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 چکیده

ادبیّات اقتباس از  یّت زیادی برخوردارند واز اهمّ اقتباسی حوزةدر  تطبیقیمطالعات امروزه 

ینما و ادبیّاات تعامل س و ایجاد کردهسینما هنر ویژه به داستانی بستر مناسبی برای رشد هنر

نظار رارنت  تعامال پاژوه  باا در ایا  در  شده است.اثر اقتباسی  باعث پرمخاطب شدن

از  نوشاتة داریاوم مجریاویی ،ناماة پسات ینایل  اقتباس ادبایمطالعة  ادبیّات و سینما به

تحلیلای  –با روم توصیفی و  پرداخته ،بوخنرکارل رئورک اثر  ،ویتسکنامة آلمانی نمای 

صااویر بندی تدسته باتا ای  کردهها را بررسی آنتصاویر تخیّلی براساس نظریّة ژیلبر دوران 

و نسابت باه اثار مباد  را تصاویر اثر اقتباسی تحوّلات  ،در دو منظومة روزانه و شبانة تخیّل

 با تفسیر تصااویر دو اثار .کنی بیان  ر بر ای  تغییراتنق  یامعه را به عنوان عامل تأثیررذا

هاد  وی در و  سازی اثرهای مجریویی در بومیکه با ویود تلام ای به ای  نتیجه رسیده

-نمای به نامه  ساختار نظام تخیّلی تصاویر نیل ،آنرین  تصاویری مطابق با نرهنگ ایرانی

شاده مونّق به خلق نضای یدید  ،در تصاویر تحوّلمجریویی با ایجاد  نزدیک است و نامه

و باا تقابال کناد غلباه های خوی  منظومة شبانه بر ترس تصاویر باتوانسته است  او. است

تصاویری که بوخنر نریند، امّا نضایی آرام و معتدل بیامنفی منظومة روزانه  نمادهای مثبت و

و بیشاتر باه صاورت نمادهاای منظوماة  دارند تریمنفی بار، آنریدهویتسک نامة در نمای 

 شوند.روزانة تخیّل تصویر می
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 مهمقدّ

، زیارا بسایاری دارنادزیادی های ادبی و سینمایی تویّه بررسی اقتباسرران به منتقدان و تحلیلامروزه 

 بارایساینمارران و هنرمنادان بسایاری از و  اقتباسی از یک اثر ادبای هساتند ،سینمایی از آثار بریستة

اثار  ،«پسات ی»ناماة نایل از یملاه  ؛اندپرداختهاز متون ادبی یجان اقتباس پرمخاطب به  ساخت آثاری

 –م 1113) ،2باوخنر ، اثر کاارل رئاورکآلمانی نامةی نما 1«یتسکو»اقتباسی از  داریوم مجریویی که

بار آن ناماة پسات ی در نایل مجریویی  (.3: 1333)مجریویی،  است نویس آلمانی،نامه، نمای م(1131

ناماة ویتساک کاه بازتااب زنادری نمای خوی  را تصویر کند، بنابرای  زدةغرببوده است تا یامعة 

روح اثار  تاا سعی کرده اساتاو بجتری  رزینة اقتباسی است، امّا  ،  استناسالای نقیرانة مردم در یامعه

را باا  آنمایاة هاا و درونشخصایّت نضاا، ،تغییار دادهرا با ورود به نرهنگ ایرانی  آننضای تاریک  و

تار تبادیل به نضایی مثبت و ملاای و نضا را  در آن ایجاد کند تغییراتی رسترده ،نضای ایران تطبیق دهد

ساامان ایتمااعی بار تخیّال نظاام یامعاه و شارایا ناباهات تاأثیرتشاابه یواماو و ، با ای  ویود ندک

 ت.شده اسدو اثر در  )مثبت و منفی( سبب خلق تصاویری مشترک نویسندران

 صورتی آشافته و ترساناک داردخودآراه یا ناخودآراه سامان آن یامعه و اوضاع نابهها در تخیّل آن

تخیّال عااملی دنااعی در مقابال  در حقیقت .شودبدی  رونه ظاهر می هاو در آثار هنری و سینمایی آن

یا  تارس شود کاه بازتااب ااحساس اضطراب منجر به خلق تصاویری میامّا ترس و اضطراب است، 

تاا روح آشافته و پریشاان  ننادیآنررا مایای ویاژهتخیّلای ر تصاوی هاآندر مقابل  نویسندران و هستند

 خوی  را با آن آرام کنند.

زدة کاه ییای یامعاة غاربهساتند  متفااوتایتماعی  هایمحیا محصول« ویتسک» و «پست ی»

دو اثار بازتااب هار کناد. ترسی  میتوصیف و را  ایرانی و دیگری استثمار قشر نرودست یامعة آلمانی

 .اندشدهآنرین  تصاویری تلطیف و تعدیل با راه  ن هستند کهنویسندراهای و نگرانی پریشانی

داز پاارهم.(، نظریّاا1321) 3شناسااانة ژیلباار دوراننگارناادران در ایاا  مقالااه براساااس نظریّااة تخیّاال

باا اثار را  آن های تصاویر تخیّلیها و شباهتپرداخته و تفاوت تصاویر اثر اقتباسینرانسوی، به بررسی 

                                                           
1. woyzeck 

2. Karl Georg Büchner  

3  . Gilbert Durand 
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کند تاا باا تویّاه . استفاده از ای  روم به مخاطب کمک میکننددر انتقال مفجوم مورد نظر بیان میمبد  

تاأثیر یامعاه بار تخیّال  میزان ها پی برده وریری آنبه ساختار تصاویر اثر به عوامل تأثیررذار در شیل

داده پژوه  به ایا  سالالات پاسا    ایدر . و نشان دهد در زمان آنرین  ای  آثار بشناسدرا نویسنده 

تشاوی  و نگرانای هایی با تصاویر اثر مبد  دارناد  ها و شباهتتصاویر اثر اقتباسی چه تفاوت: شودمی

هاا کاه بازتاابی از شارایا یامعاه در تخیّال نویسندران چه تأثیری بر تصاویر ادبی دارد  ایا  هاراس

  نداشدهه چه اشیالی نشان داده نویسنده هستند، ب

 پیشینة تحقیق 

بررسی تصااویر تخیّلای آثاار شناسانة دوران به تاکنون منتقدان و پژوهشگران زیادی با روم نقد تخیّل

کتااب  از یملاه مقالات متعدّدی را با ایا  روم نگاشاته اسات، و بعلی عبّاسی کتا اند.پرداختهادبی 

مقالاة وی باا  .معرّنی ایمالی از نظریّاة ژیلبار دوران اسات که( 1330) تخیّل شناسیساختارهای انسان

ای از کتاب یادشده اسات. عبّاسای خلاصهنیز  «بندی تخیّلات ادبی براساس نقد ادبی یدیدطبقه»عنوان 

بررسای سااختار، اندیشاه و »و « شناسی آثار محمّدرضاا باایرامیبررسی ساختاری و تخیّل»مقالات  در

بنادی تصااویر آثاار در دو منظوماة روزاناه و به بررسی و دسته« موزاده خلیلیتخیّل در آثار نریدون ع

( مفجاوم 1311« )واقعیّت و تخیّل در رمان یاای خاالی سالو »هم نی  در مقالة شبانه پرداخته است. 

مطالعاة مفجاوم » در مقالاات نگاار مازاریکند. زمان را از طریق حوزة عمل نمادها در رمان بررسی می

ساه بررسای تارس در »( و 1331« )یّل پروست با تییه بر نق  تصاویر تاریخی در کمبارهزمان در تخ

تصاویر برخاساته از تشاوی  ( 1332« )ژید براساس روم نقد دوران ضد اخلاقخون هدایت و  قطره

هاراس » با عناوان مقالة محمّدنبی احمدیکند. و نگرانی نویسنده را با تویّه به نظریّة دوران بررسی می

ای باا عناوان مقالاه(، 1333« )شناسای(از زمان و غلبه بر آن در شعر شاعران مقاومت )از دیادراه روان

( از 1333« )اثر نصرالله مردانای طباق نظریّاة ژیلبار دوران «نامة خاکخون»های خیالی تحلیل صورت»

« وی براساس نقاد ادبای یدیادتحلیل ساختار تخیّلی داستان تشنه و دیوار مثن»عبّاس محمّدیان و مقالة 

، باه روم هااآندر هماة نویساندران قابل تویّه است، زیارا  در نقد ادبی یدید از سارا پورشعبان نیز

امّاا باا ویاود آثاار ، اناددوران به بررسی تصاویر هنری برخاسته از تخیّل نویسنده در آثار ادبی پرداخته

ها و بررسای تصااویر نامهة بررسی تصاویر تخیّلی نیل متعدّد در ای  زمینه تاکنون پژوهشی مستقل دربار
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 پژوهشاگران در ایا  پاژوه  در نظار دارناد باادو اثر یاد شده صورت نگرنته است، به همی  دلیال 

ویتساک کاه برخاساته از بانات ناماة نمای با را نامة پست ی تصاویر تخیّلی نیل  ،استفاده از ای  نظریّه

 تفاوت آثار را در کاربرد تصاویر نشان دهند. ومقایسه کنند نرهنگی کاملاً متفاوتی است، 

 ژیلبر دوران شناسانةنظریّة تخیّل

کااوی سنجی و اساطورهای مختلف و پس از طرح نقدهای اسطورهژیلبر دوران پس از نقدهای اسطوره

-نظریّاه (،م1332 – م1112) 1(، در پی تیمیل مطالعات و نظریّات راستون باشالار1332)ن.ک: دوران، 

-باشالار در نقاد طبیعات راساتون برآمد و تخیّل را در مظاهر رونارون  بررسی کرد. ،پرداز نرانسوی

ریاری تصااویر تخیّلای ررایانة خود به چجار عنصر از عناصر طبیعت )آت ، باد، ریاه و خاک( در شیل

و تصااویر  تخیّال خوی  شناسیدر مطالعات انسان دوران ، امّا(1311)ن.ک: باشلار،  تویّه کردهنرمند 

، درمانی که بارای بجاروزی انساان دانستان و مرگ، نوعی درمان درد میرا در برابر ترس از زم تخیّلی

در یجان بسیار ثمربخ  است. ژیلبر دوران برای بررسی و مطالعة ظجور تخیّل از حیث شایلی تلاام 

