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چکيده
بررسی تصویر هنرمند در داستاننویسی معاصر از منظر مطالعات میانرشتهای ادبیّات تطبیقی ،نشان مییدهید کیه برخیی از
رمانهای فارسی و عربی از جلوههای نقّاشی شکل گرفته است .دو رمان چشمهایش به قلم بیرر علیوی و ذاکرة اسدر
اثر احالم مستغانمی که دربارة زندگی نقّاش و ارتباط او با مدلهای نقّاشی نوشته شدهاند ،گویای این الهام هنیریانید .در
این تحقیق به روش تحلیل سبکشناسی متن ،ساختار هر دو رمان در سه حوزة زبانی ،ادبی و فکیری بیه لحیان نذیون هنیر
تجسیم
نقّاشی بررسی شده است .اشاره به ابرارهای نقّاشی ،نام نقّاشان مشهور و تابلوهایشان ،بیان توصیفهای قوی بسیان ّ
تصویر ،استذاده از مکاتب هنری و توجّه به زندگی هنرمند ،از مهمترین تمهیداتی است که رمان معاصیر را بیه منرلیت میتن
نوشتاری به حوزة هنرهای دیداری نردیک میکند .پژوهش حاضر با هدف شناخت تأثیر نقّاشی در رمان نوشته و کوشش
شده است تا ضمن معرّفی نوع ادبی «رمان هنرمند» ،دو نمونت مشهور از این نوع رمانها در ادبیّات معاصر فارسیی و عربیی
ارزیابی شود .گذتنی است نویسندگان این رمیانهیا ضیمن بحیا از هنیر ،بیه نقید اوضیاع سیاسیی و اجتمیاعی عصیر نییر
پرداختهاند.
واژگان کليدی :رمان ،نقّاشی ،ادبیّات تطبیقی ،مطالعات میانرشتهای ،چشمهایش ،ذاکة اسد .
 .1تاریخ دریافت1333/5/11 :
 .2رایانامت نویسندة مسئول:
 .3رایانامه:
 .4رایانامه:
 .5رایانامه:

تاریخ پذیرش1333/3/23 :
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 .5پيشگفتار
پیوند آثار ادبی با نقّاشی را میتوان در هنرهایی چون تذهیب و نگارگری کتابها و نسخههیای خطیی و
در آثار گرافیکی و نشریات مشاهده کرد .در این هنرها ،نقّیاش از مضیامین متنیوع ادبیی ماییه مییگییرد
اشخاص و صحنههای داستانها را مینمایاند و سخن شاعر یا نویسنده را بیه زبیان خی و رنی

مجسیم
ّ

می کند .ارتباط بنیادی بین عمل نوشتن و عمیل نقیش کیردن آنچنیان اسیت کیه در زبیان فارسیی ،فعیل
نگاریدن یا نگاشتن  -و لغات و کلمیات مشیتق از آنهیا  -هیر دو معنیا را مییرسیانند .در گذشیته ،آثیار
منظوم و منثور ادبی را با خ خوش مینگاشتند و سپس ،این وظیذیه را بیر عهیده نقّیاش مییگذاشیتند تیا
طبق سنّت معمول ،بخشهایی از مت ن را به تصویر در آورد و بر کتاب بیذراید .از ایین منظیر ،مشیابهتی را
بین هنر کتابآرایی و گرافیک امروزی بیازمییشناسییم« .اسیا

هنیر گرافییک بیر تلقیین و ترکییب دو

عنصر نگارش (زبان نوشتاری) و نگاره (زبیان تصیویری) مبتنیی اسیت» (اشیرفی .)11-11 :1376 ،مسیلّم ًا
«ارتباط ادبیّات با هنرهای زیبا از دوران باستان همواره مطرح بوده است .این ارتباط بیشتر در حیوزة شیعر
و نقّاشی جلوه یافته است و در فرهنی

هیای مختلیف پیشیینت دیرینیه دارد» (انوشییروانی .)3 :1332 ،امّیا،

امروزه در نگارش رمانها ،نویسندگان از هنر همچون موضوعی در آفرینش اثرش بهره میگیرند و میثالً
شخصیّت هنرمند را در مرکر داستان میگذارند یا تابلویی را موضوع کار قرار میدهنید و ایین ،یکیی از
گونههای جدید تعامل ادبیّات و هنر است.
پژوهش حاضر با هدف شناسایی کاربرد نقّاشی و مضمون هنرمند نقّاش در رمیان نوشیته شیده اسیت.
پرسش بنیادین نگارندگان در این پژوهش این است که آیا میتوان نمونیههیای موفّیق «رمیان هنرمنید» را
در داستاننویسی معاصر فارسی و عربی یافت؟ دیگر آنکه در این نوع رمانها ،چگونه از هنیر نقّاشیی در
خلق داستان استذاده شده است؟
در پاسخ به این پرسشها ،نخست باید نوع ادبی رمان هنرمند را شیناخت .اسیتذاده از «هنرمنید نقّیاش»
به منرلت شخصیّت اصلی ،روشی است که ابتدا در ادبیّات آلمان و فرانسه صورت گرفت و بیه تیدریب بیه
روش اصلی رماننویسان قرن بیستم اروپیا تبیدیل شید .ایین نیوع ادبیی در آثیار نویسیندگان معاصیر و از
جمله ،برر

علوی و احالم مستغانمی که به گونهای از هنر و فرهن

این کشورها تیأثیر گرفتیه و حتّیی

برههای از زمان را در آنجا زیستهاند ،راه یافته اسیت .شخصییّت اصیلی رمیانهیای چشیمهیایش و ذاکرة
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اسدر  ،نقّاشانی هستند که تحوّل روحی و کمال هنری آنها محور داستان قرار گرفته است .این دو رمیان
تنها به سبب استذاده از تم مشترک نقّاشی مدّ نظر قرار نگرفتهاند ،بلکه نویسندگان آنها با استذاده از هنیر
نقّاشی ،دیدگاهشان را نسبت به شرای سیاسی و اجتماعی عصر و انتقاد از آن بیان میکنند.
از زمینههایی که مطالعات تطبیقی در آن بررسی میشود ،جنبههای تشیابه و تمیایر تخیّیل در مباحیا
گوناگون ادبی و هنری همچون شعر ،رمان و نقّاشی است .بینشها و خالّقیتهای هنرمند در هیر ییک از
این شاخهها بنابر عملی یکسان یا متذاوت است .این تذاوتها و تشابهات یکیی از زمینیههیای تحقییق در
ادبیّات تطبیقی به شمار میرود زیرا همانطور که ممکن است زمینت ارائه در این رشتهها متذاوت باشید،
عواملی هست که میتواند این آثار را به همکنشی شگرفی نردیک کند چنانکه برای نمونیه ،در رمیان
هنرمند ،همگرایی ادبیّات و نقّاشی را میتوان مشاهده کرد .به باور مؤلّف کتاب سبکشناسی «بایید میتن
را از سه دیدگاه زبان ،فکر و ادبیّات بررسی کنیم تا بدینوسیله بتیوانیم بیه اجیرای متشیکّلت میتن اشیرافی
پیدا کنیم و ساختار متن را دریابیم» (شمیسا )13 :1362 ،از این روی ،نگارندگان در این پیژوهش برآننید
تا با نقد سبکشناختیِ چشمهایش و ذاکة اسد در سه سطح زبیانی ،ادبیی و فکیری ،شیکلگییری رمیان
معاصر را از هنر نقّاشی نشان دهند.
 .5-5پيشينة تحقيق

دربارة ارتباط ادبیّات با هنر ،به ویژه نقّاشی ،کتابهای متعدّدی در زبان فارسی بیه رشیتت تحرییر درآمیده
است که از آن جمله میتوان به همگامی نقّاشیی بیا ادبیّیات از قیرن ششیم تیا ییازدهم هجیری اثیر مقیدم
اشرفی با ترجمت رویین پاکباز و تصاویر دنیای خیالی از بابک احمدی اشاره کرد .در برخی مقیاالت نییر
دربارة نذون نقّاشی در شعر اشاراتی شده است .علیرضا انوشیروانی و اللیه آتشیی در دو مقالیه بیا عنیوان
«تحلیل تطبیقی و بینارشتهای شیعر و نقّاشیی در آثیار سیهراب سیپهری» و «ادبیّیات و نقّاشیی :نقّاشییهیای
رمانتیک بلیک از حماست میلتون» ،به تعامل شعر و نقّاشی پرداختهاند و عمدتاً بر الهامپیذیری و اقتبیا

و

دریافت نقّاش از شاعر تأکید ورزیدهاند .البتّه ،این وجهی از پیوند نقّاشیی و ادبیّیات اسیت کیه از دیربیاز
بدان توجّه شده است امّا در پژوهش حاضر ما بیش از هر چیر به تأثیر نقّاشیی بیر ادبیّیات بیه وییژه رمیان
پرداختهایم .علیرضا انوشیروانی در مقالت «مطالعیات بینارشیتهای ادبیّیات تطبیقیی» نییر بیه تحقییق دربیارة
پیوند ادبیّات با سایر هنرها به ویژه نقّاشیی و سیینما مییپیردازد .وی در مقالیت دیگیر بیا عنیوان «ضیرورت
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ادبیّات تطبیقی در ایران» به ارتباط ادبیّات با سایر هنرها و از جملیه نقّاشیی اشیاره مییکنید .دربیارة پیونید
نقّاشی و رمان ،مقالت «همکنشی ادبیّات و نقّاشی در قرن نوزده فرانسه بیا نگیاهی بیه رمیان مانیت سیالمون
برادران کنگور» به قلم مهری زیبایی شایان نکیر اسیت .در ایین مقالیه ،ضیمن اشیاره بیه نذیون نقّاشیی در
داستاننویسی غرب به ویژه فرانسه ،چگونگی استذاده از هنر نقّاشی در سطح زبیانی رمیان مانیت سیالمون
بررسی شده است.
در میان شاعران و نویسندگان عرب ،آثار کسانی چون بحتری ،شاعر «قصیدة سینیه» ،یا جبیران خلییل
جبران که خود نقّاش و نویسنده بوده ،مورد ارزیابی قرار گرفته است .منتقیدان عیرب کتیابهیایی را نییر
دربارة پیوند ادبیّات و هنر نگاشتهاند چنانکه محمد منیدور در کتیاب األدب ومذاهبر و شیوقی ضییف در
کتاب الفن ومذاهب يف الشعة العرةي چنیین رویکیردی داشیتهانید .جهیاد عطیا نعیسیه در مقالیت «الةوایر والدرةود

الدمعی البصةی » به تعامل سینما و داستان پرداختیه اسیت .در کتیاب ارزشیمند موسروة الدرةد العةیر بیه قلیم
عبداهلل ابراهیم که دربارة انواع داستاننویسی نکیاتی آمیده ،نویسینده بیا اسیتذاده از منیابب غربیی از رمیان
تکامل شخصیّت که به زندگی هنرمند اختصاص دارد سیخن گذتیه ،امّیا نیامی از آثیار احیالم مسیتغانمی
نبرده است .جر اینها ،نگارندگان پژوهش مستقلی را دربارة تعامل نقّاشی با داستاننویسی معاصیر عیرب
به ویژه در خصوص آثار احالم مستغانمی نیافتهاند.
دربارة رمان چشمهایش ،پژوهشهای زیادی صورت گرفته که از آن میان مییتیوان بیه کتیابهیای
داستاننویسهای نامآور معاصیر اییران از جمیال میرصیادقی ،پاییهگیذاران نثیر جدیید فارسیی از حسین
کامشاد و صدسال داستاننویسی ایران از حسن میرعابدینی اشاره کرد .در خصیوص آثیار مسیتغانمی در
ایران ،تحقیق چندانی صورت نگرفته است .با جستوجیو در منیابب الکترونیکیی ،پاییاننامیهای بیا عنیوان
بررسی و تحلییل داسیتانهیای «ذاکرة اسدر  ،فوضر اوروا  ،ةربرة سرةیة» از احیالم مسیتغانمی بیه قلیم زهیرا
ناظمی یافت شده است .وی در این رساله به بررسی عشیق ،میر

و وطین کیه از بیارزترین موضیوعات

رمانهای مستغانمی است ،میپردازد .امّا ،در میان اعراب ،پژوهشهایی دربارة احالم مستغانمی بیه وییژه
رمان ذاکرة اسدر – که برندة جایرة ادبی نجیب محذون شده  -صورت گرفته اسیت .عبیدالرّحمن ییاغی
در کتاب يف الّد الطببید در خصیوص رمیان ناکیره الجسید و گذتمیان سیاسیی و مبیارزاتی نویسیندة آن
سخن گذته اسیت .احمید دوغیان هیم در کتیاب يف األدب اسزایرة اور ی بیه ایین امیر اشیاره دارد کیه در
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رمانهای احالم مستغانمی اغلب نمودی از مقاومت الجرایر دیده مییشیود .مقالیهای بیا عنیوان «ال راسرب

والبحرو :روایر ذاکررة اسدر ألحرام مدررطنبم و األفر املفطرو » اثییر عییاطف البطییر

