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چکیده
دیالکتیک ذهن و عین ،یعنی به رسمیی

نناتتن توأمان متافیزیک و واقعی ؛ بدینصورت
این دیدگاه فلس م ی که قاب

که هر معرفتی نانممی ام مدادلد دو یریان ذهن و تبربه اس م

تویه فیلسوفان غربی و نرقی بوده ،به عرصد نظریه پردامی در حومۀ نقد ادبی وارد نده و
مکتب ساتتگرا را درگیر تود نیوده اس

گاستون بانلار ام نظریه پردامان ساتتگرا ،بحث

ذهن و عین را به روشهای نقد ادبی متون توسم داده اس

بر اساس نظرید او میتوان ام

طریق عناصممر تقابلی متنوم متن ،به تحلی ذهن مؤلف رمان و تطدیق آن در عینی
دسممم

یاف

حاصممم این روش نقد ،حتی میکن اسممم

ام ذهنی

نونممتار

مؤلف فراتر رفته و

محصممولی تولید کند که م مو گسممتردهتری را به معنای متن بی زاید رمان آینههای دردار،
یکی ام رممانهای مدرن با تیی ایتیاعی و درامی با نگرش فلسممم ی اسممم
ساتتار آگاهانهاش ،تقابلی میربنایی تعدیه نده اس

که در تنظی

روش بررسی مدتنی بر دیالکتیک ذهن

و عین بانملار در راستای معنی بخشیدن به این تقاب ها که مدتنی بر تعلیقی روانکاوانه و در
پارهای ام موارد هسمتی نناسانه هستند ،کارسام به نظر میرسد مقالد حاضر میکوند تا به
کیک این نظریه به تحلی مت اوتی ام اثر هوننگ گلشیری دس

یابد
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 -1مقدمه

ذهن و عین ،یکی ام مداحث عیدۀ فلسم ی اس که به ممرۀ م اهی مم و قاب تویه حومۀ تحلی آثار
ادبی وارد نمممده اسممم

ام ییلمه نظریمهپردامانی کمه ذهن و عین را به حومۀ نقد و نظرید ادبی وارد

سماتتهاند ،بوردیو ،لوکاچ و بانملار هسمتند که هر سمه ام نظریهپردامان ساتتگرا محسوب مینوند ام
نظر بوردیو سممماتتیان ذهنی ،ه به یمان ایتیاعی سممماتتار میدهد و ه ام آن سممماتتار میگیرد و
هیین عیلکرد اسم که ساتتیان ذهنی و یمان ایتیاعی را به ه پیوند میدهد (ریتزر-020 :1913 ،
 )016لوکماچ ام نظریمهپردامان سممماتتگرای تکوینی ،چیزی را در رمان نم ته میداند که ام آن به تود
اسمممتعلمای (ذهنیم ) (Selbstaufhebung) ،یماد میکند (لوکاچ )100 :1921 ،منظور لوکاچ ام این
اصمممطلمان این اسممم کمه رممان نویس میداند که تیایز میان ذهن و عین ،انتزاع و محدود اسممم ؛
درحالیکه بارقهاى ام یمان وحدتیافته را نیز در متن رمان مشاهده م کند

گاسمتون بانلار این م مو را در حومۀ نقد آثار ادبی تشریح میکند بانلار در کتاب دیالکتیک ذهن
و عین اذعمان میدارد که ذهن و عین ،میتواند یک دیالکتیک را ایباد کند که در آن هر چیزی ام طریق
تقاب دارای نمک نمود و ما ام آن نک ها فراتر میروی تا بتوانی موقعیتشان را تحلی کنی ام نظر او
امر تحلی برای نمنات بمتر یوهرۀ ویودی متن ام طریق نناسایی صور تیالی صورت میپذیرد که
تقاب هایی دوگانهای را در متن بروم میدهند (بانممملار )21-26 :1922 ،و تخی پدیدهای در متن نم ته
اسمم  ،به هیین دلی به موضمموم رؤیاپردامی ادبی ویژۀ متن باور دارد (بانمملار)12 :1911 ،؛ الدته این
پدیده ممانی به تشممخی

درمیآید که تیال نمماعراند بیواسممطه در دل و ویود آدمی تبلی یافته و در

واقعی او نیود پیدا کند (بانممملار )13 :1932 ،بنا بر نظر بانممملار ،توانندۀ منتقد بر اسممماس نمممرای
توانش متن و بنا بر ادراک نمممودی تودش ام طریق ذهن و عین میتواند به تحلی و نممنات متن
نائ نود (نامور مطلق)02 :1920 ،
پژوهش حاضمممر بنا دارد تا بر مدنای دیالکتیک ذهن و عین بانممملار و ادراک نممممودی نگارنده ،به
تحلی رمان «آینههای دردار» بپردامد در تحلی بحث ،تئوری مورد نظر بیشتر تدیین مینود

دیالکتیک ذهن و عین نقدی تحلیلی بر رمان آینههای

سال پنباه و یک
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 -2پیشینۀ پژوهش

در تصمو

نظرید گاسمتون بانلار مقالاتی نظیر« :بانلار بنیانگذار نقد تخیلی» و «پدیدارنناسی تخی

نزد بانمملار» ام دکتر بمین نامور مطلق ،در پژوهشممنامد فرهنگسممتان هنر ،نممیارۀ  ،0آذر و دی  1930که
هر دو مقاله به بررسمی و معرفی صمر نظرید بانلار در تصو

تخی میپردامد و «نقد دنیای تیال

و نقد مضمیونی ام گاسمتون بانملار تا ژان پیر ریشمارد» ام نگین تحویلداری در پژوهشنامه فرهنگستان
هنر ،نممیارۀ  ،2بمار  ،1921منتشممر گردیده که به بررسممی روش تحلی و نقد مدتنی بر تخی ام دیدگاه
بانملار و دیگران پرداتته اسم

در تصمو

نقد عیلی نیز مقالاتی نظیر« :تحلی نشانهنناسی عناصر

روای در داسمتان بیژن و منیژه» با رویکرد تصویرپردامی ام نگارنده در مبلد فنون ادبی اص مان ،نیارۀ
 ،6ممسمتان  1930و «دو مضمیون آبوآتش در هینوایی ندانه ارکستر چوبها» ام المه سادات هانیی
و ژاله کمنیویی در مبلد پژوهش ادبیات معاصممر یمان ،نممیارۀ  ،02بمار و تابسممتان  1932و مواردی
مشممابه دیگر منتشممر گردیده که به نقش عناصممر متضمماد یمان در روانکاوی اثر ادبی تویه دارد ،امّا در
تصممو

نظرید «دیالکتیک ذهن و عین» بانمملار که تویه تاصممی به معنای روان – فلسمم ی متن در

حیطد مرم بین واقعی و ذهن دارد ،مقالهای منتشممر نگردیده اس م

این مقاله میکونممد تا بر مدنای این

رویکرد ،به ارائد نقدی عیلی ام رمان آینههای دردار هوننگ گلشیری بپردامد
 -3اهمیت پژوهش

بکمار گیری نقمد یک اثر ادبی بر مدنای دیالکتیک ذهن و عین؛ چنانکه بانممملار گ ته اسممم  :آنچنان به
هیهچیز یان میبخشمممد که عینیّ

را تددی به یک بامی ذهنی میکنند تا یایی که هر چیزی میتواند

صور تیال متنوم و متقابلی را عرضه کند (بانلار)90 :1922 ،
رممانهمای ممدرنی نظیر آینمههای دردار ،به تاطر تأکید بر ذهنگرایی و بامتاب اندیشمممه ام طریق
یریان سمیال ذهن ،دارای موقعیتی روان – فلسم ی هسمتند که به قول «روستون» ،غالد ًا به منطقد متقاب
تود یعنی واقعیم

