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  چكيده
 شرق بنفشه عبارتي بينامتنيت در داستان  اين مقاله تالشي است براي يافتن ردپاي متون ديگر يا به

 خوانش بينامتني مخاطب را از ارتباط .نويسي ايران نويسندة نسل سوم داستانپور،  اثر شهريار مندني

گيرد و   و بنا بر نظرية بينامتنيت، هيچ متني در انزوا شكل نميكند ديگر آگاه مي متونيك متن با 

 حضور متون شرق بنفشهدر داستان .  توان آن را بدون ارتباط با متون ديگر خواند يا تفسير كرد نمي

ها  برد كه با بررسي آن كار مي هايي به است و مؤلف نشانه روشني محسوس  در متن اصلي به ديگر

اين تحقيق با استفاده از روش . هاي بينامتني را تشخيص داد و منابع آن را شناخت توان جنبه مي

اساس نظرية بينامتنيت و بررسي شواهد به دنبال اثبات اين فرضيه است كه وجوه اشتراك  تحليلي و بر

س، غزليات حافظ، غزليات شم و ساير  آثار مورد  بحث، ازجمله شرق بنفشهبين داستان 

����� ��	
كند، اتفاقي نيست و انگيزة  اي موارد ماهيت تقليدي پيدا مي كه در پاره...  و ، بوف كور��

 از روابط بينامتني، ايجاد يك نظام معنايي در جهت  به وجود آوردن عمدي  اين مجموعه مؤلف از

 هستي در نيستي و پيرنگ همسان، عرفان مشترك، اعتقاد به. رسيدن به مفهومي عرفاني در متن است

هاي مشترك اين اثر با برخي متون ديگراست كه در طول داستان از  قدم نهادن به وادي فنا از گزاره

بررسي و تحليل اين اشتراكات در جهت نشان دادن بينامتنيت اين اثر با ساير . شود ها نام برده مي آن

اي امروزي از  عنوان نظريه امتني بهمتون مورد بحث و خوانش اثري با مضموني شرقي از ديدگاه  بين

  .ترين دستاوردهاي اين مقاله است مهم

 

  . بينامتنيت، ترامتنيت، پيرامتنيت، ورامتنيت، سرمتنيت، زبرمتنيت:واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
پس . پردازيم پور مي  اثر شهريارمندنيبنفشه،شرق داستان در اين مقاله به بررسي بينامتني

و  4، ژنت3، بارت2پردازان برجسته ازجمله كريستوا  از ديدگاه نظريه1از تعريف بينامتنيت
، به 9، زبرمتنيت8، سرمتنيت7، ورامتنيت6، پيرامتنيت5هاي او ازجمله ترامتنيت بندي قسيمت

  با برخي متون عرفاني و تأثيرپذيري آن از اين متونشرق بنفشهبررسي بينامتنيت داستان 
هاي صوفي مسلك، طي  ها استفاده از سمبل، شخصيت خواهيم پرداخت كه وجه اشتراك آن

  .نزل فنا استطريقت و رسيدن به م
دهند كه با وجود اختالف نظرهاي اندك  نظريات متعدد در زمينة مطالعات بينامتني نشان مي

 يك ، هر متنالقولند كه باره متفق پردازان اين حوزه در اين در زمينة مطالعات بينامتني اغلب نظريه
ه ذكر مباحثي شود و مؤلف، تنها ب شماري از فرهنگ را شامل مي  كه مراكز بيبينامتن است

پردازد كه قبل از وي به شكلي ديگر مطرح شده و هنر خالق اثر، در بازآفريني مباحث در  مي
روند، اما در داستان  شمار مي اي نوين است؛ براي مثال مفاهيم عرفاني مضموني كهن به شيوه

بيان هاي ضمني، به  اي نوين و با توسل به نشانه پور به شيوه ، شهريار مندنيشرق بنفشه
پردازد و بينامتنيت اين اثر و تأثيرپذيري آن از متون كهن عرفاني قابل  دوبارة اين مفهوم مي

  .هاي ادبي در خلق اين اثر غيرقابل انكار است تأمل است، زيرا تأثير سنت
 حكايت درويشي است داستان كوتاه به همين نام، از مجموعة شرق بنفشهداستان كوتاه 

 گيرد، اين دو قرار مي »ذبيح« و »ارغوان«هاي   و پسري جوان به نامدخترعشق  در جريانكه 
 اسامي و آشنايي با روند  ذكرهاي متعدد كه از طريق عالمت گذاشتن زير حروف كتاب

 .كنند با يكديگر ارتباط برقرار مياست، مهم بسيار  در كشف پيام اصلي داستانها   آنداستاني
 امري اتفاقي نبوده و پس از بررسي ،در متنشده  ذكرهاي  كتاب ذكر اساميبديهي است كه 

مضمون اصلي داستان   به كهگيرد در جريان اتفاقاتي قرار مي مخاطب ها، يك از اين كتاب هر
شوند،   بيشترين واژگان و عبارات به ابيات حافظ مربوط مي. بسيار نزديك استشرق بنفشه

غزليات ، حسن و دل، ليلي و مجنون، كوچولو شازده ، بوف كورهاي  سپس راوي از كتاب

 تولدي ديگر، خيام، ، هشت كتاباالوليا تذكرة آناكارنينا، ،كيشوت دن، الطير منطق، شمس
را به ) 25: 1387پور،  مندني( مولوي مافيه فيهبرد و حكايتي طنزآميز از   نام ميبار هستيو 
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  ترتيب بدين .كندست ذكر ميموالنا در اين گونه موارد اشده، چنانكه شيوة  صورت دگرگون
پردازد كه   ميروايتي به بازگويي  كتاب، روايت يا عبارت و اصطالحي، با ذكر نامراوي

با متفاوت، اصلي آنةماي نب مرگ ة نحواثردر هر نيست، زيرا  شرق بنفشه داستان ةماي ن ب 
واننده را به  خ،شرق بنفشه در داستان» ارغوان«و » ذبيح« مانند مرگ هاي اصلي، شخصيت

 هستي در«كه همان  دهد  سوق ميمفهوم اصلي و مشترك در ميان همة آثارسوي درك 
شرق در . ، در مفهوم عرفاني است»فنا«يا » وادي هفتم«عبارتي پا نهادن در يا به» نيستي
، روند خوانش داستان مانند رمزگشايي روايتي است كه روايات گوناگوني در بطن بنفشه

 به درك  در داستان اصلي،اننده بدون آشنايي با جريان متون نام برده شدهخود دارد و خو
با اينكه اشارة مستقيمي در تأثيرپذيري اين اثر با آثار مورد  و  نخواهد رسيداثركاملي از 

پذيري و رابطة بينامتني آگاهانه است  بحث وجود ندارد، اين سؤال مطرح است كه آيا اين تأثير
فرض اين سؤال كه مقاله  رساند؟ پيش كات مخاطب را به پيام خاصي ميو بررسي اين اشترا

