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چکیده
می��ل ب��ه ادام��هی زندگ��ی و جس��تجوی راه��ی ب��رای گری��ز از گذر زم��ان و م��رگ هم��واره دغدغهی فکری بش��ر اس��ت .از
دی��دگاه ژیلب��ر دوران ،نظریهپ��رداز ح��وزهی تخیّلشناس��ی ،ت��رس از زمان ،هم��واره تداعیگر مرگ اس��ت که هنرمن��دان گریز
از آن را ب��ا نماده��ا و تصاوی��ری تخی��ل میکنن��د .دوران تم��ام ای��ن تخیالت انس��انی را که در ش��کلگیری هنره��ای گوناگون،

از جمل��ه ادبی��ات و هنره��ای تجس��می نق��ش کلی��دی دارن��د ،تح��ت رژی��م روزان�� ه و ش��بانهی تخی��ل ،طبقهبن��دی میکند.
روایت عامیانهی پناه بردن آهو به امام رضا (ع) ،توسط حسن بن سلیمی تونی در قصیدهای به نام «والیتنامه» در قرن نهم هجری،
به نظم درآمده اس��ت؛ محمود فرش��چیان از هنرمن��دان معاصر نیز همین روایت را در تابلویی با عن��وان «حریم حفاظت» به تصویر
کشیدهاس��ت .این مقاله قصد دارد با اس��تفاده از روش طبقهبندی تخیل نزد ژیلبر دوران ،به بررسی صورتهای تخیلی در قصیدهی
ِ
دیداری موجود در تابل��وی «حریم حفاظت» بپردازد تا در نهایت نش��ان دهد که یک
«والیتنام��ه» و تحلی��ل تخیل در نش��انههای
روایت مذهبی واحد در تخیل این دو هنرمند به چه صورت ظاهر ش��ده و س��اختارهای ظاهری و مضمونی را در این دو رس��انهی
نوش��تاری و دیداری شکل داده اس��ت .پژوهش حاضر به روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای انجام شدهاست.
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مقدمه
میل ب��ه زندگی و ترس از پایانیافت��ن آن و همچنین
جس��تجوی راهی ب��رای گریز از م��رگ و گذر زمان
همواره دغدغهی فکری بش��ر بوده اس��ت .این ترس
و اضطراب در فرهنگه��ای مختلف ،ابتدا به صورت
تخیالت اس��طورهای مجال بروز یافتند؛ س��پس انسان
ب��ا گذر از مرحلهی روایتگری اس��طور ه و رس��یدن
ب��ه مرحل��هی مرگآگاهیِ دین��ی و درک زمان خطی،
از طریق تخی�لات زیباییش��ناختی در تصاویر ذهنی
و بص��ری ،به مقابله با زمان کش��نده پرداخت .به بیان
دیگر ،انسانهای بهرهمند از تخیل خلاّ ق همانند راویان
اسطوره ،گریز از مرگ را با نمادهایی تخیل کردند.
برطب��ق مطالعات «مرکز پژوه��ش در حوزهی تخیل»
ک��ه ژیلبر دوران آن را در س��ال  1966تأس��یس نمود
و همچنی��ن نظرات مطرح ش��ده در بهترین اثر او -با
توجه به موضوع این نوش��تار -با عنوان «ساختارهای
انسانشناس��ی تخی��ل ،مقدم��ه ب��ر کهنالگوشناس��ی
عموم��ی» ،تم��ام تخیالت انس��ان در درج��هی اول،
پیرامون دو منظومهی بزرگ ،یعنی منظومهی روزانهی
تخیالت 1و منظومهی ش��بانهی تخی�لات ،2طبقهبندی
ش��دهاند .منظومه (رژی��م) روزانه به ن��زاع با زمان و
م��رگ برمیخیزد در حالی که رژیم ش��بانه در تالش
اس��ت م��رگ را تلطیف کند و یا زم��ان و مرگ را در
درکی چرخهای وارد س��ازد .قابل ذکر است که از نظر
دوران «انس��ان کامل در حال رفت و آمد از منظومهای
به منظومهی دیگر اس��ت» (عباس��ی .)226 ،1390 ،به
عبارتی هنرمند کامل کسی است که تخیالت او در دو
نظام روزانه و شبانه جای گیرد .محتوای هر اثر هنری،
از دو عام��ل درون��ی و بیرون��ی سرچش��مه میگیرد.
دلیل ش��کلگیری قصیدهی والیتنامهی سلیمی تونی
(متعل��ق به قرن 9ه ).و تابلوی نقاش��ی ضامن آهو اثر
محمود فرشچیان (متعلق به قرن 14ه ،).عاملی بیرونی
یعنی روایتی مذهبی از امام رضا (ع) است .این روایت
برای هنرمندان با اعتقاد بهانهای شده تا روایت تاریخی
را با جه��ان درونی و تخیل خوی��ش بیامیزند و یکی
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آن را در قالب ش��عر به زبان کش��د و دیگری در قالب
تابلوی نقاشی مصور سازد.
روش تحقیق
ِ
قالب تخیل– نوش��تاری و دی��داری -در
وج��ود دو
روایت یک رخداد واحد ،نگارندگان را بر آن داش��ت
تا با هدف شناس��ایی کارکرد تخیل نزد سلیمی تونی و
محمود فرشچیان ،به این پرسش که یک روایت واحد
در تخیل س��لیمی تونی و محمود فرشچیان که متعلق
ب��ه دو دورهی زمانی متفاوت هس��تند ،به چه صورت
ظاهر ش��ده و س��اختارهای ظاهری و مضمونی را در
این دو رس��انه چگونه شکل داده است؟ ،پاسخ گوید.
روش اتخ��اذ ش��ده در این مقاله ،یک��ی از نظریههای
ژیلب��ر دوران ب��ا عن��وان «رژیم روزان��هی تخیالت و
رژیم ش��بانهی تخیالت» اس��ت که با بهرهگیری از آن
سعی ش��ده گونههای خیالی و خوش��ههای تصویری
قصیدهی والیتنامهی س��لیمی تون��ی در کنار تابلوی
حریم حفاظت اس��تاد فرش��چیان مورد تحلیل ،تدقیق
و تفس��یر قرار گیرد .این کوش��ش در پژوهش نظری
پیشرو برپای��هی روش توصیفی -تحلیلی و از طریق
بهرهگیری از منابع کتابخانهای بودهاست.
پیشینه تحقیق
در ایران بخش عمدهی مطالعات در باب تخیلشناسی
آثار به ش��یوهی نق��د ژیلبر دوران ،توس��ط دکتر علی
عباسی صورت گرفته اس��ت .ایشان حاصل مطالعات
ت و کتاب
خویش را در نشس��تها ،کارگاهه��ا ،مقاال 
ارائه دادهاند .دکتر عباسی در کتاب «ساختارهای نظام
تخی��ل از منظر ژیلبر دوران ،کارکرد و روششناس��ی
تخیل» ،عالوه بر تبیین کامل و مفصل نظریهی دوران،
ب��ه خوانش چن��د اثر ادبی فارس��ی و غیر فارس��ی و
س��ه تابلوی نقاش��ی پرداختهاند .همچنین در راستای
بومیس��ازی این نظری��هی تخیلی ،از ایش��ان مقالهای
ب��ا عنوان «کارک��رد تخیل نزد محمود فرش��چیان» در
کت��اب مجموع��ه مق��االت دومین هماندیش��ی تخیل

