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چکيده
پیوند دانشهاي متعدد علوم انسانی با یکدیگر ،رویکردهاي تلفیقی کارآمدي را در
حوزهي بینامتنیت طرح کرده است .مبحث هویت یکی از مقولههاي مهمی است که
پیوند اساسی با جامعهشناسی ،نشانهشناسی فرهنگی ،تحلیل گفتمان ،انسانشناسی و
حتی نقد ادبی دارد .پژوهش حاضر کوشیده است تا با رویکردي بینامتنی ،عناصر مشترک
نشانهشناسی ،گفتمانی و انسانشناسی را در پیوند با عنصر هویت به کار گیرد تا به
بازنمایی هویت «عقاب» در شعر عقاب خانلري بپردازد .دراینمیان ،نظریهي آلودهانگاري
ژولیا کریستوا و مبحث «خود» و «دیگري» در حوزهي نشانهشناسی فرهنگی ،بهعنوان
ابزار و پشتوانههاي اصلی تفسیر ،گزینش شدهاند تا به بازنمایی فرایند شکلگیري هویت
عقاب ،در تعامل و تضاد با فرهنگ بیگانه و رانههاي آلوده بپردازد .یافتههاي پژوهش
نشان میدهد که مرگ درابتداي روایت بهعنوان رانهاي آلوده ،سوژه را به چارهجویی
وامیدارد؛ اما پس از تعامل با بیشفرهنگ (فرهنگ زاغ) و مشاهدهي رانههاي آلوده،
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ازجمله از محیط زندگی و خوراک زاغ ،به هویت اجتماعی خود بازمیگردد و با تلقی
مرگ بهعنوان امر مطلوب ،به طرد رانههاي آلوده و ترک سرزمین بیگانه دست میزند.