توان گفت همساني پيرنگ اين اثر  بر آن استوار شده اين است كه با بررسي و نقد اين اثر مي
هايي مخاطب را در جهت  با آثار مورد بحث امري اتفاقي نيست و نويسنده با ذكر نشانه

ن قدم نهادن در وادي فنا و هستي در نيستي است، رسيدن به پيام اصلي داستان كه هما
 در جهت رسيدن به اين  كوشد چگونگي و ميزان اين اشتراكات را اين مقاله مي. دهد سوق مي

    .مضمون بررسي كند
  
  پيشينة تحقيق. 2

، به تحليل )تحليل ساختاري و محتوايي(شرق بنفشه در كتاب ) 1390( سكينه قنبريان 
رضا عزيزي اين داستان را از بعد  پردازد و علي  ميق بنفشهشرمجموعة داستاني 

دهد، اما خوانش بينامتني اين اثر  هاي زميني مورد بررسي قرار مي زدايي از معشوق اسطوره
كاربرد در  هاي پر نظريه بينامتنيت از.  رود شمار مي اي نوين در تحليل و بررسي آن به شيوه

شمار از آن منابع محدودي در اين زمينه در  ستقبال بيحوزة نقد ادبي است، اما با وجود ا
 اثر گراهام آلن، ترجمة  بينامتنيتها كتاب ترين آن مندان قرار دارد كه از مهم اختيار عالقه
ها و مقاالت بهمن نامور مطلق، ازجمله   كتاب. است جو از زبان انگليسي به فارسي پيام يزدان

از ديگر منابع  مؤثر در   از نشر سخنا و كاربردهاه درآمدي بر بينامتنيت، نظريه كتاب
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دليل تسلط وي بر زبان فرانسه و دسترسي به  زمينة مطالعات بينامتني است و اهميت آن به
تأثير روابط بينامتني در خوانش «آثار فرهاد ساساني، ازجمله مقالة . منابع دست اول است

 . در جهت مطالعات بينامتني هستند و آثار ابوالفضل حري از ديگر منابع سودمند »متن

    
  بينامتنيت. 3

است كه همواره مورد توجه پژوهشگران  ترين مباحثي از مهم ها يكي ن تعامل متةنظري
.  گرفته استقرار... و  10دريدا ،ژنت ،بارت ،مانند كريستوا و پساساختارگرا ساختارگرا

 است، متون از يكديگر تأثير تقلمس  كه هر متن فاقد معنايمعتقدندپردازان امروزي  نظريه
اين متفكران چگونگي ارتباط يك متن با متون . گيرند مي پذيرند و در همين ارتباط، شكل مي

ترين اصطالحات  از رايج«كه به اعتقاد گراهام آلن اين عبارت  اند ناميده تبينامتنيديگر را 
  ). 12: 1385آلن، (» ژگان نقادي معاصر است  استفاده در وا مورد استفاده و سوء

 مطالعات وي ة توسط جوليا كريستوا و در نتيج1960 نخستين بار در دهة بينامتنيتواژة 
 باختين اعتقاد دارد .شدمطرح شناسي سوسور،   و تلفيق آن با نظريات زبانباختين نظرياتة دربار

تواند  ي خنثي نميملي و گروهي است و هيچ كالم طبقاتي، عاليق   پيوسته در حال بازتاب  كه زبان
 چون آراي متفكرانيثر از أبسيار متنظريات كريستوا  .(Bakhtin/volosinov, 1986: 60-1)  باشد
  . گيري مطالعات بينامتني دارد نقش غيرقابل انكاري در شكلش  كه نظريات استبارت

وابط ر پردازاني است كه سهم بزرگي در مطالعات بينامتني دارد و ژرار ژنت از ديگر نظريه
دهد و عنوان  تر از مطالعات كريستوايي مورد بررسي قرار مي ها را در ابعادي وسيع بين متن
تر   را به پنج مقولة مشخصترامتنيتژنت  .گزيند  را در جهت مطالعة اين مباحث برميترامتنيت

ستوايي  كريبينامتنيتنامد كه متفاوت با   ميبينامتنيت را ترامتنيتكند و نخستين نوع  تقسيم مي
حضور همزمان دو متن يا چندين متن و «را به بينامتنيت او اين . است و ابعاد محدودتري دارد

عبارت ديگر از  به .كند  تغيير مي(Gennete, 1997: 1)حضور بالفعل يك متن در متني ديگر 
  . افتد كه بخشي از يك متن در متن ديگر حضور دارد  زماني اتفاق ميبينامتنيتديدگاه ژنت 

 است كه انواع گوناگوني را در بر بينامتنيتبندي ژنتي  در تقسيمترامتنيت اولين زيرشاخة 
 حضور آشكار متون ديگر در متن اصلي بينامتنيت،عنوان مثال در برخي موارد،  گيرد؛ به مي
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درگونة ديگر از . كند است، مانند نقل قول كه در آن مؤلف، مراجع متن خود را پنهان نمي
  .  مؤلف قصد دارد مراجع خود را پنهان كند،بينامتنيت

  : نويسدمي بينامتنيت گراهام آلن در كتاب. بندي مطالعات ژنتي استدومين تقسيمپيرامتنيت 
نشانگر آن عناصري است كه در آستانة متن قرار گرفته و دريافت يك متن را از  پيرامتن

متن است كه  مل يك دروناين آستانه شا. كند دهي و كنترل مي سوي خوانندگان جهت
گيرد و يك ميها را در بر نوشت ها، درآمدها و پي عناصري مانند عناوين اصلي، عناوين فصل

هاي  هاي آن، نامه ها، نقد و جواب ها، آگهي متن كه عناصر بيرون مانند مصاحبه برون
  ). 150 :1385آلن، (گيرد  خصوصي و ديگر موضوعات مرتبط با آن اثر و مؤلف را در بر مي

شود و براي ورود به جهان متن بايد از  از ديدگاه ژنت هيچ متني بدون پوشش يافت نمي
  .اي گذر كرد كه همان پيرامتن است آستانه

اي  كه يك متن در رابطه  است؛ يعني هنگاميورامتنيتبندي ژنت  سومين زير شاخة تقسيم
كند،  روض را با متني ديگر متحد مي يك متن مفورامتنيت«. گيرد تفسيري با متني ديگر قرار مي

واقع گاه  و در) بدون فراخواندن( اي كه اين متن مفروض بدون اجباري به نقل كردن به گونه
توضيحات ژنت در . (Gennete, 1997: 4)» گويد بردن، از آن متن ديگر سخن ميحتي بدون نام 

  . تأويل است بسيار مختصر است و اساس آن بر مبناي تفسير وورامتنيتزمينة 
ژانرها يا   است كه به بررسي ارتباط يك اثر با ساير ژانرها، خردهسرمتنيتچهارمين زيرشاخه، 