در مجلّ یت املعةفر بییه چییا

رسیده که در آن ،رابطت نویسنده و اثر هنریاش و نیر شخصیّتهای داستان ناکیرة الجسید بررسیی شیده
است .پایاننامهای بیا عنیوان «شرعةی الرّص الةوائر يف روایر ذاکرة اسدر ألحرام مدرطنبم » از سیامیه حامیدی در
دانشگاه الجرایر نوشته شده که نویسنده عمدتاً بیه نقید شیعرگونگی فضیای داسیتان ذاکرة اسدر پرداختیه
است .با این حال ،تا آنجا که نگارندگان جستوجو کردهاند ،این پژوهشها دربارة احالم مسیتغانمی و
نوگرایی وی در روایت تبیین گشته امّا دربارة نذیون هنیر نقّاشیی در سیاختار ذاکرة اسدر و مقایسیت آن بیا
رمان چشمهایش پژوهشی به ثبت نرسیده است.
 .1-5روش تحقيق

تحقیق در ادبیّات ملل جهان و بررسی تشابهات و تغایرات آنها در دو مکتیب شیناختهشیده (فرانسیوی و
امریکایی) از شاخههای مهم تحقیقات تطبیقی است .روش ایین مقالیه بیر مبنیای شیاخت امریکیایی چنیین
پژوهشهای استوار است .آندسته از منتقدان غربی و ایرانی و عرب که پیرو این شاخت تطبیقیی بیه شیمار
میروند ،عمدتاً به نردیکی پژوهشهای تطبیقی و مطالعیات مییانرشیتهای اشیارات مکیرّری دارنید« .بیر
اسا

دیدگاه منتقد مشهور و از پیشروان مکتب آمریکایی ،هنری رماک  ،1منتقدان میتواننید بیه تحلییل

ادبیّات ملل جهان  -فارغ از معیار اختالف زبان و خارج از مرزهای قومی و نژادی [چییری کیه در شیاخت
فرانسوی مالک عمل است]  -بپردازند .همچنین ،میتوان به مطالعت تطبیقی ادبیّیات بیا سیایر حیوزههیای
علوم انسانی و زمینهها و تعیابیر مشیترک آنهیا اقیدام کیرد» (الخطییب .)51 :1333 ،در نحلیههیای نیوین
ادبیّات تطبیقی نیر به ایجاد رشتت جدید علمی چون مطالعات تطبیقیی ادبیّیات و فرهنی

روی آوردهانید.

در این رویکرد« ،منتقدان متن را فق به متن نوشتاری و ادبیّات را فق به ادبیّیات معییار و معتبیر محیدود
نمی کنند و حیطت مطالعات خود را به سینما و نقّاشی و ادبیّات عامهپسند نییر مییگسیترانند» (انوشییروانی،
 .)15 :1313بر همین اسا  ،برخی منتقدان عرب نیر بر این باورند که «هرگاه بخیواهیم در بییان افکیار و
اندیشه ها از زبان مشترک کالم و تصویر و صدا سخن بگوییم و این زبانها را باهم نقد و بررسیی کنییم،
وارد ادبیّات تطبیقی شدهایم» (عطا نعیسه .)175 :2111 ،از این روی ،آنچه در ایین پیژوهش بیر آن تکییه
میشود تأثیر و تأثر دو نویسندة معاصر فارسی و عربی نیست بلکیه درک جلیوههیای نقّاشیی در سیاخت
1. H.H.Remak
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رمان چشمهایش و ذاکةهاسد و نحوة برخورد دو نویسینده بیا ایین هنیر تصیویری ،اسیا

تحقییق اسیت.

بدیهی است این بررسی میتواند زمینههای مشیترک و بیینرشیتهای ادبیّیات و نقّاشیی را در رمیاننویسیی
معاصر فارسی و عربی نشان دهد و به همگرایی عمیقتر هنر و ادبیّات یاری برساند.
در پژوهش حاضر با استذاده از تحلیل سبکشناسییِ میتن ،سیبک هیر دو رمیان در سیه سیطح زبیانی،
ادبی و فکری بررسی شده و تأثیر هنر نقّاشی در هر ییک تبییین شیده اسیت .شیایان ییادآوری اسیت کیه

نگارندگان ترجمت نمونهها و عبارات عربی رمان ذاکة اسد را با اصالحاتی در پینوشت آوردهاند.
 .1-5چارچوب نظری

مطالعات ادبیّات جهان از نگاه منتقدان عمدتاً به روشی گذته میشود که به بررسی و معرّفی آثیار ادبیی و
حسن خوانش آن آثار مربوط میشود و «میکوشد تا ارزش ،کارکرد و تغیییرات اثیر ادبیی را در خیارج
از موطن آن نشان دهد» ( .)Damrosch, 2009: 5اصطالح ادبیّات جهان یا ادبیّیات همگیانی ،چنیان کیه
وان تیگم بیان کرده« ،آن جنبشها و شیوههای ادبی را که از مرزهای ملی فراتر میرود مطالعیه مییکنید
و در این صورت باید اصطالح «ادبیّات» را کلّیتی بدانیم که میتوان رشد و پرورش آن را صیرفنظیر از
تمایرات زبانی بررسی کرد» (ولک و وارن .)45-44 :1312 ،نکتت دیگری که باید بدان توجّه داشیت آن
است که یکی از راههای جهانی شدن آثار ادبی ،ارتباط و تعاملی است که این آثار با سایر هنرها دارنید.
در اینجاست که با استذاده از نقد تطبیقی و به دو شیوه میتوان از پوییایی و پیونید ادبیّیات و هنیر سیخن
گذت« :اوّل اینکه چگونه مذهوم ییا نمیادی مشیخّ

از میتن نوشیتاری بیه حیوزة هنرهیای دییداری وارد

میشود که در اینجا پژوهشگر به دنبیال کشیف فراینید اقتبیا

اسیت .نویسینده بیا کلمیه یعنیی زبیان
و

نوشتاریاش و هنرمند با استذاده از ابرار هنری خاص خودش مانند خ و رنی

 ،صیوت و آوا ،سین

چوب و با دوربین فیلمبرداری همان مذهوم را بیان میکنید .در ایینجیا پیرنی

واحیدی در قالیب رسیانت

متذاوت بیان میشود که با توجّه به اینکه سیازوکارهای خیاص خیود را بیرای بییان مذیاهیم دارد ،نیاگریر
تغییراتی در داستان را در پی دارد .اقتبا های سینمایی و نمایشی یا نقّاشیها و موسییقیهیای برگرفتیه از
آثار ادبی در زمرة چنین پژوهشهایی میگنجند .دوّم ،چگونه مذهیوم انتراعیی واحیدی چیون میر

ییا

مجسیمهسیاز بیا تراشییدن
ّ
شذقت یا ناامیدی در ادبیّات و سایر هنرها متجلی میشود؟ شیاعر بیا کلمیات و
سن

احسا

خیود را از همیان مذهیوم بییان کیرده اسیت .تنهیا تشیابه بیین شیاعر ،پیکرتیراش ،نقّیاش و

موسیقیدان وجود مضمونی یکسان نرد آنان است که در قالب هنرهای متذاوت بییان مییشیود .در چنیین

تأثیر هنر نقّاشی در «چشمهایش» برر
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پژوهشی وظیذت پژوهشگر ادبیّات تطبیقی بررسی تأثیر و تأثر نیست ،بلکه پیبردن به روشهای متذیاوت
بی ان ادبیی و هنیری اسیت کیه در یکیی از کلمیه و در دیگیری از ابرارهیای هنیری اسیتذاده شیده اسیت»
(انوشیروانی .)3 :1332 ،از این روی ،بررسی نقش هنر در خلیق و نگیارش داسیتان معاصیر بیه وییژه نیوع
رمان هنرمند ،در حوزة مطالعات میانرشتهای ادبیّات تطبیقی قرار میگیرد .مسلّم ًا توجّه بیه پیونید ادبیّیات
و نقّاشی که برپایت مباحیا بینارشیتهای اسیت ،مییتوانید پژوهشیگر ادبیی را از ابعیاد گونیاگون شیکل و
ساختار اثر و تعاملش با سایر هنرها آگاه سازد.
برخی رمانها که زندگی هنرمنیدی را شیرح مییدهنید( Kunstlerroman ،واژة  Künstlerبیه معنیی
هنرمند و اصطالحی آلمانی است) ییا «رمیان هنرمنید» خوانیده مییشیوند .در فرهنی

هیای اصیطالحات

تخصّصی ،رمان هنرمند را یکی از انواع رمان رشد و کمال دانسته و از نمونههای درخشان آن بیه تصیویر
مرد هنرمند در جوانی  1اثر جیمر جویس  2و برخی از آثار توما

مان  3و سامرست موام  4اشاره کیردهانید.

در این نوع رمان ،نویسنده تحیوّالت و مناسیبتهیای نهنیی و عیاطذی خیود را بیه سییای زنیدگینامیهای
شخصی و به زبانی شاعرانه شرح میدهد و نیر دیدگاهش را در خصیوص هسیتی و البتّیه زیبیاییشناسیی
هنر بیان میکند .در این بازگویی ،مراحل مختلف زندگی عاطذی و تکوینی هنرمند از زمیان طذولییت تیا
دستیابی به بلوغ فکری و کمال هنری وی تصیویر مییشیود (ر.ک :داد 151 :1315 ،میرصیادقی:1366 ،
 .)Abrams, 2009: 229 136-137موضوع اینگونه رمانها تکامل نهن و شخصیّت هنرمند ،در حکم
قهرمان داستان ،است .هنرمند قهرمان ،تجربیات مختلذی را پشت سر مییگیذارد و معمیوالً بعید از سیپری
کردن بحران روحی ناشی از رابطت عاشقانه با مدلش و نیر میل به کمالطلبیی ،نهایتیاً بیه ماهیّیت ،نقیش و
وظیذت خود در جهان پی میبرد .در کتیاب معجر املصربححب العةریر يف الحنر واألدب ،رمیان هنرمنید را «روایر

قبرب البر ررة » نامیدهاند« :نوعی از داستان که به توصیف دگرگونی شخصییّت هنرمنیدی از دوران طذولییت
تا هنگام پختگی و کمیال مییپیردازد» (وهبیه و المهنید  .)117 :1314 ،همچنیین ،در معجر املصربححب

االدری اثر ابراهیم فتحی و معج املصبححب األدریر املعبررة نوشتت سعید علوش ،این نوع رمیان زیرمجموعیت

1. A portrait of the artist as a young man
2. James joiyce
3. Thomas Mann
4. Somerset Maugham
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رمان رشد و کمال آمده و با نام «روای الفّربن» از آن یاد شده است .متأسّذانه در این کتابها تنها به معرّفیی
رمییان هنرمنیید مطییابق ادبیّییات غییرب پرداختییهانیید و نمونییهای از ادبیّییات عربیی معرّفییی نشییده اسییت .در

فرهن های اصطالحات ادبی فارسی هم به تعریف رمان رشد و کمال بسنده شده ،امّیا در واژهنامیت هنیر
داستاننویسی در مدخل رمان رشد و کمال به نمونههایی از این نوع رمان در ادبیّات معاصر فارسی چیون
همسایهها اثر احمد محمود و مادرم بیبیی جیان اثیر اصیغر الهیی (میرصیادقی )137 :1366 ،اشیاره شیده
است .البتّه ،در این کتاب از رمان چشیمهیایش سیخن بیه مییان نیامیده اسیت .در ادبیّیات معاصیر اییران،
نمونههای دیگری از رمان هنرمند را میتوان نام برد ،چنیانکیه جرییرة سیرگردانی اثیر سییمین دانشیور و
آینههای دردار اثر هوشن

گلشیری از جمله این رمانها به شمار میروند .بررسیی مسیألت رمیان هنرمنید

در ادبیّات ایران ،باید در جستاری دیگر به طور مستقل پیگرفته شود.
چشمهایش اثر برر

علوی و ذاکرة اسدر بیه قلیم احیالم مسیتغانمی از نمونیههیای رمیان هنرمنید در

ادبیّات معاصر فارسی و عربی به شمار میروند که از تعامل نقّاشی و ادبیّات به وجود آمدهاند .شخصییّت
اصلی رمان چشمهایش ،استاد ماکان ،برر ترین نقّاش و مبارز ایرانی است .او در تبعیید تیابلویی بیا نیام
چشمهایش میکشد که تصویر آن ،چشمهای زنی اغواگر را به ببینده القا میکند .بخش نخست رواییت
داستان در پی یافتن صاحب چشمها است تا ارتباط استاد ماکان با این زن (نقّاش با مدلش) و علّت تبعیید
استاد مشخّ