واژههای کليدی :شعر عقاب ،خانلري ،هویت ،نشانهشناسی فرهنگی ،بینامتنیت

 .1مقدمه
رویکردهاي متنوع پژوهشی در حوزههاي علوم انسانی و ادبیات بهواسطهي مقولههایی
مشترک با یکدیگر پیوند مییابند و تلفیق این دانشها بهعنوان پلهاي شناختی ،به درک
و تلقی ما از متن یاري میرساند .رویکردهاي تلفیقی در پژوهشهاي اخیر ،واژهي
بینامتینیت را در قاموس پژوهش مطرح کرد .واژهي بینامتنیت را نخستینبار ژولیا کریستوا
در توضیح و بسط آراي میخائیل باختین وارد زبان کرد« .بینامتنیت ()Intertextualete
مشتق از  textuelاست .واژهي  textuelنیز مشتق از  texteاست که در قرن دوازدهم از
واژهي التینی ( textusبهمعناي بههمپیچیدگی) وارد زبان فرانسه شد textus .خود مشتق
از فعل  textereبهمعناي بافتن است» (کهنمویی و همکاران .)418 :1381 ،بهمنظور
دستیابی به جنبههاي اجتماعی و گفتمانی داللتهاي یک متن خاص ،بهرهگیري از رویکرد
بینامتنی در پژوهشهاي انسانی و ادبی کارآمد خواهد بود« .بینامتنیت ،متن را با داللتهاي
تاریخی و اجتماعیاش سازگار میکند و آن را در تعامل با رمزگانها ،گفتمانها و
صداهاي گوناگونی مینشاند که از متن گذر کردهاند» (مکاریک .)73 :1390 ،کریستوا
زبانشناسی و ادبیات و روانکاوي را تلفیق کرد و به رویکردي نوین در نقد رسید.
براساس داللتهاي گفتمانی ،اجتماعی و روانشناختی میتوان به درک بخشهایی از
الیههاي پنهان متن و فرامتن دست یافت .این داللتها تفسیر پژوهشگر را تا سویههاي
پنهان روحی نویسنده یا پدیدآورندهي متن پیش میبرد .در همین زمینه «کریستوا شاعر
و نویسنده را سوژههایی تلقی کرده که آثارشان مجالی براي افشاي بحرانهاي روحی
است» (عالمی و باباشاهی .)2 :1396 ،وي «خود» را فاقد هویتی منسجم و خودآگاه
میداند و بر همین اساس بهجاي واژهي «خود» ،از سوژه بهعنوان فاعل شناسا با درجهي
عاملیت و فاعلیت شناور یاد میکند .هویت سوژهي کریستوایی از طریق تعامل و تقابل
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گفتوگومند با «دیگري» برساخته میشود« .کریستوا با تکیه بر این دلیل که اصطالح
«خود» ( )selfبه موجودي کامالً خودآگاه با هویتی منسجم اشاره دارد ،از بهکارگیري
اصطالح مرسوم «خود» اجتناب میورزد» (سلیمی و سکوتجهرمی.)120 :1394 ،
طبقهبندي و تفسیر رویکردهاي هویتی ،در حوصلهي تحقیق حاضر نیست؛ اما برساختگی
هویت و تعامل و تقابل سوژه در فرایند هویتیابی ،امري ناگزیر است .هویتیابی نیز
مستلزم طیکردن فرایندهاي شناختی و معرفتی است که سوژه را بهسوي هویت هدایت
میکند« .هویت کشف نمیشود ،ساخته میشود .چیزي را که میتوان ساخت ،الجرم
خرابشدنی است .میتوان دوباره ساختش ،اما ساخت هویت منوط به کشف است»
(مرندي و حبیبزاده.)552 :1396 ،
تعامل و تقابلهاي شناختی سوژه بهمنظور هویتیابی ،مفاهیمی همچون «خود»،
«دیگري»« ،امر بجا و همساز»« ،امر نابجا و آلوده» و مفاهیمی از این دست را مطرح
میکند .یکی از مفاهیم اصلی در آراي کریستوا ،مفهوم «آلودهانگاري» ( )abjectionاست.
این مفهوم پیوند عمیقی با هویت و فرایند هویتیابی سوژه دارد .وي این مفهوم را
پدیدهاي روانی دانسته و آن را به مرحلهي آیینهاي (شش تا هشت ماهگی کودک) پیوند
داده و سپس با مصداقهاي متعدد ،به بسط و تبیین این مفهوم میپردازد .به اعتقاد کریستوا،
در این سن کودک تمام عناصر پیرامونش را آلوده میانگارد و تالش میکند خود را از
این عناصر آلوده تفکیک کند« .آلودهانگاري :حالتی از طرد و واپسزنی آنچه که براي
«خود»« ،دیگري» محسوب میشود» (مکآفی .)75 :1385 ،مفهوم امر آلوده با مفاهیم
دیگري همچون امر نابجا ،امر نا بهنجار ،امر ناهمساز و مانند آن در آراي فروید و مري
داگالس نیز مطرح شده اند« .کریستوا در شرح و بسط تصور خود از امر فرومایه ،از
پژوهش مختصر فروید درباهي امر نامتعارف مدد میگیرد» (پین .)503 :1394 ،مفهوم
آلودگی و کثافت در اندیشهي مري داگالس ،امري منفرد و مجزا نیست که صرفاً بر
تئوريهاي میکروبی داللت کند؛ بلکه آلودگی بهعنوان امر نابجا و نابهنجار ،ما را بهسوي
نمادگرایی هدایت میکند« .در تلقی داگالس ،پاکی و ناپاکی دنیوي بیشتر از آنکه همسو
با نظریهي ماده گرایی طبی ،مبتنی بر قواعد بهداشتی باشد ،حاصل قراردادهاي اجتماعی
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و نمادین است» (یعقوبی و رحیمی .)100 :1397 ،این نمادها نیز از رهگذر طبقهبندي
دوگانهي نظموبینظمی بازنمایی میشوند« .در نظر داگالس ،تبیین پاکی و ناپاکی در گرو
مواجهه با نظم مفروض اجتماعی است ،هرگاه نظم و مرز فرضی جابهجا شود ،با امر نابجا
مواجهیم .این بینظمی و نابجاشدگی ،ناپاک یا نامشروع نامیده میشود» (همان.)100 :
بنابراین دوگانهي نظموبینظمی و جابهجایی در مرز دوگانههاي فرهنگ /نافرهنگ ،هستی/