ی( را که خالق آن هنرمنادان یاا عااملی  کرد ابزاری بیابد که با آن بتوان ای  ظجور خاریی )تصاویر هنر

هاا، نمادهاا های نرهنگی هستند، تبیی  کرد. آثار او که بحث و بررسی دربارة اساطورهایتماعی و مقوله

خواناد هم اون نظاام هاا را نرامایو آنهای رونارونی در تعامل اسات رشتههاست و با و کارکرد آن

نظریّاة وی باه همای  سابب  ا دوبااره باه آن بازرردانادبزرری سعی دارد اعتبار حقیقی عنصر تخیّل ر

 (.133: 1331عبّاسی، ) را مطرح کرد امشناسانهتخیّل

های تصاویر تخیّلی نویسندران و هنرمنادان پرداخات. در به تحلیل کارکرد خوی در نظریّة  دوران

یابناد، زیارا همیشاه نظریّة او تصاویر نمادی  با انعیاس مفجوم رذر زمان و مرگ اهمّیّت بیشاتری مای

اس است. وقتای انساان یاوان اسات یاک رابطاة ای ظریف و حسّو مرگ رابطهرابطة انسان با زمان »

دوستی و همیاری بی  امور زمان برقرار است، امّا با رذر زمان، ایا  رابطاة دوساتی تبادیل باه رابطاة 

« شاودطار  انساان مایغالب از طر  زمان و رابطة مغلوب )احساس ترس، اضطراب و ناامیدی( از 

باعث ایجاد تصااویر ترساناک زماان و تاأثیر آن بار نضاای ( و همی  امر 5: 1310)به نقل از: عبّاسی، 

و  هاا ابزاری مناساب بارای رناو تشاویو آثار ادبیا برای  اساس هنر شود.در تخیّل انسان میپیرامون 

                                                           
1  . Gaston Bachelard  
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آن را ، باا تصاویر شایرینی از مارگپرداز و هنرمند است و انسان خیال بر مرگ و نابودینوعی عصیان 

 کند.نفی می

روزاناه و شابانة تخیّال ة نده را در دو رروه منظوملی نویسژیلبر دوران در نظریّة خود، تصاویر تخیّ

باه دو دساتة متضااد  ای  منظوماهکند. منظومة روزانة تخیّل منظومة تضادهاست. تصاویر بندی میدسته

. در حقیقات هساتندنمایانگر تسالّا تاارییی بار روشانایی مان و تصاویر زدستة اوّل  :شوندتقسی  می

نمادهای ای  دسته با تصویر مرگ و تاارییی ساعی در ناابودی تارس دارناد. ایا  تصااویر تارس از 

دهناد. دساتة دوم تصااویر منظوماة روزاناه، حیوانات، ترس از تارییی و ترس از سقوط را نشاان مای

راذاری مثبات در ستند. در ایا  منظوماه، تصااویری باا ارزمنمادهای عروج، روشنایی و یداکننده ه

 (.Durand,1992: 71-70)ریرند منفی قرار میرذاری مقابل تصاویری با ارزم

های نمادی  به شیل متضاد نیساتند، بلیاه ارزمدر منظومة شبانة تخیّلات برخلا  منظومة روزانه،  

با تصاویری روبرو هستی  که در آنجا نگرانای و تارس کنند ویری که تضاد و تقابل را القا مییای تصابه

رونده و تصویر شب تاریک ه  باا شبانه تصویر سقوط با نماد پایی  در منظومةاند. از زمان تلطیف شده

 ادواری(. ایا  منظوماه باه دو سااختار اسارارآمیز و Ibid: 216-217) ررددتصویر غروب تلطیف می

-مایبنادی ونی و نمادهای وارونه دستهدو دستة خلوتگاه در بهشود. ساختار اسرارآمیز خود تقسی  می

شود. تصاویر خلوتگاه درونی )یام، غار و خانه( و نمادهاای واروناه )نمادهاای نارورنت  و نمادهاای 

اویر . در تخیّال انساان تصا(ibid: 226,270) کننادبا ترس از زمان مقابله و آن را تلطیف مایمادرانه( 

یاا چاون دایاره و دیناار نمادهای ادواری یا چرخشی ه  در کنترل زمان نق  مجمّی دارند. ای  نمادها 

کنناد یاا کند و بدی  ترتیب چرخة تحوّل زمان را کنترل میهای زمانی تأکید میپایان حالتبر تیرار بی

( و تصاویر درخات هااراردم نصال)رشد ریاهان، اینیه با ایجاد نمادهای زیستی و الگوهای طبیعی 

 :ibidهساتند )دهندة پیشرنت و کمال و نشان سعی در مجار پیشرنت زمان، حرکت و استمرار آن دارد

322). 

 ایو چرخه پیشرفتخلوتگاه درونی،  نماد

کناد؛ یعنای مادر و خلوتگاه درونی را ایجاد مایسوی بازرشت به  نلسفة ،بر انسانتسلّا مرگ و زمان 

غاار ، قبار، ماادر. تصاویر کندتبدیل می د دوبارهبا پناه ررنت  در میانی ام  تصویر مرگ را به تولّ انسان
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 اینمادهاای چرخاه (.Durand,1992:270,279) خلوتگاه درونی هستند ینمادها دهندةنشانخانه  و

 هاای زماانیلحظاه با تیارار هستند که اعداد ها وهای ماه، توالی نصلمانند تقوی ، حالتنمادهایی نیز 

نمادهایی چون درخت، چاوب درخات و صالیب کاه بااروری، پیشاروی و و دنیاببر زمان تسلّا می

 (.Ibid:378,321) کنند، نمادهای پیشرنت هستندوصول به کمال را به ذه  تداعی می

-ها و شارانتداستان مرگ آدم ،نامهنامة پست ی مرگ و زمان حضوری چشمگیر دارد. نیل در نیل 

هاست. تقی، پست ی یک روستا یا شجر دورانتاده است که به خاطر بدهی باه باناک از ماأمور آن نارار 

-ای نوکری اربااب را مایدهد تا به مقصد برساند و خود در مزرعههای  را به دوست  میکند. نامهمی

درماان اوسات. کند. او عقی  است و در روابا زناشویی مشیل دارد. دامپزشک روستا با ریاهان در پی 

شود. زن تقی با مرد نرنگی باه او خیانات با ورود برادرزادة نرنگی ارباب به مزرعه همه چیز عوض می

آیاد. در یاک زن به دنبال تقی به ینگل میبرد. کند. تقی با نجمیدن موضوع از شجر به ینگل پناه میمی

خبر باارساد، ماردم دوسات  میکشاد. هماان زماان تعقیب و رریز، تقی سرانجام زن  را با چاقو می

 .کندشوند و پلیس تقی را دستگیر میمی

-باا حلقاهکناد. مفجومی نمادی  را به ذه  مخاطب القا میویژه درخت طبیعت و بهنامه در ای  نیل 

ازرشات یاوداناه باه اصالی و یادآور اسطورة بکند ، زمان را تعریف و تثبیت میدر برم عرضیی های

(. به همی  دلیال نازد ژیلبار دوران از اهمّیّتای خااو برخاوردار 113: 1331، امیرقاسمی) واحد است

در  ،های نمادهای منظومة شابانه اساتزیرا کنترل رذر زمان و آغاز حرکت ابتدایی که از ویژری ،است

 (.33: 1335سازیان، تیچ نک.) شودآن دیده می

در بیشتر اساطیر نمااد یااودانگی و  های مختلف معانی نمادی  متفاوتی دارد، امّادرخت در نرهنگ

تلاام میارّر نماینادة  ( واست )تولّد، مرگ و تولّد دوبارهدورانی آن  سیر زندریزندری دوباره است، 

باه (، 1: 1313)کاوک، دهاد تیرار زمان را نشان مایهای آن و حلقه برای رسیدن به کمال استانسان 

شخصایّت اوّل  ،تقای ناماة پسات ینیل در  .شودمحسوب میای همی  سبب از نظر دوران نماد چرخه

تغییار بارری( باه ساتوه آماده، بارای رهاایی از آن کجاز مشیلات زندری )نقر، خیانت و ست ، نامهنیل 

آورد تاا زنادری یدیادی را هویّت داده و از دنیای انسانی ناصله ررنته است. او به طبیعات روی مای

تقی از زندری دسات کشایده و  شود.شود و با آن یگانه مییده میبالا یا درون درخت د ماًیدا آغاز کند.

ن اسات تاا بار آتصااویر طبیعات  باا مجریویی همسرم را به خاطر خیانت مجازات کند. خواهدمی
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ای دیگر که تقای عقای  اسات در صحنهکند. را تلطیف  (مرگ منیر و ینون تقینامه )صحنة پایانی نیل 

انساان کند نیز عقی  مانده است، با استفاده از باورهای عامیاناه کاه در آن و یجانی که در آن زندری می

 شاود،به درختان متوسّل مایدرمان، بارور شدن زهدان به امید برآورده شدن آرزوها، شفای دردهای بی

ر پاذیرم نرهناگ بیگاناه آرام آید تا با امید به یجانی بجتر ذه  آشفتة خود را دبرمی تقیدر پی درمان 

 زد.سا

ی ست که بارای ساروانا سربازی مرگ در نمایشنامة ویتسک نیز حضور دارد. ای  نمایشنامه داستان

تراشاد( و بارای دکتاری باه مثاباه ماوم هاای  را مایشایند و ریا )برای  هیازم مای کندکارمی

کناد، ای  دونفر را بارای همسارم مااری خارج مایکار برای و درآمد حاصل از ا آزمایشگاهی است.

