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چکیده
تخیّل ،فضایی بیکران در ذهن شاعر ایجاد میکند که موجب خالقیت و تجلّی هنری او میشود.
هستة تفکر شعر ،ریشه در تخیّل شاعر دارد؛ زیرا گویای طرز تلقّی شاعر از جهان و محیط پیرامونش
است .این عنصر ،اصلیترین عنصر سازندة ادبیات غنایی و حماسی به شمار میآید .منظومه غنایی-
حماسی ورقه و گلشاه عیوقی به پیروی از ساختار و داستان عروه و عفرای عربی سروده شده و با توجه
به خاستگاه عربی آن ،بسیاری از عناصر فرهنگی و اجتماعی جامعه مذکور را نمایان کرده است .در
تصویرسازیهای این اثر ،نظام تخیّل به شکل منظومهای تودرتو و با کاربست نمادهایی با
ارزشگذاری مثبت و منفی مورد استفاده قرار گرفته است .هدف اصلی این پژوهش که با روش
توصیفی-تحلیلی انجام شده ،بررسی و کشف نظام تخیّلی منظومه ورقه و گلشاه براساس الگوی ژیلبر
دوران است .نتایج پژوهش نشان میدهد نظام تخیّل در این منظومه ،هم در بخش نمادهای با
ارزشگذاری مثبت (عروجی ،تماشایی و جداکننده) و هم در بخش نمادهای با ارزشگذاری منفی
(سقوطی ،تاریکی و حیوانی) بیانگر این است که حادثة داستانی در سرزمینی کامالً بدوی با ساختار
فرهنگی و اجتماعی خاص عربی ساخته و پرداخته شده است؛ بنابراین از این منظر ،نظام تخیّل و
حوادث داستان ،همسویی کاملی با یکدیگر دارند.
کلیدواژه :ورقه و گلشاه ،عیوقی ،فرهنگ عربی ،ژیلبر دوران ،نظام تخیّل.
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 .1مقدّمه
در میان ملل مختلف ،ادبیات و جامعه هیچگاه از یکدیگر جدا نبودهاند و هریک
متقابالً از دیگری تأثیر میپذیرد .یکی از تأثیرات جامعه بر ادبیات ،نمود آداب،
فرهنگ ،مذهب ،زبان و نشانههای زیستمحیطی و اقلیمی است .این تأثیر و تأثّر ،از
سید حسن طباطبایی و همکاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

بخشهای اجتناب ناپذیر هر اثر هنری و ادبی است تا حدّی که صور خیال را هم در
ادبیات تحت تأثیر قرار داده است .با بررسی آثار ادبی میتوانیم نحوة تأثیرپذیری و
دالیل آن را بشناسیم و از آن در تحلیل فرهنگ ،اجتماع ،شخصیت خالق اثر و سایر
جنبهها کمک بگیریم .منظومة غنایی -حماسی ورقه و گلشاه عیوقی در قرن پنجم به پیروی
از ساختار و داستان عروه و عفرای عربی در قالب مثنوی در بحر متقارب سروده شده و با
توجه به خاستگاه عربی آن ،بسیاری از عناصر فرهنگی و اجتماعی جامعة مذکور را نمایان

کرده است .منظور از خاستگاه اصلی اثر هنری و ادبی ،سرمنشأ محیطی و جغرافیایی
تولید و تدوین هنر و نوع خاص ادبیات است .در این منظومه ،بسیاری از نشانهها بیانگر این
است که حادثة داستانی در سرزمینی کامالً بدوی با ساختار فرهنگی و اجتماعی خاص عربی

ساخته و پرداخته شده است .مثنوی ورقه و گلشاه از لحاظ ساختار ناشی از خاستگاه
اقلیمی داستان (عرب جاهلی) ،دارای نوعی صور خیال است که سبک زندگی و
فرهنگ عرب بادیهنشین و عشایر را نشان میدهد .از طریق بررسی صور خیال مربوط
میتوان دلبستگی عیوقی را به فرهنگ ایرانی یا برعکس ،رعایت و توجه به ساختار
کلّی داستان مبتنی بر خاستگاه عربی در جهت امانتداری یا چیزی حدّ وسط این دو
موضوع را مشخص کرد.
زبان ادبی ،طرحی ظریف برای بیان افکار و اندیشههای ادیب است« .ظرافت این
زبان در گرو بهکارگیری تصاویر ادبی و به کار بستن دقایق علوم معانی و بیان است»
(نعیمی .)55 :1393 ،قوّة تخیّل ازجمله ابزارهای مهم در بهکارگیری زبان ادبی به شمار
میآید .تخیّل قلمروی شخصی است که طیف معنایی خاصی را دربر میگیرد ،ازجمله
«قدرت ذهن ،توانایی خالق ذهن ،طرحریزی ،تدبیر کردن و خیال واهی کردن»
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(پیردهقان .)1392 ،این اصطالح بهعنوان عنصری بایسته در شعر ،فضای هنری شعر را
پدید میآورد و «باعث انفعال نفسانی و تأثّر و لذّت در خواننده میگردد» (ارسطو،
 .)192 :1973تخیّل در ادبیات «زمینة ذهنی برای برقراری ارتباط میان پدیدهها و امور
را به وجود میآورد» (خمری .)76 :2001 ،بنابراین «هر اندازه تخیّالت ادیب در
بهرهگیری از منابع ظاهری پیرامونش دقیقتر و لطیفتر باشد ،اثرش از نوآوری
مضاعفی برخوردار میگردد» (هادی و نصیری )117 :1392 ،و او را بهعنوان هنرمندی
چیرهدست به مخاطب معرفی میکند .از این رو برای پی بردن به کُنه حقیقت وجودی
و تأثیرات ادیب بر مخاطب ،جستوجو در وادی تخیّل در اثر وی ضرورت مییابد.
ازجمله نظریهپردازان ادبی در حوزة تخیّل میتوان به ژیلبر دوران2012-1921(1
م) اشاره کرد .او «با کتاب ساختارهای انسانشناسی تخیّل 2که مقدّمهای بر تخیّل
نمادین است ،تحوّلی عظیم در نظام تخیّل ادبی پدید آورد» (شریعتی.)90 :1385 ،
ژیلبر در این کتاب تالش میکند «تمامی مظاهر تخیّل ،بهویژه خالقیت هنری و ادبیات
را مورد بررسی قرار دهد» (النحال ،)35 :2000 ،به توسعهای ساختاری و نشانهشناسانه
از تصاویر و نمادها با تکیه بر مقوالت ماهوی و نقشهای کهنالگویی بپردازد
( )Mafessoli, 1996: 18و تمام تخیّالت انسانی را در دو منظومة بسیار بزرگ
تقسیمبندی کند :منظومة روزانة تخیّالت3و منظومة شبانة تخیّالت.

