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Abstract  
Pokhestan is a science fiction novel with an allegorical texture, written in 1884 by Edwin Abbott. 

The author engages in a profound critique of his contemporary world by creating people in one-, 

two-, and three-dimensional forms. In this article, an attempt has been made to extract the data, 

symbols and signs used by Abbott through analytical-descriptive method and library collection way 

in order to reveal their relationship with the processing era. The result shows that although these 

elements criticize the social, political and cultural dimensions of the author's time with bitter and 

satirical language; but the structure of the work is based on the journey in the land, underground and 

extraterrestrial travels that are still traditional. Also, the author's attitude towards the world of his 

fictional characters and their relationship with each other, especially the square narrator of Pokhestan 

and the people of Hajmestan concerns the recognition of the hidden dimensions of objects and 

phenomenon, tends towards a style in painting called Cubism. 
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 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیپژوهشنامة ادبیّات داستانی

 .19-57صص ، 9911 زمستان، 4دورة نهم، شمارة 

 ادوین ابوت پختستانپردازی رمان تی کوبیستی در شخصیّطرّاحدرنگی بر 

 1*سکینه عباسی

 ایرانشیراز، شیراز، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه فارسی،  ادبیّاتو دکتری زبان  ۀآموختدانش

 2اله هاشمیروح

 ایرانشیراز،  دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز،فارسی،  ادبیّاتکارشناسی ارشد زبان و  ۀآموختدانش

 63/66/6511پذیرش:   61/5/6511 دریافت:

 چکیده 

بنا خلنا اشخا نی بنا اشنکا  ینو، دو و        و تنوشن  .م 6886در سنا   آن را  ادوین  ابنوت  لی با بافتی تمثیلی است که تخیّ - رمانی علمی پختستان

 ،ایی و روش گنردآوری کتابخاننه  حلیلن ی ن ت و نی  ت ة. در ای  مقاله کوشش شده بنا شنیو  ختبه انتقادی عمیا از دنیای معا ر خود پردا یبعد سه

دهند کنه گر نه    ها با عصر پرداخت اثر آشکار گردد. حا ن  کنار نشنان منی     آن ۀرابط وابوت استخراج  ةها و نمادهای مورد است ادنشانهها، داده

مبننای سناحت سن رهای    برسناختار اثنر    ،گیرنند  سیاسی و فرهنگی زمان نویسنده را با زبانی تلخ و گزنده بنه انتقناد منی    ،ای  عنا ر، ابعاد اجتماعی

هنا بنا یکندیگر،     همچنی  طرز نگرش نویسننده بنه دنینای اشنخاس داسنتانی خنود و ارتبنا  آن        ؛تی استزمینی و فرازمینی همچنان سنّرزمینی، زی

سنبکی در   یسنو  بنه هنا، رو  و پدینده  ءبه شناخت ابعناد پنانان اشنیا    توجّهو اشخاس سرزمی  حجمستان، ضم   پختستانشک  یمربّعویژه راوی  به

 .گرفته استی دارد که کوبیسم نام نقّاش

 .پختستانادوی  ابوت،  پردازی، س ر، کوبیسم،یّت، شخصادبیّات تطبیقی :هاکلیدواژه
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 . پیشگفتار9

هایی که همنواره در جوامنب بشنری وجنود داشنته و پیوسنته سهن  فوسن ه، روشنن کران و          ارزش یکی از ضدّ

به همی  دلی  است که اندیشنمندان هنر    ؛های انسانی استآزرده، زیر پا گذاشت  ا و  و ارزشنخبگان را می

خنواه تنوفیقی از آن حا ن      ؛انند عصر با ابزارهای مختلف به مقابله با اجحاف و ستم حاکم بر جوامب پرداخته

بنه   هنا را  ینات، آن رسد که تمای  مردمان هر عصر به مادّنه. ای  دغدغه زمانی به اوج خود می ، خواهباشد شده

ننر  و ه ادبیّنات ای در  ننی  اینده   ةه نگاهی کنه پردازنند  البتّ ؛باشد شی و غ لت کشاندهیا فراموانکار فراطبیعت 

 ست.امتأثّر  او ات فردیزیادی از خاستگاه اجتماعی و مختصّ تا حدّ ،دارد

، التاین  تحنوّ   ۀازجملن  ؛الت عظنیم اجتمناعی و فرهنگنی اسنت    عصر ویکتورینا در اروپنا آغنازگر تحنوّ     

 6( و فردرینو انگلنز  .م 6868) 6کنار  منارکز   بیانینۀ هنای کمونیسنتی پنز از انتشنار     گیری ناضنت  شک 

سنمت و  کنرد و بنه   دای زنان را منتشر منی  های مختل ی بود که( در انگلیز و ایجاد نشریه.م 6861-6813)

لیبرالیسنم   طنرف  بنه سیاسی اروپا  یدوقطبراند. در ای  دوره، فضای پیش می یستینیفمهای سوی ایجاد ناضت

مقابن  قنانون، دولتنی    هنای برابنری در   انقنو،، پایبنندی بنه آرمنان     سو ویاز »رفت. کاری پیش میو محافظه

وفناداری بنه تناج و تخنت،      سنوی، مخال نان انقنو، از   از دیگر گذاشنت و منی  یجا بهمنتخب و غیر خداباور 

)اوکنانر و   «.همی  فضنا رو بنه رشند بنود     ن نیز درکردند. مباحث مرتبط با حقوق زناو کلیسا دفاع می اشرافیت

 (36: 6166، 5رابرتسون

کاران، خانواده را الگنوی کنو کی از جامعنه و سرمشنقی بنینانی بنرای سنایر ناادهنای         ها و محافظهلیبرا  

ت منذهبی بنود و هنم    شندّ بنه  ، هنم دی  و منذهب نینز، قنرن ننوزدهم منیودی      ۀدانستند. در عر اجتماعی می

هنای خداباوراننه را پنادزهری    شنه ران ای  عصر، بازگشت به اندیشد. بسیاری از مت کّخداباور میسرعت غیر  به

ن منذهبی و  یسنا جنا قدّ  دیدنند. همنه  سیاسنی منی   ةکننند الت نگنران گرایی تادیدکنننده ینا تحنوّ   یبرابر مادّدر

 (.66: 6136، 6)پکاام تأثیر نمانده بودها بیای  حرکتای از پیروانشان در حا  حرکت بودند و هیچ جنبه

شنی از انقنو،  ننعتی، عامن      الت اقتصنادی نا گراینی منذهبی، تحنوّ    جز ایدئولوژی سیاسنی و آرمنان   به 

سناخت.  ننعت، ماشنی  را جنایگزی  نینروی انسنانی و       ر منی انگلیز را متأثّ ویژهبهسازتری بود که  سرنوشت

بود. مردان و زنانی کنه کسنب و کنار شخصنی      هتبدی  کرد یحیوان کرده و موتور بخار را به نمادی از دوران

داران  ننعتی نینز   سنرمایه  یافتنند.  می ریبگ حقوق ۀخود را در جایگاه کارگران وابست روز روزبهخود را داشتند، 
                                                                                                                                                          
1. Karl Marx 
2. Friedrich Engels 
3. O'Connor & Robertson 
4. Peckham 
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گذاشنتند و این     های اقتصادی تأثیر منی سی و سیاستهای سیاگیریپیوستند و در تصمیمبه نخبگان مالو می

 .(661-656: 6516)لگیت،  بار بودندگی کارگران زیانبرای ز ه بیشتر امر هر

بنندی   ر سناخته بنود و مردمنان را بنه رتبنه     شنونده کنه فنرد و اجتمناع را متنأثّ     دم دگرگوندر ای  فضای هر 

خنروج انسنان از جانان     یا گوننه  بنه کنرد،  کارگر، اه  دی ، اشراف، مالکان و تاجران و نیز زننان تقسنیم منی   

خنروج سهن     کنه  آنهای فکری، اجتماعی، علمی و ماننند  الت و انقو،انواع تحوّ خاکی رقم زده شده بود.

تی( بنود کنه   ای از اعتراض و نافرمانی )عدو  از هنجارهای سنّگونه کشاند، همگیرا به فضاهای نو می انسانی

 های آن عصر بود. نعت و فردگرایی انسان یپا به

 . تعریف موضوع9-9

هنا  آفریننان آن انسنان  طوالنی در فرهنگ ایرانی ندارد، روایاتی است که نقش ای که سابقه یکی از انواع تمثی 

هنای زینری  هسنتند و از    های واقعی هستند. ای  اشخاس اغلب ساکنان جاانتر از نمونهیا موجوداتی کو و

ر و شنناختی  تصنوّ  جوداتای  مو. (666: 6513)عباسی،  اندداستانی وارد شده 6گرایواقب ادبیّاتبه  قصّهانواع 

 6ها( ندارند. پیشگام خلا ای  رواینات، جاناتنان سنوی ت   گاه انسانهای برتر یا میانی )سکونتاز ساکنان جاان

: 6566)فنرای،   ساخته استر است که جاان طنزهای تمثیلی غر، را متأثّ گالیور ۀس رنام( با .م 6663 -6116)

665). 