متویّاه نگااه  طبل نوازان ةروند و به محض ورود سردستبا ماری برای دیدن نمای  به شجر می روزی

-آیاد. او را مایبرد. او در پی انتقام از ماری برمایشود و سپس به خیانت ماری پی میآن دو به ه  می

 شود.کشد و در نجایت خود نیز در استخر آبی خفه می

 ,Durand) درخت، صلیب و پسر یزو نمادهای پیشرنت هساتنددر نظریّة دوران نمادهایی مانند 

، 11: 1311چتارودی، : پورخالقی)برای اطّلاع بیشتر نک ارتباط نمادی  درخت و صلیب. (378 :1992

ایل به برداشت  مرکز انساان و ایماان او ل تممبصلیب سدر معنای نمادی  آن دو آشیار است، زیرا  (13

ارتبااط میاان ( و درخات 311: 1352یوناگ، ناک: ) زة روحاانی اساتاز زمی  و برکشیدن آن به حو

 .(101: 1312، شتیانیآ)نک:  کندرابرقرار می آسمان و زمی 

در شاود. یتسک باه صاورت خوانادن انجیال و صالیب نماودار مایونامةدر نمای نماد پیشرنت 

با خوانادن  ترسد،می که از رناه خیانت به همسرم های داستان به نامماریییی از شخصیّت تصویری

باه خواناد کاه ای را مای، زیرا در آن یملهرسدبه آرام  میکند وای  میجیل از خداوند طلب بخشان

زند: که رناهی نیارد و دروغای نیاز بار می ورقماری انجیل را ». کندها اشاره میرناهیاری همة انسان

 ( وچاوب )درخات صالیب،هنادة داز طرنی عنصر تشاییل(. 11: 1350)بوخنر، « زبان  یانت نشد 

صلیب مسیحی کاه یاا از چاوب . »کندرا نیز منعیس میمعنای عروج از نظر دوران و  استنماد کمال 

ساخته شده و یاا از درخات مصانوعی، مفااهی  نماادی  ریااه را دارد. در واقاو صالیب چاه از نظار 

همای  سابب صالیب مقیااس  شود. بهها به عنوان درخت شناسایی میپییرنگاری و چه از نظر انسانه

 (  Durand, 1992: 378) الگوهای عرویی در ارتباط استعروج است، زیرا درخت با کج 
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ایا  صالیب . »بردترس خود را از بی  میبا صلیب  ترسدمیویتسک نیز که از کشت  و مرگ ماری 

باا   تصاویر در ایاباوخنر  (.30)هماان: « س  یه یاایی داشات مال آبجیمه، حلقه ه . یک شمایل مقدّ

صالیب نماودار کناد، زیارا ای نزدیک میصلیب معنای نمادی  صلیب را به نماد چرخه وترکیب حلقه 

 باا نمادهاای ویباه عباارتی  .(120: 1312، ناک: آلنادی) همة چیزهای دایره شیل یاا ادواری اسات

آدمای پاس از ندرانی ای حلقة دور زکند و با نماد چرخهرا تلطیف می تصاویر مرگو عروج پیشرنت 

با تویّه به نظریّة دوران تصااویر در منظوماة  به ای  ترتیب دهد.ستاخیز دوبارة آن را نشان میمرگ و ر

باه عناوان  راو مجریاویی درخات بوخنرصلیب  آنریند.ریرند و تصویری آرام میشبانة تخیّل یای می

، امّاا هار یاک باه آینادبرمی  در پی تعدیل تصاویر تخیّلی خویهر دو و  بردنماد پیشرنت به کار می

 کنند.  متفاوت تصاویر ترسناک ذه  خوی  را تلطیف می شیلی

میاانی در : »شاودتصاویر مای ها نماد خلوتگااه درونای به صورت نامة پست ی، در نیل درخت 

زده و ینگل. تقی میان تنة پوک و خالی یک درخت تنومند با سر و وضو کثیف ایستاده اسات و بجات

بیند که سر درخت بار روی دو رمضان تقی را می»(. هم نی  23: 1333)مجریویی، « کند.میریج نگاه 

رسیدن به آرام  در دنیای درونای خاوی  نرار از مشیلات و برای  یتق )همان(.« شاخه چمپاتمه زده

مجریاویی در نیای پیرامون  نجات دهاد. رود تا خود را از رذر زمان و تغییر د)درون درخت( نرو می

( باا Durand, 1992: 220منظومة شبانة تخیّل که بیشتر به آرام ، راحتی و استراحت متمایل اسات )

کند و باا پنااه رارنت  در درخات باه دنباال ام میتصویر تقی و درخت، انسان را متویّه اصل ریاهی

و در یاباد در حقیقت درخت با انساان و اصال ریااهی او پیوناد ماییجانی آرام و دور از هیاهوست. 

تصوّر قجرمان، پلی به یجان نجان و یجان رازناک ناخودآراهی است. تقی نیز باا نفاوذ در ناخودآرااهی 

 یابد.های زندری میخود طبیعت را بجتری  راه نرار از دغدغه

 ,Durand)د کوشد شبیه ماوادّ غاذایی شاوها میبرای رهایی از ترسدوران معتقد است که انسان 

خاود را  با ای  کاار اود. به اعماق شی  نرو رود و آرام  ینینی را به دست آور ( تا بتواند1992:226

نویسانده نماادی از رحا   بنابرای  درخت در تخیّل؛ (31: 1310عبّاسی، ) دکناز چنگال زمان حفظ می

رذاشات  مارده در »هاای مختلاف ریارد. در نرهناگکودک قبل از تولّد در آن آرام مایکه  مادر است

تجی، کاری رمزی به معنای تجدید حیاات وی در صالب ماادر یعنای الجاة نباتاات تی میانزهدان درخ
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ای اسات کاه یادآور آغوم ررم و مادراناه در تنة درخته  تقی حضور (. 20: 1313)دوبوکور، « بود.

 .کنددر ناخودآراه او شیل ررنته است و او به ای  وسیله ترس خود را از رذر زمان کنترل می

ا بارای نجاات از ها باره. شخصیّترودبه کار میرجگاه در هر دو اثر به صورت نمادی  نیز ینگل 

از دیربااز انساان هماواره کنند، زیرا شوند و در آن احساس آرام  میدنیای پیرامون در ینگل دیده می

ام به او احسااس آراما  به اصل و مادر ریاهی خود ایمان داشته و بازرشت به اصل و مبد  ویودی

های مقدّس، پناه باردن های رازآموزی نیز ویود درختان و ینگلو امنیّت داده است. در اساطیر و آیی 

به درخت و ینگل برای رهایی از خطر، بازتاب عملی باورهای انساان در طاول تااری  و رواج آیای  

ژیلبار  .(525 :1311)برای اطّلاع بیشتر رک: پورخالقی چتارودی،  پرستی )توت  ریاهی( بوده استتوت 

شناسانه از تصااویر و نمادهاا ای ساختاری و نشانهریری از نظریّات یونگ دست به توسعهدوران با بجره

الگوی آنیما و آنیموس، برررنته از نظریّة یوناگ در تحلیال تصااویر زند. کج الگوها میبا تییه بر کج 

الگاوی پیوناد ینگال و ماادر یاادآور کجا شود. در نیل  پسات ی تخیّلی از منظر ژیلبر دوران دیده می

از خیانات همسارم انسارده شاده و در کاه، تقای (. در یاایی5/2512: 1311نک. رضی، ) آنیماست

باه یاباد و باا آن را در ینگال مایو حضور منیر )همسرم( تصویر آرام مادر ینگل پناه ررنته است، 

 رردد. آرام  نخستی  خود برمی

ای را ایجاد کنند، مثلاً قجرمان داساتان را ارر حالت پوشاننده»ة دوران تصویر درختان ینگل در نظریّ

رااه او را تحات حمایات ریارد و آناز چش  دشمنان حفظ کند، میانی است که ابتدا انسان را دربرمی

، ینگال نمااد خلوتگااه درونای (؛ یعنی در ناخودآرااه نویسانده2: 1310)عبّاسی، « دهد.خود قرار می

منیار کاه نگاران و آشافته نامة پست ی در نیل . شودمیبه آن پناهنده رهایی از رذر زمان  است که برای

-پنجاان مایچسابیده ه تنومند و بهدرختان  پشتصدابا شنیدن در پی یانت  تقی به ینگل آمده است، 

باا تصاویر  دهندة ترس و وحشت اسات کاهصدا بازتابدر ای  تصویر  .(51: 1333مجریویی، ) شود

 رودباه ینگال مای بارهاا تقی نیز برای نرار از مشایلاتبرای  علاوه. شودمیتلطیف  و درختان ینگل

 (.50و  22، 32، 25همان: )

. ویتساک کاه شاوددیده میهمک یتسونامة در نمای ینگل به عنوان نماد خلوتگاه درونی تصویر 

یالاا پشات سارتو نگااه »بارد: زار میآندره را با خود به داخل درخت ،از هیاهوی یش  هراسان است

خواهد ماری را باه که می(. او حتّی زمانی31: 1350)بوخنر، « کشد(زار مینی ! )او را به داخل درخت



 اولیستارهای نوی  ادبی )ادبیات و علوم انسانی سابق(                          شمارة                                   21

 

 

هار دو اثار  . در(33هماان: ) آرام بگیرددر آن برای مدّتی کوتاه برد تا پناه می زاربه درخت ،قتل برساند

ریری آثاار و یواماو های متفاوت شیلاست، امّا زمینه هتنیده شدطبیعت  ها باشخصیّتآرام  زندری 

نضاای طبیعای بیشاتری را دارا  ،نامة پست ی نسبت به اثر مورد اقتباسسبب شده است تا نیل مختلف 

تصااویر ذهنای نویسانده را باه سامت بیشاتر ناخودآرااه  زیبای ایاران طبیعتنضای باز و باشد، زیرا 

   دهد.منظومة شبانة تخیّل سوق می

 منظومة روزانة تخیّل

شاود کاه رااه در را شاامل مایمادهای مثبت ظومة روزانة تخیّل دو قطب مخالف نمادهای منفی و ننم

نوعی تلام برای غلبه بر ترس از زمان و مرراسات کاه »ریرند. نمادهای مثبت تقابل با ییدیگر قرار می

یداکنناده، پااکی  نماد (.33: 1335سازیان، )چیت« شودشامل نمادهای عروج، تماشایی و یداکننده می

استعلاست و در تقابال باا نمادهاای حیاوانی و دهندة پیروزی و کندو نشانو پلیدی را از ه  متمایز می

کناد و از انسان را در زیبایی خاود محاو مای در تضاد با نماد تارییی تماشایینماد ریرد. هبوط قرار می

 .  نماد سقوطی استد عروج کاملاً در برابر بخشد و نماتارییی مطلق رهایی می

 نماد حیوانی

 ،ای متفااوت هساتندنامة ویتسک که هر کدام متعلّق به نرهناگ و یامعاهو نمای  پست ی نامةدر نیل 

ایا  دو یابناد. با نمادهایی مشابه و راه متفاوت بازتااب مایتغییر یامعه ترس و نگرانی از رذر زمان و 

تارس ایجااد کنتارل بازتااب و  به منظاورنویسندران است که در تخیّل  حیوانی نمادهایسرشار از اثر 

 ریرند.رذاری منفی قرار میبا ارزمو در منظومة روزانة تخیّل  شوندمی

در او تارس و و  دهادرذر زمان انسان را به سوی مرگ و نیستی ساوق مایکه  دوران معتقد است

در  نویسانده دهنادة تغییار یامعاه در راذر زماان اسات.بازتابنامة پست ی نیل . کندنگرانی ایجاد می

-نگرانی خود را از هجوم نرهنگ بیگانه با مرگ منیر و نماد حیوانی کلاا  نشاان مای صحنة پایانی نیل 

کناد. راه آرام و مطیو است و راه چون حیوانی وحشی، طغیان مای. داردناشناخته  شخصیّتیتقی  دهد.

