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پیشگفتار
اکنون که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن زبان و ادبیات
فارسی ،هشتمین همایش ملی باشکوه «پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی» برگزار
میشود ،بر خود فرض میدانم پس از حمد و ثنای الهی به دلیل توفیق خدمتگزاری و
میزبانی میهمانان فرهیختۀ این همایش پردرخشش ،چند سطری درباره توانش و
ظرفیتهای ادبیات بیبدیل فارسی به نگارش درآید تا مساهمتی در بازنمایی اندکی از
جاذبههای شاهکارهای این میراث عظیم در عرصه فرهنگ و تمدن ایرانی و اسالمی،
بهشمار آید.
به مناسبت رویکرد اصلی این همایش که حوزۀ تدقیقات بینرشتهای برگزیده شده،
محور این جستار ،ظرفیتهای جهانی و ابعاد و شمول بینرشتهای ادبیات فارسی قرار
گرفته است و به پیشگاه خوانندگان فرهیخته تقدیم میشود:
ادبیات فارسی میتواند در عصر جدید ،ارمغانی نفیس به جامعۀ جهانی اهداء کند؛
چراکه هم مضمونهایی بلند و پیامهایی جاودانه با خود به همراه دارد ،هم در حوزۀ لفظ،
شگردها و صناعتهای ادبی ،ظرایفی بدیع و پرجاذبه و مسحورکننده را عرضه میکند.
پیام بلند و روح نواز متنهای معنوی این ادبیات از شناخت شهودی و تجربیات
حقگرایانه ،انساندوستانه و عارفانۀ جانهای پاکی برآمده است که قادرند از ژرفای زمان
و درازنای تاریخ بگذرند و با همۀ جهانیان سخن بگویند .بهدلیل همین چندوجهی و
چندالیهای بودن است که جز با رویکرد بینرشتهای و جامع نمیتوان همه ابعاد آن را
بازکاوید و تبیین کرد.
«چرا باید ادبیات فارسی را دربرگیرندۀ پیامی جهانی برای انسان امروزی دانست؟»
پرسشی بنیادی است.
در نگاهی کالن ،بخشهایی از ادبیات همۀ ملل ،ظرفیت پاسخ دادن به پارهای مسائل
انسان امروز را دارند و بدین وسیله دوران معاصر را با گذشته پیوند میزنند و به تعبیر
لوسین گلدمن «آثار ادبی ،پل میان گذشته و امروزند»( .گلدمن)73 ،1731 ،
دربارۀ ظرفیت و کارکرد جهانی ادبیات فارسی ـ با توجه به نوع نگاه گلدمن ـ میتوان
گفت :ادبیات فارسی ،اقیانوسی پهناور و مواج است که ساحلهایی پهناور دارد و پیوسته
گوهرهایی رنگارنگ نصیب تماشاگران و تفرجگران نثار میکند .میراث گرانسنگِ ادب
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فارسی نیز به دلیل ماهیت بین فرهنگی و اشتمال بر مباحث عمیق انسانشناسانه ،به
ادبیاتی جهانی تبدیل شده و با در برداشتن تجربیات عظیم درونی و شهودیِ انسانهایی
بزرگ ،آرمانخواه و عارفان وارسته ،و با پشت سر گذاشتن فراز و فرودهای عظیم تاریخی،
پیامهایی اثربخش و راهگشا برای نسل امروز و دنیای معاصر ارمغان آورده است.
این دریا متشکل از شعبه رودخانههای معرفتی است که هم از معادن اصیل و ژرف
اسطورهها و از کوههای سر به فلک کشیدۀ حماسهها و هم از اعماق زمین فطرت عارفان
و صوفیان و تجربیات ژرفای وجود عالمان و معلمان سرچشمه گرفتهاند و عشق و آرمان،
نقطه عزیمت همه آنان بوده که به دریای ادبیات فارسی سرازیر شده است .به همینسبب
میتوان موافق میل همۀ آدمیان با سلیقههای گوناگون ،هر گونه گوهری صید کرد و
جاذبهها و مطلوبهای آنان را دریافت .هم از طریق مطالعۀ چنین ادبیاتی ،میتوان راههای
تجربه شدۀ چالشِ مستمرّ آدمی را با خواستهها ،آزها و نیازهای درون او آموخت و
مبارزههای مداوم با هواهای نفسانی و مکاید و ماهیت آن را درک کرد.
جان کالم آنکه حاصل جریانیابی این رودخانههای معرفت و ذوق و شهود ،در این
گذرگاههای وجدان و جان انسانهای آرمانخواه ،میوه دادن نظریات بدیع و بکر
انسانشناسانه و هنرمندانه و آفرینش شاهکارها بوده است؛ شاهکارهایی که ابزاری نفیس
و کارآمد برای فهم مسائل انسان و درک مشکالت مشترک بشر ،به عنوان مطلق انسان و
نوع آدمی در همۀ دورانها محسوب میشود و کاربرد آن به زبان و زمان یا یا مسائلی
معین و دورهای مشخص محدود نیست و همیشه آدمیان را از تیرگی حّد جهان وا
میرهاند و جانها را تازه میکند.
در پهنۀ بیکران و چشمانداز وسیع این ادبیات ،دو معدن پربهای انسانشناختی در
حوزههای حماسی و عرفانی جای دارند که هر لحظه فرزندان این سرزمین ،گنجی تازه از
آن استخراج کردهاند.
در تاریخ ادبیاتِ هیچ یک از اقوام به اندازۀ تاریخ تفکر و فرهنگ سرزمین ما ،اسطوره،
حماسه و ادب عرفانی تا این حدّ ،نسل به نسل استمرار نیافته و این همه تنوع موضوعی
و مضمونی نداشته است؛ موضوعاتی چون حماسههای اسطورهای ،ملی ،تاریخی ،دینی،
اخالقی ،عرفانی و تعلیمی حتی حماسههای اجتماعی عصر مشروطیت از ثمرات پیوند
حماسه و اسطوره با دیگر حوزههای فرهنگ بشری ،در ادبیات فارسی است.
ادبیات حماسی ایران ،سلسله جنبانی چون شاهنامه دارد که این همه مقلد در طول
حیات ادب ایرانی داشته است؛ شاهنامه فردوسی ،هم از جهت حکمتورزی هم از حیث
اثرگذاری در طول تاریخ ادبی ملّتها در ادبیات جهان بینظیر است .بنیادیترین موضوع
در شاهنامه ،چالش انسان با زندگی ،مرگ ،سرنوشت ،و توجه فردیت آدمی و مؤانست وی
با عالم قدسی است .در مجموع ،دغدغۀ بشر در شاهنامه ،مبارزه با خودکامگی و انانیّت
خویشتن و دیگران و قهاریت زمین و زمان است.
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دستاوردهای ادبیات عرفانی فارسی نیز از این نظرگاه بسیار روشن است .اصالً شالودۀ
ادبیات عرفانی بر ژرفکاوی و غور آدمی در شناخت ژرفای خود و الیههای روح و ماهیت
خویشتن استوار است.
از این حیث تاریخ ادبیات ایران از گنجینههایی بهرهمند است که در مقایسۀ کلّی با
ادبیات جهان ،غنیتر و غالباً عمیقتر به نظر میرسد؛ زیرا متنهای ادبیات فارسی افزون
بر بخشهای عرفانی که صفات و ویژگیهای آن بیان شد ،بیشتر ،حاصل تعامل و آمیزۀ
فرهنگها ،باورها ،آیینها ،اسطورهها ،کهنالگوها و آموزههای دینی در جغرافیایی بسیار
بزرگ است .در واقع ادب فارسی برجوشیده از کنشهای طوایف گوناگون است و ماهیتاً
چند فرهنگی و چند آوایی است و ازاینرو ،ظرفیتهای فراوانی برای رساندن پیامهای تازه
برای انسان امروز دارد.
اگر ارمغانهای ادبیِ رودکی ،فردوسی ،سهروردی ،عینالقضاۀ ،نظامی ،عطار ،سنایی،
مولوی و حافظ ،همزمان در نظر آورده شود ،دریافته خواهد شد که افزون برادبیات حماسی
و عرفانی ،ادبیات وصفی و تعلیمی ایران نیز پیامهای جهانی و انسانی برگزیدهای دارد که
میتواند برتارک ادبیات جهان بدرخشد.
در دو نوع ادبی عمده و برجستۀ «حماسی» و «عرفانی» ،سخن تازه و راهگشا برای
انسان امروز بیشتر به چشم میخورد؛ زیرا مسائل بنیادی انسان که با ماهیت و چیستی
آدمی سر و کار دارند در این متنها افزونترند؛ مسائلی از قبیل احساس هدفمندی یا
نبود هدف در زندگی ،باور به معنای هستی ،احساس مسئولیت ،داشتن درد و رنج  ،درک
غربت آدمی در جهان و بحران اخالق و مانند آن ،مفاهیمی ثابت برای بشر بوده و هستند؛
و آسیبهای ناشی از بیتوجهی به آنها ،مشکل مشترک بشر دیروز و امروز است.
در حوزههای یاد شده ،متناسبترین دیدگاهها برای پاسخ به نیازهای بشر امروز را
میتوان در متون عرفانی یافت .بازخوانش عمیق متنهای عرفانی با درنظر داشتن مسائل
بشر امروزی و معضالت جامعۀ انسانی ،میتواند مهمترین وظیفۀ محققان حوزۀ ادبیات
فارسی باشد .جهان از اواسط قرن بیستم تاکنون شاهد آن است که ادبیات و فلسفۀ غرب
نیز به الهیات رهاییبخش ،اسطورهنگری و معنویاندیشی و آفرینش رمانهای معنوی،
قدسی ،انسانی ،عرفانی و اخالقی روی آورده است؛ چنانکه رنهگنون در عالم فلسفه و پائولو
کوئیلو در عرصۀ ادبیات نمونهای از دهها اندیشمند و ادیب است.
ارمغانهای متعالی عارفان ادیب فارسی زبان و متفکران صاحب ذوق ایران بزرگ ،در
یک نگاه ،بازکاوی ژرفای روح ،روان ،ضمیر ،نهان و زبان همۀ آدمیان است .به دیگر سخن،
عارفان ادیب دیروز ایرانی با ذهن و ضمیر انسان امروزی و مسائل و مشکالت و بحرانهای
انسانهای عصر نو مکالمه کردهاند و با بنیادیترین مسائل آدمی در عصر جدید سخن
گفته و با سخنانشان پلی میان ذهن خویش و ضمیر امروزیان زدهاند؛ گویی امروزه با ما
سخن میگویند و اگر با شناخت و آگاهی به سراغ آنها برویم ،ساکت نخواهند نشست .این
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آثار از دیدگاه زمانناپذیری و محدود نماندن اثرگذاری در حصار دوره و تاریخ معین ادبیات
فارسی ،میتوانند با برخی متنهای دینی و معنوی مقایسه شوند که حیاتی جاودانه و
کارکردی ماندگار دارند1.
از همین روست که سخن عارفان ،و ساختار روایتهای اسطورهای و حماسی،
چندمدلولی و سمبولیک است( .قبادی )1711 ،اگر دین و گزارههای دینی ،معنایی
فراتاریخی و جاودانه دارند ،متون ادبی نیز در پارهای مواقع و مواضع به دلیل سنخیت
مفهومی و کارکرد معنوی ،مفهومی ماندگار پیدا میکنند و خواننده را با وضعیت بشر
گذشته ،حال و آینده پیوند میزنند.
به تعبیرِ ریچاردز و الیوت ،ادبیات ،مصداق حقایق و ارزشهای زنده و پایدار است.
(برتنس )161 :1711 ،شاید بر همین اساس بود که آرنولد و دریدا میپنداشتند که برخی
متون ادبی ،کارکردی قدسی دارند و بازنمودی از جهان خارج هستند و هرگز پایانی برای
آنها متصور نیست( .همان)161 ،
با این تمهیدات ،دلیل گرایش روزافزون انسان معاصر به هنر و ادبیات روشنتر میشود؛
انسان جدید نسبت به انسان پیشین ،اندیشمندتر است و از استیالی ضوابط و قواعد خشک
و بیروحِ ناشی از سیطرۀ شبکههای به هم پیوسته فناوریهای دنیای جدید و سیطرۀ
شتابزدگی ناشی از آن و جباریت نهادهای اجتماعی خسته و آزرده است .انسان امروز
تنها و منزوی است؛ اگر چه در میان جمع میآید ،با خویشتن بیگانه به نظر میرسد و
برای پذیرش معرفتهای نو ،کامالً آمادگی دارد .او تشنۀ معارف تلطیف شده در متنهای
ادبی ،به ویژه متنهای عرفانی فارسی است که در عین ژرفای اندیشگانی ،در سطح زبان
و ظاهر نیز التذاذآفرین هستند .در جهان امروز ،انسان خسته از قهاریت فناوری و
فنساالری بشر ،مجذوب دینی میشود که جزمیات کمتر و عمق انسانشناختی بیشتری
داشته باشد و بخش عمدۀ این ویژگی را در اثنای متنهای ادبی میبیند؛ یعنی بشر از
گفتمانزدگی به فراگفتمان میاندیشد و عالقهمند به زیباییهایی هنری و ادبی است.
(ملکیان)41 :1711،
شاهکارهای ادبیات فارسی در زمان و مکان نمیگنجند؛ بلکه محدودیتهای تاریخی
و جغرافیایی را کنار میزنند و پیچیدگیهای مسائل بنیادی روحی و درونی بشر را در
همه اعصار نشان میدهند .آدمی برای درمان آالم جدید و نوظهور ،بیش از هر چیز به
داروهای معنوی موجود در پیامهای فراتاریخی ادبیات ،بهویژه ادبیات انسانشناسانه
اسطورهای و عرفانی نیاز دارد .انسان معاصر در عصری به سر میبرد که نیروهای فرادستی
همچون سرمایه ساالری ،فنمداری ،دولتساالری یا قدرتگرایی او را تحت فشار قرار
میدهد .سخن اریک فروم در این باره حائز اهمیت است« :انسان امروز تنها مانده است و
خطر از هر سو او را تهدید میکند [و میآزارد و تحت فشار میگیرد] و (او) بهشت خویش
را گم کرده است( .همان)11-77 :
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چرا بشر امروز دچار چنین بحرانهای متفاوتی شده است؟ در پاسخ توان گفت:
یك :انسان دیروز به اندازۀ انسان امروز مشغله نداشته و زندگی اجتماعی ،تا این حد
با ابزار و عناصر فناورانه گره نخورده و درگیر ارتباطات گسترده و گوناگون نبوده است تا
اینهمه دلهره و نگرانی و اضطراب داشته باشد.
دو :انسان گذشته ،با طبیعت و دیگر انسانها مأنوستر بود .انسان دیروز به اندازۀ بشر
امروز ،دچار اطالعات فراوان و پراکنده نبوده و فرصتی بیشتر داشته تا دربارۀ طبیعت
پیرامون خود بیاندیشد ،با آن سخن بگوید و غالباً نوعی احساس همذاتپندارانه با آن
داشته باشد .این حکم دربارۀ مناسبات آدمی با دیگر انسانها هم صادق است؛ یعنی بشر
آنقدر مشغول و دربند اطالعات پراکندۀ بیکرانه نبوده و فرصت اندیشیدن و دوست
داشتن دیگران را بیشتر از آدمیان امروزی در اختیار داشته است .در دنیای جدید ،گسترۀ
آگاهیهای بشر موجب شد تا حساسیت انسانها متوجه زمینههای گوناگون این اطالعات
شود و دائماً در معرض آزردگی و فشار باشد.
سه :انسان گذشته به دلیل همذاتپنداری با کیهان و طبیعت و انس با پیرامون خود،
خوب یا بد ،درست یا نادرست با نگاه صبورانه در برابر نامالیمات سازش داشت و با
سختیها مدارا میکرد و در نتیجه ،آرامش بیشتری نصیبش میشد.
چهار :انسان دیروز به طور مستقیم ،طعم تلخ ِجباریت نهادهای قدرت یا قهاریت
روندهای ناگزیر اجتماعی را نمیچشید .در گذشته ،روابط عمیق عاطفی میان افراد خانواده
و مناسبات ژرف محله و طایفه ،عموماً با عواطف فردی سازگار بودند و تا حدی بسیار با
برنامههای مستمر ،متناسب ،جا افتاده و ماندگار جامعۀ سنتی به همراه آداب و آیینهای
سنتی ،کهنالگوها ،اساطیر و معنویت به آدمی آرامش میبخشیدند و همۀ اینها در عصر
جدید ،بیبرج و بارو مانده و منهدم شدهاند .از اینرو در دورۀ کنونی ،باید به نقش بارز
عوالم تلطیف شدهای چون عرفان ،هنر و ادبیات در زدودن این آفات ،توجه داشت.
از آنجا که بخشهایی از شاهکارهای گرانارج ادبیات فارسی بر اسطورههای قدیم و
حکمتآمیز ایرانی استوار است ،باید برای فهم درست و جامع آنها ،افزون بر نگاهِ
انسانشناختی ،به مالحظات معرفتشناسی ،مردمشناسی و روانشناسی نیز توجه شود.
همچنین ضرورت دارد به بازشناسی ابعاد مختلف حکمت دینی نیز پرداخته شود؛ زیرا
اسطورههای کهن ایرانی عمیقاً با کهنالگوها ،بنمایهها و آموزههای دینی آمیخته است و
رنگینکمانی از آموزههای معرفتی باستانی ،عهد اسالمی و خرده فرهنگهای ایرانی به
وجود آورده است.
بخش عمدهای از مسائل معنوی بشر ،مربوط به مسائل روزمرۀ آدمی نیست بلکه به
مسائل ماهوی و بنیادین برمیگردد؛ یعنی موضوعاتی پیوند خورده با انسان از این جهت
که او انسان به ماهو انسان است .این دسته از مسائل موقوف و منوط به زمان ،مکان،
وضعیت و موقعیت گذرا نیست بلکه از ابتدای آفرینش تاکنون مسئله بشر بوده و هست.

