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 چکيده
فلسفی غرب دارد و نوعی   - هاي وجودي در عصر جدید، ریشه در سنت فکرياندیشه 

ي  اندیشیدن در باب انسان و وضعیت انضمامی او در هستی است. این فلسفه در درجه

در گراي کالسیک است که سهم انسان را  هاي ماهیتنخست نوعی اعتراض به اندیشه 

ي نوعی جبرگرایی به انجماد فکري  رنگ ساخته و با اشاعه انتخاب سرنوشت خویش کم 

ي فکري و  ي حاضر پس از پرداختن به پیشینه و سابقهاند. در مقاله و انفعال دامن زده 

هاي موفق ادبیات منظوم  عنوان یکی از نمونهتراش از نادر نادرپور، به محتواي شعر بت 

است و سپس  گراي کالسیک بررسی شده  هاي ماهیت ن با سنت معاصر فارسی، نسبت آ

  مرکزي   يهسته  است. در  خوانشی تازه از این شعر ازمنظر فلسفه وجودي ارائه شده 

دارد چنانچه اصالت نسبی    قرار  مهم   و  ظریف  بسیار  اينکته   تراش نادر نادرپور،شعر بت 

به  را  بنیاديانسان  از  یکی  اندعنوان  بناي  ارکان  به  ترین  مدرن  آوریم. شعر  یشه  شمار 

ازین نهایی  نادرپور  تحلیل  بیگانه است و در  ناسازگار و  کامالً  مفهومی  با چنین  منظر 

گراي متعلق به  هاي ماهیت توان کارکرد اصلی این شعر را معطوف به بازتولید اندیشه می
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  تا  انتولوژیک رویکرد  شمار آورد که در سطحی از یک هاي جبرگراي کالسیک به سنت

 است.  سرکوب و سلب عاملیت از سوژه جریان یافته براي ایدئولوژیک ابزار یک
 

 . گرایی، عاملیت، نادر نادرپور، وجودگراییتراش، پیگمالیون، ذاتبت های کليدی: واژه 

 

 . مقدمه 1

مفاهیم  یکی از مسائل مهم و بنیادین در بررسی و تحلیل متون ادبی، توجه به آن بخش از  

کند. این مسئله یک  و معانی مشخصی است که یک متن در یک بافتار خاص بازتولید می

کنشمقدمه و  اثرگذاري  قابلیت  متون  اینکه  بر  ناظر  دارد  مقدر  در صحنهي  و گري  ها 

انداز متون با  هاي مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را دارا هستند. از این چشمعرصه

فعال و انزوا، در مناسبات اجتماعی و متعاقباً مناسبات قدرت ایفاي  شدن از حالت انخارج

  - هاي موجود خود کارکرد هژمونیک کنند، در این میان گاه یک اثر بنا بر ظرفیتنقش می

می پیدا  )ایدئولوژیک  آنتونیوگرامشی  جوامع Antonio Gramsciکند.  که  بود  معتقد   )  

هاي اجتماعی به  دهی گروهو جهت  براي کنترل   ي ابزاريمثابههژمونی را به  داريسرمایه

  ترکیب   اجبار،  و  تحکم  از  متمایزبودن  ضمن  (Hegemonyهژمونی )   او  ازنظر  برند.کار می

  و   عقاید  از     ايبه تعبیري مجموعه  و  سیاسی   -اجتماعی  مختلف   نیروهاي   از   تريمرسوم

موجود است. گرامشی معتقد    وضع  دادنجلوه  مطلوب  و  طبیعی  منظوربه  حاکم  هايارزش

  استفاده   جاي به  رضایتمندي   ایجاد  ازطریق   دادن غالباًسازي و طبیعی جلوهبود که این بدیهی

می  قدرت  از صورت  فیزیکی  فرتر،  )گیرد  سرکوبگر  :  1391برتنس،  ؛188:  1387رک. 

به  (.228-221:  1388استریناتی،    ؛106-104 از متن  تلقی  یعنی  ي  مثابهدر همین راستا 

ایدئولوژیک )  هژمونیک،   -ابزار  آلتوسر  مشهور    يرساله  در  (Louis  Althusserلویی 

تعبیر«دولت  ایدئولوژیک  هايسازوبرگ  و  ایدئولوژي» مفهوم    براي  را  دولت  دستگاه  ، 

در   داند.می  اصلی  يشاخه  دو  یا  پیکره  دو  از  متشکل  را  آن   و  بردمی  کار  به  مدرندولت  

ساختار   مدرن  مجموعه  طرف ازیکاین  ارتش  همانند    هاي سازوبرگ  که  نهادهایی 

  ي کننده منعکس   که   نهادهایی   مجموعه   دیگر و درطرف   کنند می   نمایندگی   را   دولت   گر سرکوب 

  سرکوبگر   سازوبرگ » گوید:  هستند، قرار دارند. آلتوسر می   دولت   ایدئولوژیک   هاي سازوبرگ 
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  که درحالی   کند، می   کار (  فیزیکی   سرکوب   ازجمله ) سرکوب    بر   تکیه   با   اول   ي درجه   در   دولت 

 (.  39:  1387آلتوسر،  )   «است   دوم   ي درجه   در   آن   در   ایدئولوژي   کارکرد 

ایدئولوژي ابزار  یعنی  نهادي است که در سطح دوم  ادبیات  آلتوسر  لویی  ساز  ازنظر 

داري را بازتولید  سرمایه  کشانهبهره  مناسبات  یعنی  تولید  گیرد و مناسبات دولت قرار می

با این توضیح که    (.47-37:  همان)رساند  ترتیب به استمرار آن یاري میو بدین  کند می