شود .در بخش دوّم و پایانی ،راوی داستان با فرنگیس ،صاحب چشمها ،آشینا مییشیود و

ادامت داستان از زبان او نقل میگردد (ر.ک :کامشاد .)112-166 :1314 ،امّا ،رمان ذاکرة اسدر که جیایرة
ادبی نجیب محذون( - )1موسوم به گنکور( )2عربی  -را دریافت کرده ،دربارة نقّاشی به نیام خالید اسیت.
خالد ،مبارزی است که بعدها بیه نقّاشیی روی مییآورد .هنگیامیکیه وی بیه عنیوان نقّاشیی معیروف در
فرانسه نمایشگاهی دایر کرده ،به طور اتّذاقی با احالم ،دختر سییطیاهر (فرمانیدة او در جنی

الجراییر)،

روبهرو میشود .پس از این ،داستان به شیرح عشیق خالید بیه احیالم (نقّیاش و میدلش) مربیوط مییشیود
(ر.ک :غییرای عمییران .)443-433 :1342 ،رمییان ذاکررة اسدر از زبییان شخصیییّتهییا روایییت میییشییود.
شخصیّتهای مرکری این داستان ،سیطاهر ،خالد ،زیاد و حیرب و شخصیّتهای ثانوی ،ناصر ،همسر حیرب

حسیان تنهیا بیرادر خالید کیه بیه
به عنوان یک ارتشی ،مادر که جایگاه خاصی به او داده شده ،کیاترینّ ،
گونهای اشتباه کشته میشود و چندتن دیگرند« .خالید ،ییک شخصییّت محیوری اسیت کیه حامیل پییام

تأثیر هنر نقّاشی در «چشمهایش» برر
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داستان است .او در تقابیل بیا سییطیاهر ،زییاد و ناصیر قیرار دارد .حیرب  ،نویسیندهای اسیت کیه بیه پیدر و
خانوادهاش خیانت میورزد و با یکی از مخالذیان انقیالب ازدواج مییکنید .شخصییّت زییاد نییر اساسیی
نیست و البتّه میتوان فصل چهارم را که بیشتر مربوط به زیاد است حذف کیرد ،امّیا مهیارت نویسینده در
رب این شخصیّت با دیگر شخصیّتها و تکیه نویسنده بر نقد گذتمان سیاسی حیاکم ،بیه گونیهای اسیت
که مانب حذف آن میشود .شخصیّت حیب در این داستان ،کنایه از وطن است و در واقب همان ق نُسینطینه

() 3

است که خالد به آنجا تعلّق دارد .امّا مشکل خالد ،چندبُعدی اسیت :هیم شخصیی ،هیم اجتمیاعی و هیم
وطنی است ...شخصیّت خالد و حیب به گونهای با هم تداخل دارند که جدا کیردن آنهیا مشیکل بیه نظیر
میرسد» (البطر .)116 :2114 ،
 .1پردازش تحليلی موضوع

 .5-1تحليل سبکی چشمهایش و ذاکرة الجسد

رمان چشمهایش از نقّاشی ایرانی بیه نیام ماکیان سیخن مییگویید کیه آثیارش در اروپیا مشیتری دارد و
مجالت هنری اروپا و امریکا پردههای او را به چا مییرسیانند .او شیاگرد «اسیتذانو» ایتالییایی ،یکیی از
برر ترین نقّاشان دنیاسیت .ماکیان در فرانسیه و ایتالییا نقّاشیی آموختیه اسیت و اهیل هنیر بیه او احتیرام
میگذارند .مدل نقّاشی استاد ماکان ،فرنگیس ،نیر ابتدا به نقّاشی عالقمند است .او برای آمیوختن نقّاشیی
به دانشکدة هنرهای زیبا در فرانسه میرود ،امّا درگیر سبکسریهای زنیدگی پاریسیی مییشیود .در مییان
محصلین ،دانشجویی ایتالیائی به نام «دوناتللو» هست که به فرنگیس عالقهمند میشود .جالیب اسیت کیه
مشهورترین پیکرتراش نیمت اوّل قرن پانردهم در ایتالیا نیر دونیاتللو نیام دارد .در ایین رمیان اشیاره بیه نیام
نقّاشان ،تابلوها ،اصطالحات ،ابرارهای و واژگان نقّاشی به چشم میخورد .گیاهی توصییفهیایی نییر بیه
مثابت تابلوی نقّاشی به نظر میرسد .از خیالل توصییفهیا و سیبک نویسیندگی بیرر

علیوی ،مییتیوان

مکاتب هنری به کار رفته در رمان را نیر مورد مطالعه قرار داد .همچنین ،شخصیّتهیای رمیان همگیی بیه
نوعی با هنر نقّاشی پیوند دارند.

رمان ذاکرة اسدر نیر دربارة سرگذشت خالد ،هنرمند نقّاش ،است .او در جن

آزادیبخیش الجراییر

یک دستش را از دست میدهد .دکتر وی که تأثیر روانی این فقدان را در خالید مییبینید ،بیرای ارتبیاط
خالد با محی اطراف به وی پیشنهاد میکند که نردیکتیرین چییر بیه خیودش را نقّاشیی کنید .خالید بیا
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آنکه فلسذه و ادبیّات فرانسه خوانده است و استادانش به آیندة درخشیان او در ادبیّیات اشیاره داشیتهانید،
نقّاشی را برمیگریند .مهمترین موضوع نقّاشیهای او ،براسا

آنچه در رمان آمده ،پلهیای معلّیق شیهر

قُسننطینه است .شخصیّتهای اصلی این داستان ،احالم و خالد ،یکی به عنوان نقّاش و دیگیری بیه عنیوان
نویسنده ،گذتوگوهایی دارند که گاه دربارة نقّاشی ،تابلوها ،نقّاشان و نویسیندگی اسیت .در ایین رمیان
نیر شاهد اسامی تعدادی از نقّاشان معروف دنیا و تابلوهایشان هستیم.
مکاتب هنری همچون رئالیسم  1و سمبولیسم  2به نوعی در سبک نگیارش رمیانهیا میؤثّر بیوده اسیت.
ضمناً ،استذاده از هنر نقّاشی در این رمانها ،نهتنهیا در الگوهیای زبیانی و ادبیی ،بلکیه بیا هیدف انتقیاد از
اوضاع جامعه نیر صورت گرفته است ،چنانکه تابلوهیای ماکیان و خالید ،بیه روشینی شیرای اجتمیاعی
عصر و جو سیاسی حاکم بر آن را نشان میدهند بنابراین ،بررسی سبکشناختی میتن دو رمیان بیه دقّیت
میتواند چند و چون تأثیر نقّاشی بر این رمانها را نشان دهد .پیس اینیک بررسیی میتن دو اثیر را در سیه
قسمت زبانی ،ادبی و فکری پی میگیریم.
 .5-5-1سطح زبانی

سطح زبانی دو رمان از نظر لغات و اصطالحات فنی نقّاشی ،اسامی نقّاشیان و نیام تابلوهایشیان ،اشیاره بیه
مکتبها و سبکهای ادبی و هنری و تأثیر از آنها بسیار غنی است.
 .5- 5- 5- 1واژهها و اصطالحات فنی نقّاشی

عنصر رن

با مقولت هنر ،نقّاشی و ادبیّات پیوند تنگاتنگی دارد .رن

حاالت روحی انسان تأثیر فراوانی دارند .در ادبیّات نیر رنی
میکنند .بحا رن

هیا احساسیات و مذیاهیم گونیاگونی را القیا

و مذاهیم مربوط به آن در هیر دو رمیان مشیهود اسیت ،بیا ایین تذیاوت کیه بیرر

علوی با هیجان بیشتر و متنوعتری از رن
رمرگشایی کر

هیا در شییوة زنیدگی ،نگیرشهیا و

ها سخن مییگویید .در تحلییل معنیای رنی

مییتیوان نظرییت

و ون لیون را مدنظر قرار داد .بر مبنای ایین دییدگاه «خصوصییات مختلیف رنی

هیا و

مثالً غ لظت آن ممکن است نشیان انیرژی ،زنیدگی ،میاجراجویی و تیازه بیه دوران رسییدگی باشید [در
حالیکه] رن

رقیق مییتوانید نشیانت ظرافیت و شیکنندگی ،سیردی و افسیردگی ،تذکّیر و ژرفنگیری

باشد . ...رن

های دورگیه

های خال

و ترکیبنشده نیر ایدئولوژی مدرنیسم را بازتاب میدهد و رن

و ترکیبی ایدئولوژی پسامدرنیسم را» (انوشیروانی و آتشی.)5 :1331 ،
1. Realism
2. symbolism

تأثیر هنر نقّاشی در «چشمهایش» برر

در رمان چشمهایش اشارههای مکرّر و پیاپی به رن
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هایی مانند آبی ،سیبر ،مشیکی (و سییاه) ،قرمیر،

سذید ،عنابی ،سرمهای ،سرخ و طالیی دیده میشود .هنگام اشاره به رن
نمایش درمیآید« :رن

ها ،گویی تابلویی از نقّاشیی بیه

آبی و درخشان کاشیها مدتی توجّه او را جلب میکرد ...آنگاه برگشت و بیه

درخت کاج زیبائی که برف ،نقرهاندود کرده بود نگاه کرد» (برر
متلون و ماجراجویانت فرنگیس از این نوع رن

علیوی .)45-44 :1362 ،شخصییّت

پردازیها بیه خیوبی آشیکار مییشیود .بحیا قابیل توجّیه

دیگر ،نام ابرارهای نقّاشی است که در رمان به وفور آمده ،مانند تختهشسیتی ،آبرنی

 ،رنی

روغین،

قلممو ،مداد ،سهپایه ،چارچوب ،مقوا ،پرده ،تابلو ،کاردک ،آتلیه ،قاب و اصطالحاتی مانند توال(( )4بیوم
نقّاشی) ،پرتیره ( 1عکیس صیورت) ،ایلوستراسییون ( 2تصویرسیازی) و نظیایر آن کیه در مجمیوع ،وجیوه
کالمی رمان را به فضایی تصویری نردیک کرده است .یکی از همین اصطالحات فنی نقّاشیی ،آبسیتره

3

است« .آبستره یا هنر انتراعی به هنر تجسّم بخشیدن به خصوصییات بنییادی و کلّیی اشییا و موجیودات و
نادیده گرفتن عوارض ظاهری و جرئیات خاص هر یک از آنها اطالی مییشیود مثیل تصیویر انتراعیی
درختی که هیئت و خصوصیات بنیادی عموم درختان را در برداشته باشد ،بدون شباهت جرئیات بیا هیی
درخت خاص» (مرزبان و معروف .)412 :1361 ،در رمان چشمهایش وصف تابلویی را بیه همیین منیوال
شاهدیم« :استاد سبره و سرشاخ درختان و سن

و خاشاک را به شکل سر و صورت انسان سیاخته بیود و

در یکی از این صورتها ،آثاری که بیشباهت به عکس خانم شکوهالسّلطنه در سنین  16ییا  11سیالگی
نیست ،دیده میشد» (برر

علوی .)15 :1362 ،این توصیفها از تابلوی میدنظر ،بسییار شیبیه بیه نیوعی

نقّاشی به نام  simulacraیا نقّاشیهای دوگانه اسیت «عنصیری کیه بیه دو چییر متذیاوت شیباهت داشیته
باشد ،مثالً درختی که به دست شبیه باشد و یا ابری که به چشم ماند» (کرامتی.)127 :1361 ،

در رمان ذاکة اسدر نیر جلوههیای هنیر نقّاشیی را مییتیوان در اسیتذاده از واژگیان فنیی نقّاشیی ماننید

رن

 ،سایه ،قلممو ،تابلو ،چهارپایه ،تخته رن

 ،چارچوب ،پالن رنی

 ،نقیش ،نقّیاش ،کارگیاه هنیری،

سیاه و سذید ،نمایشگاه ،آخرین پرده ،منظره یا چشمانداز ،هالت نور ،مدل ،هنرهای زیبیا و غییره مشیاهده
کرد .پرتره از اصطالحاتی است که در این رمان آمده و در سخنان خالد نقّاش به آن اشیاره شیده اسیت:

«کّ ر يف فررأه مرس ر و وهررب مث انطدح ر

ل ر موضرروةب م ررة

يف الةس ر ل کحمررب د ر م ةمررة الفّرربن وجتةرط ر ل ضرربق رر ر

1. Portrait
2. Illustration
3. Abstract art
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املدبحب الصنریه وحب ةن طة م ة لحطعبرری»(( )5مستغانمی .)77 :1333 ،احیالم ،از شخصییّتهیای رمیان و

مدل نقّاش ،از خالد میخواهد که او را نقّاشی کند « :ن م امةمه طعةف ةح رسبمل حتحر يف سرةهب من لحر هبل من

یةمسهرب هر »(( )7همان .)123 :تابلوی «پوزش» نییر پرتیرهای از صیورت کیاترین ،زن فرانسیوی کیه پییش از
احالم مدل نقّاشی خالد بوده را نشان میدهد.
آوردن نام رن

« اگرچه در فرهن

ها و تأکید ویژة مسیتغانمی بیر دو رنی
عامه ،رن

سییاه و سیذید ،بسییار جلیب نظیر مییکنید.

