه آن هــا آرامــش بخشــند. ب ــد و ب انســانی گردن
دوران باســتان بــرای بــه ارمغــان آوردن خوشــبختی و ثــروت، زایــل 
ــه  ــه ب ــد ک ــردن ارواح پلی ــی ک ــی خنث ــر؛ حت ــی و فق ــردن بدبخت ک
عنــوان منشــاء بیماری هــا شــناخته شــده  بودنــد؛ اســتفاده می شــدند. 
آن چنــان کــه در تواریــخ نوشــته شــده اولیــن کســی که اعتقاد داشــت 
ــارون،  ــردد؛ ه ــبختی می گ ــث خوش ــی باع ــنگ های قیمت بعضــی س
بــرادر حضــرت موســی بــوده اســت. شــاید بــه ایــن علــت اســت کــه 
لباس هایــی کــه موســی بــه فرمــان خداونــد بــرای او تهیــه نمــود و 
ــواع ســنگ های  ــه ان ــز شــرح آن آمده اســت همگــی ب ــورات نی در ت
قیمتــی مرصــع بوده انــد.  قدمــا بــاور داشــتند کــه از تابــش خورشــید 
و ســایر عوامــل جــوی و زمینــی ، ســنگ هــا در دل معــادن بــه لعــل 
ــوده اســت  ــی ب ــاور کهن ــل می شــوند. )ب ــا گوهرهــای دیگــر تبدی ی
کــه خورشــید، ســنگ را لعــل و عقیــق می گردانــد و یاقــوت بــر اثــر 

ــد.(                                                                                                                                         ــه وجــود می آی تابــش آفتــاب ب

خاقانی در قصایدش به لعل پروری خورشید اشاره می کند:                                                                             
»امید عدلش ملک را چون عقل در جان پرورد

خورشید فضلش خلق را چون لعل در کان پرورد«

خاقانــی در حالتــی عاطفــی در اعتــراض بــه نســبت دادن عقیــق بــه 
ــد:                                                             ــید می گوی خورش

»دروغ این است که گویند اینکه در سنگ
فروغ خور عقیق اندر یمن ساخت

دل او هست سنگین پس چه معنی
که عشق او عقیق از اشک من ساخت«

سنایی نیز در مورد این باور دیرینه می گوید:                                                                                                             
»سنگی به چند سال شود لعل پاره ای

زنهار تا به یک نفسش نشکنی به سنگ«
 

هریــک از شــاعران بــه تناســب ذوق و اطاعــات خــود از معدنی هــا 
ــد.  ــا اســتفاده می کنن ــرده و در تشــبیهات و اســتعارات از آن ه ــام ب ن
ــامل  ــنگ ها )ش ــاره ی س ــده درب ــرح ش ــی   مط ــی و ادب ــوارد علم م
عقیــق، لعــل، یاقــوت، زمــرد و فیــروزه و...( در دیوان خاقانی شــروانی، 
نظامــی گنجــوی، عطــار، حافــظ شــیرازی و ... تحلیــل شــده و با کتب 
علمــی کانی شناســی قدیــم از جملــه تنســوخ نامه ی ایلخانــی، خواجــه 
نصیرالدیــن توســی و آثــاری از ایــن دســت تطبیــق داده شده اســت.                                                                                                                                         
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»بود در این گنبد فیروزه خشت
تازه ترنجی ز سرای بهشت«

 حافظ نیز در دیوان غزلیات خود این چنین می گوید:
»من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می

زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است«
گوهــر، واژه ای فارســی برابــر بــا جوهــر و جواهــر اســت، کــه بــه 
ــاق  ــه اط ــار کریم ــا احج ــی ی ــا قیمت ــا ی ــنگ های گران به س
ــه  ــه برگرفت ــوم ک ــژه  ادب منظ ــه وی ــی و ب ــود. ادب فارس می ش
ــاری  ــار از آث ــت؛ سرش ــی اس ــای اجتماع ــگ و بن مایه ه از فرهن
اســت کــه در آن بــه وفــور بــه ســنگ ها و کانی هــا اشــاره شــده 
ــوم مختلــف  ــا  عل اســت. شــاعران درون مایــه ی اشــعار خــود را ب
می آراســتند و  در ایــن راســتا ســنگ ها و  خــواص آن هــا را 
ــن و  ــد. مهم تری ــه کار می بردن ــازی ب ــی و مج ــای حقیق در معن
ــل  ــرد و لع ــاعران، زم ــه ی ش ــنگ ها در گنجین ــن س گران بهاتری
ــا را  ــری از بیماری ه ــی و پیش گی ــت درمان ــرد خاصی ــت. زم اس
دارد و رنــگ ســبز آن نوازشــگر چشــم آدمــی اســت کــه می توانــد 
ــن رو  از   ــازد. از  ای ــره س ــمی را خی ــای س ــا و ماره ــم اژده چش
زمــرد  بــه عنــوان نمــادی بــر هــر موضــوع خیــره کننــده همچون 

ــد: ــوری می گوی ــه ان ــد؛ چنان ک ــره می جوین ــق به عش
»چشم نیاز پیش چشم تو چنان بود

گویی که چشم افعی پیش زمرد است«
ــار  ــری، شــصت و چه ــیزدهم هجــری قم ــرن س ــر ق ــا اواخ     ت
عنــوان ســنگ و کانــی در متــون نظــم و نثــر ادب فارســی 
ــه  ــروزه و الجــورد کــه ب ــه جــز فی ــات ب اســتخراج شــده. در ادبی
ــن ســنگ  ــوان ســنگ شــب و روز شــناخته شــده اند و همچنی عن
ــت.  ــده  اس ــاد ش ــنگ ها ی ــر س ــدرت از دیگ ــه ن ــل، ب ــرد و لع زم
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آرایه های ادبی:
آرایه هــا زیورهــای کامــی اســت کــه ســخن را بــدان می آراینــد تــا 
زیبــا و جــذاب و اثــر بخــش باشــد. آرایه هــای ادبــی بــه دو بخــش 
تقســیم می شــوند کــه بــه اختصــار بــه بیــان هــر یــک می پردازیــم:

1.بدیع:
ــه  ــی اســت ک ــازه اســت و علم ــو و ت ــای ن ــه معن ــت ب ــع در لغ بدی
ــه عبــارت  ــردازد. ب ــه بازشناســی آرایه هــای لفظــی و معنــوی می پ ب

دیگــر بدیــع بــه دو نــوع اســت:
الف( آرایه های لفظی:

ــب  ــه از تناس ــود ک ــه می ش ــی گفت ــای ادب ــته از آرایه ه ــه آن دس ب
آوایی)صدایــی( و لفظــی میــان واژه هــا پدیــد می آیــد. یعنــی زیبایــی 
ــجع   ــی، س ــد: واج آرای ــود. مانن ــام می ش ــظ انج ــا لف ــه ب کام ک

ــب و... ــاس  قل ــع،  جن ترصی
ــب  ــک ترکی ــزای ی ــض اج ــا تعوی ــنده ب ــه نویس ــب: آن اســت ک قل
ــه  ــد ب ــی جدی ــا معان ــی ب ــازه و زیبای ــب ت ــی ترکی ــا اضاف ــی ی وصف
ــه کام  ــب ب ــن دو ترکی ــراردادن ای ــم ق ــار ه ــا کن ــود آورد و ب وج
خویــش ارزش هنــری بخشــد. آن چنــان کــه ممکــن اســت اجــزای 
ــی  ــب اضاف ــه صــورت یــک ترکی ــب ب ــه ی قل تشــکیل دهنده ی آرای

ــا وصفــی نباشــند. ی
مثال: حافظ مظهر روح اعتدال و اعتدال روح اقوام ایرانی است.

ــا یــک  ــان یــک مصــراع ی ملمــع: آن اســت کــه شــاعر فارســی زب
بیــت از شــعر خــود را بــه زبــان دیگــری )معمــواًل بــه زبــان عربــی( 
بســراید و نکتــه ی مهــم ایــن اســت کــه بیــت مذکــور توســط خــود 

شــاعر ســروده شــده باشــد. مثــال:
سل المصانع رکبا تهیم من الغلوب

تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی
ــه  ــوارانی ک ــتر س ــان را از ش ــای بیاب ــا و تاالب ه ــه: برکه ه ترجم

ــرس. ــد بپ ــتگان بیابانن سرگش
ــا  ــر ی ــرع  دیگ ــا مص ــی ب ــات مصراع ــه کلم ــت ک ــع: آن اس ترصی
جملــه ای بــا جملــه ی دیگــر در وزن و حــروف پایانــی یکســان باشــد. 
ــوازی  ــم ســجع مت ــا ه ــات ب ــه ی کلم ــراری بقی ــر از واژگان تک )غی

ــال: ــد( مث دارن
ای منور به تو نجوم جال 
وی مقرر به تو رسوم کمال

ب( آرایه های معنوی)صناعات معنوی(:
ــه ی  ــر پای ــه ب ــود ک ــه می ش ــی گفت ــای ادب ــته از آرایه ه ــه آن دس ب
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــرد ب ــکل می گی ــا ش ــی واژه ه ــب های معنای تناس
زینــت و زیبایــی کام کــه از طریــق معنــی حاصــل می شــود. 
ــض، عکــس،  ــر، تناق ــات النظی ــد از: مراع ــوی عبارتن ــای معن آرایه ه
ــل،  ــل، تمثی ــال المث ــل، ارس ــن تعلی ــراق، حس ــن، اغ ــح، تضمی تلمی

ــام. ــه و ایه ــلوب  معادل اس
ارســال المثــل: اگــر گوینــده در کام خــود ضــرب المثلــی را آگاهانــه 
ــم  ــود می گویی ــل ش ــرب المث ــدا ض ــا کام او بع ــرد و ی ــه کار گی ب

دارای آرایــه ادبــی ارســال المثــل اســت. مثــال:
آن دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود                           

  در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست
ــه  ــر( ب ــدن و )نش ــای پیچی ــه معن ــت ب ــف(در لغ ــر: )ل ــف و نش ل
ــا  ــاعر ی ــه ش ــت ک ــاح آن اس ــت و در اصط ــدن اس ــای پراکن معن
ــال آن واژه هایــی دیگــر  ــه دنب ــاورد و ب ــد واژه بی ــدا چن نویســنده ابت
ــای اول را  ــد واژه ه ــاط دارن ــل ارتب ــا واژه هــای قب ــه نوعــی ب ــه ب ک
لــف و واژه هــای دوم  را نشــر می گوینــد. دو نــوع لــف و نشــر داریــم: 

ــال: ــوش. مث ــب و مش مرت
به  روز نبرد  آن یل ارجمند                                            

  به شمشیر و  خنجر و به گرز و کمند
گر دهدت  روزگار دست و زبان  زینهار                                   

 هر چه بدانی مگوی هر چه توانی  مکن  

2. بیان:
ــطه ی آن  ــه واس ــت و ب ــی اس ــای ادب ــاخه ای از آرایه ه ــان ش بی
ــف  ــق مختل ــه طری ــه ب ــی را چگون شــناخته می شــود کــه یــک معن
می تــوان ادا کــرد. بیــان شــامل مباحــث: تشــبیه، اســتعاره، مجــاز و 

کنایــه اســت.
ــی  ــی حقیق ــر معن ــردن واژه ای اســت در غی ــه کار ب مجــاز: مجــاز ب
بــه شــرط وجــود قرینــه. قرینــه در مجــاز نشــانه ای اســت کــه بــه 
کمــک آن می تــوان معنــی غیــر حقیقــی کلمــه ای را فهمیــد. مثــال:

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق                     
تا بگویم شرح درد اشتیاق

توضیح: کلمه ی سینه مجاز از انسان عاشق است.        

ادبــی آرایه هــای 

گــرد آورنــده: پوریــا کیان بخــت
دانشــجوی کارشناســی بــرق واحــد تهــران غرب
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انســان همــواره بــه دنبــال دریافــت معانــی جدیــد اســت. بنابرایــن 
ســعی دارد تــا در اجســام، مناظــر، اتفاقــات روزمــره و پدیده هــای 
پدیــده ای  گاهــی  کنــد.  پیــدا  را  بکــر  مفهــوم  آن  مختلــف، 
ــد؛  ــی می مان ــت باق ــوم ثاب ــک مفه ــا ی ــی ب ــدت طوالن ــرای م ب
ــان  ــریعًا هم ــردن از آن س ــاد ک ــا ی ــس ب ــه هرک ــه ای ک ــه گون ب
ــال  ــرای مث ــد. ب ــور می کن ــش خط ــه ذهن ــگی ب ــوم همیش مفه
ــید،  ــروب خورش ــه غ ــردن ب ــگاه ک ــا ن ــت ب ــن اس ــی ممک هرکس
ــا  ــد و از زیبایی ه ــی از راه برس ــا کس ــد؛ ام ــی کن ــاس دلتنگ احس
ــد.  ــخن بگوی ــا س ــا م ــید ب ــروب خورش ــی غ ــاد نارنج ــگ ش و رن
ــی« رو  ــنایی زدای ــام »آش ــه ن ــی ب ــا مفهوم ــا ب ــه م ــت ک اینجاس

بــه رو می شــویم.