هنری ( )1384به چاپ رس��یده اس��ت؛ در این مقاله،
ده اثر از اس��تاد فرش��چیان مورد بررسی قرار گرفته تا
کارکرد تخیل در آنها نش��ان داده ش��ود .دکتر عباسی
در می��ان ای��ن تابلوها به طور بس��یار موجز به تابلوی
حری��م حفاظت نیز پرداختهاند« .ت��رس از «زمان» نزد
ش��خصیتهای روایت��ی محمود دولتآب��ادی «مورد
مطالع��ه ،ج��ای خالی س��لوچ» (پژوهش��نامهی علوم
انس��انی ،بهار  ،)1387عنوان مقالهی دیگری است که
توس��ط علی عباسی و عبدالرسول شاکری نوشته شده
اس��ت .مقالهی «اس��تعارهی مرگ در داستان طوطی و
ب��ازرگان ،کالم -تصوی��ر» ،نیز در ای��ن زمینه از دکتر
عباس��ی در کتاب مجموعه مق��االت تخیل و مرگ در
ادبیات و هنر ،وجود دارد .غالمحسین شریفی ولدانی
و میالد شمعی در مقالهی «تحلیل صورتهای خیالی
در ش��عر پایداری بر اس��اس نقد ادب��ی جدید (روش
ژیلب��ر دوران)» (نش��ریه ادبیات پای��داری ،)1390 ،از
نظری��هی نقد ژیلبر دوران در جه��ت تجزیه و تحلیل
شعر ش��اعران برجستهی جنگ ،بهره بردهاند .مصطفی
صدیقی نیز در مقالهی «تحلیل داستان «ساداکو و هزار
درن��ای کاغذی» بر پایهی نظری��هی ژیلبر دوران» (دو
فصلنامه نقد زبان و ادبيات خارجي )1392 ،داس��تانی
از الین��ور کوئر را از زاوی��هی ترس از مرگ و غلبه بر
آن بر پایهی منظومههای روزانه و ش��بانهی تخیالت و
کارکرد اسطوره در نظریهی ژیلبر دوران ،مورد بررسی
ق��رار داده و هماهنگی نظریه را با این داس��تان نتیجه
گرفته اس��ت .تازهترین مقال��ه در این زمینهی تحقیقی
از یحی��ی معروف و روژین ن��ادری ،مقالهای با عنوان
«تحلی��ل ماهیّ��ت موجه��ای مثبت و منفی در ش��عر
مقاومت عربی و فارس��ی (بر اس��اس نظریهی «ژیلبر
دوران» در نقد ادبی»)(کارنامه ادبیات تطبیقی)1394 ،
میباش��د که از رهگذر منظوم��هی روزانهی تخیالت
و ارزشگذاریه��ای منف��ی و مثبت آن ب��ه تحلیل و
تطبیق اشعار برخی شاعران فارسی زبان و عرب زبان
پرداخته است.
این امکان وجود ندارد که در یک مقالهی کوتاه ،روش

ژیلبردوران به طور کامل ش��رح داده ش��ود ،از طرفی
قصد نگارندگان مقاله نیز بر انجام این کار نمیباش��د.
بع�لاوه همانطور که ذکر ش��د ،دکتر علی عباس��ی در
کتاب خویش ساختارهای نظام تخیل در نظریهی ژیلبر
دوران را به طور مفصل ش��رح دادهاند .با این وصف،
در این مقاله س��عی خواهد شد در قسمت چارچوب
نظ��ری با بهرهگیری از منابع التین ،خالصهای از آنچه
از دید نگارنده با اهمیت به نظر رس��یده اس��ت ،بیان
شود.
چارچوب نظری
بر اساس نظر ژیلبر دوران ،ترس و اضطراب در مقابل
زمان��ی که میگذرد و هرگز ب��از نمیگردد ،زمانی که
به سوی مرگ در حرکت اس��ت ،به وسیلهی تصاویر
ِ
اضطراب غریزی که توسط
نمادین نمایان میشود .این
همهی انسانها تجربه شده و همچنین نظامهای نمادین
مربوط به آن ،در ش��کل روایات اسطورهای و تصاویر
تخیل��ی ،مجال بروز مییابد .او معتقد اس��ت که «هنر،
سراس��ر از نقابهای مقدس مذهبی تا اپراکمیک ،قیام
و عصیان آدمی بر مرگ و نابودی و فراموش��ی اس��ت
و انس��ان خیالپرداز و هنرمند ب��ا تصویر مرگ چون
خوابی آرامبخش ،در واقع آن را نفی میکند( ».دوران،
)33 ،1364
ژیلب��ر دوران در تعریف تخیل آورده اس��ت که تخیل
میتواند همچون موزهای از تمام تصاویری باشد که به
نمایش درمیآیند ،ممکن میش��وند و تولید میشوند.
مشکل است بتوان شیوه تجلی و بروز آن را شرح داد،
زیرا تخیل همه جا هس��ت .تخیل میتواند در خواب
یا رؤی��ا ،در هذیان ،خیال یا توهمات وارد ش��ود .اما
تخیل در فرمهای کاملتری نیز ظاهر میش��ود [تخیل
آگاهانه و خلاّ ق] ،در اسطورهها ،در آفرینش هنری که
میتواند ادبی ،موس��یقایی و تصویری باشد ،و امروزه
در تولی��دات س��ینمایی ( .)Durand, 1999، 28ل��ذا
هنرمندان نیز همچون راویان اسطوره ،گریز از مرگ را
با نمادها و تصاویری تخیل میکنند.
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دوران بر این باور است که «اسطوره برای انسان همچون
غریزه در حیوان اس��ت» ( .)Franzone, 2003، 9از این
روی میان اس��طوره و تخیل انسان ،یعنی آفرینشهای
برآم��ده از تخی��ل خ�لاق او ،رابط�� های انکارناپذی��ر
میداند .نقد دوران همچون نقد ادبی جدید هس��تهی
اس��طورهای یا نمونهی کهنالگویی را جستجو میکند.
ای��ن نوع نقد نوع��ی تحلیل ادب��ی را ارائه میدهد که
موظف اس��ت کهنالگوهای اثر را آش��کار س��ازد .او
معتقد اس��ت ک��ه کهنالگ��و« ،هس��تهی گرداننده»ی
برخی تصاویر است که انس��جام و یکپارچگی روانی
تصاوی��ر را اس��تحکام میبخش��د و نمادهای متفاوت
پیرامون این «هستهی کهنالگویی» طبقهبندی میشوند
( .)Jacquet-Montreuil, 2013، 7-8ل��ذا ب��ه ط��ور
کل ع�لاوه بر تصاوی��ر و نمادها ،که نقط��هی تمرکز
نقد ژیلب��ر دوران هس��تند ،اس��طورهها و کهنالگوها
ی او ب��ه حس��اب میآیند.
از ارکان اصل��ی طبقهبن��د 
دوران بیان میکند که به محض تولد ،سه عکسالعمل
متفاوت بر س��اختارهای روانی انس��ان مسلط هستند،
عکسالعم��ل غال��ب موقعیت��ی ،عکسالعم��ل غالب
تغذی��های و عکسالعم��ل غالب جنس��ی (آهنگین)،
عکسالعمل موقعیتی ،شبیه به نشانههای بیماری روانی
اسکیزوفری است؛ به این معنا که تمایز ایجاد میکند،
خوب را از بد تش��خیص میدهد و تحلیل و تفکیک
میکن��د .عکسالعم��ل موقعیتی بع��د مردانهی وجود
انسان را ظاهر میسازد و درک انسان را از محیط نشان
میدهد .عکسالعمل تغذیهای ،عرفانی اس��ت؛ به این
معنا که پیوند میده��د و تلطیف میکند .عکسالعمل
تغذیهای (به جای متمایز کردن) در هم میآمیزد و در
اعماق نفوذ میکن��د ،تجزیه و تحلیل نمیکند بلکه از
همانندیها صحبت میکند .عکسالعمل تغذیهای بعد
زنانهی وجود انسان را نشان میدهد .این عکسالعمل
درک ما را از خودمان همچون یک فرد تنها و متفاوت
از بقیهی دنیا مش��خص میسازد .عکسالعمل جنسی
ی��ا آهنگین ،ترکیبی اس��ت و المانهایی را که مخالف
یکدیگر به نظر میرسند ،به هم مرتبط میکند .روندی
62