سنیاهی و تناریکی بنر     حاکمیتسبب فقدان نور و روشنایی و نیز به انداز سهنی جاان ای  موجودات، شم

 ةکننند ، تنداعی درآمیختنه اسنت  که اغلب با فضاهای خوا، و رؤیا  های مبام و رازآلودجنبه دربرداشت آن و 

ابانام و   ۀها گاه نتیجن خرابی و نابودی و ترس است. ای  ترس ةکنندالقا ،انزجار و در حاالت شدیدتر مومت و

کوشند بنا ن نوس در    منی  قصّنه محنوری    آفریننان رواینت اسنت کنه شنخ      ان نقنش ن وسناپذیری فضنا و مکن  

 کمو شاود و اشراق نوری بر آن بتاباند.ناخودآگاهی به آن دست یابد یا به

در طنزهای تمثیلنی اروپنایی    ویژهبهکه  کردن اشخاس اثر ریز و درشت یجا بهپختستان  ۀازاندر ساختار طنّ 

اشنخاس   عنوان بهندسی کردن اضوع اشکا  ه ، به کمشوددیده می گالیور ۀس رنامکه در ،  نان6 سابقه دارند

 .(36: 6586، 5سکیف)ساکولو ای بسیار نو استاست که نشانه شده پرداخته قصّه

های خینالی خنود ننوعی کنارکرد     آفرینشای رمانتیسم وارونه است، نویسنده در که گونه در ای  نوع نگاه

اثنر او پینامی زمیننی     محنوری   سن ر شنخ    امّاطلبد که گر ه با الگوی س ر یونانی ساخته شده، می اجتماعی

                                                                                                                                                          
1. Realism 

2. Jonathan Swift 
3. Sokolowski 
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کنه   پختسنتان جانت سناختار رمنان    کشند. از این    نالش منی  کان  را بنه   ةشدن از قوالب پوسیددارد که جدا

 (6)است. توجّهالگوی س ر ساخته شده، قاب   اساسبر

 و هدف اهمّیت. ضرورت، 9-2

الت ژرف اجتمناعی، سیاسنی و فرهنگنی،    های مختار و مستق  نیست و تحنوّ سه  ةآثار ادبی آفرید ازآنجاکه

روی کنه   ؛ همچننی  از آن دنبنا  دارد اقوام و مل  گونناگون بنه   ادبیّاتر تاریخ بدون شو پیامدهایی برای تطوّ

 توجّنه نیز بنا   و بردمی بیان ادبی باره برایناادی اجتماعی است و از زبان که محصولی اجتماعی است،  دبیّاتا

، 6)ولنو و وارن  «اجتمناعی اسنت   واقعینت آیند کنه سراسنر    نمنایش درمنی  به ای ، زندگیادبیّاتدر » به اینکه

هنای گونناگون بنا    داننش  در ای  مسیر، زندگی واقعی هنرمند، فیلسنوف، ادینب ینا اهن  علنوم و      ،(11: 6565

ر، های مت اوتی به خارج از سه  خود و مسائ  آن همراه است.  نور احسناس این  افنراد شنادی، تن ّن      احساس

های سهنی ناخودآگاه و خودآگاه شناعران و  فراورده ةکه آفرینند استاندوه و موارد دیگر است. همی   ور 

ی و حا ن   . بازشناسی ای  احساسنات و  نور حسّن   استبوده نویسندگان، هنرمندان و فوس ه در طو  تاریخ 

اگنر   ترتینب، اسنت. بندی   « نقند »ویکردهای تطبیقی ر ۀهای سهنی درخشان است، وظی عبارت از آفریده آنکه

مطالعنات تطبیقنی    ةهای فکری و فلس ی در پیوند باشد، نوع بررسی به حنوز یا گرایشها اثر ادبی با هنر، دانش

هایی باشند کنه ریشنه در    شد. در ای  رویکرد پژوهشگر منتقد باید در جستجوی پرسشخواهد  کشیده ادبیّات

 های فکری دیگر دارد.ها و گرایشو هنر یا دانش ادبیّاتتطبیا 

مخاطنب بنا جریاننات     دنکرضنم  آشننا   تنا  شند وی خواهد نقد و واکا پختستان، رمان در پژوهش حاضر 

 .  شود آفرینان نو شناخته نقشفکری، هنری و علمی عصر نویسنده، بستر روایی اثر با ساختار خاس و نمادها و 

 های پژوهش . پرسش9-9

 خواهد شد:های زیر پاسخ داده در بستر بازشناسی اشخاس و حوادث داستانی، به پرسش در نوشتار پیش رو

اسنت،   تصنویر  ۀپاین کی بنه زبنان و دیگنری بر   سهنی مستق  که یکی متّ ةدو فرآورد عنوان بهی نقّاشو  ادبیّات -

 د؟ان هپیوند یافت باهم گونه در رمان 

عکز اثر ادبی، موجند سنبکی خناس در    یا بر استر ی در آفرینش یو اثر ادبی مؤثّنقّاش آیا سبو خاسّ -

 ی است؟نقّاش

 ؟ساخته استر  گونه ساختار و معنا را متأثّ پختستانی در رمان نقّاشهای بازنمایی جلوه -

 های دیگر )فلس ه و علوم(  یست؟با دانش پختستانپیوند رمان  -

                                                                                                                                                          
1. Wellek & Warren 
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 . پیشینة پژوهش9-4

شنده  انجنام   ،اغلب منظوم ۀهای  ندی در آثار روایی عاشقانعام، پژوهش طور بهی نقّاشبا  ادبیّاتبا، پیوند در

پنردازی کناخ خورننا در نگناه نظنامی و      زداینی و اسنطوره  مبحث اسطوره (6586) نامور مطلا ازجمله؛ است

با تکیه بر داسنتان لیلنی و مجننون بنه نقند معناشنناختی در        (6588) محمدی وکی . ه استرا بررسی کردبازاد 

هنای رمانتینو   ینقّاشن  بنه پیونند   (6511. آتشنی و انوشنیروانی )  پرداختنه اسنت   مطالعۀ تطبیقی ادبیّات و نقّاشی

بانزاد از داسنتان     یالندّ  خنوانش کمنا   ( 6516انند. ننوروزی و همکناران )    اشاره کنرده  میلت  ۀحماسو بلیو 

تحلین    یعبندالرّحمان جنام    ینورالندّ  یعرفنان  تین و ترب میتعلن  یبراساس الگنو را  «یو جوان کاشغر یسعد»

کنرده  بنوترا، خسنروی بررسنی    داستانی از ا برپایۀ را ینقّاشو  ادبیّاتکنشی هم (6518آلبوغبیش )اند و  کرده

 .است

 یشنتر ب اسنت و  شده بررسی ادبیّاتی و عنا ر و ا طوحات آن در نقّاشی تجلّ  گونگی، یادشده آثار در 

کنه  .  ننان انند  دهبررسنی کنر  )اغلب منظنوم(   غنائی ادبیّاتی عاشقانه را در نقّاش ةجلو ،نگارندگان ای  مقاالت

؛ نشنده اسنت  نقد  ،هنر و علوم ،ادبیّاتمیان  ایه ندگان گ ته، پیوندهای پیشکدام از پژوهش پیداست در هیچ

در پیونند بنا هننر     پختسنتان بنا، رمنان   طنور خناس در   از سوی دیگر، به اند؛بوده غنائیزیرا آثار مورد بررسی 

ای ننو در  پژوهش حاضر نموننه  رو از ای  ؛است نگرفته ی و نیز علوم، پژوهشی در نقدهای فارسی  ورتنقّاش

 رود.شمار میای  حوزه به

 . روش پژوهش و چارچوب نظری9-7

هنای گونناگون و ظانور مکاتنب فلسن ی      ز از حذف مرزبنندی کوسنیو و ابتندایی مینان علنوم و داننش      پ

گینری رویکردهنای نقند مبتننی بنر سناختار       گنرا و نینز شنک    تین تی فلسن ی قطع مکاتب سنّ یجا بهگرا  تینسب

گراینی را وجانۀ    جریانی که اغلب تأثیرپژوهی و تاریخ عنوان بهتطبیقی،  ادبیّات)ساختارگرایی(، میدان بررسی 