سذید به معنای طهیارت و پیاکی و سیعادت و راسیتی آمیده ،امّیا در ایین

داستان در بعضی موارد حاالت و خصوصیات متضاد با معنی اصلی را توصیف میکند و میثالً بیه معنیای
مر

آمده است  .رن

بین این رن

دیگر مورد استذاده ،سیاه است که نویسنده در این داسیتان توانسیته ییک امتیراج

های متضاد به وجود آورد و مذاهیم مورد نظر خود را بیان کنید .همیانطیور کیه در داسیتان

ذاکرة اسدر مالحظه میشود رن

شدهاند امّا رن

ها به طور وسیب و گسترده بیرای ارائیت مذیاهیم مختلیف بیه کیار گرفتیه

سذید به گذتمان غالب شخصیّت اوّل داستان ،خالد ،تبدیل شده است» (حامدی:1423 ،

 .)115خالد نقّاش از رن

سذید واهمه دارد :سذیدی تابلوهای نقّاشی ،سذیدی لبا

کاغذهای نانوشته .سذید برای خالد رن

هرا آوری است کیه مییخواهید خیود را از قیید آن برهانید.

گاه سذید نشانی از باکرگی معشوی و مدل نقّاش است .در برابر این طیف رن
سیاه بیشتر برای خود استذاده میکند و در جدال با این دو رن
مر ه هررذا الحرون أنررن من یحربح ل فرةا

 ،راوی داسیتان از رنی

قیرار دارد« :لعةسر

لبدر رر لط الدرودا

ولحمرمت! »(( )6مسییتغانمی .)211 :1333 ،اییین تقابییل رن ی

مذهومی است ،چنانکه در نهن و زبان وتابلوهای خالد وقتی رن
مثبت است در برابر رن

محبوبهاش ،سیذیدی

 ،تقابییل

سیذید کیه در سینّت ادبیی بیه معنیای

سیاه قرار میگیرد ،بییانگر آن اسیت کیه بیین «ال» و «نعر » و بیین ایین دو رنی

حاالت مختلف شخصیّتی مثل خالد بیان میشود گاه به سذید پاسخ میدهد و گیاه بیه سییاه تیا سیرانجام
رن

سیاه بر او غلبه مییابد که هم نشانهای از حرن و رنب است و هیم بیر تیر

همچنین« ،تقابل های دوتایی [مانند دو رن
(انوشیروانی و آتشی .)14 :1331 ،رن
لحظات یأ

از نیسیتی داللیت دارد.

سیاه و سذید] بر ناهمدلی دنیای پیرامیون صیحه مییگیذارد»

های بنذش ،آبی و خاکسیتری را کیه بیه سییاه نردییک اسیت در

میتوان مشاهده کرد مثالً در صحنهای که خالد با دست بریده در مقابل احالم میایستد و

یا در صحنهای که چمدان زیاد را در مقابلش باز شده مییبینید .ایین سییاه و سیذیدی رنی

هیا و دورگیه

شدن توصیفها و مناظر ،بیانگر افسردگی شخصیّت هنرمند و اشاره به فضای پسامدرنیستی رمان است.

تأثیر هنر نقّاشی در «چشمهایش» برر

علوی و «ناکرة الجسد» احالم المستغانمی 16 /

 .1- 5- 5- 1نام نقّاشان و تابلوهایشان

آوردن نامهای نقّاشان و تابلوهای آنان در دو رمان ،به ایجاد فضای هنری در داستان کمک کرده اسیت.
اشاره به نام نقّاشان در رمان چشمهایش کمتر مشهود است :استذانو ،دونیاتللو ،لئونیاردو داوینچیی ،دوره،
علوی.)133 :1362 ،

رافائل و رامبراند از نقّاشان بنامی هستند که نامشان در این رمان آمده است (برر

تابلوی «چشمهایش» که نام کتاب برگرفته از آن است ،نه به گونیت چشیمهیا بلکیه «چشیمهیایش» آمیده
است تا صبغت هنری و فضای عاطذی داستان را پررن

تر نشان دهد .ایین تیابلو معمّیای ناگشیودة داسیتان

است و سراسر رمان بر محیور آن رواییت مییشیود .نیام تابلوهیایی ماننید «دورهگردهیا»« ،جشین کشیف
حجاب»« ،خانههای رعیتی»« ،منظرة جماران» و همچنین ،پرترههایی از سیمای استاد ماکان و دیگران ،بیر
وجه هنری رمان افروده است.
در ذاکة اسدر نام نقّاشان و تابلوهایشان به وفور دیده میشود که میتواند نشاندهنیدة آشینایی وسییب
نویسنده با هنر نقّاشی باشد .برای نمونه ،میتوان به لبخند ژوکونید (داوینچیی) ،گیلهیای آفتیابگیردان
(ونگو ) ،بازیکنان وری (سران) ،پیکاسو ،سیالوادر دالیی ،دوالکیروا ،گیوگن ،شیاگال و نییر اطیالن،
نقّاش مشهور الجرایری ،اشاره نمود .در قسمتی از رمان ،نویسنده از زبان یکی از شخصییّتهیای داسیتان
(احالم) میگوید که خواندن زندگینامت نقّاشان را همواره مدنظر داشته اسیت« :کّر مححر من ّبّر رسربم
قةم ةن الةسبمنی قصصب م هش

ش

هن األکثة ّونب ررنی کر املبر ةنی من ّروهن مطبرةف

مب یردبل ةن الشعةا مثا مو ةن املوسیدینی لدر قرةم حیرب فربن ورو.

دوالکرةوا

مفرب

وییر

الیشرب يف

وووربن

دالر

سریزان

رینبسو وآ ةین کثریین مل یبحنوا هذه الشهةٌه منب ال م عب من قةا سریٌ الةسبمنی» (مستغانمی.)116 :1333 ،
()1

مستغانمی در رمان خود در خصوص زنیدگینامیت نقّاشیان مشیهور توضییحاتی مییدهید کیه بیه نظیر
نگارندگان مقاله ،انتخاب هر بخش از زندگی آنها با زندگی و حاالت روحیی شخصییّت اصیلی رمیان،
خالد ،هماهنگی دارد .نویسنده دربارة لئونیاردو داوینچیی مییگویید« :م رذکة وسرا ار بربک لیونربردو دافّشر ل
ذل

الةسبم العجیب الذ کبن قربدرا ةحر من یةسر ریر ه الیمّر ویر ه الیدرة ربت دربن نفدر رر

یر رةاه رسر اسوکّر ا

لیمّحهب اخلحود والشهةه؟ ور ی جیرب من مرمسر منرب» (همان .)143 :آوردن این قسمت از زندگی داوینچیی،
() 3

هم بر توانایی خالد در خلق تابلوهایش داللت دارد و هم اشارهای به دست نداشتت اوسیت چنیانکیه وی
آرزو میکند که بتواند محبوبهاش را با همان دست نداشتهاش به تصویر بکشد .نویسنده در اشیاره بیه نیام
ونگو

چنین آورده است« :وفبن وو.

ةاه فه حدبره العربمل وسربدیط ل ةّر مب کربن جیحرح امومرب معصروب الرةم
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ممبم ح

الّبفذ اليت مل ینن یة مّهب

لوح لحمّظة نفد ؟
سی

ممل ید أل ی ح

یوم یفو فی مثن لوحب

وری حدول ةبربد الشرمح الشبسرع قرا أحر

ممربم رهبقر ال من یةسر مکثرة مرن

الّبو الريت حبمر رعر هب کر األرقربم الدیبسری يف مثرن لوحر بةبربد الشرمح)

مثن حیربي»

()11

(همان .)172 :خالد نیر همانند ونگو

از پنجره به رود سین

و پل میرابو خیره میشود ،امّا در نهایت چیری جر پلهیای قسینطینه را نمییکشید .دربیارة شیاگال آمیده

است« :مل ِ
یدض شبوبل مخرح ةشرة سرّ يف رسر حر

لوحب ر ؟ کربن یعرود لیهرب ررنی لوحر وم رة لییری شری ب مو و هرب

مرة ةح من جیمع فیهب ک الو وه واألشیب اليت محبهرب مّرذ طفولطر ؟»(( )11همان .)31 :پس از این
ی ا ةحیهبل رع مب َّ
اشارة صریح است که خالد تصمیم میگیرد تا تابلوی «اشتیای» را که اوّلین تابلوی او با موضوع پل معلّیق
است ،اصالح کند .در جای دیگر این رمان ،ضمن اشاره بیه دوالکیروا چنیین آمیده اسیت« :ال

نةس ربلیةور مب نة

و مب مب رمیّبه یومب وخنبف مال نةاه رع ذل

لر نّب ال

مر ا وهنرذا دوالکرةوا ةمرةه يف الةسر مر ن منةریر مل

یدنّهب سو میبمل وقی بمطان) ةمةه يف رس م یّ واح ه هر قدرّبیّ »(( )12همیان .)123 :اغلیب تابلوهیای
خالد نیر از قسنطینه و پلهایش است .نویسنده در وصف عشق مشترک خالد (نقّاش) و زییاد (نویسینده)
به احالم ،از اشاره به زندگی دالی نقّاش و الوار شاعر استذاده کرده است تا لروم وفاداری احالم به خالید
را تبیین کند« :ممل ّب سحفبدور دال وررول یحروار املرةمه نفدرهب؟
قوايف رول یحوار وظح حط موهتب مّحبزه لةیش دالر فدرا الرذ

ولنّهرب فیرح

ّرون دالر ا هرول آنرذا

ةحر

زو هرب مکثرة مرن مرة رر کثة مرن طدرحل ومل یةسر امرةمه

وریهب طروال حیب ر »(( )13همان .)161-161 :از ژان کوکتو و پیکاسو نیر چنیین ییاد شیده اسیت « :رذکة وقطهرب
ح

املدول الةائع لحشبةة والةسبم بن کوکطو الذ کطب یومب سریّبریو فریح یطصرور فیر مو ر مدربدبل فطو ر لر یینبسرو

و ل مر قبئ الدائ الذین وقفوا یبنون ل لیدول هل رطح الدخةی املو ع اليت کبن یطدّهب»(( )14همان.)136 :
 .1- 5- 5- 1مکتبها و سبکهای نقّاشی

در رمان چشمهایش ،نویسنده هرگاه دربارة اوضاع و احوال اجتمیاعی سیخن گذتیه ،بیه سیبک رئالیسیم
گرایش پیدا کرده است .همچنین ،برر

علوی از سیبک نویسیندگان واقیبگیرای رو

تیأثیر پذیرفتیه

است« :اغلب آثار علوی با کیذیت واقبگرایی انتقادی نوشته شیده اسیت ...از سیردمدارهای بیرر

ایین

مکتب ماکسیم گورکی  1نویسندة روسی و رمیان کلییم سیامگین  2از ایین نویسینده نمونیت بیارز ایین نیوع
واقبگرایی است که بر حکومت خودکامت ترارها میتازد .علوی بیا پییروی از ایین شییوه ،بیا نشیان دادن
واقعیّتهای تلخ و ناهنجیار موجیود در اییران و تحلییل وضیعیّت و موقعییتهیای طبقیههیا و گیروههیا و
1. Maxim Gorky
2. Chris Samgyn
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قشرهای جامعه ،می کوشد مستقیم یا غیر مستقیم راهکارهایی بیرای تعیدیل نیارواییهیا و نابسیامانیهیای
اجتماعی و سیاسی ارائه کند» (میرصادقی .)72 :1312 ،این رئالیستی بودن در تابلوها و آثار اسیتاد ماکیان
نیر راه یافته است چنانکه موضوع آنها اغلب توجّه به اقشار محروم و کمدرآمد جامعیه و پیرداختن بیه
رنب و مصیبت زنیدگی میردم اسیت .ایین امیر ،حتّیی در نیام برخیی تابلوهیا ماننید «خانیههیای رعیتیی» و
«دورهگردها» هم به چشم میخورد.
با بررسی بخشهایی از رمان ،مکاتب دیگری نیر به نهن متبادر میشود .نویسینده در بییان حیاالت و
احساسات فرنگیس نسبت به ماکان و صحنت قدم زدن آنها کنار رودخانه ،میکوشد بیا توصییف محیی
پیرامون آنها به مکتب رمانتیسم نردیک شود .همچنین ،فرنگیس در قسمتی از داسیتان ،زنیدگی خیود را
همانند چشمت آب زاللی میداند که در گوشهای از کوهستان از زمین میجوشد .نویسینده بیا اسیتذاده از
این تشبیه سعی کرده است تا همانگونه کیه نقّاشیان رمانتییک بیرای خلیق تصاویرشیان از طبیعیت الهیام
میگیرند و در پی ایجاد فضایی خلوت و وهمانگیر در آثارشان هستند ،ویژگیهای این مکتیب را نشیان
دهد (ر .ک :برر

علوی.)141 :1362 ،

برخالف علوی که نامی از مکتبهای هنری در داستانش وجود ندارد ،مستغانمی از بعضی مکتبهیا

مانند هنر برای هنر  1نام میبرد و حتّی به رد یا قبول و نقید برخیی مکاتیب مییپیردازد« :الفرن لحفرن الیدّعّر ل
بل ر ر