می مشخص  را  متن  از  حاضر  نوشتار  مسئلهتلقی  شعر  کند،  که  مواردي  تبیین  ي 

نام بتشدهشناخته به  نادرپور  نادر  با مسئلهي  و مستحکمی  معنادار  پیوند  ي  تراش، که 

شود. است، مطرح میسازد، بازتولید کرده  معاصر و هستی انضمامی او برقرار می  انسان

تراش، نسبت آن با عاملیت  ي وجودي شعر بتي خوانشی از فلسفهدر ادامه پس از ارائه

 گردد.سوژه تبیین می

 

 تحقيق  ی . پيشينه1.1

فلسفهدرباره و  ادبیات  پیوند  حسني  وجودي،  امني  و  آالشتی  )پور  در  1386خانی   )

بهمقاله ادبی«  نقد  و  »اگزیستانسیالیسم  تأثیر بررسی ي  و  هایدگر جایگاه  و   در  سارتر 

پرداخته ادبی هايجریان امنمعاصر  و  خطاط  )اند.  مقاله1387خانی  در  و (  »ادبیات  ي 

خانی  اند. امنژانرهاي ادبی را بررسی کرده فلسفه وجودي« علل پیوند اگزیستانسیالیسم با

هاي وجودي بر اشعار و آراي احمد شاملو«  ي دیگر با عناوین »بازتاب دیدگاهر دو مقالهد

شفیعی1391خانی،)امن و  »اگزیستانسیالیسم  و  )همان:  (  تأثیر  1392کدکنی«  الف(، 

ست مجموع  اگزیستانسالیسم بر اشعار و آراي شاملو و شفیعی را نشان داده است. گفتنی

  ب( آمده 1392)همان:  زیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران  اگهاي ایشان در کتاب  بحث

عالوه حوزهاست.  در  مقالهبراین  معاصر  شعر  »اندیشهي  همانند  در  هایی  وجودي  هاي 

( و  1394ساروکالیی و ثمین وحدانی،    هاي شفیعی کدکنی و آدونیس« )شامیانسروده

فر و سپهري« )عزیزي سهراب   شعر در اگزیستانسیالیسم يفلسفه  مبانی تحلیل   و »بررسی

هاي  سمت اندیشهاست که گرایش شعر معاصر فارسی به( نگاشته شده1397همکاران،  
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کدکنی در ي پیگمالیون نیز محمدرضا شفیعیي اسطورهاند. دربارهوجودي را نشان داده

آینهکتاب   و  این  توضیحات مفید و مهمی درم  غزلیات شمس و    با چراغ  انعکاس  ورد 

ارائه داده ادبیات فارسی  نمایشاسطوره در  اینکه ساعدي  به  توجه  با  اي در نامها است. 

ي آن اشاره  توان به تحقیقات انجام شده دربارهاست، میبه نام پیگمالیون نوشته1335سال  

ي »بررسی تطبیقی عناصر  در مقاله  ( 1394معنوي صومعه بزرگ، فاطمه و همکاران )کرد.  

شباهت ساعدي«  غالمحسین  اثر  پیگمالیون  با  الحکیم  توفیق  بجمالیون  هاي  نمایشنامه 

تراش  اند. در پایان اینکه در تحلیل شعر بتساختاري و محتوایی دو اقتباس را بررسی کرده

مقالهمقاله با  همسو  که  مستقلی  اندیشهي  در  آزادي  مبحث  به  حاضر  و  ي  وجودي  ي 

 باشد، یافته نشد. پرداختهعاملیت انسان  در این شعر  
 

 . بحث و بررسی 2

ي وجودي که ازلحاظ ماهوي نیز ارتباط درونی  در بررسی و تحلیل نسبت ادبیات با فلسفه

منظر که بسیاري از  فیلسوفان وجودي مفاهیم  تنگاتنگی میان این دو برقرار است، ازاین

فرم قالب  در  را  خود  موردنظر  معانی  کردهو  بیان  ادبی  میان هاي  و د،  عناوین  به  توان 

؟  ادبیات چیستمفاهیمی همچون »ادبیات متعهد« که برآمده از مانیفست ادبی سارتر در  

داد   ارجاع  و...  وانهادگی  اضطراب،  ازقبیل  حاالتی  و  ابزورد  فضاهاي  . رک)نمایش 

حوزه   (.205- 198ب:  1392  ،یخانامن در  گرفته  قرار  ادبی  آثار  در  عناوین  ي  این 

پژوهش و  دارند  قاطع  انجاماگزیستانسیالیسم حضوري  آنهاي  برخی  از  که  در شده  ها 

اند. در کنار این  دادههایی را در متون نشان  ي تحقیق یاد شد، چنین مؤلفهبخش پیشینه

فلسفه مهم،  بسیار  ماموارد  اختیار  در  را  معیاري  وجودي  می  ي  با قرار  بتوانیم  که  دهد 

ي متون را روشن کنیم. در این  شدههاي کمتر واکاویدهگیري از آن، برخی از سویهبهره

از این  میان مفهوم عاملیت و آزادي یکی از مفاهیم کلیدي فلسفه ي وجودي است که 

 هاي ادبی باشد. تواند ابزار کارآمدي در نقد و نظریهانداز میچشم
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 ی وجودی ی آزادی و عامليت ازمنظر فلسفه. مسئله1.2

این    ياندیشه اوست.  و مسائل  انسان  انضمامی  بررسی وجوه  از هرچیز  بیش  وجودي 

از کی اعتبار  به یک  که  آغاز میفلسفه  از  74:  1386شود )رک. مردیها،  یرکگارد  ( پس 

بسیار، می  فرازوفرودهاي  خود  نهایی  نضج  به  سارتر  کتاب  با  در  سارتر  رسد. 