4

در پژوهش حاضر تالش بر آن است با تکیه بر روش توصیفی -تحلیلی ،نظام تخیّل
در منظومة ورقه و گلشاه مورد بررسی قرار گیرد .علت انتخاب نظریة ژیلبر دوران از
میان دیگر نظریات مربوط به تخیّل ادبی این است که در نظریة او مبنای تحقیق
استوارتر از دیگران است؛ زیرا «روش نظریهپردازان پیش از او همچون هانری کربن5و
گاستون باشالر 6،تنها بر پیدا کردن عناصر و مواد تخیّل استوار است؛ ولی روش ژیلبر
1. Gilbert Durand
2. Les structures anthropologiques de l’imaginaire
3. Daily constellation of imagination
4. nightly constellation of imagination
5. Henry Corbin
6. Gaston Bachelard
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در شناخت تخیّل یک ادیب ،با نگاهی ساختاری و مبتنی بر بازیابی قطبهای تخیّلی و
طبقهبندی آنهاست» (عرب یوسفآبادی .)112 :1395 ،از دیگر سو ،نظریه او با
جامعهشناسی مرتبط است و با پدیدة خیالپردازی مشترک در شعر شاعران با
فرهنگهای مختلف ،هماهنگی بیشتری دارد.
سید حسن طباطبایی و همکاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

ورقه ،پسر هالل و گلشاه ،دختر همام ،عموزادگانی از قبیلة بنیشیبه بودند که مقرّر
میشود در پانزدهسالگی عقد آنها بسته شود .پیش از بسته شدن عقد ،در پی شبیخون
قبیله بنیضبه ،گلشاه اسیر میشود و ورقه برای بازپسگیری گلشاه ،با لشکری به
بنیضبه حمله میکند و خود نیز به اسارت درمیآید .ربیع ،رهبر قبیله ،قصد کشتن
ورقه را در مقابل دیدگان گلشاه دارد؛ امّا گلشاه با لباس مردانه وارد میدان میشود و
ربیع را میکشد و ورقه را آزاد میکند .پسران ربیع به انتقام خون پدر برمیخیزند.
گلشاه پسر بزرگتر را میکشد؛ ولی در جنگ با غالب (پسر کهتر) اسیر میشود.
غالب که سخت شیفتة گلشاه شده است ،او را به خیمة خود میبرد .ورقه شبانه به خیمة
غالب میرود و او را میکشد و گلشاه را آزاد میکند .بنیضبه هم با دیدن این ماجرا
میگریزند و بنیشیبه شادمان و پیروزمندانه به مسکن خویش باز میگردند .بعد از
مدتی ،غالمان خبر مرگ ورقه را به گلشاه میرسانند .گلشاه همراه با پادشاه شام و
خدم و حشم بر سر گور ورقه میآید و همان جا بر سر گور ورقه جان میدهد .وقتی
پیامبر (ص) از این ماجرا آگاه میشود ،بر سر گور ورقه و گلشاه میرود و به درگاه
خداوند دعا میکند تا آنها را دوباره زنده کند .خداوند ورقه و گلشاه را زنده میکند
و پیامبر نیز آنها را به عقد یکدیگر درمیآورد و آن دو تا آخر عمر در کنار یکدیگر
زندگی میکنند.
از آنجا که ماهیت ذاتی منظومة عاشقانه-حماسی ورقه و گلشاه بر نظام دوقطبی
مفاهیم استوار است و قطبهای متضاد نهفته در آن ،مفاهیمی همچون عشق و نفرت،
زیبایی و زشتی ،محبّت و دشمنی ،وصال و جدایی را در مقابل هم قرار میدهد ،این

منظومه براساس الگوی ژیلبر دوران قابل بررسی است .وجود ویژگیهای فوق در ورقه
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و گلشاه از یک سو و فقدان تحقیقی بنیادین درباره ساختار تخیّالت در آن از سوی
دیگر ،نگارندگان را بر آن داشت تا با استناد به الگوی ژیلبر دوران ،به تحلیل این
منظومه بپردازند و به دنبال پاسخی به پرسشهای زیر باشند:
 تصویرپردازیهای منظومة ورقه و گلشاه در کدام منظومة تخیّالت ژیلبر دورانقرار میگیرد؟
 عیوقی در تصویرسازی محیط و فرهنگ عربی این اثر ،چگونه میان نمادهایمثبت و منفی ارتباط برقرار کرده است؟

 .2پیشینة تحقیق
پژوهشگران در آثار پژوهشی متعدّدی به تحلیل منظومة ورقه و گلشاه پرداختهاند،
ازجمله «بررسی تطبیقی ورقه و گلشاه عیوقی با لیلی و مجنون نظامی» از احمدنژاد و
دهقانی (« ،)1391مقایسة تطبیقی داستان عروه و عفراء و ورقه و گلشاه» از مبارک
( « ،)1393بررسی تطبیقی مضامین عاشقانه داستان ورقه و گلشاه با اصل روایت عربی»
از غالمحسینزاده و همکاران ( )1393و «بررسی ساختار روایی سه منظومة ورقه و
گلشاه و گل و نوروز و لیلی و مجنون» از دیانتی (.)1394
همچنین از منظر بنیاد نظری پژوهش چند اثر یافت شد که با پژوهش حاضر قرابت

دارد .این پژوهشها عبارتاند از« :طبقهبندی تخیّالت ادبی براساس نقد ادبی جدید»،
نوشتة عباسی ( .)1380نویسنده در این اثر به معرفی اجمالی نظریة تخیّلشناسی ژیلبر
دوران پرداخته ،با تحلیلهای جامعهشناختی هر دو قطب مثبت و منفی ،این نظریه را
معرفی کرده و آن را الگویی مناسب برای تحلیل صورتهای خیالی شعر و داستان
معاصر دانسته است .شریفی ولدانی و شمعی ( )1390در مقالة «تحلیل صورتهای
خیالی در شعر پایداری براساس نقد ادبی جدید :روش ژیلبر دروان» ،در پی اثبات این
موضوع هستند که شعر پایداری بهدلیل استوار بودن بر نظام دوقطبی (تقابل حق و
باطل) میتواند براساس قطبهای مثبت و منفی نظریه ژیلبر دوران مورد نقد و بررسی
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قرار گیرد تا از این طریق ،روند کلّی فردیت ،ماهیت و اصالت تصویرپردازیهای
شاعر پایداری تعیین شود .صدیقی ( )1392در مقالة «تحلیل داستان ساداکو و هزار
دُرنای کاغذی برپایة نظریة ژیلبر دوران» ،معتقد است ترس از مرگ و غلبه بر آن که
غالباً درونمایة داستانهایی است که در آن عنصر زمان نقشی بسزا دارد ،میتواند
سید حسن طباطبایی و همکاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

برپایة منظومههای روزانه و شبانة تخیّالت و کارکرد اسطورهها در نظریة ژیلبر دوران
مورد بررسی قرار گیرد .نویسنده این موضوع را در داستان ساداکو و هزار دُرنای
کاغذی ثابت کرده است .عوضپور و نامور مطلق ( )1393در مقالة «ژیلبر دوران و نقد
اسطورهای :پیکرة مطالعاتی رمان قلب سگی اثر میخاییل بولگاکف» ،به تببین و تعریف
دو روش اسطورهسنجی و اسطورهکاوی پرداخته ،اذعان داشتهاند با کاربست روش
اسطورهسنجی ژیلبر دوران میتوان کوچکترین واحدهای معنادار از گفتمانهای
اسطورهای رمان قلب سگی را شناسایی و روابط میان آنها را بررسی کرد و از این
طریق به ساختاری طبیعی از اسطورهای کالن دست یافت .معروف و نادری ( )1394در
مقالة «تحلیل ماهیت موج های مثبت و منفی در شعر مقاومت عربی و فارسی براساس
نظریة ژیلبر دوران» ،معتقدند تمام واژگان و تعبیرات در دایرة واژگانی ذهن
تصویرگران شعر جنگ به دو دسته تقسیم میشود :دستة واژگان اهورایی و دستة
واژگان اهریمنی .بنابراین نظریة ژیلبر دوران بهدلیل آنکه پا را از حیطة جامعهشناسی
فراتر نهاده است و به نقد اسطورهشناختی کشیده میشود ،میتواند به نگاه فرامتنی به
تعبیرات خیالی در شعر جنگ عربی و فارسی کمک شایانی نماید.
با بررسی این آثار میتوان بهدرستی ادّعا کرد که آن جامعة آماری که در این آثار
نقد و بررسی شده است ،با جامعة آماری پژوهش حاضر متفاوت است و نتایج حاصل
از آنها با مطالب موجود در پژوهش حاضر تفاوت دارد؛ بنابراین ،این مقاله نخستین