البته برخي از متون، . گيردميپردازد؛ براي مثال ارتباط يك رمان با ژانر گوتيك را در بر قراردادها مي
اين «گرا، اما ژنت معتقد است  واقعهاي  كنند، مانند رمان روابط سرمتني خود را با ژانرها كتمان مي

  ).Ibid: 5(» .شود جنبه از متن به انتظارات خواننده و از اين رو دريافت او از يك اثر مربوط مي
متضمن هرگونه «اين پديده به اعتقاد ژنت .  استزبرمتنيتبندي ژنت آخرين تقسيم

كه آن را (متن پيشين الف را با )  خواهيم ناميد11 زبرمتنكه آن را(ب  مناسبتي است كه متن 
شيوة پيوند اين دو چنان نيست كه متن ب تفسير متن . كند متحد مي )خواهيم ناميد 12زيرمتن

كند همان چيزي  به اعتقاد آلن آنچه ژنت با عنوان زيرمتن از آن ياد مي). Ibid(» الف باشد
هاي  ازجمله سرچشمهتواند  نامند؛ يعني متني كه مي  را بينامتن مياست كه ديگر منتقدان آن

  .اصلي داللت براي يك متن باشد

 
11
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  شرق بنفشه در  و عرفانبينامتنيت .4
شود كه گويي نقل قولي بدون گيومه از حافظ   با جمالتي آغاز ميشرق بنفشهداستان 
 ،»سبكباري كردن «،»خرقه سوزاندن «،» قسمتةداير « استفاده از كلماتي نظير.ست ا13شيرازي

 دعوت داي داستان با زباني استعاري مخاطب را به خوانشي متفاوتابت در ...و »رندي«
 بينامتنيتي كه تنها مخاطباني  وگشايي نيست شباهت به رمز  خوانشي كه روند آن بي؛كند مي

 .يابند حافظ آشنايي دارند از آن آگاهي مي ديوان كه با اصطالحات
خواني، حاال كه نقطه نقطة اين   ميهايي كه اي رازي پنهان شده در ساية جمله حاال كه دانسته

سهم  ،» قسمتة داير« به كامت باشد؛ چرا كه اگر در»شهد شراب مينو «كني، كالم را آشكار مي
اند تا كلمات پيش چشمانت اند، رندي هم به جان شيدايت واسپرده رد دادهتو را هم از جهان د 

 رمزي بخوان به غير اين كتابدر اين كتاب  . و بخوان»سبكباري كن « پس»خرقه بسوزانند«
  ).8: 1387 پور، مندني(

 در هر متن متون . معتقد استوي. است »كريستوا« ةچگونگي چينش اين سطور يادآور نظري
توانند متعلق به  هايي كه مي ديگر در سطوح متغير و كمابيش قابل شناسايي حضور دارند، متن

بنابراين با توجه به كلمات ذكر شده در  ؛)Kristeva, 1973: 128( هاي پيشين باشند فرهنگ
هاي  هايي از فرهنگ حضور متن مبني بر »كريستوا«و تطابق آن با نظرية   داستانآغازبندي

و با در نظر گرفتن نظريات ژنت برد    با اشعار حافظ پي بند اولبينامتنيتتوان به  پيشين، مي
كند، در   آگاه ميبينامتنيتاطب را از  ضمني كه در آن مؤلف با ذكر نشانه مخ بينامتنيتدربارة
 ،پنهان كنداست  »حافظ«كه اشعار  لف قصد ندارد مرجع خود راؤ م نه تنهاشرق بنفشه،داستان 

  به اهميت حضور»حافظ« ابتداي داستان مخاطب آشنا با اصطالحات بلكه در همان
 كه يابدب آگاهي مياين مطل و از برد  پي مي  وي در پيشبرد داستانة و انديش»الغيب لسان«

  .اي دارد گيري جريان داستان اهميت ويژه انديشة وي در شكل
بندي و نظام ادبي را كه اثر   طور كلي تقسيم ژانر و به ژنت رابطة ميان يك اثر و ژانر، خرده
از موضوعات مهم و كهن سرمتنيت . نامد  ميسرمتنيتبه آن تعلق دارد يا تحت تأثير آن است 

با در . ادبي يافت غالبهاي  ارتباط با جريان توان بي ت، زيرا هيچ اثري را نميدر ادبيات اس
بندي  توان اين اثر را در دسته  ميشرق بنفشهنظر گرفتن مفاهيم عرفاني موجود در داستان 

 
13

به چند مورد اشاره مي  نمونه    :شود متن سرشار از واژگان و اصطالحات ديوان حافظ است براي 
  ).9/149: همان("ياران زدبده كام دل حافظ كه فال بخت") 8: 1387مندني پور ، ( "بختياري گشودمش تا بخوانم"
ي طره" هبگير طره). 11: همان("ات كه مثل ماه استها را از زير روسري بريزي روي پيشان   ).46  :همان(اي و قصه مخواني مه چهر
نش آن چشماني را داشت كه" ه"). 15: همان( "...چشما اش كه آني داردبند   ).1/121: همان ("ي طلعت او ب
ه" لس انس"). 14: همان("يد؟اشما امروز صبوحي زد .3/200: همان("ياد باد آن كه صبوحي زده در مج (  
اد مشكل"). 13: همان("آسان شد مشكل"   ).1: همان ("هاكه عشق آسان نمود اول ولي افت
پاييز »ابواسحاق«هاي سحرگاههاي قديمي شيراز هنوز هم،به هواي دل كوچه پس كوچهكوچه پس كوچه" سب خوردهخانه » شجاع«به بهار و  تنگ و طوالني،پيچ هاي ترس محت   ). 17: همان("وپنجره هاي قديمي دارند،
ه" حتسب خورد رس م ه")8/274: همان ("شراب خانگي ت وراستي خاتم فيروز وش") 7/203: همان ("اسحاقيي ب   ).8/271: همان ("كه دور شاه شجاع است مي دلير بن
زديك" وديهفت صد سال پيش هم دهاني تلخ صبوحي،همين ن شيده ب ات را نعره ك و"). 18: همان("ها سوي همين آسمان شاخ نب نباتي است كلك ت رفه شاخ    ).40: همان("حافظ چه ط
م" وبه شكن سر رسيده بود از عطرهايش در امان نيست چاره كنم بهار توبه شكن مي"). 18: همان("بهار ت   ).4/32: همان("رسد چه 
بده، نداد گفتجرعه: گفتم"   ...و) 3/291: همان("...اي فشان برخاكاگر شراب خوري جرعه": عالوه بر ايهام به حافظ كه در زير سنگ در حافظيه مدفون است اشاره دارد به). 4/33: همان("اي حرامم نمي كنيبه نيت آن كه به زير آن سنگ است هم،جرعه: ماي هم به من 
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  :متون متمايل به عرفان قرار داد
 »مآوردم بختياري گشود آمدم و همين كتابي را كه تو در دست داري از قفسه در«