است: ترین مفاهیم فلسفه وجودي را مطرح کردهاصلی  اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر 

)سارتر،   است«  مقدم  ماهیت  بر  گزاره25:  1391»وجود  این  حامل  (.  سارتر  مشهور  ي 

سارتر معنی این جمله    يههاي اوست. به باور کاپلستون »در اندیش ي تمامی اندیشهفشرده

عنوان مفاهیم در ذهن خدا باشند و بر هستی  پایداري که بهاین است که ماهیات یا جواهر  

 (. 164:1361مقدم باشند وجود ندارند« )کاپلستون، 

گزاره این  دل  بنیادین چند مسئلهاز  میي  دریافت  مهم  تقدم  ي  اینکه  شود: نخست 

ي مرکزي اومانیسم، ظهور  زند و هستهنوعی فضاي اومانیستی دامن میوجود بر ماهیت به

ي خدا و امر متعالی  ان دایرمدار و منقطع از مبانی وحیانی است. در این سطح، ایدهانس

شیطان و  ي  گیرد. سارتر در نمایشنامهشود و انسان در محور و مرکز قرار میکمرنگ می
شخصیت  خدا زبان  میاز  نمایشنامه  میهاي  »هاینریش،  طرفهگوید:  شوخی  اي  خواهم 

دیگر بهشت نیست، دیگر دوزخ نیست... خدا مرد« )سارتر،  یادت بدهم، خدا وجود ندارد.  

1345  :258-255.) 

ي معروف در آثار خود بدان اشاره کرده حکم تقدم وجود که پیش از سارتر، نیچه

زند. بود، حامل این معنا است که انسان نخست وجود دارد و سپس ماهیت خود را رقم می

نویسندگان اگزیستانسیالیست نوعی فضاي ابزورد تاریک و هاي  اي از رماناینکه در پاره

بحرانبی از  ناشی  که  میروح  مطرح  است  انسان  وانهادگی  اینجا  هاي  از  درست  شود، 

بهسرچشمه می »اگر  بود:  معتقد  اساس سارتر  بر همین  بپذیریم که وجود گیرد.  راستی 

عت انسانی خداداد و متحجّر، توان با توسل به طبیگاه نمیمقدم بر ماهیت است، دیگر هیچ

   (.40: 1391مسائل را توجیه کرد« )همان، 
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گاه اصلی نوشتار حاضراست، آزادي انسان است. به باور ي مهم دیگر که تکیهمسئله

  آزاد   را  انسان  که  است  این  اگزیستانسیالیسم  انسانی  و  علمی  ارزش  ترینبزرگ»شریعتی  

 شریعتی،)  «گویدمی  پاسخ  امروز  يبیچاره  انسان   نیاز  به  مکتبی  هر  از  فراتر   و  کند می  اعالم 

  درحقیقت   و  انسان  زندگی  محرک  عنصر  آزادي  وجودي،  يفلسفه  در(.  26:  1357

  تواند »اگزیستنس می  یاسپرس   ازنظر .  آیدمی  شمار  به  انسان  تحقق  ي ظهور وزمینهپیش

انسانبه همین دلیل ژان پل    ؛(233:  1390  یاسپرس،)  شود«  آزادي  جایگزین   را  سارتر 

 (. 40: 1391  رک. سارتر،) داندمی آزادي« به »محکوم

  و   انسان  آزادي  به   که  است  منظوربر ماهیت بدین  وجود  تقدم  يگزاره  طرح  درحقیقت

ي  ازمنظر فالسفه.  شودمی  منتج  خویش  ماهیت  افکندنپی  در  او  امکان انتخاب و گزینش

وجودي، هر آنچه که در مسیر آزادي و انتخاب انسان قرار بگیرد و آن را مخدوش کند،  

گردد. به باور مرلوپونتی: بیش از هر چیز مانعی بر سر تحقق انسان بودگی او محسوب می

  مطلق،  عالم  و  مطلق  قادر  موجود   حضور  زیرا   کند؛می  سلب  را  انسان  آزادي  خدا  وجود»

  «گذارد نمی   باقی  او  خالق  فعالیت  براي  جایی  و  کاهدفرومی  شیء  یک  به  را  انسان

که سارتر و مرلوپونتی  نحويي آزادي بهشایان ذکر است مسئله  (.21:  1385  تبار،علوي)

صورت  انجامد، در تمامی اندیشمندان این حوزه بهنوعی الحاد میبدان اشاره دارند و به

یرکگارد، گابریل مارسل و میگل د اونامونو که در  شده است. کیثابت و یکسان پذیرفته ن

ي خدا، معنویت یا امر استعالیی را  ي اگزیستانسیالیسم توحیدي قرار دارند، مسئلهشاخه

کرده دنبال  ریشهبه جدیت  مارسل  نابسامانیاند.  تاریخی  ي  روند  را  دوران جدید  هاي 

( و مارتین هایدگر دیگر فیلسوف  5:  1392داند )رک. احمدي کافشانی، تضعیف دین می

ي معاصر  زدهتواند انسان محصور در دنیاي تکنیکوجودي معتقد است تنها یک خدا می

 (.16: 1372، گری دایه. رک)ي عدیده نجات دهد هاي خودساختهرا از بحران

ي وجودي قابلیت ترجمه به  چنانچه پیش از این اشاره شد، مفاهیم مندرج در فلسفه

ادبی را دارند و سارتر در این زمینه با تمایزي که میان نثر و شعر قایل است، در  متون  