واسوکّر ر ا أمر ر ال هت ررزي محر ررب الف ررن الر رذ یی ررعم يف موا ه ر ر و ودیر ر م ررع نفدر ر ل وهلر ررذا مةجبر ر رحوح ررب
األ ری »(( )15مستغانمی .)171 :1333 ،نویسنده از مکتب هنر برای هنر نام میبرد و به نوعی مخالذیت خیود

را با آن بیان میکند .از نظر پیروان این مکتب ،هنر را باید فق برای خودش تحسین نمیود« :ایین مکتیب
برداشتی هنری در نیمیت دوّم سیدة نیوزدهم اسیت کیه هنیر را در هیر زمینیه آزاد و نامتعهید و رهیا از بنید
مقررات اجتماعی میدانست ،مگر در وابستگیش به ارزشهای هنری» (مرزبان و معیروف.)474 :1361 ،
همچنین ،نویسنده از زبان راوی مخالذت خود را بیا مکیاتبی مثیل رئالیسیم بیه ایین شیکل بییان مییکنید:

«فبلةسبم لیح مصورا فو ووةافیب یببرد الواقع
یةس رعیّی ل وامب رذاکة و یبل

ان آل صویةه و

ور شیب م رة »

()17

دا ح ل یفی يف منبن جیهحر هرو نفدر ل وهلرذا هرو ال

(مستغانمی .)77 :1333 ،در توضیح این نکته باید گذیت،

واقبگرایی یا رئالیسم در هنرهای تصویری و ادبیّات ،در مذهوم کلّیی بیه معنیای نمیایش چیرهیا بیه طیور

دقیق و عینی است .مخالذت راوی داستان ذاکة اسد با این مکتب ،شاید به این معنی باشد که اثیر هنیری
1. Art for art's sake
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بخشی از بازتاب ناخودآگاه هنرمند در اثر وی است و لروماً هر هنرمند برداشت کاملی از واقعیّت نیدارد
و هر چه را میبیند ،مانند عکا

ثبت نمیکند بلکه دیدگاه خود را نسیبت بیه موضیوع میدّنظر ،نقّاشیی

میکند .تابلوهای خالد ،برداشتِ صرف از واقعیّت نیست ،بلکه از دیدگاه وی نسبت به پیرامونش نشیأت
یافته است .مثالً اغلب نقّاشیهای خالد از پلهاست .پل میتواند نمیادی از وضیعیّت همیشیه معلّیق خالید
تعبیر شود یا نمادی از آرزوی وصال باشد که نقّاش با کشیدن پل ،آن را تداعی میکند.

مستغانمی گاه از زبان خالد به نارسایی شیوهای رئالیستی اشیاره دارد« :يف اودیدر منرب ال مرسر الو روه الريت
ر مرس فدا شی ب یوح هبرب

محبهب حدب

اليت عح يف الذاکة رع مب نفبرقهب»

()16

متربو شرعةهب

طةفرب مرن بروب امرةمه

مو قبعر مرن ححیرب حر

الطفبرری

(همان .)77 :همانگونه که مستغانمی مکتب رئالیسم و واقعیّت صیرف

را نذی می کند ،پیروان مکتب سمبولیسم نییر بیا زبیان خشیک نویسیندگان واقیبگیرا مخالذیت مییکننید:
«مکتیب سمبولیسیم کیه بیرای نخسیتین بیار در پیاریس ایجیاد شید و در توصییف نقّاشییهیای گیوگن و
وانگو

به کار رفت ،واقعیّت صرف را به عنوان چیری پیش پا افتاده و خوار میشمارد و ادعا میکنید

که واقعیّت باید به صورت سمبل یا نمیادی از تجربیت درونیی آن واقعیّیت تغیییر شیکل یابید» (کمیرهای،
 .)37 :1313آنان بر این باورند که اثر هنرى باید تا حید ممکین از بییان مسیتقیم مذیاهیم فیرار کنید و بیه
نمادها و نشانهها پناه آورد .نقّاشان سمبولیست نییر معتقدنید کیه نقّیاش نبایید تنهیا آنچیه را کیه بیا چشیم
م ی بینیید ،روى صییذحت کاغییذ بیییاورد ،بلکییه باییید جهییان را در نهیین خییود حالج ی کنیید و در نهایییت
برداشتهاى شخص خود را به تصویر کشد .نمونهای از تعامل رمیان و نقّاشیی کیه در آن تلذییق سیبک
سمبولیستی را میتوان مشاهده کرد ،رمان چهرة مرد هنرمند در جوانی اثیر جیمیر جیویس اسیت (ر .ک:
ویکیپدیا).
توصیف تابلوهای خالد ،ما را به برخی دیگر از مکتبهای هنری ،نردیک میکند .در توصیف یکیی
از تابلوهای خالد چنین آمده اسیت« :يف الحوحر األ رری ال یظر ربدیرب مرن اسدرة سرو شربح البعیر حتر

الیو ک شر

ریا مرن

حولر لطفر حتر البربب فیبر و اسدرة میری بل ةامر اسرطفهبم معحدر لر الدرمب ال رکربئز شر مةم ر

لر مسرف ل ال شر ّر ه ةحر أیّر وال ةحر یدربرهل وک نر فدر فجر ه وظیفطر األولر کجدررة »

()11

(مسییتغانمی:1333 ،

 .)171این تابلو تا حدودی بیه مکتیب امپرسیونیسیم نردییک شیده اسیت .هنرمنیدان ایین مکتیب از ارائیت
اشکال با خطوط واضح سرباز میزنند و به بازی نور معتقدنید ،چنیانکیه خالید در توصییف آپارتمیانش
اینگونه میگوید« :لد

يف حب

ل مسنن شد منّ ل ر شیب ألون فّبنب هنب فنة م ة

بط ةن الةسربمنی»

()13
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(مسییتغانمی .)121 :1333 ،یییا « فبلحوحر مدرربح ال ببر ربلفوضر و مررب ربلیررو ولعبر الظر واأللروان»(( )21همییان:
 .)121آنچه در این صحنه به چشم میآید ،بازی رن

و نور است که گویی بخشی از کارگیاه نقّاشیی و

متن رمان را نشان میدهد.
 .1-5-1سطح ادبی

پرداختن به برخی ویژگیهای ساختاری متن مانند توجّیه بیه آراییههیای بییان و بیدیب و معیانی ،بیه منرلیت
مطالعت سطح ادبی به شمار میآید« :مسائل علم بیان از قبیل تشبیه و استعاره ،مسائل بدیب لذظیی و معنیوی
از قبیل سجب و جنا

و تناسب ،مسائل علم معانی از قبیل ایجاز و اطناب ،همگی از مختصات ادبی میتن

شمرده میشود» (شمیسا .)17 :1362 ،غیر از صنایب ادبی ،شیگردهای نگیارش هیمچیون توصییف نییر در
زمرة ویژگیهای ادبی متن محسوب میشود .امّا ،باید توجّه داشت که برخی مختصات ادبیی در سیاختار
رمان و داستان مهمترند.
 .5- 1- 5- 1توصيف و تجسّم

تصویرپردازیها و توصیفهای مکرّر نویسندگان بیه ایجیاد فضیای هنیری در دو رمیان میذکور کمیک
کرده است .توصیفهای فراوان از تیابلوی چشیمهیایش ،توصییف چهیره فیرنگیس و نحیوة پوشیش او،
وصف خانت اعیانی فرنگیس و وصفهای متعدّد از چهرة افراد و حاالتشان ،شواهدی از تیأثیر نقّاشیی بیر
رمان چشمهایش به شمار میآید .این توصیفها گاه تا حیدّ تصیویری از ییک تیابلوی جدیید در نهین
مخاطب پیش میروند .در بخشی از رمان ،این نکته به نهن متبادر میشود کیه نویسینده همیان نکیاتی را
که در برداشت از تابلوی لبخند ژوکوند مد نظر بوده ،در حالت و توصییف چشیمهیای فیرنگیس هیم بیه
کار گرفته است (ر.ک :برر

علوی .)31 :1362 ،نمونهای از توصیفهای نویسنده چنین است« :بیاالی

اتای میر تحریر کوچکی بود و روی آن چند کتاب و مقداری کاغذ مرتب چیده شیده بیود .ییک چیراغ
پایهدار بلند با حباب سبر آنجا را روشن میکرد .طرف راست نییر قذسیت کیوچکی بیود پیر از کتیاب بیه
زبان فرانسه .روی میر عکسی از استاد دیده میشد .قاب منبیتکیاری داشیت .پیردههیای اتیای بیه رنی
سرمهای بود .روی کمدی که دیوارهای آن از شیشت سنگی کدر بود ،چند مجسّمت قدیمی چییده بودنید.
منظرة جماران بر جلوة اتای میافرود .دو صندلی راحت دیگر و یک مبیل بیرر

اثاثییت اتیای را تکمییل

میکرد» (همان .)67 :این صحنه که گرارشی از چیدمان خانت فرنگیس است ،به ایجاد تصیویر و تیابلویی
نو در نهن مخاطب میانجامد.
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تصویر روی جلد( )21آثار ،ضمن آنکه حضور هنیر نقّاشیی و گرافییک را در همیان آغیاز میتن نشیان
میدهد ،طبیعتاً میتواند بخشی از درونمایت آن را آشکار کند .تصویر برر

علوی با چشمهایی نگیران

بر روی جلد ،جالب توجّه است .مسلّم اً نگاه مبهوت و سؤال برانگییر علیوی بیا تیابلوی چشیمهیایش کیه
رازی در خود پنهان کرده ،همیاهنگی دارد .تصیویر نقیشبسیته بیر روی جلید رمیان ذاکرة اسدر (ترجمیت
فارسی آن) ،در بخش آغازینِ رمان توصیف شده و شرح آن به زیبایی در روی جلید نقیش بسیته اسیت:
«فطّدررحب لطع ررود رع ر وظ ررب ل رصرریّی قه رروه یبسرری کب ررریه ةحیهررب رةیر ر ل وفّررب نی وس ررنةی ومررة مل ررب الزهررةل ور ررحن

لحححویب »(( )22مستغانمی.)3 :1333 ،
تجسیم تصیویر بییان شیده و بیه تیابلوی نقّاشیی شیبیه
از نمونههای توصیف در ذاکة اسد که در حید ّ
است ،وصف بوتت گل یاسی است که نویسینده بیا اسیتذاده از آراییت تشیبیه و تشیخی

آن را آوییران بیر

روی دیوار نشان داده است« :شجة االمسنی اليت ةمت و بر ٌ مرن الدرور اخلربر ل کربمةم فیرولی ضربق ذرةرب ر ران
ریطهربل وراحر

طفررة ةحر مررب ّر  :يف اخلرربر ل لطنررة املربر ردبر زهةهررب مو مجررع مررب بعثررة مررن الیرربمسنی مرضررب »

()23

(همان .)12 :این نوع توصیفها در ذاکة اسدر فراوان است و مسلّماً از قدرت تصیویرپردازی نویسینده و
توجّه او به هنر نقّاشی حکایت دارد.
 .1- 1- 5- 1صنایع ادبی

صنایب ادبی به کار رفته در دو رمان گاه به دیدگاه نویسندگان نسبت به هنر مربوط میشیود ،گیاه در پیی
نردیک شدن به سبکهای هنری است و حتّی فضای شعرگونهای را در داستانها ایجاد میکنید .بیه ایین
نمونه دقّت کنید« :زلفهایش مانند قاب سیاهی بود که پوست سیذیدش را سیذیدتر جلیوه دهید» (همیان:
 .)45در این تشبیه که زلف ،قابی برای چهره در نظر گرفته شیده ،عیالوه بیر اینکیه مشیبهبیه از ابرارهیای
نقّاشی است ،کارکرد زلف و قاب برای صورت فرد زیبایی خاصی در متن ایجاد مییکنید .قیرار گیرفتن
دو رن

سیاه و سذید در کنار هم و نیر برجستگی رن

سذید داخل تابلو نیر به این زیبایی مییافرایید .از

دیگر صنایعی که در متن وجود دارد جانبخشی و حسّآمیری است که با استعاره نیر همراه شیده اسیت،
مانند« :دماوند با شبکاله سذیدش از دور جلیوه مییفروخیت» (همیان .)214 :در ایینجیا ،شیبکالهِ سیذید،
استعاره از برف است و نویسنده تصویر دماوند را با این آرایه زینت بخشیده است .دیدگاه برر

علوی

نسبت به هنر و تابلوهای نقّاشی از خالل رمان وی به خوبی آشکار است .علوی به هنگام قضاوت دربیارة
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ماکان و دیگر شخصیّتهای رمان که به نوعی با هنر سر و کار دارنید ،اغلیب هنیر را بیه شیعلت آتیش ییا
سنگالخ پر خطر یا نردبانی بلند تشبیه میکند« :برای او هنرش بیان تمام توقّعیات وجیودش بیود .آنچیه او
روی پرده میآورد ،آن چییری بیود کیه از تیه دل و از البیهالی روح بلنیدش شیعلهوار زبانیه مییکشیید»
(همان .)173 :یا« :برای باال رفتن از نردبان بلند هنر ،سر نتر