پژوهشی است که از منظر ساختارهای تخیّل ژیلبر دوران به بررسی منظومة ورقه و
گلشاه میپردازد.
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 .3نظریة ژیلبر دوران
ژیلبر دوران ،دو منظومة روزانه و شبانة تخیّالت را برای تحلیل نظام تخیّالت
تعریف میکند .منظومة روزانة تخیالت 1،منظومهای دیالکتیکی 2است ،شامل
قطبهای متضاد3که دربرگیرندة تصاویر با ارزشگذاری منفی و ارزشگذاری مثبت
است ( .)Durand, 1992: 27از طرف دیگر ،ساختار تخیّل در منظومة شبانه

4

برخالف ساختار منظومة روزانه ،نفی و رد نیست ،بلکه رابطة بین دو قطب همراه با
تعامل و پیوند یا چرخهای است؛ یعنی دو قطب بهجای آنکه مقابل یکدیگر قرار
بگیرند ،در دل یکدیگر جای میگیرند .بهعنوان مثال ،هستی در دل نیستی یا نور در دل
تاریکی قرار دارد (قائمیان .)9-8 :1385 ،از آنجا که ماهیت ذاتی منظومه عاشقانه-
حماسی ورقه و گلشاه بر نظام دوقطبی مفاهیمی چون فراق و وصال و عشق و نفرت
استوار است؛ بنابراین بررسی آن با نظام تخیّلی منظومة روزانة تخیّالت ژیلبر دوران
قابل تطبیق و بررسی است.
منظومة روزانه« ،منظومهای تضادی5است که بهوسیلة فراخواندن تعالی ،پاکی و نور و
فناناپذیری محقّق میشود» (عباسی .)81 :1390 ،رابطة بین نمادهای این منظومه ،رابطة
ردّ و نفی است .بر این اساس ،انسان جهان را به دو مقولة خوب و بد تقسیم و بدین
طریق دنیا را ارزشگذاری میکند .تخیّل در این منظومه ،سامانهای پویاست که «در
آن ،بازنمایی جهان را بهوسیلة تأثیر دوگانة محیط و امیال تعیین میکند .هدف این
ساختار پیچیده که ریشه در تخیّل و اسطورهپردازی دارد ،مبارزه با زمان است» (پورمند
و مصباح .)82 :1398 :تمام صورتهای تخیّلی این منظومه ،شکلهایی از زمان را
تشکیل میدهند؛ بدینگونه که «انسان بهطور ناخودآگاه هرچه زمان میگذرد ،خود را
به مرگ نزدیکتر میبیند .سپس نوعی تصاویر و نمادها با ارزشگذاری منفی در ذهن
1. regime daytime of imaginary
2. Dialectical constellation
3. opposite poles
4. regime night of imaginary
5. contradictory system

 144ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

او ظاهر میشوند که در پشت تمام آنها ترس از گذر زمان پنهان شده است» (النحال،
 .)34 :2000در مقابل این ترس ،ذهن بهطور خودکار عملی جبرانی انجام میدهد تا
بتواند راهحلّی برای این ترس و اضطراب بیابد؛ «به همین دلیل ،نمادهایی با
ارزشگذاری مثبت در ذهن او ظاهر میشوند و به او کمک میکنند که زمان را تحت
سید حسن طباطبایی و همکاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

کنترل خود درآورد» (شاکری و عبّاسی .)221 :1387 ،حاصل این کشاکش،
دوقطبیهایی است به شرح زیر:

همانطور که در تصویر باال مشاهده میشود ،نوعی خویشاوندی میان تمام
کهنالگوهای موجود در ریختهای همشکل1وجود دارد؛ بدین معنی که هر گروه از
نمادها ،مثالً نمادهای جداکننده و نمادهای تماشایی ،عالوه بر اختالف با یکدیگر،
یک یا چند وجه تشابه نیز دارند .تشابه و تناسبی که باعث میشود نمادهای عروج با
نمادهای تماشایی و جداکننده پیوند داشته باشند این است که هر سه سعی دارند به
پاکیزگی روحی و حالت روحانی برسند« .اولی با حرکتی عمودی و با ترک کردن
قطب مخالف خود که همان مرتبة پست (جایگاه شیطان ،جای کثیف ،جهنّم و)...
است سعی دارد به باال (جایگاه خداوند یکتا یا براساس اسطورهها جایگاه خدایان،
مک انی تمیز ،بهشت و )...صعود کند و این صعود همیشه با نماد نور که متعلّق به
1. resemblance
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نمادهای تماشایی است ،پیوند خورده است .این صعود و حرکت عمودی بهوسیلة
نمادهای جداکننده ،قویتر میشود» (عبّاسی.)11 :1380 ،

 .4دوقطبیهای تخیّل در ورقه و گلشاه
در کنار هم آمدن نمادهای تخیّل در نظریة ژیلبر دوران ،ترکیبی همگون و همیار
از مفاهیم برآمده از ساختارهای تخیّلی را در منظومة ورقه و گلشاه ایجاد میکند که
میتواند برآمده از فرهنگ عربها دربارة عشق عذری و معشوق آسمانی باشد.
 .4-1دوقطبی عروجی #سقوطی

1

نمادهای عروجی «نشاندهندة تعالی انسان به اوج آسمان است که پیروزی و قدرت
اولیة انسان را در آسمان نشان میدهد؛ قدرتی که پیش از این با رانده شدن از بهشت از
دست داده بود» (همان .)85 :1390 ،این تصاویر از طریق واژگانی چون فتح ،پرواز،
پرنده یا افعالی چون پریدن ،رها شدن ،صعود کردن ،به اوج رسیدن ،پرواز کردن ،از
خاک دل کندن ،فاتح شدن ،زنجیر از پای گسستن و رایت برافراشتن در زبان شعر
وارد میشود (شریفی ولدانی و شمعی .)307 :1390 ،از آنجا که ارائة تمام نمونههای
نمادهای عروجی در منظومة ورقه و گلشاه از حوصلة این بحث خارج است ،به ذکر
چند نمونه اکتفا میشود:
چـــو ورقـــه ز گلـــشاه چونان بدید