 | 3مقاالت برگزیده همایش هشتم

عارفان ادیب ایرانی در برههای از تاریخ طوالنی این سرزمین ،فرصتی عظیم و کمنظیر در
اختیار داشتهاند تا به تعمّق در خویشتنِ خویش و ساحتهای وجود آدمی بپردازند و
نابترین ارمغانها را از شناختِ حقیقتِ انسانی خود برای همۀ انسانها در همۀ هستی و
برای همۀ زمانها به هدیه بیاورند .اگر مسئله ،معضل یا بحرانِ جهان امروز ،روح انسانهای
معاصر را بیازارد ،درمان آن را میتوان در متنهای ناب ادب فارسی بازجست .برگزاری
همایشی با عنوان «پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی» ،بهانهای است برای گردهمآیی
پژوهشگرانی که به این امر میپردازند.
در پایان فرض است از اهتمام شایستۀ استاد ارجمند جناب آقای دکتر غالمحسینزاده،
رئیس محترم انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی و اعضای دانشمند این انجمن معظم و
سرکارخانم دکتر زهرا حیاتی ،رئیس سختکوش پژوهشکده کاربردی سازی علوم انسانیِ
پژوهشگاه و سرکارخانم دکتر زهرا پارساپور ،رئیس دانشمند پژوهشکده زبان و ادبیات این
پژوهشگاه و همۀ دستاندرکاران محترم این همایش ثمربخش سپاسگزاری کنم.
حسینعلی قبادی
سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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پینوشت
 .1و شگفت آن است که مولوی تخلص خود را «خاموش» برگزیده بود؛ شاید منظورش از
خموشی عین سخنگویی و ناطق بودن است .آنجا که میفرماید:
کاندرو بیحرف میروید کالم
ای خدا ،جان را تو بنما آن مقام
(مثنوی ،دفتر اول ،ص  ،171بیت )7174
و در جایی دیگر میفرماید:
سرّ او سرسبزی بُستان شود
دانـه چون اندر زمین پنهان شـود
(مثنوی ،دفتر اول ،ص  ،42بیت )133
عینِ اظهارِ سخن پوشیدنست
حـرف گفتن بستـن آن روزنست
(مثنوی ،دفتر ششم ،ص  ،111بیت )677
زود گردد با مراد خویش جفت
گفت پیغامبر که :هر که سر نهفت
(مثنوی ،دفتر اول ،ص  ،42بیت )132
در غزلیات میفرماید:
سخنم خورفرشتهست من اگر سخن نگویم ملک گرسنه گوید که بگو خمش چرایی
(غزلیات شمس) 111 :
و در مثنوی میآورد:
کو خـورنـدۀ لقمـههـای راز شـد
ایـن دهـان بستـی ،دهـانی بـاز شـد
(مثنوی ،دفتر سوم ،ص  ،123بیت )7313

منابع
 .1گلدمن ،لوسین ( .)1731جامعهشناسی ادبیات ،ترجمۀ محمدجعفر پوینده ،تهران،
هوش و ابتکار.
 .4قبادی .حسینعلی و محمد خسروی شکیب ( .)1711آیین آینه :سیر تحول
نمادپردازی در فرهنگ و ادبیات فارسی .چاپ دوم .تهران :تربیت مدرس.
 .7برتنس .یوهانس ویلم ( .)1711مبانی نظریه ادبی .مترجم :محمدرضا ابوالقاسمی.
تهران :ماهی.
 .4ملکیان .مصطفی ( .)1711راهی به رهایی ،جستارهایی در باب عقالنیت و
معنویت .تهران :نگاه معاصر.
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گزارش کوتاه
به یاری خداوند مهربان و بلندمرتبه ،هشتمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات
فارسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با همکاری انجمن زبان و ادبیات
فارسی برگزار میشود .مناسبت پژوهشگاه با همایشهای دوساالنه انجمن ،سرآغازی دارد
به این شرح:
همزمان با رسمیت یافتن گروههای پژوهشی در ساختار پژوهشکدههای مختلفِ
پژوهشگاه و با تعریف فعالیتهای بلندمدت اعضای هیأت علمی« ،گروه تحقیقاتِ
بینرشتهای در پژوهشکده زبان و ادبیات» ،افزون بر انجام طرحهای تحقیقی ،برگزاری
سخنرانیها ،نشستهای تخصصی و همایشهای ملی و بینالمللی را در فهرست برنامههای
خود قرار داد .به همین سبب ،انجمن محترم زبان و ادبیات فارسی در پایان همایش هفتم
که سال  1774در استان هرمزگان برگزار شد ،پیشنهاد کرد همایش هشتم با محور قرار
دادن موضوعِ ادبیات و پژوهشهای بینرشتهای ،در پژوهشگاه برگزار شود.
پس از انعقاد تفاهمنامه فیمابین پژوهشگاه و انجمن؛ و توشیح قراردادِ برگزاری همایش
هشتم بهعنوان نخستین همکاری دانشگاهی-پژوهشگاهی ،طرحنامه برگزاری همایش در
دو بخش علمی و اجرایی تنظیم و به معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی ارائه شد .با
تصویب طرحنامه ،دبیرخانه همایش در فروردین 1771راهاندازی شد و فعالیت خود را با
توزیع فراخوان مقاله در دو مرحله مردادماه و مهرماه ،آغاز کرد.
در کنار محور عمومی همایش که طبق اساسنامه انجمن ،اهتمام پژوهشگران به
زمینههای مختلف پژوهشی در حوزه زبان و ادبیات فارسی است ،محور ویژه همایش با
عنوان «ادبیات و پژوهشهای بین رشتهای» اعالم شد؛ یعنی مناسبات ادبیات فارسی با
هنرهای نمایشی ،فلسفه ،مطالعات فرهنگی ،مطالعات تحلیل گفتمان ،مطالعات زنان،
زبانشناسی ،نشانهشناسی ،جامعهشناسی ،روانشناسی ،تاریخ ،نقد بومگرا و مانند آن.
در زمانبندی برنامههای همایش ،پانزدهم آبانماه بهعنوان آخرین مهلت دریافت اصل
و چکیده مقاالت درنظر گرفته شد و با تمدید دو هفته از زمان مقرر ،دبیرخانه فرایند
بررسی مقاالت ارسالی را شروع کرد و مراحل آن به شرح زیر است.
 -در مجموع  711مقاله به دبیرخانه ارسال شد؛
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  61مقاله بهدلیل ارسال در زمان غیر مقرر به نویسندگان بازگردانده شد؛  741مقاله برای تحویل به داوران محترم طی ده روز کدگذاری شدند؛ از آنجاکه پایان آذرماه بهعنوان زمان اعالم نتایج تعیین شده بود ،داوری مقاالت بهشکل حضوری و با برگزاری جلسات فشرده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی ،و مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس ،انجام یافت.
به دلیل حضور برخی از استادان محترم در استانهای دیگر ،تعدادی از مقاالت که در
حوزه تخصص ایشان بود از طریق ایمیل در اختیار داوران قرار گرفت .شایسته یادآوری
است بیش از چهل تن از استادان گرانقدر از دانشگاههای مختلف ،دبیرخانه را در امر
داوری یاری کردند.
 در فرمهای داوری پنج گزینه طرح شده بود .1 :غیر قابل پذیرش؛  .4قابل پذیرشبرای درج در مجموعه مقاالت همایش؛  .7قابل پذیرش برای چاپ در مجموعه مقاالت
همایش و ارائه در همایش؛  .1قابل بررسی در مجله علمی-پژوهشی؛  .2قابل بررسی
در مجله علمی-پژوهشی و ارائه در همایش .پس از جمعبندی نتایج داوری مرحله اول
و بررسی مجدد و اجمالی هر مقاله ،مقرر شد به علت تعداد زیاد مقاالت برگزیده،
تعدادی برای درج در کتاب مقاالت برگزیده همایش ،برخی برای انتشار در لوح فشرده
همایش و تعداد دیگری با تأیید داوران مجالت علمی-پژوهشی ،برای چاپ در مجله
درنظر گرفته شوند؛
 توزیع مقاالت براساس نتایج اعالم شده در مرحله اول به این ترتیب بود 42 :مقالهبرای مجالت علمی -پژوهشی ارسال شد؛  43مقاله برای برای چاپ در کتاب اعالم
شد؛  121برای انتشار در لوح فشرده فهرست شد؛ و سایر مقاالت با ساختار یا محتوای
مورد نظر همایش متفاوت بود و در شمار مقاالت پذیرششده قرار نگرفت؛
 پس از مشخص شدن نتیجه داوری مجالت علمی-پژوهشی ،و اعالم سیزده مقالهپذیرش شده ،مقاالتِ بازگردانده برای نشر در کتاب یا لوح فشرده بازبینی شدند .با
اعمال چند تغییر و جابهجایی از سوی کمیته علمی همایش ،نتایج نهایی داوری
مقاالت و شیوه پذیرش 117مقاله ،به شرح زیر در سایت پژوهشگاه قرار گرفت17 :
مقاله برای درج در مجالت علمی -پژوهشی؛  43مقاله برای نشر در کتاب مقاالت
برگزیده؛  117مقاله برای نشر در لوح فشرده.
 دستهبندی مقالههای پذیرششده براساس موضوع و رویکرد پژوهش در جدول زیرخالصه شده است:
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موضوع و رویکرد مقالهها
شعر کهن فارسی با رویکرد مطالعات سنتی
شعر کهن فارسی با رویکردهای جدید نقد
نثر کالسیك فارسی با رویکرد رویکرد مطالعات سنتی
نثر کالسیك فارسی با رویکردهای جدید نقد
ادبیات داستانی معاصر با رویکرد مطالعات سنتی
ادبیات داستانی معاصر با رویکردهای جدید نقد
شعر معاصر فارسی با رویکرد مطالعات سنتی
شعر معاصر فارسی با رویکردهای جدید نقد
کلیات ادبی (فنون و صناعات ادبی)
دستور و زبانشناسی
نقد نظری
پژوهشهای بینرشتهای
ادبیات تطبیقی (عربی ،کردی ،اروپایی)
موضوعات پراکنده
جمع مقالهها

تعداد
76
12
13
14
2
16
7
1
2
2
1
41
11
12
117

از آنجا که همایشهای علمی-ادبی ،محل بروز و ظهور جریانهای فکری و تحقیقی
در حوزه زبان و ادبیات است ،نقد و تحلیل مقالههای ارسالشده ،بهویژه در زمینه
پژوهشهای بینرشتهای ادبیات به استادان گرانقدری سپرده میشود که در نشستها و
میزگردهای همایش حضور خواهند داشت.
در پایان ،سر بر آستان خداوند یاریگر و مهربان میسایم که از الف تا یا ِء نوشته و
نانوشته این همایش یاریام کرد .هم از رحمت اوست که بختیار بودم در همراهیِ
همراهانم:





آقای دکتر حسینعلی قبادی ،رئیس محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی؛ و حمایتهای استادانهشان.
آقای دکتر غالمحسین غالمحسینزاده ،رئیس محترم انجمن زبان و ادبیات فارسی؛
و اعتماد بزرگورانهشان.
آقای دکتر سیدسجاد علم الهدی ،معاون محترم پژوهشی و تحصیالت تکمیلی؛ و
تأیید دلگرمکنندهشان.
سرکار خانم دکتر زهرا پارساپور ،رئیس محترم پژوهشکده زبان و ادبیات فارسی؛ و
همراهی و همکاریشان.

 | 11مقاالت برگزیده همایش هشتم







آقای دکتر علیاصغر بشیری ،دبیر محترم اجرایی همایش؛ و تالش و کوشش
بیدریغ و بیمنتشان.
سرکار خانم حمیده موسوینژاد ،کارشناس محترم دبیرخانه؛ و دلسوزی و مهربانی
بیحد و بیوصفشان.
سرکار خانم افسون قنبری ،نماینده محترم انجمن زبان و ادبیات فارسی؛ و دوستی
و همسوییشان.
آقای محسن باباخانی ،طراح و گرافیست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی؛ و بذل هنرمندیشان.
کمیته علمی همایش :همکاران عزیزم در پژوهشکده زبان و ادبیات؛ استادان
ارجمندم در انجمن زبان و ادبیات فارسی؛ و استادان داور در سایر دانشگاههای کشور.
زهرا حیاتی
دبیر علمی همایش
بهمن 1695
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بررسی تطبیقی مفاهیم عشق ،وحدت و رنج از دیدگاه موالنا و فرانکل
(با تأکید بر داستان پادشاه و کنیزک)
انصاری1

شهره
مونا
آزاده سیدمیرزایی7
مهرپارسا4

چکیده
مثنوی محصول ذهن رامنشده و وحشی موالناست .در آفرینش آن هیچ تصنع ،تکلف ،مالحظه و
قیدی به چشم نمیخورد .موالنا در مثنوی بارها به ویژگی وصفناپذیری عشق اشاره کرده است.
ازجمله حکایت پادشاه و کنیزک در دفتر اول مثنوی که آیینهی تمامنمای عشق است .وی در
این داستان با چیرهدستی تمام ،جلوههایی از تصویر شاه و کنیزک را در توصیف عشق به کار
می برد و پس از بیان ناتوانی اندیشۀ آدمی در شرح و معرفی عشق ،بهترین وسیله در شناخت و
شرح آن را خود عشق میداند .موالنا عشق را به دو دسته عشق جسمانی و روحانی تقسیم کرده
است .فرانکل ،روانشناس اتریشی و بنیانگزار روش معنادرمانی یا لوگوتراپی ،نیز سه بعد را برای
عشق بیان کرده که شامل :عشق جنسی ،شهوانی (روانی) و روحانی است .پژوهش بینرشتهای
حاضر ،به تشریح و تبیین سه مسألۀ :عشق ،اتحاد عاشق و معشوق ،و رنج عاشقانه از دیدگاه
فرانکل و تطبیق و مقایسه آن با عناصر موجود در حکایت پادشاه و کنیزک پرداخته است .هدف
از طرح این موضوع در این مقاله ،بهدلیل مطابقتی است که نظریه فرانکل با حکایت یادشده دارد.
چنانکه یافتههای پژوهش نشان میدهد ،زندگی پرتالطم و پرفراز و نشیب موالنا و فرانکل به
شکلگیری دیدگاههای مشترک آن دو در مفاهیم عشق ،وحدت و رنج منجر شده است .الزمه
عشق از دیدگاه هردو ،یگانگی و منحصر به فرد بودن معشوق است -که در نهایت عاشق و معشوق
را به وحدانیت میرساند .-هردو معتقدند که رنج ،بخش جداییناپذیر عشق است و به آن معنا
میبخشد .در این مطالعه گردآوری اطالعات به روش کتابخانهای و با رویکرد تطبیقی و تفسیری
انجام شده است و چارچوب پژوهش برگرفته از تفاسیر مختلف داستان پادشاه و کنیزک در
مثنوی؛ و کتابها و مقاالت مرتبط با معنادرمانی فرانکل میباشد .در مرحله اول برای تشریح
موارد یادشده ،برخی از آثار مهم فرانکل بررسی شد و پاسخ موارد مورد نظر ،استخراج و سپس با
تفاسیر مختلف حکایت پادشاه و کنیزک مورد تطبیق و تفسیر قرار گرفت.
واژههای کلیدی :موالنا ،فرانکل ،عشق ،وحدت وجود ،رنج ،حکایت پادشاه و کنیزک.
 .1عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 .2کارشناس ارشد ادبیات فارسی
 .3کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
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 .1پیشینۀ پژوهش
با مراجعه به منابع و ماخذ متعدد ،میتوان دریافت که مقاالتی در مورد جنبههای مختلف
داستان کنیزک و پادشاه نگاشته شدهاند .ازجمله :قبادی و گرجی که به «تحلیل داستان
پادشاه و کنیزک بر مبنای شیوه تداعی آزاد و گفتگوی سقراطی» پرداختهاند .همچنین
میتوان به مقالههای «عشق از دیدگاه موالنا و فرانکل و انطباق آن بر کتب درسی» از
راضیه سلمانپور ،مقاله «تاملی در داستان عاشق شدن پادشاه بر کنیزک» از احمد شوقی
نوبر و الهام باقریان بستان آباد ،و مقاله «مفهوم عشق از دیدگاه موالنا و یونس امره» اشاره
کرد .اما مقالهای در بررسی عشق ،وحدت عاشق و معشوق و رنج از دیدگاه موالنا و فرانکل
بر اساس داستان پادشاه و کنیزک بهطور مجزا یافت نشد .لذا در این جستار به تطبیق
دیدگاههای موالنا و فرانکل پیرامون عشق ،اتحاد عاشق و معشوق و رنج در باب داستان
پادشاه و کنیزک مثنوی پرداخته شد.
 .1مقدمه
مثنوی معنوی موالنا جالل الدین محمد بلخی بزرگترین منظومه عرفانی و روحانی بشر
است .در این اثر جاودان ،علم و عشق و عرفان ،به شیوۀ خاص موالنا در هم تنیده شده
است .عشق از بنیادیترین مبانی مکتب عرفانی موالناست .در واقع عشق کلید رمز احوال
و افکار و آثار اوست .یکی از شگفتانگیزترین حاالت بشری عشق است .مثنوی با عشق
آغاز میشود و به عشق پایان مییابد .عشق یافتنی است نه بافتنی .ابن عربی میگوید
هرکس عشق را تعریف کند آن را نشناخته است (زمانی .)174 :1711 ،اصوال دیوان کبیر
و احتماال شش دفتر مثنوی مدخلی برای درک عشق رمزآلود موالنا به شمس است (تدین،
 )131 :1711و داستان پادشاه و کنیزک آئینه تمامنمای روایتهای داستانی مثنوی است
و سراسر درس عشق است و دلدادگی .این قصه تالطم دل است که با کشف عشق بر
ساحل آرامش دست مییابد .موالنا در الیههای ذهنی خود نفس را به آنسوی عقل هدایت
میکند .این داستان با عبور از عشقی کوچک به عشقی بزرگتر میرسد .موالنا در این
داستان تعریف عشق را به خود عشق واگذار میکند (زمانی .)11 :1711 ،وی عشق سوزان
کنیزک را که به اعتباری شیدایی و به فرجام انسانی عرفانی است بدان منظور در دفتر
اول آورده است که پیشدرآمدی برای درک یا تجزیه و تحلیل عشق متعالی و الهوتی وی
به شمس باشد .شمس رسالت خویش را -که برافروختن آتش عشق در دل جاللالدین
محمد بود -به شیوهای مطلوب به پایان رسانید و این شعله مقدس در جان موالنا شور
عرفانی ایجاد کرد و معیاری برای عشق راستین و الهام بخش شوق و شور و ناآرامی شد و
بهتدریج نمایشگر واقعیتهای زوایای دل و روح گردید (تدین.)132 :1711 ،
ویکتور امیل فرانکل ( ،)Viktor Emil Frankelعصبشناس ،روانپزشک و
روانشناس وجودگرای قرن بیستم ،بنیانگذار نظریه «تحلیل وجودی» یا «معنادرمانی»