و پشتکار الزم بود کیه مین در خیود سیراغ

نداشتم» (همان .)117 :راوی ذاکة اسد نیر تابلوهیا را دارای شخصییّت و روح مییدانید و بیا تابلوهیایش
گذتوگو میکند.
تضاد میان تیرگی و روشنی در هنر نقّاشی و متن ادبی باعا زیبیا شیدن تصیویر و کیالم مییشیود .از
جمله تضادهایی که در داستان چشمهایش مطرح شده است میتوان بیه ایین نمونیه اشیاره کیرد« :منیاظر

تیرهاش ،روشن و زنده از جلو چشمهایش رد میشوند» (همان .)165 :در رمان ذاکرة اسدر نییر دو رنی

سیاه و سذید در تضاد و تقابل یکدیگر به کار رفتهاند و باعا ایجیاد فضیای شیعرگونه در میتن شیدهانید.
شاعرانگی متن جر با کمک صنایب ادبی و توصیفهای زیبا پدیدار نمیشیود .تکیرار واژههیا و توصییف
تابلوهای نقّاشی از شاخ

ترین ویژگیهای ادبی هر دو رمیان مییباشید .مسیتغانمی غییر از وصیفهیای

پیاپی در خصوص ابرار نقّاشیی و نیام نقّاشیان ،برخیی عبیارات را چنیدبیار در رمیانش آورده ،ماننید ایین
عبارت که معشوی (مدل نقّاش) مانند نسخت اصلی است و نقّاش نسیخهای دیگیر از آن مییکشید« :ندرخ

طب األر مرس ندخ م ة ةّ مکثة نیجب»(( )24مستغانمی.)111 :1333 ،
صنایب ادبی به کار رفته در دو رمان ،عالوه بر اینکه هر کدام در موقعیت خاصی بیان شده ،بیه خیوبی
سبک هر نویسنده را روشن میکند .همانطور کیه بیرر

علیوی سیبکی رئالیسیتی دارد ،توصییفهیا و

تشبیهها و استعارههای او هم کمتر است و هیم وضیوح بیشیتری دارد امّیا سیبک مسیتغانمی ،در بسییاری
مواقب به تأثیر از قلم رمانتیستی و سمبولیکی وی سبب گستردگی آرایهها مییشیود و میتن رمیان را بسییار
خیالانگیر و مبهم میکند.
 .1-5-1سطح محتوایی

رماننویسان با محیور قیرار دادن زنیدگی هنرمنید نقّیاش ،بیه منرلیت شخصییّت اصیلی داسیتان ،هرآینیه در
خصوص ادبیّات و هنر داوری کرده و سخنانی را بیان کردهاند .غیر از این ،شاید در نگیاه نخسیت کمتیر
خوانندهای توقّب داشته باشد که موضوعات دیگری که اتّذاقاً هدف اصلی نویسندگان بیوده ،در رمیانهیا
مطرح شده باشد .امّا ،با دقّت در متن دو رمان مذکور بیه روشینی پیداسیت کیه نقید اوضیاع اجتمیاعی و
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سیاسی عصر نیر مورد توجّه و تحلیل برر

علوی و مستغانمی قرار داشته ،گرچیه مییران ایین امیر در دو

رمان یکسان نیست.
 .5- 1- 5- 1مضامين اجتماعی و سياسی

با آنکه برر

علوی از هنر نقّاشیی در حکیم موضیوعی بیرای خلیق اثیرش بهیره مییگییرد ،تذکّیرات و

دیدگاههایش را از شرای جامعه بیان میکند و حتّی با وصیف تابلوهیایی نظییر «خانیت رعیتیی» و «جشین
کشف حجاب» ،علیه نابسامانیهای اجتماع فریاد برمیآورد .خالد در گذتوگو با یک روزنامیهنگیار بیه
انتقاد از شرای اجتماعی جامعهاش میپردازد و بییان مییکنید کیه غیرورش باعیا حذیا مقیام هنیری و
آفرینشگریاش شده است ،زیرا جامعیه و حتّیی مجیالّت هنیری ،آثیارش را نادییده مییگیرنید .او حتّیی
دستگاههای حکومتی را به پنهانکیاری و محافظیهکیاری میتّهم مییکنید .مضیامین سیاسیی در تابلوهیای
ماکان روشنی بیشتری نسبت به تابلوهای خالد دارد زیرا خالد ،تنها در تابلویی هیجانات انقالبیی زنیی را
را به صورت مختصر بیان میکند.
از جملت انتقادات مشترک دو نویسنده ،نقد برخی صیاحبمنصیبان جامعیه اسیت کیه مییخواهنید بیا
خریداری کارهای هنری ،نوعی انتساب به نخبگان و روشنفکران را برای خود فراهم کنند و بیدان فخیر
بذروشند ،بیآنکه این تذاخرها سودی برای میردم داشیته باشید« :در آن زمیان بسییاری از رجیال و اعییان
تهران فخر و مباهات میکردند به اینکه یکی از تابلوهیای او و ییا اقیالً کپییهای را کیه شیاگردان از کیار
استاد ساخته بودند در خانه داشته باشند» (برر

علوی .)16 :1362 ،همیین مضیمون را مسیتغانمی چنیین

میآورد« :مث رعض الدیبسینی واألبةیب اسزائةینی اسر د الرذین شربة وسربه ةر و افططّرب الحوحرب الفّیر ل ألسرببب
الةاقر هلرب وبلبرب رربلفنل و مرب رعدحیر

یر ه لحّهرب الفّر مییرب وهبرب ح االنطدربب لحّخبر »(( )25مسییتغانمی:1333 ،

 .)56این دیدگاه انتقادی مشترک دربارة فرییبکیاری متمیوالن جامعیه ،از روحییت انقالبیی دو نویسینده
حکایت دارد.
نقّاشی ابراری برای فعالیّتهای سیاسی استاد ماکان است .از اقدامات سیاسی ماکان میتوان بیه نقیش
او در فرار خداداد از دست شهربانی ،دادن شبنامیههیای سیاسیی بیه فیرنگیس جهیت ماشییننویسیی و...
اشاره کرد (برر

علوی 33 :و  123و  .)155خداداد ،هنرمند نقّاش و از شاگردان ماکان ،مدیر روزنامیت

ضداستبدادی «پیکار» است کیه در فرانسیه چیا مییشیود و هیدفش انتشیار تصیاویر و کاریکاتورهیائی

تأثیر هنر نقّاشی در «چشمهایش» برر
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دربارة اوضاع ایران به زبان فارسی است .خداداد خود نییر درگذیتوگوهیای سیاسیی شیرکت مییکنید:
«مدتی دربارة اوضاع ایران گذتوگو کرد .از جنایاتی که مرتکیب مییشیوند ،از فسیاد و رشیوهخیواری
حرف زد ...از نذون انگلیسیها که تمام این رجال خیمهشببیازی را بیه بیازی مییگیرنید» (همیان.)113 :
خالد ،قهرمان داستان ذاکة اسد نیر در گذشته با شرکت در حرب «الشرعب» ،دییدار بیا رهبیران سیاسیی و
شرکت در تظاهرات علیه فرانسویها ،مبارزی فعیال بیوده اسیت (مسیتغانمی .)313-311 :1333 ،تجربیت
زندانی شدن خالد به مدت بیش از شش ماه در زندان کُدیا ،قیرار گیرفتن در کنیار سییطیاهر بیه عنیوان
فرماندة جن

 ،شرکت در جبهت الجرایر و حتّی جانباز شدنش ،از او چهرهای مبارز ساخته اسیت (همیان:

 .)32-31زیاد ،شخصیّت دیگر رمان ،شاعری فلسطینی و از مبارزانی است که حرفهایش در نهاییت بیه
فلسطین و شرح اختالفها و جن

هایی که میان طرفدارانش در لبنان اتّذای افتاده ،ختم میشیود (همیان:

 .)211استاد ماکان ،با نقّاشی به مبارزه نیر میپردازد چنانکه هم تابلوهیایش نشیان از تذکّیر استبدادسیتیر
او دارند و هم خود در فعالیّتهای سیاسی از هنرش بهیره مییبیرد و میثالً در شناسیایی یکیی از زنیدانیان
سیاسی ،صورت آن فرد را نقّاشی میکند .در رمان ذاکرة اسدر  ،قطیب ارتبیاط خالید بیا گذشیتهاش میسیر
نمیشود .او درگیر خاطرات مبارزه در کنار افرادی مثل سی طاهر است و به تبب ،همین گذشته بیه نیوعی
در آثار هنری او و در تابلوهایی که از پیلهیای معلّیق شیهرش مییکشید ،نمیود پییدا مییکنید .او قالیب
مبارزهاش را عوض کرده ،با کشیدن پلها یاد وطن را در دل نگاه میدارد .بخیش دوّم رمیان ذاکرة اسدر

از حیا مضیامین سیاسیی و انتقیاد از سیردمداران امیور کشیور ،قابیل توجّیه اسیت .مقایسیت مییان زییاد و
خداداد ،دیگر شخصیّتهای هنرمند و مبارز داسیتان ،ایین نکتیه را روشین مییکنید کیه هیر دو سیرانجام
مبارزه را بر هنر ترجیح میدهند و در راه دفاع از میهن ،زنیدگی ابیدی میییابنید .اسیتاد ماکیان و خالید،
نقّاش ان بررگی هستند که از تلذیق هنر با زندگی شخصی خود ناتواننید .در رمیان چشیمهیایش ،ماکیان از
عشق ورزیدن به فرنگیس میپرهییرد و ایین عالقیه را سیدی در راه رسییدن بیه مبیارزهاش مییداننید .در
مقابل ،خالد نیر بیان عشق به احالم را نیوعی تابوشیکنی و خیانیت بیه دوسیت همیررزمیش ،پیدر احیالم،
میداند بنابراین ،هر دو در مواجهه با زن داستان ناتوانند .راهیی کیه ایین هنرمنیدان در پییش مییگیرنید،
واالتر از عشق مادی است و نهایتاً به ظلمستیری و پایداری میانجامد.
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با دقّت در اندیشهها و افکار دو نویسنده ،به روشنی میتوان دریافیت کیه بیرر

علیوی در گذتمیان

سیاسی ،راه افراط پیموده و رمانش را تا حدّی به رمان تبلیغیاتی و شیعاری تبیدیل کیرده و حتّیی تصیویر
زندگی هنرمند را همواره با سیاست درآمیخته است حال آن که مستغانمی به ساخت زبان و وجوه ادبیی
رمان خود عمیقاً توجّه داشته و کمتر وارد مسائل اجتماعی و سیاسی شده است و آنجا هم کیه انتقیاداتی
داشته ،بیشتر بیان خاطرات نهنی و دغدغههای شخصیّت داستان منظور بوده اسیت .در چشیمهیایش نقید
دستگاه حاکم و ابعاد مبارزات زیرزمینی بیش از هرچیر مطرح میشود ،امّا موضیوع محیوری رمیان ذاکرة

اسد همانا وطن ،عشق و آزادی زن است.
 .1- 1- 5- 1دیدگاههای زیباییشناسی

رواب مبهم و پیچیدة میان نقّاش با مدلش ،مضمون اصلی دو رمیان چشیمهیایش و ذاکرة اسدر بیه شیمار
میرود« .ارتباط نقّاش با مدلش از تمهای رایب ادبیّات قرن نوزدهم است .در رمان هنرمند یا رمیان نقّیاش
تنها یک مضمون و تم اصلی را در کل داستان میپرورانند :هنرمنید بیرر  .ایین خیالق و شییذتت کمیال،
قادر نیست به یک باره خود را وقف دو عشق نماید ،عشق به هنر و عشق به همسر و زنیدگی خیانوادگی.
هنر خواهیان آن اسیت کیه هنرمنید همیت زنیدگیاش را وقیف او کنید ...ایین همیان مضیمون قیدیمی و
رومانتیک است که بالراک ،گوتیه و بعد هم برادران گنکور از آن استذاده کردند» (زیبیایی-53 :1331 ،
 .)71مسلّماً هم برر

علوی و هم مستغانمی به دلیل محی زندگی و آشنایی بیا ادبیّیات فرانسیه ،از ایین

نوع ادبی آگاهی یافته و در خلق رمانهای خود از آن متأثّر شدهاند.
از دغدغههای دو نویسنده ،اشاره به مخاطرهآمیر بودن ادبیّات و هنر است و این مسأله که هنر ابیراری
برای تجارت و کسب درآمد نیست بلکه هنرمند ،وارسته و شیذتت هنر است .نویسنده اشاره مییکنید کیه
راه رسیدن به هنر ،راهی سخت و پرمصیبت است« :بیشتر کسانی که به شکار ایین میرغ خیوش بیال و پیر
میروند و راه پر مصیبت هنرمند را پیش میگیرند ،وس راه وامیزنند .از صد تا نیود نذیر ،وازنده هسیتند
و بقیت ده درصد ،آنقدر خودخواهند که دست آدم به دامن آنها نمیرسد .امّا هنرمنید واقعیی آن کسیی
است که شخصیّت خود را در هنرش کوفته و آمیختیه باشید بنیابراین ،هنرمنید در وهلیت اوّل بایید انسیان
باشد» (برر