امّا در نجایات، شاورم او را بار  ،ست که در نگاه اوّل قابل شناخت نیستدر شخصیّت تقی رازهایی ا

-رود. کلاا ها نرو مایینگل در غوغای کلا  ،کشدکند. وقتی همسرم را میاوضاع زمان  آشیار می

کنند و همه را از شورم تقی و مارگ منیار مطّلاو یان منیر پرواز میبر پییر بی اندآور مرگها که پیام
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-اضاطراب، یناب هااصادای کلاا و سار و آلود و آشفته است در تصویر قتل منیر، نضا مه سازند.می

تقای بار یساد منیار نشساته »انزایاد. بر آشفتگی آن می کند وویوم و ریخت حیوانی را تداعی می

کند. به ینگل، به درختاان ریرد و به اطرا  نگاه میحرکت. راه به راه سرم را بالا میاست؛ آرام و بی

هاا رمق ... از دور صدای هیااهوی کلاا کند. با چشمانی سرد و بیها و دوباره به منیر نگاه میبه کلا  و

(. هم نای ، تقای انساانی اسات کاه در نجایات باا ناوعی 51: 1333)مجریاویی، « .رسدبه روم می

ع را تقویات ها در نیل ، ای  موضاوشود. نویسنده با وارد کردن کلا درردیسی به یک حیوان تبدیل می

)پارسانساب، « .های بومیان آمرییا، کلا  استاد درردیسی و تغییر شایل اساتدر اسطوره»کند، زیرا می

ه زنادری در یامعاه شاده اسات و زنادری در ینگال را با وحشی(. تقی مبدّل به حیوانی 13: 1332

 رذاری منفی است.بنابرای  تقی خود نماد حیوانی و یزو منظومة روزانه با ارزم؛ دهدترییح می

-، تصویر یجانی استعمارزده است. در ای  یجان به نرهنگ و سنّت یک کشور حملاه مایپست ی

هاای لّف و شخصایّتدهد. در ذه  ملبه نرهنگ غربی می شودو نرهنگ و سنّت خودی یای خود را

راذاری منفای دارای ارزم در نظریّة دوران نماد حیاوانی ونماد نرهنگ مغلوب و  روسفندداستانی او، 

هاایی ( انساان2هایی که تصویر و نماد چیزی هساتند. ( حیوان1شود: است که به دو صورت ظاهر می

خاان کاه پشا  روسافندی را باه تا  دارد و باه اللاهتصویر نیّات اًیابند. مثلکه خصوصیّت حیوانی می

هاا را و مارگ آن کنادذات پناداری مایروسفندانِ در حال مرگ خیره شده است. او با روسفندان ها 

ضاعف و تغییار نرهناگ پندارد. در حقیقت، حضور روسفند در تخیّل نویسنده، نشانة نابودی خود می

ها، نشان تغییر اسات. تغییار یعنای ظاهر شدن حیوان در تخیّل شخصیّت»در باور دوران . خودی است

وضاعیّت ناشاناخته عبور از یک وضعیّت ثابت شناخته شده به یک وضعیّت ناشناخته. درسات همای  

بازرگ در نایل  و باه ناوعی در یامعاة مولّاف در  تغییری(. 122: 1311)عبّاسی، « .کندتولید ترس می

ریری است. نویسنده از تغییر نظام سنّتی به نظاام مدرنیتاة غربای در هاراس اسات. تصاویر حال شیل

هاسات. مارگ روسافندها نمادی  روسفند و مرگ آن، نمایانگر ترس مللّف از رذر زمان و مرگ سنّت

های خودی و باروز نرهناگ غربای( در ایا  نایل  باه خاوبی و ورود خوک به مزرعه )نابودی ارزم

 )ناک:یادآور مبارزة درخت و بز )مبارزة تمدّن دامداری و کشااورزی( در منظوماة درخات آساوریک 

وت کاه در درخات با ایا  تفاا( است. 1355ن.ک: قیصری، ( و داستان رز و می  )1333بی، ماهیارنوّا

 و می  رز )عنصر ریااهی( و در داستان رز )تمدّن کشاورزی( بر درخت )تمدّن دامداری( آسوریک بز
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مغلاوب  تمدّن کشاورزی و دامداری هار دو یاد شده تصویردر  یول کند،غلبه می)عنصر حیوانی(  بزبر 

 شوند.صنعت و مدرنیته )خوک( می

 منظومة روزاناه باا ارزشاگذاری منفای هساتند. خاوک حیاوانحیوانات در نظریّة ژیلبر دوران در 

واراناة در رنتاار خاوک ای  نمااد تنجاا شود.و وویتسک دیده می نامة پست یدر نیل مشترکی است که 

وحشایانه و  ، رام و مطیاو اسات، امّاا در اداماه، رنتااریدر پسات ی شود. تقیها بررسی میشخصیّت

کناد و بارهاا آناان وحشیانه رنتار می ،برخورد تحقیرآمیز طبقة مرنّهویتسک نیز در یابد. یرمتعار  میغ

ب نگرانی نویسنده و شدّت اضاطرانامة ویتسک در نمای خوک در حقیقت کند. را به خوک تشبیه می

 دهادنشاان مایتجای  نرهنگ غرب نامة پست ی ترس نویسنده را از نفوذ طبقة مرنّه و در نیل از را  وا

 رری نمود یانته است.ت و وحشیصورت خشونکه به

نرهنگ غربی نرهنگی ناشناخته است که پاذیرم آن تارس را باه هماراه دارد.  نامة پست یدر نیل 

اللاه روی نیّاتویابد. پس از رفتتغییر رنتار تقی، منیر نیز خوی و خصلت حیوانی می بردر نیل  علاوه

کناد. تقای نارجاان منیر لباس  را عوض می»آید. و تقی دربارة خیانت منیر، تقی به سرعت به خانه می

شاده  عصبیو  وحشیمنیر ها  »(. با حملة تقی 31: 1333)مجریویی، « .زندفریاد میو  کندحمله می

ام اللاه باه مناسابت آمادن بارادرزاده(. نیات32)هماان: « .زناداست. مشت به سر و صورت تقی می

در نظریّاة دوران شاود. ای آشفته و شلو  موایه مایبا صحنهکند. بیننده، در ای  مجمانی ضیانتی برپا می

دهناد، دهندة تصاویر حیوانی هستند که نه نقا تصویر خود را نشان ماینمادهای ریخت حیوانی نشان»

راری و ویاوم، شالوغی، وحشایشوند، مثال یناببلیه شامل خصوصیّات خاوّ حیوانی ه  می

مجمانان هماه کناار نمود ترس و دلجره هستند.   تصاویر ای در حقیقت (.3: 1332یقی، )صدّ« خشونت.

این  های روشات را آورند. تقی پارهها را پی  میبه غذا و بشقاب آورندهجوم می»اند و سفره نشسته

خورناد. روشات غذا می با سرعت و انرژی»(، 31: 1333)مجریویی، « بردسفره می طرف و آن طرف

(. عمل دریدن و هجوم بردن به طور کلّای ویژرای حیاوان 31)همان: « درندمیها را از ه  و استخوان

 شود.ها نشان داده مینامه است که در رنتار شخصیّتوحشی و به طور خاو ویژری خوک در نیل 

هاای تقای بیشاتر از شاده( در رنتاارند بریانویود خصوصیّات حیوانی )خشونت، حمله به روسف

)مجریاویی، « .خناددکند و میمی ورجه ورجهها تقی مثل میمون» مثلاًشود. ها دیده میدیگر شخصیّت
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ور ور اونکند؛ هاج و واج و سر به هاوا ایا خورد. از دست مأمور بانک نرار می(. علف می23: 1333

، 15، 11، 3)هماان:  جنودشاهدانه می( و دایماً 20همان: ) چرخدو دور خودم می دندازاجفتک می

کناد ها پنجان و در نجایت به همسرم حمله ماییز تقی مانند خوک خود را لای بوته(. در پایان ن31، 25

شاود هماه وقتی نضا ترسناک مای»کند. رساند. نویسنده نضایی ترسناک را تصویر میو او را به قتل می

: 1311)عبّاسای، « کشادغارّد، نعاره ماینجماد؛ مایشود، حیوانی که زبان نمیچیز به حیوان تبدیل می

شاود و تادریجاً صادای هاا نزدیاک مایدوربی  آرام باه آن»کند و سپس (. تقی به منیر حمله می223

-کشاد و مایو... تقی منیر را بو مایهای مقطّرسد، نظیر بو کشیدن یا نفسضعیف غریبی به روم می

(. 51: 1333)مجریاویی، « نظیر حیوانی بر سر لاشاة یفات  ام راهای  را، رردن  و سینهبوسد. لب

هاا رونه را ناشای از پایماال شادن سانّتمجریویی تغییر من  انسانی به رنتاری حیوانرسد به نظر می

 داند.می

را از نحشاا و شاجوت مویاود در  خاودنامة ویتسک نگرانای در نمای بوخنر هم ون مجریویی 

نماد نزول از تیامل به ننا و حرکت از عرنان به سوی نسااد »را خوک دهد، زینشان میبا خوک یامعه 

هاای آشافته و عشاقبازی»هم نی ، دیدن خاوک در رییاا  (.Cerlot, 1971: 149)« .و انحرا  است

-ها . در صاحنة (Miller, 1994: 88) «.رسااندآزار و ایجاد مشیل با خدمتیار و نرزنادان را مایدل

ده، داره ویودشاو حاس : نگاه  ک ، اون خوک، داره نشاارم مایویتسک»ماری و سروان  آغوشی

 (.13و  12: 1350)باوخنر، « طاور کاه یاه روزی ما  داشات .کنه! آره، الان اونو تو بغل داره: همونمی

آغوشای کاه یاک دهد، امّا واژة ه ویتسک را از خیانت همسرم نشان می خش خوک )نماد حیوانی( 

نایل  را تعادیل  آوراضطراب نضای ،ی است و یزو منظومة شبانه استالعمل تولید مثلی یا ینسعیس

در نظریّاة دوران ریخات حیاوانی باوده و نیاز برای  دو حیاوان دیگار، میماون و ررباه، علاوهکند. می

هاا ایساتاده، پشات ییای از غرناه متصدّی نمای  یلاو»تصاویری ترسناک در تخیّل نویسنده هستند. 