که نشانهی زمان است به انسان این توانایی را میدهد
که تغییرات ،رشد و توسعه را تخیل کند .عکسالعمل
جنسی ،چش��مانداز تاریخی و تمام تصاویر دراماتیک
س��ازش میان الوهیت و انسانیت ،بین آنیما و آنیموس
یونگ ،را جایز میداند (.)D. Fauter, 1987، 8
ژیلب��ر دوران این س��ه عکسالعمل اصل��ی را در دو
منظوم��هی روزان��ه تخی�لات و منظومهی ش��بانهی
تخیالت قرار میدهد .او معتقد است که تمام تخیالت
انس��ان ،پیرامون دو منظومهی بزرگ ،3یعنی منظومهی
روزانهی تخیالت و منظومهی شبانهی تخیالت ،و سه
ساختار طبقهبندی میشوند .برای او این دو منظومه به
توصیف تخیل افراد ،اجتماع و تمدن کمک میکند،
منظوم��هی روزانهی تخیالت بر پایهی مجادله و مبتنی
ب��ر بازی صورته��ای تضادی میباش��د .مفهوم کلی
منظومهی روزان��ه ضد ظلمات و تاریکی و ضد معنی
ظلمات ،سقوط ،حیوانیت ،ضد کرونوس درنده و زمان
کشنده ،تصور میشود(عباس��ی( .)82 ،1390،ساختار
قهرمانی یا ریختپریش��ی) .4در حال��ی که منظومهی
ش��بانه تالش میکند نسبت به زمان خوشبین باشد و
آن را تلطیف کند (ساختار عرفانی) 5و یا زمان و مرگ
6
را در درکی چرخهای وارد س��ازد (س��اختار ترکیبی)
(.)Lou Kaitting, 1985, 346
در منظوم��هی روزانه ،ترس از زمان خود را در هیئت
تصاویری در تخیل انس��ان ظاهر میس��ازد که دارای
ارزشگذاری منفی هستند .در وهلهی نخست تصاوی ِر
ریخ��ت حیوان��ی ظاه��ر میش��وند ... ،بازنماییهای
حیوان��ی از دو ویژگی حیوانیِ ح��رکات تهدیدآمیز و
نابودکنندگ��ی و درندگی برخورداران��د (Franzone,
 .)2003، 10س��پس صورته��ای زم��ان در نمادهای
ریخت تاریکی و ریخت س��قوطی مجس��م میشوند.
نمادهای ریخت تاریکی شامل تاریکی و ظلمات ،زن
فتنهگر ،آب س��یاه ،م��رگ در ارتباط با جنس مؤنث و
حیوان ،خون قاعدگی ،خطای دنیوی و گناه نخستین،
میباش��د .نمادهای ریخت سقوطی نیز عالوه بر اینکه
بیرون رانده شدن انسان از بهشت و هبوط او بر زمین را

بیان میکنند ،تداعیگر تجربهی اولی ه سقوط نوزاد در
حین تولد نیز میباشند (.)O´Mara, 1991، 110- 115
ِ
اضطراب ناش��ی از
از آنجای��ی که انس��ان تاب تحمل
ِ
ت��رس از زمان و تصاویر وحش��تآور برآمده از آن را
ندارد ،دستهی دوم نمادها در منظومهی روزانهی تخیل
در دل مفه��وم زمان اما با ارزشگذاری مثبت ش��کل
میگیرند تا انس��ان بتواند تا حدودی بر این اضطراب
درون��ی غلبه کند .ای��ن نمادهای جبران��ی عبارتند از
نمادهای جداکننده ،نمادهای روش��نایی (تماشایی) و
نماده��ای عروجی .در نمادهای عروج��ی ،با تصاویر
مربوط به تعالی ،عروج ،اوج ،بال ،پرنده ،فرش��ته ،مرد
بس��یار بزرگ یا نره غول مواجه میش��ویم .نمادهای
تماش��ایی ،نمادهای مرب��وط به ن��ور و اندامهای نور
را طبقهبندی میکنند ،خورش��ید ،چشم ،کالم الهی یا
حضرت مسیح و آتش تطهیرکننده .نمادهای جداکننده
نیز نش��اندهندهی قدرت ،پاکی ،پیروزی و پیوس��تن
به تعالی هس��تند ک��ه با تصاویر پیکان ،شمش��یر ّبران
اسطورهای و عصای سلطنتی وغیره مشخص میشوند
(عباس��ی .)85 ،1390 ،راه دیگ��ر مب��ارزه با اضطراب
و ترس تجربه ش��ده توس��ط انس��ان ،قرار گرفتن در
منظومهی شبانهی تخیالت است .تصاویر در منظومهی
ش��بانه با وجود اینکه همان تصاویر زما ِن تهدیدکننده
در منظومهی روزانهی تخیالت هس��تند ،اما بازنمایی

تلطیف ش��دهای از اضطراب ناش��ی از زمان میباشند
و در جه��ت ایجاد تعادل و آرامش ،ظاهر میش��وند.
منظومهی ش��بانهی تخیل ،یک منظومهی تعاملی است
ک��ه در آن «رابط��هی بین دو قطب هم��راه با تعامل و
پیوند و یا چرخهای است» (همان.)93 ،
ژیلب��ر دوران همچنین س��اختارهایی را در زیر هریک
از س��اختارهای ریخ��ت پریش��ی ،س��اختار عرفانی
(اس��رارآمیز) و س��اختار ترکیبی مشخص کرده که در
جدول زیر آورده شده است.
اس��طورههای پیش از اس�لام در ناخودآگاهی ایرانیان
محفوظ اس��ت .گاهی روایتی که مت��ن ادبی یا هنری
آن را نش��ان میدهد ،بازنمایی کنش��ی آغازین اس��ت
که ریش��ه در اسطورهای متعلق به پیش از اسالم دارد.
واما در دین اس�لام ،گاهی عمل امامان معصوم ،عملی
الگووار و به عبارتی کنش آغازین میشود .به این دلیل
که «از نس��خهی بیعیب و نق��ص ا ّولی نیروی مافوق
طبیع��ی او انجام گرفته ،و نوعی نمود و تج ّلی ماورای
طبیعت است ،از این رو مقدس و مینوی است( ».نقل
شده در سجودی)216 ،1391 ،
آفرینشهای انسان به میزانی که کنش آغازین را تکرار
میکنند ،از اعتبار و واقعیت برخوردار میش��وند و از
آنجایی که اس��طوره روایتی از کنش آغازین و اعمال
الگووار اس��ت ،در هیئت روایتی از کنش الگووار امام