ینا  « سناختارگرا » باننام کنه   شند  تطبیقنی ارائنه   ۀو رهیافتی در نقد و مطالع شد، دگرگون داده بودکار خود قرار 

کنشی متون ادبی بنا هنرهنا   ای و بررسی همرشتهمطالعات میان». در ای  رویکرد است شده شناخته« آمریکایی»

 «.متون ادبنی، منورد نظنر منتقند اسنت      ها و باورهای مختلف دربازنمایی هنرها، دانش ةو علوم یا تحلی  و شیو

 (685-666: 6516)فکوهی، 

بر ساخت و بافنت اثنر ادبنی     و هنرها  گونه علوم داده شود ر ای  است که نشاندر ای  رویکرد کوشش ب

فنی نویسننده و ترسنیم    . در این  مسنیر در پنژوهش حاضنر پنز از معرّ     شک  داده اسنت گذاشته و آن را تأثیر 

شود و سپز به پیوند موضوع اثر بنا اجتمناع عصنر نویسننده     آورده می پختستانوی، ابتدا پیرنگ رمان  ۀاندیش
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ی و سنبو کوبیسنم ارزینابی    نقّاشن پنردازی اثنر در پیونند بنا     یّتشخصن ادامه خواهد شد. در در بستر طنز اشاره

 د.شومی با، علوم بررسیو سرانجام پیشگامی ای  رمان در شدخواهد 

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 پختستانپیرنگ رمان  .2-9

کنه ننور شنب و روز آن یکسنان      خورشیدد. در سرزمینی بیشوز میبا تو ی ی گسترده از مکان آغا پختستان

اینچی هستند. ای  سرزمی  دارای طبقات اجتمناعی خناس    کنند که مردان آن یازدهاست، جماعتی زندگی می

ن صنا متخصّ ؛االضوعهای متساویثمثلّ، وراند. کارگران، نظامیان و پیشها دارهایی مجزّاست و هر طبقه نشانه

و  انند  میمسنتق  خنطّ  ،و زننان  ضنلعی هسنتند   اف و کاهنان، ششاعیان و اشر و مربّب، دانانو سرشناسان و حقوق

هنای بسنیار   هنایی بنا قاعنده   ثوند و تناا طبقات ناز  و پست جامعه که مثلّن رمی شماربهجامعه  ۀتری  طبقپست

 .(36-68: 6563)ابوت،  کنندبرابری می ها آنند، با رسنظر میبه خطو شبیه  اند کوتاه

شنمالی   ۀد، وجود جاات  اارگانه، جاسبن کنآن را و ف می اویرهای ا لی ای  سرزمی  که از ویژگی

ت کنه  اسن  بندون پنجنره   ضنلعی هنای اهنالی، پنن    روش  است. خانه -جنوبی، باران مداوم و فضای تاریو  -

  شنناخت ن پختسنتان است. مشک  معرفتنی سناکنان    و مردانترتیب برای زنان دارای دو در کو و و بزرگ به

بینند؛ همچنی  ای  مردمنان از  یشک  خط م یز را به کنند، همهمکان را درک نمی ازآنجاکهاست و  ا   نور

کنند کنه   ای  اشکاالت، طبیعت پختستان ایجا، منی  ۀکنند. با همکردن، با یکدیگر ارتبا  برقرار میلمز راه

 ؛شنود سنلب منی   امنینت  ون در این   نورت    ؛وجود نداشته باشد ای گونه نابرابریم باشند و هیچاشکا  منظّ

می وجنود  رو اگنر شنک  ننامنظّ    از این   ؛گنردد  یبنازم  یّنت بربر یسنو  بهن رود و تمدّبی  میروابط اجتماعی از

 یا عام  رسالت. یا معلو  است یا بزهکار ،داشت

با رننگ آشننا    «کروماتیستز»شود که فردی به نام تعلیا در سرزمی  تیره و تار پختستان، از زمانی آغاز می

افنراد   ۀکننند و همن   خود را رننگ منی   هبه ای  ترتیب هم ؛کند یز را رنگ می شود و خود و خانواده و همهمی

سبز کننند. این     بدن( را ۀپسی  خود )بقی ۀپیشی  ) شم و دهان( خود را قرمز و نیم ۀشوند نیمف میجامعه موظّ

د. تسناوی نینز، هنرهنای عقوننی را بنه      شنو دی  و زنان می ی، اشراف، اه امر منجر به تساوی حقوق افراد عادّ

ای که از این  مناجرا  ندمه    تری  طبقهکند. بزرگیز میان افراد را نابود میابه ای  دلی  که تم ؛کشاندزوا  می

 .ندهسنت دسنت اجتمناع    کنند، طبقات پایی ای که سود میتری  دستهبینند، اشراف و کاهنان هستند و بزرگمی

، جامعنه را از  «پانتوسنیکلوس »ای بزرگ به نام با، زنان، دایرهویژه در هب ،های فراواندنبا  کشمکشکه بهنتا ای

 .گرداند یبازملیه جامعه را به تعاد  اوّ ،زداید و با ح ظ حقوق برابررنگ و طرفداران آن می
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اقشنار بنری  و فنرودی     ) هنا ثهنا و پیشنرفت مثلّن   سنقو  داینره   ۀجیدرنتسامانی جامعه که سرو ادامه، بیدر

رمنان، در حالنت    شنک    مربّنب شود. پز از آن راوی می پایان کشیده الشی بی و راوی به دهدمی رخ (جامعه

هنایی  هاسنت. سناکنان این  جانان نقطنه     کند که مکان زنندگی نقطنه  خلسه و رؤیا به سرزمینی زیری  س ر می

 هنا  آنکننند.  از مردان ای  مکان دو همسر اختیار می هرکدام. کنندارتبا  برقرار می باهم دا  راههستند که از 

نیز سه فرزند کنه یکنی پسنر و دو دختنر اسنت،       ها آنهای دو  دا )زیر و بم(، دو  شم و دو دهان دارند. زن

از  ؛ها در جامعه برقرار بماند. این  جماعنت، بناوری بنه جانت و سنمت و سنو ندارنند        زایند تا تعاد  جنزمی

 ترند.ساکنان سرزمی  راوی نیز پسترو از  ای 

ورود بنه این     ۀکند که فراتر از زیستگاه مکانی وی است. اندیشن پز از آن راوی به مکان دیگری س ر می

یرش وجنود  پذ ،پختستان یبعد ویاست. برای راوی « حجمستان»اوست. ای  مکان  ةهای نوسرزمی ، پرسش

ت کنه بنرای   اسن   هرشنود. او ک ن  او وارد منی  خنوا،  اتاقبه شخصی عجیب  نکهیاتا   نی  مکانی نامحتم  است

اسنت اده از قنانون    عند سنوم )حجنم( را بنا    وارد خواهنان آن اسنت کنه ب    آید. تازهشکلی درمیبه هرلحظهراوی 

شدن، این  امنر را    بزرگ و آمدن ییپاشدن تدریجی و با شان دهد. وی با باالرفت  و کو و، به راوی نارت اع

دهند کنه هنر هنزاره، ینو      کند. کره توضنی  منی   ام میا راوی او را به سحر و جادوگری متّامّ ؛کنداثبات می

پنز از بحنث و جند  فنراوان،      کنره  هنر حنا   شنود. بنه   را رهنمون می ای فرد فرهیخته کند وراهنما ظاور می

 برد.  قارمان را به سرزمی  حجمستان می

شنار راوی را از بناال بنه او    دادن  ضنم  نشنان  دار سرزمی  خود، دادن تمامی اشکا  حجم وی پز از نشان

ام ، منتّ دارنند عای وجنود ابعنادی غینر از ابعناد پختسنتان      در مجلز سنا، کسانی را که ادّ گونه د که نمایان می

ضنای  هندایت اع  دنبنا  آن، ا نرار راوی در راسنتای   سپرند. بهدار می ۀافکنند یا به  وب کنند و به زندان می می

د. پنز از  کننن او را انکنار منی  ن حاضنرا  بنازهم ؛ امّا کشاندجایدن در مجلز میمجلز شورا، راهنما را به فرو

خواهند  یادگیری و شناخت هر  ه بیشتر است، از کره منی  ۀراوی به حجمستان، وی که تشن گرباریدبازگشت 

گویند   منی  مربّبراهنما پز از انکار  نی  بعدی، به  امّاد؛ هبه وی نشان د ، آن راکه اگر بعد  اارمی نیز هست

را بنه پختسنتان    مربّنب ، وی از رفنت  بنه آن نناتوان اسنت و بنار دیگنر       داشته باشدی  نی  مکانی وجود اگر حتّ

کند و بنا راهنمنایی وی   رود و بار دیگر در خوا، کره را موقات می. راوی مباوت به خوا، میگرداند یبازم