-را مای رربهویتسک )( »32: همان« )یک میمون لباس پوشیده و آراسته سرم زن  با لباس چسبان و

ویر ادر ایا  تصا (.12)هماان: « لرزم آقاای دکتاردارم می ریره! ... م ریرد(: آقای دکتر داره منو راز می

 دهد.و رربه ترس از نابودی را نشان می ( است)تشبیه زن به میمون آراسته نحشادهندة بازتابمیمون 

دهنادة حرکاات و انعاال حیاوانی اسات در راروه ر ژیلبر دوران صداها و حرکاتی که نشاندر باو

ناماة ک مانناد نایل ناماة ویتسا( در نماای Durand, 1992: 136) ریرنادنمادهای حیوانی قرار مای
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نادری و دهنادة زشود. اختلا  طبقاتی یامعة بوخنر به خوبی نشاانپست ی ای  انعال به ونور دیده می

اناد. بارهاا ستی اسات کاه ذها  نویسانده را نیاز درها  و پریشاان کاردههای نرودآشفتة انسانروان 

)باوخنر، « زناه.ویتسک: یه صدای وحشتناک تو روش  زناگ مای»شنوند: ها صداهایی را میشخصیّت

دم مار ره یلاو؛هاا مایزناه. داما آندره: ییشنبه آنتابی. دستة موزیک داره می»برای  ه(. علاو11: 1350

-(. هم نی  ویتسک با سوت زدن خاود را آرام مای13)همان: « دن!صدای وحشتناکی سر میدارن یه 

( صاداهای ترساناک پیراماون نیاز تارس و اضاطراب 11)همان: « زند(.ویتسک )نقا سوت می: »کند

سروان: ویتساک! وضاو هاوا اماروز از چاه »کند: منعیس می رذر زمان و نابودی یامعه نویسنده را از

ویتسک: اره به بجشات ها  باری  »( و 51)همان: « قربان طوفانیهیلی بده، راره  ویتسک: اوه، قربان، خق

. طونان و رعد و برق با صداهای ترساناکی کاه ایجااد (51)همان: « نتهامی رعد و برقو کارمون با سر

 کنند، نماد حیوانی هستند.می

دهنادة نشاانکناد. از ساویی را منتقال مایمتفاوت دو معنای  راوویراتصمجریویی نظام تخیّلی در 

دکتار »ای در صاحنهکناد. رنو مای را هادلواپسی آناز سویی دیگر  و هاستنگرانی مللّف و شخصیّت

-آیاد... دکتار بایبیند و یلو میالله دکتر را میدر حال آمپول زدن به یک راو لاغر و مردنی است. نیت

اللاه از مشااهدة (. نیات23 :1333)مجریاویی، « .دهادواب نمایاعتنا، مشغول بازرسی راوهاست و ی

باه راوهاسات.  زدندکتر هم نان مشاغول آمپاول » خواهد:ترسد و از دکتر کمک میمی وضو مویود

اللاه: ما  باه ایا  حیووناا کند. نیّتکشد. راو ناله میالله با حسرت و اندوه روی راوی دست مینیت

-را بازتااب مایترس و نگرانی  نیز های حیوانناله(. 23ترس  )همان: عادت کردم دکتر ... از خوک می

دهاد؛ ساپس باا تصاویر بیمار نشان می ها را با راوهایها و سنّتارزم مجریویی ترس از مرگِ. دهد

اناد. مثلااً در هاا تمامااً نماردهکناد کاه ارزمو مخاطب را متویّه می کندتر میرا ک  آنچند راو سال  

نشساته  گاو تنومنندیکند که از میان راوها به دکتر نزدیک شود. دکتر کنار الله سعی مینیت»ای صحنه

 (.23)همان: « .کنداست و آمپول را حاضر می

به همای  یجات تخیّال او  ،هراسدبوخنر هم ون مجریویی از درررونی و نقر حاک  بر یامعه می

هاای ذهنای وی دغدغاهمادی  در پی رناو و کنتارل خودآراه یا ناخودآراه با کاربرد نمادها و تصاویر ن

آید. در بررسی نمادهای حیوانی به شیوة نقد ژیلبر دوران آن ه بیشتر از دیگار نمادهاا خودنماایی برمی

بوخنربارهاا نااتوان و رااه پسات و ساخیف اسات.  ،ی ضاعیفها به حیوانااتکند تشبیه شخصیّتمی
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ویتسک: قربان، م  مطمئن  که خدای بازرگ باه » کند.ن کرم و سگ تشبیه میویتسک را به حیوانی چو

راه: یاور کودکاان را ده که ببینه که یه کرم بی اره برام آمی  رفته یا نه. خدا مایخودم دردسر نمی

ک کاه داشاتی تاوی تو را دیدم ویتسا»هم نی   .(51: 1350)بوخنر، « .بیشید تا به م  تقرّب پیدا کنید

( و 10هماان:« )شاودپای دیوار، مثل سگ ... دنیا واقعاً دارد سگی مایشاشیدی می شاشیدی؛خیابان می

کشه. عی  ماوم، یاه هم اه چیازی، همیشاه شنوم که بیرون داره سوت میسروان: آره یه چیزی می»

دکتار: ویتساک، (. »51 هماان:« )د، حات  دارم.آموذیانه( ینوب به شمال داره می) کن یور نیر میای 

کارم،  خصوصایّاتدر تصویرهای یادشده  بوخنر (.15 همان:« )کمی روشجات را برای آقایان تیان بده

)نمادهای حیوانی( را به ویتسک نسبت داده است و نااتوانی او را در مقابال نظاام یامعاه سگ، موم 

 دهد.نشان می

 اد تاریکیمن

د، تصاویر مربوط باه تاارییی هساتند. دهنز زمان را نشان میه که هراس ارروه دیگری از منظومة روزان

هایی است که حالات بیمناکی را از طریق توصیف نضاای تاریاک های تارییی صورتمراد از ریخت»

 (.202: 1333)احمدی، « کندای وابسته به تارییی القا میهو یا سازه

دهناد. های او را نشاان مایشخصیّتتارییی اضطراب درونی مللّف و تصاویر  نامة پست یدر نیل 

نمادهاای  دهنادةواژرانی چون شب، خون، ناپاکی، آب سیاه و هم نای  تصااویر کورشادری نشاان»

الله را در مرگ روسافندان در آغلای (. نویسنده، نگرانی نیّت3: 1332یقی، )صدّ« ریخت تارییی هستند

وابی منیر و مجندس هماراه باا روسافندی خرذارد و پریشانی تقی را در صحنة ه تاریک به نمای  می

خاون  (.21: 1333مجریاویی، ) دهاددر تارییی شب نشاان مای ،که در کنارم مشغول نشخوار است

نیز که نماد تارییی است، در تصویر پاشیده شدن خون روسافند باه سار و صاورت تقای، )آبی تیره( 

که مجندس در اوّلای  بازدیاد هم نی  زمانی (.11همان: ) سازداز مرگ کاملاً نمایان می را ترس نویسنده

شاود. در همای  اللاه آشافته مایدهد، نیتالله میداری را به نیّتاز مزرعه و روسفندان، پیشنجاد خوک

شاود. ریرد و تصویر تاریاک ماید، باران شدیدی باریدن میرسلحظه، صدای رعد و برق به روم می

دهاد. بیشتر نشان مایة سنّتی ت داستان را از تغییر یامعشخصیّاضطراب نویسنده و مجموع ای  تصاویر

-کند و زیر لاب باه خاود مایرشته به مجندس نگاه میالله میان دو روسفند نشسته، مبجوت و ر نیت»
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آسامان  سیاه و سنگی رسد. اباری به روم می رعد و برقکنه... صدای روید: داره خونه خرابمون می

 (.23 همان:« )را پوشانده است

-هیامعاهای تند و خشنی است که تاأثیر ویتسک نیز سرشار از نمادهای تارییی و ریت نامة نمای 

 –ویتسک )با لحنی اسرارآمیز(: بازم اتّفااق انتااد : »دهدخوبی نشان میل نویسنده بهرا بر تخیّ ای مشوّم
)باوخنر، « دود کاوره نویس ، ببی ، یجو یه دودی از زمی  بلند شد، مثلیور که میهمون -خیلی چیزها

باه اون روشانی  کاه الاناهیلش . در حااماری: اینجا چقدر تارییه؛ نیر کن  دارم کور می»(، 33: 1350

راذر در ای  تصاویر بوخنر  .انزایدبر تارییی تصویر می تارییی و کوری در کنار ه  (.32 )همان:« بود

 دهد.تارییی به خوبی نشان میرذار یامعه از روشنی به سریو زمان و تأثیر آن را در 

ز نظاام حااک  بار نامه اضطراب نویسنده را انماد تارییی به شیل خون و رنگ قرمز در ای  نمای 

)هماان: « ییای بعاد از دیگاریویتسک: چیزای خونی   –آلوده. زن: نگاه خون: »کندیامعه منعیس می

کاتاه: خاوب، اون (. »32 )هماان:« خاونی عی  یه کاارد ویتسک: –ماری: ماه رو نیگا ک ، قرمزه! (. »11

ویتساک: (. »35 )هماان:« ه: اون قرمازی! خاونکاتا -ویتسک: دست   کجاام   -چیه روی دستت  

رناه سایاه شاده رردنت انداخته  رنگت از ه اون توری قرمز دور رردنت چیه  کسی طوق رناه ب ماری،

شود و باوخنر باا ترکیاب تاوری یی همراه میای است که با تاریرناه ماری به اندازه (.33 )همان:« بود

 کند. قرمز، رناه و سیاهی آن را تثبیت می

 نماد سقوطی

شاود. از نظر ژیلبر دوران نگرانی بشر در برابر رذر زمان به کماک تصااویر ساقوطی نیاز آشایار مای

اوّلیّاة انساان یادآورندة دنیای تاریک رح  و ساقوط تصویر سقوط با تارییی پیوند دارد. ای  دو نماد به

از رح  مادر است. حرکت سریو قابله در بدو تولّد نوزاد و کماک در سارعت تولّاد او اوّلای  تجرباة 

در واقو ساقوط حرکتای بسایار ساریو و غیرقابال کند. سقوط یا اوّلی  تجربة ترس را به او تحمیل می

 (.Durand, 1992: 123کنترل است که به سرعت، حرکت، شتاب و ظلمات متّصل است )

هر زمان سه نماد منظومة روزانه )ریخت حیوانی، ریخت تارییی و ریخت سقوطی( باا ها  یاا باه 

دهندة یک تغییر در روان او هستند. هر تغییار و تحاوّل روحای تنجایی در روان انسان ظاهر شوند، نشان

ناماة در نایل  (.13: 1310و نیزییی همراه با ترس است، زیرا تغییر با ناشناخته هماراه اسات )عبّاسای، 
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شاود. او نیااز دیاده مایو نماد حیوانی رنتار تقی، نوعی نماد تارییی همراه با نماد سقوطی در پست ی 

-ای کاه مویاب ساقوط او مایکند و سارریجهبدن  را به روشت با سیاهی رنت  چشمان  بیان می

دکتر... شییم  مرتّب قار و قاور  . آقای.. رهسرم گیج میم  ... همیشه  .تقی: آقای دکتر ... م ..»رردد. 