علوی .)112 :1362 ،نویسنده از شرای موجود در جامعت هنری پیرامونش انتقیاد مییکنید:

«کسانی که در  E. D. B. A.دور و بر من بودند ،اغلب با هنر بیشتر تذریح میکردند و آنقدر دل به کار
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علوی و «ناکرة الجسد» احالم المستغانمی 36 /

نمیدادند که زجر ناکامی را تحمل کنند تا بتوانند لذّت موفّقیت را دریابنید .زنیدگی بیشیتر آنهیا تیأمین
بود .نقّاشی میکردند برای آنکه آسانتر از هر کاری به نظر آنها میآمد .اینهیا را پیدران ثروتمندشیان
وادار کرده بودند که برای خود مشیغولیتی برگریننید .سیالی هیراران نذیر از ایین نقّاشیان از ایین میدار
بیرون آمدهاند ،امّا در هر قرنی دو سه تا نقّاش هنرمند زندگی اجتماعی به بشریت میبخشید» (همیان) .بیا
این حال ،از خالل توضیحاتی که از زبان شخصیّتها نقل میشود ،علوی هنر را ابیراری بیرای تسیلّ بیر
ارواح مردم میداند و معتقد است که نام هنرمندان همیشه جاودان خواهد ماند.
عالوه بر نام هنرمندان و نقّاشان معروف ،نام بسیاری از شاعران و نویسندگان نیر در رمیان ذاکرة اسدر

آورده شده است که از آن جمله مییتیوان بیه مارسیل پیانیول  1نویسینده ،نمیایشنامیهنیویس و فییلمسیاز
فرانسوی ،گیوم آپولینر  2شاعر ،ادیب و دوسیت شیاگال ،ارنسیت همینگیوی  ،3لورکیا  4شیاعر و نویسینده
اسییپانیایی ،هنییری میلییر  5نویسییندة آمریکییایی ،شییارل بییودلر  7از مطییرحتییرین ادیبییان مکتییب سمبولیسییم،
مونترالن  6نویسندة فرانسوی و آلبرتو موراویا  1رماننویس برجستت ایتالیایی اشاره کرد .اشاره به نام ادیبیان
معروف و نام نقّاشان برجسیته در رمیان ذاکرةه اسدر فیراوان اسیت کیه خیود از آشینایی دقییق و وقیوف و
اصرار مستغانمی در خصوص تعامل ادبیّات و نقّاشی حکایت دارد.
آوردن اصطالح نقّاش و نویسنده در کنار هم و شبیه دانستن ایین دو هنیر ،از مضیامین بیارز در رمیان
ذاکررة اسدر ر اسیییت« :.ی ررن النش ررف مررن ذاکة ّ ررب هل ررذا ی ررن ننطرربل وهل ررذا ی ررن نةسر ر ل وهلررذا أ ررو رعی ررّب میی ررب»

()27

(مستغانمی .)155 :1333 ،تالش مستغانمی برای نردیک کردن و همیراه دانسیتن ایین دو هنیر قابیل توجّیه
است .در بخش نخست داستان ،نکر حجم وسیعی از نام نقّاشان و زندگیشیان غلبیت هنیر نقّاشیی مشیهود
است ،امّا در بخش دوّم کمتر از نقّاشی نام برده مییشیود و غلبیه بیا نویسیندگی اسیت چنیانکیه خالید،
هنرمند نقّاش ،نهایتاً تمام تابلوهایش را به کاترین میسپارد و میکوشد تا داستان عشقش را بنگارد.
1. Marcel Pagnol
2. Guillaume Apollinaire
3. Ernest Hemingway
4. Lorca
5. Henry Miller
6. Charles Baudelaire
7. Montherlant
8. Alberto Moravia
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نتيجه
مطالعات بینارشتهای ،به ویژه بررسی پیوند ادبیّات و هنر ،از حوزههای رو به رشد ادبیّیات تطبیقیی اسیت .روابی
دوسویت ادبیّات با هنرهای زیبا و به ویژه نقّاشی از دیرباز وجود داشته ،امّیا امیروزه نذیون نقّاشیی در سیاخت رمیان
بسیار چشمگیرتر است .گاهی ادبیّات میکوشد تا تأثیری چون نقّاشی ایجاد کند و ایین منظیور از طرییق نگیارش

هنری و ادبی میسر میشود .دو رمان مشهور چشمهایش و ذاکة اسدر از نمونههای موفّق رمیان هنرمنید در ادبیّیات
معاصر فارسی و عربی است که نویسندگان آنها از هنر نقّاشی در خلق رمان خود سود جستهاند .نکیر نیام نقّاشیان
و تابلوهایشان ،اشارههای مکرّر به ابرارهای نقّاشی ،تأثیرپذیری از اصطالحات و مکاتب هنری ،بیان توصیفهیا و
آرایههای ادبی که ساختارشان برگرفته از هنر نقّاشیی اسیت و همچنیین ،اسیتذاده از تیم هنرمنید نقّیاش ،از میوارد
کاربرد جلوههای نقّاشی در سبک نگارش دو رمان مذکور است .نویسندگان این رمانها ضمن بییان دییدگاههیای
زیباییشناسی خود از زبان هنرمند نقّاش ،کم و بیش درصدد رویارویی با جهان واقب و انتقیاد از اوضیاع و احیوال
اجتماعی و سیاسی عصر نیر برآمدهاند .برر

علوی در رمان خود عمدتاً گذتمان انتقیادی و سیاسیی دارد و وجیه

ادبی اثرش کمتر تحت تأثیر هنر نقّاشی یا اصالت نویسندگی است ،امّا احالم مستغانمی ضمن بیان مذاهیمی چیون
وطن ،عشق و آزادی زن ،بیش از هرچیر به شاعرانگی رمان خود اندیشییده و بیرای ایین منظیور از هنیر نقّاشیی بیه
خوبی سود جسته است .اگرچه در نوع ادبی رمان هنرمند ،غالباً باید به نذون نقّاشی در ادبیّیات انعیان کیرد ،در دو
رمان بررسی شده گاه به آشنایی شخصیّت هنرمند با متون ادبی (مانند رباعیات خیام) و خلق تیابلو و اثیر هنیری بیه
تبب همین آشنایی اشاراتی شده است .این امر میتوانید تأکییدی بیر لیروم هیمگیامی و همراهیی هرچیه عمییقتیر
دوسویه ادبیّات و نقّاشی در عصر جدید باشد.

پینوشتها
( )1جایرة نجیب محذون ،جایرهای ادبی است که در سال  1337شکل گرفته و دانشیگاه تمیریکن قیاهره آن را اهیدا میی
کند .برندگان این جایره براسا

برتری ادبی نویسندگان و با نظر هیأت داوران ،روز یازدهم دسامبر معرّفی میشوند .این

جایره به یاد و نام نجیب محذون ،نویسنده و نمایشنامهنویس مصری ،اهدا می شود .وی  31عنوان کتاب داستانی نوشت و
در سال  1311برندة جایره نوبل در ادبیّات شد و نام خود را به عنوان اوّلین نویسندة عرب که این جایره را دریافت کیرد،
ثبت نمود .این جایره موسوم به گنکور عربی است.
( )2جایرة ادبی گنکور ) (prix Goncourtمعتبرترین ،قدیمیترین و بحا برانگیرترین جایرة ادبی کشور فرانسه است.
این جایره در پی وصیت ادموند دو گنکور ،نویسنده و مورخ فرانسوی در سیال  1137بیرای ییادبود بیرادرش ژول ،بنییان
گذاشته شد .مجمب ادبی گنکور در سال  1312به طور رسمی تأسیس و نخستین دورة این جایره در روز  21دسیامبر سیال
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 1313اهدا شد .جایرة گنکور هر سال نصیب بهترین کتاب داستانی میشود که در طول همان سال منتشر شده باشد .جالب
است که رمان مانت سالمون برادران گنکور نمونت بارز حضور نقّاشی در ساخت رمان محسوب میشود.
( )3قُسننطینه نام استان بیست و پنجم در کشور الجرایر است .این شهر پایتخت فرهنگی جهان عرب محسوب میشود .ایین

شهر به خاطر وجود پلهای متعدّدی که دو طرف آن را به هم مرتب میکند ،به شهر پلهیای معلّیق (م یّر اسدرور املعحر )
مشهور است .گذتنی است که خالد ،شخصیّت اصلی رمان ،اغلب تابلوهایش مربوط به پلهای این شهر است و نام بعضیی

از پلها در رمان آمده است.
( Toile )4کلمهای فرانسوی است با تلذا ( twalتوال) به معنی بوم نقّاشی که معادل انگلیسی آن Canvas ،است.
(« )5در دورهای پرتره میکشیدم ،اما بعد به طرف موضوعات دیگری کشیده شدم .در نقّاشی ،هر چه عمر و تجربت نقّیاش
بیشتر میشود ،مساحتهای کوچک برایش بازدارندهتر میشوند و ناچار به سوی یافتن راههیای دیگیری بیرای تعبیرهیای
خود میرود» (عامری.)32 :1331 ،
(« )7هر وقت زنی با نقّاشی آشنا میشود ،در رؤیای این است که آن نقّاش ،جاودانیهاش کنید و خیودِ او را نقّاشیی کنید»
(همان.)176- 117 :
(« )6برای مراسم عروسیت کت و شلوار سیاهم را پوشیدم .سیاه رن

عجیبی است .هم میتوان برای عروسی پوشیدش...

و هم برای عرا!» (همان.)346 :
(« )1آرزویم بود که یک نقّاش عاشقم شود .دربارة نقّاشان قصههای عجیبی خواندهام .نقّاشان در میان هنرمندان از جنیون
بیشتری برخوردارند .در جنونشان هم بسیار افراطی هستند ...جنونشان غیرمنتظیره و وحشیتناک اسیت .شیبیه آنچیه دربیارة
شاعران یا نوازندگان میگویند نیست ...،زندگی ونگو

را خواندهام ...دوالکروا ...گوگن ...دالیی ...سیران ...پیکاسیو و

دیگرانی که این قدر مشهور نبودهاند .من از خواندن زندگینامه نقّاشان خسته نمیشوم» (همان.)141 :
(« )3در بین پریشانیهایم «لئوناردو داوینچی» را به یاد میآورم نقّاش عجیبی که میتوانست هم با دسیت چیو و هیم بیا
دست راستش به خوبی نقّاشی کند .داوینچی با کدام دستش «ژوکوند» را کشیده است که چنین جاودانگی و شهرتی به او
داده؟ من باید با کدام دست تو را بکشم» (همان.)113 :
(« )11و «ونگو » ...آیا او حقارت و سادیسم عالم را وقتی شناخت که تبزده و دستمال بیه سیربسیته مقابیل آن پنجیره
مینشست که از پشت آن چیری نمیدید جر کشتزارهای وسیب گلهای آفتابگردان و در مقابل این فشارها و خستگی
چیری نمیتوانست انجام دهد جر نقّاشی چندین تابلو از همان منظره؟  ...مگر بیه بیرادرش چنیان پییشگویانیه نگذتیه بیود
روزی می رسد که قیمت تابلوهایم از قیمت زندگیام بیشتر خواهد شد؟ و بعدها ،به آنجیا رسیید کیه تیابلوی «گیلهیای
آفتابگردان» رکورد قیمت همت تابلوها را شکست» (همان.)215 :
(« )11مگر کسی مانند شاگال نردیک بیست و پنب سال بر روی یکی ازتابلوهای خودش کیار نکیرده بیود؟ مگیر همیشیه
آثارش را برای تجدیدنظر و اضافه کردن چیری یا چهرهای بازبینی نمیکرد ،مگر یک روز تصمیم نگرفت تا همت چهرهها
و اشیایی را که در کودکی دوست میداشت به تابلوهایش اضافه کند؟» (همان.)131 :
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(« )12شاید فق چیری را نقّاشی میکنیم که روزی دیده باشیم و میترسیم دیگر هی گاه آن را نبینیم .این چنین بود کیه
«دوالکروا» همت عمر خود را به نقّاشی شهرهای مراکش گذراند که جر چند روزی را در آنها نگذرانده بود و یا «اطالن»
همت عمر را فق به نقّاشی یک شهر گذراند :قسنطینه» (همان.)171- 153 :
(« )13مگر «سالوادور دالی» و «پل الوار» با هم ،یک زن را دوست نداشتهاند؟  ...آن زن ،جنون دالی را بر قافیههای پل الوار
ترجیح داده بود و تا زمان مر

پایبند قلم موی دالی ماند که در شیرای مختلذیی بیا او چنید بیار ازدواج کیرد و در طیول

حیاتش هی زنی را غیر از او نقّاشی نکرد» (همان 215 :ی .)217
(« )14به یاد گذته زیبای «ژان کوکتو» شاعر و نقّاش معروف افتادم ،او در سناریوی فیلمی ،پیشاپیش مر