مرگ ،همساز /ناهمساز و مانند آن ،به تبیین آلوده و ناآلوده میانجامد« .تأمل بر موضوع
کثافت ،متضمن تأمل بر ارتباط نظم با بینظمی ،بودن با نبودن ،شکل با بیشکلی و مرگ با
زندگی است» (بوي.)55 :1394 ،
در نشانهشناسی فرهنگی ،امر نابجا و آلوده در بیرون فرهنگ خودي فرض شده و
معادل نابهنجاري و آشوب و بینظمی است« .اصطالح نشانهشناسی فرهنگی از زمانی
استفاده شد که ارنست کاسیرر ( )1923-29برخی نظامهاي نشانهاي بهخصوص را با
عنوان «صورتهاي نمادین» توصیف کرد و ادعا کرد که صورتهاي نمادین یک جامعه،
فرهنگ آن جامعه را تشکیل میدهد» (سجودي .)294 :1390 ،نشانهشناسی فرهنگی در
پی بررسی فرهنگ ،بهعنوان بخشی از سپهر نشانهاي است تا به تبیین تفاوت نظامهاي
نشانه اي یک فرهنگ با فرهنگ دیگر ،بازنمایی هویت و تعیین مرزهاي فرهنگی ،تعامل
و تقابل فرهنگهاي متفاوت در سپهر نشانهاي و همچنین دگردیسی و تغییر فرهنگی
دست یابد.
 .1.1پيشينه و ضرورت تحقيق
خسرویان ( ،)1388به بررسی اجمالی جنبههاي زیباشناختی و تصویرآفرینی خانلري در
شعر عقاب پرداخته است .آقاخانی و همکاران ( ،)1390در «تحلیل ساختاري شعر
«عقاب» خانلري و «خانه سریویلی» نیمایوشیج بر اساس نظریههاي برمون و گریماس»،
نشان دادهاند که براساس نظریههاي برمون و گریماس ،در این دو شعر روایی ابتدا
وضعیت متعادل برقرار است .سپس حادثه رخ میدهد و این وضعیت اولیه دچار روند
تغییر میشود و وضعیت نامتعادل شکل میگیرد و بعد از رسیدن قهرمان به هدفش (یا
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دستنیافتن به آن) ،وضعیت متعادل سامانیافتهاي شکل میگیرد .همچنین هر شش عنصر
کنشگر در این دو شعر وجود دارند؛ پس هدف از انتخاب این موضوع ،انطباق این
نظریهها بر شعر روایی است و درنتیجه این دو شعر منطبق با نظریههاي این دو
ساختارگراست.
مصطفوينیا و همکاران ( ،)1390در پژوهشی با عنوان «بررسی تطبیقی رمز «عقاب»
در شعر پرویز ناتل خانلري و عمر ابوریشه» کوشیدهاند با بررسی اوضاع تاریخی و
زندگینامه و سپس تحلیل اشعار ،پژوهشی دربارهي اثرگذاري و اثرپذیري این دو شاعر
از یکدیگر و بر یکدیگر ،انجام دهند و میزان موفقیت هر دو شاعر را در انتقال مفاهیم،
به نمایش بگذارند .اثرنپذیرفتن دو شاعر از یکدیگر و مشترکبودن دو عنصر آزادي و
کرامت انسانی در دو قصیده از نتایج این پژوهش است.
پورعلی و همکاران ( ،)1393در «خوانش رمان قاعدهي بازي فیروز زنوزي جاللی،
بر پایهي نظریهي آلودهانگاري ژولیا کریستوا» ،پس از توضیح مفاهیم اصلی نظریهي
کریستوا ،بهصورت مختصر متن این رمان را با رویکرد کریستوایی و بر پایهي آلودهانگاري
تفسیر کردهاند.
سلیمیکوچی و سکوتجهرمی ( ،)1393در «کاربست نظریهي آلودهانگاري کریستوا
بر شعر «دلم براي باغچه میسوزد فروغ فرخزاد» ،عالوه بر شرح مفاهیم امر نمادین ،امر
نشانهاي ،فاعل سخنگو ،سوژه و سوبژکتیویته ،نظریهي آلودهانگاري کریستوا را بر متن
شعر «دلم براي باغچه میسوزد» پیاده کرده و با استخراج رانههاي آلوده در این متن ،به
نتایجی دست یافتهاند.
سلیمیکوچی و سکوتجهرمی ( ،)1394شخصیتهاي رمان اناربانو و پسرهایش را
ازمنظر تن بیگانهي کریستوا بررسی کردهاند و در بخش مقدمهي پژوهش ،مفهوم تن
بیگانهي کریستوا را به بحث گذاشتهاند.
پیرانی ( ،)1394در پژوهشی با عنوان «بودن یا نبودن؟! نه ،چگونه بودن! مقایسهي
شعر «عقاب» از پرویز ناتل خانلري و «نسر» از عمر ابوریشه» ،زمینههاي فرهنگی مشترک
میان دو شاعر را در خلق دو اثر مشابه دخیل دانسته و معتقد است که مفاهیم پنهان در
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نهاد جمعی تبار دو شاعر یا به تعبیر یونگ ،همان ضمیر ناخودآگاه قومی ،دو شاعر را به
خلق اثر با تخیل مشابه و بهرهگرفتن از مفهوم اسطورهاي و نمادین عقاب و نسر کشانده
است.
دارابی و اکبري ( ،)1395به بررسی زمینههاي پیشازبانی شکلگیري سوژه در اندیشهي
کریستوا پرداختهاند و در پژوهش خود ،برخی مفاهیم کریستوایی همچون امر نمادین و
امر نشانهاي و فرایندهاي داللتی این دو وجه را نیز مطرح کردهاند.
عالمی و باباشاهی ( ،)1396داستان سیاوش را براساس نظریهي آلودهانگاري کریستوا
تفسیر کردهاند و در این میان ،مفاهیم تکراري امر نمادین و امر نشانهاي تشریح شدهاند.
پژوهشهاي دیگري نیز جستهوگریخته به جنبههاي کلی و تصویرآفرینیها در شعر
عقاب پرداختهاند که بهدلیل بیارتباطبودن با موضوع این پژوهش ،به بیان تفصیلی آنها
نیازي نیست .آنچه آشکار است ،پژوهشی در زمینهي بینامتنیت با محوریت شعر عقاب
یافت نشد که با رویکرد بینامتنی ،عناصر فرهنگی و گفتمانی و انسانشناختی را به کار