تو کلّا  های  .... مرغ بریون...کباب خواب .بین ..می گوشت. شبا خواب .زندری ای  ریختی. .کنه ..می

(. بادی  ترتیاب، تارس نویسانده از تغییار و 21: 1333)مجریاویی، « رهمیسیاهی . چشام .آد.صدا می

رییی )سایاهی( ر نماد سقوطی )سرریجه( و نماد تااشود، زیرا در ای  تصویدرررونی بیشتر مشاهده می

شانود و تمایال وی باه روشات کاه برای  صداهایی که تقی در سرم مای. علاوهاندبا ه  عجی  شده

یادآور یک حیوان وحشی است، تغییر و درردیسی او را از مویاودی آرام باه حیاوانی وحشای نشاان 

 دهد. می

ای  شاود، زیاراساقوطی بیشاتری دیاده مای ة پست ی نمادنامنامة ویتسک نسبت به نیل در نمای 

هاسات کاه ساالو نویسنده است  اسیر استثمار های ناتوانانسان مضاعف رنجدهندة بازتابنامه نمای 

در پای کنتارل و تلطیاف خواسته یا ناخواسته ، به همی  سبب تخیّل او بینددر آن ررنتار مینیز خود را 

حضاور مارگ و تارس آن روی دکتر و سروان ودر رفت است.نمادهای منظومة روزانه متمایل به نضا 

  منردنها از شادّت تارس ی بارها آدمدونسروان: دکتر ترسوندن رو بس ک ! نمی: »کاملاً مشجود است

)باوخنر، « مشون کن ، رنقاایی کاه لیماو تاو دستشاونه.تون  مجسّ  خدای بزرگ، م  میمرگبار ترس

موناده همیشاة خادا خساته و »رویاد: کند. سروان میماً احساس خستگی میتسک دایوی (.12: 1350

ایا  روزهاا چاه »شاود: (. در احوالات او همیشه حالات ساقوط دیاده مای53)همان: « دینشون می

چنر،، ویتساک: آره، »(، 12)هماان: «   احمقاناه اسات.خوام بگاام، میای پیدا کردهلعنتی مالیخولیای

ویتساک: »  یهم نا .(11 )هماان:!« چر، چر،انتاد( میرردد و روی نیمیت برمی روادیوانه! )چر،

آقاای دکتار، هماه »رویاد: یا که مای( و آن12 )همان:« سته ی  آهنگ وانمی! اچر، و چر، و چر،

، امّاا تخیّال آیادبوخنر با ابراز ترس در پی کنترل آن برمی (.15 )همان:« نشیند()می شهر میتاچیز داره 

هاا را در قالاب نمادهاای ترساناک تاارییی و ساقوطی تصاویر و آن را باه ها و اضطرابنگرانیوی 

 کند.مخاطب منتقل می
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 نماد جداکننده

ریرناد و راذاری مثبات قارار مایدر منظومة روزانة تخیّل با ارزمدر نظریّة دوران نمادهای یداکننده 

مادها وسایلی هستند که به ناوعی انساان را در کنند. ای  نترس حاصل از نمادهای حیوانی را کنترل می

 .(Durand, 1992: 178) کننده و نابودکنناده دارنادد و خاصیّتی متلاشینکنبرابر خطرات محانظت می

اناد دهندة پیروزی و پیوست  به تعالی هستند که با نمااد پییاان، شمشایر و آتا  مشاخّ  شادهنشان

شمشیر سالاحی اسات » .دوران نماد یداکننده استتخیّلی (. شمشیر در نظام 33: 1335سازیان، )چیت

شاود، نمااد قادرت و پااکی توان اهریم  را نابود کرد. سلاحی که قجرمان به آن مججّز مایکه با آن می

 (.11: 1310)عبّاسی، « است

کنناد. نگرانای میکنترل با نماد یداکننده مجریویی و بوخنر در آثارشان ترس از تضعیف یامعه را 

باا نمااد یداکنناده  و ساپس شاودظاهر مایقالب حیوان )روسفند(  از درررونی یامعه دریویی مجر

 رردد.تلطیف می)شمشیر و چاقو( 

-جان تقای باا چااقویی وارد مایالله به روسفند سقا شده خیره شده است که نارای نیّتدر صحنه

هاا ریزد. در بسایاری از آیای برد و خون روی سر و صورت او میبه سرعت سر روسفند را می؛ شود

در ایا  مراسا ، ساالک نوآماوزی در »شاد. قربانی کردن با مراسمی خاو انجام می ویژه آیی  میترا،به

ریخات. بناابر کردند و خون به سر و صورت سالک میخوابید. سپس حیوان را قربانی میای میسردابه

: 1310)کاوم ، « سااخت.دمای را بیشاتر مایباورهای برخی از اقوام ابتدایی، خون تحرّک و نیاروی آ

ویژه قربانی خونی شامل قربانی حیوانات اهلی چاون رااو و روسافند (. در آیی  یجود نیز قربانی به111

رذار، در هنگاام قرباانی بارای تبارّک دسات خاود را بار ارکان دی  بوده است. شخ  قربانی ییی از

کرد و خون آن را بار دیوارهاای معباد ا پاره پاره میرذاشت. پس از قربانی، پوست حیوان رقربانی می

 (.113: 1333پاشید )مصطفوی، می

پلیدی و آلاودری را با چاقو  در ای  نیل ، تقی نیز در حی  سالیی است که با قربانی کردن روسفند

یات برد. از طرنی پاشیده شدن خون بر او، وی را برای مبارزه با تغییاری بازرگ آمااده و تقواز بی  می

بارد. قطارات نشیند و با مجارت و چابیی خاصّی سر روسفند را میتقی بالای سر روسفند می»کند. می

(. در شب مجمانی وقتی تقی رقا  منیار 11: 1333)مجریویی، « .ریزدخون روی سر و صورت او می

تقی با یاک حرکات، »کند. ایستد و روسفند را با چاقو تیّه تیّه میبیند، وسا سفره میالله را میبا نیت
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زناد و کااردم را تیاز کند... بعد تقی وسا سفره، پای سینی زاناو مایرردن روسفند بریان را قطو می

الله نیاز باا دیادن روسافندان در حاال (. نیّت31)همان: « شودکند و مشغول پاره کردن روسفند میمی

اللاه در اتااقی بازرگ نیات»ند. کرود و با شمشیر به ای  طر  و آن طر  حمله میمرگ به اتاق  می

-کشاد و در هاوا مایکند؛ شمشیر میلباس رزمی ایدادم را به ت  کرده ... خود را در آینه برانداز می

 (.12)همان: « طلبدزند و حریف میینگد؛ نریاد میچرخاند و با دشم  خیالی می

زم اسات. تبار نمااد بینی  که با تبری در دست در حاال شیسات  هیادر تصویری دیگر تقی را می

 اوضاع زنادری خاطربهشود. ویتسک نامة ویتسک نیز دیده مییداکننده است. همی  تصویر در نمای 

-ویتساک و آنادره در بیشاه هیازم مای»کند: میرنو  تبربا  معترض است و خش  خود راو رذر زمان 

رای ویتسک: مای»د است: (. او در انتخاب وسیلة قتل برای کشت  ماری مرد30ّ: 1350)بوخنر، « شینند

خنجرم بزن   خنجر بزنم ؛ بیشم ؛ بیشم  مث یه ماده رارگ، آنقادر مااده رارگ رو خنجار 

بدی  ترتیب بوخنر با نماد یداکننده )چاقو( کاه پااکی را از  (.13)همان: « بزن  تا بمیره! بزن ، باید بزن  

 زداید.کند، پلیدی رناه را از ماری میپلیدی یدا می

دیدم  یاه چیازی دیشب چی داشت  خواب می»بیند: ای مجازات ماری خواب چاقو میویتسک بر

ویتساک: ناه هفات »( و 13)همان: « بینهای خواب میحول و حوم یه کارد. آدم چه چیزهای مسخره

یجاود: تیغاة  -ویتساک: اون کاارد چناده   -خوای خرید کنی یه ناه  یجود: خوب، می –تیر ررونه. 

نق  نمادهاای یداکنناده تسالّا  (.11)همان: « خوای رلوتو باهام ببریپسر. می راست حسابی داره،

 اندازد.به تعلیق میبوخنر با تردید ویتسک در انتخاب چاقو زمان را  بر زمان و مرگ است.