و تودآگاه راه مییابد ()roston,2000: 153؛ بنابراین ،تحلی اینگونه رمانها بر

اسمماس روش دیالکتیک ذهن و عین بانممملار ،میتواند ضمممین چگونگی تولید معنا ام طریق الگوهای
نشمانهای متن به ه پیوسمته (مکاریک ،)990 :1922 ،به ارائد ادراکات اندیشه محوری دس یابد که به
کیک ادراک نممودی منتقد و واقعیات مویود ،ام توانشمی مت اوت با دیدگاه نی فلس ی و نی روان م
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ایتیاعی حاصمم میگردد لذا توانشممی ام این ماویه میتواند به لایههای درونمتنی و فرامتنی اثر ادبی
وارد نممده و معناهای باطنی آن را اسممتخراد کرده و در اتتیار توانندگان بگذارد تا آنما را ام گیبی و
سردرگیی ظاهری متن مدرن دور ساتته و به متن رمان مرتد و نزدیک سامد
 -4روش تحلیل

در رمان مدرن ،رابطد ذهن و عین با کدها و نماتصمههای متنی ،تعاملی و دو سویه اس ؛ بهگونهای که
هیانطور که معنا ام طریق بمرهگیری صمحیح ام این کدها و نات

ها تولید مینود ،آنها نیز بسته به

نمیوۀ روای پردامی ،معنا بخشمی تود را مشممود میسمامند؛ چنانکه بارت معتقد اس  ،اگر روای
مبیوعد رمزگانهای متنی روی برگرداند ،آنها بهسمممرع
 )210کدها بهعنوان مم ترین نمات

غیر قاب قرائ

ام

مینممموند (بارت:1922 ،

های ایتیاعی ،مسمئول ایباد ارتدا بین تواننده و متن هستند؛

بنمابراین همد آنمما ،آنطور که کالر میگوید ،تود آثار ادبی نیسممم  ،بلکه فم پذیری آنهاسممم

و

نمیوهای که بهواسمطد آن ،توانندگان به متن ،معنی میبخشند (کالر )101 :1922 ،روش این مقاله برای
تحلی  ،ابتدا واکاوی و اسمتخراد کدها و نماتصههای متنی اس که ام طریق تقاب های ساتتاری متن
انبا مینممود و بعد با اسممت اده ام دیالکتیک ذهن و عین بانمملار و تقاب های دریاف نممده ،به تحلی
معناهای روان_فلس ی رمان مدرن آینههای دردار میپردامد
 -5معرفی رمان آینههای دردار

گلشممیری یکی ام نویسممندگان معاصممر اس م که در اغلب داسممتانهایش ،علاوه بر اسممت اده ام امکانات
داسمممتمانپردامی مدرن و بمرهگیری ام مبان به یسمممتبوی هوی

تود میپردامد و تحولات ایتیاعی

عصمر تود را به تصمویر میکشمد او در این راستا به اریاعات فرهنگ بومی تویه ویژهای دارد رمان
آینههای دردار ،سمدک و نمیوۀ تامهای در نگارش و روای دارد داسمتان ،رویدادهایی ام نمکس های
سمیاسمی ،عاط ی و عشقی را ام دورۀ محیدرضا ناه تاکنون در کشورهای تاریی و ایران رق میمند
این رمان ،گزارش سم ر نویسمندهای به اروپا برای داسمتان توانی اسم که با س ر ذهنی او و تأملاتش
دربارۀ یامعد عصمر تود آمیخته اسم

سمه نخ

اصلی این داستان ابراهی قصهگو ،صن بانو و مینا

مثلثی میسممامند که در کنش و واکنش در برابر یکدیگر میکونممند تا به قول دسممتبیب ،به ترام برتر و
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یافتن رامهای سمر به ممر برسمند (دسمتبیب )951 :1920 ،ویژگی اصلی این رمان ،مندگینامهای بودن
آن اسم

درنتیبه بسمیاری ام مسائ مدتلابه نویسندگان را نیز در بر میگیرد در این داستان ،هر مندگی

رنگ تا

تود را دارد و تنوم مندگیها نوعی رنگارنگی به داسممتان بخشممیده اسمم ؛ امّا آنطور که

عابدینی اذعان دانممته« ،وقتی داسممتان حول ذهنی نویسممنده به چرتش درمیآید یک رنگ مییابد؛
رنگ سرتوردگی نس » (میرعابدینی)1602-9 :1921 ،
نمخصمی های درونمتن آینههای دردار ،هرکدا کدی برای معرفی نخصی های ایتیاعی عصر
نویسمندهاند که گلشیری به کیک آنما سعی در بامسامی فضای ذهنی و اندیشد تود و ه نس ها یا ه
اندیشمههایش دربارۀ فضمای مندگینان دارد او میکوند تا ام طریق چسداندن تکههای پامل گوند این
کدها و نمات

های دیگر روای پردامی ،ضین یستبوی هوی نناساند ذهنی تود به آنکارسامی

واقعی های ایتیاعی دورانش بپردامد
 -6تحلیل بحث

رمان آینههای دردار ،با تویه به رویکرد روان -فلسم ی و پیچیدگی و سرگردانی مدرن بودنش ،ممینهای
مسماعد برای دریاف م اهی و تحلی ام طریق عینی بخشیدن به ذهنیات دارد؛ آنطور که تود مؤلف
در یک دیالوگ ،عید و قصمد تود را در اسمت اده ام این موضموم مشممود میسامد« :صن دان دندال
نواری میگشممم

گ م  :من الدته دل میتواهد ام ورای این مویود ،آن اثیری یا اتروی یا هر چه را

بدین »
او هیچنین اذعان دانمته که عین و ذهن در تیا این داستان در ه آمیخته اس « :دنیا فق ذره ذره
عوض مینمود من در دانشمنامها هیین را میتواه نشمان بده ؛ واقعی و رؤیا» (گلشیری:1920 ،
)162
در روش نقمد بمانممملمار تویه به تاطرات ام اهیی

ویژهای برتوردار اسممم

ام نظر او یکی ام

بزرگترین قدرتهای ترکیبکننده اندیشممه ،تاطرات و رؤیای آد ها اسمم « :اندیشممه حالتی درونی و
بینظیر اسممم کمه رؤیماپردامی را ام یمان محسممموس تا نامنتما بالا میبرد و تنما با تاطره میتوان بام
طنین نممکوه اندیشممه را احسمماس کرد» (بانمملار )291 :1932 ،رمان آینههای دردار ام رابطد تصممورات
نویسمنده با واقعیات نمک میگیرد؛ چنانکه تود او در متن مطرن کرده اس « :نکند میتواهی بگویی
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نییدان  ،اما راسمتش واقعی برای من حالا لااق هیانهاس که

نونمتها » (گلشمیری )96 :1920 ،او بر این باور اس که «ما اصلاً ننونتهای ؛ چون به نحوۀ نونتن هیچ
فکر نکردهای گاهی ه ذهنی راوی اسم  ،انگار قو را به لعاب ذهن بپونممانی  ،طوری که انگار تود
قو ندوده اس

من اینطور میتواه بنویس  ،طوری که پش

قو هیچچیز نداند » (هیان)121:

در یک نگاه کلّی میتوان اذعان دانممم که متن رمان آینههای دردار ،اسممماسممماً مدتنی بر یک رابطد
تقابلی اس م

مؤلف میکونممد تا ذهنی تود را ،بهعنوان فاع نممناسمما ام طریق نممات

های تقابلی

متن؛ بهویژه ام طریق یمان ناآنممکار نممخص می های داسممتانیاش ،با ابژههای عینی یمان بیرونی پیوند
دهد
در میر سمعی مینود تا با است اده ام روش نقد دیالکتیک ذهن و عین بانلار ،به تحلی معنانناساند
کدها و نات