  ).8: 1387، پور مندني(
. شود  آغاز مي و آگاهي از روند عرفاني آن داستان اصليست كه جرياناي ا  نقطه اينجا

 بسته نشده و منتظر مانندي است كه معتقد است گل وجودش كامالً  درويش شخصيتراوي
  :عبارتي او را به وحدت وجود برساند ست كه ذرات وجودش را مجموع كند و به االهامي
اي  هاي كتاب نقطه مثل الهامي، ناگاه ديدم كه زير بعضي از حرف كتاب را گشودم، «
  ). همان( »شناسند ها مي رنگي كه فقط بنفشه. و نيلي بودند ها به رنگي ميانة بنفش نقطه. شده گذاشته

فرهنگ طور كه در كتاب  همان؛ 14شوند رنگ بنفش و گل بنفشه در متن مكرر ذكر مي
با  .)Ferber, 2001: 126( اند آمده است، بسياري بنفش را رنگ مرگ ناميده هاي ادبي سمبل

 بيني جرياني  به پيششده دربارة مفهوم نمادين رنگ بنفش، مخاطب توجه به معناي ارائه
 »فنا «عبارتي  يا به»نيستي« تعريف ما ازمهم،  ة اما نكت، دارد»نيستي « بويپردازد كه رنگ و مي

در  عزتي است،، تصوف« ابوالخير ابوسعيدبه عقيدة .  استي طريقت و طدر عرفان و تصوف
در گرسنگي؛  در درويشي؛ خداوندي است، در بندگي؛ سيري است، ذل؛ توانگري است،

 در مرگ و شيريني است، ،است  در بندگي؛ زندگاني آزادي است،؛ در برهنگي، پوشيدگي است
» تر بود هر روزي سرگردان، صفت نرود هر كه در اين راه آيد و اين راه بدين ؛در تلخي

شود و نقطة نهايي آن   سلوك صوفيانه از قطع تعلق آغاز مي).242: 1357 ،المنور محمدبن(
فنا نابودي «). 288: 1377كوب،  زرين ( هستي استأنات و مبدئاتصال به كافناي از خود و 

 »فنا«يا » وادي هفتم«). 373: 1388ابونصر سراج، (» بيني بنده با ديدن قيومي خداستخويشتن
دارد و در طي طريقت عارفانه، سالك پس از عبور از مراحل اي   ويژهاهميتدر عرفان 

يابد و با  رسد كه ديگر ميان عاشق و معشوق تفاوتي نمي اي مي گوناگون عرفاني به مرحله
  . شود ذات هستي يكي مي

پردازد و ناگهان  شده مي گذاري  حروف نشانه راوي به رمزگشاييادامة داستان، در 
  :شود اي آشكار مي نامه

گاهي يكي . چند به هم چسباندم چند. هاي نشانده شده را يكايك روي كاغذ نوشتم حرف «
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وف كور در .17  لمدان ،گل نيلوفب روي ق يري  ده، در دست زن اث روي گور بي نشان وي نيلوفر كبود ترسيم ش .ركبود هست و بر   
امه در نمايش به كشيشان مي گويدهملتي  ن رادر افيليا  البريتيس ب يف و نيالوده«: ،  ذاريد باشد كه از جسم ظر او،گل اورا در دل زمين بگ   ).Shakespear, 1992: 234-8(بنفشه برويد هاي ي 

زه«)13: 1387مندني پور، (».آيد از تنش يك كوزه هم در نمي« ن(»اي از خاك نگاري ي برآمدن كوزه به اندا .20:هما (  
المر گل كوزه آخر د ا فظ(گران خواهي ش   )2/473: 1375،حا

يري پيدا شد  اي كه از گور كنده شده كوزه قديمي بنفش داشت«:ي زن اث اب شفاف     )31: 1336هدايت،  (».لع
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را جدا كردم به حرف پيشين چسباندم، اگر جلوة آشنايي نداد، فرقَتَش را به حرف پسين 
 كند مي تغيير ت زبان روايسپس). 8: 1387پور،  مندني( »ناگهان نامه آشكار شد. وصل كردم

   .گيرد  و زباني عاميانه شكل مي»ذبيح«و جريان روايت به دست 
 تأثير يك بينامتنيتبيانگر رابطة ميان دو متن ادبي است، اما اين رابطه برخالف ورامتنيت 

هايي از  كند، نه حضور يك متن در متن ديگر، در بخش  متن بر متن ديگر را  بررسي مي
در . هاي ديگر در خلق اين اثر به روشني محسوس است  تأثير داستانرق بنفشهشداستان 

  :آيد  به ميان ميبوف كور صحبت از كتابقسمتي از داستان 
   ).همان(» صدايت را شنيدم خواستي  را از كتابدار ميبوف كورآن روزي كه «

 اين رمان . و از شاهكارهاي ادبي قرن بيستمصادق هدايتاثر كوتاه   استرماني بوف كور
 .است روانييك راوي است كه دچار توهم و پندارهاي  گويي تكنوشته شده و  فراواقعبه سبك 

گويا (اش  شود كه راوي از سوراخ رف پستوي خانه آغاز مي زماني بوف كوري داستان اماجر
بيند و  مي  كرده اي را كه همواره نقاشي مي منظره) است  اصالً چنين سوراخي وجود نداشته

 .شود مياش به طرز وحشتناكي دگرگون  شود و زندگي مي) اثيري(دختر  مفتون نگاه
 بوف كور  اصليهاي ديدار شخصيتة  به نحوشباهت بي» وانارغ«و » ذبيح«نحوة ديدار 

 نخستين »ذبيح« .استبوف كور  و شرق بنفشه داستان ورامتنينيست و اين مطلب بيانگر رابطة 
داند از   با خراشي روي كفش راست كه نمي،بيند ها ميدان الي شكاف برگه  را از البه»ارغوان«بار 
 زنده »ذبيح« را براي بوف كور »اثيريزن «ة  گويي خاطر»انارغو«. گل است يا سيم خاردار خار
آيا . محسوس است» ارغوان« درويش از ماهيت و» ذبيح « ترس اين در حالي است كهكند و مي
با  اطالع از اين مطلب كه كتابخانه فاقد » ذبيح« ؟ در ادامه»لكاته «ست ياا »زن اثيري« »ارغوان«

 مجبور به فروش »ارغوان« به دست بوف كور تاببراي رساندن ك  است،بوف كوركتاب 
 طي  متوجه تشابه رونددر داستان، مخاطب رمزگشايي با ادامة. شود هايش در حافظيه مي كتاب

 قسمت و به اين ترتيب در شود، ميشده   ذكرهاي كتاب  ديگرو شرق بنفشهداستان طول  شده در
  . آيد  ميان ميوپري به  اثر آنتوان دو سنت اگزشازده كوچولواز  صحبت ،بعدي