ویتساک: »: دهادنویسنده نماد یداکننده را با نمادهاای دیگار پیوناد مای ک،در تصویر مرگ ویتس

 –ره. مااه نارو مایآب تیره کند( عی  یه سنگ تو ای  آره! )کارد را توی آب پرت می، ای  کارده  کارد
)تاوی  –تنی کان  وقتی بیان آب –اس ده  نه خیلی نزدیک لبه! آیا همه دنیا لوم میخونی کاردمثل یه 

خلوتگااه  نمااداساتخر ) باا تصااویرراه و ا .(31)همان: « اندازد( بیاه!پرد و کارد را دورتر میمی استخر

اناه تقابل نمااد یداکنناده در منظوماة روزو راه با  کندتری از مررخلق میو چاقو تصویر ملای درونی( 

 متضاادرذاری منفی )آب تیره و خون( تصاویری ( با نماد تارییی با ارزمرذاری مثبت )چاقوبا ارزم

 دهد.ان میکند که تخیّل آشفتة نویسنده را از اوضاع یامعه به خوبی نشایجاد می
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یابد. انروخت  آت  پاکسااز بار یایگااه است که با روسفند ارتباط می یداکنندهنماد یک آت  ه  

 .دهندة وصول به مرحلة بالاتری از کمال معنوی و اثبات حقیقت درونای روح اساتحیوان قربانی نشان

کناد. آتا  مجریویی خش  و ترس خود را از تغییر یامعه با سوزاندن روسافند ساربریده کنتارل مای

ای بالااتر برد و ورود شخصیّت را باه مرحلاهکننده است که پلیدی و نجاست را از بی  میعنصری پاک

مشااهده هاای آتا  در عیناک او تواند در انعیاس شاعلهبیننده تغییر روحی تقی را می دهد.نشان می

ساوزاند و هاای آتا  مایساعتی بعد، یایی در انتجای با ، تقی لاشة روسفند بیماری را در شعله» کند:

حرکت ایساتاده اسات تقی بی»(، 12: 1333)مجریویی، « کندها و لاشة روسفند نگاه میمبجوت به شعله

اوه برای ، مجریاویی نضاای (. عل31)همان: « کندشود نگاه میای که روی آت  کباب میو به لاشة برّه

رار اسات، الله )شعری از مولانا( کاه در ایاوان نشساته و نظاارهنامه را با صدای نیتزای نیل اضطراب

 کند.تلطیف می

 نماد تماشایی

یی هستند که چشا  انساان را خیاره و تارس او را در مقابال در نظریّة دوران نمادهای تماشایی نمادها

، ناور، رناگ، هاوا، ساحر و تماشایی عبارتناد از: خورشاید ینمادها کنند.رذر زمان و مرگ کنترل می

کناد. رناگ سافید در نظریّاة او نمااد دوران بی  نور و سفیدی ارتباط برقرار مایآسمان آبی. هم نی  

 :Durand, 1992) دهندة خوبی در سطح زمی  است و با عاروج نیاز پیوناد داردتماشایی و رسترم

 باارا و تغییار یامعاه مرگ رذر زمان، های تجدیدکنندة شیل برخی تصاویردر  مجریویی(. 165-162

را باا  هااهیاهوی کلاا آور صحنة پایانی نیل  و تصویر تشوی دهد. وی میتصاویر تماشایی شیست 

رال »کناد. عجی  می( و چه از بعد معنایی بودنوار چه از بعد ساختاری رل )دایرهها نور و سفیدی رل

« سفید مظجار کماال متعاالی، ساادری، ناور، خورشاید، معصاومیّت، تقادّس و اقتادار معناوی اسات

 و نماد تماشایی است.  کندرنگ سفید رل آن را به خورشید همانند می(. 153: 1331)امیرقاسمی، 

-تمادّنرراید. در غالاب ریرد و بدان میدایره و کانون  مبد یی است که همه چیز از آن نشأت می

بناابرای  ؛ (11: 1313شود )دوبوکور، دایره و ماری که دم  را راز ررنته تصویر می ها ابدیّت به شیل

را در زمارة نمادهاای  آنآن، باودن  واردایارهکاه در زمارة نمادهاای تماشاایی اسات، بارای رل علاوه

دهاد. س را کااه  مایتارزمان  کردنای چرخهدهد، زیرا با تخیّل قرار می شبانةچرخشی در منظومة 
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( و 315: 1311)سارلو، « ای از باروری و منسوب به خورشید هساتندنشانه» زینهای طلایی رندم خوشه

های روش ، اندکی نگرانی و تارس را تصاویر نور و رنگنامه در نیل  شوند.نماد تماشایی محسوب می

آسامان ابرآلاود اسات و »ده است. ها نضا را پر کر. غروب است و صدای کلا دنکنکنترل میتلطیف و 

)مجریاویی، « لرزانادهای سفید را مایهای رندم و رلهای پراکندة نور، نسی  خنیی ساقهآکنده از رره

الگوهاای آماده از کجا دساتمجریویی نمادهای تماشایی ریااهی را در مقابال تارس باه (.51: 1333

ساو و اساتفاده آشفتة صحنة قتل با ینگل از یکها و نضای تناقض میان کلا  دهد و باحیوانی قرار می

بارای غلباه بار مارگ  را از نمادهای تماشایی از سوی دیگر، نضایی کاملاً متعاادل و خاکساتری رناگ

 کند.تصویر می

ذها  مخاطاب را باه نضاایی  نیاز با نمااد تماشاایی ناور راوپیوند  با تویّه به نظریّة ژیلبر دوران

الله در طویلاه، راوهاای ماریض کند. نیتیایگزی  مرگ و نیستی می شده هدایت و آنرین  راتلطیف

هاا در هار دوی آن .رساددر همی  لحظه صدای تقی به راوم مای کند.ا نوازم و با دکتر مرانعه میر

 (.23: 1333مجریاویی، ) کننادتابد تقی را دنبال مایشود و بر راو مینوری که از پنجره وارد طویله می

دهاد. در حقیقات مایخبر دوباره  آغازیو از کند را روش  میی، محیا تاریک طویله ای  نماد تماشای

کند علاوه بر تغییار نرهناگ، شود. وی سعی میای از امید دیده میهای مجریویی، روزنهدر پشت ترس

 دهد.نشان  ه امید به پیشرنت را 

ا اثار باانادکی کااربرد آن امّاا بارد، کاار ماینمادهای تماشایی را باه ویتسکنامة نمای  بوخنر در

. هاساتهاا و محایا ایتمااعی و طبیعای آننرهناگدهندة تفااوت نشانمجریویی متفاوت است که 

نمادهای تماشایی در ویتسک برخلا  پست ی )اختلاط نمادهای حیوانی و تماشایی( در چشا  و نگااه 

 .شودو ترکیب آن با نماد تارییی دیده می

تواناد نگااه مای .دنای دارنمادهای تماشایی چش  و نگاه ه  یایگاه خاصاّ در دوران ژیلبر در باور 

بیناناه روشا  تواناد قضااوتهای کسی کاه مایچش  باشد؛ و نگاه یک مراد یا شاهشود  ترقّیمویب 

مثل خورشیدی که از بالا همه چیاز را باه خاوبی دهد؛ ها را تشخی  میبدیکه داشته باشد یا چشمی 

باه ماهیّات چیازی پای است که همراه با بصیرت و شناخت نگاهی ی در نظر دوران تیزبینبیند. ای  می

کاه است چش  سمبل کسی شود. هم نی  در حقیقت بی  دیدن و سخ  رفت  رابطه برقرار میبرد. می

 (.Durand, 1992: 165-162) قدرت را در دست دارد
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کاه زماانیکناد. تصاویر مای ،تکه به یایی خیره شده اسبوخنر بارها چشمان ویتسک را در حالی

-تأثیررذارویتساک او را مایچشمان دهد، و رئیس طبّال را به ویتسک میخوابی ماری سروان خبر ه 

د! درسات داره در اعمااق ما  آسروان: برای خاطر خدا، پسر چشمجات داره از حدقه درمای: »ترساند

شاود: مای نجمیدهچشمان اوازماری از خیانت  ویتسکآراهی   یهم ن (.13: 1350)بوخنر، « رهنرو می

ویتساک: –وار. دکتر: عضلات چش  در اثر یک پی   تصادنی سفت و خشک، رنتار خشا  و دیواناه»

هاام نگااه چشا  دکتر: به» ،(13 )همان:« وک! همه چی ممینهرم. همه چی امیان داره. اون خم  می

مااری: ارار » کناد:ا پنجان کند به چش  اشاره میود رکه خیانت خ(. ماری نیز برای ای 15 )همان:« کنید.

باوخنر در ایا  تصاویر دو نمااد  (.11 )همان:« دو تا چش  داشته باشی و کور نباش  و آنتاب ه  باشه

 کند.یی چش  و نور را با ه  ترکیب میتماشا

اسات که به چیازی خیاره شاده در حالیچشمان تقی به مجریویی نیز در نیل  پست ی چندی  بار 

تقای باه »(، 12: 1333)مجریاویی، « کندها و لاشة روسفند نگاه میتقی مبجوت به شعله: »کنداشاره می

دکتار: حادود پنجااه ساال (. »12 :)هماان« کنادروی زمی  انتاده، نگاه می 1دو تیه چوب که به شیل 

الله میاان دو نیّت»(. 20)همان: « کنددارد. عینیی و ژولیده پشت میز کارم وارنته است و به ما نگاه می

 (.22)همان: « کندوت نگاه میروسفند نشسته و مبج

 نشاان از اناد و نگااه ناناذ آناانهای هر دو داستان بر اوضاع زماان شاوریدهشخصیّتدر حقیقت، 

ای ة از خودبیگاناهنامة مجریاویی یامعانیل هاست. در نضای متشنّج یامعة آنو بصیرتی اندک آراهی 

که نویسنده را آزرده و مشوّم کرده است، نگرانی او خواسته یاا ناخواساته در اثارم  کندرا تصویر می

کند تا ذه  و تخیّل مضطرب خاود را آرام ساازد. باوخنر نیاز سعی می با تصاویری یابد، امّابازتاب می

یامعه را باه داساتان ندارند، او طبقات پایی   یاییکند که قشر نرودست در آن ای را تصویر مییامعه

 کند.ها را با نمادهای تخیّلی بیان میکند و مشیلات آنخود وارد می

در آنریناد؛ مثلااً مایتصاویری ملاای  و خاکساتری مثبات و منفیدر دو اثر یاد شده ترکیب عناصار 

 هاای حیاوانی، تاارییی( ترکیاببا نمادهای منظومة روزانه )نمادمنظومة شبانه( بوته )و  ینگل پست ی

و بای  صحنة پایانی، نویسنده ترس از مرگ را در نضاای ینگال  در یابد.ای رازآمیز مینبهد و یشومی

 تیرگنی مخنوفیینگال»کند. با کلماتی چون تیرری مخو ، سیوت و سراسیمه توصیف میدرختان 

ر راذرد ... نارجاان منیامای سنکو ای در شاود. لحظاهپنجان می هابوتهو  هادرختدارد. منیر پشت 
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شاود کاه ها پدیدار میزند و از پشت بوتهسراسیمه در حالی که قسمتی از پیراهن  پاره شده، نریاد می