گیرد و همچون پژوهش حاضر ،مبحث هویت را که برجستهترین عنصر گفتمانی و
فرهنگی شعر عقاب است ،بررسی کرده باشد .باتوجه به کارآمدي پژوهشهاي بینامتنی،
وجود پژوهشهایی ازایندست ،شایسته و راهگشا خواهد بود.
 .۲.1بيان مسئله
مفهوم هویت از مفاهیم مهمی است که میتواند پیونددهندهي پژوهشهاي بینامتنی در
حوزههاي علوم اجتماعی ،سیاست و نقد ادبی باشد .خوانشهاي متعددي که از مفهوم
هویت با رویکردهاي گفتمانی ،سیاسی ،فرهنگی و جامعهشناختی در دست است ،در
حوزه ي مطالعات ادبی نیز راهگشا خواهد بود .ازآنجاکه هویت محصول تعامل «سوژه»
(خود) با «دیگري» است ،بهکارگیري آراي نشانهشناسان فرهنگی و همچنین تحلیلگران
گفتمانی ،بهعنوان ابزار و پشتوانههاي پژوهش در بازنمایی هویت و درک موقعیت سوژه
کارآمد خواهد بود .گاهی فرایند هویتیابی سوژه ،مستلزم تعامل با دیگري (غیر یا بیگانه)
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و طرد امر ناهمساز در فرهنگ دیگري است .تضاد میان آلوده و ناآلوده ،همساز و ناهمساز،
بهنجار و نابهنجار ،ارزش و ضدارزش ،فرهنگ و نافرهنگ ،متن و نامتن ،خود و دیگري،
امر بجا و امر نابجا و این دست اصطالحها ،ما را از ورود به حوزهي نشانهشناسی فرهنگی
ناگزیر میکند؛ چون از این طریق می توان دو فرهنگ متضاد را مطالعه کرد .ازسويدیگر
هویت ،مقولهاي گفتمانی است و در حوزهي جامعهشناسی و تحلیل گفتمان با رویکردهاي
متعدد بدان پرداخته شده است .ازجمله نظریهپردازانی که با رویکردي بینامتنی به مطالعهي
سوژه بهعنوان فاعل سخنگو با درجهي عاملیت متفاوت پرداخته ،ژولیا کریستواست.
کریستوا معتقد است با استناد به خاصیت پاالیندگی ادبیات ،میتوان مفهوم آلودهانگاري
را در حوزهي مطالعات ادبی مطرح کرد .مفاهیم اساسی مطرح در آراي کریستوا عبارت
است از امر نشانهاي ،متن زایشی ،امر نمادین ،متن ظاهري ،سوژه ،فاعل سخنگو،
سوبژکتیویته (عاملیت و فاعلیت) ،تن بیگانه و آلودهانگاري .در این پژوهش دو مفهوم
آلودهانگاري و تن بیگانه بهمنظور تحلیل بافتار شکلگیري هویت در شعر روایی عقاب
به کار گرفته شدند .نظریهي آلودهانگاري کریستوا پیوند میان جهان درون ،جهان متن و
نویسنده را نشان میدهد .راوي شاعر کوشیده است نشان دهد که عقاب چگونه در تقابل
با هویت زاغ به هویت خود دست مییابد .دراینمیان رانههاي آلوده ،فرایند شناختی
عقاب را کامل میکنند.
پژوهش حاضر پژوهشی بینامتنی با رویکرد گفتمانی است که نشانهشناسی فرهنگی،
تحلیل گفتمان ،انسانشناسی و شمهاي از روایتشناسی را به کار گرفته با این هدف که
با رویکردي بینامتنی به فرایند بازنمایی هویت قهرمان جستوجوگر در شعر عقاب،
ترجمه و بازسرودهي پرویز ناتلخانلري بپردازد که اصل آن روسی است و ترجمههاي
فراوانی با دخل و تصرف و بسطهاي متفاوت از آن وجود دارد؛ بههمین دلیل از مفاهیمی
همچون فرهنگ ،بیشفرهنگ ،نافرهنگ ،خود و دیگري در حوزهي نشانهشناسی فرهنگی
بهره گرفتهایم .در این بخش آراي کسانی همچون پرس و باختین ،محور پژوهش بودهاند.
در حوزهي جامعهشناسی و تحلیل گفتمان نیز برخی مفاهیم مربوط به آراي ژولیا کریستوا
را به کار گرفتهایم که مهمترین آنها دو مفهوم «آلودهانگاري» و «تن بیگانه» هستند.
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به منظور بررسی مفهوم هویت ،به مفاهیم گفتمانی همچون هویت و منطق همارزي و
تفاوت در آراي الکالو و موفه و همچنین مفهوم آلودگی و امر نابهنجار در مطالعات
کریستوا و مري داگالس در حوزهي انسانشناسی گریزي داشتهایم .پژوهش پیشرو بر
آن است که با بهکارگیري ابزارهاي فوق و با رویکردي بینامتنی ،به این پرسش اصلی
پاسخ دهد که چه عناصر فرهنگی ،گفتمانی و اجتماعی مشخصی در هویتیابی عقاب
نقش داشتهاند و نتایج نشان میدهد که عقاب بهعنوان فاعل شناسا ،در پی یافتن هویت
خود ،با گروه اجتماعی متقابل و متضاد خود تعامل میکند .در فرایند هویتیابی عقاب،
نخست عنصر مرگ بهعنوان رانهاي آلوده و ناهمساز ظاهر میشود؛ اما پس از آنکه سوژه
با جهان بیگانه و فرهنگ «دیگري» تعامل برقرار میکند ،رانههاي آلوده را طرد میکند و طی
یک دگردیسی فرهنگی ،بیشفرهنگ (جهان زیست زاغ) به نافرهنگ تبدیل میشود .روایت
نیز با تلقی مرگ بهعنوان امر مطلوب و بهنجار و همساز به پایان میرسد .هویت عقاب که
همان زیستن با عزت و زندگی در اوج با عمر کوتاه و طرد فرهنگ دیگري (زاغ) است،
آشکار میشود.
 .۲بحث و بررسی
وضعیت آغازین شعر عقاب با توصیف دمدمههاي پایان عمر او ،آسیب یا امري نامطلوب
را در روایت طرح می کند که عقاب ناگزیر است آن را بپذیرد .مرگ در بخش آغازین
شعر ،بهمنزلهي رانهاي آلوده بازنمایی شده است و عقاب تالش میکند که چارهاي براي
رهایی از این امر آلوده بیابد:
گشــت غمناک دل و جان عقاب