کنند  موقات منی  ،پندارد   سرزمی  که خود را بزرگ جاان میشود و با پادشاه ایان وارد میبه سرزمی  نقطست

 شود.های برتر رهنمون مید جاانو او را به وجو

اهنالی پختسنتان،   بنه  و سپز  اش یضلع پن  ةراوی پز از انتقا  دانش خود به نو د، قارماندر بیداری مجدّ
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 امّنا  ؛کنند کنه پینام هنزاره را دریافتنه     افتد و ای  اندوه را با خود حم  میشود و به زندان میطرد میاز اجتماع 

 خود ابوغ نماید. ۀنتوانسته آن را به مردمان جامع

، 6563آن در اینران، در حندود سنا      ۀدر بریتانینا و ترجمن   پختسنتان پز از گذشت یو قرن از نگنارش  

 نوشنتار پنیش رو  . در نشنده اسنت  بررسنی  روشن  آن   تارینو  ۀبا، آن نقدی  ورت نگرفته و عر ن هنوز در

بنا فضنای معا نرش رمزگشنایی      ها آنپردازی داستانی ابوت و تناسب یّتامکان از شخص شده تا حدّ کوشش

 و هنر آشکار گردد. ادبیّاترهای آن بر شود تا تأثیر آن از اجتماع و نیز تأثّ

 های پویا، اشخاص رماننشانه .2-2

 ، قندرت خنالا  ه استکرد  یبدت رف بیرون کشیده و به اثر ارزشمند ادبی  یرا از حالت تمثیل پختستانآنچه 

دیگنر   از سنوی و  سو ویانسان واقعی از  یجا بهساخت  کاراکترهای هندسی در فضای جامعه  اثر در جایگزی 

« بعند  انارم  »و آن  نشنده بنود   اروپای آن عصر کشنف  ۀکشیدن امری علمی است که هنوز در جامع  الشبه

 ترشنا است. خلا ای  اثر، همچنی  موجد سبکی نوی  در هنر نیز گردیند کنه بعندها کوبیسنم نامینده شند و       

 .مه(: مقد6563ّ)هافم  به نق  از انور،  یافتی نقّاشفراوانی در 

هنای  بی  نسنبت بنه جانان   ی اندیشمند و در عی  حا  کوتهمربّعرا در قالب  پختستانا لی  یّتابوت شخص

نظر و نینز فرهیختنه، کسنانی را کنه     راوی با اشخاس تنگ ۀمباحث کند. وی بر آن است تا از راهمی فیبرتر معرّ

هنای دیننی و خداباوراننه مقاومنت     برابنر ارزش انند و در هنای اجتمناعی جدیند شنده    ،انقنو  ۀبست د  شدّت به

 د.کننقد ناند، گام می بشریتکنند و در مسیر انادام  می

د اسنت کنه   خنو  با قوانی  حناکم بنر جامعنه و زماننۀ     یکرد طنزگرای اثر و جدا  اشخاس داستاندر پی رو

شود که تا عصنر او در علنم، هننوز مطنر      عد  اارم )زمان( کشیده میسمت و سوی ب خالا اثر، ناخودآگاه به

فنی و اثبنات   معرّ «تینسنب  نظرینۀ »عننوان   بابار آن را ی نخست( 6136-6861) 6 ها بعد آلبرت اینشتی نشده و سا 

همچنون   کند. ای  نوع روند کشف علم و قوانی  حاکم بر آن در رمان و انواع دیگنر ادبنی، معا نر ابنوت    می

که س ر به عوالم فضایی، قعر دریاها، عمنا زمنی    ؛  نانداشته است(، نیز سابقه 6113 -6886) 6ورنآثار ژو  

هنا، در خینا  نویسنندگان اروپنایی     پیش از ورود بشر و حضنور وی در آن مکنان   ،ناشناخته های دیگر مکانو 

 بازسازی و پرداخت شده بود.

 کنه در  اسنت  ادشنده یر از منوارد  ای متنأثّ پدینده  ،کناراکتر رمنان   مثابنۀ  بنه های دانش ریاضنی  وجود نشانه

 موقعینت شنود،  ن بیشنتر منی  اشخاس داستا عنوان به ه اضوع ای  اشکا  سابقه است. هرهای دیگر کم استاند
                                                                                                                                                          
1. Albert Einstein 
2. Jules Verne 
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بنودن  دارات ضنلعی و کاهننان از شندّ   ، زننان ینو  عکز. در این  مینان  رود و بنر نیز باالتر منی  ها آناجتماعی 

بعند اسنت و تنانا     که بیراوی   مربّب  رمان را آلود پختستان، نقش اوّ رسند. در مکان مهنظر میاضوع، دایره به

آفنری  ا نلی اثنر    که گر ه نقش میابی یدرم  در رمان کند. با تأمّبازی مینماید،  در گسترة سط  حرکت می

موجنود در آن معننا    هنای  موقعینت نینز از رهگنذر حنوادث و     پختسنتان شده در اوست، سایر اشخاس و ف

 کنیم.اه قرارگرفت  در اثر بررسی و جایگ موقعیتبه  توجّهرا با  ها آنباتر است  رو از ای  ؛یابند می

 و شناخت فردیتراوی،   مربّع .2-2-9

های شب در اتناق او پدیندار   محوری،  دا و تصویری است که در زمان نمادی  نیمه  شروع س ر شخ  ۀنقط

هنای مختلنف فکنری    عندی از وجنود انسنان اسنت کنه در مشنر،      آمدن ب شود. ای  امر، مکان و زمان پیدامی

کنه   ؛ بنه این  معننی   شنود  شناختی دانسنته منی   روانیا اگو پدیدارشناختی  6رو  عرفانی، م  استعویی یها بانام

ابنوت،   ۀگرایانن ا  است. در نگنرش دکنارت  بر خواست  دانست  ابعاد دیگر، کنش شناخت قارمان نیز فعّ افزون

به بینانی عرفنانی،    ؛دست آوردها به یابد که شناختی از پدیدهتجلّی میمرکز عالم است و هستی او زمانی  «م »

بند    6شناسنی ترتینب خویشنت   و بندی   ابند ی یدرمن هنا را  یابد کنه پدینده  ی حقیقی میتجلّهستی انسانی زمانی 

 شود. می

 ت بازتابانندن کنودک فلسن ی درون   علّن راوی است که به ةضلعی، نو سو یا ششبعد دیگر ای  فرد، مسدّ

همنی   بنه   ؛دانندطور ساتی فیلسوف می ه کودک را بهآوریم. فوس میان میراوی، از او در ای  مبحث سخ  به

( بازگشننت بننه  ننرافت کودکانننه را در بحننث  6158-6831) 5هوسننر  ی همچننونردلینن  اسننت کننه مت کّنن 

 .(616: 6581)جمنادی،   ده اسنت کنر تأکید به م  یا اگوی محض  یابی راهفروکاست یا توقیف شناخت، برای 

 دت و تقلید رهاست.  ی، از قید عاعادّ تیوضعها در بزرگ آدم برخوفضلعی کو و،  ، ششپختستاندر 

سنطو  و   در زین   وین پرسد اگر احتمنا  وجنود   کشد و از او می الش می( را بهمربّببزرگ )او همواره پدر

احتما  وجنود آن در فضناهای برتنر نینز هسنت. این         شوبیتر هندسی وجود داشته باشد،  فضاهای کو و

و در  !پسنرک خن  اسنت   : گویند در سه  خود بنا  ندای بلنند منی     امّادارد؛ را به اندیشه وامی مربّبها پرسش

: 6563، )ابنوت  در آن داد اساس، سطحی باالتر از سط  کو و وجود ندارد که بتوان احتما  وجود  ینزی 

هنا نندارد. این  بندان     زیرا خود نیز پاسنخی بنرای آن پرسنش    ؛کندمی کودک هر بار سکوت امّا ؛(651-651

ا  اسنت. این    طور طبیعی در مت  سکوت و تماشا، برای کشنف فعّن      کودکان بهاست که در حقیقت، م معنی

                                                                                                                                                          
1. Ego 

2. Ego logy 

3. Husserl 
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 زیر بیان شده:  ورت بهفروغ فرخزاد  در اندیشۀنگرش 

 نه  روی هرجوشید/  شنمم بنه  از هوا لبریز می های م / آوازهایم  ون حبابیآن روزهایی کز شکاف پلو»

 (6: 6566، )فرخزاد «.رفتندنوشید، آن روزها لغزید آن را  و شیر تازه میمی

 اوضناع شنده باشند، در    رننگ  یبن که ممک  است در شنرایط اجتمناعی مسنخ و     مربّب« م »ترتیب، به ای 