جدول  .1دستهبندی ساختارهای منظومههای تخیل بر اساس عکسالعملهای غالب ()Xiberras, 2002، 147

منظومههای تخیل
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معصوم ،در ادبیات و هنر تکرار میشود .هنرمند زمان
خط��ی و تاریخ��ی روایت را در تخی�لات خویش به
زمانی تخیلی تبدیل میکند ،این آنچیزی اس��ت که به
گفت��هی ژیلبر دوران ،انس��ان از تاریخ ادیان آموخت،
اینکه «هر سرگذشت یا داس��تان ( )historeinمربوط
به انسان ،حدیث محتومیت و بیچون و چرایی زمانی
تاریخی و عینی نیس��ت .بلکه برعکس« ،پیکار با زمان
 ...و امی��د رهیدگی از زمان م��رده ،زمان خردکننده و
کشنده است»» (دوران.)126 ،1381 ،
بحث
ماجرای پناهجویی آهو نزد امام رضا (ع) از داستانهای
عامیانهی مذهبی میباشد که با داستان موجه و مستند
اصل��ی مغایرت دارد 7و اما داس��تانی که در آثار مورد
بررس��ی در این مقاله ،مورد نظر اس��ت ،همین روایت
عامیانهای است که با تخیل راویان آن درآمیخته و دهان
به دهان به گوش ما رس��یده است .تاجالدین حسن بن
س��لیمی تونی (متوفی 854ق) ،نخستین شاعری است
ك��ه این ماجرا را در قصیدهای به ن��ام «والیتنامه» به
نظم درآورده اس��ت .محمود فرشچیان (قرن 14ه ).نیز
در تابلوی «حریم حفاظت» ،لحظهای از همین روایت
را به تصویر کش��یده اس��ت .در واقع بینندهی مسلمان
ب��ا دیدن تابلو ،براس��اس حافظ��هی فرهنگی خویش،
روایتی اینچنین در ذهنش متبادر میش��ود .از این رو
میتوان گفت که هر دوی این متون  -ش��عر و تابلوی
نقاشی -از یک ابر اسطوره الهام گرفتهاند.
بر طبق الگوی دوران ،هر متنی دارای یک اس��طورهی
کل اس��ت که در یک بافت مشخص ش��کل گرفته و
اصل و اساس یک داس��تان را تشکیل داده و دائما در
هنرهای اصیل تکرار میش��ود .بنابراین بر اساس این
اندیش��ه که عمل امامان معص��وم ،عملی الگووار و به
عبارتی کنش آغازین اس��ت ،میتوان گفت که روایت
تاریخی ضمانت امام رضا (ع) از یک آهو و پناه دادن
به او ،همچون اس��طورهای مذهب��ی ،در بازنماییهای
ادبی و هنری ظاهر میش��ود تا زن��ده و پایدار بماند.
64

اما مسلما اسطورههای پیش از اسالم نیز در ناخودآگاه
ایرانیان محفوظ اس��ت .نگارن��دگان معتقدند که دکور
اس��طورهای روایت ضامن آهو ،میتواند اس��طورهای
مرب��وط به دورهی پیش از اس�لام ،به نام اس��طورهی
گئ��وشاورون باش��د .در ادبی��ات نوش��تاری پیش از
اس�لام ،در میان س��رودههای گاتها ،یعنی کهنترین
بخش اوستا (حدود  1400تا 1200ق.م) ،سرودهای به
نام گئوشاورون در یس��نایبیست و نه دیده میشود
که روایتی است اس��طورهای با مضمون پناه بردن مرد
روان گاو ب��ه اهورامزدا ،به منظ��ور یافتن راهی برای
رهای��ی از ظلمی که به او میش��د و برگزیدن ش��دن
زرتشت برای محافظت از او از سوی اهورامزدا .علت
دادخواهی روان گاو ،کشتار بیرویهی گاوها به منظور
باروری زمین در آیین مهرپرس��تی بود که این کار پس
از ظهور دین زرتش��ت ،خرافات و ظلم به چهارپایان
محس��وب میشد .اصل این روایت اسطورهای به زبان
اوستایی میباشد و توسط دکتر ابراهیم پورداوود ،یکی
از محققان برجس��ته در زمینهی متون باس��تانی ایران،
ترجمه شده است.
روایت س��لیمی تونی با م��دح حضرت رضا (ع) آغاز
میش��ود .ماجرا در مسیر س��فر امام رضا (ع) از مدینه
به ط��وس رخ میدهد .همه چیز رون��د عادی دارد تا
زمانیکه امام ،صیادی را میبیند که قصد کشتن آهویی
را دارد و ماج��را از اینج��ا آغاز میش��ود .تونی در دو
بیت ابتدایی قصیدهی خویش ،امام رضا(ع) را «قبلهی
هفتم» میخواند؛ و با آوردن عدد مقدس هفت که نماد
تمامیت و کمال اس��ت و همچنی��ن نمادهای عروجیِ
منظومهی روزانهی تخیّالت همچون بال و قدسیان ،بر
جایگاه ملکوتی و آسمانی ایشان تاکید میورزد.
ای دل به مدح قبلۀ هفتم گشا زبان                 
ِ
معجزات ضامن آهو ،نما بیان
از
شاهنشهی که در همه صبح و مسا بود
جاروب آستانهاش از بال قدسیان
یکی از خصوصیات تخیل این اس��ت که زمان و مکان

تاریخی در تخیالت گفتهپرداز به زمان و مکان تخیلی
تبدیل میش��ود .واژهی «آن م��کان» در ابیات آغازین
شعر سلیمی نشان دهندهی همین موضوع است.
در آن سفر مناز ِل چندی نمود طی
در بین ره فتاد ُگذا َرش به آن مکان
در تابل��وی حریم حفاظت نیز فضای ترس��یم ش��ده
ش��باهت به مکان��ی فرازمینی و تخیل��ی دارد .روایت
در فضای��ی آکنده از گی��اه و درخت تخیل ش��ده که
بیش��باهت به مکانهای بهش��تی نیس��ت .منظومهی
تصاوی��ر گردآم��ده در نمادپ��ردازی درخت توس��ط
وضعیت عمودی و رش��دی که القا میکنند ،تصویری
از انس��ا ِن در حال تعالی و پیشرفت را فراهم میکنند.
ِ
نمادپ��ردازی درخ��ت دربارهی مرگ همچون مس��خ
س��خن نمیگوید ،زیرا بیشتر از اینکه به رشد و نموی
زمینی مربوط ش��ود ،به تغییر واقعی که گذر از طبیعت
به فوقطبیعی اس��ت ،مربوط میش��ود (Lafreniere,
 .)1981،125-126لذا فضای تخیل ش��ده بر اعتقاد به
نوع��ی تعالی در پایان چرخهی مرگ -زندگی داللت
میکند .در واقع «به وس��یلهی شکل فضایی (همانجا)
و به کمک بازنمایی فضا است که تخیل تالش میکند
پیروزی انسان بر سرنوشت محتومش را معنادار کند».
(عباسی)81 ،1390 ،
در روایاتی که از مضامین دینی و مذهبی برخوردارند،
معموال دو قطب خیر و ش��ر وج��ود دارد .بنابراین در
تخیل گفتهپردازان این نوع روایات نیز میتوان این دو
قطب را یافت .ش��ر در قصیدهی والیتنامه در هیئت
مرگ ،یعنی قویترین س�لاح بدی ،در دس��تان صیاد
ظاهرش��ده اس��ت .دو قطب در منظوم��هی روزانهی
تخیالت و گاهی در منظومهی ش��بانهی تخیالت قرار
میگیرند ،اما منظومهی تخیلی گفتهپرداز این قصیده به
طور کل تخیل ش��بانه است؛ زیرا در پایا ِن روایت میان
دو قطب آش��تی و دوس��تی برقرار میشود ،که این از
ویژگیهای منظومهی ش��بانهی تخیل است .به عبارتی
در قس��مت پایانی قصیده ،هنگامی که آهوی ضمانت