چــــو ازو دور شـــد ایام شباب

دیـــد کـــش دور به انجام رسید

آفتابــــش بــــه لب بام رسید

بایـــد از هستـــی دل برگیـــرد

ره ســــوي کشـــور دیگر گیرد

خواســـت تــا چارهي ناچار کند

دارویـــی جویـــد و در کار کند
(ناتل خانلري)91-90 :1387 ،
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مسئله ي مرگ ازجمله مسائلی است که همواره در تقابل با میل انسان به جاودانگی
بوده و یکی از سوژههاي پربسامدي است که شاعران و نویسندگان به آن توجه دارند .در
این چند بیت آغاز« ،مرگ» بهعنوان نخستین رانهي آلوده در جهان زیست عقاب ظاهر
میشود« .مرگ که همواره در تضاد با زندگی است ،براي سوژه بهعنوان امري آلوده علیه
حیات و ادامهي بقا تصور میشود» (سلیمیکوچی و سکوتجهرمی .)95 :1393 ،عقاب
از زندگی کوتاه خود ناراضی است و در وضعیتی نامطلوب قرار دارد« .سوژه در بیشتر
موارد ،مرگ خود را فرجامی بد ،غمانگیز و دردآلود توصیف میکند» (عالمی و باباشاهی،
)22 :1396؛ به همین دلیل در نگرش خود به مرگ و زندگی ،دچار ناهماهنگی شناختی
میشود و تالش می کند ازطریق همسازي به جهان زاغ روي بیاورد که در آن ،عمر دراز
قابلدستیابی است؛ اما دستیابی به عمر طوالنی مستلزم پذیرش مجموعهاي از عناصر آلوده
و ناهمساز متعلق به فرهنگ بیگانه یا دیگري است« .اینکه چهچیزي همساز و چهچیز
ناهمساز به شمار میآید ،به موقعیت اجتماعی سوژه بستگی دارد» (یورگنسن و فیلیپس،
 .)169 :1392درواقع عقاب با نزدیکشدن به مرگ ،در درک «خود» دچار سرگشتگی
شده و تنها مرگ سوژه است که به این سرگشتگی پایان میدهد .به اعتقاد باختین« ،خود،
فرایندي نامحدود است که هیچگاه نمیتوان کلیت آن را درک کرد .درواقع خود نوعی
جریان سیال ذهن است که تنها در زمان مرگ به سکون میرسد» (سجودي.)167 :1390 ،
در آراي باختین ،خود اساساً در نقطهي مقابل دیگري قرار میگیرد؛ پس وي ،دیگري را
موجودي ایستا و بسته می داند و درمقابل ،خود موجودي پویا و سیال است .عقاب در
سوداي عمر دراز ،تالش میکند با زاغ (دیگري) تعامل برقرار کند؛ بنابراین دیگري
موجودي ایستا و بسته نیست و سوژه با ایجاد تعامل با دیگري ،به این ایستایی پایان
میدهد .پرس برخالف باختین معتقد است« :دیگري نیز مانند خود ،جریان سیالی است
که تا زمان مرگ نمیتواند از حرکت باز ایستد» (همان.)173 :
ازآنجاکه مکالمه سرآغاز فرهنگ است ،شکلگیري هریک از فرهنگها ،بیشفرهنگها
و نافرهنگها مستلزم وجود دیالوگ و مکالمه است .در شعر عقاب نیز دیالوگ میان زاغ و
عقاب ،سرآغاز شکلگیري فرهنگها و مرزبندي میان بیشفرهنگ و نافرهنگ و فرهنگ
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است .فضاي فرهنگی زاغ ،در آغاز بهعنوان یک بیشفرهنگ ظاهر میشود که عقاب به
قصد دستیابی به عمر طوالنی با آن وارد گفتوگو میشود« .بیشفرهنگ آنطرفی است که
فرهنگ با آن در شرایط دیالوگ است» (سجودي.)171 :1390 ،
آشیان داشــت در آن دامـــن دشت

زاغکــی زشـت و بدانـدام و پلشت...

بر ســــر شــــاخ ورا دیــد عقاب

ز آسمان سوي زمین شــــد به شتاب

گفــت کــــاي دیده ز ما بس بیداد

بــــا تــــو امــــروز مرا کار افتاد

مشکلـــی دارم اگـــــر بگشایــی

بکنــــم آنچــــه تــــو میفرمایی...

گفــت مـا بنــدهي درگــاه توایــم

تــــا کــــه هستیــم هواخواه توایم

...زار و افســرده چنیـن گفت عقاب

کـــه مــــرا عمر حبابی است بر آب

...من و این شهپر و این شوکتوجاه

عمــرم از چیست بدین حد کوتاه؟...

چیســـت سرمایــهي این عمر دراز

رازي اینجاست تــــو بگشا این راز
(ناتل خانلري)94-92 :1387 ،

زاغ بهقصد همراهکردن عقاب با خود و تحمیل عناصر فرهنگی مربوط به فرهنگ خود
ادعا میکند بادهایی که در بلنديها میوزند ،عامل مرگ و عمر کوتاه عقاب هستند« .متون
مانوي باد را یکی از پنج عنصر ظلمانی (شر) دانستهاند و در تورات نیز از آن به عنوان
عامل مرگ یاد میشود» (زمردي .)125 :1388 ،شاعر در این چند بیت ،گریزي به متون
مانوي و حتی تورات زده است که باد را از عناصر ظلمانی و عامل مرگ دانستهاند:
پـدر مـــن که پس از سیصد و اند