مقاالت برگزیده همایش هشتم |11

است .سهبعدی بودن ماهیت انسان (جسم ،روان و روح) و تفکیک آنها از یکدیگر ،و توجه
خاص به بعد روحانی ،از ابداعات نظریه معنادرمانی فرانکل است .ولی عدم تبیین تمایز
دقیق میان روان و روح و ارائه نکردن گزارشی از تعامالت و تأثیرات متقابل ابعاد سه گانه،
از کاستیهای آن به شمار میرود (حسنی بافرانی .)42 :1771 ،تجربیات ناگوار فرانکل در
طول سه سال اسارت و رنج در اردوگاههای کار اجباری سبب شد تا وی از نظر روحی
متحول شود؛ همین تحول و دگرگونی به شکلگیری نظریۀ لوگوتراپی و معنادرمانی منجر
گردید (فرانکل .)2 :1717 ،بنا بر آنچه گفته شد ،میتوان دریافت که شرایط سخت زندگی
موالنا و فرانکل به نوعی زمینۀ تحول روحی آنها را فراهم کرد و به شکلگیری دیدگاههای
مشترک بین آن دو انجامید.
لذا هدف از انجام این تحقیق ،بررسی دیدگاههای مشترک موالنا و فرانکل در باب
عشق ،وحدت و رنج است و علت انتخاب حکایت پادشاه و کنیزک ،بعد روانشناسانۀ قوی
در آن است .به نقل از تدین ،داستان سمبولیک و عرفانی کنیزک و پادشاه داستانی
روانشناسانه است ( .)132 :1711بهویژه آنجا که طبیب الهی چون روانشناسی حاذق با
گذر از عالئم جسمانی و نفوذ در الیههای عمیق ذهن و روان وی ،سعی در کشف علت
بیماری کنیزک دارد.
 .6مضمون و محتوای داستان شاه و کنیزک
داستان در باب کنیزک زیبایی است که شاهی عاشق او میشود ،او را میخرد و به
حرمسرای خویش میبرد و طالب وصلش میشود .اما یک عشق سابق ،عشق به زرگری
که در گذشته مالک کنیزک بوده ،او را بیمار میکند و از اینکه آمادۀ قبول عشق پادشاه
شود ،محروم میدارد .چون طبیبان از معالجه او درمیمانند و عجز آنها آشکار میشوند،
پادشاه برای نجات کنیزک به درگاه الهی تضرع میکند .سرانجام طبیبی الهی که از جانب
خداوند به درگاه پادشاه میآید ،با نفوذ در ضمیر بیمار ،راز عشقی را که در حق زرگر
داشت کشف میکند و باالخره با تمهیدی زیرکانه ،عشق و التهاب کنیزک را در مورد زرگر
خاموش میکند و در دنبال فدا کردن زرگر ،کنیزک را آماده قبول عشق پادشاه میکند
(زرینکوب.)16 :1714 ،
 .5منشأ داستان
از مطابقه داستان پادشاه و کنیزک در مثنوی ،تصور میرود که مأخذ موالنا همان حکایت
چهار مقاله عروضی است؛ زیرا عناصر حکایت و طرز وقوع حادثه طوری است که با روایت
چهار مقاله مشابهت تام دارد (فروزانفر .)1 :1764 ،البته استاد زرینکوب بیان میکند که
موالنا ظاهرا قسمتی از این حکایت را -که شامل طرز تشخیص بیماری است -از قصه
ابنسینا در چهار مقاله عروضی یا روایت مشابهی از شهرستانی در باب بقراط و قسمتی
دیگر که مربوط به طرز مسموم کردن زرگر است ،از حکایت استاد و شاگرد در مصیبتنامه
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عطار اخذ کرده باشد .معهذا تلفیق این اجزا بهنحوی که مراد خود او را در تقریر حال روح
و لزوم رهایی آن از تعلقات جسمانی بیان نماید .ظاهرا ابداع موالنا حاکی از قدرت قریحه
او در قصهپردازی است (زرینکوب.)141 :1714 ،
کنیزک -که در کل داستان و تاآنجاکه رمز قصه مربوط به سیر روح در نزول و صعودش
به عالم ماده و عالم جان نظر میآید ،رمزی از روح انسان است و مقدر شده تا با پادشاه
بهعنوان نمودگار عالم ماورای حس ،اتحاد بیابد .ولی عشق زرگر -که درواقع وجودش
رمزی از زیبایی و زرق و برق دنیای حس محسوس است -کنیزک را از نیل بدین سرنوشت
عالی ،به این عشق بزرگتر باز میدارد .اما طبیب غیبی -که از جانب خدا و مظهر و رمز
مرشد روحانی صوفیه است -موفق میشود زرگر را بهتدریج ناخوش کند تا چهره بیمار و
ناخوشایند او عشقی را که دختر در حق وی دارد ،ریشهکن سازد ،و سرانجام کنیزک را از
یک عشق حقیر به یک عشق واال که اولین قدم در راه نیل به عشق بزرگ -که عشق به
خداست -تعالی دهد (همان.)14 ،
 .1تحلیلی دیگر از حکایت پادشاه و کنیزک
در این حکایت ،پادشاه معرف روح است که سلطان تن بهشمار میرود .او از کانون ارواح
برای صید معانی و مفاهیم عالی انسانی بیرون میآید و در آنجا با کنیزک -که همان نفس
اماره است -دیدار میکند؛ غافل آنکه نفس اماره شیفتهی دنیاست که به سیمای زرگری
درمیآید که کاالهایی دارد قیمتی و خیرهکننده ،آنها را به تماشا میگذارد تا مشتاقان
بخرند .منظور از طبیبانی که سلطان به بالین کنیزک دعوت میکند ،پیران دلیل است که
از جهان درون آگاهی ندارند تا بیماران را از غم درد و غم نجات بخشند .منظور از طبیب
غیبی ،استاد دردشناس حقیقی است که با ساختن دارو ،یعنی ریاضت ،دنیا را از چشم
نفس اماره انداخت ،تا اینکه نفس اماره به مرحله نفس ناطقه رسید و از هوسها به دور
ماند و موفق شد با سلطان روح انیس و جلیس شود (تدین.)132 :1711 ،
 .3زندگی موالنا و فرانکل
 .1-3زندگی فرانکل ()1991-1901
دکتر ویکتور فرانکل استاد عصبشناسی (نورولوژی) و روانپزشکی دانشکده پزشکی وین
و استاد ممتاز معنادرمانی ( )Logotherapyدر رواندرمانی است که بعد از روانکاوی
فروید (مکتب اول) و روانشناسی فردی آدلری (مکتب دوم) ،به «مکتب سوم روان درمانی
وین» معروف شده است .دکتر فرانکل در سال  1712م .در وین متولد شد و دکترای
پزشکی و سپس دکترای روانپزشکی خود را از دانشگاه وین گرفت .در طی جنگ جهانی
دوم نازیها دستگیرش کردند .او مدت سه سال در اردوگاههای کار اجباری اسیر بود
(فرانکل )17 :1737 ،تاجاییکه فقط وجود برهنهاش برای او باقی ماند .پدر ،مادر ،برادر و
همسرش نیز در همین اردوگاهها جان سپردند و خواهرش تنها کسی بود که از این
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اردوگاهها جان سالم به در برد .درحقیقت ،تجربیات دردناک او در اردوگاههای کار اجباری
به شکلگیری مکتب معنادرمانی یا لوگوتراپی منجر شد .او میگوید «این تجربیات گرانبها
برای من احساسی شگرف آفرید که پس از تحمل آنهمه رنج ،دیگر چیزی نبود که از آن
بترسم ،مگر خدا» .واژههایی که از قلب دکتر فرانکل برمیخیزد ،بر دل مینشیند چون بر
تجربههای بسیار ژرف استوار است .صادقانه و ژرفتر از آن است که انسان کوچکترین
رنگی از فریب در آن ببیند .پیامهای او واالست و ارزنده.
در معنادرمانی ،فرانکل ریشه اختالالت روانی آدمی را نتیجه ناتوانی بیمار در پیداکردن
معنا و مسئولیتی در زندگی میداند .برخالف فروید -که بر ناکامی در زندگی جنسی تأکید
دارد -فرانکل بر ناکامی در معناطلبی تأکید میکند ( .)6-2 :1717نظریه معنادرمانی یا
هستیدرمانی فرانکل ،مبتنی است بر فلسفۀ وجودی (Existentialisۀ) .هسته مرکزی
در اگزیستانسیالیسم آن است که اگر زندگی کردن رنج بردن است ،برای زنده ماندن باید
ناگزیر معنایی در رنج بردن یافت .هرکس باید معنای زندگیاش را خود جستجو کند و
مسئولیت آن را نیز بپذیرد .فرانکل معتقد است «کسی که چرایی زندگی خود را یافته ،با
هر چگونهای خواهد ساخت» .از نظر فرانکل« ،معنی» هستیِ انسان ،ساخته و پرداختۀ
خود او نیست ،بلکه حقیقتی است که باید آن را جستجو و کشف کرد (همان.)1 ،
معنادرمانی بر سه واقعیت بنیادین وجود انسان تأکید دارد :الف .معناطلبی ،ب .وجود معنا
در رنجها وزحمتها و ج .وجود اراده آزاد و اختیار (.)Kimble, 2000: 5
تحلیل وجودی در شکل معنادرمانی یا لوگوتراپی بدان معناست که انسان را بهطور
عام و فرد روانرنجور را بهطور خاص ،از مسئول بودنش آگاه میکند؛ چراکه فقط از
معنویت یا روحانیت یا وجودیت انسان است که میتوان مسئول بودن را تعریف کرد .در
تحلیل وجودی ،آنچه به سطح آگاهی انسان میرسد ،خویشتن خویش است و انسان در
این سطح خویشتن را مالقات میکند (فرانکل.)72 :1732 ،
در داستان پادشاه و کنیزک ،پادشاه با دیدن طبیب الهی ،خویشتن خویش یا همان
بعد روحانی و ملکوتی خود را مشاهده میکند و بدان آگاه میشود .روانشناسی تا زمان
فرانکل ،انسان را تا عمق غرایزش پیگیری کرده ،اما به عمق روحانی او بسیار کم رفته
است (همان .)21 ،این در حالی است که از نظر فرانکل هر انسان ،وجودی معنوی و
روحانی است که یک الیۀ ظاهریِ روان -بدنی هم دارد با تمرکز در اطراف محور وجودی،
روحانی و فردی است ،موجود انسانی نهتنها منفردشده ،بلکه منسجمشده نیز میباشد.
بنابراین ،فقط محور وجود روحانی است که وحدت و تمامیت انسان را تشکیل میدهد.
درحقیقت این تمامیت سه گانۀ (جسم ،روان و روحانیت) انسان او را تام و تمام و کامل
میکند (فرانکل .)11-13 :1732 ،در داستان کنیزک و پادشاه نیز موالنا به این سه بعد
وجود آدمی بهشکلی نمادین و سمبولیک اشاره کرده است .از اتحاد این سه بعد وجود
آدمی وحدت وجود و کامل شدن شکل میگیرد.
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 .1-3زندگی موالنا
حضرت موالنا نیز با وجود چندین فضایل و خصایل و اخالق حمیده و شمایل و مقامات و
کرامات انوار و اسرار -که در دوران خود بینظیر بود -طالب شمسالدین تبریزی شده بود
و خدمت شمس نیز من جمیعالوجوه فدای عشق او گشته بود (افالکی :1764 ،ص -613
 .)611عشق مولوی به شمس و شیدایی و شوریدگی حاصل از برخورد این دو (ابرمرد)،
بیقراری ،امید و دلهره ،از بودن یا نبودن با شمس ،با هیچ اصل شناختهشدۀ «روانکاوی
غربی» ،درکشدنی و درخور توجیه و تفسیر نیست ،بلکه موردی استثنایی است .برای
وصف عمق شوریدگی مولوی و شکوه اعتراف او ،باید به حدیث نفس خود او از این انقالب
کهکشانی (منظومهای بالغ بر سههزار و پانصد غزلواره و دهها هزار بیت مثنوی) گوش فرا
داد (صاحب زمانی .)61 :1721 ،نقش اسطورهای عشق جاللالدین محمد ،زمانی به اوج
خود میرسد که با ناامیدی کامل از دیدار شمس تبریزی به قونیه باز میگردد .این عشق
طاقتفرسا موالنا را بهغایت بیقرار و ناآرام کرد ،تاجاییکه این بیقراری و ناآرامی بهصورت
جنون و سرمستی جلوهگری میکرد .فضیلت این عشق معنوی روحانی -که بر پاکدامنی
و صفای دل تکیه دارد -در این است که در عین واقعگرایی ،حرکتی بهسوی کمال ،زیبایی
و ذات هنری است .میتوان گفت که عشق اعجازآمیز موالنا موجب میشد که محبوبش
را همانگونه که بود ،در خود یا سیمای واجد شرایط دیگری مشاهده کند و این کار ثمرۀ
تصفیه و تعالی روح و جسم است (تدین.)161 :1711 ،
موالنا و شمس را میتوان بهحق از پیشگامان پرورش ذوق لطیف عرفانی در مشرق
نامید ،بهویژه شمس در انفجار روحی موالنا -که به تولدی تازه تبدیل یافت -نقش
تعیینکنندهای داشت .شمس موالنا را با ابعاد نامتناهی هستی آشنا کرد و نشان داد که
با همه عظمت علمی ،در تندباد ساحت عرفان پویای عاشقانه ،ذرهای یا پرِ کاهی نیست
(همان .)46 ،شمس از نظر موالنا انعکاس سیمای کائنات و قلب مهرانگیز ساحت عشق و
جلوهگر زیباییها و حقیقت هستی است .موالنا در این عشق جهانسوز ،خود را از همه
قید و بندها حتی از قید و بند عروض و قافیه رها میکند و قصۀ عشق رابا تعابیر مختلف
ساز مینماید (همان.)167 ،
 .1وجوه مشترک زندگی فردی موالنا و فرانکل و شکلگیری دیدگاههای مشترک
در اینکه شمس احوال موالنا را دگرگون کرد ،تردیدی نیست؛ اما حقیقت پیوند آن دو
ورای حد مریدی و مرادی مرسوم است .اگر موالنا اغلب شمس را مرشد میشمرد ،خود
دانشمندی تمام و شیخی کاملعیار بود و مریدان بسیار داشت .شمس جمال جان خود را
در آئینه وجود موالنا منعکس میدید و موالنا متبحرترین و بصیرترین دانشمند اهل دلی
بود که شمس به عمر خود مالقات کرده بود (لوئیس.)411 :1716 ،
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همانند موالنا ،فرانکل نیز قبل از اسارت در اردوگاههای رنج و درد ،دانشمندی نامداردر
حوزه عصبشناسی بود و ورود او به اردوگاههای کار اجباری و اسارتش ،مقدمهای در تحول
روحی و روانی او بود .درحقیقت اسارت برای فرانکل نوعی رهایی و آزادی از خویشتن یا
فردیت بود.
موالنا نیز بهدنبال رهایی از محدودیتها و تعلقات ظاهری بود؛ آنهم از طریق وارهیدن
از فردیت مشروط و محدود (تدین .)116 :1711 ،به عقیده نگارنده ،عشق موالنا به شمس
نیز سرآغاز دگرگونی روحی وی و گسستن از قید و بندهای مادی و دنیایی بود که او را
بهسوی کمال انسانی سوق داد .افالکی میگوید ،اگرچه حضرت موالنا ،شمسالدین را
بهصورت در دمشق نیافت ،به معنی ،عظمت او را و چیزی دیگر در خود یافت (افالکی،
.)677 :1764
پس از دگردیسی روحی موالنا توسط شمس ،چنین به نظر میرسد که شمس ،موالنا
را بهعمد ترک میگوید و دوری گزیدنش از موالنا بخشی از ارشاد او برای رسیدن به
مرحله بعدی استکمال روحانی است (لوئیس .)416 :1716 ،عشق مهمترین عاملی بود که
به موالنا در فراق شمس ،نیرو میبخشید تا به زندگی امیدوار باشد و وی را مظهر مقاومت
و پایداری در برابر نامالیمات و شداید مینمود؛ عشق بود که به وی اقتدار ،شجاعت و
بیپروایی عطا کرد (تدین.)177 :1711 ،
فرانکل نیز در اردوگاه کار اجباری و در آن شرایط سخت و طاقتفرسا بیان میکند
که برای اولین بار به درک حقیقت عشق نائل شد .او میگوید:
در اینجا بود که به معنای بزرگترین رازی که شعر ،اندیشه و باور بشر باید
آشکار سازد دست یافتم ،رهایی بشر از راه عشق و در عشق است ،پی بردم
که چگونه بشری که همهچیزش را در این جهان از دست داده میتواند به
خوشبختی و عشق بیندیشد ولو برای لحظهای کوتاه .بشر در شرایطی که
خأل کامل را تجربه میکند و نمیتواند نیازهای درونیاش را بهشکل عمل
مثبتی ابزار نماید ،تنها کاری که از او برمیآید این است که در حالی که
رنجهایش را به شیوههای راستین و شرافتمندانه تحمل میکند ،میتواند
از راه اندیشیدن به معشوق و تجسم خاطرات عاشقانهای که از معشوق دارد
خود را خشنود گرداند (فرانکل.)61-27 :1717 ،
به نظر میرسد موالنا و فرانکل پس از گذراندن شرایط سخت و طاقتفرسا چون درد