 در داستان »اهلي شدن«شباهت به روند   بي»ارغوان« و »ذبيح«روند كنار هم قرار گرفتن 
شرق  بر شازده كوچولو و تأثير روند داستاني ورامتني و رابطة  نيستده كوچولوزشا

روباه در پاسخ شازده كوچولو كه  شازده كوچولودر داستان .  محسوس استبنفشه
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دو سنت (كند  معني مي» ايجاد عالقه كردن«ژه را به     اين وا» اهلي كردن يعني چي؟ «پرسد  مي
، زيرا در كند  تشبيه مي»سرخ  گلةسيار « را به»ارغوان« ة پنجر»ذبيح« ).84: 1389 اگزوپري،

كند و به  اي ديگر زندگي مي سرخي است كه در سياره اين داستان شازده كوچولو دلبستة گل 
  : دارد»شازده كوچولو« براي را» گل سرخ« حكم »ذبيح« براي »ارغوان« اين ترتيب

  ). 7: 1387پور، مندني(» سرخ روييده ات همان سيارة كوچكي است كه رويش يك گل پنجره «
 براي »شازده كوچولو«طريقت  و طي  مفهوم مرگ دوباره با ، خواننده داستان پاياندر

طي طريق اين  مهمي در  بسيارنقش» هفتمة سيار« رشود و بار ديگ مواجه مي ،وصال معشوق
 كه از  است از منزل آخر براي شازده كوچولون نماديمفهومي ،سرخ  گلة و سيار دكنايفا مي

من به « كند عنوان ميدر اين قسمت درويش . زوي بازگشت به آن را داردرآن دور افتاده و آ
» كند ارواح تنم را  مجموع مي،گرداندهغبار متفرق تنم را باز . باور عشق ديگران محتاجم

  .داند  ميأ انگار درويش عشق را عامل اصلي وحدت وجود و بازگشت به مبد.)همان(
كه (پردازد   مي»ذبيح«حد  به شرح عشق بي شرق بنفشه  داستانبعديقسمت  نويسنده در

 و »ذبيح« و اختالف طبقاتي نيست» ذبيح« و شرح پريشاني »مجنون«شباهت به عشق  يب
و اين امر بيانگر تأثير جريان ) شباهت به اختالف قبايل ليلي و مجنون نيست كه بي» ارغوان«

 داستاني كه گوياي عشق است؛  ورامتني و ارتباطشرق بنفشه بر ليلي و مجنونداستاني 
  . پذيرد وصالي كه تنها با مرگ صورت مي و فراق و است
.  بدون ترس، سيري نگات بكنم و برومكجا هست توي اين دنياي بزرگ كه من بتوانم«

اينجاست كه ). 12: همان(» ام طور با خيال صورتت بروم و نفهمم به بيابان رسيده بروم، همين
شود كه  معناي واقعي دشوار شده و درگير عشقي مي به» ذبيح«تحمل رنج فراق براي 

، مادر »عطري  بي بي« مرگ در همين احوال ناگهان. نيست» مجنون«شباهت به عشق  بي
  .ا دنينااستواري  آوري  است براي ياداي نشانهگويي  كه افتد ، اتفاق مي»ذبيح«

قدر نحيف شده بود كه از تنش يك كوزه هم  آن. رطوبت اين خانه كُشتش .بي عطري مرد بي «
 صادق هدايت ةطبق نظريد، كن  خودنمايي مي»خيام«نام  همين بخش  در).همان(» آمد  در نمي

 ؛از ازل نوشته .3 ؛درد زندگي .2؛ راز آفرينش. 1: بندي كرد گونه دسته توان اين  ميخيام رانديشة ا
 هدايت، (»دم را درياب« .8 و» هيچ است«.7 ؛هر چه بادا باد .6 ؛ذرات گردنده. 5 ؛گردش دوران .4

ويش ست كه پيوسته در پ ارو قرار روبه با خيام مخاطب با دانشمندي بيدر برخورد ). 54: 1342
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 جهان ،هاي فلسفي او را پاسخ نگفته  خرد و دانش پرسش،است و از آنچه آموخته راضي نيست
هستي برايش مبهم است و نزد وي تنها يك چيز قطعي وجود دارد و آن مرگ و نيستي است 

گونه كه بحث دربارة  بسيار است، همان» خيام«هاي  بحث بر سر انديشه ).303: 1389 شهباز،(
  :عارفان قرار دادة توان در زمر  را نمي»خيام«كه اي بر اين باورند  ؛ اگرچه عدهمعناي عرفان

اگر عرفان را به معني اعم گرفته و آن را عبارت بدانيم از تفكر در راز هستي و به حركت در 
درعالم طبيعت و مفاهيمي كه ممكن است مافوق طبيعت قرار گيرد، بدون توجه به  آمدن تصور

دان جهان را، در هر ن بسياري از انديشم، شخص متفكر در آن واقع شده استقالب ديانتي كه
 و» دكيركگار« عارف دانماركي از اين حيث مثالً. توان عارف ناميد مذهب و ديانتي باشند، مي

 در يك صراط قرار »شيخ ابوسعيدابوالخير«و  »رومن روالن«، »حافظ«و  »گوته«، »مولوي«
  ).22: 1362 دشتي،(توان در رديف عرفاي ايران قرار داد   را مي»خيام«بدين معني . گيرند مي

و بررسي هاي نام برده شده  جاري در كتاب عرفان بارةشده در ذكر با توجه به مطالب
جاي داستان   كه در جايشود  ميروهايي از عرفان روبه  مخاطب با رگه،بينامتنيت ضمني

 »شمس «فان و فراق بدون نام بردن ازاما صحبت از عشق و عر. محسوس است شرق بنفشه
 به  داستانلفؤجاست كه م ميسر نيست و در اينو جايگاه عظيم عرفاني ايشان  »مولوي«و 

است و بدين ترتيب در » مولوي «و» شمس«آور درد فراق   كه يادپردازد  مييشرح درد فراق
» ذبيح«سرگشتگي . گيرد  قرار ميشرق بنفشه اين واقعه و داستان ورامتنيروند ارتباط 

 همانند داستان شرق بنفشهشباهت به سرگشتگي موالنا نيست و در بخشي از داستان  بي
عدم درك دليل   بهيد كهآ اي به ميان مي هاي عشق نچشيده  سخن از دهانشمس و موالنا
هايي خيس از شراب   دهان؛شوند فراق ميسبب  و پردازد مي ايشان به مالمت جايگاه عشاق

   .پردازند هش مستان ميكه به نكو
ساير متون ادبي است كه به نكوهش  از ، اين اثر بسيار متأثر»وصال«بارة مفهوم اما در

  : پردازند مي »انيجسم شهود«
  ).12: 1387پور،  مندني(» شود، همين كه كام بگيرد اين جوان هم، روشنايي فراقش خاموش مي«