شده توسط امام رضا (ع) ،نزد او بازمیگردد و همچنین
صیاد به اش��تباه خویش پیبرده و آگاه میشود ،شاهد
منظومهی ش��بانهی تخیل هستیم .این لحظه از روایت
را استاد فرشچیان در تابلوی حریم حفاظت به تصویر
کش��یده اس��ت .وی در این تابلو از منظومهی شبانهی
تخیل بهره گرفته اس��ت و رابط��هی بین دو قطب در
آن پیوندی میباشد .دکتر عباسی بر این باور است که
«پیون��د بین اضداد ،در اکثر تابلوهای فرش��چیان دیده
میشود و نش��ان از تفکر و تخیل او دارد( ».نقل شده
در کنگرانی )171 ،1388 ،تفکر جمع اضدادی به این
دلیل است که با وجود حضور دو قطب خیر و شر در
تابلو (خیر در باالی تابلو و شر در پایین تابلو) ،این دو
قطب در جنگ و درگیری با یکدیگر نیستند و حضور
آنها تعاملی میباشد.
بر مبنای آنچه ذکر ش��د ،در منظومهی روزانهی تخیل،
ت��رس از زمان در وهلهی نخس��ت در قالب نمادهای
ریخت حیوانی ظاهر میش��ود .در ابیات آغازین شعر
تونی این نمادها با تصاویر اس��کیزوفرم و در موقعیت
قتل و مرگ ظاهر شده است .مصرع «نخجیر دید بسته
و صیاد بر س��رش» ،فضای اضطراب و ترس لحظه به
لحظه از مرگ را به ذهن میآورد .ویژگی درندهخویی
و نابودگ��ری حیوانی را نیز میت��وان در فعل «تیغ از
میان کش��یدن» برای قتل ،درک کرد .دشنهای که صیاد
برای کش��تن آهو آماده کرده به دندانهای تیز حیوانی
میمان��د که ترس از دریده ش��دن ،کرون��وس زمان و
سادیسم دندانی را نشان میدهد و بیرحمانه مرگ را
عینیت میبخشد.
نخجیر دید بسته و صیاد بر سرش
تیغ از میان کشیده پی قتل بیزبان
پ��س از نمادهای ریخت حیوان��ی ،صورتهای زمان
در نمادهای ریخت تاریکی و ریخت سقوطی مجسم
ش��ده اس��ت .در موقعیت مرگ آهو ترس و اضطراب
شدیدی را احساس میکند .غم و ناامیدی او در «اشک
ریخت��ن» که از تصاوی�� ِر مربوط ب��ه نمادهای ریخت
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تاریکی است ،نمود مییابد.
آهو به هر طرف نگران بود و میگریست
ِ
ناگه فتاد چشم شهنشاه انس و جان
ناامی��دی آهو دی��ری نپاییده و با دی��دن امام رضا (ع)
چش��مهی امیدی در دل او میجوش��د .تخیل ش��اعر
اضطراب درونی ناش��ی از نماده��ای منفی منظومهی
روزان��ه را ت��اب نی��اورده و در جهت تعدی��ل آن از
تصاویر مربوط به ریخت تماش��ایی مدد میجوید .در
تخیل او تش��بیهاتی همچون شباهت لب امام به «لعل»
و س��خن او به «گوهر» ،که هر دو از سنگهای قیمتی
و درخشان هستند ،ظاهر میشود.
آن بی زبان به شاه غریبان سالم کرد
گفتش جواب از لب لعل گهر فشان
واما نمادهای ریخت س��قوطی یعنی س��ومین گونه از
تصاویر زمان نیز در شعر تونی دیده میشود .در هنگام
اس��تعانت آهو از امام رضا (ع) ،وضعیت سقوطی او با
آوردن عبارت «از پا فتادهام» آشکار شده است.
شاها بگیر دست من از پا فتادهام
صیّاد را بگو که ببخشد مرا امان
بچه جانب آن کوه ،شیرخوار
دارم دو ّ
اکنون دو روز شد که از ایشان شدم نهان
از بی��ت نهم تا انتهای قصیده 8 ،مرتبه واژهی «غریب»
تکرار ش��ده ،همچنین  5مرتبه از واژهی «شیر» استفاده
شده است .تکرار این واژگان موجب کم شدن سرعت
س��قوطی متن و در نتیجه در تخیل گفتهپرداز موجب
ِ
کاهش ت��رس از زم��ان تهدیدکننده
کنت��رل زم��ان و
میشود .ش��یر و عمل مکیدن ش��یر توسط شیرخوار،
خصلت حیوانی را که با پاره کردن و جویدن گوش��ت
در پیون��د اس��ت ،تلطیف میکن��د« .ش��یر ،در هنگام
ش��یرخوارگی ،غذایی اس��ت که طب��ع درندهخویی را
از انس��ان دور میکند و تمام اس��طورهها آن را مثبت
ارزش��گذاری کردهاند( ».عباس��ی .)90 ،1390 ،لذا با
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وجود اینکه اش��اره به عکسالعمل تغذیهای و استفاده
ِ
تلطیف
از واژهی «شیرخوار» در تخیل شاعر به منظور
ترس از مرگ میباشد؛ اما همچنان بحران به قوت خود
باقیست ،از همین روی باز هم شاهد تصاویر دلهرهآور
مربوط به منظومهی روزانهی تخیالت هس��تیم .آهو با
وجود دیدن امام ،همچنان نگرانی و اضطراب شدیدی
را احس��اس میکند ،زیرا از آن شرایط بحرانی رهایی
نیافته و فرزندان خویش را نیز در وضعیتی بد تجس��م
میکند .نگرانی آه��و در این بیت به صورت نمادهای
ریخ��ت حیوانی و نمادهای ریخت تاریکی نمود یافته
است .اشک برآمده از غم و غصه زیر مجموعهی آب
سیاه از نمادهای ریخت تاریکی است ،به خصوص که
عبارت تشبیهی «گریند همچو ابر» ،ناراحتی و گریهی
زی��اد بچه آهوها را به ذهن میآورد .ترس و اضطراب
درونی آنها که به خاطر دوری از مادر و فقدان امنیت
و سرپناه اس��ت ،در قالب تصاویر کائوتیک با عبارت
«دواناند در فغان» ،ظاهر میش��ود .دویدنهای بینظم
بچ��ه آهوها که از روی ترس و هم��راه با ناله و فریاد
اس��ت ،در دس��تهی نماده��ای ریخ��ت حیوانی جای
میگیرد.
دانم که از جدایی و هم از گرسنگی
گریند همچو ابر و دواناند در فغان
تصاویر مربوط به خوراک با عکسالعمل غالب تغذیهای
همراه اس��ت که در پیوند با منظومهی شبانهی تخیل،
از ساختارهای عرفانی ،میباشد .عکسالعمل تغذیهای
بعد زنانهی وجود انس��ان را نشان میدهد ،بویژه عمل
شیر دادن به فرزندان که چندبار در این ابیات تکرار شده
و عملی زنانه اس��ت .زن و جنس مؤنث در منظومهی
ش��بانه و مخصوصا در س��اختار عرفانی ،ستایش شده
اس��ت و برخالف منظومهی روزان��هی تخیل ،تبدیل
به م��ادر اطمینانبخش ،پناهدهن��ده و در مقابل جهان
بیرون��ی حفاظتکننده میش��ود که ب��ه فکر خوراک
ِ
آهوی مادر در
دادن به فرزندان خویش است .ویژگی
اینج��ا کهنالگوی مادر را نی��ز در ذهن متبادر میکند.