ز شـــادی تو گفتـی همی بر پـــرید ()36

به دیـــدار آن مـــاه مهمــــان کنــم

به پیـــش وی آنگاه قــــــربان کنم ()34

بگـــفت این و زد بانــگ را بر فـرس

فرس جست زیرش چو مرغ از قفس ()39

بتـــی بود کـــودک ،ولی مـــرد بود

شـــجاع و دلیــــر و جوانــــمرد بود ()40

تو اکــنون از ایـن بنـــد بگســل گره

شنــــیدی کنــــون پاســـخم باز بده ()41

چـــگونه بود کار آنکــس کی اوی

بتــــی دلگسـل دارد و خوبروی ()101

همیگفت جورست از این جور چند

اجـــل کی گشـــاید دلــم را ز بند ()114

 .1در سرتاسر مقاله ،نشانة  #بهمعنای تقابل نمادها و تصاویر است.
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چو بر من اجل بگسلد بند سخت

به دارالبقـــا افگنـم زود رخت ()105

من اندر وفای تو جان را دهــــم

بــــیایم رخم بر رخـــت برنهم ()115

هوا زی دَم اندر برش بســــته شد

روان از تنش پاک بگسسته شد ()115

نهاد از بر خـــاک روی آن نـگار

بگفت آمدم سوی تو هست بار ()115

ز دنیــــا برفـــت آن بُــت قندهار

به عقـــبی بَرِ آن وفـــــادار یار ()115

کشیـــد از بر گور شـــاه جهــــان

یکــی گنبــد سر سوی آسمان ()118

در ابیات فوق ،تخیّل شاعر هنگام تمجید جمال معشوق و وفاداری وی ،مسیری
آسمانی را طی میکند و سر از عرش و رها شدن روح و روان درمیآورد .شاعر با
بهره گیری از تعابیری چون پریدن ،عروج آسمانی ،بُت (تعالی و عروج معشوق) ،بند
گسستن از دنیا ،جان دادن ،رخ بر رخ معشوق متوفّی گذاشتن ،گسستن روان از تن،
روی بر خاک نهادن ،پرواز آسمانی ،از دنیا رفتن و سر سوی آسمان گذاشتن،
نمادهای عروجی را به گلشاه (معشوق) نسبت میدهد.
حضور این نمادهای عروجی در منظومة ورقه و گلشاه نشان میدهد مهمترین
ویژگی منظومة روزانة تخیّالت با ارزشگذاری مثبت ،مربوط به معشوق است که
صورتهای گوناگونی به خود میگیرد و وجه مشترک همة این صورتها دلپسندی،
دالرایی و فدا شدن جان در برابر اوست که این امر میتواند ریشه در فرهنگ عربی
داشته باشد ،هرچند یکی از ویژگیهای مشترک سبک عراقی نیز به شمار میآید .این
ویژگی همچون کهنالگویی ،از ناخودآگاه تمام بشریت حکایت میکند که مظهر
حوّای نخستین است (اوداینیک .)11 :1379 ،وجود نمادهای عروجی در شعر عیوقی،
میلی غریزی نسبت به مکانهای بلند و مرتفع را نشان میدهد که «بهگونهای سمبلیک،
حکایت از تالش نوع بشر برای بازگشت مجدّد به عرش الهی و باغی ملکوتی دارد که
روزگاری مرغ آن باغ به حساب میآمده است» (عرب یوسفآبادی .)118 :1395 ،از
منظری دیگر نیز میتوان گفت نمادهای عروجی همگی معنای یگانهای دارند که
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عبارت است از «حرکت از استعال و برتری نیروی آسمانی بهسوی گونههای اعتقادی
مؤثر ،پویا و دسترسپذیر» (الیاده.)70 :1385 ،
نمادهای عروجی در تصویرسازی گلشاه ،اغلب به رنج متمایل است و این نوع
تصویرسازی ،ریشه در عشق عذری در ورقه و گلشاه دارد؛ زیرا در تعریف عشق
عذری آمده است« :عشقی است که عاشق و معشوق عالوه بر دلباختگی شدید نسبت
به یکدیگر باید پایبند اصولی همچون عفّت پیشه کردن در راه عشق ،کتمان سرّ عشق و
سرانجام فدا شدن بهخاطر عشق باشند» (ستودیان و ناصح .)11 :1383 ،این ویژگیها از
یک سو با توصیفات عروج عشق ورقه و گلشاه (نمادهای عروجی) کامالً منطبق است
و از دیگر سو با رنج های فراوانی که عاشق و معشوق در تاریخ عرب در راه رسیدن به
یکدیگر متحمّل میشوند ،پیوندی نزدیک دارد؛ «افسانة عشقی غمانگیز که در آن
عاشقی دلداده با محبّتی خالص و سوزان به معشوقهای خوبرو دل میبازد و پس از
یک رشته حوادث ناگوار و مملو از رنج ،عاشق و معشوق به ناکامی جان میسپارند»
(هالل .)14 :1976 ،همچنین در ارتباط با تصویرسازی گلشاه به بُت که نماد عروج و
تعالی است ،میتوان گفت با توجه به صبغة فرهنگی داستان ورقه و گلشاه که برخاسته
از صبغه و اصالت عربی است ،این اعتقادات حتّی بعد از اسالم نیز در افکار و ادبیات
همچنان باقی مانده است و بهوفور در تخیّالت شاعرانه به کار میرود و همچنان
شاعران از تصویرهای بهجامانده از فرهنگ بتپرستی ،در صور خیال گوناگون به
اشکال مختلف در قالب واژه ،گروه کلمات و عبارات استفاده میکنند (رک:
آذرنوش.)61 :1390 ،
وقتی سخن از نمادهای عروجی به میان میآید ،نقطة مقابل آن ،نمادهای سقوطی
است .این نوع نمادها نهتنها سقوط از ارتفاع بهسمت پایین و حرکت از عرش به فرش
را نشان میدهند ( ،)Durand, 1992: 33بلکه سقوطهای روانی و احساساتی همچون
سرگیجه ،حسّ سنگینی یا لهشدگی را هم به نمایش میگذارند (همان. )37 :تصاویر
مربوط به این نوع نمادها از طریق واژگانی چون درّه ،تابوت ،دوزخ ،شکست ،جهنّم،
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طوفان یا افعال و عباراتی چون به خاک نشستن ،فرونشستن ،در گِل فرورفتن ،درهم
شکستن ،بر باد رفتن ،در غم ریشه گرفتن ،سر بر زانوی غم نهادن ،شکستن ،سوختن و
به آتش کشیدن بیان میشود.
در منظومة ورقه و گلشاه تصاویر سقوطی هنگام بیان خاکساری عاشق در برابر
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معشوق در زمان وصال ،بیان درهمشکستگی روان عاشق در هنگام فراق و نقش بر
زمین کردن دشمن ،مورد استفاده قرار می گیرد .در زیر به برخی از این تصاویر اشاره
میشود:
چو پیـــر جـهاندیده شد سرنگون