گنری  سنمت پرسنش  و را بنه کودک کنه ا  ،بر ای  اساس ؛شودا  میپختستان فعّ ۀدور از فشار جامعخاس و به

انت  جطور طبیعی داناست و قدرت تشنخی  دارد و تنانا زمنانی کنه نیروهنای بسنیار توانمنند در         کشانده، به

  مربّنب ، وقتنی اسنت کنه    یادشنده . زمنان  دارد یبرمسمت آگاهی د، دست از حرکت بهنکنمخالف او عم  می

دانسنت    ۀکودک کنه نتیجن   .های او را بدهدخواهد پاسخ پرسشو می گردد یبازمراوی، از س ر اشراقی خود 

گویند،  منی  مربّنب زند و حاضر به شنیدن سنخنان او نیسنت و بنه    داند، دست به انکار میرا حصر و مجازات می

وی، من  اجتمناعی    جهیدرنت ؛(688-686: 6563، )ابوت است دانسته ینمزیرا قانون را  ؛خواسته شوخی کندمی

 گزیند.برمی ها رابزرگآدم ۀجامع ةشد من ع  و مسخ

شود که اجتماعی و احساسنی اسنت و اگنر    رفتاری می واقعیتوادار به پذیرش  مربّببا ای  فشار اجتماعی،  

 .(116: 6583)فروم،  ست که تا پایان عمر در خود بماند، محکوم ادرندهدبه آن ت  

آشنکار   ها و ابعناد قارمان پختستان، رسیدن به محور ا لی رمان است که شناخت پدیده مربّبفی معرّ ۀنتیج

هنا بعند در سهن  اندیشنمندان     کنه سنا    6ست. موضوع بسیار جالب است. در دانش پدیدارشناسیو پناان اشیا

پدیده در سات خنود مطلنا و غینر قابن  شنناخت اسنت و       »جاان غر، شک  گرفت نیز موضوع همی  است. 

بسنتگی دارد و در  « من  » یتموقعشدن ابعاد پدیده، به کنش سهنی و د است و آشکارمتعدّ یه دارای ابعادبالقوّ

شنود، مبتننی   از پدیده منی  موقعیت رو تو ی ی که در هر از ای  ؛عد قاب  درک استسهنی تناا یو ب  ۀهر زاوی

حنا  مینان   بنا این    ؛شنود خاس دریافنت منی   ۀیا زاوی موقعیتای است که در آن بر جلوه یا  ورت پدیداری

درنتیجه ما تناا بنا اظانارات و تعناریف سنر و      ؛و تو ی ات آن ت اوت وجود دارد «م »ن ز پدیده و دریافت 

 (15: 6516)زهاوی، « .ها؛ نه ا   هستی پدیدهکار داریم

هنای  جانان که تناا ساکنان ست؛  نانء اانیز بر روی ابعاد پناان اشی ابوت اثر، ةپردازند ۀدغدغ پختستاندر 

دارد. سنایری  در سنط  زنندگی    عند  ب معا نر نویسننده( اسنت کنه      ۀامعن برتر از جاان زندگی قارماننان او )ج 

، یبعند  وین  در ابتندا راوی   رو از این   ؛زینند هنا منی  ها و خطکنند و گاه محدودتر از آن، در سرزمی  نقطه می

کنند و تنانا پنز از     دار را درک نمنی حجنم  ءاشنکا  و اشنیا   تمامینت ، ی ندبعند  ةهای کنر راهنمایی اوجودب
                                                                                                                                                          
1. Phenomenology 
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بعدی که سنبب   عنوان به، «ارت اع». در پایان شناخت او از ابدی یدرمها را  آن واقعیتآزمایش و تجار، فراوان 

اع( در سهن  او  وجود سه بعد )طو ، عنرض و ارت ن   قطعیتعدم  بازهمشود، می ءدن اجسام و اشیادارکرحجم

طب راه شناخت بناز و گشنوده بمانند    همواره در سه  مخا گذارد تامیان میشود که آن را با کره درمی مطر 

 .(668-666: 6563، )ابوت

دیگنر   جانب بهسمت پدیدارشناسی، روی نظر از کشش به  ،  رفءدرخشان شناخت ابعاد پناان اشیا ۀنقط

ثابنت  انند،  هنا از آن الانام گرفتنه   ب که کوبیسنت ی کوبیسم است. تمثی  کره و مکعّنقّاشنیز دارد و آن سبو 

در قنرن ننوزدهم و بیسنتم(    ای از نمایش تصویر را به جاان هنر )گذشته، م اوم تازه برخوف ها آنکند که می

بعند، بنر   ی علمی را که از رنسنانز بنه  نظام پرسپکتیو خطّ ها آندند که سبب تغییر مسیر جاان هنر شد. ارائه کر

از نقنا  دیند گونناگون     زمان ویحا دادند که در راند، واژگون کردند و به هنرمند ی اروپایی حکم مینقّاش

دست آورده بنود، در اثنر   منابب بصری به شناختی را که از منابب دیگری غیر از ها نظر بی کند وو پدیده ءبر اشیا

عملکردهای تصویری رنگ، فنرم و حجنم را ت کینو نمودنند و این  امکنان را        ها آنهنری خود داخ  کند. 

مینان سنازمان    هنا  آنبپردازنند.    نه یوظ انجنام طور جداگانه به  زیستی، بهفراهم کردند که در عی  هم ها آنبرای 

مراتنب   بودنند و ننوع  بنه    کنامو  جدیندی برقنرار کنرده     ۀفرمی اثر هنری و محتوای نمایشی آن رابط -انتزاعی 

 به عما کاس،، راهی بنرای بینان حجنم و نمنایش فضنا یافتنه       ن وسبدون  وی ارائه کردند نقّاشاز  یتر یدوبعد

 .(686-683: 6511کوپر، بودند )

دهند.  عد واقعنی و دیندنی تنرجی  منی    شک ، نگرشی فلس ی و فراواقعی را بر ب  مربّبنیز، راوی  پختستاندر 

دهند،  ، ارائنه منی  شناسنیم کند و تو ی ات غیر قاب  رؤیتی از شیئی که نمی، کره را تو یف میمربّبزمانی که 

 ترتینب بنه این    ؛کنند منی  ،ه(کنیم )ابعاد بالقوّدرک نمی از اشیا آنچهیا  ءابعاد پناان اشیا توجّهسه  مخاطب را م

هنا و  هنا و درخواسنت  پرسنش  یکنودک  انگناری من ی نیست. او بنا سناده   راوی، در داستان مربّبنگری سطحی

همنواره پشنت ظنواهر     ،کنند  مخاطنب نینز احسناس منی    کنند کنه   مطر  منی  یا گونه بهاظاارنظرهای خود را 

این  تنرازو، اعضنای     یسنو  آناساس شناخت هسنتی اسنت. در    ها آنها، ابعادی پناان است که شناخت  پدیده

د و مخاطنب را بنه این     نن کنقند منی  را  ها آناندیشی پختستان قرار دارند که راوی، جزم ۀمجلز بزرگان جامع

 .(613-616: 6563، )ابوت طبیعت آزاد انسان سازگاری ندارد با های جزمرساند که ارزشنتیجه می

 کروماتیستس )رنگیار( و مارکسیسم. 2-2-2

هنا، بناهنا، درختنان،    گن   ؛اسنت   ینز خنط   حجم پختسنتان، همنه  ، در سرزمی  بینیز گ ته شد تر شیپکه ن نا

ننام کروماتیسنتز در جامعنه    شخصنی بنه   امّنا  ؛ای  اجزا نیز تینره و تارنند   ۀها. هماندازها و تمثی تصاویر،  شم
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زنند و پنز از   ی منی نقّاشن آشناسنت. او دسنت بنه     ها آنها و خواس با رنگ یتصادفطور بهکند که ظاور می

ۀ سناکنان پختسنتان   شندن همن   کند. تقلیند از او، سنبب رننگ   نگ می یز را ر کردن خود و خانواده، همه رنگ

 ۀو رنگ سبز و قرمز و اعما  این  قنانون کنه همنه بایند نیمن      کردن اشخاس ای  سرزمی ، به دشود. محدودمی

، جنه یدرنتسنانی و شنباهت و   پسنی  خنود را سنبز کننند، سنبب یک      ۀپیشی  ) شم و دهان( خود را قرمنز و نیمن  

حجم بودنند  ای بیه دایرهشدن زنان که خط بودند و کاهنان ک د. رنگش باهمنان ای  سرزمی  شدن ساک اشتباه

 تشندّ  بهوق اشرافی را امری که راوی پایبند به حق ؛شدن ای  دو طیف شد دند، سبب اشتباهآمنظر میو خط به