از بعد شیر داد ِن اطفال خویشتن
آیم به خدمت تو ،خالفی در آن مدان
آن صاحب سخاوت و لطف و کرم ز مهر
رو کرد پس به جانب صیاد آن زمان
گفتا بیا بکن تو رها این غزال را
من ضامنم ،نیامد اگر ،قیمتش ستان
اطفا ِل شیرخواره از او مانده در عقب
رو آورد به جانب آن کوه ،سویشان
امام رضا(ع) از بازگش��ت آهو اطمینان دارد ،اما صیاد
از او ضمانتی برای بازگش��ت صی��د خود میخواهد.
قیمت ضمانت��ی که صیاد برای آن در نظر گرفته ،جان
امام اس��ت .تهدیده��ای او در صورتهای هراسآور
ِ
کائوتیک
منظومهی روزانه ،تخیل میش��ود .ح��رکات
حی��وان رم ک��رده که ف��رار و ترس از مرگ را نش��ان
میدهد ،از نمادهای ریخت حیوانی و «سیالب خونی»
که در صورت بازنگش��تن آهو قرار اس��ت با کش��تن
امام رضا(ع) جاری ش��ود ،از نمادهای ریخت تاریکی
محس��وب میشود .در نمادهای ریخت تاریکی ،ژیلبر
دوران آب جاری مانند آب رودخانهها و جویبارها را
ک��ه صورتی برگش��تناپذیر دارد و ترس و اضطراب
ناش��ی از گذر زمان و م��رگ را تداعی میکند ،مرتبط
با آبه��ای س��یاه از نمادهای ریخ��ت تاریکی درک
میکند .بنابراین س��یالب نیز که برای انس��انها مرگ
بیرحمانه را به همراه دارد ،با آب سیاه در پیوند است.
او همچنین بر طبق منظوم��هی نمادین ،تمام نمادهای
زنان��هی تهدیدکنن��ده را مرتب��ط با نماده��ای ریخت
تاریکی میداند .با این حساب بازنگشتن آهوی مادر،
نیرنگ زنانه محسوب شده و ارزشی منفی مییابد.
چون شیر داد باز بیاید به نزد تو
بشنو ز من سخن ،نبود بهر تو زیان
صیّاد این کالم چو بشنید شد به خشم
گفتا فسانه در ره ِ من این قدر مخوان
آهوی دام دیدۀ رم کرده را ز دست
سازم رها دوباره بیاید بگو چه سان؟