آناكارنينا كتابي . است »يتولستو «ناي مورد اشاره، آناكارني كتاب بعدي به اين ترتيب
پذيرد و نمايانگر آداب و رسوم  ماية عاشقانه كه با وصالي نافرجام پايان مي است با درون

اينها با ريخت و پاش عشق را «. اشرافي و درباري و اختالف طبقاتي حاكم در روسيه است
   ).15: همان(» كنند حرام مي
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  آناكارنينا كه در»وصال«اي  سرانجام گونه از »ذبيح«در اين قسمت گويي راوي و 
  . پندارد گيرد وحشت دارند و آن را دشمن عشق و سبب نابودي آن مي صورت مي

گيرند  نشانگر عناصري است كه در آستانة متن قرار ميپيرامتن كند،  چنانكه ژنت تشريح مي
هاي مختلفي   نقشپيرامتن. كنند دهي و كنترل مي و دريافت  يك متن از سوي خوانندگان را جهت

اي قابل فهم   هاي ساده اساس پرسش كند كه راهنماي خوانندگان متن است و عمالً بر ايفا مي
  ). 151-150: 1385آلن، (شوند، ازجمله اينكه اين متن را چگونه بايد خواند؟  مي

زد پردا هاي مختلف مي  مؤلف در هر بند به ذكر عباراتي از كتابشرق بنفشهدر داستان 
دهي يك تالش مؤلف در شكل كنند و در بررسي هر كه روند فلسفي مشابهي را طي مي

ها ذهن  بررسي مفهومي اين كتاب. شود ساختار ذهني مخاطب در خوانش اثر نمايان مي
  .كند شناسانه مي مخاطب را درگير سؤاالت فلسفي و هستي

  :آيد صحبت از راز گل  به ميان مي شرق بنفشهدر بخشي از داستان 
  ). 15: 1387پور، مندني(» چرا فقط گل را گذاشتي و رفتي؟ «

  :شود نام برده مي ،»سهراب سپهري «هشت كتابپس از اشاره به گل، از 
كه در افسون گل سرخ   كار ما شايد اين است،نيست شناسايي راز گل سرخ كار ما «

  ).238: 1388سپهري، (» مشناور باشي
عارف  »تائو « سهراب سپهري بهةعرفان و نزديكي انديش از  ديگر ردپاييبدين ترتيب

. شود چيني كه به حكمت سكوت و آرامش واقف بود و پيروان بسياري داشت ديده مي
گيري و غرق شدن در طبيعت  سادگي و گوشه ها اعتقاد دارند انسان بايد به  تائوئيست
بسيار » سهراب سپهري«هاي  اهبسياري بر اين باورند كه از لحاظ تفكر عرفاني، ديدگ. بپردازد
 ها، مرگ رنگ، زندگي خواب (هشت كتابشده در  است و بين فلسفة كلي مطرح» تائو«متأثر از 

» تائو«  قوانينو)  ما هيچ ما نگاه وحجم سبز صداي پاي آب، مسافر، شرق اندوه، آواز آفتاب،
نگاهت  هايت را باز كن، رهگ ات را فراموش كن، زندگي حواست را ناديده بگير، دهانت را ببند،(

، )چون تائو باش و گرد و خاكت را بتكان، اين هويت اصلي توست را نرم و لطيف كن،
 به بيرون و درون نگاهي در لحظه و خالي از »تائو«نگاه . توان يافت هاي بسياري مي شباهت

 ،بخش عرفاناو از تمدن عهد خود بيزار بود و خود را به آغوش آسايش. واسطه است
  نه،ددي مي» 15شدن «آيين بودا زندگي رابا پيروي از    وتصوف و تفكر باطني انداخته بود
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 نظريات به» شدن« در باب اهميت  مفهومي كه؛)2: 1388د، صحرانور( ساكن و راكد »16بودن«
 ة اين متفكران به شيو.نزديك است »18ژان پل سارتر« ازجمله ،17 اصالت وجودةمتفكران فلسف

 »19 انسانيةاراد«كيد آنان در اين راستا بر أاما ت ، نه در بودنيابند مي  در شدن را، اساسخود

اينجا اين ، اما در دانند  ميامري به هر مقدم انسان را ارادة ،»20نيچه« و پيرو نظريات است
آيا و  غلبه كند شرايط موجودتواند بر   تا چه اندازه ميارادهشود كه  سؤال اساسي مطرح مي

   ؟»23سسروانت« »22ن كيشوتد « است يا»نيچه« »21ابرمرد« ستيرا انسان به
رسد مؤلف با ذكر   چنين به نظر مي.شود مطرح مي كيشوت  دن نام هشت كتاببعد از 

دن  .داند شباهت به وضعيت دن كيشوت نمي  وضعيت انسان را در جهان هستي بياين نام،
 پوالدين ةري استخواني، جاميك انسان نحيف و ناتوان است كه با پيكة نام سوگكيشوت 

شود و به حمايت از شرافت آدمي به  كند، سوار بر يابويي فرتوت مي سلحشوران بر تن مي
آورد كه به ظاهر  وجود ميه اي ب نامه رود و سرانجام كمدي جنگ با دشمنان خيالي مي

  ).157: 1389شهباز، ( گرياند خنداند و در باطن مي مي
  :پندارد  مي»دن كيشوت« خود را همچون ،ي خود با نامزد ارغوان در نبرد خيال»ذبيح«گويي 

كردم  كاشكي شمشير و نيزه داشتم حمله مي. ماشين نامزدت به نظرم يك ديو است«
  ). 21: 1387پور،  مندني(» بهش

 .م بزندق ديگري را ر» كمدي-تراژدي «رود تا مي» دن كيشوت«مانند » ذبيح«به اين ترتيب 
 از جانب نويسنده و توسل به عرفان و سير و الطير منطق كردن نام در اين ميان مطرح

 الطير منطق. حلي است براي غلبه بر اين احساس درماندگي بشري سلوك عارفانه همچون راه
 كنند ، سفري را آغاز مي»سيمرغ«  خودداستان گروهي از مرغان است كه براي يافتن پادشاه

كشند تا  هايي پا پس مي  به بهانه يامانند و اه باز ميو در هر مرحله، گروهي از مرغان از ر
مانند و   باقي مي»مرغ سي«اينكه پس از عبور از هفت مرحله، از ميان گروه انبوه پرندگان تنها 

يعني به ، ست اها  در وجود خود آن»سيمرغ«يابند كه  مي  حق درةبا نگريستن در آين
 :كنند دست پيدا مياست، هستي  خود كه مركز و بنياد رمزخويشتن

ـــود   ـــي بـ ــين وادي فراموشـــــــ   عـ
  

ــود  ـــي بـ ــري و بيهوشـــ   گنگـــي و كـ
  

ــو   ـــد تـ ــاية جاويــــ ــدهزاران سـ   صـ
  

ــو   ــك خورشــيد ت ــي ز ي ــم شــده بين   گ
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   بحــر كلــي چــون بــه جنــبش كــرد راي
  