 .(13 :6563، )ابوت دادآزار می

( و ی اقسّن ال متسناوی و نظامینان )  ضوع(اال  ط )متساویمتوسّ شدن، به کارگران و طبقۀ بیشتری  من عت رنگ

هنا  مربّنب رسید. ای  گروه سپاه بزرگی را برای کروماتیستز تشکی  دادند و شمار زینادی از  نیز زنان )خط( می

رسد ای  تمثی  نمادی از تسناوی حقنوق این  سنه طبقنه، بنا طبقنات بناالی         نظر میبهبی  رفتند. )گروه نخبه( از

 .(18-16)همان:  تابد یبرنمباشد که راوی آن را  جامعه

رننگ  نکردنند، بنی   پینروی اشراف که از قانون  ؛دایرگان تضعیف شدند ؛کشیددرازا رنگ سه سا  به ۀفتن

 ةبنود و عندّ   هنا  آنبه ضنرر   ای  امر حالی کهدر ؛عم  آوردندبهشدن  ت را با رنگماندند و زنان بیشتری  موافق

ی  امنر  ارزش ازدواج کردنند و ننابود شندند. همن    هنای بنی  ث، نادانسنته بنا مثلّن   ضوعفراوانی از دختران کثیراال

هنا  ثمصلحی از میان دایرگان ظانور کنرد و در سنپاه بنزرگ مثلّن      نکهیاکرد تا  فرما حکمآشو، را در جامعه 

گردانند. او  پختستان بناز  ۀبردن کروماتیستز، تعاد  را به جامع ی پختستان( ت رقه انداخت و با ازبی نظام ۀ)طبق

 پانتوسیکلوس است.

مقاب  قانون، غینر خنداباوری و تزلنز  تناج و تخنت،      های برابری درپایبندی به آرمان بر ای  اساس، راوی

نمنودن زننان و اهن  کلیسنا در قالنب پینام بنه اننزوا          شنک  یکسنان  کند. امری که بهکلیسا را رد می و اشرافیت

 نظرینات دنبنا   منه گ تنه شند، بنه    کنه در مقدّ . ای  فضا،  ننان شده استنقد شدن هردو گروه در رمان  کشانده

 انگلز در اروپای عصر ویکتوریا، زمان نگارش اثر، شک  گرفت. مارکز و

 کره .2-2-9

برد، کنره اسنت. حضنور او    می یبعد سهآید و او را به سرزمی  شک  می مربّبای که شبانه به اتاق قارمان بیگانه

بنرای راوی  ای اسنت کنه   گوننه  ثهای فراوان همنراه اسنت. او مؤنّن   ، با پرسش و پاسخیبعد وی مربّببرابر در

خنود و سناکنان حجمسنتان، از قارمنان      ماهینت بنا،  فنراوان در  رسد. وی پز از مجادلۀنظر میر بهدم متغیّهر

او را  مربّنب  امّنا  ؛آشننا نیسنت، بیندیشند    هنا  آنخواهد که به دو قرن آینده که هنوز نیامده و به ابعادی که بنا  می
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 .(616-658: 6563، )ابوت داندجادوگر و ساحر می

های کا  جنای دارد. او  تی و کوسیو است که در اساطیر و تمثی قارمانی بسیار سنّ ست،راهنماه که کر 

منذهبی و   تشندّ  بنه بینیم. سه  ها میقصّهدر  که  نانکند؛ آید و قارمان را راهنمایی میاز مکانی ماورائی می

ای شنخ   کنرده تنا بنا همنان رویکنرد، بنر      هنا وادار  تپایبند به استاد و شاگردی ابوت، او را بنه تقلیند از سننّ   

راوی  ۀبرخنورد جسنوران   ةهای پیشی ، نحنو تصویر بیاورد. تناا ت اوت او با نمونهمحوری رمانش، شناخت را به

ای ناسنوتی و زمیننی بند     معنا که وی را از حالت قدسی خارج کرده و به نمونهگ ته است؛ به ای پیشبا استاد 

لحنا،،  )حجمستان( اعتقاد ندارد. از این   نیز به فضاهایی برتر از مکان زندگی خوداو  نکهیا. دیگر ساخته است

عند  شک  که امکان وجود  نی  فضاهایی را در سه  و زبان دارد، از او برتر اسنت؛ امکنان وجنود ب     مربّبراوی 

 است. تر شیآزاداند اارم برای شیئی با سه بعد. بر ای  اساس شاگرد پز از شناخت بعد، از استاد 

 خطوط )زنان( .2-2-4

هنا بنه   قصّنه هنا و  بخنش اشنخاس محنوری داسنتان    گاه الانام  ؛اندعشا و زیبایی ة، اغلب نمایندادبیّاتزنان در 

 ۀمثابن  بنه نه من ع . اگر اثر روایی ادبنی را   اند فعّا  ، ه باشندهر و گاه نقشی اغواگرانه دارند؛ اند درجاتبرتری  

تنأثیر در فضنای   زنان موجوداتی بی ،پختستاندر  امّا ؛در آن هستند یپررنگهای نشانهر کنیم، زنان تصوّ ییتابلو

انند. اگنر   ز عناری ین اند و از مغز و قندرت تمی زاویه، سراپا نقطهو بی اند خطّ ها آنند. ی خانواده هستجامعه و حتّ

انتانایی کنه  شنم ینا دهنان       هرگناه ا رسند؛ امّن نظر میی مستقیم بهخطّ ،در پالو و کنار مردان قرار گیرند ها آن

 هنا  آنرینز و  شنمان   حرف ها آندهان  ؛رسندنظر میبر دیده قرار گیرد، تناا نقطه بهبرادر ،و روش  ستها آن

نظنر  رابنر دیندگان پدیند شنود، ننامرئی بنه      بدر ،ننور اسنت  کنه بنی   ها آنتابناک و نافذ است. اگر انتاای دیگر 

سنبب هنوک اهنالی پختسنتان      ،ای تینز کنه اگنر دینده نشنوند      نقطه .(33: 6563، رسند و خطرناک )ابوت می

زننان از در شنرقی    ؛نند داردو در  هانان با سایر اهالی، خانهند. طبا قانون پختستان، برای پرهیز از برخورد زهست

، دکننن وقتی در خیابنان رفنت و آمند منی     ها آن اق ناگواری رخ ندهد. شوند تا اتّ و مردان از در غربی وارد می

سنختگیری بنر زننان و     ،این  قنوانی    بناوجود ا مجازات عابران دیگنر منرگ اسنت.    زنند و الّباش میبانگ دور

 شندن نابود جنه یدرنتآننان بنر منردان و    گرفت  نیز سبب تضعیف و تصغیر نس  و نیز خشم ها آنکردن نشی  خانه

حکم طبیعت است و قنوانی  تکامن  گنویی بنه      ؛مانیزن می ،ا   زن اگر باشی»شود.  زنان می دستبه مردان

 (16: 6563ابوت، « ).و شدهزیان زنان لغ

ی نینز از  ، کننش خا ّن  پختسنتان دیند راوی  ابوت نسبت به زن در و ف زننان از  ت دینیشدّ جز نگاه به هب

، دفراخوانن کردن  شنم و دهنان   شود. تناا زمانی که کروماتیستز ظاور کرد و همه را به رنگزنان دیده نمی
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معننای حنذف این  دو طینف از     ا شندند کنه درعمن  بنه    زنان و کاهنان که فاقد ضلب بودند، از ای  قانون مجنزّ 

شنود کنه   ، منی دیری نگذشت که زنان نیز خواهان قانون مسناوات شندند و در پارلمنان مصنوّ     امّا ؛جامعه بود

بنرای   دیگنر را سنبز کننند. این  قنانون      ۀسنرخ و نیمن   ،خود را که حاوی  شم و دهانشنان اسنت   ۀزنان آن نیم

ف شندند  نینز موظّن   هنا  آنجرا شد. االو اشراف جامعه بودند نیز الزمکاه   ۀکه طبق هاهای دیگر، دایرهضلب بی

 های بدن خود را سبز کنند.  سرخ و سایر بخش ، شم و دهان عنوان بهوسط خود را  ۀنقط

ت بنا قنانون برابنر    شندّ  داند و بهگو میدفاع از بدعت ت تصویب ای  الیحه را تحریو زنان برایراوی علّ

را  هنا  آنسناخت و  زنان را م تون می ،داند. ای  برخوردها در جامعه انحطا  میشدن زنان با سایر طیف شمرده

 ابنوت، ) مانند  داد. سه سا  این  قندرت زننان پابرجنا منی     ن وس به اسرار سیاسی و رازهای کاهنان قرار می ةآماد

دسنت  رننگ، بنه   ۀکوتناه، منردان زینادی در جانت مخال نت بنا الیحن         ندان نه ةدر ای  دور .(81-11: 6563

 -ارزشنی شنده بنود    ضوع بنی االث متساویمثلّ ۀاشراف که فری ت ۀخودکشی زنی از دست زنانشان کشته شدند.