خود را حید

زده بود ،سناریویی که وقتی پیکاسو و دوستانش آن را خواندند ،شروع به گریه کردند» (همان.)244 :
(« )15هنر برای هنر مرا اقناع نمیکند ژوکوند محترم مرا تکان نمیدهد .هنری را دوست دارم که مرا روییاروی هسیتیام
قرار میدهد ،به این خاطر از تابلوهای اخیر خالد خوشم آمد» (همان.)213 :
(« )17نقّاش  ،عکا

نیست که به دنبال بازآفرینی واقب باشد ...دوربینش در اعمای اوسیت و در جیایی کیه حتّیی خیود او

نمیداند مخذی است ،لذا او با چشمان دوربینش نقّاشی نمیکند ،بلکه با خاطره و حافظهاش ...و با چیرهای دیگیر نقّاشیی
میکند» (همان.)32 :
(« )16در حقیقت من چهرههایی را که واقعاً دوست دارم ،نقّاشی نمیکنم ...فق آنچیه را کیه بیه آن چهیره اشیاره داشیته
باشد ،میکشم ...گوشهای از پیراهن زن یا تکهای از جواهراتش را .آن مشخّصههایی که پس از رفتنش در خاطره میماند»
(همان.)32 :
(« )11در آخرین تابلویش ،نخست جر شبحی دور از پل در زیر خطی از نور ،چیری نمیبینیم .همت اشیای اطراف در زیر
الیهای از مه پنهان شده و به نظر می رسد پل نورانی به شکل عالمت استذهامی درآمده که در فضا معلّق است .چیری پاییه
پل را به پایین وصل نکرده و هی چیری ،سمت راست یا چپش را محاط نکرده است ،انگار به شکلی ناگهیانی ،کیارکرد
اصلی خودش را به عنوان یک پل از دست داده است!» (همان.)213 :
( « )13نیازی ندارم تا در اتاقی غبار گرفته ،با اشیایی زیاد و درهم زندگی کنم تا هنرمند باشم این اندیشت نادرسیت دربیارة
نقّاشان است» (همان)156 :
(« )21تابلو ،فضایی است که با عصیان پر نمیشود ،بلکه با نور و بازی سایهها و رن

ها سروسامان میگیرد» (همان.)156 :

( )21بررسی تصاویرگرافیکی نقش بسته بر روی جلد رمانها و هماهنگی آن با متن اثر نیر مییتوانید از موضیوعات قابیل
بحا باشد .فقدان تصویر گرافیکی مناسب بر روی جلد رمان چشمهایش (انتشارات نگاه) احسا

میشود.

(« )22لحظه ای بعد ،با سینی مسی بررگی که روی آن یک قوری و دو فنجان و یک شکرپاش و گالبدان و ظرف شیرینی
گذاشته ،بازمیگردد» (عامری.)1 :1331 ،
(« )23بوتت گل یاسی که از دیوارهای بیرونی پیدا بود ،به زن کنجکاوی میمانست که از دیوارهای خانهاش خسته شیده و
در حال نگاه کردن به اتذاقات بیرون از خانه است تا عابران را برای چیدن گلهایش بذریبد ...یا به جمب کیردن گیلهیای
دعوت کند که روی زمین افتاده بود» (عامری.)112 :1331 ،
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(« )24نسخت دیگری از تو نقّاشی میکنم با پختگی بیشتر» (همان.)135 :
( « )25مثل خیلی از سیاستمداران و ثروتمندان الجرایری تازه به دوران رسیده ،نوعی عالقه به جمبآوری کارهیای هنیری
پیدا کرده ،به عللی که اغلب بیارتباط با هنرند ،شاید هم به عقالنیتی جدید برای غارت کارهای هنری مربوط است ...و با
دغدغههایی از این دست که تابلو داشتن میتواند نوعی انتساب به نخبگان و روشنفکران را نشان دهد» (همان.)13- 12 :
( « )27بانوی من ،ما از خاطراتمان شذا پیدا نمیکنیم .بدین سبب نقّاشی میکنیم ،از این روی اسیت کیه میینویسییم و بیه
همین خاطر است که برخیهامان میمیریم» (همان.)137 :

کتابنامه
الف :کتابها
 .1اشرفی ،مقدمه مختاروونا ( )1376همگامی نقّاشی با ادبيّات در ایران از سدة ششم تا یـازدهم هجـری رمـری،
ترجمت رویین پاکباز ،تهران :نگاه.
 .2برر

علوی ،مجتبی ( )1362چشمهایش ،چا دوازدهم ،تهران :نگاه.

 .3اخلطیب ،حسام ()9111؛ آفب األدب املدبرنل بریوت :دار الفکر املعاصر.
 .4داد ،سیما ( )1315فرهنگ اصطالحات ادبی ،تهران :مروارید.

 .5دوغان ،امحد ()9111؛ يف األدب اسزایة او ی  ،دمشقّ :اتاد الکّّاب العرب.
 .7شمیسا ،سیرو

( )1362سبک شناسی ،چا سوم ،تهران :دانشگاه پیام نور.

 .1ضیف ،شوقی ()9191؛ الفن ومذاهب يف الشعة العةي ،طبعه احلادیه عشره ،قاهره :دار املعارف.
 .1عامری ،رضا ( )1331خاطرات تن ،تهران :نشر افراز.
 .1علوش ،سعید ()9195؛ معج املصبححب األدری املعبرة  ،بریوت :دار الکّب.
 .91غزای عمران ،سعدی ()9931؛ رکطبب املعبرةون من مةام الّثة العةي املعبرة ،بریوت :دارالکاتب العربی.
 .11کامشاد ،حسن ( )1314پایهگذاران نثر جدید فارسی ،تهران :نشر نی.
 .12کرامتی ،محسن ( )1361فرهنگ اصطالحات و واژگان هنرهای تجسّمی ،تهران :نشر چکامه.
 .13کمرهای ،محمدرضا ( )1313تاریخ هنر نقّاشی ایران ،تهران :مشق هنر.
 .14مرزبان ،پرویر و حبیب معروف ( )1361فرهنگ مصوّر هنرهای تجسّمی ،چا دوّم ،تهران :سروش.

 .95مسّغامنی ،احالم ()9113؛ ذاکة اسد  ،بریوت :دار اآلداب.

 .91مندور ،حممد ()9111؛ األدب ومذاهب  ،قاهرة :دار هنضة مصر للطباعة والنّشر والّوزیع.
 .16میرصادقی ،جمال ( )1312داستاننویسهای نامآور معاصرایران ،تهران :نشر اشاره.
 ------------ .11و میمنت میرصادقی ( )1366واژهنامة هنر داستاننویسی ،تهران :کتاب مهناز.
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 .13میرعابدینی ،حسن ( )1311صد سال داستاننویسیِ ایران ،چا دوّم ،ویراست دوّم ،تهران :چشمه.
 .21ولک ،رنه و آوستن وارن ( )1312نظریة ادبيّات ،ترجمیت ضییا موحّید و پروییر مهیاجر ،چیا دوّم ،تهیران:
علمی و فرهنگی.

 .19وهبهه ،دههدی و لامهن م نههد ()9199؛ معجر املصربححب العةریر فر الحنر و األدب ،الطّبعههة الثانیهة ،بههریوت :مکّب هة
لبنان.
عبدالرمحن ()9111؛ ف الّد الطببید  ،عمان :دار الشرق.
 .11یاغی،
ّ

ب :پایاننامهها
 .13حامدی ،سامیه ()9911؛ شعةی الّص الةوائ يف روایر ذاکرة اسدر ألحرام مدرطنبم  ،رسهالة ماجسهّری ،احلها خلضهر
باتنه ،جامعة اجلزایر.
 .24ناظمی ،زهیرا ( )1331بررسـی و تحليـل داسـتانهـای «ذاکرة اسدر ل فوضر اوروا ل ةربرة سرةیة» از احـالم

مستغانمی( ،پایاننامت کارشناسیارشد) ،دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی ،دانشگاه یرد.

ج :مجلّهها
 .25انوشیروانی ،علیرضا (« )1313ضرورت ادبیّات تطبیقی در ایران» ،ویژهنامة ادبيّات تطبيقی فرهنگستان زبـان

و ادب فارسی ،شمارة  ،1ص

.31- 7

« )1332( -------------- .27مطالعات بینارشتهای ادبیّات تطبیقی» ،ویژهنامـة ادبيّـات تطبيقـی فرهنگسـتان

زبان و ادب فارسی ،شمارة  ،6ص

.3- 3

 -------------- .26و آتشی ،اللیه (« )1331تحلییل تطبیقیی و بینارشیتهای شیعر و نقّاشیی در آثیار سیهراب
سپهری» ،پژوهشهای زبان و ادبيّات تطبيقی ،دانشگاه تربیت مدر  ،دورة  ،3شمارة ( 1پیاپی  ،)3ص

.24- 1

 .19البطههر  ،عههاطف ()1119؛ «روایههة کالههرة اجلسههد أحههالم مسههّغامن واأفههق املفّههو » ،ال راسررب والبحررو ،:رق ه ،913
صص .991-911
 .23زیبایی ،مهری (« )1331همکنشی ادبیّات و نقّاشی در قرن نیوزده فرانسیه بیا نگیاهی بیه رمیان مانیت سیالمون
برادران گنکور» ،پژوهش ادبيّات معاصر جهان ،شمارة  ،72ص

.65- 56

السمعیة البصریة» ،الةوای العةریر ممنّرب الدرةد :نهدوة م رجهان الرهرین
السرود ّ
 .31عطا نعیسه ،ج اد ()1119؛ «الروایة و ّ
الثرايف احلادي عشر 93-99 ،دسامرب ،لویت :اجمللس الوطين للثرايف والفنون واآلداب ،صص .911-913

د :منابع مجازی
31. www.mosteghanami.com

113 / علوی و «ناکرة الجسد» احالم المستغانمی

تأثیر هنر نقّاشی در «چشمهایش» برر
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مبة فن الةس ةح الةوایطنی «چش هبی » لبزرگ ةحو و «ذاکة اسد » ألحام املدطنبم بدراس مدبرن )

1

اکّ شبمیبن سبروکائ

2

أسّاک مشارک يف قس اللّغة الفارسیة وآداهبا ،جامعة بریجند ،ایران
امح المع

3

أسّاک مساعد يف قس اللّغة العربیة وآداهبا ،جامعة بریجند ،ایران
ام ةح ری يت

4

أسّاک مساعد يف جامعة بریجند ،ایران
هب ة طائ

5

طالبة يف مرحلة املاجیسرت فی فرع اأدب املرارن ،جامعة بریجند ،ایران
املحخص
إ ّن الّفاعهن بهن اأدب والف ّهن ظهاهرة قدمیهة ج ه ّداو و ّأدت هههه العالقهة إلهی ظ هور أعمهاا اأدبیههة تّمیّهز ایهزة الف ّهن واأدب .مهن أبههرز
الروایهات
الروایهة والسرسه وههو مل هو يف االدب العهامل ّ املعاصهر .أفهادت ال ّدراسهات يف ّ
مناک اندما الفن مهع اأدب الّّرهارب يف ّ
بالرس ه « .چش ه هههای » لِبههزرع عل ههوی و
الروایههات يف اأدب الفارس ه والعههري تههّرّرت ّ
الفنّیههة ودور صههورة الفنّ هان فی هها ،أ ّن بعهها ّ
«کالرة اجلسد» ِالحالم مسّغامنی ،روایّهان قدهد ُلِّبدّها يف حیهاة السر ّسهام وعالقّهه مهع لوحاتهه الفنّیّهة .یکهون الغهرم مهن هههه الدراسهة،
الروای ههة يف اأدب الفارس ه والع ههري
الس هؤاا اأساس ه  ،ه ههو لیفی ههة ه ههها الّّ هّرری عل ههی ّ
الروای ههة و ّ
الرس ه عل ههی ّ
هههو تدی ههد أمثل ههة لّ ههّرری ّ
ص ،دّت الب ه عهن أسهلوب ال ّهروایّن يف دهاالت اللّغویهة
املعاصرین .يف ههه ال ّدراسة املرارنة الّيت تعّمد علی الّّ لین اأسهلوي للهنّ ّ
ِ
الرس يف مجیع املسّویات الثالرة .قهد حهاوا الکاتبهان للکشهف عهن ههها الّهّرری يف خلهق الروایهات مهن
واأدبیة والفکریة وعن تّرری ّ
ِ
ولوحاِت وعن طریق اأوصاف الّيت جت ّسه الّصهاویر واسهّادام املهدار
الش ریة
الر ّسامن ّ
الرس وأمساء ّ
خالا اإلشارة إلی أدوات ّ
الفنّیّهة يف أسههلوب الکّابههة وغریههها م هن اآللیههات البیانیههة ومههن ّ س هلّطنا اأض هواء علههی آرائد ه وافکههاره يف االدب والفههن يف ضههوء
السیاس واالجّماع .
الرس  ،لما انّردا الوضع ّ
ّ
الرس  ،اأدب املرارن ،دراسات بن الفروع ،چش های  ،کالرة اجلسد.
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