ــی  ــی، یکــی ازبحث هــای عمــده دررویکردهــای ادب آشــنایی زدای
ــی اســت کــه  ــه فّن ــی اســت و البت ــر خــورد مــا بامتــن ادب و در ب

در انــواع و اقســام هنــری بــه کار مــی رود.
اســتفاده از آشــنایی زدایــی در اشــعار و آثــار ادب فارســی از 
ــی  ــر نام ــال های اخی ــه در س ــوده؛. گرچ ــول ب ــری معم ــاز ام دیرب

ــت.  ــود یافته اس ــه خ ــص ب مخت
ایــن مفهــوم نخســتین بــار توســط یکــی از فرمالیســت های 
ــارت  ــد. وی عب ــور شکلوفســکی مطــرح ش ــام ویکت ــه ن روســی ب

از  پــس  برگزیــد.  آن  بــرای  را   Ostrannenja روســی 
ــی  ــنایی زدای ــوم آش ــوف از مفه ــن و تینیان ــکی، یاکوبس شکلوفس

ــد. ــام بردن ــی ن ــای ادب ــازی در متن ه ــه س ــوان بیگان ــه عن ب
انگلیســی ژان پــل ســارتر فیلســوف اگزیستانسیالســیت فرانســوی، 
واژه ی  Estrangement  را بــرای بیــان آشــنایی زدایــی بــه 

کار بــرد.

کــه  اســت  ایــن  هنــر  وظیفــه ی  دارد  عقیــده  شکلوفســکی 
ســاختارها و هنجارهــای روزمــره را بشــکند و بــا بــه وجــود 
ــم  ــد درک مفاهی ــا، رون ــی پدیده ه ــد در معرف ــکلی جدی آوردن ش
ــر  ــه مخاطــب ببخشــد. وی ب ــذت بیشــتری ب ــر کــرده و ل را کندت
ــاره ســامان  ــا را دوب ــر، ادراک حســی م ــاور اســت کــه هن ــن ب ای
ــاختارهای  ــنا و س ــای آش ــده ه ــور قاع ــن منظ ــه ای ــد و ب می ده
بــه ظاهــر مانــدگار را دگرگــون می کنــد. از دیــد او، هنــر کمــک 
می کنــد از زوایــای دیگــری در درک، بهره منــد شــویم و هــر 
ــا  ــرای م ــه ب ــادت را ک ــت ع ــر دریاف ــی ب ــنا و مبتن ــده ی آش پدی
ــوم  ــان مفه ــن هم ــازد. ای ــه می س ــنا و بیگان ــت- ناآش ــنا اس آش

ــت. ــی« اس ــنایی زدای »آش

ــرق  ــا خ ــد، ب ــی جدی ــق معان ــر خل ــه خاط ــی ب ــنایی زدای در آش

ــم روزبهانی ــنده: مری نویس

دانشــجوی کارشناســی نــرم افــزار واحــد تهــران غرب 

زدایــی آشــنایی 
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ــه  ــد ک ــک می کن ــی کم ــنایی زدای ــم. آش ــر و کار داری ــادت س ع
ــی از  ــه جهان ــی ب ــدای روزمرگ ــر و ص ــاکن و بی س ــای س از دنی

ــم. ــدا کنی ــت پی ــر دس ــو و بک ــی ن معان
شکلوفســکی در نوشــته ای تحــت نــام »هنــر ماننــد یــک شــگرد«، 
رویکــرد آشــنایی زدایــی را بــه شــکل کلــی، دیــدن پدیــده 
ــد و  ــی می دان ــول و غیرطبیع ــنا، غیرمعم ــه ای ناآش ــه گون ــا ب ه
ــا(  ــا )پدیده ه ــدن چیزه ــی دی ــی؛ یعن ــنایی زدای ــد: »آش می نویس

خــارج از زمینــه ی معمولــی و طبیعی شــان«

ــل  ــطح عم ــه س ــات در س ــی در ادبی ــنایی زدای ــر وی، آش از نظ
: می کنــد

1. در سطح زبان
2. در سطح مفهوم

3. در سطح اشکال ادبی
ــازد و  ــوار می س ــان را دش ــی زب ــنایی زدای ــان: آش ــطح زب در س
عامدانــه آن را بــه صــورت مانــع در مــی آورد. در ایــن مــورد مثــًا 
ــرد وزن در شــعر  ــز کارب ــوان انباشــت صداهــای دشــوار و نی می ت

را نــام بــرد.

ــای  ــم و ایده ه ــب مفاهی ــا قل ــنایی زدایی ب ــوم: آش ــطح مفه در س
پذیرفتــه شــده و بــا نمایــش دادن آنهــا از چشــم اندازهــای 
ــون تولســتوی  ــا لئ ــش می کشــد. مث ــه چال ــا را ب ــاوت، آن ه متف
در داســتان »شــلنگ انــداز« ، غیــر منطقــی بــودن جهــان بشــری 

ــد. ــان می ده ــیب نش ــک آس ــد ی را از دی

در ســطح اشــکال ادبــی: آشــنایی زدایــی از قراردادهــای ادبــی از 
ــه ی معیارهــای  طریــق شکســتن معیارهــای مســلط هنــری و ارائ

ــون  ــی هم چ ــی فرع ــای ادب ــای ژانره ــق ارتق ــز از طری ــو، و نی ن
مضحکــه و داســتان های پلیســی بــه ســطح هنرهــای زیبــا 

صــورت می گیــرد.

از شــعر  تعریفــی کــه دکتــر شــفیعی کدکنــی  بــه  باتوجــه 
ــد  ــان روی می  ده ــه در زب ــت ک ــه ای اس ــعر حادث ــد: »ش می کن
ــان  ــا شــعر خــود عملــی روی زب و در حقیقــت گوینــده ی شــعر، ب
ــان  ــعری او و زب ــان ش ــان زب ــده می ــه خوانن ــد ک ــام می  ده انج
می تــوان  می کنــد.«؛  احســاس  تمایــزی  عــادی  و  روزمــره 
ــرد. ــداد ک ــز قلم ــن تمای ــاد ای ــت ایج ــی را در خدم ــنایی زدای آش

آشــنایی زدایی در دو حوزه بحث می شود:
1.در حوزه ی قاموسی 

2.در حوزه ی نحو و دســتور زبان

آشــنایی زدایــی قاموســی یعنــی کاربــرد غیــر معمــول و نامتــداول 
کــه  می بــرد  کار  بــه  به گونــه ای  را  واژه ای  شــاعر  کلمــات. 
خــاف انتظــار خواننــده اســت. بــرای مثــال آوردن صفــت عالــی 
ــوم  ــر مفه ــه از نظ ــه« ک ــادی »یگان ــت ع ــرای صف ــن« ب »تری
ــنایی  ــی آش ــزاد نوع ــروغ فرخ ــعر ف ــت؛ در ش ــل نیس ــل تفضی قاب

ــی اســت: زدای
ای یــار، ای یگانه ترین یار!

آشــنایی زدایــی در حــوزه ی دســتوری یعنــی بــر هــم زدن ســاختار 
ــتوری زبان. دس

ــا  ــازه ای از پدیده ه ــت ت ــه برداش ــی ب ــنایی زدای ــت، آش درنهای
رهنمــون گشــت. برداشــتی کــه نــه بــر ادامــه ی ســنت بلکــه بــر 

ــت. ــتوار اس ــو اس ــری ن ــد هن ــبک ها و قواع ــش س پیدای
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داســتان هفــت خــوان رســتم ترکیبــی از خرد و اســطوره اســت. نشــانه ها 
و نمادهایــی در آن دیــده می شــود کــه هــم خردگــرا و هــم اســطوره ای 
محســوب می شــوند. داســتان از ایــن قــرار اســت کــه در آغــاز حکومــت 
کیــکاووس، دیوهــا بــه فرماندهــی دیــو ســپید بــه ســرزمین مازنــدران 
ــد و  ــدران می آی ــردی از مازن ــد. ف ــه و آنجــا را تصــرف کــرده بودن حمل
ــرای زندگــی معرفــی می کنــد. کیــکاووس  آن جــا را محــل مناســبی ب
دل باختــه ی مازنــدران می شــود و بــا اقدامــی بی خردانــه بــا ســپاهی بــه 

ســمت مازنــدران مــی رود و در نهایــت شکســت می خــورد.
دیــو ســپید چشــم های کیــکاووس و لشــگرش را نابینــا و آنهــارا اســیر 
خــود می کنــد. وقتــی کــه ایــن خبــر بــه گــوش زال پــدر رســتم رســید؛ 
ــه مازنــدران می فرســتد. رســتم بــرای دســتیابی ملــت  زال، رســتم را ب
ــرد. در  ــی می ک ــی را می بایســت ط ــال، مراحل ــزت و کم ــه ع ــران ب ای
ــی  ــان مل ــاد ج ــتم نم ــت و رس ــل اس ــاد عق ــتان کاووس نم ــن داس ای
ماســت کــه بایــد از هفــت خــوان بگــذرد تــا عقــل را از دچــار شــدن بــه 
تعلقــات، نجــات دهــد. تــاش رســتم بــرای نجــات کیــکاووس تــاش 
ناخــودآگاه عقــل جمعــی مــا بــرای نجــات نفــس اســت. در اینجــا نکتــه 
ای ژرف نهفتــه اســت کــه هفــت نمــاد کمــال و تمامیــت و جامعیــت 
اســت. در هفــت خــوان رســتم نمــاد تــاش و کوشــش کمــال پهلــوان 
ــت  ــت.  در هف ــی اس ــدی و آگاه ــال و خردمن ــه کم ــیدن ب ــرای رس ب
خــوان رســتم، پهلــوان فقــط در صــدد تقویــت نیروهــای جســمانی و یــا 
آزادی کیــکاووس نیســت بلکــه خواهــان رســیدن بــه معرفــت درونــی و 
خودشناســی نیــز هســت. در هفــت خــوان رســتم، هفــت خــوان دیگری 
هــم نهفتــه اســت. او بــرای رســیدن بــه خــوان هفتــم بایــد از هفــت 
کــوه عبــور کنــد. همچنیــن بعــد از آزادی کیــکاووس، شــاه هفــت روز 
جشــن می گیــرد. زال، اســطوره ی خردمنــد شــاهنامه تکیــه گاه مطمئنــی 
بــرای رســتم اســت. در ابتــدا زال بــه رســتم راهــی کوتــاه امــا پرخطــر 
را پیشــنهاد می کنــد. گزینــش ایــن راه، نشــانی از خــرد اســت؛ چه بســا 
گــذر از هفــت خــوان نیازمنــد خــرد و اندیشــه اســت. دو نکتــه در این جــا 
ــه  ــان، ارزشــمندتر از آن اســت ک ــت اســت: اول اینکــه زم ــز اهمی حائ
ــی از  ــم و هراس ــد بی ــان نبای ــه قهرم ــود؛ و دوم اینک ــاه ش ــوده تب بیه

ــا و دشــواری ها داشــته باشــد. خطره

خوان اول: 
ــی گرســنه  ــس از طــی مســافتی طوالن ــاز ســفر خــود پ رســتم در آغ
و تشــنه می شــود. درختــی را آتــش می زنــد و گــوری را بریــان 
ــت  ــتم طبیع ــه رس ــال ک ــد. ح ــاده می کن ــود آم ــرای خ ــفره ای ب و س
ــن  ــی رود و ای ــواب م ــه خ ــود. ب ــه می ش ــار فاجع ــرده، گرفت ــود ک را ناب
خــواب، خــواب غفلــت اســت. در ایــن میــان شــیری درنــده بــه او حملــه 
ــا  ــد. ت ــاع می کن ــدار اســت و از او دف ــّر او )رخــش او( بی ــا ف ــد ام می کن
جایــی کــه شــیر را از پــای در مــی آورد. شــیر کــه در این جــا نمــاد دلیری 
ــا  ــوان و اژده ــره ی دی ــی دارد و در زم ــی اســت؛ خــوی اهریمن و چیرگ

ــرد. ــرار می گی ق
خوان دوم: 

رســتم و رخشــش در بیابانــی هســتند. از تشــنگی و گرســنگی بــه ســتوه 
ــد. ناگهــان   ــا جایــی کــه در آســتانه ی مــردن قــرار می گیرن می آینــد ت
ــزد آنهــا می آیــد.  غرمی )میــش کوهــی( کــه نمــاد رســتگاری اســت ن
میــش راهنمایــی از ســوی خداونــد بــرای رســتم اســت تــا رســتم را از 
ــه واســطه ی  مرگــی بی چــون و چــرا نجــات دهــد. رســتم و رخــش ب
ــا  ــوند. در آن ج ــی می ش ــمه ای راهنمای ــمت چش ــه س ــش، ب ــن می ای
رســتم خــدای را ســپاس و ســتایش می کنــد و در چشــمه ی معرفــت، 
ابتــدا رخــش و بعــد خــود را می شــوید. در واقــع رســتم غفلــت خــود را 
ــه رســتم  ــد ب می شــوید. میــش و چشــمه نمــاد مهــر و محبــت خداون