همیگشت از آن زخم در خاک و خون ()26

بگفتا کی یکـــبارگی ســـوختــم

دل و دیــــــــدة نـــــاز بردوخـــــتــــم ()26

دل خستــــهام باز شد خســـــتهتر

به تـــــــیمار هـــــجــران رو بســــــتهتر ()26

جهان بر دلش تنگ چو حلقه بود

ولی جـــــانــش پیــــوستـــــة ورقـه بود ()32

ز قتـــل پـــدر بُد دلــــش سوخته

به جــــــان اندرش آتـــــش افروخــــته ()39

بغلتـــید بر خـــاک چــون بیهُشان

چــــو مظـــلوم در دســـت مردمکُـشان ()113

شــب و روز مـــن در وفــای توام

پـــرستــــــندة خـــــــاک پــــای تــوام ()19

هـــمی تا زیـــم مـــن به کام توام

پــــرستــــــار و مـــــوالی نــــــام تـوام ()14

دوقطبی عروجی و سقوطی در منظومة ورقه و گلشاه به این نکته اشاره دارد که در
گفتمان عیوقی که برخاسته از صبغه و اصالت عربی آن است ،معشوق بهمنزلة پادشاه،
بنیاد قطبیساز است ،همان گونه که در تاریخ دربارة سنّت قبیلهای عربها آمده است:
«اجتماع آنجا به دو قطب فرماندار و فرمانبردار تقسیم میشد و قدرت ،ابزاری در
اختیار عدّة خاصّی بود که در جهت منافع خود بر عدّة دیگری اعمال میکردند»
(سلطانی .)17 :1384 ،وقتی به ریشة تاریخی منظومة ورقه و گلشاه مراجعه میشود،
داستان عاشقپیشگی عُفرة عرب تداعی میگردد که در راه وصال معشوقش عفراء،
خریدار ناز وی است؛ بنابراین معشوق در موضع ناز قرار میگیرد و عاشق در موضع
نیاز:
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أُحِبُّ ابْنَه العُذْرِیِّ حُبّاً و إِنْ نَأَتْ

و دانَـــیْتُ فیها غیرَ ما مُتَدانِ

إِذا رامَ قلبی هَجْرَها حـــالَ دونَهُ

1

شَفیعانِ من قَلْبی لها جَدِالنِ

(األصفهانی)751 :1982 ،
در گفتمان عاشقانة عیوقی نیز قدرت در دست معشوق (گلشاه) است و او آنگونه
که صالح است از آن بهره میگیرد .بیت زیر گواه این مدّعاست:
کنیزک به باال و ورقه به زیر

بدیدند مر یکدیگر را دلیر ()96

عیوقی با تکیه بر داللتهای ضمنی ،معشوق (معشوق عربی) را بهگونهای میانگارد
که باید عاشق جان برکف معشوق نهد یا سر به پایش افکند و خاک پای او را بپرستد
و سجده بر آستان او زند .در مثالهای فوق ،کاربرد واژة خاک با مفهوم ضمنی
ناچیزانگاری عاشق همراه است و عاشق در پاسخ برای مثبتنمایی و نشان دادن دو
ویژگی مثبت تواضع و تسلیم ،روی همین واژه درنگ میکند .این نوع عشقورزی و
فدا شدن عاشق در راه معشوق ،ریشه در فرهنگ عربها دارد؛ زیرا در عشق عُروه و
عفراء نیز این مسئله مشهود است:
فَعَفْراءُ أَرْجی النّاسِ عندی مَوَدَّه

و عـفراءُ عَنّی المُعْرِضُ المُتَوَانی

أَمامی هـــــوىً ال نومَ دونَ لِقائِهِ

2

و خَلْفی هوىً قد شفّنی وبرَانی

(األصفهانی)750 :1982 ،
در غزل کالسیک فارسی هنگام کشف ریشههای فرهنگی رابطة عاشق و معشوق ،این
مسئله نیز ثابت شده است (رک :گازرگاهی .)330 :1375 ،سعدی ( 606-690ق)
دربارة خاکساری عاشق چنین میگوید:
کافر ار قامت همچون بت سنگین تو بیند

بار دیگر نکند سجدة بتهای رخامی

 .1ترجمه :دختر عُذره ،هرچند از من دوری کرد ،بسیار دوستش دارم و در راه او چیزهای تحمّلناپذیر را تاب
می آوردم .هرگاه دلم دوری وی را خواست ،چیزی مانع آن شد .دو لجباز از دلم به شفاعتش برخاستند.
 .2ترجمه :از نظر من عفراء الیقترین فرد برای محبّت است؛ امّا او از من روی برمیتابد و دوری میکند .مقابلم
عشقی است که برای رسیدن به آن ،خواب به چشمانم نمی آید و در پشت سر من نیز عشقی است که مرا ضعیف
و نحیف کرده است.
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اگر جماعت چین صورت تو بت بینند

شوند جمله پشیمان ز بت پرستیدن
(سعدی)378-377 :1378 ،

 .5-2دوقطبی تماشایی #تاریکی
نمادهای تماشایی ،تصویری از نور و روشنایی را به همراه دارد (عبّاسی:1380 ،
 .) 85تصاویر مربوط به این نوع نمادها با واژگانی چون خورشید ،فلق ،شفق ،نور،
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مهتاب ،چشم ،کالم الهی و انبیا بیان میشود .ابیات زیر از ورقه و گلشاه بیانگر این نوع
نمادپردازی است:
بدیشــــان چو تنــــگ اندر آمـد ز راه

ز رخ پرده بگــــشاد و بنــــمود مــاه ()35

همـــیتافت رخشان چو خورشید شرق

ز شادی همیجست هریک چو برق ()122

چـــو پرده ز رخـــسار او دور گشـــت

همـــه روی میـــدان پر از نـور گشت ()35

از آن موی خوشبوی و آن روی پاک

پر از الله شد سنگ و از مشک خاک ()35

گمــــانی چنــــان برد کــــان ماهروی

ز مهـــــر دل آمـــــد به دیـــدار اوی ()35

کجــــا جویمــــت ای مه مهـــربــان؟

چـه گویم ،کجا رفتـــی ای داستان؟ ()117

گمــــانم چنــــان بــــود ای نـــوبهــار

کــــه با تو بمـــــانم بســـی روزگار ()117

عیوقی در ابیات باال ویژگی نور و روشنایی را با تشبیه معشوق (گلشاه) به ماه،
خورشید ،نور ،درخشندگی و بهار تبیین میکند .درواقع مخاطب قرار دادن معشوق با
واژة نور ،بهویژه مرتبط کردن ساختارهای تخیّلی به ماه ،خورشید و ستاره ،در ارتباط با
معشوق ازلی است ،چنانکه در قرآن کریم آمده است« :اللّه نُورُ السَّماوَاتِ وَاألرْضِ
1

مَثَلُ نُورِهِ کمِشْکاه فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَه الزُّجَاجَه کأَنَّهَا کوْکبٌ دُرِّی؛

خداوند نور آسمانها و زمین است .مَثَل نور خداوند همانند چراغدانی است که در آن
چراغی (پرفروغ) باشد ،آن چراغ در حبابی قرار دارد ،حبابی شفاف و درخشنده
همچون یک ستارة فروزان ».با توجه به مفاهیم مندرج در این آیه ،حضور نماد

 .1نور.35 :
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تماشایی شمع به عنوان مخاطب شاعر (پیامبر) در این بیت از عیوقی نیز رمزگشایی
میشود:
کی این جان ما باد پیشت فدا