و رنج فراق و دوری ،از خویشتن تهی شدند و به عشق حقیقی دست یافتند.
موحد بر اساس سخنانی که شمس در اوقات مختلف راجع به موالنا میگوید ،سه
مرحلۀ پیاپی از تحول روحی را در موالنا میبیند ،نخستین مرحله موالنایی است خام که
«هنوز یکسره از خود تهی نشده است و به تبحر و تسلط خویش در علوم متداول مینازد».
در این مرحله ،به گفتۀ موحد ،موالنا جاللالدین هنوز اطمینان ندارد که هرچه را شمس
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میگوید ،بپذیرد و به خواندن کتابهای دیگران ادامه میدهد .موالنا در مرحلۀ بعدی
پیوند با شمس« ،سراسر وجودش در شمس غرق گشته واز خود به دیگری نمیپردازد»؛
اما شمس میکوشد او را هدایت کند تا از این استغراق برون آید وبه عالم واقع بازگردد.
این مرحله دستکم شامل نخستین جدایی شمس از موالناست .اما شمس وقتی که پس
از نخستین غیبت خود به قونیه بازمیآید ،موالنا را از نظر تحول روحی کامل میبیند.
اکنون موالنا در نخستین ظهور از این کمالیافتگی ،تعالیم و فیوضات شمس را آنچنان
که ماه نور خورشید را باز میتاباند ،بر دیگران منعکس میکندد (لوئیس.)413 :1716 ،
همانند موالنا ،در زندگی فرانکل نیز میتوان سه مرحلۀ تحول روحی وروانی را مشاهده
کرد .فرانکل نیز قبل از تحول روحی خود و دستیابی به معنا ،پزشکی نامداری بوده ،از
جایگاه اجتماعی واالیی برخوردار بود .اما با دستگیری و به زندان افتادن ،وارد مرحلۀ بعدی
تکامل روحی خود میشود .در آنجا او همۀ تعلقات دنیوی خود را از دست میدهد و
بدینترتیب پس از تحمل دردها و رنجهای بسیار ،بهسمت رهایی از خویشتن و رسیدن
به معنا (عالم ابدیت) میرود .در مرحلۀ آخر که مرحله رهایی از اسارت است ،او دوباره
زاده میشود و دیدگاهش در مورد معنادرمانی و لوگوتراپی شکل میگیرد.
 .1مفاهیم نظری عشق
سیدجعفر سجادی مینویسد:
عشق میل مفرط است ،و اشتقاق عاشق و معشوق از عشق است ،و به معنی
فرط حب و دوستی است .عشق نیز چون به کمال خود رسد ،قوا را ساقط
گرداند و حواس را از کار بیندازد و طبع را از غذا باز دارد و میان محب و
خلق مالل افکند و از صحبت غیردوست ملول شود یا بیمار گردد و یا دیوانه
شود و یا هالک گردد .گویند عشق آتشی است که در قلب واقع شود و
محبوب را بسوزد .عشق دریای بالست و جنون الهی است و قیام قلب است.
با معشوق بالواسطه .عشق مهمترین رکن طریقت است و این مقام را تنها
انسان کامل که مراتب ترقی و تکامل را پیموده است ،درک کند .عاشق را
در مرحلۀ کمال عشق حالتی دست دهد که از خود بیگانه و ناآگاه میشود
و از زمان و مکان فارغ و از فراق محبوب میسوزد و میسازد (.)774 :1764
عشق را به حقیقی و مجازی تقسیم کردهاند :عشق مجازی که ابتدا محبت
و هوی و بعد عالقه و بعد وجد و عشق است که منشأ آن هوی و حب
مجازی است و پس از مرتبت عشق ،شغف است که سوزاندۀ قلب است و
عشق حقیقی الفت رحمانی و الهام شوقی است (العشق شبکه الحق) و ذات
حق که واجد تمام کماالت است و عاقل و معقول به ذات است ،عاشق و
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معشوق است و به جمله عشق حقیقی عشق به لقای محبوب حقیقی است
که ذات احدیت باشد (همان.)771 ،
 .1-1تعریف لغوی عشق
به حد افراط دوست داشتن ،دوستی مفرط ،مرضی است وسواسی که مردم را به سوی
خود میکشد .جهت خلط و تسلیط فکر بر نیک پنداشتن بعضی صورتها .گویند که
مأخوذ از عشقه است که گیاهی است که آن را لبالب میگویند .چون بر درختی پیچد آن
را خشک کند .همین حالت عشق است که بر هر دلی که طاری شود ،صاحبش را خشک
و زرد کند (سیداحمد حسینی کازرونی،؟.)3 :
 .1-1تعریف عشق از نظر روانشناسی
یکی از عواطف است که مرکب میباشد از تمایالت جسمانی ،حس جمال ،حس اجتماعی،
تعجب ،عزت نفس و . ...عالقه بسیار شدید و غالبا نامعقولی است که گاهی هیجانات
کدورتآمیز را سبب میشود و یکی از مظاهر مختلف تمایالت اجتماعی است که غالبا
جزو شهوات به حساب میآید (جاللالدین همایی.)147 :4276 ،
 .6-1تعریف عرفانی عشق
عشق به معبود حقیقی که اساس و بنیاد هستی بر آن بنا شده و جنب و جوشی است که
سراسر وجود را فراگرفته بهطوریکه کمال واقعی را در عشق باید جستجو کرد .در تعریف
دیگر ،جمعیت کماالت را گویند که در یک ذات باشد و این جز حق را نبود (همان).
 .5-1اقوال مشایخ
سرور عارفان جهان ،امام جعفر صادق میفرماید :عشق جنون الهی است نه مذموم و نه
محمود .احمد خضرویه گفت :حقیقت معرفت عشق به اوست به دل و ذکر اوست به زبان
و بریدن همت از ماسوی است؛ محمدبن علی ترمذی گفت :حقیقت عشق به خدای دوام
انس است به ذکر او؛ واسطی گفت :عشق موجب معرفت و شوق موجب انس است ،و هرکه
را شوق و انس نباشد باید بداند که عاشق نیست؛ بایزید بسطامی گفت :عشق او آمد و
هرچه جز دون او بود برداشت ،و از ما اثری نگذاشت ،تا یگانه ماند چنانکه یگانه است.
عشق از مسائل مهم تصوف بلکه رکن و اساس این مکتب عظیم است .همانطور که
حکما عقل را مالک تشخیص و شناسایی و معرفت انسان میدانند ،صوفیان عشق را مالک
تشخیص و شناسایی معرفت انسان میدانند (سید صادق گوهرین171 :1714 ،و .)177
 .9پیشینۀ عشق در آثار عرفا و فالسفه
عشق بیشک مهمترین موضوعی است که همواره روحبخش ادبیات اصیل اقوام و ملل
مختلف بوده است .درعینحال که این مضمون در البهالی سطور آثار ادبی از نظم و نثر
گنجانیده شده ،کتابهای مستقلی نیز در فرهنگهای گوناگون به زبانهای مختلف نوشته
شده که در آنها عشق از لحاظ ادبی ،اجتماعی ،فلسفی و عرفانی مورد بحث قرار گرفته
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است .برای نمونه ،مهمترین و قدیمیترین اثری که در زبانهای اروپایی در این مورد
تصنیف شده ،مکالمه مشهور و دلانگیز افالطون به نام «سمپوزیوم» است که به
فارسی«،میهمانی» ترجمه شده است .در این اثر ادبی و فلسفی ،افالطون معانی مختلف
عشق را بازگو کرده و حقیقت عشق را عشق به حسن و جمال معرفی نموده است .این
کتاب مهم در آثار فالسفه اسالمی نیز بدون تأثیر نبوده است (غزالی .)7 :1727 ،از دیدگاه
افالطون ،عشق ،جنون الهی است که به جسم و ماده عالم کون و فساد ،تعینات و ظواهر،
قوۀ تمییز و شناخت ،موجبات جدایی و انفصال ،بیاعتناست و فارغ از مصیبت دوگانگی و
دوئیت و منیت و توئی ،بهسوی منشأ یگانه و یکتای سراسر عالم هستی پرواز میکند
(تدین.)116 :1711 ،
در حوزۀ عرفان ،ظاهراً عبدالواحدبن زید ،یکی از نخستین زاهدان صوفیمشرب مکتب
بصره در قرن اول ،واژه «عشق» را برای نخستین بار در توصیف رابطۀ انسان و خدا به کار
گرفت و دراینباره به حدیث قدسی «عشقنی و عشقته» اشاره کرد (پورنامداریان:1714 ،
 .)44در نیمه دوم قرن سوم ،برخی از مشایخ بغداد مانند ابوالحسن نوری و بعضی از مشایخ
شام و خراسان از این واژه -که تا قرن پنجم رسما وارد ادبیات نشده بود -استفاده کردند.
البته تجربۀ ناگوار عرفایی چون حالج و سهروردی ،تا قرنها موجب پرهیزی محتاطانه از
به کار بردن این لفظ میشد و این امر تا زمانی ادامه یافت که احمد غزالی ،آزادانه و آشکار
این واژه را به تصوف راه داد (کجوری.)61 :1717 ،
در فرهنگ اسالمی از زمانی که مسلمانان به فلسفه و علوم مختلف روی آوردند ،به
عشق نیز مانند سایر موضوعات عالقه نشان دادند؛ ازجمله کتابهای معروفی که در
قرنهای سوم و چهارم و پنجم دربارۀ عشق تصنیف گردید .کتابهایی مانند الزهره تألیف
ابوبکر محمدبن داوود و رساله در ماهیت عشق در مجموعه آثار اخوان الصفا و رساله العشق
شیخ الرئیس بوعلی سینا .از اولین کتابهای ادبی در باب عشق میتوان به کتاب مصارع
العشاق ابومحمد جعفربن احمد السراج القادری اشاره کرد .در این میان ،سوانح اولین
کتابی است که به فارسی در باب عشق نگاشته شده است که اثری عارفانه و صوفیانۀ
محض است (غزالی1 :1727 ،و.)2
شاید بتوان گفت که عرفا نخستین کسانی بودند که واژۀ عشق را با بار معنایی تازهای
که بدان بخشیدند ،بهطور رسمی وارد ادبیات کردند .در عرفان اسالمی ،گاهی حب و عشق
بهطور واژگانی مترادف به کار میروند وگاه یکی بر دیگری مقدم است .بهطور مثال ،عطار
و عینالقضات ،عشق را مقدمۀ محبت و محبت را منزل خواص میدانستند .اما روزبهان
بقلی بر آن بود که حب مقدمۀ عشق است و چون به حقیقت استغراق رسد ،آن را عشق
مینامند .حدیث عشق الهی در عرفان اسالمی ،با ظهور رابعۀ عدویه ،عارف مشهور بصره
در قرن دوم هجری ،وارد عرفان اسالمی شد .اما عشق و محبتی که رابعه از آن دم میزد،
هنوز محبتی زاهدانه و یکسویه بود و با «عشق عارفانه» فاصلۀ زیادی داشت .این مضمون
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تازه در قرون دوم و سوم مسیر تکامل را طی کرد و پس از آن در قرن چهارم هجری
بهعنوان یکی از «احوال» وارد کتابهای اهل تصوف شد (کجوری 21 :1717 ،و .)67
روزبهان بقلی عارفی است که بهدلیل تعمق ژرف و باریکبینانه در موضوع عشق نامدار
شده است .وی بهطورکلی سه منشأ برای عشق انسان ذکر کرده است :اول منشأ حسی،
دوم منشأ نجومی و سوم منشأ الهی و ماورائی .عرفا به نوع سوم عشق معتقدند و برآنند
که محرک عاشق ،عشق ازلی است (بقلی .)44 :1717 ،هرچه در عوالم سفلی و علوی و
الهی و طبیعی هست ،از آن محبت اصلی صادر شده است و این سبق محبت الهی برمحبت
بشری موجب میشود که عشق اضطراری باشد و نه اختیاری.
عینالقضات همدانی ،سه مرتبه برای عشق میشناسد:
 عشق صغیر که عشق انسان است به حق؛ عشق کبیر که عشق خداوند نسبت به خود اوست و بهآسانی قابل شناسایی نیست وبهعلت جمال بینظیرش تنها از طریق مثال و گفتاری ،رمزی قابل توصیف است؛
 عشق میانه که در ابتدا شاهد و مشهود از یکدیگر مجزا و قابل تشخیصاند ولی در انتهاهر دو یکی میشوند.
ابن عربی این مراتب را به گونهای دیگر بیان میکند:
 عشق الهی که چیزی جز اشتیاق خدای آشکار شده در مخلوق نیست که میخواهد بهخود بازگردد؛
 عشق روحانی که جایگاه آن در مخلوق است و غمی جز اتصال با معشوق ندارد؛ عشق طبیعی یا عشق کسی که به تملک درآوردن را میجوید و میخواهد بدون مالحظۀاشتیاق معشوق امیالش را فرونشاند (کجوری 27 :1717 ،و .)61
روزبهان بقلی در کتاب معروفش ،عبهرالعاشقین ،و دیلمی در کتاب عطفااللف المألوف
علی الالم المعطوف -که موضوع هردوی آن ها عشق است -به پیروی از پیشگام خویش
حالج ،تقسیمات جامعتری برای عشق بیان کردهاند .مراتب زیر از کتاب عبهرالعاشقین
نقل میشود:
 عشق الهی :و آن منتهای مقامات است ،جز اهل مشاهده و توحید و حقیقت را نباشد؛ عشق عقلی :و آن از عالم مکاشفات ملکوت باشد و آن اهل معرفت راست؛ عشق روحانی :و آن خواص آدمیان را باشد چون به غایت لطافت رسند؛ عشق طبیعی :و آن عامۀ خلق را باشد؛ عشق بهیمی :و آن ازاذل ناس را باشد (روزبهان بقلی.)11 :1717 ،البته باید متذکر شد که تفکیک این مراتب بهواقع کار سادهای نیست و مانند مفاهیم
و تقسیمبندیهای صوفیان اغلب در حیطۀ نظری باقی میماند.
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 .10عشق از دیدگاه روانشناسان
در حوزۀ روانشناسی ،عشق ( )loveیکی از سازههای روانشناختی است که توصیف آن
دشوار و از دیرباز مورد توجه شاعران و نویسندگان بوده است .درواقع نیاز به دوست داشتن
و دوست داشته شدن یکی از اساسیترین نیازهای انسان از کودکی تا پیری است.
 .1-10دیدگاه فروید
در دیدگاه روانکاوی ،فروید معتقد است که برای افراد ناپخته ،روابط عشقی ،نوعی روابط
انتقالی است .افراد با شخصیت ناپخته بهوسیلۀ عشق میتوانند فقط به رابطۀ ح نشده در
کودکی خود بپردازند که طی آن طرف مقابل به صورتی دیده میشود که درنهایت
میخواهند نیازهای ارضانشدۀ خود را ارضا کنند .او این نوع عشق را عشق نوروتیک نامیده
است (.)Chapman, 2012: 3
 .1-10دیدگاه مازلو ( )Maslowدر باب عشق
یکی از نظریهپردازان انسانگرا ،عشق را به دو نوع تقسیم میکند .نوعی عشق که
خودخواهانه ،تسخیری و حریص بوده ،بهدنبال نیازهای برآوردهنشدۀ فرد است .یعنی
دیگران را به این دلیل دوست دارد که نیازهایش را ارضا کنند .مازلو این عشق را عشق
کمبود مینامد .نوع دیگر عشق ،عشق وجودی است،؛عشقی بالغ و فروتن که باز و
خودمختار و متکی به خویش است و آزادانه ارزانی میشود .میل به سخاوت و تمایل به
بخشش و خشنود کردن دیگری در این نوع عشق دیده میشود (.)ibid
 .6-10دیدگاه استنبرگ ()Strenberg
استرنبرگ ( )1716نوعی نظریه دربارۀ عشق ارائه داده که مبنای آن روانسنجی است .بر
اساس این نظریه ،عشق را میتوان با توجه به طیف وسیعی از عاطفهها ،اندیشهها و انگیزش
هایی متفاوت باهم شناخت .پدیدههایی مثل عالقه و میل به انسانی دیگر ،برقراری ارتباط
متقابل بهصورتی شایسته و حمایت از یکدیگر .وی در اواخر دهه  1711نظریه تازهای برای
عشق ارائه کرد که مبنای آن مثلث بود :نظریه «سهوجهی عشق» .بر اساس این نظریه،
عشق را میتوان در چهارچوب سه مولفه شناخت :میمیت ،شور و شهوت ،و تعهد.
 .5-10دیدگاه یالوم ()Yalom
یالوم -که رواندرمانگری وجودی بهشمار میرود -بر این باور است که عشق نوعی از خود
بیخودی وسواسگونه و ذهنیتی افسونشده است که تمامی زندگی فرد را در تصرف خود
درمیآورد .معموال تجربۀ چنین حالتی باشکوه است .به عقیده او انسان بیشتر دلباخته
اشتیاق خویش است تا آنچه اشتیاقش را برانگیخته .ولی در مواقعی شیدایی و از خود
بیخودی ،بیش از آنکه لذت بیافریند ،پریشانی میآورد (نگ .یالوم.)4114 ،
 .1-10دیدگاه بالبی ()Bowlby
بالبی (- )1711که مبدع نظریه دلبستگی است -اظهار میکند :گرایش به ایجاد پیوندهای