. هستند
خوان سوم: 

ــا  ــه ی اژده ــه خان ــتی ک ــی رود؛ دش ــواب م ــه خ ــتی ب ــتم در دش رس
ــا رســتم و رخــش از  ــوده ام ــا نیمــه ی شــب در چــرا ب ــود. رخــش ت ب
تــرس اژدهــا، شــیرها، پلنگ هــا و دیوهــا جــرات گذشــتن از دشــت را 
نداشــتند. اژدهــا دوبــار بــه رســتم در خــواب حملــه می کنــد. رخــش کــه 
شــاهد ماجراســت هربــار او را از خــواب بیــدار می  کنــد. امــا رســتم کــه 
نمی توانــد در تاریکــی شــب اژدهــا را ببینیــد از رخــش خــود خشــمگین 
می شــود. بــار ســوم کــه رخــش رســتم را بیــدار می کنــد؛ بــه خواســت 
خــدا در تاریکــی شــب اژدهــا هویــدا می شــود و رســتم اژدهــا را می بیند. 
ایــن بــار بــا او گاویــز می شــود و ســر اژدهــا را از تنــش جــدا می کنــد. 
رســتم بعــد از گذرانــدن هــر خــوان خــود را در آب می شــوید و خــدا را 

تفســیری از هفــت خوان رســتم

نثــر

ایــران ادبیــات 

گردآورنــده: ژینــا محســنی
دانشجوی کارشناسی مکانیک
واحد تهران غرب
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دو ســتایش می کنــد. اژدهــا، نمــاد اهریمــن و نفــس امــاره اســت کــه تــا از 
خــواب غفلــت بیــدار نشــویم آن را نمی بینیــم.

خوان چهارم: 
ــار چشــمه  ــه چشمه ســاری ســر ســبز می رســد. در کن حــال، رســتم ب
ســفره ای آراســته، بــه همــراه بــره ی بریــان شــده و دیگــر خوردنی هــا 
ــه ی  ــفره، تل ــه س ــر از این   ک ــود و بی خب ــاد می ش ــتم ش ــد. رس را می بین
دیوهــا اســت بــر ســر ســفره می نشــیند و همــراه بــا نواختــن ســاز، ترانه 
ــر زن جادوگــر می رســد. جادوگــر  ــه گــوش پی ــد. آواز رســتم ب می خوان
مغــرور از دشــمنان رســتم بــود و دســتور کشــتن رســتم را داشــت. خــود 
ــزد رســتم مــی رود. رســتم از  ــی در مــی آورد و ن ــه شــکل زن زیبای را ب
ــپاس گزاری از  ــرای س ــد را ب ــود و خداون ــال می ش ــوش ح ــدار او خ دی
ایــن دیــدار نیایــش می کنــد. در ایــن هنــگام کــه رســتم نــام خــدای را 
مــی آورد؛ طلســم جادوگــر می شــکند و رســتم از نیرنــگ او بــا خبر شــده 
و او را بــا شمشــیر، دو نیــم می کنــد. جادوگــر نمــاد گیتــی اســت. جهــان 

ــس هــر رنگــش نیرنگ هاســت.  ِ رنگ هــا کــه در پ
خوان پنجم: 

رســتم و رخــش بــه مازنــدران می رســند. رســتم در چمنــزاری بــه خواب 
ــرای  ــت بان از چ ــازد. دش ــا می س ــرا ره ــرای چ ــش را ب ــی رود و رخ م
رخــش بــه ســتوه می آیــد؛ بــه رســتم در حــال خــواب حملــه می کنــد 
ــدار می شــود و دو گــوش دشــت بان  ــد. رســتم بی ــه می زن ــه او ضرب و ب
را از صورتــش جــدا می کنــد و کــف دســتش می گــذارد )بیشــتر ضــرب 
ــت بان  ــد(. دش ــاهنامه آمده ان ــتان های ش ــروزی از داس ــای ام ــل ه المث
ــتم  ــا رس ــد و اوالد ب ــکایت می کن ــرزمین اوالد ش ــوان آن س ــه پهل ب
ــد و اوالد را  ــا را شکســت می ده ــتم لشــگر دیوه ــد. رس ــگ می کن جن
هــم اســیر می نمایــد. رســتم بــه اوالد می گویــد: »مــرا بــه ســمت دیــو 
ســپید ببــر و راهنمــای مــن بــاش کــه اگــر کمــک کنــی تــو را پادشــاه 
مازنــدران خواهــم کــرد.« اوالد نمــاد انســان هــای اصــاح پذیــر اســت.

خوان ششم:
رســتم و اوالد بــه ســمت کوهــی کــه دیــو ســپید، کیــکاووس را در بنــد 
کــرده بــود می رســند. اوالد خیمــه ی ارژنــگ دیــو را بــه رســتم نشــان 
می دهــد. رســتم شــب می خوابــد  و صبــح بــه ســرعت بــه ارژنــگ دیــو 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــدا می کن ــش ج ــر او را از تن ــرد و س ــه می ب حمل
کیــکاووس و لشــگرش را پیــدا می کنــد و آزاد می ســازد. ارژنــگ نمــاد 
نفــس و واپســین تاش هــا و ســتیزه های انســان اســت. جهــان، مملــو 
از رنــگ و نقــش اســت و تنهــا کســی می توانــد او را شکســت دهــد کــه 

از نیرنــگ ِ رنــگ، رســته باشــد.
خوان هفتم: 

رســتم و اوالد بــه هفــت کــوه کــه غــار محــل زندگــی دیــو ســپید بــود 
ــتم  ــد رس ــح روز بع ــد. صب ــپری می کنن ــا س ــب را آن ج ــند و ش می رس
ــد.  ــت می ده ــرد و او را شکس ــه می ب ــار حمل ــان غ ــوان نگهب ــه دی ب
ســپس بــه غــار تاریکــی وارد می شــود و آن جــا بــا دیــو ســپید مواجــه 

می   شــود کــه هماننــد کــوه بــه خــواب رفتــه بــود. دیــو کــه از خــواب 
بیــدار می شــود بــا رســتم گاویــز می شــود و نبــردی طوالنــی شــکل 
می گیــرد. گاه رســتم بــر او برتــری می یابــد و گاه دیــو بــر او. در 
پایــان رســتم خنجــر را در مــی آورد و بعــد از پــاره پــاره کــردن شــکم 
ــا چکانــدن خــون دیــو بــر چشــمان  دیــو، جگــر دیــو را در مــی آورد. ب
کیــکاووس و لشــگرش همگــی بینایــی خــود را بدســت می آورنــد. دیــو 
ــت هــر انســان کــه درون اوســت،  ــن ب ــد نمــاد بزرگتری ســپید می توان

باشــد. یعنــی: »بــت مــن« کــه کشــتنش کار دشــواری اســت.
 ســلوک آیینــی رســتم مردانــه بــه انجــام رســید. رســتم هفــت خــوان را 
ــل را  ــد و کاووس عق ــن« را می کش ــار »م ــت ب ــی هف ــد. یعن می گذران
بیــدار می کنــد. پهلــوان برجســته و ســر آمــد همــال و همتایــی بــرای 
ــا  ــن در می دهــد ت ــه هفــت آزمــون دشــوار ت خویــش نمی شناســد و ب
از آالیش هــا در امــان باشــد و بــه پاکــی و پیراســتگی برســد. آنچــه در 
ایــن داســتان مــورد توجــه اســت وجــود آرمــان رهایــی و آزادگــی در این 
ســفر اســت. از دیــدگاه بیرونــی بــه معنــی آزادی کیــکاووس و از دیــدگاه 
درونــی آزادی نیــرو هــای معنــوی اســت کــه از غلبــه بــر پلیدی هــا و 
ــی کــه کمــال  ــا خــود واقعــی انســان درحال زشــتی ها رهــا می شــود ت
یافتــه و بــه معرفــت رســیده؛ نمایــان گــردد. رســتم در پایــان ســفر بــه 
ــی  ــیده. در گروه ــل رس ــی کام ــی و خودشناس ــت درون ــال و معرف کم
ــس( را خــوان )ســفره(  ــت خــوان رســتم خان)رئی ــای هف از تفســیر ه
می نویســند. قابــل توجــه اســت کــه در هــر مرحلــه کــه رســتم طــی 
ــود.  ــز می ش ــا گاوی ــا خان ه ــفره ای ب ــا س ــزل ی ــک من ــد؛ در ی می کن
بــه احتــرام دکتــر کــزازی مــا هفــت خــان را، هفــت خــوان می نویســیم.

منابع:
- نامه ی باستان، جلد دوم، از دکتر میر جال الدین کزازی 

- برگی از نوشته ی جمشید پور عرب- کار شناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 
- پیوند خرد و اسطوره در شاهنامه- از موسوی و خسروی 

- قصه های شاهنامه- از قنبری
- شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی- از مجتبی مینوی 
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ــران باســتان  ــه ای ــق ب کاوه ی آهنگــر شــخصیتی اســطوره ای و متعل
ــه  ــردم علی ــام م ــه او قی ــده ک ــی آم ــاهنامه ی فردوس ــت. در ش اس
فرمانروایــی بــه نــام ضحــاک )آژی  دهــاک( را پــی می ریــزد. نشــان 
جنبــش او درفــش کاویانــی، پیشــبند چرمــی اش اســت کــه بــر ســر 
ــام   ــواره اله ــان هم ــزد ایرانی ــخصیت وی ن ــزد. ش ــزه ای می آوی نی

ــوده اســت. ــتیزی ب ــم س ــی و ظل بخــش دادخواه

کاوه که بود؟
ــاطیری  ــی در دوره ی اس ــروف پهلوان ــای مع ــی از خاندان ه کاوه یک
ایــران اســت. بــر اســاس منابــع باســتانی کاوه،  آهنگــری از اصفهــان 
بــود. برخــی منابــع، دهســتان »مشــهد کاوه« را کــه امــروزه در حــدود 
جغرافیایــی اســتان اصفهــان اســت؛ زادگاه کاوه می داننــد. بــه روایــت 
فردوســی از کاوه دو پســر بــاز می مانــد: یکــی قــارن و دیگــری قبــاد. 
قــارن سپهســاالر منوچهــر و نــوذر بــود و از پهلوانــان بــزرگ شــمرده 

می شــد.

کاوه و قیام علیه ضحاک
ضحــاک )آژی دهــاک( از پادشــاهان اســطوره ای ایرانیــان اســت. در 
ــزه وران اســت. او  ــان روای دشــت نی ــرداس و فرم شــاهنامه، پســر م

ــر تخــت می نشــیند. ــرداس ب ــدرش م ــس از کشــتن پ پ
جمشــید پادشــاِه ایــران زمیــن -فرزنــِد طهمــورث- ســرانجام 
ــد.  ــت می ده ــزدی را از دس ــّر ای ــرور، ف ــی و غ ــر خودبین ــه خاط ب
ــاهی  ــه ش ــه و او را ب ــاک رفت ــراغ ضح ــه س ــان ب ــس از آن، ایرانی پ
ــا بوســه ی ابلیــس، بــر دوش ضحــاک  ــد. امــا پســین ترها ب می پذیرن
دو مــار می رویــد. ضحــاک آن هــا را نشــانه ی ســاحری خــود دانســته 

ــدازد. ــراس می ان ــه ه ــردم را ب و م
بعــد از گذشــت 800 ســال از پادشــاهی وی، دو مــار بی قــرار 
می شــوند. بــاز هــم اهریمــن در لبــاس پزشــکی ماهــر بــه او گفــت 
ــر روز دو  ــتور او ه ــه دس ــت و ب ــاج درد اس ــوان ع ــردان ج ــز م مغ
جــوان را می کشــتند و مغــز ســر آن هــا را بــه مارهــا مــی دادنــد و بــا 

ــد. ــه ســتوه آمدن ــردم از او ب ــن روال، م ای
ــام کاوه کــه در روســتا زندگــی  ــه ن ــن زمــان مــرد آهنگــری ب در ای
ــد.  ــیده بودن ــی رس ــه جوان ــر دو ب ــه ه ــت ک ــر داش ــرد؛ دو پس می ک

گردآورنده: پوریا درویشی کهن
دانشــجوی کارشناســی نــرم افــزار واحــد تهــران غرب ــر کاوه آهنگ
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پســرهای ایــن مــرد قــارن و قبــاد نــام داشــتند. کارگــزار ضحــاک 
هــر دوی آن هــا را در یــک روز دســتگیر کــرد و نــزد ضحــاک بــرد. 