: 1363،سارتر.  رک)هاي هریک را به تفکیک بیان کرده است  ؟ کارکردادبیات چیستکتاب  
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اي  توانستند پارهدر بیگانه،    و کامومحاکمه    ، کافکا دردیوارو    تهوعسارتر در    (.45-   38

ویژه رمان، کدگذاري و عرضه کنند.  ي وجودي را در اشکال ادبی بهاز بار معنایی فلسفه

ي عاملیت و  هاي این اندیشه و در اینجا مسئلهاي از کلیدواژهدر این میان سنجش پاره

را  توان نسبت متن  نخست اینکه می  بررسی است:هاي ادبی از دو جنبه قابلآزادي، با متن

اي از امکانات این اندیشه براي انسان جدید سنجید و سپس  ي وجودي و پارهبا اندیشه

- رو در معادالت اجتماعیموارد بازتولیدي یک اثر هنري را که طبق تلقی نوشتار پیش

 سیاسی دوران جدید تأثیرگذار هستند، به نقد و بررسی و کنکاش گذاشت.  

 

 تراش و پيگماليون . بت3

 چشم   نگین  در  ام// تاآفریده  شعر  مرمر  ز  را  تو  شب  خیال/ یک  تیشه  با  و  پیرم  »پیکرتراش

  در   شستشو  وسوسه  که  قامتت  ام// برخریده  را  سیه  چشم  هزار  نهم/ ناز  هوس  نقش  تو

  ز   امدهم/ دزدیده  ایمنی  بدت  چشم  گزند   از  را// تا   ماه  آلودکف  شراب  اماوست/ پاشیده

  سو   هر  به  نیاز   سر  از   کنم/ دست  دلنشین  را  تو   قد   تاب  و  پیچ  را// تا  نگاه  حسودان  چشم

  تو   ام// اما ربوده  رقصی   کرشمه  قدي  هر  ام/ ازکرده  وام   تنی  تراش  زنی،  هر  ام// ازگشوده 

به  بُتی  چون   می   از  اي// مستفکنده  خاکم   به  خویش  پاي  پیش  ننگرد/ در  سازبت  که 

  در   زانکه!  اي// هشدارکنده  ساخت  را  تو  که  کسی  از  دل   منی/ گویی  غم  از  دور  و  غروري

  ام دیوانه  تو  عشق  خشم  که  شب  ام// یکبسته  چشم  بلهوس  تراشبت  نیاز/ آن  پرده  این  پس

 (. 257: 1392ام...« )نادرپور،شکسته  هم را تو  که هاسایه  کند/ بینند

ي یونانی پیگمالیون سروده است.  تراش را با الهام از اسطورهنادر نادرپور شعر بت

نام  اي موفقی بهنامهتأثیر اساطیر یونانی نمایشاز نادرپور، غالمحسین ساعدي تحتپیش 

 ي، ساعد نوشته است که در فضاي فرهنگی ایران معاصر اثر گذار بود )رک.    پیگمالیون

( نخستین  1277-1316کدکنی معتقد است که رضا کمال شیرزاد )شفیعی  (.20-22:  1335

حوزهبوده  کسی   در  که  پیگمالیون  است  معرفی  به  فارسی  زبان  و  ایرانی  فرهنگ  ي 

(Pygmalion  پرداخته )با چراغ  (. همچنین وي در کتاب  259:  1390کدکنی،است )شفیعی
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عنوان یکی  راش، معتقد است که او بهت ضمن اشاره به توفیق نادرپور در شعر بت  و آینه،

ي پیگمالیون اقتباس کرده از نوپردازان موفق، این شعر را طابق النعل بالنعل از اسطوره

 (.140است )همان: 

گر نقاشم، هر  غزلیات شمس در غزل معروف صورتپیش از این در شرح    شفیعی 
کدکنی: ه است. به باور شفیعیي پیگمالیون اشاره کردنیز به اسطورهلحظه بتی سازم و...  

آمیخته   یونانی  اندیشه  عناصر  از  بعضی  با  موالنا  حیات  فرهنگی  محیط  در  »ازآنجاکه 

  غزلیات شمس نماید که در این تصویر و تصویرهاي مشابه آن، که در  است، دور نمیبوده 

نانی که آدمی  ي پوگمالیون )پیگمالیون( یوموالنا متأثر باشد از اسطوره  شود،می  مکرّر دیده

کدکنی برداشت  (. شفیعی760:  1388اي شود که خود ساخته است« )موالنا،  عاشق مجسمه

ي پیگمالیون دارد. وي معتقد است که در ساختار این اسطوره، شیء  خاصی از اسطوره

گوید:  است. بر همین اساس است که می  خدا است که به دست انسان آفریده شده  مصنوع

اي که آدمی عاشق مصنوع خویش شود و بندگی مصنوع خویش را به  شه»گویا چنین اندی

بنده که  نیست  شگفتی  است. جاي  داشته  رواج  ایران  در  بپذیرد،  جان  و  از  دل  دل  اي 

سازنده گاه  که  برباید  خویش  دلدادهخداوند  عروسک  ساختهي  میي  خویش  شود. ي 

ت که آدمی خداي خود را بر  اي بوده اس دیگر گویا در هند باستان چنین اندیشهازسوي

رسد که این خوانش مقداري از حقیقت  (. به نظر میآفریند« )همانصورت خویش می

تراش پس از اینکه  ي پیگمالیون، پیکراست. در اسطورهاسطوره پیگمالیون فاصله گرفته  

سازد، انتظار اطاعت و سرسپردگی کامل از او را  گاالته را به زیباترین شکل ممکن می

جاست که  گیرد. از همیندارد و از این نظر انقیاد مصنوع محور اصلی این رابطه قرار می

 شود. العمل پیگمالیون میفقدان این سرسپردگی، محرّک اصلی عکس

شدت نسبت به  دست قبرسی که بهمطابق با اساطیر یونان، پیگمالیون پیکرتراش چیره

سازد.  جان از گاالته، مظهر زیبایی، میاي بیمهانگیز مجسزنان بدبین بود، با مهارتی شگفت