کان انـــدرز بـــد و دانش و پند

بارهـــا فرمــــود که بر چرخ اثیر

بادهـــا راســـت فـــراوان تأثیر

بادهـــا کـــز زبــــر خاک وزند

تـــن و جـــان را نرسانند گزند

هرچـــه از خـــــاک شوي باالتر

بـــاد را بیـش گزند است و ضرر

تــا بدانجـــا کـــه بر اوج افالک

آیـــت مـــرگ شود پیک هالک
(ناتل خانلري)95 :1387 ،

در ادامهي گفتوگوي زاغ و عقاب ،زاغ با برجستهکردن فرهنگ خود ،فرهنگ عقاب
را به باد انتقاد میگیرد و تالش میکند عقاب را با خود همراه کند و وي را به زندگی
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مملو از پلشتی فرامیخواند و به همین منظور عقاب را به پذیرش عناصر فرهنگی جهان
زیست خود دعوت میکند و از وي میخواهد که بلندپروازي را رها کند و ناوداننشین
و مردارخوار شود تا به عمر دراز دست یابد:
عمرتــان گــر کــه پــذیرد کموکاســت

دگــري را چــه گنــه کــاین ز شماســت

ز آســــمان هــــیچ نیاییــــد فــــرود

آخــر از اینهمــه پــرواز چــه ســود؟

خیــز و زیــن بــیش ره چــرخ مپــوي

طعمــهي خــویش بــر افــالک مجــوي

نـــاودان جـــایگهی ســـخت نکوســـت

بــه از آن کــنج حیــاط و لــب جوســت

مــن کــه صــد نکتــهي نیکــو دانــم

ره هـــر بـــرزن و هـــر کـــو دانـــم

خانـــــهاي در پـــــس بـــــاغی دارم

و انــــدر آن گوشــــه ســــراغی دارم

خـــوان گســـتردهي الـــوانی هســـت

خوردنیهــــاي فراوانــــی هســــت

آنچــــه زان زاغ چنــــین داد ســــراغ

گنـــدزاري بـــود انـــدر پـــس بـــاغ

...آن دو همــــــراه رســــــیدند از راه

زاغ بــر ســفرهي خــود کــرد نگــاه

...گفت خوانی کـه چنـین الـوان اسـت

الیــق حضــرت ایــن مهمــان اســت

گفت و بنشسـت و بخـورد از آن گنـد

تــــا بیــــاموزد ازو مهمــــان ،پنــــد
(همان)97-95 :

توصیف رانههاي آلوده از رهگذر محل زندگی و خوراک زاغ ،بهشیوهي نمادین نظام
فرهنگی و اجتماعی «دیگري» را بازنمایی میکند که در تضاد و تقابل با فرهنگ خودي
است .شاعر در چندین بیت مردارخواري زاغ و پلشتیهاي پیرامون او را توصیف کرده
است تا تضاد دو گروه اجتماعی عقاب و زاغ را از این طریق برجسته کند« .پژوهشهاي
مري داگالس دربارهي سرشت نظامهاي طبقهبندي به دغدغههاي دیگري چون پژوهش
دربارهي خوراک بهعنوان وسیلهاي براي رمزگشایی نظامهاي اطالعرسانی اجتماعی منجر
شده است .او نشان میدهد گزینشهاي افراد درخصوص آنچه میخورند و نحوهي تهیه
و عرضهي خوراک ،نمایندهي سازمان حیات اجتماعی است» (پین.)271 :1394 ،
آنچــه زان زاغ چنــین داد ســراغ

گنــدزاري بــود انــدر پــس بــاغ

بــوي بــد رفتــه از آن تــا ره دور

معــــدن پشــــه موقــــام زنبــــور
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نفــرتش گشــته بــالي دل و جــان

ســوزش و کــوري دو دیــده از آن

آن دو همــــراه رســــیدند از راه

زاغ بــر ســفرهي خــود کــرد نگــاه
(ناتل خانلري)96 :1387 ،

عقاب به قصد رهایی از این امر ناهمساز (آلوده یا نامطلوب) ،درصدد برقراري ارتباط
با زاغ برمیآید که راز عمر طوالنی نزد اوست .او از زاغ چارهجویی میکند و وسوسه
می شود که خواست وي را براي دستیابی به عمر طوالنی بپذیرد؛ اما زندگی متفاوت و
بیگانگی فرهنگی و هویتی زاغ و عقاب ،مانع این امر میشود« .به گمان کریستوا ،امروز
مسئلهي اصلی نه همراهکردن دیگري با خویشتن ،بلکه پذیرش خواست و حق دیگري
است براي ادامهي شکلی از زندگی که چهبسا یکسر متفاوت با زندگی من باشد»
(احمدي .)325 :1380 ،عقاب وارد سرزمین زاغ میشود تا راز عمر دراز زاغ را دریابد:
آن دو همــــراه رسیدنـــــد از راه

زاغ بـــر سفـــرهي خود کرد نگاه

گفت میکنم شکـر کــه درویش نیام

خجـــل از ماحضــر خویش نیام

خوانـــی کــــه چنیـــن الوان است

الیـــق حضــرت این مهمان است
(ناتل خانلري)96 :1387 ،

عقاب با ترک سرزمین خود و حضور در سرزمین و جهان زیست زاغ ،بهگونهاي
بیگانگی با این سرزمین میرسد که همهي عناصر این سرزمین را ناهمساز و نابهنجار
مییابد« .در سرزمین بیگانه ،عالوه بر زبان ،باورها ،پندارها و رفتارهاي «دیگري» نابهنجار
بهنظر میآیند» (سلیمیکوچی و سکوتجهرمی .)126 :1394 ،عقاب با حضور در
سرزمین بیگانه که مأواي زاغ و محل پلشتیها و حقارتهاست ،به یاد ستیز
آلودهانگارياش میافتد« .حضور بیگانه ،سوژه را به یاد ستیز آلودهانگارياش میاندازد
که آرکائیک ترین احساس انسان از سیر جدایی و طرد است» (ال .مارکانو.)51 :1389 ،
حضور عقاب در سرزمین بیگانه و یادآوري ستیز آلودهانگارياش ،در شعر عقاب اینگونه
روایت شده است:
بــوي گنــدش دل و جــان تافتــه بــود

حــــال بیمــــاري دق یافتــــه بــــود

دلـــش از نفـــرت و بیـــزاري ریـــش

گیج شد بسـت دمـی دیـدهي خـویش
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یــادش آمــد کــه در آن اوج ســپهر

هســت پیــروزي و زیبــایی و مهــر...