ضحــاک هــم دســتور کشــتن آن دو را داد.
ــد و  ــهر آم ــه ش ــت ب ــی یاف ــاک آگاه ــتور ضح ــون کاوه از دس چ
ــر  ــران ب ــه آهنگ ــت را ک ــت و آن پوس ــک خواس ــید، کم بخروش
پیــش می بندنــد بــر ســر چوبــی ماننــد بیرقــی کــرد و فریــاد آغــاز 
کــرد. از آن بیــرق بــه نــام درفــش کاویانــی یــاد می شــود. مــردم 
چــون از ضحــاک بــه ســتوه آمــده بودنــد گــرد کاوه جمــع شــدند و 

ــه کمــک او شــتافتند. بســیاری از مــردم ب
ــه در دل،  ــه هم ــد ک ــرد او آمدن ــی بســیار گ ــر شــهری مردم از ه
ــد و  ــاک در دماون ــان ضح ــتند. در آن زم ــه داش ــاک کین از ضح
ــه  ــن کار آگاه شــد ســپاه بســیاری ب ــود و چــون از ای طبرســتان ب

ــدند. ــراری ش ــا ف ــته ی ــا کش ــه آن ه ــتاد ک ــگ کاوه فرس جن

ورود فریدون
ــرای قیــام علیــه  در آن هنــگام فریــدون در پــی فرصتــی مناســب ب
ــه  ــه ب ــدون ک ــرد. فری ــال می ک ــاک او را دنب ــود و ضح ــاک ب ضح
طبرســتان رســید در آن جــا پنهــان شــد و وقتــی شــنید کاوه بــه ری 
رسیده اســت، پنهانــی خــود را بــه ری رســانید و او را آگاهــی داد کــه 

از فرزنــدان جمشــید اســت.
ــر ســپاه کــرد و خــود سپهســاالر  ــدون را امی ــگام کاوه،فری در آن هن
ــه هــم رســیدند،جنگ  ــدون ب شــد. چــون ســپاهیان ضحــاک و فری
ــار  ــاک گرفت ــورد. ضح ــت خ ــاک شکس ــپاه ضح ــد و س ــروع ش ش

ــدند. ــوده ش ــر او آس ــان از ش ــد و ایرانی ــدون ش فری

فرجام ضحاک
در روایــت شــاهنامه، فرجــام زندگانــی ضحــاک روشــن نیســت امــا 
ــه  ــانی گفت ــان دوره ساس ــه پای ــوط ب ــتِی مرب ــع زرتش ــه در مناب آنچ
ــه کشــتِن  ــدام ب ــار اق ــن ب ــدون چندی ــه فری ــن اســت ک می شــود ای
ضحــاک کــرد امــا ضحــاک نامیــرا مانــد. ســپس ســروش از اورمــزد 
ــرگ وی  ــا م ــه ب ــرا ک ــود چ ــته ش ــد کش ــه وی نبای ــام آورد ک پی
موجــودات پلیــد در جهــان گســترش خواهنــد یافــت و از همیــن رو 
ــت  ــرد. در نهای ــد ک ــد دربن ــوه دماون ــدون وی را در ک ــه فری ــود ک ب
ضحــاک بــه دســت فریــدون کشــته نمی شــود، بلکــه او را در شــکافی 

ــدد. ــرو می بن ــنگ ف ــر س ــران ب ــای گ ــا میخ ه ب

منابع:
- شاه کشی، جلد اول )از آغاز تا پایان دوره ساسانیان(، انتشارات سرمدی

- دانشنامه های آزاد
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ــاراماگو ــر ژوزه س کوری اث
ــده: لیلــی شــمس زهراییگــذری بــر ادبیــات جهــان گردآورن

دانشجوی کارشناسی نرم افزار
واحد تهران غرب

»داســتان از ترافیــک یــک چهــارراه آغــاز می شــود. راننــده ی 
ــی،  ــه ی اندک ــه فاصل ــردد. ب ــوری می گ ــار ک ــاگاه دچ ــه ن ــی ب اتومبیل
افــراد دیگــری کــه همگــی از بیمــاران یــک چشــم پزشــک اند، دچــار 
ــه  ــد ک ــا در می یاب ــم آنه ــه چش ــا معاین ــک ب ــوند. پزش ــوری می ش ک
چشــم ایــن افــراد کامــًا ســالم اســت، امــا آنهــا هیــچ چیــز نمی بیننــد 
ــز  ــه چی ــه هم ــوری، ک ــاری ک ــر خــاف بیم ــه ب ــب آن اســت ک جال

ــوند. ــفید می ش ــدی س ــار دی ــراد دچ ــن اف ــت؛ تمامی ای ــیاه اس س
ــم  ــه چش ــه ب ــت ک ــوری اس ــوع ک ــن ن ــه ای ــد ک ــک می فهم پزش
ارتباطــی پیــدا نمی کنــد، از طــرف دولــت تمامــی افــراد نابینــا 
ــک  ــوند. پزش ــکان داده می ش ــگاه اس ــک آسایش ــع آوری و در ی جم
ــری از  ــرای جلوگی ــن بیمــاری می شــود. پلیــس ب ــز خــود دچــار ای نی
شــیوع بیمــاری، پزشــک را نیــز روانــه ی آسایشــگاه می کنــد. همســر 
پزشــک نیــز بــه دروغ اذعــان بــه کــوری می نمایــد تــا بتوانــد در کنــار 
ــرده می شــوند. در  ــاد شــده ب ــه آسایشــگاه ی شــوهرش باشــد. آنهــا ب
ــراد  ــرای اف ــی ب ــای امنیت ــد. نیروه ــراد نابیناین آن آسایشــگاه تمامی اف
غــذا تهیــه می کننــد. امــا بــرای عــدم ســرایت کــوری بــه آنهــا تنهــا 
ــرای تقســیم  ــان ب ــد. نابینای ــا در آسایشــگاه حمــل می کنن غذاهــا را ت
ــراد در  ــی اف ــوی حیوان ــم خ ــم ک ــوند. ک ــر می ش ــم درگی ــا ه ــذا ب غ
ایــن وضعیــت فاکــت بــار بــروز می کنــد. عــده ای از کورهــا 
ــری  ــراد دیگ ــه اف ــذا را ب ــد و غ ــت می گیرن ــه دس ــذا را ب ــل غ تحوی
می فروشــند. کورهــا بــرای زنــده مانــدن از تمامــی چیزهــای بــا ارزش 
ــی  ــاهد تمام ــده ش ــا نش ــه نابین ــک ک ــر پزش ــد. همس ــود می گذرن خ
ایــن مســائل اســت. زن دکتــر عاشــقانه ســعی در بهبــود وضعیــت هــر 
یــک از افــراد می کنــد، امــا بــه هیــچ عنــوان اجــازه نمی دهــد کســی 

ــه دســت آورد. ــودن او اطاعــی ب ــا نب از نابین

ــر ســر غــذا، همســر پزشــک گلــوی رئیــس  در همیــن درگیری هــا ب
زور گیــران را بــا قیچــی مــی درد. آسایشــگاه بــه هــم می ریــزد، آتــش 
ــه  ــوند ک ــه می ش ــد. متوج ــرون می ریزن ــه بی ــان ب ــرد و نابینای می گی
ــت،  ــی اس ــا خال ــه ج ــد. هم ــده ان ــا ش ــور نابین ــهر و کش ــی ش تمام
ــت.  ــه اس ــرا گرفت ــهر را ف ــی، ش ــا و کثیف ــهر و... مرده ه ــا، ش خانه ه
ــذا  ــارت غ ــرای غ ــان ب ــای نابینای ــارد. گروه ه ــدیدی می ب ــاران ش ب
ــز همــراه گروهــی شــده؛  ــر نی ــد. همســر دکت در شــهر پرســه می زنن
شــامل: مــرد اول در ترافیــک و همســرش، دختــر کــوری بــا عینــک 
آفتابــی، پیــر مــردی یــک چشــم، خــود پزشــک، یــک پســر بچــه و 
یــک ســگ در شــهر شــروع بــه پرســه زدن می کننــد. در جســتجوی 
ــرای افــراد غــذا پیــدا  ــد. زن پزشــک ب غــذا تمامــی شــهر را می گردن
می کنــد تــا زنــده بماننــد. عــده از نابینایــان در کلیســا جمــع شــده اند 
تــا بــر تــرس خــود غلبــه کننــد. زن دکتــر بــه آنهــا ملحــق می شــود. 
ــز عجیبــی می شــود. چشــم تمــام مجســمه های  در آنجــا متوجــه چی
مائــک و معصومیــن داخــل کلیســا بــا دســتمال ســفید بســته شــده 
اســت زن دکتــر متوجــه می شــود مشــکل نابینایــی جامعــه ی انســانی 
از کلیســا نشــأت گرفتــه اســت. او دســتمال چشــم معصومیــن را بــاز 
ــزل خودشــان  ــروه خــود راهــی من ــا گ ــراه ب ــد و از کلیســا هم می کن
ــاک  ــد و پ ــا می شــوند و حمــام می کنن ــه مــرور بین می شــود. مــردم ب
می شــوند. در پایــان زن دکتــر کــه خــود منجــی جامعــه اســت از دکتــر 
ــم، امــا  ــر جــواب می دهــد: نمی دان می پرســد: چــرا کــور شــدیم؟ دکت
ــر  ــی نظ ــد: می خواه ــواب می ده ــر ج ــم. زن دکت ــاید روزی بفهمی ش
مــرا بدانــی؟ مــن فکــر می کنــم مــا کــور نشــده ایــم. ما کــور هســتیم؛ 

ــد.« ــا نمی بینن ــد ام ــد ببینن ــه می توانن ــی ک ــا. کور های ــا بین ــور ام ک
ــال  ــار در س ــتین ب ــه نخس ــاراماگو اســت ک ــی از ژوزه س ــوری رمان ک
1995 منتشــر شــد. ســاراماگو در ایــن رمــان از کــوری آدمهــا ســخن 
گفتــه اســت. در ایــن رمــان، هالــه ای ســفید رنــگ بعــد از کــور شــدن 
افــراد، مقابــل چشمشــان ظاهــر می شــود. ســاراماگو در ایــن رمــان از 
تلمیــح اســتفاده کــرده و بــا اشــاره بــه نوشــته های قدیمــی ، اثــرش را 

زیباتــر و تأثیرگذارتــر کــرده اســت.
ســاراماگو در رمــان کــوری بــرای شــخصیت ها اســم انتخــاب نکــرده 
ــده  ــان ایجــاد نشــده و خوانن ــی در رم ــن پیچیدگ ــود ای ــا وج اســت ب
بــه راحتــی می توانــد بــا شــخصیت های رمــان ارتبــاط ذهنــی برقــرار 



19

94
ه 

ما
ن 

آبا
   

ک
ونا

 ر
ی

دب
- ا

ی 
هرن

 - 
ی

نگ
ره

 ف
مه

هنا
ما

دو

کنــد. ویژگــی دیگــر ایــن رمــان در بازگشــت های زمانــی بــه گذشــته 
ــی و  ــه زیبای ــه ب ــت ک ــان اس ــخصیت های رم ــال ش ــده در خی و آین

جذابیــت آن افــزوده اســت.
کــوری داســتانی بــه شــدت نمادیــن اســت. شــهر یــا کشــور بــی نــام، 
همیــن دنیاســت و مــردم بــی نــام آن، نوع بشــر اســت. شــخصیت های 
ــان  ــز و احساساتش ــان، غرای ــات اخاقی-رفتاری ش ــوری، خصوصی ک

ــا تمــام ویژگی هایشــان اســت. تمامــاً نمــادی از جهــان انســان ها ب
دنیــای کــوری دنیــای غافــان و خفتــگان اســت، انســان هایی هســتند 
کــه کورنــد؛ امــا نــه کــوری فیزیکــی و جســمی . بلکــه کــوری روانــی 
و درونــی. در ایــن دنیــا، کســی کــه عاقــل باشــد، بیــش از همــه رنــج 
می کشــد و آنهــا کــه غافلنــد )کورنــد( بــا ایــن کــه ممکــن اســت در 
شــرایط ســختی باشــند؛ زودتــر بــا شــرایط و وضعیــت موجــود خــود را 

ــد. ــار می آین ــد و کن ــق می دهن وف
ــه  ــت. بلک ــی نیس ــوری حقیق ــن ک ــه ای ــد ک ــود می گوی ــاراماگو خ س
تمثیلــی اســت. کــور شــدن عقــل و فهــم آدمی اســت. او می گویــد کــه 

ــم. ــار نمی کنی ــه رفت ــا عاقان ــم ام ــل داری ــان ها عق ــا انس م
در قســمتی از ایــن رمــان، دو جملــه ی بســیار عمیــق در بیــان حــال 
ــه در  ــد. همیش ــال جنگن ــه در ح ــا همیش ــت: » کور ه ــده اس آدمی آم
حــال جنــگ بــوده انــد« آیــا ایــن طــور نیســت کــه مــا دائمــاً در حــال 
ــون  ــم، چ ــوده می جنگی ــتیم؟! بیه ــان هس ــود و اطرافیانم ــا خ ــزاع ب ن