آن   روي  پیوسته  »او  است:  آمده  ماجرا  این  در  پیگمالیون  خالقیت  و  هنر  توصیف  در 

کشید و سرانجام زیباترین اثر هنري را به وجود آورد.  کرد و زحمت میمجسمه کار می
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کرد و  روي آن کار می  اي زیبا بود؛ ولی باز هم کامالً خشنود نبود و هنوزهرچند مجسمه

می که  روز  انگشتهر  زیر  مجسمه  چیرهگذشت،  و  استادانه  بیشتري  هاي  زیبایی  اش 

ي وجود نهاده بود یافت. ازنظر زیبایی نه هیچ زن زنده و واقعی که تاکنون پا به عرصهمی

توانست با آن و نه هیچ مجسمه دیگري که تا آن هنگام تراشیده و پرداخته شده بود، می

(. پس از مدتی پیگمالیون مغرور، عاشق و دلباخته و  146:  1376رابري کند« )همیلتون،  ب

النوع عشق«  شود. پیگمالیون به نزد آفرودیت یا ونوس »ربي خود میساختهقرار دستبی

رود: »پیگمالیون تنها چیزي که از آن الهه خواست این بود ( می83: 1367)رک. گریمال، 

ب تا وي  اما ونوس خوب  ا دوشیزهکه سبب شود  این مجسمه آشنا شود؛  زیبایی  به  اي 

واقعاً چه میمی مرد  این  که  بدهد که دعایش  دانست  او نشان  به  اینکه  براي  و  خواهد 

ي آتش محرابش که پیگمالیون جلوي آن ایستاده بود، سه بار  است، شعلهمستجاب شده  

 (. 148: 1376زبانه کشید و به هوا خاست« )همیلتون، 

گیرد و درنهایت به  شود و جان میجان مجسمه، گرم میترتیب کالبد سرد و بیبدین

هاي گاالته  شود. در این ماجرا پس از مدتی پیگمالیون از هوسزنی زیبا و دلربا تبدیل می

کند تا او را به حالت و شکل نخستین بازگرداند. شود و از ونوس درخواست میخسته می

 شود.جان و سرد و آرام نخستین تبدیل میه به تکه سنگ بیاز این به بعد گاالت 

 

 ی آفرینش ی پيگماليون تا اسطورهاز اسطوره. 4

اسطوره اسطوره  از  تمثیلی  قرائنی  پیگمالیون  تفاسیر ي  که  آفرینش است    در   آن   تأویل   و   ي 

  انسان  خدا،   نخستین   است. یافته   تبلور   متون   سایر   و   دینی   / مقدس   متون   از   ي وسیعی گستره 

  از   است   اي بهره   او  تن  آفریند. می  ناهمساز  اصل  دو  آمیزش   و   تلفیق   از  را   سرنمون  یا   نخستین 

  است  این   او  تکلیف   و  است   عدن   باغ  زیستگاهش .  خداوند  روح  از   برگرفته  روحش  و  خاک 

ي آفرینش،  مطابق با اسطوره (.  51:  1382  آشوري، . رک )  نخورد    دانش   درخت  ي میوه   از   که 

کنند و به تاوان این سرکشی از بهشت سعادت  ي درخت ممنوعه تناول می آدم و حوا از میوه 

 کنند.  هاي دینی عمومًا این پدیده را با مفهوم هبوط تفسیر می شوند. در گفتمان رانده می 
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عناداري با  ي پیگمالیون که ارتباط مآید، اسطورهچنانچه از شماي کلی مسئله برمی

ي آفرینش  ( و اسطورهHamilton, 1969: 19اي ندارد )حوادث طبیعی و پهلوانان اسطوره

مند و ساختاري دارند. در هر دو روایت موجودي که ازنظر مرتبه  با یکدیگر شباهت نظام

آفریننده از  پایینو جایگاه  زیبایی  ي خود  بهترین شکل ممکن و در کمال  به  است،  تر 

برقرار  ش ساخته می از صناعت و آفرینش، ضوابط و اصولی  ود. در هر دو روایت پس 

ها و هنجارهاي  شده از این اصول، ضوابط و چارچوبگردد و موجود مصنوع یا ساختهمی

شود. آدم و حوا مطابق  کند و درنهایت با خشونت و مجازات مواجه میمعیت، عبور می

از عشقی که مدنظر   (Galateu)و گاالته  شوندي ممنوعه نزدیک میکتاب مقدّس به میوه

باز میو خواسته بود، سر  پیگمالیون  دلدادگی محروم  ي اصلی  و  از عشق  را  او  و  زند 

انگاشتن و سر باز زدن از  یابد، نادیدهکند. در هر دوي این موارد آنچه که اهمیت میمی

رسد  نظر میروي کنشگران است. در اینجا به  صورت دستورالعمل پیشمواردي است که به

 اند. کنندگی پیدا کردهي کنترل با نشانگانی مواجه هستیم که بیش از هرچیز دیگري جنبه  که

 