اقشنار جامعنه و زننان     ۀو با او ازدواج کرده بود، سبب مخال نت همن   - ی کردهنقّاشکه خود را با دوازده رنگ 

پختسنتان   ۀرننگ و اناندام طرفنداران آن در جامعن     ۀتا جایی که پانتوسیکلوس در جات حذف الیح دشو می

 .(11-11)همان:  کند یظاور م

لینه و فرینب   تی مسیحی دربا، زننان، ماننند گنناه اوّ   ناظر به م اهیم سنّ سو ویبا، زنان، از ابوت در نظریۀ

زن و ننابودی او در پختسنتان را   شندن ینو    که مناجرای فری تنه  ویژه آنجا هبود، بزن است که کلیسا حامی آن 

قنادی دکارتیسنم و   دار موضنب انت میراث عنوان بهگری قرن هجدهم از سوی دیگر به روش  کشد؛تصویر می به

اظر بنه  های مذهبی اشناره دارد کنه نن   ب مذهب ناشی از پایان جنگهمراه ابراز انزجار از تعصّانقو، علمی، به

طبقنات اجتمناعی را    ۀکه برابنری زن و منرد و نینز برابنری همن      رابری کروماتیستز در پختستان استانقو، ب

شنده  های بدن بنه قرمنز نشنان داده    کردن  شم و دهان به رنگ سبز و سایر بخشرنگ  ورت بهو  دارد بردر

 گشودند.. نمایندگان آن با، بحثی پردامنه بر سر جامعه و ا و  اخوقی را است

 مدار(پانتوسیکلوس )دایره .2-2-7

پختسنتان   ۀکاراننه در جامعن  رنگ، محافظه ۀیکی دیگر از اشخاس پختستان، پانتوسیکلوس است که پز از فتن

کنند،  را تادیند منی   وران و نینز زننان  ، کاسنبان و پیشنه  ا نوحی  ۀالیحن  راهکند و خطراتی را که از ظاور می

را  هنا  آنانندازد و  اقی  )نظامیان( را به جان هم منی السّهای متساویثزیرکانه مثلّکند. او همچنی  یادآوری می

برابر قنانون برابنری را   در اشرافیتوحشت  ؛ به ای  ترتیبکندبرد و کاربرد هر نوع رنگ را ممنوع میبی  میاز

 گیرد.سخره میبه
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دسنت دارنند.   امنور و هنرهنا را بنه    ۀهم ۀسررشت ها آن کاهنان یا دایرگان جامعه است. ۀبزرگ از طبق ةدایر 

 ،گنذاری داری، قنانون و تربینت، کشنور   ستد، تجارت، امور نظنام، معمناری، ماندسنی، تعلنیم    نظارت بر داد و

کردنی نیسنتند. قنانونی کنه بنرای شنناخت مینان       ست. دایرگان همچنی ، لمزها آن حکمت و اخوق برعادة

دادن این  امنر اسنت     نوع است. شاید هدف نویسننده، نشنان  مم اه آنمورد ست، درا اهالی پختستان جاری ۀهم

ود را پسنت خن   ۀطبقتناا مجازند افراد هم ها آنها برای طبقات دانی جامعه ممنوع است. که وقوف بر راز دایره

کنه اغلنب نناظر بنر تعلیمنات سیاسنی،       « ت ظناهر خنود بپنرداز   ئبه هی»ای  است که  بشناسند. شعار دایرگان نیز

 .(618-11: 6563، )ابوت است منظور باسازی ظاهر فردی یا اجتماعیاخوقی همی  طبقه، بهروحانی و 

حناد  ای کنه جامعنه را از آشنو، نجنات داد و قنانون اتّ     داینره توان گ ت منظور از بنزرگ طور قطب نمی به

اهن  کلیسنا   گینری اشنراف و   قدرتتوان به آرزوی را بازگرداند،  یست یا کیست؟ تناا می اشرافیتکلیسا و 

بنرد. این    نمنی  ییجنا  بنه ظاور مصلحی اجتماعی مانند پانتوسیکلوس، راه  اوجودبسوی راوی اشاره کرد که از

 کند.راوی آشکار می مربّبامر را پایان داستان و به زندان افتادن 

 نسبیت ةو نظری پختستاناحتمال وجود ابعاد بیشتر از چهار بعد در روایت  .9

بعند  انارم مکنان     عننوان  بنه با، زمنان،  کودک بود و بحثی در نوشته شد، آلبرت اینشتی  پختستانزمانی که 

را بعند   کنه زمنان   - نسبیتفیزیو  نظریۀ، پیش از طر  پختستاندلی  اینکه داستان به ؛ از ای  نظرزده نشده بود

بنه   ؛داد ارتقنا  6توان آن را از داسنتان طننز  نرف، بنه داسنتان علمنی      ، میشده خلا – دانست اارم مکان می

)آسنیموف بنه    انند درآمد بر شناخت بعندها دانسنته  ، آن را باتری  نظران  احبهمی  دلی  است که برخی از 

 .(66: 6165، و رابرتسون کانرونق  از ا

حرکنت   براثنر شک  از احوا  کنره و سناکنان حجمسنتانی او ن کنه       مربّبپز از آگاهی راوی  پختستاندر 

تنر و  هنایی بنزرگ  افتند کنه جانان   بنه فکنر منی    بنازهم  -خود در فضا دارای بعد ارت اع شده بودند  موازات به

بر طو  و عنرض و   افزونها در آن و پدیده ء؛ جاانی که اشیاتر از حجمستان نیز باید وجود داشته باشدکما با

کنند و  قلمنداد منی   مراوی را متنوهّ شناسد و کره،  نی  جاانی را نمی امّا ؛ارت اع دارای بعد  اارمی نیز باشند

 ا بنه سناکنان پختسنتان ابنوغ نمایند     اکت نا کنند و آن ر   یبعد سهکند که باید به شناخت جاان می به او گوشزد

 .(665-666: 6563، )ابوت

 ی کوبیسمنقّاشو سبک  پختستانهای ریاضی در روایت کاربرد نشانه .4

چنون  هم. مباحث جدیندی  داشته استوجود  ادبیّاتی و نقّاشغر،، همواره پیوند مستحکمی میان  ادبیّاتدر 

                                                                                                                                                          
1. Saientific Fiction 
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از عصنر کوسنیو    6،اننقّاشمعنای الاام و تأثیرپذیری نویسندگان از به ایه هو پدید« ینقّاشو  ادبیّاتگ تمان »

این  بخنش از جانان     ادبیّنات در  گیری مکتب رمانتیسم اسنت، که زمان شک  یودی  قرن نوزدهم ماوّ ۀتا نیم

، 6بنالزاک  ،و از مینان نویسنندگان   5شنار  و رننه  6بنودلر شنار    ،میان شناعران گ ته دارد. از پیشنشان از ارتبا  

ننوع  نبنا  این   دانند. بنه   ی الاام گرفتهنقّاشدر خلا آثار خود از  6ویسمانزهو  1، مارس  پروست3فلوبرگوستاو 

، 1)پنرز  غنر، پدیند آمدنند    ادبیّنات در  8«های هنری/ هنرمنند داستان»نام ها به ای از داستانگونه ،الیت هنریفعّ

 .(66: 6586ساجدی،  ر.ک:و )نیز  (16: 6181

این    بنه  ؛داشته استاروپا وجود  ادبیّاتبیشتر، در  مراتب بهه نیز با بسامدی کمتر و تأثیری آن روی ای  سکّ

  قنرن  اوّ ۀدر نیمن  پختسنتان . رمنان تمثیلنی   شنده اسنت  ر واقنب  ی و سبو آن مؤثّنقّاشبر  ادبیّاتبار ای  معنا که

بنوده  ی کوبیسنم بسنیار تأثیرگنذار    نقّاشن نوزدهم، با آفرینش اشخا ی از قلمرو دانش ریاضی، در ایجاد سبو 

ادبننی نظیننر تننورات و منننابب  ان از مننناببنقّاشننهننای تصننویری ی پننیش از آن، آفننرینشنقّاشننت در سنننّ. »اسننت

ی نیز مانند داستان و رمان، اعنوم آزادی و گرینز   نقّاشدر ای  دوره،  امّاپذیرفتند، تأثیر می ای و تاریخی اسطوره

 (66: 6511)کوپر، « .و تقلید کرد قطعیتاز 

ای ضلعی ینا اشنکالی داینره    ، ششمربّبها، ثث، انواع مثلّهای نقطه، خط، مثلّ، نویسنده از نشانهپختستاندر 

. کنرده اسنت  ب و ماننند آن اسنت اده   رسند، کنره و مکعّن  نظر میای بهفراوان، دایرهت داشت  اضوع که از شدّ

ی اسنت کنه اعجنا، خوانننده را     حندّ هنا بنا یکندیگر بنه     کارگیری ای  اشکا  و ارتبنا  آن  هت در بع و دقّتنوّ

 شود.جا ختم نمیموضوع بدی  امّا ؛زدیانگ یبرم

ماننند   ؛ی اسنت نقّاشن تنأثیرات   ۀدهند کنه ارائن   نشان میطور ناخودآگاه، رویکردی هنری را  ابوت بهسبو 

در ضلب شرقی برای زنان و ضلب غربنی بنرای    ،بدون پنجره با دو در یضلع پن های از خانه یانداز  شمو ف 

که در ابتدای رمان قرار دارد و تناا اجنزای آن طنو     آلودحیطی بدون نور و مهدر م هم آنمردان در پختستان، 

اغلنب بندون بعند اسنت و از      آورد کنه یاد منی ی را فرانقّاشای  منظره، تابلوی  ۀبررسی و مطالعو عرض دارند. 