ــم؟ ــار نهاده ای ــل را کن ــده ایم و عق ــور ش ک
ــاره خوانــدن  ــاره و چندب ــا دوب بســیاری از نماد هــای ایــن داســتان را ب
ــوان  ــار و شــخصیت ها و نشــانه ها می ت آن و تعمــق در جمله هــا و رفت

روشــن نمــود و درک کــرد.
»کــوری« یــک حکایــت اخاقــی مــدرن اســت و ماننــد داســتان های 
ــی  ــرای مخاطب ــی را، ب ــی اخاق ــا پیام های ــام ی ــن پی ــی که اخاق
امــروزی، در خــود نهفتــه دارد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــاز ماننــد 
آن داســتان ها، قهرمان هایــش نــه بــه نــام بلکــه بــا یــک صفــت یــاد 

می شــوند.
در ســال 2004 فیلــم دشــمن بــه کارگردانــی دنیــس ویلنیــو بر اســاس 
رمــان )مــرد تکثیــر شــده( ســاخته شــد. و فیلــم کــوری بــه بازیگــری 

مــارک روفالــو اقتبــاس ادبــی از رمــان کــوری اســت.
گذری به زندگی نویسنده

ژوزه ســاراماگو، نویســنده ی پرتغالــی، کــه بارهــا نامــزد جایــزه نوبــل 
ادبیــات شــده بــود، ســرانجام و دیرهنــگام در ســن 76 ســالگی موفــق 
شــد در ســال 1998 ایــن جایــزه را از آن خــود و کشــورش کنــد. آثــار 
ایــن رمــان نویــس و شــاعر کــه بــه عبارتــی رئالیســم جادویــی را بــا 
ــده  ــه ش ــان ترجم ــه 25 زب ــزد ب ــی می آمی ــده ی سیاس ــادات گزی انتق

اســت.
خانــواده ای  در  لیســبون  نزدیکــی  در   1922 ســال  در  ســاراماگو 

ــات  ــت تحصی ــر نتوانس ــل فق ــه دلی ــد و ب ــا آم ــه دنی ــت ب تنگ دس
دانشــگاهی اش را بــه پایــان رســاند. در یــک آهنگــری بــه کار مشــغول 

ــد. ــه ده ــه درســش ادام ــت ب ــاره وق ــه طــور پ ــد ب ــا بتوان شــد ت
ســاراماگو نخســتین رمانــش » کشــور گناه » را در ســال 1947 نوشــت 
امــا 35 ســال انتظــار کشــید تــا ســرانجام موفقیــت ادبــی و شــهرت در 
ســال 1982 بــا انتشــار رمــان » بالتــازار و بلیونــدا« بــه ســراغش بیایــد. 
ســبک شــاعرانه ســاراماگو کــه تخیــل و تاریــخ و انتقــاد از ســرکوب 
سیاســی و فقــر را باهــم می آمیــزد موجــب شــده اســت کــه او را بــه 
نویســندگانی چــون گابریــل گارســیا مارکــز تشــبیه کننــد. اما ســاراماگو 
ــد بیشــتر از ســوانتس و گوگــول  فکــر ایــن شــباهت اســت و می گوی

تاثیــر پذیرفتــه اســت.
ــود  ــه روایــت عیســی مســیح« ب ــی ســاراماگو » انجیــل ب ــر جنجال اث
کــه در ســال 1992 منتشــر گردیــد ولــی ایــن اثــر موجــب برآشــفتن 
وزیــر کشــور شــد و نــام ســاراماگو از فهرســت نامزد هــای جایــزه ادبــی 
اروپــا حــذف شــد. ســاراماگو پرتغــال را تــرک کــرد و بــه تبعیــدی خــود 

خواســته رفــت.
فرهنگســتان ســوئد بــا ســتایش از ســاراماگو و اعــام اهــدای جایزه ی 
ــا تمثیل هــای  نوبــل ادبیــات 1998 بــه وی گفــت » آثــار ســاراماگو ب
ملهــم از تخیــل و شــفقت و طعنــه مــا را بی وقفــه وادار بــه ادراک یــک 

واقعیــت مبهــم می کنــد.«
و ســرانجام ایــن نویســنده ی پرتغالــی در روز 18 ژوئــن ســال 2010 در 

الس پالمــاس اســپانیا چشــم از جهــان فروبســت.



20

94
ه 

ما
ن 

آبا
   

ک
ونا

 ر
ی

دب
- ا

ی 
هرن

 - 
ی

نگ
ره

 ف
مه

هنا
ما

دو

آیــا یــک شــاعر بــرای معرفــی خــودش بــه مــردم، بــه چیــزی بــه جــز 
شــعرهایش هــم احتیــاج دارد؟ آیــا الزم اســت روحیاتــش را الیــه بــه 
الیــه بشــکافیم یــا زندگی نامــه اش را مــرور کنیــم؟ مســلماً خیــر! ایــن 
مــا هســتیم کــه بــرای ایجــاد حــس صمیمیــت بــا شــاعر، نیــاز داریــم 
ــه  ــم. وگرن ــر از نامــش بگذاری ــا را کمــی فرات ــم و پ بیشــتر از او بدانی
شــاعر، آرزویــی جــز رســیدن صدایــش -کــه همــان شــعر اوســت- بــه 

مــردم نــدارد.
حــاال کــه بــه بهانــه ی ســالروز درگذشــت فریــدون مشــیری صحبــت 
ــم و  ــات او آشــنا می کن ــا روحی ــده اســت؛ شــمارا ب ــان آم ــه می از او ب

ــم انداخــت.                                                                     ــه اش خواهی ــه زندگی نام ــد نگاهــی ب بع
                                                                    ملیکا افتخاریان
ــمان  ــک آس ــد؟ اول ی ــر داری ــه خاط ــار را ب ــای اول به ــت روزه »حال
ــان  ــی بخــش. ناگه ــک نســیم زندگ ــم، ی ــاب مای ــک آفت صــاف، ی
ابرهــای ســیاه، رعــد و بــرق، توفــان، رگبــار و ... بعــد از چنــد لحظــه 
دوبــاره آســمان آبــی، نســیم لطیــف... بــاز توفــان و بــاز آرامــش، ایــن 
ــه  ــباهت ب ــن ش ــر م ــه نظ ــه ب ــت ک ــار اس ــای اول به ــت روزه حال
روحیــه ی یــک شــاعر دارد. ابــن البتــه یــک داوری ظاهــری اســت وااّل 
شــکافتن روحیــات شــاعر و پــی بــردن بــه زوایــای روح او کاری دشــوار 
ــه ای اســت و  ــدون دارای یــک چنیــن روحی بلکــه محــال اســت. فری
ــروع  ــا ش ــم از کج ــات او نمی دان ــل روحی ــه و تحلی ــرای تجزی ــن ب م
کنــم. او همــه ی حــاالت یــک انســان را از کودکــی و جوانــی تــا پیــری 

یکجــا در خــود جمــع دارد!
از صبــح تــا شــب کار دارد. هیچکــدام هــم کار خودش نیســت، همه اش 
بــرای مــردم اســت. پنــاه بــر خــدا از دســت کاغذهــا و کتاب هــای او! 
ــد،  ــر و رو می کن ــاب را زی ــاه کت ــک پنج ــوع کوچ ــک موض ــرای ی ب
ــرجایش  ــا را س ــر محــال اســت آن ه ــی دیگ ــد ول ــه را می بین لغت نام
بگــذارد. امــان از وقتــی کــه مــن یــا بچه هــا بــه کوچکتریــن کاغــذ یــا 

ــم! کاغذپاره هایــش دســت بزنی
ــه، در  ــد. در کوچ ــتجو نمی کن ــی را جس ــن فراغت ــعر گفت ــرای ش او ب
خیابــان، پشــت رل، در مغــازه چیــزی را یادداشــت می کنــد در خــودش 
غــرق می شــود، امــا وقتــی آنهــارا تنظیــم و پاکنویــس می کنــد دلــش 
ــج  ــن از پن ــرای همی ــی باشــد و ب می خواهــد در جــای ســاکت و آرام
بامــداد تــا هشــت صبــح را، بــرای نوشــتن و ســرودن انتخــاب کــرده 

اســت.
قضــاوت دربــاره ی شــعرش بــرای مــن دشــوار اســت. احســاس می کنم 
کــه اظهارنظرهــای اغراق آمیــز او را مغــرور نمی کنــد،  بســیار متواضــع 
ــاس  ــد و احس ــعر می خوان ــودش ش ــی خ ــا وقت ــت. تنه ــن اس و فروت
می کنــد شــنونده مقصــودش را آن طــور کــه بایــد درک کــرده، لــذت و 

غــرور خاصــی بــه او دســت می دهــد.
ــذرد.  ــتن می گ ــدن و نوش ــه خوان ــت او ب ــام وق ــم تم ــم بگوی می توان
ــًا  ــادر اســت مث ــده ام. ق ــر کســی دی اطاعــات عمومــی او را در کمت
ــش آن در  ــوزوم و نق ــاره ی کروم ــا درب ــرون ی ــم و الکت ــاره ی ات درب
زندگــی انســان یــا مباحــث روانشناســی کــه فرســنگ ها از کار شــاعری 
او دور اســت حــرف بزنــد. بــدون اغــراق چندیــن هــزار نکتــه، لطیفــه 
ــه ای  ــرای هــر کلمــه ای کــه در جمل ــد اســت ب ــه و جــوک بل ــا بذل ی
گفتــه می شــود یــک قصیــده، یــا نکتــه یــا ضــرب المثــل در آســتین 

ــد حافظــه اش اســتثنائی اســت...« دارد، دوســتانش معتقدن
ــوان،  ــال اخ ــم اقب ــته ی خان ــی از نوش ــا بخش ــاال، تنه ــطرهای ب س
ــاب  ــدای کت ــه در ابت ــته ای ک ــدون مشــیری اســت. نوش همســر فری
ــه کوشــش  ــاب ب ــن کت ــده. ای ــدون مشــیری« آم »جشــن نامه ی فری
آقــای علــی دهباشــی، در ســال 1378 گــردآوری شــده و مجموعــه ای 
آثــار، گفتگوهــا،  بررســی  نقــد و  از خاطــرات دوســتان،  اســت 
ــعار و  ــده ی اش ــیری، گزی ــاالت مش ــیری، مق ــرای مش ــروده هایی ب س
ــیده  ــاپ رس ــه چ ــخن ب ــارات س ــط انتش ــه توس ــی از او، ک عکس های

هفــت قلــم

تقدیم به روان پاک شاعر محبوبم

نویسنده: ملیکا افتخاریان
دانشجوی کارشناسی نرم افزار

واحد تهران غرب
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دو اســت. خطــوط بــاال مــرز بیــن مــا و شــعرهای مشــیری را می شــکند 
و مــارا بــه تصــور روحیــات لطیــف مشــیری وا مــی دارد. روحیاتــی کــه 

ــد. ــر نمی رس ــه نظ ــه ب ــعرش غریب ــدگان ش ــرای خوانن ــه ب البت

زندگینامه ی فریدون مشیری
فریــدون مشــیری در ســی ام شــهریور مــاه 1305 در تهــران بــه دنیــا 
آمــد. تــا هفــت ســالگی در تهــران بــود امــا بــه واســطه ی ماموریــت 
ــود،  ــت ب ــه فعالی ــراف مشــغول ب ــه در وزارت پســت و تلگ ــدرش ک پ
هفــت ســال هــم در مشــهد زندگــی کــرد و بعــد در شــهریور 1320 بــه 

تهــران بازگشــت.
پــدر فریــدون مشــیری، ابراهیــم مشــیری افشــار کــه متولــد همــدان 
بــود، حــدود 40 ســال بــه وزارت پســت و تلگــراف خدمــت کــرد و در 
ســال 1360 درگذشــت. مــادرش اعظــم الســلطنه ملقــب بــه خورشــید 
ــی  ــعر م ــي ش ــه  داشــت، گاه ــات عاق ــعر و ادبی ــه ش ــه ب ــود. او ک ب
گفتــه، و پــدر مــادرش، میــرزا جــواد خــان مؤتمن الممالــک نیــز شــعر 
ــوان شــعری دارد کــه چــاپ  ــوده. او دی مي گفتــه و نجــم تخلصــش ب
نشــده اســت. ایــن خانــواده ســه پســر داشــت و فریــدون فرزنــد میانــی 
بــود. بــرادر بزرگتــر کــه منصــور نــام داشــت، در ســال 1376 درگذشــته 