عاطفی قوی به افرادِ بهخصوص ،مولفۀ اصلی طبیعت انسان است .از نظر بالبی ،عشق
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رمانتیک ،فرآیندی مربوط به دلبستگی است؛ فرآیندی که هرکس بسته به تاریخچۀ
دلبستگیاش آن را متفاوت از دیگران تجربه میکند.
 .11تعریف ،اقسام و مراتب عشق از دیدگاه موالنا
موالنا همهچیز را در عشق میبیند و عشق همهچیز اوست .عشق او را شاد میکند ،غم به
دلش میریزد ،به او لطف میکند ،رنجش میدهد .عالم او عالم عشق است .اگر در رنج
فراق است باز هم همای عشق حال او را میپرسد و دست بر سرش میگذارد و برایش
اظهار تاسف میکند (همایی .)173 :4276 ،در نظر موالنا ،عشق نباید به هرچیز زیبا که
نوری موقت و عاریتی دارد ،بسنده کند .بلکه باید از ظاهر بگذرد و به اصل و منشا ذاتی
همه زیباییها برسد (حسینی کازرونی .)177 :1713 ،عشق انسانی هرچه باشد ،درنهایت
متوجه به جناب حق و انعکاس عشق الهی است .از این نظر موالنا به مناسبت ذکر عشق،
خاطر نشان میکند که هرچه هست معشوق است و زنده واقعی هم جز او نیست .عاشق
فقط پردهای ظاهر یا نقشی بیجان است (حسینی کازرونی .)111 :1713 ،دو وادی مهم
عشق از دیدگاه موالنا به شرح زیر است:
 عشق روحانی یا عشق معنوی یا عشق حقیقی که همان عشق به حق تعالی است؛ عشق مجازی یا عشق غیرحقیقی ،موقتی و زودگذر (همایی.)147 :4276 ،مراتب عشق از دیدگاه او به این شرح است:
 مرحله فقدان دل؛ مرحله تاسف :در این مقام عاشق بی معشوق خویش هردم از حیات خویش متاسفاست؛
 مرحله وجد مرحله بیصبری صبابت :عاشق در این مقام از غلبه عشق ،مدهوش و بیهوش باشد (همان).در مثنوی ،عشقی را که موالنا از آن دم میزند ،مطلبی است که در تعریف نگنجد و
چیزی است که قلم در شرحش بر خود میشکافد و پای عقل در توضیحش در گل میماند.
این عشق بزرگترین رمز و سرّ الهی است که باعث قوام عالم و بقای هستی میشود .اگر
عشق را از عالم حذف کنند ،لشکر عدم و سیل نیستی سراسر وجود را فرا خواهد گرفت
(گوهرین171 :1714 ،و .)177
 .11تعریف عشق از دیدگاه فرانکل
ازنظر فرانکل ،عشق عاملی پدیدهزا نیست که که از سائقۀ غریزۀ جنسی مشتق شده باشد.
بلکه عشق ،پدیدهای اصلی و بنیادی است و تنها شیوهای است که با آن میتوان به اعماق
وجود انسانی دیگر دست یافت .و کسی نمیتواند جز از مسیر عشق ،به جوهر وجود انسانی
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دیگر ،آگاهی کامل یابد .او معتقد است عشق بُعدی روحانی دارد که مارا یاری میدهد
صفات و ویژگیهای واقعی محبوب را ببینیم (فرانکل.)167 :1714 ،
از دیدگاه او ،عشق عبارت است از ارتباط مستقیم برقرار کردن با شخصیت معشوق ،با
یگانگی و تفرد معشوق؛ عاشق و دلبسته یار بهعنوان فردی واحد ،جایگزینناپذیر و بیهمتا
(فرانکل .)477 :1766 ،فرانکل معتقد است عشق تنها شیوهای است که با آن میتوان به
اعماق وجود انسانی دیگر دست یافت .هیچکس توان آن را ندارد که جز از راه عشق به
جوهر وجود انسانی دیگر آگاهی یابد .جنبه روحانی عشق است که ما را یاری میدهد تا
صفات اصلی و ویژگیهای واقعی محبوب را ببینیم و حتی چیزی را که بالقوه در اوست و
باید شکوفا گردد ،درک کنیم (همان .)161 ،از نظر فرانکل ،عشق جنبهای از یک پدیده
جامعتر انسانی است که آن را تعالی خویشتن مینامد .انسان با برخورداری از کیفیت
تعالی خویشتن ،اساساً عالقهمند دستیابی به فراسوی خویشتن است؛ چه این امر
دستیابی به معنایی برای تحقق بخشیدن باشد و چه دستیابی به انسان دیگری که
عاشقانه با او روبهرو شود( .سنگتراشان.)44 :1716 ،
در این پژوهش ،دیدگاه فرانکل در باب بُعد روحانی عشق ،بهمنظور تطبیق با نظر موالنا
در همین مورد ،مد نظر قرار گرفته است.
 .16وجوه مشترک دیدگاههای فرانکل و موالنا در باب عشق با نظری بر داستان
کنیزک و پادشاه
 .1-16عشق جسمانی
عشقی که به غرایز و اعمال جنسی مربوط میشود را میتوان عشق جسمانی نامید .فرانکل
عشق را بر اساس ماهیت درونی انسان به سه مرتبه تقسیم میکند .از نظر او انسان دارای
سه ماهیت یا کلیت جسمانی ،روانی و روحانی است و برای هر سه کلیت سه نگره احتمالی
مطرح است .اولین این نگرهها عشق جسمانی است .این عشق ،ابتداییترین نگره یا نگرش
معطوف به خارجیترین الیه است که همان نگره جنسی است که با دیدن ظاهر یار رخ
میدهد (فرانکل .)473 :1766 ،در مثنوی آمده است« :یک کنیزک دید شه بر شاهــــراه/
شد غالم آن کنیزک جان شاه //مرغ جانش در قفس چون میتپید /داد مال و آن کنیزک
را خرید» (زمانی .)34 :1737،در این مرحله -که ابتداییترین مرحله عشق از دیدگاه
فرانکل است -عاشق در بیرونیترین الیه وجودی معشوق یعنی الیه جسمانی و غریزی او
نفوذ میکند و فقط در بند جسم و غریزه است (فرانکل.)471 :1734 ،
موالنا نیز در بیان مراتب و مدارج روح انسانی اصطالحی مخصوص دارد اینگونه که از
مرحلۀ طبیعت و جسم محسوس آدمی شروع میکند که به عقیده او فالسفه ،شبح و پرتو
و سایه ضعیف دل یعنی لطیفه روح انسانی است و چون از مرحله تن -که پوشش ظاهری
آدمی است -گذشتیم ،اولین مرتبه باطن نفسانی ،مقام جان و روح است .پس از عالم طبع
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تا مرتبه وحی دارای چهار مرتبه کلی است :اول :جسم؛ دوم :روح؛ سوم :عقل؛ چهارم :وحی
(زمانی.)422 :1711 ،
از دیدگاه موالنا عشق جسمانی ،عشقی است که مبنای آن شهوت است .در شعر موالنا
عشق در دو چهره کامال متمایز جلوه میکند :اول عشق مجازی یا ظاهری و جسمانی و
غیرحقیقی -که موقتی و زودگذر است -و عامل انگیزه آن چیزی جز انفجار عقده جنسی
یا گره خوردن بینهایت آن نیست .نمونه بارز آن فرجام داستان زرگر و کنیزکی است که
سرگذشت آنان را موالنا در دفتر اول مثنوی بیان داشته است و چنین نتیجه گرفته است
که هنگامی که کنیزک با معشوق خود یعنی زرگر ،پس از عملی شدن نقشه پادشاه در
بیمار نمودن او به بستر بیماری میافتد و سالمت خود را از دست میدهد ،آتش محبت
او در قلب دلباختهاش به سردی میگراید و بهتدریج از میان میرود و حاصلی جز ننگ و
بدنامی به بار نمیآورد (حسینی کازرونی .)117 :1713 ،فقدان عشق ،آدمی را از پرواز باز
میدارد و عشق بینیاز از دلیل است .عشق بر موجودات میرنده و زوالپذیر پایدار نیست
چراکه عشق بر موجودات زنده پایدار است و عشق رهاننده آدمی از تعلقات دنیوی است
(زمانی .)121 :1711 ،عشق وقتی بهصورت موقوف باشد ،هدف آن لذتجویی جسمانی
است و این عشقی که شایسته انسان باشد و بتواند او را از سایر کائنات ممتاز کند ،نیست
(حسینی کازرونی .)111 :1713 ،موالنا چندان اهمیتی به عشقهای صوری نمیدهد،
هرچند به عقیده او عشق مجازی نردبانی برای صعود به عشق حقیقی و درگاه معبود است،
زیرا سرانجامش ننگین است (همان:)126 ،
شه بدو بخشــــید آن مـهروی را /جفتکرد آن هردو صحبت جویرا//
مدت شش مـاه میرانــدنــد کام /تا به صحـــت آمد آن دختر تمام//
بعدازآن از بهر او شـربت بساخت /تا بخورد و پیش دختر میگداخت //چون
ز رنجوری جــــمال او نماند /جان دخـــــتر در وبـال او نماند //چونکه
زشت وناخوش ورخزرد شد /اندک اندک در دل او ســـرد شد//
عشقهـــــایی کز پـی رنــگی بود /عشــق نبود عاقـبت نــنگی بود
(زمانی)111 :1737 ،
وقتی از حضرت صادق در مورد اینگونه عشقها و شیفتگانشان سئوال میشود،
میفرمایند :دلهایی چندند که از یاد خدا خالی شدهاند و حقتعالی محبت غیرخود را به
آنها چشانیده است (حسینیکازرونی.)117 :1713،
با توجه به دیدگاههای فرانکل و موالنا در باب عشق جسمانی ،میتوان دریافت که این
نوع عشق پستترین و پایینترین مرتبه عشق است که در داستان کنیزک و پادشاه در
قالب عشق کنیزک به زرگر نمود مییابد .عشق جسمانی و جنسی کنیزک به زرگر آرامش
را از او سلب کرد ،او را در دام بال انداخت و تن او را رنجور ساخت و مانع از آن بود که
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آثار سالمت یا بهبودی در کنیزک ظاهر شود .بهطوریکه طبیب الهی دریافت کنیزک به
بیماری عشق دچار گشته است:
آن کنیزک از مرض چون موی شد /چشم شه از اشک خون چون جوی
شد //رنجش از ســــودا و از صـفرا نبود /بـــوی هر هــــیزم پدید آید ز
دود //دید از زاریــــش کو زار دل است /تن خـوش است و او گـرفتار دل
است //عاشـــقی پیداســت از زاری دل /نیست بیـــماری چو بیــــماری
دل (زمانی 71 :1737 ،و  71و .)32
از این رو ،طبیب الهی همچون روانشناسی حاذق ،بعدازآنکه خانه از اغیار خالی شد،
نبض کنیز را در دست میگیرد و دیده کنجکاوش به دیدگان کنیزک خیره میگردد ،و
پرسشها آغاز میشود .طبیب میکوشد پس از هر پرسش ،تصویر محسوس اثر هر سوال
را در سیما و نبض کنیزک دریابد .موالنا این مجلس عارفانه و روانشناسانه را اینگونه
تصویر کرده است (تدین:)131 :1711 ،
نرمنرمک گفت شهر تو کجاست /که عالج اهل هرشهری جداست //وندر آن
شهر از قرابت کیسـتت؟ /خویشی و پیوستـگی با چیستت؟ /دست برنبضش
نهاد و یکبهیک /بازمیپرسیـــــد از جور فـلک (زمانی-111 :1737 ،
)111
 .1-16عشق مجازی
عشق مجازی یا صوری ،پلی است به سوی عشق حقیقی یا معنوی .در عشق مجازی یا
صورتی ،عاشق به خود عشق میورزد نه به معشوق (زمانی .)126 :1711 ،عشق ذاتا
صورتساز است؛ یعنی در مظاهر محسوس ظهور میکند و گمان میدارند این زیبایی و
کشش از صور محسوسه است؛ مدتی بدان دل میسپارند و سرانجام میبینند که آن
صورتها جوابگوی نیاز درونی آنها نیست .اما آگاهان طریق عشق میدانند که زیبایی
هر مظهر و صورتی از خود آن نیست بلکه از عشق است که به جهان فراحسی تعلق دارد
(همان .)112 ،هرگونه عشق ،ولو عشق به صورتها ،راجع است به عشق الهی چراکه موالنا
معتقد است عشقهای رنگین و صورتی هم پرتویی است از عشق الهی یعنی مدح و ستایش
هر معشوقی درحقیقت مدح و ستایش حضرت معشوق است (همان.)124 ،
فرانکل معتقد است مرحله دوم ،عشق شهوانی است؛ الیه دوم وجود آدمی که مستعد
نگره شهوی است .در این مرحله ،فقط ظاهر یار او را متأثر و تحریک نکرده است و عاشق
وارد ساختار روانی یار میشود که همان خاطرخواهی از نظر مردم عامی است (فرانکل،
 .)471به تعبیر موالنا ،عشق وقتی به آنچه لذت جسمانی است محدود شود هرچند از
غیرپرستی نشات دارد ،باز از شایبه خودخواهی منفعتجویانه خالی نیست و چون نیل به
کمال را برای روح مشکل میکند ،باید آن را کنار گذاشت و بهخاطر عشق بزرگتر فدا
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کرد .این جستجوی عشق بزرگتر دقیقهای است که همین داستان کنیزک و پادشاه ،آن
را به بهترین وجه تفسیر میکند (زرینکوب.)16 :1714 ،
در داستان پادشاه و کنیزک میتوان عشق پادشاه به کنیزک را همانگونه که فرانکل
بیان کرده است ،عشقی شهوانی دانست؛ زیرا پادشاه از مرتبه جسمانی عبور کرده ،وارد
ساختار روانی یار شده و بهنوعی خاطرخواه کنیزک گشته؛ به طوریکه پادشاه جان خود
را در مقابل جان کنیزک بیارزش میداند و همه طبیبان مجرب را از هر سوی نزد خود
فرا میخواند تا کنیزک را درمان کنند:
چون خرید او را برخــــــوردار شد //آن کنیـــزک ،از قضا بیمار شد //شه
طبیبان جمع کرد از چپ و راست /گفت :جان هر دو در دست شماست//
جان من سهل است ،جان جانم اوست /دردمنـد و خستهام ،درمانم اوست//
هرکه درمـــان کرد مر ،جــــان مرا /برد گنـــــج و دُرّ و مر جــان مرا
(زمانی)34-37 :1737 ،
عشق بزرگتر بازگشت و شوق اتصال با عالم ماورای جسم است .در قیاس با دنیای
جسمانی ،دنیای عشق زرگر ،کمالی برای نفس محسوب میشود ،اما فقط مقدمهای است
برای نیل به عشق نامحدود که همان عشق به حق است .این که پادشاه اجازه میدهد تا
طبیب غیبی وجود زرگر را که رمز دنیای حسی است ،برای نجات کنیزک فدا کند ،البته
به اشارت حق است؛ چراکه بر وفق اقوال صوفیه ،وقتی بین انسان و حق ،عشق و محبت
غلبه یابد ،دیگر غیرت حق اجازه نمیدهد بین او و محب او چیزی دیگر فاصله اندازد.
کنیزک هم -که عشق زرگر را باید به خاطر عشق شاه پشت سر بگذارد -در این عشق
بزرگتر اما محدود توقف نمیکند؛ او باید این عشق را بناچار ،بهخاطر عشق نامحدودی
که عشق حق است ،فدا کند و سرانجام در وجود حق محو و فانی شود (زرینکوب:1714 ،
 .)21فرانکل معتقد است این عشق شهوانی -که وارد ساختار روانی یار میشود و حالت
روانشناختی دارد -ناپایدار است .درحقیقت عشق پادشاه به کنیزک را میتوان مقطعی
دانست؛ چراکه پادشاه در جستجوی عشقی برتر و ابدی یا همان عشق حقیقی است.
 .6-16عشق حقیقی
عشق حقیقی از عالم مادیات فراتر میرود و پایههای وحدت را استوار میکند ،نامتجانس
را به هم پیوند میدهد و مانند آهنربا بهسوی خود جذب کرده ،با خود متجانس میسازد
(تدین .)111-111 :1711 ،از دیدگاه فرانکل نیز عشق حقیقی:
 انسان را کور نمیکند ،بلکه بینا و توانا میسازد تا ارزشها را بیشتر و
بهتر ببیند؛
 عشق حقیقی انتقالدادنی نیست؛ زیرا هدف اصیل شخص عاشق ،وجود
روحانی معشوق است که همواره جایگزینناپذیر و بیهمتاست؛
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 عشق حقیقی ،خود ضامن بقا ،پایداری و ابدیت خویش بوده ،وفاداری
نیز از لوازم آن است؛
 عشق راستین یا حقیقی ،به وجود فیزیکی معشوق وابسته نبوده ،بلکه
معنای ژرف خود را در وجود معنوی شخص مییابد ،ازاینرو ،در فقدان معشوق
هم دوام میآورد؛
 عشق ،مستقل از جسم است و رابطه جسمانی ،روش تجلی رابطه
روحانی است .پس همانطور که جسم برای عاشق ،تجلی وجود روحانی معشوق
است ،رابطهی جنسی نیز تجلی نیت روحانی اوست (فرانکل به نقل از حسنی
بافرانی و آذربایجانی.)146 :1771 ،