های استخراد نده ام متن رمان ،بپردامی

شخصیت پیکری ذهنی  /چهرههای عینی

تسملییی میگوید« :نویسممندۀ رمان آینههای دردار ،وارد نممخصمی های داسممتانی نممده و نمماید دنیای
داسمممتمان را واقعیتر ام واقعی

میداند تا یایی که یمان بیرونی را ام یاد میبرد و یا دسممم

ک مرم

واقعی و ناواقعی را ام ه میپانممد و نممگرد آمیزش این دو یمان تامه و بهگونهای بی مرمی را به
رخ میکشمد» (تسملییی )223-290 :1922 ،امکان یی بین این واقعی و ناواقعی تیال اس که به
صممورت صمموری و مادی در امر تحلی و نقد مؤثرند «تیال صمموری ،در ذهن مشممتاز تامگی ،تنوم و
غیر منتظره بودن حوادث اس م و تیال مادی ،یاذب عناصممر پایدار مویود در انممیا اس م » (بانمملار،
 )10-10 :1922نمخصمی های داسمتان گلشیری نیایندۀ افکار و ذهنیات تود او و ناید نس اوس
که در قالب تیال به عرصمممد وقوم متن راه یافتهاند تا به طرم روای گونهای آنممم تگیها و دره فرو
ریختگیهای یامعد عصمممر تود را ام طریق دیالکتیک تیال صممموری و مادی یا هیان ذهن و عین به
تصممویر بکشممد؛ چنانکه نممخصممی ذهنی ابراهی (راوی) در برابر دو پیکر عینی تقابلی مرد دیگر در
درون داسمتان ،نک میگیرد :چمرۀ طاهر ،نیایندۀ مدارمی اس که یان تود را بر سر آرمان و هدفش
میگذارد ،اما پایان گنگ و نامعلو سمرنون او نشان ام تلاش و مدارمۀ بیفریا و بینتیبهای دارد که
منبر به امه گسممیختگی عشممق ،تانواده و آرمانش مینممود در تقاب با آن چمرۀ سممعید ،نیایندۀ طدقد
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قدرت اس م که با تودباتتگی و اسممتددادطلدی به کیک نیروهای فریب و ترفندهای ریاکارانه ،مدارمان
باورمند انقلابی را نکنبه میدهد تا آرمان و هد آنما را نابود کند
نمخصمی ابراهی بهعنوان راوی در روال داسمتان ،بین این دو نخصی

در تعلیق اس

ام طریق

طاهر با منی دره نمکسته ام وقای ایتیاعی به نا مینا پیوند میتورد که ذره ذره مندگی عینی تود و
او را نظ و سمممامان میدهد و ام طریق سمممعید با منی در تود فروریخته به نا صمممن بانو که با تبدد
دروغین غرب درآمیخته و تنما تاطرهای ام رؤیای نافریا دوران گذنممته را به تاطر او میآورد ،پیوند
میتورد منی که بینمک دلی بیسروسامانی اوس
ام دس

پایان این رواب به رها کردن رؤیاها و آرموهای

رفته و پذیرش واقعی های تلخ پیشآمده منتمی مینود

ذهن استقرایی /پاره پارگی عینی

«متیرکز نممدن در درونیترین یایگاههای متن ،باعث آنممکارگی دیالکتیک برون و درون آن مینممود»
(بانمملار )69 :1922 ،درونیترین حالات روانی گلشممیری در متن این رمان ،ام طریق ایزای تاطراتی
که ام آنما دور نمده و فاصمله گرفته اس  ،به عینی میرسد مم ترین اص ذهنی او ،بهه ریختگی و
پاره پارگی یمان مدرن ام طریق مدرن نویسممی اس م
پاره پاره نونمممته اسممم
درونی تود به عینی

الدته ،به نظر میرسممد که او ایزاء متن را بهعید

تا ام طریق ذهن اسمممتقرایی تود به یک یی بندی و نتیبد نمایی ام واکاوی

برسد؛ هیانطور که تود نیز آورده اس :

«اگر هر بمار مما به یزئی ام این فنبان انممماره کنی که عیناً تود آن یزء ه ندانمممد ،لامحاله تود
فنبمان یما بمتر ویود فنبان را بیدار میکند نتیبه اینکه ام این هیه منظرهای گوناگون یا حتی هیگون
چیزی در ذهن ما بیدار مینمود که ویود اسم یا چیزی اس که نه وابسته به نگرنده اس

و نه قائ

به مکان و ممان تودش» (گلشیری)195 :1920 ،
«واقعاً اگر تکه تکه توه واقعی را ایباد کنی تود یمان حضموری بی واسممطه تواهد دان
محور یا لااق کانونی میتواهد صمنیش را این سالها مدا نکسته بود و هر بار تکه آیش را داده بود
به کسمی تکههای هید نمکسمتگیهای اعصار را در مومه هانان مبیوعه کرده بودند و سپرده بودند
به نیرۀ این معدۀ عظی که پش

این دیوارهای بی پنبره »()191-193
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{مینا}«اصمم مطلب هیینهاسمم  ،هیین چیزهای کوچک و یزئی که تود آد ه یک سمماع
دیگر یادش میرود ( )05تکه چوبی بردانمم  ،بر تاک میان دو سممنگ تطی کشممید ،گ

 :ام این

کلیات هیچ کس چیزی نییفمید» ()10
{صمن } «نماید حق با میناسم که گ ته مم هیان چیزهای یزئی و کوچک اس
بانو گ

( )110صن

 :کلیات هییشه تسته کننده اس » ()111

آشفتگی و پریشانی ذهن /شلوغی و گیجی عینی

به نظر میرسمد که درگیری نویسمنده با فضمای نملو و نابسمامان ایتیام ،او را به نوعی سرگردانی و
آنم تگی ذهنی در متن سموز داده اسم و او میکوند تا این موضوم را «مسئلد اصلی ذهن مخاطب»
گرداند تا بتواند او را در عین تأملی هیدلانه با تود ،به نوعی ه ذات پنداری دعوت کند:
«میادی نملو بود یا تودش نلوغش کرده بود کلید طدقد سو را که مد ،دید که درش بام اس
«گیب دیگر » بلند گ

» (گلشمیری« )55 :1920،چیزی تواند نماید چون میادی نلوغش کرده بود،

نیینمد» (گلشمیری« )01 :1920 ،اینها بود و دیگر نلوغش کرده بود یا اصلاً دیگر نلو نده بود»
(هیان)02 :
یا اینکه ذهن آنم تد تود را تکه تکه ،عینی میسامد و سپس این پاره پارگی و دره ریختگی را در
فضممای کلّی متن آنممکار میکند تا بتواند درنمای به کیک یکپارچه سمماتتن و نظ دادن پامل گوند
ذهنی به آنما ،ذهن نامنسب تود را به انسبا برساند:
«هییشمه چیزها تکه تکه یاد میآید ناید برای هیین مینویس تا ییعشان کن ؛ در عال تیال در
یایی کنار ه  ،مث دو هیسمماید قدییی» (هیان-« )23 :توب کانممیکاری اسمم  ،معرز کاری  -در
معرز هر یزء فق قسممیتی اسمم ام ک ؛ برای من هر بخش ،روای دیگری اسمم ام هید آنچه باید
باند» (هیان)169 :
رنجوری ذهن  /زخمهای طبیعی و عینی

ذهن آمردۀ نویسممنده به تاطر بهه ریختگیها و نابسممامانیهای حاک بر فضممای مندگی نممخصممی و
ایتیماعیاش ،در محی داسمممتان به صمممورت مکانهایی نظیر« :ممین قاچ قاچ ،پای تاول مده ،سمممری
آویخته و دامنهای ام سمممنگ و تاک ،بیهیچ درت