 تراش و عامليت سوژهبت. 5

است، نادر نادرپور این شعر را بدون دخل و تصرف و  کدکنی اشاره کرده  چنانچه شفیعی

پیگمالیون م از  صورت مستقیاست. اگرچه در این شعر به  با پایبندي کامل بدان اقتباس کرده

خوبی به درون شعر منتقل هاي آنان به آید؛ اما مضمون و کنش میان نمی و گاالته سخنی به 

تیشه شده   با  پیکرتراش  به است.  تیشه ي خیال  به جاي  از مرمر شعر  آهنین  جاي سنگ ي 

 کند کهنظیر است. چندان تفاوتی نمی آفریند که یگانه و بی کند و معشوقی می استفاده می 

اي باشد و تصویري خیالی از یک زن باشد یا پیکره ي شعر ساخته شده  این زن از ماده 

تأمل است و اهمیت مضاعف واقعی از سنگ یا گل یا هر ماده دیگر. آنچه در اینجا قابل 

براین  است.  خلقت  و  آفرینش  نفس  و دارد،  مختصات  همان  نادرپور  شعر  در  اساس 

پیگمالیون ج هاي اسطوره ویژگی  طرزي ایدئال ساخته اري است. معشوق یا آفریده، به ي 

زند و بعد از این مرحله، گر سر باز می ها و منویات آفرینش شود و بعد از آن از خواست می 
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 تو  که   ها سایه   کند/ بینند   ام دیوانه   تو   عشق   خشم  که   شب   شود: »یک با تهدید او مواجه می 

)نادرپور،  شکسته   هم   را  برمی 257:   1392ام...«  موارد  این  کلی  از شماي  آید، (. چنانچه 

شان کاماًل محرز است؛ یعنی عصیان انسان که درواقع امر در یک موقعیت شباهت معنوي 

 است. ي نوعی تابوشکنی تعبیر شده مثابه تواند دلیلی بر ارزش وجودي او باشد، به خاص می 

ای باید دید چگونه  از سوژه ستانده  حال  را  اینجا  است.  ن روایت عاملیت  در  آنچه 

است که در اینجا او  شده یا مصنوع  هاي این موجود آفریدهیابد، کنشاهمیت مضاعف می

هاي گاالته  شود. درحقیقت هوسهایش منکوب میدلیل هوسنامیم. گاالته بهرا گاالته می

ي معنایی دیگري دست یافت. حجّار پیر و  توان از منظري دیگر نگریست و به الیهرا می

الخالقین، موجودي زیبا و دلربا  ها شهره است، در هیئت احسنفرتوت که در بیزاري از زن

است که   آفریند. گویا نفس صفت خالقیت این انتظار را مطرح و طبیعی جلوه داده را می 

خورده و پیري سال  صورت کامل دل در گروي عشق بایست به ي زیبارو و جوان می گاالته 

شود مشّخص می   تندیس   سمت ي دید به فرتوت نهد و با او نرد عشق بازد. با تغییر زاویه 

 از  عبور  به این دلیل است که با  دهد، نمی  گر یا خالق صنعت  خواست   به  تن  که تندیسی که

. است  داده شکل  دیگر  اي گونه   به  نیز را   خود  ماهیت(  بودگی   سنگ  يمرحله )اول    يمرحله 

و مقهور دست  مایه کم  و  خاصیتبی  جان،سنگ بی   ي ي پیشین تّکه دیگر همانند مرحله  او 

در سیر تطور و تکامل وجودي  او . ست در غایت زیبایی و حسن زنی  بلکه  طبیعت نیست؛ 

 را  پیشین   ي مرحله   از   متفاوت   کامالً   و  جدید   ماهیت   نخست،   ي مرحله   از   عبور   خود، در 

 . است دنبال اعالن استقالل خود از پیگمالیون بوده  است و بیش از هرچیز به داده    شکل 

زیادي مسئله بسیار  حدود  تا  فوق  یا   ياندیشه  با   مطابق  ي  وجودي    فیلسوفان 

  خود   ماهیت   خود  او  پس  است؛  مقدّم   او  ماهیت  بر   انسان  وجود.  اگزیستانسیالیست است

  و   اختیارات  انسان  براي   اندیشه  این  رهاورد  ها،اگزیستانسیالیستبه باور    دهد.می  شکل   را

ي اگزیستانسیالیسم نیز نهفته است. دلپذیر است. این برداشت در واژه  و  خوشایند  امکاناتی

« از  »Existoاگزیستانسیالیسم  و   »Existereبه التینی  زبان  در  از«،  «  »خروج  معناي 

»این اصطالح معمواًل مترادف با بودن و هستی    است:»ظاهرشدن« و »برآمدن« گرفته شده  
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هاي اصالت وجود خاص انسانی و پدیدارشناسی  اصطالح فلسفهشود؛ ولی بهاستعمال می

توانند آگاهی خود را از این  شود که میفقط به موجودات آگاه از واقعیت خاص گفته می

اگزیستانس وجودداشتن  هاي  واقعیت به موجودات آگاه دیگر نیز انتقال دهند. در فلسفه

 (.  17:  1386باشد« )نوالی، معناي تعالی دائمی یعنی گذر از وضع موجود میبه

تعبیر سارتر همانند موج است که همیشه روي   تفاسیر در این گفتمان انسان به  با این 

این چشم به  از  دارد.  به سمت جلو  و  انداز، گاالته  تحّقق هستی  آن  از  فراتر  آزادي و  دنبال 

بودگی خود است. آزادي که به او حق انتخاب دهد، انتخابی که در آن جایی براي پیرمرد  ان انس 

هاي  ي حاضر برآمده از سمت نظام حّجار وجود ندارد؛ اما متن اسطوره که مطابق با نگاه مقاله 