چنانکه فرانکل بیان میکند نفوذ در عمق وجود یار با نگرۀ احتمالی سوم میسر است،
همان عشق ورزیدن است که به ژرفای وجود یار نفوذ میکند .عشق ورزیدن نشانه ارتباط
با دیگری بهعنوان موجودی روحانی است.
اندرون روحانی یار بهعنوان هدف نگرۀ واقعی عشق برای عاشق ،جایگزینناپذیر و
تعویضناشدنی است؛ زیرا یگانه و منحصربهفرد است .بنابراین عشق حقیقی خود
تضمینکنندۀ پایداری خویش است؛ چراکه حالت جسمانی در گذر است و حالت
روانشناختی نیز ناپایدار .عشق حقیقی رابطهای است روحانی ،با وجود شخص دیگر و
درک جوهر ویژۀ دیگری ،و این جوهر ،درنهایت مستقل از هستی است .جوهر ،مشروط به
وجود نیست .ازآنجاکه این جوهر از آزادی برخوردار است ،از وجود باالتر است.
بههمیندلیل عشق بعد از مرگ معشوق ادامه مییابد؛ لذا عشق از مرگ قویتر است؛
چراکه جوهر یار و وجود یگانۀ او ،چیزی بیزمان و فناناپذیر است و آنچه عاشق میبیند
به قلمرو ورای زمان تعلق دارد .عشق ،اندکی به جسم معشوق متعلق است و بهراحتی
میتواند در فقدان او هم دوام بیاورد و در قلب عاشق زنده بماند .عاشق صادق هرگز
نمیتواند از مرگ معشوق درکی واقعی داشته باشد (فرانکل.)417 :1734 ،
بر مبنای دیدگاه فرانکل ،برای عاشق واقعی ،در عشق حقیقی ،رابطه جسمانی یا جنسی
نیز روش تجلی رابطه روحانی است .ازآنجاکه جسم برای عاشق تجلی وجود روحانی یار
است ،فعل جنسی هم برای او ،تجلی نیت روحانی است .نقایص هم بخشی اساسی از
شخصیت بهشمار میروند (همان.)411 ،
از نظر موالنا نیز عشق حقیقی برخالف عشق مجازی -که برانگیخته از هواهای نفسانی
و ارضاکننده لذات عارضی و زودگذر جهانی است -حاصل رشد فکری و کمالجویی انسان
بوده ،با تکامل قدرت شعور و گسترش جهانبینانه جلوههای مختلفی پیدا میکند ،سیرش
تدریجی است و از سطوح نازل و سافل بهسوی عالی و اعلی ارتقا مییابد .جلوههای مختلف
عشق حقیقی در مراحل نخستین خود در اشکال نیمهمجاز رخ مینماید و بهتدریج به
عالی و اعلی و سرانجام به کمال مطلق منتهی میشود (حسینی کازرونی.)111 :1713 ،
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عشقی که شایسته انسان و مایه مزیت اوست ،عشقی است که (برخالف عشق حیوانی)
هدفش در لذات جسمانی منحصر نمیشود .انس روحانی در آن مطرح شده ،چیزی است
که انسان را از قلمرو حیات حیوانی بیرون میآورد .چون اینگونه عشق از تجانس روحی
ناشی است ،آنجا که روح و حیات نیست ،دوام و بقای عشق غیرممکن خواهد بود .پس
حتی عشقهای صورتی هم بر نوعی تجانس روحی مبتنی است (همان .)111 ،عشق
حقیقی سختیها را به آسانیها بدل میکند؛ لذا در راه عشق باید صبر کرد .عشق سبب
میشود عاشق به دیدار تناوبی و گاهبهگاه معشوق قانع نشود ،بلکه دیدار معشوق را دائمی
میخواهد (زمانی .)111-113 :1711 ،جاللالدین محمد رازهایی خواستنی در عشق
مشاهده کرد که او را از خود بیخود نمود .ناآرامیهای جاللالدین محمد ناشی از این
دگرگونی بود .مسأله گذر از عشق انسانی به عشق الهی که با مسخ و استحالۀ نفس عاشق
امکانپذیر است (تدین .)163 :1711 ،عشق حقیقی بنای قدس است ،بر عین پاکی و
طهارت ،از عوارض و علل دور و از نصیب پاک (غزالی.)11 :1727 ،
موالنا معتقد است که عشق حقیقی درمانکننده جسم و روح است؛ عشق ناآرامی
ایجاد میکند؛ بیماری است؛ البته بیماریای که صد بار از سالمتیهای ظاهری برتر و
مطلوبتر است؛ بیماری عشق شفادهنده همه بیماریهای جسمی و روحی است .لذا اطالق
بیماری بر عشق در زبان موالنا جنبه مجازی دارد (زمانی« :)117 :1711 ،عاشقی پیداست
از زاری دل /نیست بیماری چو بیماری دل //علت عاشق ز علتها جداست /عشق اسطرالب
اسرار خداست» (زمانی.)71 :1737 ،
عموم صوفیه و ازجمله موالنا ،عشق را از صفت حق و لطیفه انسانیت و میزان سالمت
عقل و حس و وسیله تهذیب اخالق و تصفیه باطن شمردهاند (ربیعی .)11 :1717 ،حسادت
یکی از جنبههای مادیگرای عشقورزی است؛ چراکه انسان حسود با شخصی که دوست
دارد ،طوری رفتار میکند که مالک اوست .او معشوق را تا حد تکهای از اموال تنزل
میدهد .او میخواهد معشوق فقط از آنِ وی باشد؛ چراکه به داشتن فکر میکند .در رابطه
عشق واقعی جایی برای حسادت نیست چراکه عشق واقعی مستلزم احساس متقابل
وحدانیت و تفرد هردو است .در عشق واقعی امکان جایگزینی معشوق وجود ندارد؛ زیرا
معشوق را نمیتوان با شخص دیگر سنجید (فرانکل.)411 :1734 ،
برایناساس درمییابیم که موالنا و فرانکل در باب عشق حقیقی نظری مشابه دارند.
هردو معتقدند عشق حقیقی صفتی ماورایی ،از صفات ذات الهی و حقیقتی است سیال و
مواج و درنگناپذیر .از دیدگاه هر دو ،عشق حقیقی گذشتن از جسم و عشق جسمانی ،و
نفوذ کردن در ابعاد روحانی یار است .به نظر میرسد عشق حقیقی از نظر موالنا قابل
وصف و شرح و بیان نیست .عشق بهگونهای است که تنها از راه معرفت میتوان آن را بیان
کرد .یعنی وقتی که حاصل شد ،خود را بیان و تفسیر میکند .تنها راه شناخت عشق،
تحقق آن است ،تا عشق خود را بر عاشق جلوه دهد و به حقیقت خویش آشنا گرداند.
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همچنین عشق خواه مجازی ،خواه حقیقی ،سرانجام آدمی را بهسوی کمال میکشاند .زیرا
خاصیت عشق اینگونه است که چیز یا شخصی را قبله دل میسازد و این خود نوعی
توحید است:
عاشقی گر زین سر و گر زان سر است /عاقبـــت ما را بدان سر رهــبر
است //هرچه گویم عشق را شــرح و بیان /چون به عشق آیم خجل باشم
از آن //گرچه تفسیر زبان روشنــگر است /لیک عشـــق بیزبان روشنتر
است //چون قلم اندر نوشــتن میشتافت /چون به عشقآمد قلم برخود
شکافت //عقل در شرحش چو خر در گل بخفت /شرح عشق و عاشقی هم
عشق گفت (زمانی)74-71 :1737 ،
فقدان عشق ،آدمی را از پرواز بازمیدارد و عشق بینیاز از دلیل است .عشق بر موجودات
میرنده و زوالپذیر پایدار نیست؛ چراکه بر موجودات زنده پایدار است .عشق رهاننده آدمی
از تعلقات دنیوی است (زمانی.)121 :1711 ،
آن دو تاکید میکنند که در مرحله عشق جسمانی نباید درنگ کرد و باید به مرحله
باالتر -که همان مرحله عشق حقیقی است -ارتقا یافت .همچنین هر دو معتقدند که عشق
حقیقی پاینده و جاودان است و به زندگی آدمی معنایی ژرف میبخشد:
زان که عشق مردگان پاینده نیست /زان که مرده سوی ما آینده نیست//
عشق زنــــــده در روان و در بصر /هر دمی باشد ز غنـــــچه تازهتر//
عشق آن زنده گزین کو باقی است /کز شراب جـــانفزایت ساقی است//
عشق آن بگـــزین که جـمله انبیا /یافتند از عشــــــق او کار و کیا
(زمانی.)112-111 :1737 ،
با توجه به مطالب فوق ،درمییابیم که عشق پادشاه به حکیم الهی ،عشق حقیقی را
نمایان میکند .تاجاییکه گویی پادشاه به معشوق حقیقی خود دست یافته است ،چنانکه
لقای معشوق را جواب هر سوال میداند:
دست و پیشانیش بوســـیدن گرفت /وز مـــقام راه پرســــیدن گرفــت//
پرسپرسان میکشیدش تا به صدر /گفت گنــجی یافتم آخر به صـــبر//
گفت ای هــــدیهی حق و دفع حرج /معنــی از صبـــر مفتـــاح
الفــرج //ای لقـــای تو جواب هر ســـوال /مشکل از تو حل شود بیقیل
و قال /ترجمانی هرچـه ما را در دل است /دستـگیری هرکه پایش در گل
است (زمانی.)11-13 :1737 ،
 .15دعا ،گذرگاهی بهسوی وحدت عاشقانه
مهمترین و برترین عشقها ،همان عشق روحانی است که عاشق از الیههای جسم و روان
معشوق میگذرد و به درونیترین الیههای وجود معشوق (یعنی روح او) نفوذ میکند و با
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او متحد و یکرنگ میشود؛ به گونهای که خود و حتی جسم معشوق را فراموش میکند و
از وجود او هم فراتر میرود .لذا عشق روحانی موجب اتحاد عاشق و معشوق و کمالبخشی
و از بین رفتن درد و رنج عاشق میشود .در این روند ،دعا ،بهمثابه عامل یا گذرگاهی
بهسوی وحدت و یگانگی است.
از نظر فرانکل ،الوهیت و ارتباط با خدا در شخصیترین حالت -که همانا سخن گفتن
با خداست -دعا نام دارد .به راستی دعا را میتوان نقطه اوج ارتباط درونی من و تویی
دانست ،بنابراین دعا گفت و شنودی بین من و یک من دیگر است که به تعریف از خدا
ختم میشود .به عبارت دیگر ،هرگاه آدمی در نهایت صدق و صفا و در خلوت و تنهایی
واپسین با خودش سخن بگوید ،اویی که طرف خطاب و ارتباط ماست را میتوان به شکل
توجیهناپذیری خدا خواند .درواقع دعا نوعی گفتگوی درونی میان من و یک من دیگر است
(فرانکل.)136 :1777 ،
در این داستان ،شاه بیداردل مانند همه افراد بشر که وقتی از اسباب ظاهری نومید
میشوند ،به درگاه خدا پناه میبرند ،به سجده درمیافتد و از اعماق وجود زاری میکند و
ازاینروی دعایش به اجابت میرسد .بنابراین نکتهای که موالنا به آن اشاره میکند ،این
است که دعا وقتی با دل و زبان همراه باشد و خلوص نیت داشته باشد ،به اجابت میرسد.
از دیدگاه فرانکل ،انسان نمیتواند از خدا سخن بگوید؛ اما میتواند با خدا سخن بگوید:
میتواند دعا کند (سنگ تراشان)1717:34 ،؛ بدان سبب که او معتقد است خدا یار و
قرین درونیترین و نهانیترین تنهاییها و حدیث نفسهایمان است:
شه ،چو عجز آن حکـیمان را بدید /پابرهنــــــــه جانب مسجد دوید//
کای کمینه بخششـت ملک جهان /من چه گویم؟ چون تو میدانی نهان/
ای همیــــشه حاجـت ما را پناه /بار دیــگر ما غلـــــــط کردیم راه//
چون برآورد از میان جان ،خروش /اندر آمد بحر بخشـــایش به جوش
(زمانی.)33-32 :1737 ،
 .11وحدت وجود :یگانگی عاشقانه
تجرید در لغت بهمعنای برهنگی است و مراد از آن در تصوف ،برهنگی از اعراض دنیوی
به ظاهر و اعراض اخروی به باطن است .منظور غزالی از تجرید به کمال برهنگی از صورت
معشوقی یا گذشت از آن است .منظور غزالی از تفرید در عشق ،یگانه بودن در عشق و فرد
گشتن از خلق است .چنانچه گفت در عشق یگانه باش و از خلق چه باک (غزالی:1727 ،
 .)17فراق به تحقیق دویی است و وصال به تحقیق یکی ،الجرم از فراق دوگانگی آمد و از
وصال یگانگی (همان.)114 ،
موالنا دست در آغوش شدن پادشاه و آن مرد الهی را به فرو بردن عشق در اعماق دل
و جان شبیه نموده است که از زیباترین و عالیترین تشبیهات است؛ زیرا درحقیقت پادشاه
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آن فرد الهی را از موجودیت جسمانی برکنار ساخته و بهصورت عالیترین و لطیفترین
نمود روحی (یعنی عشق) درآورده و آن را در دل و جان خود فرو برده است .مخصوصا با
درنظر گرفتن اینکه عشق و عاشق و معشوق در نظر عاشق یک شخصیت هستند (جعفری،
.)111 :1711
در دیدگاه فرانکل ،وحدت وجود یا تأکید بر فردیت و رشد و تحول شخصی از
ویژگیهای نگرش وجودی است .هر انسانی بهنوعی تناقض است ،زیرا هیچکس از همه
استعدادها بهرهمند نیست .کاستیهای وجود آدمی ،او را یگانه و جایگزینناپذیر میسازد.
بنابراین هر انسان وجودی یکتا و یگانه است؛ یعنی متفاوت از دیگران .تفرد و یگانگی
وجودی مسئولیتآفرین است و مسئولیت او کامال ویژه و منحصربهفرد است و فرصتی که
برای انجام آن دارد ،بیهمتاست .درک صحیح از تفرد وجودی ،یگانگی مسئولیت ،موقعیت
و بیهمتایی در سرنوشت و توجه به فرجامپذیر بودن زندگی معنایابی انسان را تسهیل
میکند (حسنی بافرانی و آذربایجانی.)171 :1771 ،
بر همین اساس میتوان دریافت که عاشق و معشوق با درک کاستیهای منحصربهفرد
وجودی ،با یکدیگر پیوند خورده ،به تکامل و وحدت میرسند .فرانکل معتقد است در
عشق ،معشوق با تمام وجود بهعنوان موجودی واحد و یگانه آنگونه که هست درک
میشود .او بهعنوان «تو» درک میشود و عاشق او را به این عنوان به خود میپذیرد
(فرانکل .)476 :1734 ،در مثنوی در این معنا چنین میخوانیم« :دست بگشاد و
کنارانـــــش گرفت /همچو عشق اندر دل و جانش گرفت //هر دو بحــــری آشنا
آموخــــته /هر دو جان بی دوخـــتن بر دوخته» (زمانی.)13-11 :1737 ،
در ابیات فوق میتوان این موضوع را یادآور شد که عاشق ،معشوق را در خود و خود
را فانی در معشوق مییابد و در نظر عاشق همهچیز و همهجا آئینه معشوقنما میشود
(مرتضوی .)761 :1731،عشق سبب پیوند و اتحاد اجزای هستی است .افالطون در رساله
ضیافت میگوید که عشق همه جهان را به هم پیوند میدهد (زمانی .)176 :1711 ،موالنا
معتقد است عشق نهتنها فاصله عاشق و معشوق را پر میکند ،بلکه عاشق در معشوق فانی
میشود و با او متحد میشود (همان .)111 :1711 ،مولوی معتقد است کششی که عشق
دارد ،در تمام کائنات از عناصر تا ترکیبات دوسویه است؛ هیچ عاشقی جویای وصل
معشوقی نیست که جویای او نباشد .از این روست که معشوقان هم بهنحوی خود شکار
عاشقاناند و همانگونه که در دل عاشق جز وجود معشوق نیست ،در دل معشوق هم
آنچه هست ،وجود عاشق است (حسینی کازرونی.)111-113 :1713 ،
از مبانی مکتب موالنا این است که جریان عشق از دو طرف برقرار است .عشق میان
عاشق و معشوق جریانی دوسویه دارد؛ لذا در مکتب موالنا معشوق به اعتباری عاشق است
و عاشق به اعتباری معشوق (زمانی .)117 :1711 ،عشق هبه نمیشود و مستحق نیست
و تنها جمال است؛ عشق تنها جمال نیست ،افسون هم هست .عشق طرحی نو در جهان
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میافکند و جهان را ارزش بیشتر میبخشد .عشق بهگونهای عظیم قابلیت پذیرش تمام و
کمال ارزشها را میافزاید.
از دید فرانکل ،عاشق در تسلیم به معشوق ،غنایی درونی را تجربه میکند که از معشوق
فراتر میرود .برای عاشق اعتبار کلیت عالم گستردهتر و ژرفتر میشود و در تابش عشق
ارزشهایی که تنها عاشق میبیند ،درخشش میگیرد .عشق آدمی را کور نمیکند ،بلکه
بینا میسازد و توانا میکند تا ارزشها را ببیند .عالوه بر جمال معشوق و افسون عاشق،
عامل سوم در عشق معجزه عشق است .چون از طریق عشق آنچه فهمناشدنی است ،انجام