یا پناه صمممخرهای» عینی پیدا کرده و سمممپس با
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عدارت تل یقی «با دو لب نی نمممک ته ،به نشممماند آهی برآمده» دو م مو ذهن و عین را در ه آمیخته
اسم تا در تنکای مکانهایی تاطرهانگیز گذنمته ،مث «عدور ام کنار رود و درتتان سدز» ،تستگی و
درماندگی حاصم ام رویدادهای تلخ عصمر تود را با طدیع تقسمی کند ،ناید بتواند با گذر ام یامعد
دره فروریختهاش ،به یامعهای قد بگذارد که رو به سمی افقی آرا دانته باند بدینسان ام ممان و
مکان برای ایباد یک امکان تامه در تیال بمره گرفته اس

(بانلار)22 :1922 ،

«مردی که تسمته نشمسته بود ،تیره به برهوتی که یلوی رویش بود ،تا آنبا که هیهاش سرامیری
تاک بود و ممین قاچ قاچ و سمنگ و بعد ه ممین صمافی که تا افق ادامه دان  ،بیهیچ ت یادهای
یا نشممان تانهای یا درتتی در یایی» (گلشممیری« )52 :1920 ،مرد هنوم نشممسممته بود و نگاه میکرد به
آنسموی سرامیری ،به دنتی که تا ت افق صا بود ،بیهیچ سیاهی درتتی یا تانهای اما آب سرد و
ملال و سممایهدار هیچنان میآمد و دو پای سممخ تاول مدهاش را مینممسمم و میرف به یایی که
نییدانسم کباسم » (هیان« )52-53 :و دیدش که میآید با سمری آویخته بر سمینه و دو دس در
ییب نملوار بر سمرامیری دامنهای که هیهاش سمنگ اس و تاک ،بی هیچ درتتی یا پناه صخرهای
گاهی بوتهای با آن سممماقههای مرد باریک میگرف

به پایش که ام این هیه راهی که آمده بود یا تنگی

ک ش یا نماید ریگی که ته ک شمش مانده بود ،ناسمور نده بود و لنگ میمد» (هیان« )25-20 :چش
بسته نشسته اس  ،حالا بر لدد یوی با دو لب نی نک ته به نشاند آهی بر آمده» (هیان)20 :
زندگی نقصان یافته ذهن  /تصویر عینی آینۀ دردار شکسته و آینۀ قدی نیم تصویر

آنچه که ام ارتدا ذهن با موضموعات حاص مینود ،تود انسان اس که هیواره در حال وقوم یافتن
اسم

هومدول بر این باور اسم که «انسمان عیدتاً با موضموعات مندگی میکند و حتی احساس و

رفتار او بسمممتگی به تصممموراتش ام آنما دارد» (ر ک :چامسمممکی )95 :1922،آیند دردار ،در این رمان،
موضمموم اصمملی ذهن مؤلف اس م که بهعنوان نقش ویژۀ مندگی عینی در مثلث مینا -ابراهی – ص من
بانو در حرکتی نوسمانی اسم

آیند با دو در که یکی ام آن دو نکسته اس

در نکستد آن ،نیاد عینی

مندگی نییه تراب دسمتکار نظا حاک اسم و در سال نشان ام ویود واقعیاتی دارد که با ویود آنما،
هنوم میتوان میدمایی مندگی را دید برای تبربد تیانمممای این میدایی ،مینا آینهای سمممال را به ابراهی
میدهد
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آیند دیگر ،آیند ابراهی اسم که نمک دگردیس نمدۀ آیند قدی عروسممی صممن بانو اس
واقعی مندگی ،عشمممق را در او تداه سممماتته و تنما تاطراتی ام آن را ببا گذانمممته اسممم

که در
ابراهی با

بخشمیدن آن آینه به صمن بانو ،ذهن دره فرو نکستد تود را با تیا تاطرات ،نکس ها و رنجها به
او باممیگرداند بدین ترتیب ام مندگی با ذهنیات و تیالبامی با عشمممقی بیفریا به مندگی با واقعی
عینی ،آنطور که هس

روی میآورد

پس بهطورکلی میتوان گ

که آینه در این رمان ،نیایانگر درونیات پنماننمده در پش ییوههای

فرسمودۀ ممان اسم که هرکدا ام ه نس های مؤلف میتوانند در ه فرو پانیدگی ذهن تود را بعینه
در آن بدینند:
«آینمد توی کی ش ام هیین آینمههمای دردار بود که دو لنگه در دارند بهاندامۀ کف دسممم

بود اما

متأس م انه یک لنگد درش را آنما نممکسممته بودند» (گلشممیری« )05 :مینا آینهای دردار ترید ،گ

 :آد

وقتی هر دو لنگهاش را میبندد ،دلش توش اسممم که تصمممویرش در پشممم این درها ثاب میماند
(هیمان )19 :کی ش را بمام کرد آینمد دردارش را درآورد ،گ
یکی دیگر دار – من ه دار برای

 :بگیر ،اینیکی مال تو من که میدانی

تل نی تواندها » ()26

{ابراهی } «نوار بید و آیند دردار را توی کی ش گذانمممته بود تا مدادا یادش برود ام دور کلیسممما را
دید نمنیده بود که عشماز گاهی اینبا میآیند حالا مگر او عانمق بود برگش و بر سر پلهها منتظر
ایسمممتاد قلدش نییمد ( )21آیند دردار را لیس کرد اگر حالا میدادش میتوانسممم
گ

برود گرف

و

 :متشمکر ؛ اما تونمحال نشمد پرسید :تون نیامد  -چرا ولی آتر این آینه راستش فق آینه

نیسم

یادت که هسم

او نییتوانس

آینه را بر پایه تکیه داد و درش را بام کرد سممر ت کرد چیزی را میدید که

بدیند» ()123

الدته مؤلف برای عینی سممماتتن م مو ذهنی تود ،آینهای دیگر را با داسمممتان تودش با آیند دردار
قرینهسممامی کرده اسمم که به نممکلی دیگر تصممویری عینی ام ذهن نقصممان یافتهاش را به نیایش
میگذارد:
«آینمد قمدی را یلوش گرفتمه بودنمد صمممورتش را ندیده بود وقتی ه آینه را کج کردند تا ام در
بیاورند بیرون بام صمورتش را ندید فق پاها و دامن س ید و بلند عروسیش را میدید چش هایش را
بس

وقتی چش هایش را بام کرد بام آینه یلوش را گرفته بود» ()3
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عشق مثالی و ذهنی /عشق واقعی و عینی

بیکرانگی ذهن به یمان عین ،معنایی واقعی میبخشمممد تا یایی که فرد حس میکند باید در کنار بیان
عینی چیز دیگری ه بگوید؛ چیزی که یز در فضممای مثالی قاب تصممویر نیسمم

گلشممیری برای

عظی بخشممیدن به م مو عشممق به فضممای مثالی نقب میگشمماید تا بتواند نممکوه و عظی ت ته در
معنای آن را با «نم افی رواننمناسانه»ای (بانلار )299-296 :1932 ،که بانلار ام آن یاد میکند دس
یابد
پس میتوان گ

یکی ام مقولات روان ممم معنای رمان آینههای دردار ،عشق اس

ام طریق بیمان تقمابم بین فضمممای مثال و واقعی

که میکوند تا

و گاه با مکان یافتن در فیزیک عینی داسمممتان ،ذهن

نویسنده و تواننده را به تکوینی مممم نه صددرصدمم نمایی برساند این م مو عشق در آینههای دردار
با تیا انتزاعی بودن و درونی بودنش ،در تعلیق بین دو نمخصممی من عینی پیدا میکند ،منی ویرانگر
که هیچون رؤیای ام دسم رفته ،تیالش در یای یای ذهن راوی یریان دارد و دیگری منی یامانده
ام واقعی تلخ ایتیاعی که صممدای منگ تل ن ،گواه عینی بودن و واقعی بودن اوسمم و نممکسممتی
نافریا  ،آنها را به ه نزدیک و مرتد میکند
«تل ن میکرد ،دو تا سمه نصمف نمب صمدایی که هر نمب به نکلیش میدید و حتی به اسیی
تطابش میکرد ،یا مثلاً من که رفته بود امّا یای تالیش کنار هر چیز و هر یا بود» ()59
من واقعی ،مینا اس