اســت. و بــرادر کوچکتــر، منوچهــر نــام دارد.
فریــدون مشــیری بــه علــت مشــکات خانوادگــی زمانــی که 19 ســال 
داشــت، بــه طــور همزمــان در مدرســه ی فنــی وزارت پســت و تلگــراف 
و تلفــن بــه تحصیــل و کار مشــغول شــد. زمانــی کــه اولیــن حقوقــش 
را گرفــت؛ امیــد داشــت بــه ایــن واســطه بــه مــادرش کــه بیمــار بــود، 
ــه  ــادرش ب ــه م ــد ک ــه رســید فهمی ــه خان ــی ب ــا وقت ــد. ام کمــک کن
علــت بیمــاری قلبــی و در ســن 39 ســالگی درگذشــته اســت و هرگــز 

نتوانســت مــژده ی اولیــن حقوقــش را بــه او بدهــد.
بــه گفتــه  ی خــودش همیــن موضــوع تاثیــر عظیمــی بــر روحیــات و 
فعالیت هــای شــعری او گذاشــت. او ســروده های متعــددی را بــه پــدر 
و مــادرش تقدیــم کــرده اســت و در همــان نوجوانــی بــرای مــادرش 
ســروده اســت: »بــی تــو، صبــحِ  عمــر مــن تاریــک چــون شــامِ  ســیه 

شــد/ زنــده ای مــادر تــو و ایــن امــر بــر مــا مشــتبه شــد. /مــرده مــن 
هســتم کــه انــدر زندگــی عمــرم تبــه شــد!/ آری ای مــادر، فریــدون، 

ُکشــته ی غــم، بــی گنــه شــد./ دســت مــن، بــر دامــن ِ تــو... »
ــدر و  ــال کار پ ــد س ــی و چن ــه س ــس از اینک ــال 1357 و پ او در س
پدربزرگــش را ادامــه داد، بازنشســته شــد و در ایــن رابطــه هــم شــعری 
بــه نــام »عمــر ویــران« دارد.  بــه پــاس خدمــات پدربزرگــش بــود کــه 
ناصرالدیــن  شــاه لقــب »مشــیر« را بــه او داد و بعدهــا نــام خانوادگــی  

آن هــا »مشــیری« شــد.
زمانــی کــه فریــدون مشــیری  حــدود 4 ســال داشــت، توانایــی خواندن و 
نوشــتن داشــت. در آن زمــان بــه جــای شناســنامه، »ِســِجل« می دادنــد. 
درهمــان ســن وقتــی می خواســت ســجل بگیــرد نــام او را »آقــای میــرزا 
فریــدون مشــیری« نوشــتند. کــه در واقــع هــدف از عبــارت »میــرزا« 
اشــاره بــه توانایــی نوشــتن او بــود و کنایــه ای دارد بــه عبــارت »میــرزا 
بنویــس«. گویــی او از همــان زمــان بــا قلــم پیمــان بســته بــود و خودش 
هــم اعتقــاد داشــت عمــرش بــا قلــم پیونــد خــورده اســت. او حتــی برای 

قلمــش هــم شــعری ســروده کــه می گویــد:
با قلم می گویم:

ای همزاد، ای همراه،
ای هم سرنوشت،

هردومان حیران ِ بازی های دوران های زشت!
شعرهایم را نوشتی،

دستخوش!
اشک هایم را کجا خواهی نوشت؟!«

تقریبــاً از نوجوانــی بــود کــه مشــیری فعالیــت در مطبوعــات را آغاز کرد 
و عاقــه ی ویــژه ای بــه ایــن کار داشــت. تــا جایــی کــه در دانشــگاه، 
بعــد از دو ســال کــه بــه تحصیــل در رشــته ی ادبیــات پرداخــت، بــه 
رشــته ی روزنامــه نــگاری تغییــر رشــته داد. امــا کار اداري از یــک ســو 
و کارهــاي مطبوعاتــي از ســوي دیگــر، در ادامــه تحصیلش مشــکاتي 
ایجــاد کــرد. مشــیری در طــول عمــرش مســئولیت صفحــات شــعر و 
ادب مجاتــی چــون »روشــنفکر«، »ســیاه و ســپید«، »تماشــا«، »زن 

روز«، »تهــران مصــور« و ... را برعهــده داشــت.
فریــدون مشــیری در ســال 1333 ازدواج کــرد. همســر او اقبــال اخــوان 
ــگاه  ــاي دانش ــاي زیب ــکده ی هنره ــي دانش ــته نقاش ــجوی رش دانش
تهــران بــود. او هــم پــس از ازدواج، تحصیــل را ادامــه نــداد و بــه کار 
ــد  ــد 1334( و بابــک )متول ــدان آنهــا، بهــار ) متول مشــغول شــد. فرزن
1338( هــردو در رشــته ی معمــاري و بــه ترتیــب در دانشــکده ی 
ــاري دانشــگاه  ــران و دانشــکده ی معم ــاي دانشــگاه ته ــاي زیب هنره

ــد. ــل کرده ان ــران تحصی ــي ای مل
ــه  ــن مجموعــه ی شــعرش ب ــود، اولی در ســال 1334 کــه 29 ســاله ب
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نــام »تشــنه ی طوفــان« بــه چــاپ رســید. و بعــد از آن مرحوم شــهریار دو
از تبریــز بــرای او نامــه ای نوشــت و از او بــه عنــوان شــاعری بلندپایــه 

نــام بــرد کــه باعــث افتخــار او شــد.
ــی( و  ــرای معالجــه )کــم خون مشــیری در ســال های آخــر عمــرش ب
در عیــن حــال شــعرخوانی در چهــار شــهر بــزرگ آلمــان و 24 شــهر 
ــا کــرد و  ــه پ ــم ب ــه ای عظی ــت و هنگام ــکا حضــور یاف ــت آمری و ایال
همــه جــا بــا اســتقبال بی ســابقه ای از بــاران ِ گل و بوســه ی ایرانیــان 
مقیــم آلمــان و آمریــکا روبــرو شــد بــه طــوری کــه از کثــرت جمعیــت 
ــن  ــت و چنی ــن جمعی ــد: »چنی ــه می گفتن ــزرگ، هم ــالن های ب در س

ــابقه اســت.« ــا بی س ــهر م ــتقبالی در ش اس

فریــدون مشــیری در بامــداد ســوم آبان مــاه 1379 بــه علــت بیمــاری 
کــم خونــی درگذشــت و دوســت دارانش را بــا اشــعارش تنهــا گذاشــت. 
ــاک  ــران در خ ــرای ته ــت زه ــدان بهش ــه ی هنرمن ــر او در قطع پیک

آرمیــده اســت.
ــه  ــتاگرام ب ــمی اینس ــه ی رس ــعار او را در صفح ــد اش ــما می توانی ش
ــد. ــتر از او بخوانی ــد و بیش ــال کنی آدرس FereydoonMoshiri دنب

کوچه         
»شــاید شــما هــم روزی بــا کســی از کوچــه ای گذشــته باشــید و شــاید 

روز دیگــر، تنها...)فریدون مشــیری(«

بی تو، مهتاب شبی، باز از آن کوچه گذشتم،
همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم،

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم،
شدم آن عاشق دیوانه که بودم.

در نهانخانه ی  جانم، گل یاد تو، درخشید
باغ صد خاطره خندید،

عطر صد خاطره پیچید:

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم
پرگشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم.
تو، همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت.

من همه، محو تماشای نگاهت.

آسمان صاف و شب آرام
بخت خندان و زمان رام

خوشه ی ماه فرو ریخته در آب
شاخه ها دست برآورده به مهتاب

شب و صحرا و ُگل و سنگ
همه دل داده به آواز شباهنگ

یادم آید:
تو به من گفتی:

- »از این عشق حذر کن!
لحظه ای چند بر این آب نظر کن،

آب، آیینه ی عشق گذران است،
تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است؛

باش فردا،  که دلت با دگران است!

تا فراموش کنی، چندی از این شهر سفر کن!«

با تو گفتم:  »حذر از عشق!؟ -ندانم!
سفر از پیش تو؟  هرگز نتوانم،

نتوانم!

روز اول، که دل من به تمنای تو پر زد، 
چون کبوتر، لب بام تو نشستم

تو به من سنگ زدی من نه رمیدم، 
نه گسستم... «

باز گفتم که: »تو صیادی و من آهوی دشتم
تا به دام تو درافتم، همه جا گشتم و گشتم

حذر از عشق ندانم، نتوانم!«

اشکی ازشاخه فرو ریخت
مرغ شب، ناله ی تلخی زد و بگریخت...

اشک در چشم تو لرزید،
ماه بر عشق تو خندید!

یادم آید که: دگر از تو جوابی نشنیدم
پای در دامن اندوه کشیدم.

نگسستم، نرمیدم.

***
رفــت در ظلمــت غــم، آن شــب و شــب های 

ــر هم، دگ
نه گرفتی دگر از عاشق آزرده خبر هم،

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم...

بی تــو، امــا، بــه چــه حالــی مــن از آن کوچــه 
گذشتم!

      فریدون مشیری   از دفتر ابر و کوچه



23

94
ه 

ما
ن 

آبا
   

ک
ونا

 ر
ی

دب
- ا

ی 
هرن

 - 
ی

نگ
ره

 ف
مه

هنا
ما

دو

ــهریور  ــارم ش ــت و چه ــوس«  از روز بیس ــت ملم ــگاه »ذهنی نمایش
ــا  ــود و ت ــه هنرهــای انتزاعــی ب ــدان ب ــدان و عاقمن ــان هنرمن میزب

ــه داشــت.  ــان ادام پانزدهــم آب
ایــن نمایشــگاه کــه 27 اثــر ارزشــمند از 23 هنرمنــد معاصــر انتــزاع گــرا 

را در خــود جــای داده بــود، میزبــان عاقه منــدان خارجــی نیــز بــود.
ــخنان  ــی و س ــای داخل ــف فض ــه توصی ــزارش ب ــن گ ــدای ای در ابت
دبیــر نمایشــگاه پرداختــه و ســپس شــرح هــر یــک از جریــان هــای 
ــن  ــروان ای ــه پی ــا مختصــری از زندگینام ــراه ب ــزاع را هم ــب انت مکت

ــم. ــب می آوری مکت

ــکار  ــر و ابت ــا هن ــت ملمــوس«، ب ــه نمایشــگاه »ذهنی ــدو ورود ب از ب
ــویم.  ــه می ش ــر آن مواج دبی

ــمند را  ــار ارزش ــری آث ــگاه دیگ ــر نمایش ــد ه ــه مانن ــش از آن ک پی
بــه ســرعت در معــرض دیــد عمــوم قــرار دهــد، توجــه مخاطــب را 
ابتــدا بــه مفهــوم انتــزاع و معنــی نــام نمایشــگاه )ذهنیــت ملمــوس(، 
جلــب کــرده و ســپس بــه مخاطــب خــود ایــن فرصــت را می دهــد 
تــا بــا هنرمنــدان جریان هــای مهــم مکتــب انتــزاع )اکسپرسیونیســم 
انتزاعــی، انتــزاع پســا نقاشــانه، انتــزاع تغزلــی و تاشیســم( آشــنا شــود. 
ــر  ــی دبی ــا نوشــته ای از احســان آقای ــدا ب ــن منظــور در ابت ــه همی ب
ــه  ــه در ادام ــویم. ک ــه می ش ــوار مواج ــر روی دی ــنواره ب ــن جش ای

ســخنان او را می خوانیــد:
هاتف ارباب معرفت که َگهی                                            

مست خوانندشان و گه هشیار
از می و جام و مطرب و ساقی                                            

از ُمغ و ِدیر و شاهد و ُزنّار
قصد ایشان نهفته اسراری است                                       

 که به ایما کنند گاه اظهار
پی بری گر به رازشان دانی                                             

که همین است سّر آن اسرار
که یکی هست و هیچ نیست جز او                                          

 وحده ال اله اال هو

ــن  ــد. ذه ــادار برخوردارن ــویه و معن ــن از رابطــه ای دوس ــزاع و ذه انت
آن اســت کــه می اندیشــد و تجربــه مــی  کنــد؛ موجــود فاقــد ذهــن 
نــه مــی اندیشــد و نــه تجربــه می کنــد. ذهنیــت را توانایــی تمرکــز 
فکــر، حساســیت در مقابــل ادراک، و پیونــد بیــن آنهــا، جهــت فهــم 
حقایــق دانســته انــد. انتــزاع فراینــد اختصــار و تلخیــص اطاعــات از 
طریــق شناســایی، اســتخراج و ســپس، جداســازی و پنهــان ســازی 
جزئّیــات از کلّیــات اســت. در واقــع تجلــی ذهنیــت، آن هنــگام کــه 
ــده  ــزاع خوان ــق نداشــته باشــد، انت ــات شــناخته شــده تطبی ــا واقعی ب
ــی  ــر دارد ؛ مفهوم ــن بش ــِخ دیری ــه در تاری ــزاع، ریش ــود. انت می ش
ــه  ــان ب ــاز انس ــت. نی ــوس جداس ــان ملم ــه از جه ــت ک ــی اس ذهن
ــوی  ــه س ــود، او را ب ــی خ ــای ذهن ــال معن ــاط و انتق ــراری ارتب برق
ــه  ــار ک ــتین ب ــاید نخس ــت. ش ــوق داده اس ــزاع س ــری از انت بهره گی
انســان بـَـدوی، بــه شــمارش اشــیای پیرامونــش، جــدای از خــوِد شــئ 
ــت؛  ــورت پذیرف ــزاع ص ــر در انت ــه ی بش ــتین تجرب ــید، نخس اندیش