میگیرد؛ شخصی تازه به زندگی پا مینهد ،شخصی که با سر یگانگی و تفرد خویش به
خودی خود کامل است (فرانکل .)476 :1734 ،عشق رابطه پیوند است ،تعلق به هر دو
جانب دارد .اگر نسبت او در سمت عاشق درست شود ،پیوند از هر دو جانب مقدمه یکی
شدن است (غزالی .)11 :1727 ،یعنی عشق مقدمه اتحاد و وحدت است .چراکه به عقیده
موالنا تا هنگامی که عاشق و معشوق به مقام وصل و یگانگی نرسیده ،سوز و گداز عشق،
دردناک و ناگوارتر است .چراکه در این مقام هنوز شخصیت عاشق از بین نرفته و با معشوق
وحدت کامل پیدا نکرده است و این سوز ممکن است پیمانه و کاسه استعدادش را لبریز
کند و به این جهت است که میگویند عشق آزمایشی مشکل است .باری تا یگانگی و اتحاد
بین عاشق و معشوق نباشد ،سوز و گداز در عاشق موجود است و درد هجران درد بیدرمانی
است .اما با همه اینها این سوز برای عاشق سازگار است و امید کار وی را آسان میکند.
پس از آنکه عاشق به دوست پیوست و مراد خویش را بر مراد معشوق منطبق نمود و از
سر اراده و شخصیت خود برخاست ،دیگر سوز و هیجان بر او ناگوار نیست ،بلکه قرین
راحت و آسایش است .پس سوزی که در هجران موجود است تا عاشق بر شخصیت خود
پشت پا نزده ،دشوار است .اما سوزی که در عالم وصال است آسان و لذت بخش است .در
کتاب مولوینامه آمده است :همین جاذبه و عشق ساری و غیرمرئی است که عالم هستی
را زنده و پابرجا نگه داشته است و سلسله موجودات عالم را به هم پیوسته است .بهطوریکه
اگر در این پیوستگی سستی و خللی روی دهد ،رشته هستی گسیخته خواهد شد و قوام
و دوام عالم رخت برخواهد بست (حسینی کازرونی.)114 :1713 ،
موالنا شرطی را برای عشق میگذارد که همه خطرات و جهتگیریهای نادرست و
آفات بشری را منتفی میکند .موالنا میگوید شرط عشق یکی شدن عاشق و معشوق و
احالل و ادغام آنها در یکدیگر است و پس از آنکه یکی شدند ،دیگر محملی برای تصرف
و تملک یکدیگر و تسلط و حسادت و رقابت و اختالف باقی نمیماند؛ زیرا هر دو یکی
هستند و فاصله و دوگانگی وجود ندارد؛ چون دوئیت که منشا این صفات است در میان
نمیباشد (هاشمی .)111 :1737 ،غزالی نیز معتقد است ،معشوق عرض از عالم جمال
کرده است تا عاشق به بالی تمییز مبتال گشته است که اگر عرض از جالل بودی به
حقیقت اتحاد رسیدی (غزالی.)117 :1727 ،
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طبق نظر موالنا ،پس از تحقق عشق ،عاشق در معشوق حل و محو و فنا میشود و
هردو طرف عشق یکی میشوند و دیگر فاصله و دوگانگی باقی نمیماند که پیرامون آن
گفتگو شود (هاشمی .)123 :1737 ،عشق حتی اگر ظاهری و این سری هم هست ،عاقبت
به عشقی برتر منتهی میشود .اینجاست که بین عاشق و معشوق ،دوگانگی باقی نمیماند
و عاشق در وجود خود و در خارج از وجود ،چیزی جز معشوق نمییابد .پس در عشق و
عاشقی کمال مطلوب آن است که عاشق در معشوق فانی شود و در هیچیک از آن دو
نشانی از «منیت» باقی نماند (حسینی کازرونی.)124-127 :1713 ،
وقتی عشق دو موجود را بگدازد و در اتحادی ملکوتی و مقدس درهمشان بیامیزد ،راز
حیات بر آن دو فاش میشود .دیگر جز دو سرِ یک سرنوشت نیستند؛ دیگر جز دو بال
روح نیستند (جعفری .)21 :1711 ،نهایت عشق درحقیقت اتحاد با خداوند است ،و به
بیان غزالی ،عشق باید به جمال تعلق گیرد خواه این جمال همان اهلل باشد که جمیل
است و خواه جمالی که اهلل محب آن است؛ یعنی تجلی جمال و حسن در صنع که محل
محبت اهلل است (غزالی .)173 :1727 ،عشق و عاشق و معشوق خداست .زیرا علم و ادراک
او باالترین علم و ادراک و جمالش برترین جمال است .از تجلی آن جمال ازلی ،عشق ازلی
نمودار شده است .پس خداوند در عین وحدت به اعتبار علم ازلی ،عاشق و به اعتبار حسن
ازلی معشوق است و جهانیان آینهای برای تجلی پرتوی از آن جمالاند (حسینی کازرونی،
.)71 :1713
 .13رنج ،پلی بهسوی تعالی عاشق
گفته شد که روح نورانی است و در اثر انس و عالقه به جسم مادی ،رنگ قوای حیوانی
جسمانی به خود میگیرد و شهوات طبیعی بهیمی و سبعی در او اثر میکند و روزبهروز
عالقه او به جسم و مادیات بیشتر میشود و آالیشهای جهانِ فریبنده مادی پر و بال آن
مرغ الهوتی را میبندد؛ چندانکه در حیات دنیوی احساس شکنجه و رنج میکند و علت
اساسی این همه رنج در درون بشر همانا دور افتادن از معانی روحانی و معنوی (معنا)
است (همایی.)147 :4276 ،
از نظر فرانکل نیز منشأ رنج انسان دور شدن از عالم معنا است .همچنین از ابعاد مهم
نظریه فرانکل ،شیوه تحمل رنج و دردی است که انسان از طریق آن میتواند ارزشهای
نگرشی را شکوفا کند .از نظر فرانکل رنج یعنی «مواجهه با وضعیتی اجتنابناپذیر یا
سرنوشتی تغییرناپذیر» که موجب تعالی انسان میشود (حسنی بافرانی و آذربایجانی،
 .)144 :1771همانند رنج و دردی که در عشق وجود دارد و درنهایت انسان را به تعالی و
ورای وجود خویش رهنمون میکند .تأکید معنادرمانی بر معنای بالقوه رنج اجتنابناپذیر،
هیچ ربطی با آزارطلبی یا مازوشیزم ( )Masochismندارد؛ چراکه آزارطلبی بهمعنای
پذیرش و قبول رنج غیرضروری و بیمعناست (فرانکل .)111 :1737 ،از دیدگاه او حتی
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سختترین لحظات زندگی -که عنوان رنج بدان میدهیم -راهی برای دریافت معنای
زندگی است .باالتر از همه آنچه اهمیت دارد ،گرایشی است که در برابر رنج برمیگزینیم
و طرز فکری است که با آن رنج را میپذیریم (فرانکل.)141 :1711 ،
رنجوارهای که عاشق را میگدازد ،با دیگر دردها تطبیقدادنی نیست .زیرا رازی است
درونی که فقط معشوق کل آن را میداند و عاشقان را پس از رنج و عتاب فراوان بهسوی
خود میکشاند .از این نظر ،زبان گفتار از بیان و تفسیرش درمیماند و قدرت شرحش را
ندارد .شاید این از رموز عشق است که زبان قالش گویاتر است .حتی قلم هم از نوشتنش
درمیماند و عقل هم یارای قدم گذاشتن در سرزمین عشق را ندارد .پس شرح عشق و
عاشقی را نیز از زبان عشق باید بشنویم (حسینی کازرونی:)122 :1713 ،
علت عاشق ز علتها جداست /عشــــق اسطرالب اسرار خداست //عاشقی
گر زین سر وگر زان سر است /عاقبـت مارا بدان سر رهبـــر است //هرچه
گویم عشــــق را شرح و بیان /چون به عشقآیمخجل باشم از آن //گرچه
تفســیر زبان روشنــگر است /لیک عشــق بی زبان روشنتراست //چون
قلم اندر نوشتن میشتافت /چون به عشقآمد قلم بر خود شکافت /عقل در
شرحش چو خر در گل بخفت /شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت (زمانی،
)74-71 :1737
انسان نباید از رنج بگریزد باید از آن استقبال کند و بداند که هرچه بیشتر رنج بکشد،
بیشتر دوست دارد که خود را از منشا رنج هستی یعنی خودش آزاد کند .غم و جفای
معشوق ،راهی است بهسوی شادی و سرور و وفای معشوق .سختیها و محنتها همه
مراحل ضروری پاکجانی و مصفا شدناند و بهواسطه آنها آدمی از دلبستگی به دنیا و
خویشتن خالص میشود .درعینحال ،واکنش در برابر رنج ،نشاندهنده قدر و ارزش اوست.
اگر سعی کند با ترفندهای مختلف از آن بگریزد درواقع از خدا میگریزد .تنها راه رهایی
از رنج آن است که بکوشد از نفس خویش به خدا پناه ببرد .اما هنگامی که خدا را برگزید،
یعنی انتخاب کرده که هرآنچه از سوی اوست با آرامش و اطمینان بپذیرد؛ بههمیندلیل
است موالنا اشاره میکند که جور و جفای معشوق بهتر از مهر و وفای همه مخلوقات است
(چیتیک.)433 :1714 ،
فرانکل رنج بردن را چون وظیفهای خاص برای انسان میپذیرد و اعتقاد دارد که باید
از فرصتهای پنهانی نهفته در رنج برای رسیدن به کمال بهره برد .او نهتنها رنج را وظیفه
میداند ،بلکه آن را عنصری حفاظتکننده در برابر کسالت و بیتفاوتی دانسته ،معتقد
است رنج بردن ،انسان را به تکاپو میاندازد و موجب رشد و پختگی او میشود .تاب آوردن
و تحمل کردن چنین موقعیتی ،آنگاه معنا مییاید که شخص را به وضعیت بهتری ارتقا
دهد تا به تغییر خود مبادرت ورزد .تغییر خود یعنی رشد و فرا رفتن به ورای آنچه هست
(فرانکل .)141 :1771 ،اولین قدم در راه رهایی ،درک عمیق این موضوع است که انسان
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مدام متحمل درد و عذاب میشود و فقط میخواهد از آن بگریزد .مولوی این آگاهی از
درد را درگاه طریقت عشق میداند و پندمان میدهد که دردجو و دردجو و دردجو .انسان
نمیتواند معنی درد و رنج را بفهمد ،مگر آنکه از مقام هجران و فراق خویش آگاهی یابد.
هرچه آگاهتر باشد ،بیشتر رنج میکشد .ازآنجاکه انسان دلبسته خویش است ،از
سختیهایی که میبیند رنج میکشد؛ درحالی که این سختیها و رنجها سراسر رحمت
است .خداوند وی را دچار سختی و رنج میکند تا او از دلبستگی به خودش رها شود و
برای وصول به خود حقیقیاش بکوشد (چیتیک.)436 :1714 ،
نکته قابلتوجه دیگر در نظریه فرانکل ،نگاه وی به آثار مثبت و خوشایند رنج ،نه فقط
در جهان انسانی ،بلکه در دنیایی ماورای آن است .به نظر او ،تحمل قهرمانانه رنج و کشف
معنای آن ،ویژگی خاص جهان انسانهاست ،و چون این جهان نمیتواند غایت و نهایت
تکامل جهان هستی باشد ،پس ممکن است بپذیریم دنیای ماورای جهان انسانی وجود
داشته باشد که انسانها پاسخ نهایی رنجهای بشری خود را در آن خواهند یافت (فرانکل،
: 1771ص .)147برایناساس درمییابیم که پادشاه در این حکایت ،پس از بیمار شدن
کنیزک دچار رنج و دردی شد که با تطبیق دیدگاه فرانکل او را به ورای خویشتن و به
بعد روحانی وجودش (دیدار طبیب الهی) سوق داد و درحقیقت به گفته موالنا او را به
خود حقیقیاش رسانید.
 .11نتیجهگیری
در این مطالعه به بررسی تطبیقی دیدگاههای موالنا و فرانکل در باب عشق ،وحدت وجود
و رنج با تأکید بر داستان پادشاه و کنیزک پرداخته شد .در ابتدا میتوان گفت که
دیدگاههای مشترک موالنا و فرانکل پیرامون عشق ،وحدت و رنج به دلیل اشتراکات در
نوع زندگی و مراحلی است که در سیر تحول روحی آنان نمایان شد .از مطالب فوق میتوان
اینگونه نتیجه گرفت که عشقورزی از نمودهای لطیف آدمی و مبین حساسیت انسان در
برابر زیباییهای طبیعت و زندگی و همچنین ارزشهای عاطفی و معنوی اوست .با بررسی
دیدگاه موالنا میتوان دریافت که وی عشقهای صوری و مجازی را عشق نمیداند و
برایشان ارجی قائل نیست .او این معنا را در داستان پادشاه و کنیزک به بهترین وجه
توصیف میکند .او عشقی را واقعی و در خور ستایش میداند که راه ایجاد رابط بین کل
و جزء و خالق و مخلوق را هموار کند .همانگونه که فرانکل نیز معتقد است عشق باید
الزاما عاشق را غنی سازد و عشق راستین توان شناخت و قضاوت میدهد .از دیدگاه او نیز
عشق حقیقی امکان دیدن اندرون روحانی یار را میدهد .عشق امکان تجربه شخصیت
دیگری را بهعنوان جهانی کامل فراهم میکند که خود باعث گسترش شخصیت است.
عشق معشوق را یاری میکند تا آن چیزی شود که عاشق میبیند .آنجا که معشوق
میخواهد سزاوار عاشق باشد ،الیق دریافت اینگونه عشق ،میکوشد خود را به تصویر
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ذهنی عاشق (خدا) شبیهتر کند و اینگونه او بیش از پیش همان چیزی که خداوند اراده
کرده و خواسته است ،خواهد شد.
فرانکل محور شخصیت سالم را توجه به نیازها و قابلیتهای ویژه ساحت روحانی انسان
میداند .او راه رهایی از بیهودگی و پوچی (عشق جسمانی و تعلقات مادی به دور از عشق
حقیقی) را بازگشت به اصل وجود انسان یا همان ساحت روحانی و آگاهی از موهبتی چون
معنویت میداند .در داستان کنیزک و پادشاه آنگاه که پادشاه از عشق مجازی و جسمانی
کنیزک گذر میکند ،به ساحت روحانی خویش و درحقیقت به وادی عشق حقیقی که
همان عالم معناست ،دست مییابد .بداندلیل که روح بشر برای وصل به سرچشمه خود
بیتاب و مضطرب است که این اضطراب همان عشق است و در این عشق ،انسان (عاشق)
و ذات خداوندی (معشوق) است.
از دیدگاه موالنا و فرانکل عشق درنهایت به وادی وحدت خواهد رسید .طبق نظر موالنا
پس از تحقق عشق واقعی ،عاشق در معشوق محو و فنا میشود و هردو طرف عشق ،یکی
میشوند و دیگر دوگانگی باقی نمیماند .فرانکل نیز اظهار میدارد در عشق راستین و
حقیقی ،معشوق با تمام وجود بهعنوان موجودی واحد و یگانه آنگونه که هست درک
میشود .او معتقد است خویشتن و هستی انسان «یک بودن» نیست ،بلکه «یک شدن»
است .بنابراین ،وحدت وجود ،نهایت کار عاشق است .آن دو معتقدند که رنج بخش
جداییناپذیر عشق است .از نظر فرانکل ،زندگی بشر بدون رنج کامل نخواهد شد و آدمی
در ورای رنج این فرصت مییابد که به عالیترین ارزشها و به ژرفترین معناهای زندگی
یعنی رنج برسد؛ چراکه در درد و رنج ،انسان به بهترین جایگاه وجودی خویش دست
مییابد .فرانکل رنج حقیقی را فرصتی میداند برای رسیدن به معنای زندگی که بهنوعی
رسیدن به کمال است .چون رنج ،شخص را پخته میکند و در نتیجه رنج است که آدمی
رشد میکند .بنابراین از دیدگاه فرانکل کسی که از همه فرصتهایی چون عشق و رنج
بیشترین بهرهبرداری را کند ،درنهایت به آرامش حقیقی و در پناه ابدیت و جاودانگی دست
خواهد یافت .این امر را موالنا قرنها پیش از فرانکل و نظریهاش بسیار کاملتر و صریحتر
بیان کرده است .همانگونه که فرانکل حالت اجتنابناپذیری و گریزناپذیری را برای رنج
و درد مطرح میکند ،موالنا نیز معتقد است طریق درمان عشقهای پست ،نهی کردن و
اجتناب و گریز از آن نیست ،بلکه جایگزین کردن عشقی برتر است که همان حقیقت و
جاودانگی و بهنوعی همان عالم معنا یا ابدیت از دیدگاه فرانکل است.
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چهرۀ پیامبران الهی در منظومههای پهلوانی
علی اصغر بشیری
علی محمدی