به  را  مسئله  این  است،  برنمی هیچ قدرت  براین عنوان  مغضوب  تابد.  زمانی  تا  گاالته  اساس 

محض اینکه با آگاهی از زیبایی  ون قرار نگرفته است که در خدمت او قرار دارد؛ اما به پیگمالی 

به  به خود  اثبات خود  برمی مثابه دنبال  بیرونی  نیروهاي  از  مستقل  و  فردي خودبنیاد  آید،  ي 

 شود. جان نخستین تبدیل می سنگ سرد و بی رحمانه سرکوب  و در پایان به همان تکه بی 

ا گاالته  زیباییآگاهی  سرکوبز  متعاقباً  و  ماجراي  اش  با  تمثیلی  وجه  در  او،  شدن 

میوه کامالً  خوردن  تورات  روایت  به  سعادت  بهشت  از  اخراج  و  معرفت  درخت  ي 

است؛ گاهی  هاي تاریخی ظهور کرده  انطباق است. این ساختار در بسیاري از بزنگاهقابل

هاي اجتماعی خاص. درواقع این  هراندن گرودر سرکوب دگراندیشان و گاه در به حاشیه

 است. بندي و در تاریخ تکرار و بازتولید کرده ساختار یک کالن روایت را صورت

 

 کاری پيگماليون، بازتوليد دترمينسم و محافظه. 6

اسطوره  برشمرده براي  متعدد  و  متفاوت  کارکردهایی  کمبل،  ها  )رک.  ؛  62- 61:  1377اند 

ي حاضر ناظر بر نوعی جبرگرایی  ي پیگمالیون از نظرگاه مقاله اسطوره (.  1393پور:  اسماعیل 

که   خاصی  ساختار  با  اسطوره  این  است.  سوژه  از  عاملیت  سلب  صدد  در  و  رخوتناک 

این  بندي کرده صورت  براي توضیح  امکان رهایی سوژه را به حداقل رسانده است.  است، 

دانند که در  ها را واجد کارکرد خاصی می بایست به نظریاتی ارجاع داد که اسطوره مسئله می 
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آورد.    توان از تأثیرات بازتولیدي این اسطوره در روند مناسبات قدرت سخن به میان اینجا می 

( اسطوره را  1385( و ارنست کاسیرر ) 1380در دوران جدید محققانی از قبیل روالن بارت ) 

اي شبیه به ایدئولوژي در گفتمان  دیده اند. بارت اسطوره را پ هاي خود وارد کرده به کانون بحث 

»اسطوره در    ي مشهور کند. وي در رساله مارکسیسم با همان عملکردهاي خاص قلمداد می 

تلقی خود از اسطوره و سپس کارکرد آن را در دوران مدرن تبیین کرده است.  حاضر«،    ي زمانه 

ند مشخص به اسطوره  داند که در یک فرای بارت پیش از هرچیز اسطوره را نوعی گفتار می 

تواند اسطوره باشد، به شرط آنکه گفتمانی آن  شود. در این خوانش هر گفتاري می تبدیل می 

 (.  85:  1380را انتقال دهد )رک. بارت، 

اي براي  بارت معتقد بود که اسطوره برساختی است که بورژوازي آن را همانند پرده

میپنهان کار  به  حقایق  تحریف  و  برایکردن  و  ایدئولوژیک  نبرد  زبان  اسطوره  اساس 

انداز بورژوازي براي تقویت و کردن حقایق است. از این چشمبورژوازي براي مخدوش

: 1380بازتولید خود همواره سعی دارد که »جامه بداهت به امور روزمره بپوشاند« )اباذري،

رین کارکرد ت عبارتی مهمزند. بهسازي دست میمنظور به اسطوره( و براي نیل بدین180

تناقضاتی  معناي طبیعی جلوهدادن امور تاریخی است که بهي طبیعی جلوهاسطوره دادن 

آفریده که  وظیفهاست  میان  این  در  است.  بورژوازي  خود  اسطورهي  افشاي  ي  شناس 

داند  شناس را آن میي اسطورههاي نظام بورژوایی است: »بارت وظیفهها و ریاکاريدسیسه

بیگانگی ژرف و  بورژوایی در پس هرچیز خنثی و معصوم و ساده  يکه در جامعه اي 

 (. 148شناس فعال سیاسی است« )همان: عمیقی بیابد؛ بنابراین اسطوره

بر اساس آنچه آمد، در نزد بارت اساطیر لزومًا تبلور و تجلی اساطیر در معناي شناخته  

شده با مصادیقی از قبیل اساطیر یک جغرافیا و فرهنگ و سنت تاریخی خاص از نوع اساطیر  

یابد، تالقی و نسبت  یونان و روم نیست و درواقع آنچه در این خوانش اهمیت مضاعف می 

است. فوکو نیز در این سنت قرار دارد و  سطوره و قدرت مطرح شده  مهمی است که میان ا 

شیوه  به  را  بارت  مباحث  است  کرده  نوشتار حاضر  سعی  در  آنچه  دهد.  بسط  انتقادي  اي 

اي است. فوکو با نوعی  هاي اسطوره موردنظر بوده است مبحثی است، ناظر بر برساختگی نظام 
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ن  نه  تبارشناسانه معتقد بود که قدرت  بلکه اساسًا  ست سرکوب یرویی نگاه  کننده و ویرانگر 

هایی  هاي جدید با انگیزه جاي سرکوب سوژه، سوژه معنا که به ست سازنده و فّعال، بدین نیروي 