ــود. ــه ب ــم مجــّرد دیگــری را آموخت ــی پیــش از آن مفاهی ول
اســتفاده ی آگاهانــه از انتــزاع، بــه وفــور در ادبیــات، فلســفه، عرفــان، 

بررسی آثار انتزاعی به بهانه برپایی نمایشگاه آثار انتزاعی از 23 نقاش معاصر جهان

گردآورنده: فاطمه رزاق
دانشجوی کارشناسی حسابداری واحد تهران غرب



24

94
ه 

ما
ن 

آبا
   

ک
ونا

 ر
ی

دب
- ا

ی 
هرن

 - 
ی

نگ
ره

 ف
مه

هنا
ما

دو

دیــن و هنــر نیــز در طــول تاریــخ بــه چشــم می خــورد. ایــن 
ــازی  ــان س ــش و پنه ــر پوش ــاس ب ــه در آن اس ــرد ک ــوع از کارب ن
بــوده، تــا قبــل از قــرن بیســتم و ظهــور مدرنیســم، یگانــه شــیوه ی 
اســتفاده ی هدفمنــد از انتــزاع اســت. بــا آغــاز ایــن قــرن و ســرعت 
روزافــزون تحــّوالت فراگیــر در شــئون مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی 
و فرهنگــی، نشــانه های آغاریــن هنــر انتزاعــی بــا تاکیــد بــر ایجــاد 
ــا  ــه دور از بازنمایــی فیگوراتیــو و واقعــی از جهــان، و ب ــو، ب زبانــی ن
بهــره گیــری از عناصــر فرمــی چــون نشــانه، رنــگ و ســطح هویــدا 

ــدِرک اســت. ــدَرک و ُم شــد. هنــر انتزاعــی تعامــل بیــن ُم
هنرمنــد انتزاعــی، حاصــل یــک فراینــد ذهنــی را بــه عینیــت تبدیــل 
می کنــد کــه درک آن توّســط مخاطــب نیــز، مســتلزم فراینــد ذهنــی 

دیگــری اســت.

» ذهنیــت ملمــوس« کــه در ابتــدا واژه ای متناقــض جلــوه می کنــد، 
ــت  ــد، عینی ــه و هدفمن ــه آگاهان ــت ک ــی اس ــت از ذهنیت های حکای
ــه و  ــدی یگان ــا و آزاد و در فراین ــی ره ــا ذهن ــد ب ــد. هنرمن یافته ان
قائــم بــه خــود، ادراک خــود را از فردیــت خــود، باورهایــش، محیــط 

ــی بخشــیده اســت. ــان هســتی تجلّ ــش و جه پیرامون
ــر را از  ــی هن ــای انتزاع ــان ه ــد جری ــوان  می توان ــن عن ــه ای البت
ابتــدای قــرن بیســتم تــا کنــون دربــر گیــرد. جریــان هایــی کــه بــه 
ــا  ــل ب ــا تقاب ــد و در تعامــل ی ــه هــم وابســته ان ــروار ب صــورت زنجی
یکدیگــر بــه وجــود آمــده انــد. در ایــن گام آثــاری از چهــار جریــان 
ــزاع  ــانه و انت ــا نقاش ــزاع پس ــم، انت ــی، تاشیس ــم انتزاع اکسپرسیونیس
ــرد. ــرار می گی ــدان ق ــان و عاقمن ــد مخاطب ــرض دی ــی در مع تغّزل

مخاطــب آگاه می دانــد ایجــاد خــط تمایــزی مشــخص بیــن برخــی 
ــری  ــت اث ــن اس ــت و ممک ــدور نیس ــًا مق ــا عم ــش ه ــن جنب از ای
همزمــان، واجــد نگــرش هــای انتــزاع پســا نقاشــانه و انتــزاع تغّزلــی 
ــر  ــک و از یکدیگ ــم نزدی ــه ه ــدری ب ــه ق ــا ب ــن جریان ه ــد. ای باش
متأثرنــد کــه در فضایــی کلــی بــا تأکیــد بــر ویژگی هــای خــاص هــر 
ــدان،  ــرای آگاهــی بیشــتر عاقمن ــد. ب ــه نمایــش درآمده ان ــان ب جری
بــه فراخــور مــکان و آثــار، توضیحاتــی درمــورد هــر یــک از جنبــش 
هــا و برخــی هنرمنــدان در سرتاســر نمایشــگاه ارائــه شــده اســت تــا 

بــه درک بهتــر نمایشــگاه کمــک کنــد.
»پــس از آشــنایی نســبی بــا مفهــوم انتــزاع، وقــت آن رســیده تــا بــا 

هنرمنــدان ایــن مکتــب نیــز آشــنا شــویم.
تابلوهایــی بــا عکــس هنرمنــدان ایــن مکتــب بــه همــراه بریــده ای 
از زندگــی آنهــا بــر روی دیوارهــای نمایشــگاه خودنمایــی می کنــد..«

ــا  ــود ت ــب می ش ــگاه موج ــن نمایش ــان ای ــط بانی ــدام توّس ــن اق ای
مخاطــب ابتــدا هنرمنــد را بشناســد و بــا ســبکش آشــنا شــود. رنــگ 
ــه آن  ــوه ای خــاص ب ــز جل ــو نی ــه هــر تابل بنــدی هــای مختــص ب

بخشــیده اســت. 
ــرد  ــدا ک ــدان آشــنایی نســبی پی ــا هنرمن ــه مخاطــب ب ــد از آن ک بع
وارد ســالنی تاریــک می شــود. در واقــع هیــچ منبــع نــوری بــه غیــر 
از پروژکتورهــا وجــود نــدارد؛ پنجــره هــا را هــم پوشــانده انــد تــا از 
رســیدن نــور جلوگیــری شــود. وارد ســالن کــه می شــویم بــا آثــاری 
ــی  ــوان پ ــطحی نمی ت ــی س ــویم؛ در نگاه ــه می ش ــا مواج گران به
ــار کــه  ــرای برخــی از آث ــرد. ب ــه هنــر پنهــان شــده در بطــن آن ب ب
ــند  ــه ای می باش ــاظ شیش ــد حف ــا فاق ــته و ی ــری داش ــاد بزرگت ابع
حریم هایــی مشــخص کرده انــد تــا آســیبی بــه ایــن گنجینــه نرســد. 
کنــار هــر یــک از آثــار، مشــخصات مربــوط بــه آن نیــز نوشــته شــده 
و روی برخــی از دیــوار هــا بــا احتســاب مــکان و اثــر، جملــه ای از آن 
ــاره ی یکــی از جریــان هــای انتزاعــی  هنرمنــد و یــا توضیحــی درب

نقــش بســته اســت. 
ــنده  ــد بس ــن ح ــگاه در همی ــی نمایش ــای داخل ــات فض ــه توصیف ب
ــم. ــي می پردازی ــای انتزاع ــان ه ــزاع و جری ــوم انت ــه مفه ــرده و ب ک

ابتدا الزم است به مفهوم جامع تری از انتزاع دست یابیم.

انتزاع چیست؟
در مفهومی کلــی، انتــزاع یــا تجریــد، فراینــد اختصــار، فشــرده ســازی 
و تلخیــص اطاعــات از طریــق شناســایی، اســتخراج و ســپس 
ــزاع در  ــت. انت ــات اس ــات از کلی ــازی جزئی ــان س ــازی و پنه جداس
لغــت بــه معنــای جــدا کــردن، گرفتــن، درآوردن جزئــی از یــک کل و 
بــه معنــای بازداشــتن و امتنــاع، برکنــدن و از جــای کشــیدن، گرفتــن 

ــد. ــدن می باش و دور ش
ــوای  ــا کاهــش محت ــم بخشــیدن ب ــا نتیجــه تعمی ــد ی ــزاع، فراین انت
ــت  ــاهده، جه ــل مش ــده قاب ــک پدی ــا ی ــوم ی ــک مفه ــی ی اطاعات

ــد. ــاص می باش ــور خ ــرای منظ ــات ب ــظ اطاع حف
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انتزاع گرایی یا هنر غیر واقع گرا 
اصطاحــی اســت کــه بــرای شــیوه های غیرواقع گرایانــه هنــر قــرن 
بیســتم بــه کار بــرده می شــود و همــه ارزش هــای هنــری مرســوم 

در ســنت آکادمــی هنــر اروپــا را بــه زیــر ســوال می بــرد. 
ــز  ــم در گری ــرن نوزده ــر ق ــه آخ ــدان از دو ده ــای هنرمن ــاش ه ت
ــرد و  ــکل می گی ــیاء ش ــت اش ــد از واقعی ــی و تقلی ــت گرای از طبیع
ــیء  ــی ش ــت بیرون ــش واقعی ــیری دور از نمای ــا را در مس ــر اروپ هن

می کشــاند. 
ــه  ــوان از جمل ــاری را بت ــیقی و معم ــا، موس ــان هنره ــاید در می ش
هنرهایــی خوانــد کــه همــواره بیانــی انتزاعــی و مجــرد داشــته انــد 
ولــی در زمینــه هنرهــای تجســمی  و نقاشــی بیــان مفاهیــم تجریــدی 

ــید.  ــر می رس ــه نظ ــل ب ــو و نامحتم ــری ن ام
ــا  ــان ی ــور، زم ــت، فضــا، ن ــون حرک ــی  چ ــای مهم ــه ی نظریه ه ارائ
ــیر و  ــمی، مس ــای تجس ــری هنره ــر تصوی ــارم در عناص ــد چه بُع
شــیوه های جدیــدی را بــرای خلــق آثــار در پــی آورد کــه در نهایــت 

ــد محــض در نقاشــی شــد.1  ــا تجری ــی ی ــزاع گرای ــه انت ــج ب منت

هنر انتزاعی-آبستره 
ــه  نوعــی ســبک هنــری اســت کــه در آن یــک طــرح یــا شــکل، ب
ــز کشــیده  ــراق آمی ــًا اغ ــا بالعکــس کام ــاده ی ــًا س ــیوه ای کام ش
می شــود. هنــر انتزاعــی از ســبک هــای اصلــی طراحــی هنــری بــه 
شــمار مــی رود کــه طیف وســیعی از افــراد مختلــف و دوســتداران هنر 
را بــه ســوی خــود جلــب می کنــد. ایــن ســبک هنــری از ســابقه ای 
طوالنــی برخــوردار بــوده کــه در تاریخچــه آن نــام هنرمنــدان مطــرح 
ــر  ــواع ســبک هن ــن ان ــروف تری ــه چشــم می خــورد. از مع ــادی ب زی
ــه هنــر انتزاعــی چشــم اندازهــا و مناظــر، هنــر  انتزاعــی می تــوان ب

انتزاعــی ســه بُعــدی و هنــر انتزاعــی فانتــزی اشــاره نمــود. 
و  )دی-اســتایل(  نئوپاستیسیســم  گرایــی(،  )حجــم  کوبیســم 
ــی  ــبک انتزاع ــی س ــه ی اصل ــه گون ــی، س ــم انتزاع اکسپرسیونیس
بــه شــمار می رونــد. شــکل گیــری و پیدایــش هنــر انتزاعــی 
ــن  ــت. از معروف تری ــده اس ــبت داده ش ــدی نس ــدان چن ــه هنرمن ب
هنرمنــدان ســبک کوبیســم می تــوان بــه »پابلــو پیکاســو«  و  
»گئــورگ« اشــاره کــرد. آثــار »پیــت موندریــان« از بهتریــن نمونــه 
ــوند.  ــوب می ش ــم محس ــه نئوپاستیسیس ــده در زمین ــق ش ــار خل آث
ــن  ــاخص تری ــز از ش ــوالک« نی ــون پ ــو« و  »جکس ــارک روتک »م

چهــره هــای اکسپرسیونیســم انتزاعــی می باشــند. 2
اکنون به معرفی جریان های هنر انتزاعی می پردازیم:

اکسپرسیونیسم انتزاعی 
اصطــاح اکسپرسیونیســم انتزاعــی را بــه طــور عــام در مــورد 
ــکا شــکل  ــر آمری ــی  دوم در هن ــگ جهان ــان جن ــه از زم جنبشــی ک
ــرای   ــاح ب ــن اصط ــرد ای ــتین کارب ــد. نخس ــه کار می برن ــت، ب گرف
ــط  ــی توس ــود. ول ــکی« ب ــی های »کاندینس ــی  نقاش ــف برخ توصی
»ربــرت کوتــس«، منتقــد آمریکایــی، بــه آثــار »دکونینــگ« 
ــن«،  ــس کای ــه »فرانت ــر از جمل ــاش دیگ ــد نق ــاالک« و چن و »پ
ــوع نقاشــی  ــن ن ــی« و... اطــاق شــد. ای »هارتونــگ«، »مــارک  تاب
ــده می شــد.  ــی نقــاش آفری ــی و کنــش روان ــر اســاس حرکــت بدن ب
ــاری از  ــی ع ــی نقاش ــی را نوع ــم انتزاع ــوان  اکسپرسیونیس ــاید بت ش
انــگاره و فاقــد شــکل های بنیادی)چــون صــور هندســی( بــه شــمار 
ــره   ــی آزاد به ــا و قلمزن ــه، پوی ــود برانگیخت ــلوبی خ ــه از اس آورد ک
ــی  ــر ذهن ــان تصاوی ــو بی ــم م ــازو و قل ــریع ب ــت س ــرد. حرک می گی
ــگ،  ــک رن ــتفاده از ی ــردی و اس ــا احساســات ف ــه ب ــد، آمیخت هنرمن
ویژگی هایــی اســت کــه در هنــر خوشنویســی چینــی کامــًا 

ــت.        ــخص اس مش
  »فرانتــس کایــن«، »مارک توبی«،«ســوالژ«، »هانــس هارتونگ«، 
»ســم فرانســیس« و  » گوتلیــب« نقاشــان  اکسپرسیونیســم انتزاعــی 
هســتند کــه تأثیــر خوشنویســی چینــی و هنــر خــاور دور بــه خوبــی 
ــکارا  ــوع، آش ــن موض ــه ای ــه ب ــا توج ــت. ب ــکار اس ــان آش در آثارش
ــم   ــدان اکسپرسیونیس ــه هنرمن ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــوان ب می ت
ــاور دور  ــرق و خ ــر ش ــون هن ــود را مره ــرفت خ ــز پیش ــی نی انتزاع

هســتند.

تاشیسم 
رنگ افشــانی یــا تاشیســم  یکــی از ســبک های نقاشــی اســت 
ــدادی  ــه 1950 توســط تع ــی دوم و در ده ــگ جهان ــس از جن ــه پ ک
ــرارد  ــگ«، »ج ــس هارتون ــون »هان ــوی چ ــوان فرانس ــان ج از نقاش
ــی« و  ــو ووچ ــس«، »چائ ــس ول ــوالژ، »فران ــر س ــنایدر«، »پیی اش
»جــرج ماتیــو« در پاریــس شــکل گرفــت و هماننــد ســبک مشــابه 
ــا  ــه صــورت شــهودی و ب ــار ب ــود، نقاشــی اکشــن، آث ــی خ آمریکای
ــود بخشــی از  ــن ســبک خ ــدند. ای ــق می ش ــز خل ــی خودانگی حرکات
یــک جنبــش بزرگ تــر فرانســوی بــود بــه نــام هنــر غیررســمی، کــه 

ــرد.  ــح می ک ــان صری ــدای بی ــی را ف ــی هندس ــر انتزاع هن
ــون  ــانه« همچ ــات »نقاش ــردن کیفی ــرد ک ــان ط ــتراک آن ــه اش وج
ضربــات حســی قلــم مــو و عواطــف فــردی هنرمنــد بــود. آنــان بــه 
جــای روش خــود انگیختــه و هیجانــی نقاشــی کنشــی، در آثــار خــود 
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ــه  ــده را ب ــرل ش ــای کنت ــق از رنگ ه ــم و دقی ــًا منظ ــطوح کام س
نمایــش گذاشــتند.

اکسپرسیونیسم پسا نقاشانه 
)انتزاع پسا نقاشانه( 

یکی از جنبش های هنری قرن بیستم است.
منتقــد آمریکایــی »کلمنــت گرینبــرگ« بــرای نخســتین بــار ایــن 
اصطــاح را در ســال 1964 بــرای توصیــف نســلی از هنرمنــدان 
ــردی  ــوع وســیع ســبک های ف ــی رغــم تن اســتفاده کــرد کــه عل
آنــان، آثــاری کامــًا متمایــز از اکسپرسیونیســم انتزاعــی را 
عرضــه  تصویری)فیگوراتیــو(  نقاشــی  بــه  بازگشــت  بــدون 

. می کننــد
 »موریــس لوئیــس«، »کونــث نــوالد«، »فرانــک اســتا«، 
»الســوث کلــی«، » اَل هلــد« و »ژول اولیتســکی« از جملــه 
ــدود  ــه از ح ــن، ک ــش نوی ــن گرای ــدگان ای ــته ترین نماین برجس

ــد. ــد، بودن ــاز ش ــه 1950 آغ ــط ده اواس

اکسپرسیونیسم تغزلی
)انتزاع تغزلی(

انتــزاع تغزلــی، شــیوه ای از نقاشــی وابســته بــه هیجــان نمایــی انتزاعــی 
در دو دهــه ی 1960 و 1970 اســت.به ایــن شــیوه انتــزاع گرایــی ِغنایــی 
ــن مکتــب، شــور شــاعرانه و  ــه می شــود. از ویژگــی هــای ای هــم گفت

بهــره گیــری از رنــگ هــای تابنــاک اســت. 
انتــزاع گرایــی تغزلــی، نــه تنهــا با جنبــش های حجــم گرایی )کوبیســم( 
و فــرا واقــع گرایــی )سوررئالیســم( کــه قدیمی تــر از آن بودنــد در تقابــل 

بــود؛ بلکــه بــا انتــزاع گرایــی هندســی نیــز تقابل داشــت. 
البتــه اصطــاح انتــزاع گرایــی تغزلــی در برخــی متــون، معنایــی تقریبــا 
مبهــم دارد و در نوشــته هــای مختلــف بــا مفاهیــم متفاوتــی بــه کار رفته 
اســت. ولــی بــه طــور کلــی بــه جنبــه هــای عمدتــاً شــهودی )در مقابــل 
هندســی(، فرم هــای نقاشــی انتزاعــی بــه ویــژه آثــار مربــوط بــه هیجان 

نمایــی ) اکسپرسیونیســم انتزاعــی ( و هواخواهــان آن اطــاق می شــود.
از ایــن اصطــاح غالبــاً بــرای توصیــف کاربــرد آزادانــه و افراطــی و پــر 

ــگ اســتفاده می شــود.   تجمــل رن
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در لغت نامــه ی دهخــدا دربــاره ی ماندانا)مانــدان( چنیــن نوشــته شــده 
اســت کــه:

مانــدان دختــر ازدهاک)آســتیاژ( پادشــاه مــاد بــود. همســر او کمبوجیــه 
ــه خــط  ــود. )یادداشــت ب پادشــاه فــارس و کــوروش از او زاده شــده ب

مرحــوم دهخــدا(. 
پــدر ماندانــا »ازدهــاک« ) یــا آســتیاژ یــا ایشــتوویگو( نــام داشــته. از 
ــه در حــدود  ــم ک ــا می دانی ــی در دســت نیســت ام ــات دقیق او اطاع
35 ســال و احتمــااًل در بیــن ســال های 584 تــا 550 پیــش از میــاد 
ــوروش  ــا ک ــه ب ــوده ک ــاد ب ــاه م ــن پادش ــرده. او آخری ــت می ک حکوم

بــه جنــگ پرداختــه اســت.
ــام  ــه ن ــا ب ــیاب و از ماندان ــام افراس ــا ن ــاک ب ــاهنامه از ازده در ش
ــام  ــا ن ــا را ب ــر ماندان ــی همس ــت. فردوس ــده اس ــاد ش ــس ی فرنگی
ــا  ــه ب ــاهنامه ک ــان شــخصیت معصــوم ش ــیاوش آورده اســت. هم س
حســادت هــای همســر افراســیاب و کینــه ورزی هــای او، اســیر آتــش 
ــاک در  ــود. ازده ــته می ش ــاه کش ــود و بی گن ــیاب می ش ــم افراس خش
زمــان جوانــی خــواب می بینــد درخــت تاکــی از بــدن دختــرش ماندانــا 
روییــده اســت. و ارمیــای نبــی خــواب او را این گونــه تعبیــر می کننــد 
ــاردار می شــود بــه زنــدان فرســتاده  ــا ب ــا تــاج و تخــت او را تســخیر می کنــد.« هنگامــی کــه ماندان کــه: »فرزنــد ماندان
ــه واســطه ی پیش گویــی هــا  ــد، ازدهــاک کــه ب ــا می آی ــه دنی ــدش؛ کــوروش )کیخســرو( ب می شــود و وقتــی کــه فرزن
بســیار نگــران بــوده، قصــد کشــتن نــوه اش را می کنــد. امــا در نهایــت از کشــتن او منصــرف می شــود و او را بــه چوپانــان 

ــع نشــود. ــژاد واقعــی خــود مطل ــزرگ شــود و از ن ــان ب ــان آن ــا در می می ســپارد ت
زمانــی کــه کــوروش بــه هفــت ســالگی مــی رســد، چوپانــان او را نــزد پدربزرگــش می برنــد و کــوروش هــم بــه ســفارش 
آنهــا خــود را بــه دیوانگــی می زنــد تــا ازدهــاک از کشــتن او منصــرف شــود. مدتــی بعــد فرســتنده ای از ایــران کــوروش و 
مــادرش، ماندانــا را بــه ایــران می بــرد و پــس از اینکــه کــوروش در ایــران قدرتمنــد می شــود و بــه پادشــاهی می رســد 

بــه تــوران )ســرزمین تحــت حکومــت ازدهــاک( لشــکر می کشــد و انتقــام خــون پــدر خــود را می گیــرد.
در بعضــی منابــع آمــده اســت کــه کــوروش باعــث منســوخ شــدن حکومــت مــاد نشــد بلکــه باعــث انتقــال قــدرت از ایــن 

حکومــت بــه حکومت هخامنشــی شــده اســت.
بــه هــر حــال چیــزی کــه بــه ایــن نــام اعتبــار خاصــی بخشــیده اســت، شــخص کــوروش کبیــر اســت کــه حاصــل ازدواج 
مــادرش ماندانــا و کمبوجیــه ی اول بــوده. زمــان مــرگ ماندانــا ســال 559 پیــش از میــاد ذکــر شــده امــا در برخــی منابــع 

هــم ایــن ســال بــه عنــوان مــرگ همســرش ذکــر شــده و از ایــن جهــت اطاعــات کاملــی در دســت نیســت.
ظاهــراً او هنگامــی کــه بــه ازدواج کمبوجیــه اول درآمــده اســت ســنی پاییــن تــر از ســن ازدواج داشــته و چنیــن موضوعــی 
ــدس  ــن ح ــر ای ــت. اگ ــابقه نیس ــی س ــه، ب ــورت می گرفت ــلطنتی ص ــاد س ــاد اتح ــور ایج ــه منظ ــه ب ــی ک در ازدواج های
درســت باشــد ماندانــا هنگامــی کــوروش را زاده کــه تــازه بــه ســن بلــوغ رســیده بــوده و در هنــگام مــرگ او، کــوروش 

ــی بوده اســت. ــرد نســبتًا جوان م
ماندانا در پارسی باستان، ماند گفته می شده و به معنی عنبر سیاه بوده.

ــه ــام نام ن

ماندانــا
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ــی از  ــور جمع ــا حض ــرب ب ــران غ ــد ته ــگاه آزاد واح ــجویی دانش ــعر دانش ــب ش ــش ش ــن همای دومی
ــا  ــن ب ــپهر و همچنی ــوالدی س ــر ف ــم دکت ــات واحد،خان ــاتید ادبی ــی از اس ــد و یک ــجویان عالقمن دانش
حضــور مهمــان ویــژه وشاعربرجســته جنــاب آقــای ســهیل محمــودی در تاریــخ 13 مهــر 94 درســالن 

ــزار شــد. ــی و مهندســی برگ اجتماعــات دانشــکده فن
بــه رســم گذشــته درجمعی صمیمــی دانشــجویان عالقمنــد، اشــعار برگزیــده ی خــود را خواندنــد و مورد 
ــون ادبی،شــگردهای تاثیرگــذاری  ــه ی فن ــی مهــم در زمین ــرار گرفــت و نکات ــد و بررســی داوران ق نق
لحــن وکالم بــر مخاطبــان، آرایــه هــا و تکنیــک هــای نــگارش و خوانــدن بــه تفصیــل مــورد بررســی 
ــن  ــدن چندی ــاعرمهمان نیزباخوان ــد وش ــا وفاخراجراکردن ــی زیب ــیقی قطعات ــون موس ــرار گرفت.کان ق

شعرشــیرین ازخــود بــه جمــع صفــا بخشــید.
در پایــان آقــای شــایان جعفــری، خانــم مریــم روزبهانــی و آقــای دامــون چاقمــی بــه عنــوان نفــرات 

برتــر شــناخته وارزیابــی شــدند.