گر ضامنی بیا و نشین پا به دام من
هستی اگر ز صدق بدین صید مهربان
گر رفت این غزال نیامد به نزدِ من
ِ
سیالب خون روان
سازم همان زمان ز تو
امام رض��ا (ع) به توصیف آنچه در واقعهی عاش��ورا
بر جدش امام حس��ین (ع) و فرزندان وی واقع شده،
میپ��ردازد تا صیاد بداند که م��رگ در راه دین و دفاع
از مظلوم��ان برای معصومین (ع) ت��رس ندارد و آنان
از مرگ واهم��های ندارند .او خود نیز آمادهی دفاع از
مظلوم است و به ضمانت آهو ،زیر تیغ صیاد مینشیند.
شاه غریب گفت به صیاد ،ج ِد من
بخشیده به ِر دین ،سرِخود را به دشمنان
دستش ز تن ،جدا شد و افتاد بر زمین
عبّ ِ
اس نامدار علمدارِ تشنگان
بابش در این جهان ندیده بر و کام آرزو
شد کشته ناامید علیاکبر جوان
از اسب شد پیاده و بنشست پا به دام
خورشیدسان گرفت به روی زمین مکان
پس از نمادهای ریختهای حیوانی و تاریکی در ابیات
پیشین که دارای ارزش��گذاری منفی هستند ،خورشید
به عنوان نماد نور و روش��نایی ب��رای کم کردن ترس
از زم��ان و م��رگ ،در تخیل گفتهپ��رداز روایت ظاهر
میش��ود .از طرفی تشبیه امام رضا (ع) به خورشید ،او
را ب��ا عنصر آتش و اس��طورههای آتش پیوند میدهد.
آتش در آئین زرتشت نمادی از خلوص و پاکی است
و عنصر آتش در همهی جهان پراکنده اس��ت مثال در
خورشید .یکی از جنبههای اسطورهی آتش ،قربانی و
مرگ اس��ت .آتش قربانیها را میپذیرد و انسان را به
خدا میرس��اند ،آن هم با مرگی پاک که ناخالصیها را
میس��وزاند .مرگ در عرفان اس�لامی نیز چون آتش،
نم��ود وصول به مقام مالقات الهی و وصول به مراتب
باالی هستی است(.افراسیابپور)24 ،1389،
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بچگا ِن خویش
آهو روانه گشت سوی ّ
وانگه بهارِ گلشنِ صیّاد شد خزان
زمانی چند گذشته اما آهو بازنگشته است .ترس از گذر
زمان و اضطراب ناش��ی از آن بر فضا حکمفرماس��ت.
صیاد به علت ترس و تردی��د ،دائما تهدید میکند اما
امام در پناه ایمان به خدا ،خود را آرام میسازد.
چون ساعتی گذشت که پیدا نشد غزال
چشم از ادب ببست گشود از غضب ،زبان
در استغاثه بود گلِ گلشنِ نبی
آهو ز روی دشت همان لحظه شد عیان
صحنههای توصیف شده در چند بیت پایانی به کمک
س��اختارهای منظومهی ش��بانهی تخیالت ،تخیل شده
اس��ت .نمادهای مربوط به صورتهای زمان ،ش��کل
ترس��ناک خود را از دس��ت داده و تلطیف میش��ود.
در تابل��وی حری��م حفاظت نیز که تقریب��ا این بخش
از روای��ت در آن تصویر ش��ده ،دو قطب خیر و ش��ر
در مقاب��ل یکدیگر ق��رار گرفتهاند اما ن��ه به صورت
تض��ادی و در حالتی جدلی ،بلک��ه گفتهپرداز با پیوند
بی��ن عناصر تابلو ،آن را در منظومهی ش��بانهی تخیل
جای داده و همهی عناصر وحشتآور را تلطیف کرده
اس��ت .فیگور پیکرهها در این تابل��و به نوعی تاییدگر
این مطلب اس��ت؛ نحوهی جایگیری امام در س��مت
راس��ت و باالی تابلو ،و قرار گرفتن صیاد در پایین و
س��مت چپ ،نوعی ترکیببندی اس��تعاری با نگرشی
به مفاهیم نمادین س��مت راس��ت و چپ است .اسب
و صیاد که افس��ار اسب را در دس��ت گرفته با وجود
اینکه در س��مت چپ تابلو قرار گرفتهاند ،اما از لحاظ
چرخش بدن به گونهای متمایل به سمت راست ترسیم
ش��دهاند ،همچنین نگاه هر دو به طرف باال و به سمت
حضرت است؛ این ترکیببندی میتواند میل به تعالی
و پیوستن به قطب خیر را القا کند.
ِ
قطب خیر و
در تابلوی حریم حفاظت ،پیوند میان دو
ِ
تلطیف ترس ایجاد شده از نمادهای زمان
شر از طریق
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در منظوم��هی روزانهی تخیل مانن��د نمادهای ریخت
حیوانی ص��ورت میگیرد .از ریخته��ای حیوانی به
تصویر کش��یدن خصوصیات خ��اص حیوان از جمله
حرکات کائوتیک است .در این تابلو جنب و جوش و
حرکت از طریق فرم پاهای حیوانات به گفتهخوان القا
میشود .در حقیقت حیوان در تخیل انسانی ،یک جنب
و جوش مجس��م را نش��ان میدهد .این مانند اینست
که در تعدادی از تمدنهای گذش��ته ،گاو و مخصوصا
اس��ب مظهر حرکت ،تغییر ،فرار زمان و در نتیجه رنج
و مرگ میباش��د .تمام ای��ن ارزشدهی منفی حیوانی
در تصویر کهن الگوی دهان دن��داندار و نابودکننده،
ب��ه اوج میرس��د ) .)O´Mara, 1991،111نابودگری
حیوانی را در تصویر پوزهی گرگ و دندانهای تیزش
که س��مت چپ تابلو تصویر ش��ده میت��وان دید ،که
ریخت حیوانی و ترس از دریده ش��دن را القا میکند،
اما تخیل گفتهپردازِ تابلو ،با ترس��یم نکردن بدن گرگ
به طور کامل و واضح ،و جای دادن آن میان قاب اول
و دوم ،همچنی��ن حضور کم رنگ این حیوان نس��بت
به حیوانات دیگر ،ترس از مرگ را کمتر کرده اس��ت.
نقاش همچنی��ن تالش میکند با در کن��ار هم آوردن
گ��رگ و آهوبچه فضای یوتوپیای��ی توحیدی منظومه
خود را شکل بخشد؛ فضایی که در آن گرگ و بره در
کنار هم به دوس��تی قرار م��ی گیرند .عامل دیگری که
اضط��راب درونی ناش��ی از تصاویر ریخت حیوانی را
کنترل میکند ،نمادهای روش��نایی است که به صورت
هالهی نوری آتشگون بر چهرهی امام رضا (ع) ترسیم
ش��ده اس��ت و خلوص و پاکی ایش��ان را در پیوند با
عنصر آتش و اسطورههای آتش نشان میدهد.
در قصیدهی والیتنامه حرکت از منظومهی روزانه به
منظومهی ش��بانهی تخیل ،با نمادهایی از ساختارهای
ترکیب��ی و س��اختارهای عرفانیِ مرب��وط به منظومهی
ش��بانه اتفاق میافت��د .در بیت زیر (بی��ت  )40آهو با
گش��تن یا چرخیدن دور امام رضا (ع) ،به دور او دایره
میبن��دد« .میرچا الیاده دای��ره را بیانگر میل به وحدت
معنوی و تداعیکنندهی امنیت میداند .از نظر او دایره

بس��تن در جایی س��بب امنیت و دور س��اختن ارواح
خبیثه میشود( ».سلمانی نژاد مهرآبادی )40 ،1393 ،با
این وصف ،آهو و فرزندانش تحت حفاظت و حمایت
امام قرارگرفته ،به آرامش میرسند .این فضای بسته و
مقدس اطراف ایشان ،از نظر ژیلبر دوران نماد خلوتگاه
در ساختارهای عرفانی میباشد که در منظومهی شبانه،
تخیل ش��ده اس��ت و با عبارت «به فرق وی انداخت
س��ایهبان» که منظور ایجاد فضایی امن و راحت است،
ملموستر میشود.
ِ
خاک پای امام غریب را
بوسید
به ِر ثواب گشت به دورش چو آن زمان
و آن گاه هر دو بچۀ خود کرد پیشکش
سلطان دین به ِ
فرق وی انداخت سایهبان...
در پایان روایت ،صیاد پشیمان شده و با امام رضا (ع)
بیعت میکند؛ در واقع وی خواس��تار پیوند میان خود
و ایش��ان است .بر این اس��اس ،ساختارهای ترکیبی یا
دراماتیک از منظومهی ش��بانهی تخیل با واژهی آتش
در عبارت «آه تو زد آتش��م به جان» به صورت نمادی
از پیوند و آشتی میان دو قطب ،خود را نشان میدهد.
صیّاد چون که معجزه را دید شد خجل
یکباره رفت از س ِر او طاقت و توان
صیّاد عرض کرد به آن شهسوارِ دین
ِ
نجات اسیران شدی به جان
کای باعث
از صدق توبه کردم و هستم امیدوار
بشماریم ز خیل محبّان خاندان
ِ
صاحب سخاوت و احسان ز لطف ،گفت
آن
صیّاد را که ،آه تو زد آتشم به جان
من ضامنم به جمله غریبان ،تویی غریب
بگذشتم از گناه ِ تو و جمله دوستان
از میان ساختارهای تخیل ،ساختار ترکیبی توسط یک
فرآیند دیالکتیک یا ش��کل چرخ��های ،موفق به کنترل
بهتر زمان و مرگ میش��ود .این امر در س��اختار کلی
قصیده مشهود اس��ت به طوری که گفتهپرداز در چند