ایا شمع اسالم و تاج هدی ()119

باور این نکته که در نمادهای تماشاییِ عیوقی از معشوق بتوان ردّ پای رویکرد
ایدئولوژیک را جست ،کمی دشوار است؛ امّا واقعیت این است که تصویرپردازیهای
آگاهانة وی عموماً برخاسته از فرهنگ عربی است؛ نظامی که چندان برای او و شعرای
پیش از وی عینی و قابل قبول است که نمیتواند از آن عدول کند .استخراج ،تبیین و
تحلیل اصول نظام مذکور نشان میدهد چطور در این تصویرپردازیها معشوق عربی
جنبة ایدئولوژیک پیدا می کند ،آن هم در ژانری که ظاهراً بیشتر سخن از تغزّالت
عاطفی است و به نظر میرسد در دورترین نقطه از مباحث ایدئولوژیک قرار دارد .در
این رویکرد ،معشوقی برساخته میشود که میتوان آن را معشوق متافیزیکی و آسمانی
که عموماً در میان عربها نیز چنین جایگاهی داشته است -نامگذاری کرد.نمادهای تاریکی داللت بر تصاویری دارد که «حاالت غم و بیمناکی را از طریق
توصیف فضای تاریک یا سازههای وابسته به تاریکی القا میکند» (شریفی ولدانی و
شمعی)308 :1390 ،؛ زیرا سیاهی و تاریکی از بُعد روانشناسانه« ،رمز شرّ و بدی و
مرگ است» (الفیفی .)15 :1997 ،این دسته از نمادها به کمک واژگانی چون شب،
شبح ،جنّ ،سیاهی ،درد ،بیچارگی ،هجران ،خون ،ناپاکی ،وحشت و افعالی که بر این
مفاهیم داللت داشته باشد ،تعبیر میشود.
نمادهای مربوط به تاریکی در منظومة ورقه و گلشاه در چند سطح رخ میدهد:
هنگام وصال معشوق ،ناکامی و فراق و صفآرایی در برابر دشمن .در موقعیت نخست
(هنگام وصال معشوق) ،تقابل نمادهای تماشایی و تاریکی به غلبة نماد روشنایی بر
تاریکی و ترس از زمان می انجامد و شاعر از فرط خوشی ،زمان را متوقّف میبیند و در
خلسهای فرازمان فرومیرود که او را به پیوندی عاطفی و مثبت با تاریکی سوق
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میدهد .در این شرایط ،تصاویر تاریکی ،جمالآفرین میشود و اغلب در خدمت بیان
عشقورزیهای شباهنگامی و توصیف محبوب قرار میگیرد:
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به شوق وصـــــال اندر آمیــختی

فـــراق از بر هر دو بگریختـــی ()7

بر آن هر دو بیچاره از رنج و تاب

سیـــه بود روز و تبه بود خواب ()7

چو شــــب مایة قیرگون خواستی

فلــــک را به گــوهر بیاراستی ()9

سیه نرگـــس ناوکانــــداز اوی

بگســـترده اندر عرب راز اوی ()8

که با مهــــر مــن مهر پیوسته کن

در کینـــه و داوری بسـته کن ()12

کی بفـــزود بر من فـــراق تو رنج

مرا رفـته گیر از سرای سپنج ()102

در منظومة ورقه و گلشاه ،ساختار تخیّلی تاریکی و نمادهای مرتبط با آن ،بستری
شده است برای تجلّی کهنالگوی آنیما1که «خاستگاه آن الیههای ژرف ناخودآگاه
جمعی بشر است و منبع کشف و شهود و الهام شاعر و هنرمند» (یونگ)241 :1379 ،؛
بنابراین آنیما ارتباط عمیقی با جهان اسرار و تاریکی دارد (همان )75 :1367 ،که اغلب
در بستر تصویری از معشوق متجلّی میشود .به عبارت دیگر ،از آنجا که «اصل تأنیث،
یعنی آنیما و ناخودآگاه بهدلیل ابهام و مجهول بودن با تاریکی مربوط است» (شمیسا،
 ،)78 :1383عملکرد عیوقی در تلفیق چشمِ سیاه معشوق (سیه نرگس) با روشنایی روز
و همچنین تلفیق سیاهی شب با درخشندگی و نورانی بودن معشوق (گوهر را بیاراستی)
یا تلفیق کینه با مهر فراوان معشوق (درِ کینه بسته کن) ،حکایت از تجلی شیء نورانی
در ساختار تخیّلی نمادهای مربوط به تاریکی دارد .این کهنالگو اصلی ثابتشده در
فرهنگ و تاریخ عربها نیز به شمار میآید (رک :ضیف .)72/1 :1426 ،شاعر در این
شرایط ،نسبت به گذر زمان بیاعتناست و در زمانی متوقّفشده ،لحظات جادویی
وصال را ابدی میسازد.

 .1آنیما از مهمترین کهن الگوهای یونگ است که به چهرة مؤنث درونی یا روان زنانة مرد اشاره دارد (یونگ،
.)192 :1383
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سطح دوم نمادهای تاریکی ،زمانی رخ میدهد که عاشق در موقعیت ناکامی و
فراق به سر میبرد .در این موقعیت عاطفی ،برخالف موقعیت پیشین ،تقابل نمادهای
روشنایی و تاریکی به غلبة تاریکی و غم میانجامد .ابیات زیر بهدلیل احضار نمادهایی
با ارزشگذاری منفی ،در پیوندی نزدیک با تاریکی و غم هستند:
دو چشمش پر آب و دلی پر ز خون

همی جانش از دیده آمد بــرون ()96

ز من زارتر گـــردی انــــدر فـــراق

اگر بشــــنوی نـــالة زار مــــن ()15

بنــــالــــید وز درد دل گفـــــت آه

درآمد سرش سوی خاک سیاه ()96

برآمـــــدش آه و فـــــرورفـــت دم

بیفـــتاد بر خـــاک تاری ز غم ()96

ز تــــفّ دل و عشـــــق و بـیچارگی

ز نالیدن و هجر و غمخوارگی ()100

وگــــر آگـــهی یابی ای دلگســـل

کــه از مــن نـیاید ورا غم بدل ()101

از منظر روان کاوی ،این ابیات نشان از غمی برخاسته از ترس فراق و تنهایی دارد
که در ناخودآگاه جمعی موج میزند« .انسانی که پس از هبوط از بهشت ،با
عشقورزی به همنوع خویش  -در نقش جانشینی برای عنصر مادینة حوّایی که از
دست رفته است -دست به عملی جبرانی زده است ،از این طریق سعی در کنترل
ترسهای خود دارد؛ زیرا به نحوی می خواهد بر سرنوشت محتوم خویش ،یعنی فنا
غلبه کند» (عرب یوسفآبادی .)124 :1395 ،در تاریخ عرب ،عشّاق عموماً عملکرد و
نقشی در عشق ورزی دارند که ریشه در موضع نیاز عاشق و موضع ناز معشوق دارد .با
توجه به این حقیقت ،هر ناکامی در به دست آوردن این تسلّی درونی ،به انهدام روانی
و ویرانی عاشق منجر میشود .ابیات زیر از زبان عُروه ،گویای عشقورزی بیمنتهای او
به عفراء است:
هوى ناقتی خَلْفی و قُدّامی الهوى

و إِنِّی و إِیّاها لَمُخْتَلِفانِ

1

(األصفهانی)751 :1982 ،
 .1عشق به شترم (زندگی گذشته) در پشت سرم است و عشق اصلی من (عفراء) در مقابلم ،بنابراین من در برابر
دو عشق متفاوت قرار دارم.
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شایان ذکر است فراق و دوستی لزوماً ساختاری عربی ندارد؛ زیرا مشابه این
رویکرد در شعر سبک عراقی نیز مشاهده میشود .بهعنوان مثال ،حافظ ( 727-792ق)
چنین ارتباطی میان عاشق و معشوق را به مخاطب عرضه میکند:
ای غایب از نظر به خدا میسپارمت