مندگی ابراهی نک میگیرد:

که ذره ذره در واقعی

«در تواب ه او را ندیده بود تل ن میکرد » ()59
که الدته در رابطه با او با ویود دوری یستن ام رابطد مادی ،با امدواد کاملاً یسیانی مینود:
«نرطش ام اول هیین بود که ام یسیش نپرسد» ()00
دیگری من مثالی که درگیری ذهن راوی و مؤلف با تیالبامی او بهعنوان عشممقی گیشممده در طول
داستان ،در نخصی های مختل ی ،نظیر بدری ،اتتر ،صن و غیره بروم داده نده اس :
«رفتند سر قدر هدای

بعد ه گ

 :این ه با تیال آنکه ندود ،تیالبامی کرده اس » ()61

«عکس سیاهوس ید بدری را هنوم دان

گ

 :برای من هیان عکس کافی اس » ()91

الدته درنمای  ،این من مثالی که در تیا طول داسمممتان در چمرههای مختلف ،تودش را بریسمممته
میکند و ناگمان در گ تگوی ابراهی با صن  ،یکپارچه نده و عینی

پیدا میکند:
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اناره اس به کسی یا چیزی؛ آن ه با کنار ه چیدن آنات یا

ایزای آن کس یا آن چیز ممم این که هیان مث افلاطونی اس که راه نناتتش تذکر بود؛ یعنی مثل ًا در
«بمانو» نیوند املی هیان من در آن اتتر ،نه «اتتر سمممتارۀ ما» اتتر منی اسممم

دسممم نیافتنی و این

ینامهای که آنما امش حر میمنند و هیچوق حضممور حی و حاضممر ندانممته اس م

آن عروس

یبیایی ،بر سمریر نشمسمته هیان الگوی املی بوده اسم که وصم او در این یمان دس

نییدهد با

بدلهای او به تلوت مینود» ()162
فلسفۀ ذهنی /زندگی عینی

با عییق نممدن در داسممتان ،میتوان اینطور بردانم کرد که نمماید نویسممنده درنمای ام تیا وقای و
ات اقات تلخ مندگی فردی و ایتیاعیاش میگذرد و با نگاهی هسممتی نممناسممانه به تحلی فضممای عال
میپردامد در رمان آینههای دردار ،حضور موضوعات در یمان و نظا هستی ،مممممم با ما یا بدون مامممم
قطعی اسمم

مرگ و زندگی تصممویری ام عینی یافتن بودن و ندودن اسمم یا به تعدیری آنممکارگی

موضموم انسمان در عرصمد یمان هسمتی و ناآنمکارگی و نابودگی او که الدته در فضایی ام تیال قاب
تبس اس :
«بر پمند تاک چیزی هسم که بهرغ ما ادامه میدهد ،ن س بودن بهراستی موکول بودن ما نیس »
()10
او این ذهنی

تود را نسد

به یمان ،در تبربد برگ بهصورت ملیوس و عینی تدیین میسامد:

«مینما ت مینمممد ،برگی برمیدانممم  ،میگ م  :نگاه کن هیین یک برگ به چندرنگ اسممم
میگمذانممم تما او هیین یک برگ را بدیند بعد میانداتتش ،میگ

 :حالا برگرد نگاهش کن! دیگر

نییتوانی پیدایش کنی» ()10
نممخصممی های این رمان نیز بنا به نگرنممشممان در نظا یمان ظمور میکنند برتی مث طاهر ،در
موضموم انسمانی تیرتواه عینی پیدا میکنند که سختی را به تاطر اینکه دیگران ام سختی رها نوند،
تحی میکنند:

دیالکتیک ذهن و عین نقدی تحلیلی بر رمان آینههای
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«اگر نممماتمههمای بیمدی ،حتی بیمد مبنون روی دیواری ریختمه بود ،بلندی دیوار را قد میمد با
نگاهش میگ

 :این میداییها هییشمممه هسممم

من فکر هید آنهایی هسمممت که میر یکتکه حلدی

میتوابند نبها روی ممین میتوابید » ()11
برتی مث اییانی ،در موضمموم انسممانی نممر آنممکار مینمموند که به تاطر رفاه تود ،دیگران را
بهسختی و نکنبه میکشانند:
«یک دسممته یوان میآورد کارش هیین بود ،مسممتشممان میکرد و بالاتره میفمیید چه کارهاند»
()123
دیدگاه مؤلف ،در این مقوله ،درس

ظاهر ندن اس :

«هر کس یمای کوچکی دارد که اغلب برایش درسممم کردهاند و او اگر بتواند میتواهد ام هیین
یای کوچک بگوید» ()125
«وقتی به امکانات نمماعران سممدعد معلقه فکر میکن

سممیاهچادری بوده و چند نممتر و ام هیین

چیزهما گ تمهانمد منوچمری تودممان مثلاً اگر حق هیین چیزها را توب ادا کرده بانمممد ،من فکر
میکن نداتته» ()125-120
اینطور به نظر میرسمد که او اسماسماً ه نسم های تود را بهعنوان بامندگانی که درس

در یای

تود ندودهاند ،معرفی میکند الدته درنمای او اذعان میکند که موضمموم ظمور انسممان در یمان هستی،
متکی به سمرنونمتی اسم که هیه را بهگونهای در نابودی ،تنمایی ،تکهتکه ندن ،و دچار غرب

ندن

رها میکند:
«باتته بودند هیه اما مگر برندهای ه هس
«صمممن گ

 :پس هر دوتامان باتتهای

»()191

 -بله ،امّا امّا چی  -اگر به راه دیگری ه میرفتی برد

ندود ،فق ناید معالبه بود ،باتتی دیگر» ()152
«ما میتواستی دنیا را عوض کنی  ،حالا میبین فق تودمان عوض ندهای » ()100
ذهنی مؤلف دربارۀ مندگی به آنمکارگی و یلوه یافتن چمرۀ غم و شادی در انسان بستگی دارد
او باور دارد که غ و نممادی لاممد مندگی اسمم  ،ولی بود و ندودش لطیهای به مندگی و ک ّ هسممتی
نییمند:
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«توب اسم که یلوههای بودن را به غ و نمادی ما ندسمتهاند ،توب اس

که غ ما با استناد به

قول ناعر «اگر غ را چو آتش دود بودن» ،دودی ندارد تا یمان یاودانه تاریک بیاند» ()10
ام نظر او ،آنمکارگی تنده و گریه در انسمان ،به فضمایی بستگی دارد که در آن اعتدار پیدا میکنند؛
چنانکه بانملار میگوید« :دیالکتیک برون و درون پمند تویش را با تیرکز در فضای درونی میگسترد»:
اس  ،ممان و مکان حادثه و موقعی

«گریه و تنده هر یا ،بسته به موقعی

بیننده» ()33

یکی از مقولات فضای ذهن و جهان عین ،تقابل صنعت (مدرنیته) و طبیعت (سنت) است:
بوطیقای فضمما در عصممری طنیناندام مینممود که ممان ام تلویزیون ،بامیهای ویدیویی ،گ های
مصمنوعی ،سمیسمت تموید هوا و غیره رنج میبرد «گریز ام این فضما باعث مینممود که نویسندگان به
سمی فضمای تیال بروند» (بانلار )10 :1932 ،و «موضوعات در چنین فضایی هیانگونه که هستند،
به تیال انسمان میآیند» (فولیکه )112 :1910،دغدغد اصملی رمان آینههای دردار ،فضممای یامعد تحول
یافتد نویسمممنده اسممم ؛ یامعهای که درگیر مدرنیتهای غربی اسممم که بهطور قطعی در ذهن مؤلف و
ه نسم هایش ،مورد تأیید واق نشمده و گلشیری این موضوم را در قالب یک درگیری ذهنی ،ملیوس
و عینی میسامد
درگیری ذهن مؤلف در تصمممو