بیت آغازین قصیده ب��ه مدح امام رضا (ع) و در چند
بیت پایانی نیز به مدح ایش��ان پرداختهاند که س��اختار
دورانی قصیده را نشان میدهد.
ِ
غریب طوس
ای شم ِع دودمان امامت،
بهر خدا نظر بنما سوی مخلصان
دارند دوستان همه شوق زیارتت
از آرزوی خویش مکن نا امیدشان
لیکن ز لطف کن به سلیمی نظارهای
قدّ ش ز بارِ محنت جدّ تو شد کمان
در تابلوی حریم حفاظت نی��ز همهی اجزاء در فرمی
دورانی خلق شدهاند که از ویژگیهای اکثر نقاشیهای
استاد فرش��چیان همین تصویر شدن بر پایهی ساختار
زیربنایی دایرهوار اس��ت .در ای��ن تابلو گویی همهی
اجزاء -موجودات و گیاهان -به س��وی امام رضا (ع)
یا به عبارتی قطب خیر ،متمایل هستند .فضای دورانی
ع�لاوه بر اینکه حرکت و پویایی را القا میکند ،یکی
از ویژگیهای منظومهی شبانهی تخیل است .از دیگر
ویژگیهای تخیل استاد فرشچیان که در ساختار عرفانی
ج��ای میگیرند ،تمایل به حضور رنگهای مختلف و
تحریک حواس و همچنین ترسیم مینیاتوری و همراه
با جزئیات است .ساختارهای عرفانی با مدد نمادهای
کوچککننده یا تلطیفکننده به قدرت زمان خونآشام
پاس��خ میدهد[ ،ک��ه] موضوعاتی با قب��ض ضعیف،
تاریک و از لحاظ لغوی «شبانه» هستند( .نامورمطلق و
شاندز)133 ،1386 ،
نتیجهگیری
روای��ت تاریخی پناهجویی آهو ن��زد امام رضا (ع) را
دو ت��ن از هنرمن��دان ،یکی در قالب ش��عر و دیگری
در قال��ب تابلوی نقاش��ی ،تخیل کردهان��د که هر یک
ویژگیهای خاص خود را داراس��ت .بررسی آثار این
دو هنرمن��د در کنار یکدیگر در نهای��ت این نتیجه را
بدس��ت داد که تمام تصاویر ،در ارتب��اط با اعتقادات
دین��ی و مذهبی این دو گفتهپرداز تخیل ش��دهاند .در
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دین اس�لام اعتقاد بر این است که در پیشگاه خداوند
همه موجودات برابرند و تفاوتی میانش��ان نیست .در
این مکان اسطورهای -آرمانی همه موجودات در صلح
و آش��تی بسر می برند؛ بنابراین نوع تفکر گفتهپردازان
مس��لمان اصوال آشتی و دوس��تی میان دو قطب خیر
و ش��ر اس��ت .س��لیمی تون��ی ،گفتهپ��رداز قصیدهی
والیتنام��ه ،مس��لمانی مؤمن و پایبند ب��ه باورهای
اس�لامی و مذهب تش��یّع بود ک��ه اخب��ار و روایات
مذهبی و تاریخ گذشتهی اسالمی را خوب میدانست.
(س��لیمی تونی .)37 ،1390 ،در نوش��تار او نیز اتصال
جم�لات با «و» و بریده نبودن عب��ارات ،این اعتقاد و
ن��وع تفکر را تایید میکن��د .همچنین در تخیل قصیده
ش��اهد گذری هس��تیم از تصاویر سهگانهی منظومهی
روزان��ه تخیالت با ارزشهای منفی که با تهدید قطب
ش��ر ظاهر میش��وند ،به تصاویر مربوط به منظومهی
ش��بانهی تخیالت که با ظهور قطب خیر پدید میآیند.
محمود فرش��چیان ،گفتهپرداز تابلوی حریم حفاظت،
نی��ز در اثر خوی��ش از منظومهی ش��بانهی تخیل بهره
گرفت��ه اس��ت و رابطهی بین دو قط��ب در آن تعاملی
و پیوندی میباش��د .بنابراین میتوان گفت که گفتمان
دینی حاکم بر روایت ،صورتهای تخیل ش��ده در اثر
هر دو هنرمند را به سوی تخیل شبانه سوق داده است.
ع�لاوه بر ای��ن ،آنان حضور امام معص��وم را همچون
پن��اه یا پناهگاه��ی میدانند ک��ه در س��اختار عرفانیِ
منظومهی ش��بانهی تخیالت ظاهر شده است .ساختار
عرفانی در اثر فرش��چیان در ترسیم مینیاتوری و همراه
با جزئی��ات ،تمایل به اس��تفاده از رنگهای گوناگون
و تحریک ح��واس و بهرهگیری از س��اختار دورانی،
خود را نش��ان میدهد و در قصیدهی سلیمی تونی نیز
عالوه بر اس��تفاده از نماده��ای مربوط به عکسالعمل
تغذیهای ،در طواف یا دایره بس��تن آهو دور امام رضا
(ع) مشهود است .پناهگاه ،امنیت و حفاظت در مقابل
مرگ را نش��ان میدهد و در ساختار عرفانی ،تصویری
مربوط به زن (یا مادر) میتواند باش��د که در این آثار
در ش��خصیت آهوی مادر نمود یافته است و در کل به
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مهربانی مادرانه و رفعت روحانی مربوط است.
دالل��ت معنایی این گفتهها با توج��ه به فرهنگ ایرانی
راویان تخیل��ی« ،حمایت از مظل��وم و هدایت ظالم»
است .در نهایت اینطور درک میشود که گفتهپردازان
این آثار با تکرار عمل اس��طورهای ام��ام رضا (ع) در
حقیقت قصد داش��تهاند به نوعی رفتارهای اخالقی را
زنده نگه داشته و در جامعهی خویش تثبیت نمایند.
پینوشت:
Le regime diurne . 1
Le régime nocturne . 2
 .3منظ��ور ژیلبر دوران از منظومه س��اختاری کلی و عمومی اس��ت که در آن
گروهی از تصاویر ،از یک تخیل مش��ترک و مش��ابه استفاده میکنند( .عباسی،
)81 ،1390
Schizomorphe ou Héroïque . 4
Mystique . 5
Synthétique . 6
 . 7ابن بابویه قمی (الش��یخ الکبر ابی جعفر الصدوق) در کتاب خویش «عیون
اخبار الرضا» ،اصل روایتی که سبب ملقب ساختن امام رضا(ع) به «ضامن آهو»
شده است را براساس آنچه ابومنصور محمد بن عبدالرزاق طوسی گفته و پس
از دو تن به گوش ایش��ان رس��یده اس��ت ،چنین نقل میکند .گویندهی اصلی
داس��تان ابومنصور محمد بن عبدالرزاق طوسی ،که خود همان شکارچی بوده
است میگوید ،در روزگار جوانی ،نظر خوشی به طرفداران مشهد الرضا نداشتم
و در راه لباسها و خرجی و نامهها و حوالههای زائران را به ستیزه میستاندم.
روزی به شکار بیرون رفتم و یوزی را به دنبال آهویی روانه کردم .یوز همچنان
به دنبال آهو میدوید تا به ناچار ،آهو را به پای دیواری پناهید و آهو ایس��تاد.
یوز هم رو به رویش ایس��تاد ولی به او نزدیک نمیشد .هرچه کوشش کردیم
که یوز به آهو نزدیک شود یوز از جای خود تکان نمیخورد؛ ولی هروقت که
آهو از جای خود دور میشد ،یوز هم او را دنبال میکرد ،اما همین که به دیوار
پناه میبرد ،یوز بازمیگش��ت تا آنکه آهو به سوراخ النهمانندی در دیوار مزار
حضرت داخل ش��د .من وارد رباط ش��دم و از ابی نصر مقری پرسیدم ،آهویی
که اآلن وارد رباط ش��د کو؟ گفت ،ندیدمش .آن وقت ،به همان جایی که آهو
داخلش ش��ده بود درآمدم و پشگلهای آهو و رد پیشابش را دیدم ،ولی خود
آهو را ندیدم .پس با خدای تعالی پیمان بس��تم که از آن پس زائران را نیازارم
و جز از راه خوبی و خوشی با آنان درنیابم( ...ابن بابویه القمی)381 ،1378 ،
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