جانم بسوختی و به دل دوست دارمت

سید حسن طباطبایی و همکاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

(حافظ)139 :1387 ،
سطح سوم نمادهای تاریکی ،آنجا رخ میدهد که شاعر از صحنههای جنگ و
درگیری عاشق برای دستیابی به معشوق سخن میگوید .ابیات زیر ،این نوع
تصویرسازی را نشان میدهد:
فــشاندند بر ســر هم تیره خاک

به بر در هــمه جامه کردند چاک ()26

ز ســـستی نجنـبید رگ در تنش

به خون در شده غـــرق پیـراهنش ()26

زمیــــن را ز خـونابه گلزار کرد

جهـــان را پـــر از نـــالة زار کرد ()27

ز بی آن کی بر تو شبیخون کنم

ز خون تو این دشت گلگون کنم ()29

جهان را چون من تیــغ پیدا کنم

ز خـــون سپـــاه تـــو دریــا کنم ()29

همه ضبـــیان را ز تیـــمار و غـم

سیــه شد جهــان و نگون شد علم ()37

 .5-3دوقطبی جداکننده  #حیوانی
نمادهای جداکننده ،آخرین گروه نمادهای منظومة روزانه با ارزشگذاری مثبت
هستند که برای تقویت نمادهای عروجی و تماشایی مورد استفاده قرار میگیرند
(عبّاسی .)179 :1390 ،کار اصلی این گروه از نمادها دفاع از زندگی و حفاظت از
جسم و جان است (شریفی ولدانی و شمعی )309 :1390 ،و با واژگان و تعابیری که
باعث محافظت در برابر خطرها و نشاندهندة پیروزی و تمایز پاکی از پلیدی است،
تعبیر میشود

(1992: 28

 .)Durand,نمادهای جداکننده در صورتی نقش مثبت و

حفاظتکننده دارند که باعث ایجاد رعب و وحشت نشوند .تصاویر مربوط به این نوع
نمادها از طریق واژگانی چون خنجر ،تیر ،تیغ ،دشنه ،پیکان ،جوشن و تمام واژگان با
بار معنایی هستیبخشی بیان میشود .در ابیات زیر از عیوقی ،بهرهگیری از ابزارآالت
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جنگی (نماد جداکننده) بیانگر آن است که عاشق (ورقه) قصد دارد معشوق خود را از
دام دشمن رها کند و به آن عشق ازلی و ابدی که در ذهن ترسیم کرده ،دست یابد.
بنابراین کارزاری سخت میان او و دشمنان و رقیبانش اتفاق میافتد که شاعر در
توصیف این کارزار ،از ابزارآالت جنگی سخن به میان میآورد .نکتة مهم در این
تصویرسازی ها این است که تأکید عیوقی بیشتر بر شکل و ساختار جنگاوری ورقه
است؛ به همین دلیل ،تمرکز اصلی بر توصیف ساز و برگ جنگی او استوار میشود.
در حقیقت این ساز و برگ ابزاری است برای از بین بردن نیروی شر و تثبیت نیروی
خیر در زمین .ابیات زیر گواه این مدّعاست:
یکی نیزه چون مار ارقم به دست

که آتش همی از سنانش بجست ()24

یکی داشت نیزه ،یکی داشت تیغ

نبُد ضربت از یکدگرشـان دریغ ()25

رسانم تو را هــم کــنون زی پدر

بدیــن تیـــغ پوالد پـــرخاشخر ()28

فگــــند اســـب را در مــیان بریز

ز کینه برآهیخت شـــمشیر تیـز ()38

جهـــان را چــو من تیغ پیدا کنم

ز خـــون سپـــاه تو دریا کـــنم ()29

فروکـــرد شمــــشیر را در نــیام

به نیــــزه بگردید گـــــرد غالم ()39

نقطة مقابل نمادهای جداکننده ،نمادهای حیوانی قرار دارد .نمادهای حیوانی شامل
ریختهای پرجنبوجوش و حملهبَرندهای است که در قالب تصویر حیوانات
درندهخو باعث ایجاد رعب و وحشت در انسان میشود« .درواقع تصویر حیوانات
تخیّلی دو جنبة اصلی از زمان را معرفی میکند .1 :گذر و حرکت زمان؛  .2نابود
کردن همه چیز از طریق زمان .بنابراین تصاویر مرتبط با حیوانات تخیّلی ،این دو
ویژگی را در خود دارد :از یک سو ،حیوان موجودی است که دارای جنبوجوش
است ،فرار میکند و نمیتوان او را گرفت و از طرف دیگر ،حیوان همان موجودی
است که میدرد و پاره میکند و میخورد» (عبّاسی .)96 :1390،تمام حیوانات و
موجوداتی که به نوعی ترس و وحشت در دل انسان ایجاد میکنند از قبیل گرگ،
افعی ،عقرب ،مار ،اژدها و دیو یا فعلهای وابسته به ماهیت این تصاویر مانند دریدن،
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سپـــاهی همــه سرکش و تیرهرای