تبییر فضمممای عینی به سمممی

تصمویرسمامیهای داسمتان کاملاً مشممود اس
اسم

یامعد نممممری و مدرنیته در

به نظر میرسد مؤلف ام فضای مدرنیتد نمری گریزان

بنابراین ،تیا صمحنههای رمانتیک و احسماس درونی تود را با فضممای طدیع

و سن

در ه

میآمیزد تا تلخی فضمممای ذهنی آنممم ته را تقلی داده ،تود و توانندگانش را به فضمممایی دعوت کند
وقای نمیرین «دیدار با مینا در کوچههای لطیف پاییزی»« ،دیدار با صمن بانو در کوچهبا های کودکی و
حتی در غرب «در یک دهکدۀ میدا با طدیع

بانمممکوه در کنار دریاچهای» ات از میافتد که قوها بر آن

نناورند:
«اینبا باغی هسمم که میگویند در اروپا بینظیر اسمم
هیین نزدیکیها ه دریاچهای هسمم

گلخانهای ه دارد با وحش ه دارد

» ( « )11-12بیشممتر کوچهبا بود با چتری ام نمماتههای

برگریز دندمالمد یوی آبی را گرفتند و رفتند راه سمممرامیری بود و آب تندی میرف

ملال بود و

گاهی برگی را میبرد بعد پلهپله مودمنان پایین میغلتید » ()12
سپس در یک دیالوگ ام مبان مینا ،دلی بیان این فضاها را نارسایی تکنولوژی (تل ن) بیان میکند:
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بگوی  ،چیزهایی که با تل ن نییند» ()11

اسمتریناتی در کتاب نظریههای فرهنگعامه مینویسد« :نظ ایتیاعی اتلاقی در یک یامعد تودهای
در حال افول اسممم ؛ چراکه سممماممانهای ایتیاعی نانمممی ام صمممنعتی نمممدن در آن مداتله دارند»
(اسمتریناتی )22-23 :1922 ،مؤلف رمان ،با ویود چنین فضمایی در ذهن تود ،محی نمری ایران که
در حال تحول به سمی مدرنیته اسم  ،با فضایی ام پش نیشهای بخار گرفته تصویر میکند ( )10و
در هیان فضما ام تکنولوژی مونمک که باعث ویرانی طدیع و درنتیبه دره نمکستگی رون و ذهن
مؤلف گردیده ،سممخن به میان میآورد ( )10هد او ام یسممتبوی طدیع بکر ،دس م یابی به م مو
رهاییای اسم که در دوران ایتیاعی او ام دسم رفته و امیدوار اس

که نس های بعدی این فضای

آرا را دوباره بامگردانند:
«نمماید نسمم بعد بتوانند ام چیزهای نمماد ه بگویند ام تود علف که مابامای هیچچیز ندانممد ام
یک یویدار ،ام دریاچهای که بیهیچ نسممییی تودبهتود در یک روم آفتابی تا دورهای دور سممطح آبی
آرامش را مودهای ریز پونانده باند» ()10
او این ذهنیّ امید به بامسمامی را ام فضمای انسمانی فراتر برده و در قالب یک نگاه هستی نناسانه
در نظا عینی تقدیری ،تدیین میسامد:
«اواتر مونمکباران متویه نمدی که گ های سرخ برگ دادهاند ،برگهای سدز رونن و کوچک
غنچه هانمان ه بام نمده بودند بر سماقههای لخ انار ه برگهای سرخ و ریز یونیده بود؛ انگار
آد ها بانند یا ندانند مم نیس

بر این پمند تاک چیزی هس

که بهرغ ما ادامه میدهد ()10

مؤلف رممان در هیین راسمممتا به تقاب های فرهنگ غرب و نمممرز انممماره میکند تا ذهن و رون
مخاطدان تود را با موضموم درگیر سمامد و احساسات آنما را برانگیزد به نظر میرسد که او سعی دارد
تا به مقایسمد یامعد نمرقی ،بهویژه ایران با یامعد غربی بپردامد و علیرغ به تصممویر کشیدن آرامش و
نظیی نسممدی در غرب ،ام بهه ریختگیهای درونی آن یامعه سممخن بگوید و گاه حتی رسممو و رفتار
یامعد ایرانی را فار ام فضای اتتناز حاکیی
«میدانی من اینما را برای کسمممی نگ تها

پاس بدارد
آنبا ما مرد رسممم توبی داری هیچوق

رت های

میرمان را روی بند ممتابی هامان نییآویزی -بله میدان  ،چون میترسممم ام هیین چیزها دوسممم و
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دنمین دسمتک و دندک درسم میکنند اینبا آنقدر سند و مدرک هس  ،هیه ه طدقه بندی نده
که احتیایی به اعترافات ما ندارند» ()65
مؤلف ،به بیگانگی رواب دوسمممتان در دنیای مدرنیته اعتقاد دارد و تقصمممیر را بر گردن دنیای غرب
میداند:
«آن دوستان را الدته چندتایی که هنوم مندهاند ،سال تا سال نییبین »()100
«دیوار برمن چمه ربطی بمه بحمث مما دارد  -چرا نمدارد غرب معدهاش تیلی عظی و پر قدرت
اسمم  ،هر چیزی را میتواند هضمم کند حالا دارد اروپای نممرقی را میبلعد و بعد ه نمموروی را به
رنگ تودش درمیآورد» ()190
بیگانگی با خانواده در غرب ،نقد دیگری است که در متن رمان بهشدت تجلّی داده شده است:

«من و نموهر تا پایشمان را این طر میگذارند اول یک بگو مگوی سماده اسم ؛ بعد یکیشان نروم
میکند به تبربه کردن و یدران مافات؛ بعد دیگر معلو اسم ؛ طلاز اسم و طلاز کشی »(« /)29در
کپنماک فق پنج روم ماند بنیاد تانواده اینبا دیگر بیمعنی نمممده اسممم

دو ن ر مدتی با ه مندگی

میکنند ،بعد ه اگر نخواستند تداحافظ نیا» ()23
الدتمه نما بزرگمان فرهیختد ادب را در غرب و نمممرز یگانه میپندارد در واق فرهنگ ،در ذهن او
یک هیدلی ایباد میکند ام صممادز هدای  ،غلامحسممین سمماعدی و بالزاک و ولتر با یک لحن سممخن
میگوید ،الدته طدعاً با کیی چانمممنی احسممماسمممی ژر تر برای هنرمندان ه وطنش که معیولاً با ذکر
تاطرهای و ریختن قطرۀ انکی هیراه مینود:
«ناگمان دیدش ،مبسید بالزاک بود که مشر به پاریس بود» ()93
«مبسید ولتر انگار تودش بود ،اینبا چه آد هایی پش
«تا سمنگ گور حسمین غلا رف