شب اسات و تقای هم ناان سار یساد منیار » و (51: 1333)مجریویی، « .خواهددود و کمک میمی

ی  هم نا (.52 )هماان:« .  و دم کارده اساتها به هواست. ینگل سنگینشسته است... صدای قورباغه

تقای چنادبار »کناد. های سفید تلطیف مایمللّف تباهی و نابودی تقی و منیر را در نضای ینگل با رل

انتاد و پشات شود و روی منیار مایزند. سپس سست میبرد و با کارد به او ضربه میدست  را بالا می

 (.51: 1333)مجریویی، « شودپنجان می های سفیدگلو مزرعة  هاعلف

امّاا  کناد،ییی نضا را به مخاطب القا مای، سنگینی و تارکنار واژة ینگلدر د تارییی( )نماواژة مه  

میاانی دیگار. »کناد. های نوری که تقی به آن خیره شده است، ترس از تغییر را کمتار ماینمای  رره

هاای ناور هاا باه رراهلاای شااخهینگل را مه نرا ررنته است. تقی روی کندة درختی نشسته و از لابه

شاوند و تاارییی و روشانایی در ها  ادغاام مایدر ای  تصاویر (. 50 همان:« )نتاب خیره شده استآ

شاود، زیارا در ایا  تر میبه همی  سبب به منظومة شبانة تخیّل نزدیک ریرند.تصاویر نق  تعدیلی می

ادغاام و  ها باا تصاویر متضاد  تصاویر در تضاد و تقابل ه  هستند، منظومه برخلا  منظومة روزانه که

 د.نکنرا تعدیل مینامه زدة نیل رونه نضای غ بدی شوند و عجی  می

وراوی ویتساک تصویر رفتنامة ویتسک نیز اختلاط نمادهای منظومة شبانه و روزانه در نمای در 

درندشت و شجری دوردسات/ ویتساک و آنادره/ ویتساک: آنادره  زارانسبزه» :شوددیده میآندره و 

چرخاه مای روش و  تاریکیاس که اون کلّه توی آد. همونی سمی درمیهاقارچیا که بینی  اونمی

همراهای آن باا ناد، امّاا کمرگ را تاداعی مای است کهس  )نماد حیوانی(  (.30)همان: « آد پایی و می

از خشاونت چجارة مارگ شود واژة تاریک و روش  و چرخ  آرام سر که منجر به سقوط میریاهان، 

 کاهشاود، باه طاوریبا احتیاط انجام می در منظومة شبانه، تلطیف تصاویر زمانی و مرگ»زیرا ، کاهدمی

 :Durand, 1992)« کننادسازی بسیار، ترسی متعاادل را در خاود حفاظ مایرغ  تلطیفتصاویر علی

شاود؛ یعنای ناوعی تصاویر سقوطی در منظومة روزانة تخیّل به تصاویر وارونگای تبادیل مایو  (226

 کند.و انتادن آرام و آهسته را به ذه  متبادر میسقوط 
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 نتیجه

شناسانة ژیلبار دوران ایا  نتاایج در بررسی تصاویر تخیّلی دو اثر پست ی و ویتسک به شیوة نقد تخیّل

)نمادهاای منظوماة  نایو خلوتگااه درونماد پیشارنت  ،نامة اقتباسی پست یدر نیل  شود کهحاصل می

نامة ویتسک به صورت درخات، چاوب و رت درخت و ینگل و در نمای بیشتر به صو شبانة تخیّل(

در منظومة روزانة تخیّل، تصاویر حیوانی در هر دو اثر دارای ارزشاگذاری منفای . شودصلیب ظاهر می

ناماة پسات ی تصااویر ، امّا در نیل دنهای داستانی نشان دارها از ترس درونی شخصیّتتمام آن. هستند

در آثاار ماذکور باه د. نمادهای تارییی نآنرینمی یمثبت نضای آرام و معتدل نمادهایترکیب یوانی با ح

سقوطی نیز در هر دو اثار باه شایل نمادهای . دنشومی دیدهرعد و برق، شب تاریک و خون  صورت

منظوماة روزاناه مثبات ریجه، سیاهی رنت  چش  و انتادن هستند. در مقابل ایا  تصااویر، تصااویر سر

در پسات ی تصااویر بیشاتری )رال سافید، نمااد تماشاایی ریرند. قرار می)نماد تماشایی و یداکننده( 

شود. نماد یداکنناده در هار دو ولی در ویتسک در چش  و نگاه خلاصه می ،داردرندم، آسمان و نور( 

 دهد.های نویسنده را کاه  مینیل  همیشه با نماد حیوانی و نماد تارییی همراه بوده و ترس

ونور استفاده کرده است، او با نمادهاای شابانة مجریویی در پست ی از طبیعت و نمادهای طبیعی به

تارس مویاود در نمادهاای کند و تخیّل )درخت، رل و ینگل( بر ترس از رذر زمان و تغییر غلبه می

-کننده( کنترل ماینمادهای مثبت )تماشایی و یدا هاباآنبا تقابل منفی )حیوانی، سقوطی و تارییی( را 

ریرد و نمادهاای حیاوانی را در قالاب اصاوات و از طبیعت بجرة زیادی نمیدر ویتسک امّا بوخنر  کند،

نمادهاای منظوماة روزاناه باا ارزشاگذاری منفای بار نمادهاای دهد. در اثر او انعال حیوانات نشان می

زدة یامعاة غارب تردیادبای کند.میایجاد منظومة شبانه غلبه دارد و همی  امر نضایی تاریک را در اثر 

مجریویی به مراتب از یامعة استثمارزده و تضاد طبقاتی مویود در ویتساک شارایا بجتاری داشاته و 

 و کاساته اسات و از شدّت خش  و ترس تصاویر نسبت به اثر مباد  ترک را همی  امر هراس نویسنده 

تاری  از مجا هاای ناشای از آن و تارسیامعاه بنابرای  شرایا ؛ اندری مثبت یانتهدر نجایت تصاویر با

 ادبی است. دو اثرعوامل تأثیررذار در ایجاد تصاویر مثبت یا منفی در 
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 تجران: دستان.. تریمه مجرانگیز اوحدی. نرهنگ نمادها(. 1311) سرلو، خوان ادواردو.
بررسی تارس از مارگ در ساه قطاره خاون (. »1332سروم، سارا؛ نگار مزاری؛ طاهره خامنه باقری. )

. 11. دورة نقد زباان و ادبیّاات نارسای«. هدایت و ضدّ اخلاق ژید براساس روم نقد ژیلبر دوران

 .215 -231. پاییز و زمستان. ص  15شمارة 
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«. ة ژیلبار دورانتان ساداکو و هزار درنای کاغذی بر پایاة نظریّاتحلیل داس(. »1332یقی، مصطفی. )صدّ

 .251 - 210. بجار و تابستان. ص  10. سال شش . شمارة دو نصلنامة نقد زبان و ادبیّات خاریی
نجمی  نشست منتقدان کتااب مااه «. ژیلبر دوران، منظومة شبانه، منظومة روزانه(. »1310عبّاسی، علی. )

مرداد مااه، صا  . 11دورة . 21شمارة . کتاب ماه کودک و نویوان، ل(اوّ کودک و نویوان )بخ 

32 – 13. 
ناماة علاوم انساانی پاژوه «. بندی تخیّلات ادبی براساس نقد ادبی یدیدطبقه(. »1310. )_______

 .1-22. ص  23شمارة  دانشگاه شجید بجشتی.
های نقد ضا بایرامی براساس رومشناسی آثار محمدربررسی ساختاری و تخیّل(. »1311. )_______

 .120 - 122. ص  23شمارة  سال چجارم. .نامة ادبیات کودک و نویوانپژوه «. ادبی یدید
آبادی های روایتی محمود دولتترس از زمان نزد شخصیّت(. »1311. عبدالرّسول شاکری. )_______

. بجاار. صا  51شاماره  دوم.ساال  .نامة علوم انسانیپژوه «. )مورد مطالعه: یای خالی سلو (

232 - 211 . 
نامة پژوه «. بررسی ساختار، اندیشه و تخیّل در آثار نریدون عموزادة خلیلی(. »1311. )________

 120 -121. ص  23شمارة . 2سال ادبیّات کودک و نویوان. 
. تخیّال( شناسایساختارهای نظام تخیّل از منظر ژیلبر دوران )کاارکرد و روم(. 1330. )________

 تجران: شرکت انتشارات علمی و نرهنگی.
 تجران: سخ . تخیّل و مرگ در ادبیّات و هنر.(. 1331عبّاسی، علی. )
زاده و هلینامری  قاائمی. چااپ اوّل. تجاران: . تریمة سوس  سلی درخت زندری(. 1313کوک، رایر. )

 ییحون.
. تریمة هاش  رضی. چااپ اوّل. تجاران: انتشاارات آیی  پر رمز و راز میترایی(. 1310کوم ، نرانتس. )

 بججت. 
. شامارة 25. دورة ساخ «. ای به شعر دری نظیر درخات آساوریکمنظومه(. »1355قیصری، ابراهی . )

 .113 -110. ص  1و1
 تجران: نروهر. درخت آسوریک.(. 1333نوّابی، یحیی. ) ماهیار

مطالعة مفجوم زمان در تخیّل پروست باا تییاه بار نقا  تصااویر تااریخی در (. »1331مزاری، نگار. )

 .115-131، دورة دوم، شمارة دوم، پاییز و زمستان. ص  های ادب و زبان نرانسهپژوه «. کمبره



  25            ...          و یپست  نامة ل ین یلیّتخ ریتصاو یقیمطالعةتطب                       دومسال پنجاه و 

 

 

الله اثار نصار« ناماة خااکخاون»های خیالی تحلیل صورت(. »1333محمّدیان، عبّاس؛ علیرضا آرمان. )

نشریة ادب و زبان دانشیدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شجید بااهنر «. مردانی طبق نظریّة دوران

 .233-213. ص  21. شمارة 20. سال کرمان
 چاپ اوّل. تجران: انتشارات بامداد. اسطورة قربانی.(. 1333اصغر. )مصطفوی، علی

 ، تجران: نجوا.پست ی(. 1333مجریویی، داریوم. )
 . تریمة ابوطالب صارمی. تجران: امیر کبیر.های انسان و سمبول(. 1352یونگ، کارل روستاو. )
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