 ینزی بنه    -و تصنویرها   هنا  گن  هنا،  اندازها و بناهنا، تمثنا   اعم از  شم -گیرد برابر دیدگان قرار میآنچه در
                                                                                                                                                          
1 - Ekpherasis 

2. Charles Baudelaire 

3. René Char 

4. Balzac 

5. Gustave Flaubert 

6. Marcel Proust 

7. Huysmans 

8. Romans d,artist 

9. Praz 
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 یست.  عی در آن مشاود نتنوّ ،ی که جز درجاتی از تیرگی و روشنیمگر خطّ ؛آید شم نمی

گرایند.  ننوعی دیگنر منی    شود، و نف بنه  ها آغاز می ها و زیستگاه آنهمی  که ترسیم سیمای حجمستانی

شنود. دیگنر بنا     در سنط ، بنا ارت ناع حن  منی      ءگینرد. مشنک  گسنترش اشنیا    به خود منی ، بعد نوینی زی  همه

بنه ابعناد پنانان و غینر      نگرننده،  ۀمشاود نیست. در عی  حا  نیز اندیش کردن به اجزای آن درون و برونش نگاه

 شود. همنه آزادنند بیندیشنند و بپندارنند کنه حا ن  نگاهشنان  یسنت. حنّز          ها جلب میو پدیده قطعی اشیا

ی کوبیسنم،  نقّاشن بنرای سنبو    پختسنتان کنند. پیشنگامی   جنا بنر راوی غلبنه منی    دانی، از همی بینی و همه همه

در  هنم  آنبنا، آن ننداریم،   ء که ما فام و دانشنی در ة اشیان و بالقوّی و هنر به ابعاد پناانقّاشپرداخت   دیدگاهاز

 است. توجّهدار و بدون حجم قاب  حجم اشیای ۀقالب مقایس

 گیری. نتیجه4

    قنرن ننوزدهم منیودی شنک     اوّ ۀاجتمناعی نیمن   اوضناع از  با تأثیرپنذیری ادوی  ابوت،  ۀنوشت پختستانرمان 

. ده اسنت کنر آن عصنر ممتناز    آن را از سنایر آثنار  که  داردگری و مدرنیته هایی از روش  هو مؤلّاست گرفته 

کنان ورود  شنده، کما سناخته  اسناس الگنوی سن ر   د اثر، الگوی ساختاری رمنان کنه بر  ای  نوع رویکر باوجود

تصنویر  ها( یا منوازی )پختسنتان( را بنه   طهتر )سرزمی  نقهای باالتر )سرزمی  حجمستان(، پایی قارمان به جاان

ر از ساختار اساطیری کان  یوننانی   . ای  الگو متأثّداشته استهای پیش از خود نیز، سابقه کشد که در نمونهمی

 شد.و شرقی ساخته و پرداخته می

انند.   هنای ریاضنی انتخنا، شنده    گینری از نشنانه  پردازی، اشخاس رمان ابوت بنه بانره  یّتشخص در حوزة

فلسن ی بسنیار درخشنان     -هننری و علمنی    یۀدوسنو طنزآمیز اثنر،  ا بر پرداخت موفّ افزونکاربرد ای  اشکا ، 

ضننوع )کننارگران( و االث متننوازی)نخبگننان(، مثلّنن مربّننب یدوبعنندهنننری اسننت اده از اشننکا   ۀدارد. در سننوی

هنای فنرودی (   ، دایره )کاهنان( و نیز خط )زنان( و نقطه )سناکنان جانان  ی ندضلعاقی  )نظامیان(، السّمتساوی

 توجّنه م ، ناخودآگناه مخاطنب عصنر خنود را    هنا  آنب و ماننند  کره، مکعّن  یبعد سهدر قیاس با کاربرد اشکا  

ی و هننر سنابقه   نقّاشن که تنا پنیش از آن در    ده استکر ها آنها و ابعاد پناان و پدیده ی اشیاانداز غیر خطّ شم

هنای  ازسنازی و الانام داسنتان از روی تنابلو و سنبو     ، بیودی  قرن نوزدهم من اوّ ۀ ه در نیم. گرنداشته است

؛ بنه این    داده اسنت  ناق رخ  قلمرو ادبی و هنری ابوت، عکز این  اتّ  ةدر گستر امّا، بوده است پربسامدی نقّاش

سناخته    ده کنه دنینای هننر را متحنوّ    گنذاری کنر   ی به نام کوبیسم را پاینه نقّاشنویسی، سبکی معنا که در رمان

 .است

هنای برتنر    شک  اثر، به مکان )جاان یمربّعهای شدید راوی ، دغدغهپختستانفلس ی داستان  -علمی  ۀسوی
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رو ، من    یهنا  باننام شدن بعدی از وجود انسان اسنت کنه اغلنب    های شب و انزوا( پیدازمان )نیمهیا فروتر( و 

ی زمنانی تجلّن   ،مربّنب به ای  معنا که هستی انسنانی   ؛شودشناختی شناخته می روان م   یااستعویی پدیدارشناختی 

شود. در این  مسنیر قارمنان بنا     می آغاز شناسیترتیب خویشت و بدی  ابدی یدرمها را یابد که پدیدهحقیقی می

ز این  جانان از مکنان زنندگی وی     است. ارت اع، فص  ممیّ یبعد سهشود که راهنمایی کره، با جاانی آشنا می

 است.

که ممک  اسنت بنیش از    شودهایی میوجود جاان توجّهدیگری از ای  پرداخت، سه  قارمان م ۀادر وج

وجنود  ننی  مکنانی،     احتما  به توجّهد. کنرا راهنما )کره( نقض میجاانی که وجود آن  ؛سه بعد داشته باشند

آنچنه در   تی  بداننند. اینشن  نسنبیت  نظریۀرا پیشگام  پختستانبا پرداختی ریاضی، سبب شده برخی، رمان  هم آن

کنه بننا   اسننت  هرخ داده، مشنکوت اجتمنناعی زننان در عصننر نویسنند    پختسننتانزمینننی زنندگی راوی   ةگسنتر 

دار پختسنتان سناخته و پرداختنه    رنگی ساکنان ضنلب ظاور کروماتیستز در جامعه و اعوم یو ۀپرداخت غائل

نظنر  شنوند. بنه   کردن خود منی بور به رنگنداشت  زاویه، مج باوجود. در ای  مسیر کاهنان و زنان نیز شده است

وینژه زننان اسنت     هاعضای جامعه، بن  ۀطور تمثیلی اعتراض به برابری حقوق هم رسد هدف از ای  تصویر، بهمی

 .تابد یبرنمکه راوی آن را 

  نوشت پی. 7
نوشنته   زیسنحرآم عصای د، انهبعد نوشته شد ازنظرهایی ناشناخته ر از آن در با، جاانو متأثّ پختستانآثاری که پز از  ازجمله (6)

 نارلز   نوشنتۀ  آستریا یدوبعدجاان را کشف کرد( یا  یبعد سهقومی  ،یدوبعداندرو جکس ، داستانی از سطحستان ) گونه قومی 

 Mathematicalعد پنجم و ششنم نوشنته شنده،    یوهان فان مان  که در با، ب ۀنوشت Someoccult experience هووارد هینتون،

adventures   اثر فلچنر دار  وTheappendix and the spectacles     6586ساکولوسنکی،   :ک)ر. اثنر منایلز ج. بروینر اسنت :

36). 
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