نامی بر سنگ ت ته بودند!» ()60

غلامحسین ساعدی را بر سنگ گور به هیان قل نونته بودند که

بر پش م یلد کتابهایش مینونممتند ت نممد و به دل سممیر گریس م

به آفرینگان بر کدا سممنگ

مینشینند اینبا »()61
او تشررری ارزشهای کهنه /نو را برای عینیت بخشرریدن به ذهن ناآرام خود به کار میگیرد و در این
راستا به فرهنگعامه ،بهویژه مقولۀ افسانه و اسطوره پناه میآورد.
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ممکدونالد ،یامعهنمممناس فرهنگ عامیانه معتقد اسممم که «در یامعد ماقد صمممنعتی ،هنر و فرهنگ
نخدگمان و فرهنمگ عمامیانه ام میان مرد برمیتیزد و مسمممتقییاً مندگی و تبربههای مرد را منعکس
میسممامد ،امّا فرهنگ صممنعتی با تولید اندوه در بامار به ییعی اندوه مصممر کننده عرضممه مینممود،
درنتیبه مصممر کنندگان مویوداتی من ع قلیداد مینمموند که در معرض اسممتثیار فرهنگی تباری
واق نمدهاند» (به نق ام اسمتریناتی )92-99 :1922 ،به نظر میرسمد نویسندگان رمان مدرن با است اده
ام مقولد فرهنگ عامیانه؛ بهویژه افسمانه و اسمطوره به نحوی فرهنگ صنعتی را به چالش میکشانند و ام
طر دیگر ،نمممایمد بتوان اذعان کرد که نویسمممندگان با بهکارگیری این مقوله ،راهی برای گریز ام بیان
مسمتقی واقعی های مندگی مییویند تا بتوانند حتی بهایدار ،تود را با چیزی سامگار کنند که چایلدم
ام آن به «هدای بخشمممی توانندگان به سمممی تعابیر ایتیاعی» یاد میکند که با واقعی های مدرنیته
تطابق پیدا میکند (چایلدم )213 :1920 ،در این رمان ،مؤلف اسمممت اده ام این مقوله را بهعنوان یک ابژۀ
سممن در اعتراض به مدرنیته مطرن میسممامد ام نظر او یمان مدرنیته که میکونممد فرهنگ را ام بالا به
مرد تزریق کند ،عواقب تخریدی این واقعی

تخریدی را نادیده گرفته اس :

«من هیین چیزها را میتواه بنویسممم  ،ام هیین ارمشها ،گو که کمنه میتواه دفام کن ؛ چون
میدان این دوپارگی ،این اینبا بودن و آنبا بودن ،یا این تعلیق میان آسممیان و ممین هیان چیزی اس
که ما دانتهای  ،ریشههای ماس » ()151
نیودهای قاب تأم ادبیات عامیانه در این رمان ،موارد میر اس :
افسانۀ عشق سگ به پری /اسطورهزدایی حاصل از سرکوب مدرنیتۀ اجتماعی

در باورهای عامیانه ،عشممق گرگ به ماه وقتیکه کام اسمم  ،او را به بلندی میکشمماند تا یایی که میر
رونمنای رتش میایستد و مومه میکشد (ر ک :صرفی و اکدری )196 :1931 ،و من نیادی ام ایزد ماه
اسم که تود در باورهای پیشمینیان نیاد تیر و برک و باروری بوده اس (هیان )195-190 :ناید
بما تویمه بمه اینکه این باور در افسمممانههای مل مختلف یریان دارد ،بتوان تاسمممتگاه آن را اسممماطیر
هندواروپایی دانسم

الدته در برتی ام افسمانههای ایرانی گرگ و سمگ ه نمأن مینوند ،مث  :افسانه

عروسمی نماهزاده با سگ (ر ک :علیپور ،)112-120 :1936 ،دتتری میدا که نیاد پری اس در پوس
سگ پنمان مینود و ناهزاده که یانشین تداپادناه اس

عانق او مینود
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«در هامدورگ داسمتان منی را تواند که نمی تد گرگی نمده بود که میآمد ،هر نب میر پنبرۀ او و
رو به ماه مومه میکشمید و من که معل نقانی بود ،سر کلاسهایش اغلب طرن سگهای دس آموم یا
دسم بالاش گله را میکشمید تا بچهها هیان را بکشمند آترش ه میرود با گرگ و در نممدی برفی»
()23
به نظر میرسممد که گلشممیری با تویه به نافریامی عشممق در بسممتر رویدادهای مخرّب ایتیاعی
حاصممم ام مدرنیته که باعث سمممرکوبی رؤیاهایش نمممده اسممم  ،اسمممطورهمدایی میکند تا با لحنی
ریشخندآمیز معنای معکوس آن را طلب کند« :حالا دیگر این حر ها گذنته بود» ()23
داستان بید در نماد عشق مطلق  /نماد زدایی عشق مطلق در دوران مدرنیته

«میگویند عانمق و معشوز برای ننا میروند کنار رودتانهای یکیشان غرز مینود و آن یکی بر لب
آن قدر میایسمممتد تا پاهایش ریشمممه میدوانند و موها و دسممم هایش یوانه میمنند ،برگ میدهند و
بزرگ مینمموند تا میرسممند به سممطح آب تا اگر محدوب سممر ام آب بیرون آورد یا دس م درام کرد،
موهای افشان یا دس های بلند او را بگیرد و بیاید بیرون» ()25
مؤلف ضمممین اینکه اینگونه افسمممانهها را در دوران مدرنیته نام مو میداند ،میکونمممد تا رؤیای
دره نمکسمتد ه نسم هایش را در راسمتای این افسمانه به تصمویر بکشد رؤیای یامعهای که م مو
عشمق و رهایی را ام دسم داده اسم و اکنون در سکوتی عذاب آلوده و دردناک به تیانای نکس
آرمانهای تود ایستاده اس

و هیچ کاری نییکند:

«واقعی هیین اسم ؛ حالا دیگر هیچکس به تاطر معشموز غرز نمده کنار رودتانه نییایستد تا
بید نود ،میروند و فراموش میکنند ،معالبه مینوند» ()151
نمماید تح تأثیر هیین باور ،معشمموز تود (صممن ) را نیز در کنار «دریاچد قو» رها میکند و تراند
فولکلور «بید» تنما اندوه ذهنی او را در طول داستان آنکار میکند:
«بید را اولین بار ام او نمنید ،به انگلیسی :مسکین نشس میر درت افرا /آه میکشید /و میتواند:
«بید ،بید ،بید!» /دسممتش را بر سممینه گذانممته بود /و سممرش را بر دو کاسممد مانو /میتواند :بید ،بید،
بید!»()13
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«ناگمان تواند صمن بانو بلند و غلتان و به انگلیسی :مسکین نشسته بود و آه میکشید پس حالا
هیچکس دیگر بید نیینود

حرفی نزد» ()121

در پایان داستان موق یدایی نیز ،صن نعر بید را با حالتی اندوهگین میتواند:
«دستش را بر سینه گذانته بود و سرش را بر دو کاسد مانو ،میتواند :بید بید بید»()152
داستان قربانی کردن شتر و سلاخی گوشت آن /ذهن سلاخی شدۀ مؤلف و تکه تکه شدن آن:

مؤلف در این داسمتان میکونمد تا به کیک فرهنگ عامیانه ،ذهن دره نکسته و آن تد تود را ترسی
کند گلشمیری ،برای عینی بخشمیدن به این دغدغد تود ،دو داستان را در راستای ه تعریف میکند؛
یکی داسمتان عروس بران عروسمی با آینه و بزک و نور و نادی ییعی
و دامادی دیگر او را به تاند بخ

که ام عشق تود یدا افتاده

میبرد:

«داماد ام میان ییعیتی که ک میمدند ،آمد ،اناری دسمتش بود وقتی راه افتادند ،پشنگه های سرخ
را بر یوراب سممم ید دید و بر حانمممید دامن عروس برای پسمممر بچ ما این مایرا به پایانی محتو
رسیده اس  ،گو که در واقعی