ــد درســت   نقــش ــي مان ــر بحــر ك ــا ب   ه
  

 )413: 1388عطار،  (
  يحيي محمدبن« ة نوشتدل و  حسنازد پردداستان بعدي كه نويسنده به ذكر نام آن مي 

 كه به نثري مسجع نوشته شده و است، شاعر و نويسندة قرن نهم » نيشابوريفتاحيسيبك 
شرق  و حسن و دل داستان ورامتنياوست كه بيانگر رابطة  دستور العشاقخالصة منظومة 

 شرق ي آن برمؤلف در اين بخش با بيان نام اين اثر به تأثير روند داستان.  استبنفشه
 »دل« .»حسن«و ديگري » دل «يكي داستان دو شخصيت اصلي دارد،اين . پردازد  ميبنفشه
  را خواستار»حيات آب« ،»دل«داده و »  بدنةقلع « است و پدر او را پادشاهي»عقل«فرزند 

 را فرزندي است »عشق«است و » عشق «يابد كه سرزمين را در شرق ميآن  و نشان شود مي
»امن» سنح.» خيال« و كند مي شهر بدن ة را روان»خيال« ،وردن دلآ در به دست »سنح«، 
  ).459: 1364صفا،  (سازد  مي»سنح« را عاشق »دل«

  :شود محسوس ميشان   از ماهيت عشق»ارغوان« ترس ،با بيان اين داستان 
پور،  دنيمن(»  از كجا معلوم درست خيال كرده باشيم؟،ايم ما فقط با هم توي خيال بوده« 
1387 :23.(  
 از ديدگاه ،و آيا با شهود جسمي اند آيا اين دو جوان تنها در خيال عاشق يكديگر بوده 

مخاطب  و شدهتر ها پررنگ رود؟ در اين لحظه است كه ترس  عشقشان رو به زوال مي،عرفان
-  نقطه اينجاشود، ميهاي دروني دو دلداده و فشارهاي وارد شده از سوي ديگران  رنج شاهد

و به اين ترتيب  كند هاي دو جوان سنگيني مي  باري بر شانههمچون كه زندگي اي است
ذكر اين نام . است »24اميالن كوندر« اثر هستي بار شود بعدي كه از آن نام برده مي داستان

 .كند  ذهن را درگير سؤاالت فلسفي ميپيرامتنياز ديدگاه بررسي 
 از جانب  نماديناعماليدر اين كتاب ما با  ي است وآدم هستي در اين رمان بار روح بار

  امااست، عملي نمايشي دهند هاي كتاب انجام مي آنچه شخصيت. رو هستيم به  روها شخصيت
 هيچ كاري انجام ندهند يا اينكه فقط به كاري نمايشي اكتفا بايد يا  است؛ تنها راه ممكناين
 بازگشت ابدي در تكرار شدن »نيچه«ة بق عقيدط كند كه در اين كتاب كوندرا مطرح مي .كنند

  ). 5: 1390دادويي،( ها تكرار نشوند ابدي نخواهند شد ماجرا و اتفاقات است و اگر آن
 با وجود، شرق بنفشه  داستانو هستي بار   كتابةشده دربار مطالب ذكرگرفتن نظر دربا
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عد ب و  لحاظ پيام دروني داستان از اين دو اثر،توان به تشابهات هاي ظاهري بسيار، مي تفاوت
  .آن دست يافتو فلسفي اجتماعي 

 ،ستانابرده و رسيدن به مفهوم مرگ در انتهاي هر د تك آثار نام پس از بررسي تك
تولدي  مجموعة  نام،در اين قسمت. كند بيني  پيشرا  » ذبيح« و»ارغوان«مرگ تواند  مي مخاطب
 اين مطلب است كه اين هبيانگر اعتقاد نويسنده بشود كه  مطرح مي» فروغ فرخزاد«از  ديگر

يست و به نوعي، حياتي مجدد است و در معناي عارفانة آن، قدم نهادن مرگ به مفهوم پايان ن
 .»فنا«به منزل آخر يا 

كند كه  ، به اشكالي از ادبيات رجوع مي زبرمتنيتگراهام آلن معتقد است ژنت در استفاده از
» دوم درجه«استفادة ژنت از اين اصطالح، حاكي از موجوديت ادبيات در . آگاهانه بينامتني هستند
 زبرمتنيت. اصيل آنچه پيش از اين نوشته شده است عنوان بازنويسي غير است؛ يعني ادبيات به

ها در مناسبتشان با آثار پيشين است و  اي از آثار ادبي است كه جوهرة ژانري آن نشانگر حوزه
مندانه  صورتي عامدانه و نيت در اساس و به... هجو، مضحكه، هزل و در اين ميان اقتباس، 

بحث ژنت اين است كه معناي آثار زبرمتني وابسته به دانش خواننده از زيرمتني .  هستند زبرمتني
كند  كند يا براي اقتباس از آن تقليد مي آميزي دگرگون مي است كه زبرمتن آن را يا به نحو هزل

حال، ديگر  «كند  نويسنده اضافه مي،»ذبيح« و »ارغوان«نيستي  پس ازدر ادامه،  ).157: 1385آلن، (

	��هاي آخر اين كتاب مستطاب  به صفحه� �پور،  مندني(» ام، رمز را هم بايد تمام كنم رسيده ����

  نام برده شده عارفانرسد كه ذكر اسامي اين جمله مخاطب به يقين ميدر برخورد با  ).36: 1387
» طي طريقي«نبوده و روند طي شده در طول داستان از ديدگاه راوي به نوعي  اتفاقي يامر

و » ذبيح«و » ارغوان«رسد كه با ذكر احوال  شود، زيرا چنين به نظر مي عارفانه محسوب مي
، مؤلف معتقد به افزودن فصلي جديد بر »فنا«تصميم نهايي ايشان مبني بر قدم نهادن در وادي 

��	
� � باب است، اما پس از قرن 72 تا قرن دهم هجري شامل  اين كتاب معتبرنسخ. است ����
بر اين كتاب افزوده شده كه حاالت و » خران از مشايخ كبارأمت ذكر«هاي ديگر با عنوان  دهم فصل
به اين ). 36: 1383، استعالمي( بردارد هاي چهارم و پنجم را در  تن از عارفان قرن25سخنان 

  را به اسامي عارفان ذكر شده در»ذبيح« و »ارغوان «پور اسامي نتهاي داستان مندنيترتيب در ا
��	
� � با »ذبيح« و »ارغوان« وي معتقد است آيد كه مي ر چنين ب از شواهد زيرا،كند اضافه مي ����

 .طريق است در طي » فنا« كه همان اند  پا نهادههفتم  خود به منزل»نيستي«
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  گيري نتيجه. 5
شرق   و روند طي شده در طول داستانبينامتنيت توجه به تعاريف ارائه شده دربارة با