دیـده بگشـود بــه هـر سـو نگریســت

دیـــد گـــردش اثـــري زینهـــا نیســـت

آنچه بـود از همـه سـو خـواري بـود

وحشـــت و نفـــرت و بیمـــاري بـــود
(ناتل خانلري)98-97 :1387 ،

از این بخش روایت است که کشمکش سوژه با دیگري آلوده و جهان بیگانه آغاز
میشود .کشمکش با عنصر آلوده ،ازطریق یادآوري و بازگشت به هویت اجتماعی عقاب،
در دو مرحله صورت میگیرد :در مرحلهي اول ،راوينویسنده زندگی گذشته و جهان
زیست عقاب را توصیف میکند:
عمــر در اوج فلــک بــرده بــه ســر

دم زده در نفـــــس بـــــاد ســـــحر

ابــر را دیــده بــه زیــر پــر خــویش

حیـــوان را همـــه فرمـــانبر خـــویش

بارهــــا آمــــده شــــادان ز ســــفر

بــه رهــش بســته فلــک طــاق ظفــر

ســـینهي کبـــک و تـــذرو و تیهـــو

تـــازه و گـــرم شـــده طعمـــهي او

اینــک افتــاده بــر ایــن الشــه و گنــد

بایــــــد از زاغ بیــــــاموزد پنــــــد
(همان)97 :

در مرحلهي دوم ،راويشخصیت زندگی گذشتهي خود را به یاد میآورد:
یــادش آمــد کــه بــر آن اوج ســپهر

هســت پیــروزي و زیبــایی و مهــر

فــر و آزادي و فــتح و ظفــر اســت

نفـــس خـــرم بـــاد ســـحر اســـت
(همان)98 :

در بعد هویت اجتماعی ،عقاب و زاغ تضاد گروهی دارند .عقاب پس از تعامل با زاغ،
بار دیگر به شناخت این تضاد گروهی دست مییابد .در این فرایند شناختی دریافتها و
ارزیابیهاي عقاب از گروه اجتماعی خود و گروه اجتماعی متضاد خود به بازنمایی هویت
اجتماعیاش منجر میشود .اینجاست که عقاب درمییابد ،عقاببودن مستلزم پذیرش
مجموعهاي از نشانهها و ضرورتهاي متعلق به هویت اجتماعی گروه عقابهاست.
همچنین آنچه دربارهي عمر دراز اندیشیده بود ،تنها آرزویی خام بوده که با هویت
اجتماعی او سازگاري ندارد و باید رهایش کند« .قسمت ماقبل آگاهی ذهن ،وظیفهي
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سرکوب و رد آرزوها بهصورت خام و ممنوعه را برعهده دارد؛ زیرا این آرزوها مشمول
خواستهاي غیرقابل قبول هستند» (نرسیسیاس .)98 :1391 ،عالوهبراین ،مجموعهاي از
نشانهها و ارزشهاي گروه اجتماعی زاغ ،در تضاد با هویت اجتماعی عقاب هستند و
باید طرد شوند .پس از برقراري ارتباط و ارزیابی و سنجش عقاب از درون فرهنگ زاغ،
فرایند شناختی عقاب بهمنزلهي سوژهي شناسا شکل میگیرد و تعامل با رانههاي آلودهي
درون فرهنگ دیگري به دگردیسی فرهنگی منجر میشود .بهعبارتی در این فرایند
شناختی ،بیشفرهنگ به نافرهنگ تبدیل میشود و عقاب بهعنوان کاربر نشانهي فرهنگی
خودي به طرد نافرهنگ دست میزند« .نافرهنگ آن طرفی است که فرهنگ در بهترین
حالت تنها میتواند از آن صحبت کند» (سجودي.)171 :1390 ،
عقاب ازطریق منطق تفاوت ،به هویت واقعی خود پی میبرد .تفاوتهاي ارزشی
جهان زیست زاغ با زندگی عقاب و مجموعه ارزشهاي برجستهشدهي این دو جهان،
سبب خلق و آشکارسازي هویت عقاب میشود .این تفاوتها ازطریق گزارههاي روایی
متقابل و متضاد ،فضایی تقابلی را در روایت شعر عقاب خلق کردهاند که پیوسته دوگانهي
هویت خودي و دیگري را به نبرد میطلبد .گریز از مرگ فرصتی براي بازیابی هویت
عقاب است .دراینمیان کشمکش میان دوگانهي تقابلی رانههاي آلوده و عناصر غیرآلوده
در دو فضاي فرهنگی متضاد خود و دیگري ،زمینهي شکلگیري هویت عقاب را فراهم
کرده است.
سوژه پس از مواجهه با آلودگی ،تالش میکند رانههاي آلوده را از خود دور کند و
گاهی حتی دست به نابودکردن این آلودگیها میزند« .فرد هنگام برخورد با امر آلوده،
تالش میکند ارتباط با آن را انکار کند .این انکار به شکلهاي مختلفی بروز داده میشود:
نپذیرفتن ،شک وتردید در ارتباط با امر آلوده و( »...پورعلی و همکاران .)33 :1393 ،در
شعر عقاب ،طرد آلودگی ازطریق ترک سرزمین آلوده و نپذیرفتن امر آلوده و نابهنجار
صورت میگیرد:
بــال بــر هــم زد و برجســت از جــا