هـــمه دیـــودیــــدار و آهــــــنقبای ()10

تو را باد شـــمشیر من بــــس بـود

عقـــاب دُژَم کـــی چو کرکـس بود؟ ()25

بگفــت اینــک آمـــد یکی اژدها

کــی مــرگ از نهـــیبش نــگردد رها ()38

به تن پیرم ای سگ ،ولیکن به زور

بدرّم جـــهان گـــاه آشـــوب و شور ()25

یکی ضربتی زد شــگفتی عـــظیم

که کردش به یک ضربت او را دونیم ()26

هماکنون سرت را بــرم سوی اوی

نبیــــنی تو تـــا زنــــدهای روی اوی ()28

درآمد کـــنیزک چــو تنـد اژدها

که از بــــند غــــم گشــــته باشد رها ()39

از آنجا که خشم و کشمکش ،مفهومی انتزاعی است ،در این ابیات هنگام توصیف
استیال و غلبة آن بر جان انسان ،از عناصر حسّی و ملموسی همچون حیوان بهره گرفته
شده است .در برخی از این تصویرها خودِ حیوان وجود ندارد؛ امّا وجود صورت نوعی
حیوان به شکلی تهدیدآمیز در روان شاعر سبب حضور واژههایی مرتبط با حیوان شده
است که از طریق محرّکة نابود کردن ،کشتن و دریدن متجلّی میشود .هنگامی که به
تاریخ عرب و رویدادهای مهم آن مراجعه میشود ،این نوع تصویرپردازی توسط
عیوقی در منظومهای که صبغه و اصالتی عربی دارد ،به شکلی واضح قابل درک است.
در جزیرهالعرب افراد یک قبیله ،خود را از یک خون دانسته ،بهشدّت بدان تعصّب
میورزیدند .اهانت به هریک از افراد قبیله ،مایة لکّهدار شدن شرافتشان به شمار
میآمد؛ از این رو در رفع این اهانت با تمام نیرو میکوشیدند« .بیتردید جنگهای
دوران جاهلی به عنوان نمودی کامل از اوضاع و شرایط موجود طبیعی و فرهنگی و
اجتماعی شبه جزیره عربستان ،مشخصة اصلی زندگی اعراب جاهلی را تشکیل میداد
و آن میل و استعداد شدیدش به قتال است .این عالقه ،مرضی شایع بین آنها به شمار
میآمد» (حتی ،)131 :1974 ،تا آنجا که کشتار را میتوان یکی از سنّتهایشان
برشمرد .آنان پیوسته میکشتند و کشته میشدند و از خون ریختن و خونخواهی
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نمیآسودند« .بزرگترین قانونی که خود و سایرین بدان خاضع بودند ،همان
انتقامجویی بود و ثأر شریعت مقدّسشان شمرده میشد و رنگ دینی به خود گرفته بود؛
چه تا از حریفان انتقام نگرفته بودند ،زن و شراب و عطر را بر خویشتن حرام
میکردند» (ابنخلدون .)285/1 :1386 ،تا قتل و جرحی واقع نمیشد ،پذیرفتن آشتی
بر ایشان ننگ بود .عجیبتر آنکه اگر مردان هم قصد مصالحه کرده ،به پرداخت
خونبها تن درمیدادند ،زنان مصیبتدیده چنان مرثیههای سوزناکی در رثای
درگذشته سر میدادند که بهشدّت افکار عمومی قبیله را جریحهدار میکرد و به جنگ
و خونریزی تهییج و تحریض میشدند (رک :حتی .)71 :1974 ،با توجه به ابیاتی که
در این بخش به آنها اشاره شد ،میتوان گفت عیوقی با آگاهی کامل از این رفتار و
فرهنگ عربهای بادیهنشین ،در تصویرسازیهایی از معرکه و کشمکش ،همین صبغة
عربی را به مخاطب منتقل میکند و او را با دنیای ذهنی عربهای پیش از اسالم آشنا
میسازد .شایان ذکر است مبارزات معشوق و جنگهای پیدرپی او لزوماً صبغة عربی
ندارد؛ زیرا همواره در منظومههای عاشقانه از آغاز ،ترکیب مضامین عاشقانه و حماسی
بهدلیل تأثیرپذیری از شاهنامة فردوسی وجود داشته است.

نتیجهگیری
از مجموع آنچه دربارة ساختار تخیّلی منظومة ورقه و گلشاه و ارتباط آن با صبغة
عربی داستان گفته شد ،این نتایج حاصل به دست آمد:
 با وجود برخی تفاوتهای ظاهری موجود در دالهای این منظومه ،اشعار آن رامیتوان در منظومة روزانة تخیّالت قرار داد؛ زیرا منظومة ورقه و گلشاه روایتی است از
نوعی حرکت و شدن که عاشق (ورقه) را هم از لحاظ روانی و هم در سطح اندیشگانی
در معرض تغییر و تحوّل و حرکتی عروجی از نداشتن بهسوی داشتن قرار میدهد؛
درنتیجه ،هرجا ورقه به وصال برسد یا امیدی به وصال داشته باشد ،نمادها با
ارزشگذاری مثبت (عروجی ،تماشایی و جداکننده) جلوه میکند و هرجا که امری
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در ناخودآگاه او بهصورت سرکوبشده او را بیازارد ،نمادهایی با ارزشگذاری منفی
(سقوطی ،تاریکی و حیوانی) اوج میگیرد.
 رابطة بین نمادهای منظومة ورقه و گلشاه رابطة ردّ و نفی است .بر این اساس،شاعر ،جهان عاشق و معشوق را به دو مقولة خوب و بد تقسیم کرده ،بدین طریق دنیا را
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ارزشگذاری میکند .صورتهای تخیّلی منظومة ورقه و گلشاه شکلهایی از زمان را
تشکیل میدهند ،بدینگونه که عاشق (ورقه) بهطور ناخودآگاه هرچه زمان میگذرد،
خود را به مرگ نزدیکتر میبیند .سپس نوعی تصاویر و نمادها با ارزشگذاری منفی
در ذهن او ظاهر میشود که در پشت تمام اینها ترس از گذر زمان پنهان شده است.
در مقابل این ترس ،ذهن عاشق بهطور خودکار عملی جبرانی (انتقام از دشمن) انجام
میدهد تا بتواند راهحلّی برای این ترس و اضطراب بیابد .به همین دلیل ،نمادهایی با
ارزشگذاری مثبت در ذهن او ظاهر میشود و به او کمک میکند آن را تحت کنترل
خود درآورد .پیدایی دوقطبیهای عروجی #سقوطی و تماشایی #تاریکی و
جداکننده #حیوانی هنگام وصال و فراق ورقه و گلشاه ،بیانگر این اصل است .با توجه
به این نکته ،در کنار هم آمدن این نمادها ،ترکیبی همگون و همیار از مفاهیم برآمده از
ساختارهای تخیّلی را در منظومة ورقه و گلشاه ایجاد میکند که میتواند برآمده از
فرهنگ عرب دربارة عشق عذری و معشوق آسمانی باشد.
 نمادهای با ارزشگذاری مثبت (عروجی ،تماشایی و جداکننده) در بیان ارتباطورقه و گلشاه ،اغلب به رنج متمایل است .این مسئله با رنجهای فراوانی که عاشق و
معشوق در تاریخ عرب در راه رسیدن به یکدیگر متحمّل میشوند ،پیوندی نزدیک
دارد؛ افسانة عشقی غمانگیز که در آن عاشقی با محبّتی خالص و سوزان به معشوقهای
خوبرو دل میبازد و پس از یک رشته حوادث ناگوار و مملو از رنج ،عاشق و
معشوق به ناکامی جان می سپارند .گاه عیوقی با استفاده از نمادهای مثبت ،تصویری
عروجی و متعالی از معشوق (گلشاه) ارائه میدهد .از این منظر ،معشوق بهمنزلة پادشاه
جلوه میکند .این نوع نظام تخیّل میتواند با سنّت قبیلهای عربها نیز سنخیت داشته
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باشد؛ زیرا در این نظام ،اجتماع به دو قطب فرماندار و فرمانبردار تقسیم میشد و
قدرت ،ابزاری در اختیار عدّة خاصی بود که در جهت منافع خود بر عدّهای دیگر
اعمال میکردند .البته باید گفت قائل شدن جایگاه پادشاهی برای معشوق نهفقط در
منظومههای عاشقانة عربی بلکه در عاشقانههای فارسی نیز بسیار دیده میشود؛ بنابراین
ریشة ایرانی هم دارد و حتّی میتوان آن را با پیشینة اسطورهای معشوق تطبیق داد .از
دیگر سو عیوقی با استفاده از نمادهای منفی (سقوطی ،تاریکی و حیوانی) ،مخاطب را
با دنیای ذهنی عربهای دوران جاهلی رودررو میکند ،بدین صورت که در
جزیرهالعرب افراد یک قبیله خود را از یک خون دانسته ،بهشدّت بدان تعصّب
میورزیدند و اهانت به هریک از افراد قبیله مایة لکّهدار شدن شرافتشان به شمار
میآمد؛ از این رو در رفع این اهانت با تمام نیرو میکوشیدند .بیتردید جنگهای
دوران جاهلی که در نمادهای تاریکی و حیوانی بیشتر نمود یافته است ،بهعنوان نمودی
کامل از اوضاع و شرایط موجود طبیعی و فرهنگی و اجتماعی شبه جزیرة عربستان،
مشخصة اصلی زندگی اعراب جاهلی را تشکیل میداد.
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