هاي عرفاني ذكر شده، مخاطب با توسل به   اين داستان با ساير كتاببينامتنيت و بنفشه
يابد اگرچه برخي از اين آثار  ها دست مي خوانش بينامتني به تصوفي مشترك در بين همة آن

برده شده و پيگيري  هاي نام تك كتاب  پس از بررسي تكر هستند، امامتعلق به كشورهاي ديگ
ويژه  ها و رسيدن به مفهوم مرگ در انتهاي هر داستان، به ردپاي عرفان مشترك در بين آن
 محسوب در وادي فنا قدم نهادن نوعي كه به شرق بنفشهمرگ ارغوان و ذبيح در داستان 

رود،  شمار مي ز مفاهيم اساسي در وادي عرفان بهكه ا» فنا«با توجه به مفهوم شود و  مي
، »عطار«، »شمس«، »خيام«، »حافظ«در ميان » فنا«رسد كه مفهوم  مخاطب به اين نتيجه مي

شرق پور، مؤلف  و ديگر نويسندگان نام برده شده ازجمله شهريار مندني» سهراب سپهري«
شرق  داستان .اند  آن پرداختهيك به شيوة خود به تعريف مفهوم مشتركي است كه هر، بنفشه
رود، زيرا تأثيرپذيري از ساير  شمار مي هاي قابل تأمل از ديدگاه بينامتنيت به  از نمونهبنفشه

شرق در نتيجه با توجه به اشتراكات شود؛  هاي بارز اين اثر محسوب مي متون ادبي از ويژگي
وان گفت كه اين اثر در ت  با متون ذكر شده ازجمله پيرنگ و درونماية مشترك ميبنفشه

صورت آگاهانه  بسياري موارد با متون ذكر شده همخواني و همساني دارد و اين امر به
. توسط نويسندة داستان در جهت رسيدن به مفهوم هستي در نيستي صورت پذيرفته است

آشكار بنابراين خوانش بينامتني اين اثر، ارتباط تنگاتنگ آن با ساير متون تأثيرگذار بر آن را 
عنوان يكي از  كند، اما بررسي اثري با مضموني كهن و شرقي از ديدگاه بينامتنيت به مي
اي امروزي  امري  هاي محوري در نظرية ادبي معاصر و مالزمت مفهومي كهن و نظريه ايده

  .دهد كه هر نوشتة بينامتني لزوماً پسامدرن  نيست  مي شود و نشان نو محسوب مي
 

  ها نوشت پي. 6
1. intertextuality 
2. Kristeva 

3. Barth 

4. Gennete 

5. transtextuality 

6. paratextuality 
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7. metatextuality 

8. architextuality 
9. hypertextuality 

10. Derrida 

11. hypertext 

12. hypotext 
متن سرشار از واژگان و اصطالحات ديوان حافظ است كه براي نمونه به چند مورد زير اشاره  .13

  :كنيم مي
حافظ، («بده كام دل حافظ كه فال بختياران زد«) 8: 1387پور،  مندني(» نمبختياري گشودمش تا بخوا«

1375 :9/149.(  
اي بگير طرة مه چهره). 11: همان(» ات كه مثل ماه استها را از زير روسري بريزي روي پيشاني طره«

  ).46  :همان(و قصه مخوان 
  ).1/121: همان(» و باش كه آني داردبندة طلعت ا«). 15: همان(» ...چشمانش آن چشماني را داشت كه«
: همان(» ياد باد آن كه صبوحي زده در مجلس انس«). 14: همان(» ايد؟شما امروز صبوحي زده«

3/200.(  
  ).1: همان(» هاكه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل«). 13: همان(» آسان شد مشكل«
به » ابواسحاق«هاي سحرگاه كوچه وچه پسهاي قديمي شيراز هنوز هم، به هواي دل ككوچه كوچه پس«

هاي ترس محتسب  هاي قديمي دارند، تنگ و طوالني، پيچ خانه و پنجره» شجاع«بهار و پاييز 
  ). 17: همان(» خورده

: همان(» اسحاقيراستي خاتم فيروزة بو«؛ )8/274: همان(» شراب خانگي ترس محتسب خورده«
  ).8/271: همان(» ير بنوش دل كه دور شاه شجاع است مي«و ) 7/203

ها سوي همين آسمان شاخ نبات را نعره صد سال پيش هم دهاني تلخ صبوحي، همين نزديكي هفت«
  ).40: همان(» حافظ چه طرفه شاخ نباتي است كلك تو«). 18: همان(» كشيده بود

رسد چه  كن ميش بهار توبه«). 18: همان(» شكن سر رسيده بود از عطرهايش در امان نيستم بهار توبه«
  ).4/32: همان(» چاره كنم؟

اي حرامم نمي به نيت آن كه به زير آن سنگ است هم، جرعه: اي هم به من بده، نداد گفتمجرعه: گفتم«
عالوه بر ايهام به حافظ كه در زير سنگ در حافظيه مدفون است اشاره دارد ). 4/33: همان(» كني؟
  ...و) 3/291: همان(» ...اي فشان برخاكاگر شراب خوري جرعه«به 

 ).7/155: 1375حافظ، (» در دايرة قسمت اوضاع چنين باشد«) 8: 1387پور، مندني(» قسمتةداير«

 ).18/8: همان(» خرقه از سر به در آورد و به شكرانه بسوخت«) همان(» خرقه سوزاندن «

  ). 5/442 :همان(» آن به كزين گريوه سبكبار بگذري«) همان(» سبكباري كردن«
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نوشت همين مقاله برخي  در پي). 6/330 :همان(» هميشه پيشة من عاشقي و رندي بود«) همان(» رندي«
 .ديگر از اشارات ذكر شده است

نـشان وي    ، در دست زن اثيري روي قلمدان، گل نيلوفركبود هـست و روي گـور بـي                بوف كور  در   . 14
  .نيلوفر كبود ترسيم شده است

او را در دل زمين بگذاريد باشد كه از       «: گويد  در افيليا به كشيشان مي    ، البريتيس برا  هملتدر نمايشنامة   
  ).Shakespear, 1992: 234-8(بنفشه برويد  هاي جسم ظريف و نيالودة او گل

» اي از خاك نگاري به اندازة برآمدن كوزه«) 13: 1387پور،  مندني(» .آيد از تنش يك كوزه هم در نمي«
  ).20:همان(

  )2/473: 1375حافظ، (گران خواهي شد  هاالمر گل كوز آخر«
  ).31: 1356هدايت،  (» .لعاب شفاف قديمي بنفش داشت«شدة زن اثيري پيدا شد  اي كه از گور كنده كوزه

15. becoming 

16. being 

17. existentialism 

18. Jean-Paul Charles Aymard Sartre 

19. free Will 

20. Friedrich Wilhelm Nietzsche 

21. übermensch 
22. Don Quijote 
23. Cervantes 

24. Milan Kundera 
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