گفــت کــاي یــار ببخشــاي مــرا

ســالها بــاش و بــدین عــیش بنــاز

تـــو و مـــردار تـــو و عمـــر دراز
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مــن نــیام درخــور ایــن مهمــانی

گنـــد و مـــردار تـــو را ارزانـــی

گـــر در اوج فلکـــم بایـــد مـــرد

عمــر در گنــد بــه ســر نتــوان بــرد
(ناتل خانلري)98 :1387 ،

درنهایت عقاب با یادآوري شکوه و فر و آزادي ،یاد مأوا و سرزمین خود میکند و از
هویت بیگانه و متفاوت زاغ و سرزمین بیگانه فاصله میگیرد و به آزادي و آزادگی
میرسد« .سرانجام غرقه در سرگردانی و تردید و استیصال ،بیگانه به اتهام دیگربودگی
اولیه طرد می شود و از گروه متفاوتی که پیرامون او هستند ،فاصله میگیرد و رها از
همبستگی و وابستگی با دیگران ،احساس نوعی آزادي میکند» (سلیمی و سکوتجهرمی،
.)126 :1394
اگرچه مرگ عقاب پایان حیات مادي اوست ،راوينویسنده با همسرکردن وي با مهر
فلک ،دم از جاودانگی و نامیرابودن عقاب میزند؛ چون به روایت او ،عقاب به آسمان
چهارم (فلک خورشید) رسیده و آن همان آسمانی است که نماد جاودانگی و نامیرایی
است .براساس روایاتی ،عیسی مسیح (نماد حیات) در آن فلک به سر میبرد« .آسمان
چهارم را مأواي خورشید دانستهاند و در روایت پهلوي ،از ستاره پایه تا خورشید پایه
برترین زندگی ،یعنی بهشت محسوب شده است .همچنین در اساطیر ،بهشت گاهی با
خورشید یکسان فرض شده است .عروج ایزد مهر به آسمان چهارم و همخانگی آن با
خورشید ،نزد مهرپرستان مطابق است با عروج عیسی (ع) به آن و همسایگیاش با
خورشید» (زمردي .) 67-66 :1388 ،مرگ تا آن اندازه نامطلوب و امري ناگزیر است که
راوينویسنده بهطورمستقیم بدان اشاره نمیکند و صحنهي مرگ عقاب را بدینگونه
توصیف میکند:
شـــهپر شـــاه هـــوا اوج گرفـــت

زاغ را دیــده بــر او مانــده شــگفت

ســوي بــاال شــد و بــاالتر شــد

راست بـا مهـر فلـک همسـر شـد

لحظهاي چند بـر ایـن لـوح کبـود

نقطــهاي بــود و ســپس هــیچ نبــود
(ناتل خانلري)99-98 :1387 ،
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 .۳نتيجهگيری
عقاب به عنوان فاعل شناسا ،در پی یافتن هویت خود با گروه اجتماعی متقابل و متضاد
خود تعامل میکند .در فرایند هویتیابی عقاب ،نخست عنصر مرگ بهمنزلهي رانهاي
آلوده و ناهمساز ظاهر میشود؛ اما پس از آنکه سوژه با جهان بیگانه و فرهنگ «دیگري»
تعامل برقرار میکند ،به طرد رانههاي آلوده میپردازد .طی یک دگردیسی فرهنگی،
بیشفرهنگ (جهانزیست زاغ) به نافرهنگ تبدیل میشود و روایت با تلقی مرگ بهعنوان
امر مطلوب و بهنجار و همساز به پایان میرسد .هویت عقاب نیز که همان زیستن با
عزت و زندگی در اوج ،با عمر کوتاه و طرد فرهنگ دیگري (زاغ) است ،آشکار میشود.
اگرچه مرگ در بخش آغاز شعر عقاب ،یکی از رانههاي آلوده تلقی شده است؛ اما
درنهایت رانهي مرگ از هویت متعین عقاب محافظت میکند و سبب میشود عقاب به
پلشتی و پلیدي و زندگی حقارتبار زاغ نیامیزد .در خوانش کریستوایی ،عناصر پلید باید
یا از بین بروند یا دستکم طرد شوند .در شعر عقاب ،نیالودن به رانهي اصلی آلودگی
(زندگی خفتبار) ،مستلزم تندادن به حقیقت مرگ است که به ظاهر نامطلوب است و در
حوزهي عناصر آلوده جاي میگیرد؛ اما درنهایت سوژه به هویت برساختهي خود دست
مییابد و با تلقی مرگ بهعنوان امر مطلوب و حق و حقیقت و همچنین ،طرد جهان زیست
زاغ بهعنوان اصلیترین رانهي آلوده ،به پیشواز مرگ میشتابد و اوج میگیرد.
منابع
آقاخانی بیژنی ،محمود و همکاران« .)1391( .تحلیل ساختاري شعر عقاب خانلري و
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