بام او را بدیند یا نه» ()22-21

دیگری داستان نتر بران نتری با بزک برای قربانی ندن در میان نور و نادی ییعی :
«طد میکوبند نمتر به بانی نگاه میکند ،با آن دو چشم سمرمه کشمیده و آن آیند میان پیشانی »
()23-22
سمپس نمتر که نشماند تیال و ذهن نویسمنده اس سلاتی مینود و هر تکه ام گونتش را کسی
میبرد ،هیانطور که نویسممنده نممتر تیال تود را سمملاتی میکند و هر تکهاش را به نممخصممیتی در
داسممتان میبخشممد آینهای که بر روی پیشممانی نممتر توصممیف مینممود ،انعکاس دهندۀ چمرۀ آد هایی
اسم که سملاتی او را نظاره میکنند او در این داسمتان بهگونهای دیگر ،میکوند تا به کیک فرهنگ
عامه ،سمرنونم عینی دره نمکسمته و آنم تد ه نسم های تود را در آیند روی پیشمانی به تصویر
بکشمد ام نظر او ایران در آن نمرای نابسمامان ،هیانند نتر قربانی اس که در پیش دیدگاه هید اقشار
و افراد یامعه سملاتی مینمود و هر تکهاش به کسی میرسد و در راستای آن ،هید افراد این نس نیز
یکییکی مثله مینوند
هیچنین نمتر میتواند نشماند یامعد بزک نمدۀ مدرنی باند که رو به قمقرا اس  ،لذا عشق نیز در
آن ،پابهپای یامعه مثله مینود:
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«حالا میبین که تو مرا کشتهای؛ مثله کردهای» ()152
 -7نتیجهگیری

رمان آینههای دردار ،برسممماتتهای ام تصممموّرات ذهنی و افکار مؤلف در رابطه با آثار مخرّب رویدادها،
ات اقات و عینیات مندگی در عصمر اوسم

آیند دردار ،نیاد انسان نکس توردۀ معاصر اس  ،انسانی

که درگیر دغدغد رویدادهای صممنعتی نممدن ،مدرنیته نممدن و درعینحال نمملوغی ،ینگ و تخریب
اصملیترین آینه در این روای  ،آینهای اسم که لنگد درش نمکسته اس

اسم

انسمان دره نمکسمته در آن مخ ی اسم و دسم بهدسم ندنش در بین انخا

پارههای ویود این
 ،ذره ذره هوی

اصملی او را به تصمویر میکشمد این آنمکارگی ام طریق رواب تقابلی بین عناصر ذهنی و عینی ایباد
مینود
میتوان اذعان دانممم که این داسمممتان ،روای تیثی گونهای ام دو طیف انمممخا
دوگانه در چمره ،باور و رفتار اسم

با تقاب های

یک طیف نمخصمی های مخرّب و ویرانگر که بهگونهای وابسته

به قدرت ،تبدد و غرب هسممتند و طیف دیگر نممخصممی های ویراننممده که هر دو طیف ،درنمای
دچار تیود و سرنکستگی ندهاند و یز حسرتی ام دوران آرامش بر دلشان نیانده اس
فضمای کلّی داسمتان ،معرّ انسمانی اسم که تح تأثیر نمرای مویود ،ام گذنتد تویش یدا
نمده و در بین دو نیید انسمانیاش در ممان حال و گذنته در تعلیق اس

تعلیق این حال ذهنی مرتد

اسم به تاطرات و رؤیاهای مؤلف در گذنتدنخصی و ایتیاعیاش که او را دچار ناهیگونی و عد
انسمبا روحی کرده اسم و برای انسمبا یافتن و هیگون ندن؛ باید دچار یک استحاله نود و برای
انبا این تددی و اسمتحالگی ،سم ر مؤثرترین کارگشما اس

س ری ذهنی به اسطورهها و افسانهها که

مرحلهای برای تش مرّ به کیال انسممانی اس م و س م ری عینی به کشممورهای مختلف در یسممتبوی
گیشمدهای که این کیال را بهصورت تکوینی به نتیبه برساند س ر در یستبوی تکیی ایزای ویود
نویسنده و برطر کردن نقصان ذهنی او تا بتواند با واقعی

مندگی آنطور که هس

کنار بیاید

در آتر سمخن ،ناید بتوان این ایراد کلی را بر متن رمان وارد سات که گلشیری فار ام تویمش
بمه یریان غامض مدرن نویسمممی ،در پارهای ام قسمممی های متن آنچنان ذهن تود را بیاتتیار رها
میسمممامد که هر آنچه بر قلیش یاری مینمممود به نونمممتار درمیآورد و با این امر ،مخاطدانش را به
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سمردرگیی و گیبی در مورد رواب وقای داستانی دچار میگرداند؛ گویی که فق تواسته اس

نونته

باند
کتابنامه
استریناتی ،دومینیک ( )1922مقدمهای بر نظریههای فرهنگ عامه ،تریید ثریا پاک نظر تمران :گا نو

بارت ،رولان ( )1922تحلی متن بنیاد :والدمار ،نونمممتد آدگار آلن پو ،گزیدۀ مقالات روای

تریید

فتان محیدی تمران :مینوی ترد 202-219
بانمملار ،گاسممتون ( )1932بوطیقای فضمما تریید مری کیالی و محید نممیربچه تمران :رونممنگران و
مطالعات منان
 )1922( --------دیالکتیک برون و درون تریید امیر مامیار تمران :فرهنگستان هنر )1911( --------نعله نی تریید یلال ستاری تمران :توستسلییی ،علی ( )1922گزارههایی در ادبیات معاصر ایران (داستان) چاپ دو تمران :کتاب آمه
چامسممکی ،نوآ ( )1922مبانشممناسممی دکارتی ،فصمملی ام تاریخ ت کر عقلگرا تریید احید طاهریان
چاپ دو تمران :هرمس
چایلدم ،پیتر ( )1920مدرنیس تریید رضا رضایی تمران :انتشارات ماهی
حقوقی ،محید ( )1923مروری بر تاریخ ادب و ادبیات امروم ایران چاپ ه ت تمران :قطره
دستبیب ،عددالعلی ( )1920ام دریچد نقد (گ تارها و یستارهای انتقادی ادبی) یلد اوّل تمران :تاند
کتاب
ریتزر ،یورد ( )1913نظریههای یامعهنناسی دوران معاصر تریید محسن ثلاثی تمران :علیی
علیپور ،پوران (صممدیقه) (« )1936واکاوی نشممانههای فرهنگ بومی در افسمماند سممگ پیرمال و پس
پادناه» مبلد مطالعات ایرانی سال چمارده نیارۀ بیس

و هشت ص

119 -130

صممرفی ،محیدرضمما و اکدر یور ،نبیه (« )1931معانی نیادین ماه در اسممطورهها و ایران باسممتان و
بامتاب آن در اندیشد مولانا» مبلد مطالعات ایرانی سال یامده نیارۀ بیس

و دو ص

-159

121
فولیکه ،پ

( )1910فلسم د عیومی تریید دکتر یحیی ممدوی چاپ چمار تمران :چاپ و انتشارات

دانشگاه تمران
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کالر ،یاناتان ( )1922در یسمممتبوی نشمممانهها تریید لیلا صمممادقی و تینا امراللمی ویرایش فرمان
سبودی تمران :عل
گلشیری ،هوننگ ( )1920آینههای دردار تمران :نیلوفر
لوکاچ ،یورد ( )1921نظریه رمان تریید حسن مرتضوی تمران نشر قصه
مکماریک ،ایرنارییا ( )1922دانشنامد نظریههای ادبی معاصمممر تریید ممران ممایر و محید ندوی
چاپ سو تمران :آگه
میرعابدینی ،حسن ( )1921صدسال داستاننویسی ایران چاپ پنب تمران :چشیه

نامور مطلق ،بمین ( )1920بانلار بنیانگذار نقد تخیلی «نشرید هنر و معیاری» پژوهشنامد فرهنگستان
هنر نیاره 9
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