 توان به وجه برساختی اساطیر نظر افکند.  انداز می کند. از همین چشم مشّخص خلق می 

او معتقد است    کند. ه را برقرار می ارنست کاسیرر نیز پیوند ناگسستنی میان قدرت و اسطور 

که اسطوره یک داستان خیالی سطحی نیست؛ بلکه داراي یک مبناي واقعی است و به نوعی  

گردد؛ اما این واقعیت نه مادي است و نه تاریخی بلکه آیینی است. وي در  به واقعیت برمی 

طورکلی  هیتلر یا به کند که چگونه فردي مانند  این مسئله را مطرح می اسطوره دولت  کتاب  

دار عقالنیت است، ظهور کرده و جهان را با  چگونه توتالیتاریسم در جهان جدید که داعیه 

کند که طی آن در  اند. کاسیرر به شرایط استثنایی اشاره می رو ساخته هاي عدیده روبه چالش 

ي انسان  ساز آید و در این شرایط منطق اسطوره وجود می سیستم عقالنی جامعه اختالل به  

برد که بتواند مانعی محکم و سدي  هایی بهره می شود و پس از آن اسطوره از تکنیک فعال می 

:  1395  کاسیرر، .  رک ) سدید در مسیر مباحث انتقادي و داشتن اندیشه مستقل ایجاد نماید  

می   (. 399-423 یاد  استثنایی  به شرایط  آن  از  کاسیرر  که  چیزي  شرایط    کند، آن  مفهوم  به 

- 1:  1395  جورجو آگامبن شبیه است )آگامبن،   متفکر معاصر ایتالیایی هاي  ی در اندیشه استثنای 

گرفتن در مناسبات قدرت  منظور قرار ها به اساس کاسیرر و بارت از تولید اسطوره (. براین 31

تنها در معناي بارتی و  توان به این نکته اشاره کرد که اسطوره نه براین می اند. عالوه گفته سخن 

هاي دوران جدید  معناي همان ساختارها و مصادیق کالسیک نیز در تجربه یرري بلکه به کاس 

 کنند. اي دارند و در مناسبات اجتماعی و سیاسی موارد خاصی را بازتولید می حضور برجسته 

راندن  حاشیهي پیگمالیون که در واقع امر، قابلیت حذف و بهانداز اسطورهاز این چشم

هاي اجتماعی و...  را دارد، در کلیت خود به بسط و گسترش نوعی  اندیشه، گروهانسان، 

انجامیدهمحافظه سرمایه  کاري  نظام  متن  در  که  است  اساس  همین  بر  و  داري، است 

کند و به یکی از راهبردهاي  نحوي کامالً مشخص خودنمایی میي پیگمالیون بهاسطوره

 (. :Livingston 1969؛ murphy:1992موفقیت در این نظام تبدیل شده است )
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 گيرینتيجه. 7
هاي  اي از مفاهیم مندرج در فلسفه تراش نادر نادرپور ازمنظر پاره مطابق آنچه گذشت، شعر بت 

ي  شده ي شناخته وجودي موردارزیابی قرار گرفت. شعر نادرپور که اقتباسی است از اسطوره 

ر  خاصی  موارد  ناخواسته  یا  خواسته  اندیشه پیگمالیون،  پرتو  در  است.  کرده  بازتولید    ي ا 

ي تقدم وجود بر ماهیت،  تواند با توجه به گزاره وجودي، انسان موجودي آزاد است که می 

ي پیگمالیون که  ماهیت خود را شکل دهد و سرنوشت غیرمحتوم خود را رقم زند. اسطوره 

پیگمالیون با ساختن    است. تراش است، از این منظر کارکردي دیگري یافته  منبع اصلی بت 

بري از گاالته را  ترین شکل ممکن، انتظار اطاعت و فرمان گاالته در بهترین، زیباترین و کامل 

زند و به تاوان این سرپیچی و سرکشی به تکه سنگ  دارد؛ اما گاالته از این خواست سر باز می 

ادي و انتخاب مندرج  ي آز مایه، از کلیدواژه شود. در تحلیل این بن جان نخست تبدیل می بی 

اي که چنین ساختاري  ي اگزیستانسیالیسم استفاده شده است. هر فرد، گروه یا اندیشه در فلسفه 

است. درحقیقت  است، به آزادي و عاملیت انسان توجهی نشان نداده  بندي کرده را صورت 

عنوان  هیچ را به اي عاملیت او اي از انسان فرض نماییم، گفتمان اسطوره اگر گاالته را استعاره 

به  نشناخته است و حرکتش  به به رسمیت  را  علیه  سمت خودسازي  تهدیدي جدي  عنوان 

ي فوق را  ي برآمده ساختارهاي نفوذناپذیر خود قلمداد کرده است. حال اگر مفهوم و نتیجه 

تراش نادرپور خواهیم رسید.  در فرمول دنیاي جدید قرار دهیم، به موارد بازتولیدي شعر بت 

انداز شعر  نچه وضعیت انضمامی انسان در دنیاي جدید را مدنظر قرار دهیم، از این چشم چنا 

هاي جبرگراي کالسیک به بازتولید نوعی جبرگرایی در  تراش در راستاي همان گفتمان بت 

نیم  با  است.  شده  منتج  جدید  برداشت دوران  تحول  به  هستی نگاهی  به  هاي  شناسانه 

توان به این نکته رسید که در بافتار دنیاي جدید سلب  ساطیر می هاي ایدئولوژیک از ا برداشت 

تواند کارکردي ایدئولوژیک بیابد و گفتمانی را تقویت کند که به سلب  عاملیت و آزادي می 

 است. هاي اجتماعی و مدنی باورمند بوده  آزادي 
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