1
4

چکیده
حضور پیامبران الهی در بطن داستانهای حماسی ،بهخصوص منظومههای پهلوانی پس از
شاهنامه موضوعی قابل بررسی است .با توجه به اینکه زمان روایت در منظومههای پهلوانی،
مربوط به پیش از اسالم است و مکان تقریبی بسیاری از این داستانها هم در جغرافیای ایران
کهن است ،در بسیاری از منظومههای حماسی حضور پیامبران الهی در منظومههای پهلوانی
بسیار پرررنگ است .این در حالی است که حضور پیامبران الهی در داستانهای ایرانی از رهگذر
دین اسالم حاصل شده و این موضوع مربوط به پس از اسالم بوده است؛ بنابراین داستانهای
ایرانی پیش از اسالم با برخی از داستانهای اسالمی و ازجمله داستانهای پیامبران آمیخته شده
است .یکی از دالیل این موضوع این است که پس از اسالم ،داستانهای ایران باستان برای بسیاری
از مردم هنوز جذابیتها خود را داشته و از سویی دیگر دینی هم که مردم به آن اعتقاد داشتهاند،
اسالم بوده و برای بسیاری از مردم و داستانسرایان جدا بودن این دو موضوع چندان معقول نبوده
است .با توجه به اینکه پیامبران الهی به لحاظ زمانی نیز پیش از اسالم میزیستهاند و داستانهای
ایرانی نیز مربوط به همان زمانها بوده ،همین موضوع دستمایهای برای بسیاری از حماسهسرایان
گشته که حضور پیامبران در بطن داستانهای کهن ایرانی را توجیه میکرده است .در بسیاری از
کتابهای تاریخی به کنار هم قرار گرفتن نام پیامبران الهی و شخصیتهای اساطیری ایران نیز
اشاره شده است .در این مقاله به نوع حضور پیامبران الهی در آثار حماسی پرداخته شده و
همچنین به اعمالی که به برخی از پیامبران در منظومههای پهلوانی پس از شاهنامه منسوب شده
است.
واژههای کلیدی :پیامبران ،منظومههای حماسی ،شاهنامه ،اسالم.

تعریف مسأله
در سیر تکاملی منظومههای پهلوانی ،یکی از مسایل ،آمیختگی عناصر سامی و حامی با
اساطیر ایران باستان است .برای نمونه ،در داستان سامنامه شخصیتی با نام عوج بن عنق
 .1دانشآموختۀ مقطع دکتری دانشگاه بوعلی سینا
 .2عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه بوعلی سینا
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وجود دارد که با سام مبارزه میکند (سامنامه .)161 :1774 ،این شخصیت در اصل مربوط
به اعتقادت یهودیان است و از رهگذر متون تفسیری اسالمی وارد متون تاریخی شده و
پس از آن در داستان سامنامه نیز انعکاس یافته است (افشاری .)74 :1771 ،اندیشهای که
در منظومههای حماسی وجود دارد و اینقبیل آمیختگیها را توجیه میکند ،جریان تلفیق
یا انطباق نام دارد .این دو اصطالح را نخستین بار آقایان دکتر یاحقی و دکترآیدنلو به کار
بردهاند (یاحقی 147 ،1711 ،و آیدنلو :1713 ،هجده) و منظور از آن این است که
اندیشههای دین اسالم و شخصیتهای تاریخی که با دین اسالم در ارتباط است ،وارد
منظومههای حماسی شدهاند.
در چرایی این آمیختگیها دکتر شمیسا چنین میگوید:
داستان خلط این روایات بسیار مفصل است .همینقدر اشاره میشود که
این جریان بهتدریج صورت گرفت و مفسران قرآن مجید در آن نقش اساسی
داشتند؛ زیرا در تفسیر قرآن به شرح احوال رجال نیز میپرداختند .برخی
از مفسران -مخصوصاً ایرانیان -که گذشته از آشنایی با اسرائیلیات با تاریخ
عجم هم آشنایی داشتند ،متوجه شباهتهایی بین تاریخ برخی از رجال
بنیاسرائیل با رجال ایرانی شدند و ازاینرو تاریخ زندگانی آنان را خلط
کردند و نیز بعید نیست که حتی بسیاری در این کار عمد هم داشته باشند.
به هر تقدیر همینکه کسانی بین افسانههای مربوط به جمشید و سلیمان،
یا نمرود و کاووس و امثال آن شباهتهایی مییافتند به گسترش این مطلب
دست مییازیدند (.)16 :1731
تلفیق میتواند وجوه مختلفی داشته باشد؛ مانند حضور ،اختالط و انطباق .حضور،
یعنی مثالً در متون تاریخی یا حماسی اشاره شده که در دوران فالن پادشاه ،فالن پیامبر
بوده است؛ مثالً در دوران منوچهر ،موسی(ع) میزیسته است (مجملالتواریخ.)71 :1717 ،
اختالط یعنی آمیختگی دو داستان ایرانی و اسالمی ،مانند داستان نبرد سام با شدید و
شداد (سامنامه .)213-112 :1774 ،انطباق نیز یعنی شخصیتها با هم یکسان انگاشته
میشوند؛ مانند یکسان انگاشتن سلیمان و جمشید و یا اینکه در بسیاری از کتب تاریخی
کیومرث و آدم را یکی میدانستهاند (صدیقیان.)6 :1716 ،
یکی از جلوههای بسیار مهم و پررنگ در بحث جریان تلفیق ،حضور پیامبران الهی در
بطن منظومههای پهلوانی است .این موضوع به دو شکل خود را نمایانده است؛ نخست
حضور مستقیم یکی از پیامبران الهی در بطن داستانهاست؛ مانند حضور سلیمان در
منظومۀ زرینقبانامه .حضرت سلیمان در این منظومه ،یکی از شخصیتهای مهم داستان
است و در تقابل با شخصیتهای داستان نیز کنشهای داستانی دارد .در مورد دیگر هم
اشارۀ شاعر به همزمانی برخی از شاهان با برخی از پیامبران الهی است ،مانند شخصیت
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حضرت موسی(ع) در منظومۀ سامنامه که حضور مستقیم ندارد؛ اما در برخی از قسمتهای
داستان نام او بهعنوان یکی از پیامبران الهی مطرح است (سامنامه.)271: 1774 ،
نخستین منظومۀ حماسی که به برخی پیامبران الهی در کنار شخصیتهای داستانی
و اساطیری اشاره دارد ،شاهنامۀ فردوسی است که بسیار گذرا به نام برخی از پیامبران
الهی اشاره دارد .پس از شاهنامۀ فردوسی ،در گرشاسبنامه و کوشنامه و بهمننامه نیز
اشاراتی وجود دارد .پس از آن در منظومههای دورههای بعد این اشارات بیشتر میشود تا
اینکه در منظومهای همچون زرینقبانامه ،این اشارات به اوج خود میرسد.
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که داستانهای حماسی ایران مربوط به
شخصیتهای ایرانی قبل از اسالم است و تا حدودی که نگارندگان این مقاله جستوجو
کردهاند ،در متون پهلوی و اوستایی نامی از این پیامبران نیامده است و حضور این
شخصیتهای دینی ناشی از اعتقادات دینی سرایندگان این آثار است .حتی در این سخن
که برخی پافشاری میکنند که ثابت کنند منابع حماسی ایران مبتنی بر متون اصیل
قرنها قبل از خود هستند ،باید تا حدودی تردید کرد.
در این جستار ،پس از پیشینۀ تحقیق ،ابتدا به حضور پیامبران در شاهنامۀ فردوسی
اشاره خواهد شد و پس از آن به منظومههای دیگر .سپس با اتکا به متون تاریخی،
ریشههای این نگرش بررسی خواهد شد .در پایان نیز به کیفیت حضور پیامبران در
منظومههای پهلوانی پس از شاهنامه (از نظر کنشهای داستانی) میپردازیم .در این
جستار هشت منظومۀ پهلوانی مورد بررسی قرار گرفته که بدین شرح است :فرامرزنامه،

گرشاسبنامه ،کوشنامه ،بهمننامه ،کک کوهزاد ،بانوگشسبنامه ،سامنامه ،برزونامه،
شهریارنامه.

 .1پیشینۀ تحقیق
یکی از مهمترین کتابهایی که از دوران گذشته به این یکسانیها و همزمانیها اشاراتی
داشتهاند ،کتاب البدء و التاریخ از مطهربن طاهر مقدسی است (مقدسی 116 :1711 ،به
بعد) .در بسیاری از کتابهای دیگر تاریخی هم به این موضوع اشاره شده و مجموعهای از
این عقاید و اطالعات در فرهنگ اساطیری-حماسی ایران آمده است .در این دو جلد کتاب
اطالعات مربوط به شاهان ایرانی پیش از اسالم به نقل از بسیاری از کتابهای تاریخی
دورۀ اسالمی تا قرن هفتم گرد آمده است و دربارۀ هر پادشاهی به پیامبران دورۀ او نیز
اشاراتی شده است (صدیقیان،177-113 ،142-147 ،32-34 ،23-26 ،76-74 :1716 ،
 771 ،714 ،712 ،711 ،411-433 ،477-476و میرعابدینی،74 ،47 ،41 :1711 ،
 .)711 ،417،463برخی از کتابهایی که در این دو جلد بدان اشاره شده است ،بدین
قرارند :تاریخ طبری ،تاریخ الکامل ابن اثیر ،آثارالباقیه از ابوریحان بیرونی ،التنبیه و االشراف
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یعقوبی ،اخبارالطوال دینوری ،تاریخ بخارا ،تاریخ بلعمی ،تاریخ ثعالبی ،زیناالخبار گردیزی،
تاریخ سیستان ،تاریخالحکما ،مروجالذهب مسعودی و ...

یاحقی و آیدنلو از این پدیده به نام جریان تلفیق یا انطباق یاد کردهاند و اشارات
گوناگونی به این موضوع دارند (یاحقی 147 :1711 ،و آیدنلو :1713 ،هجده) .آیدنلو در
مقدمۀ منظومۀ رستمنامه بهطور مفصلتر به این موضوع پرداخته است و وجوه مختلف
آمیختگی داستان حضرت علی(ع) با رستم را بر اساس متون ادبی فارسی بیان کرده است
(آیدنلو :1713 ،نوزده).
 .6روش تحقیق
برای تبیین چرایی و نوع آمیختگی اسامی پیامبران در منظومههای حماسی باید نخست
به این موضوع توجه داشته باشیم که این اتفاق ابتدا در متون تاریخی و تفسیری بوده،
سپس به منظومههای حماسی وارد شده است .برای درک درست این منظور ابتدا بحث
تلفیق پیامبران با داستانهای ایرانی پیش از اسالم در متون تاریخی بررسی خواهد شد.
سپس به موضوع اشاره به برخی از پیامبران در شاهنامه خواهیم پرداخت ،پس آن
پراکندگی اشارات به پیامبران در منظومههای پهلوانی و چگونگی این اشارات مورد مطالعه
قرار خواهد گرفت .در این جستار پس از اشاره به شاهنامه ،منظومههای پهلوانی که تاکنون
منتشر شدهاند نیز بررسی خواهد شد؛ منظومههایی مانند :گرشاسبنامه ،کوشنامه،

بهمننامه ،سامنامه ،جهانگیرنامه ،برزونامه ،شهریارنامه ،بانوگشسبنامه ،زرینقبانامه،

فرامرزنامه و کک کوهزاد .البته در این میان برخی از آثار چون کک کوهزاد یا برزونامه از
نامهای پیامبران استفادهای نکرده و برخی آثار هم اشارات بیشتری به این نامها دارد .در
این میان منظومۀ زرینقبانامه بیش از همۀ این آثار از نام پیامبران سود برده و حتی
سلیمان نبی شخصیت اصلی داستان آن است .در این مورد نیز باز بهخاطر گستردگی این
اشارات در این اثر از همۀ اشارات صرف نظر شد.
این جستار به حضور پیامبران الهی -که در ادیان یهودیت ،مسیحیت و اسالم مورد
قبول است -پرداخته؛ بنابراین شحصیتهایی همچون زردشت ،مانی و مزدک -که خود
بخشی از تاریخ کهن ایرانی هستند -بررسی نشده است؛ چراکه هدف اصلی این جستار
بحث تلفیق در تاریخ ایران باستان با تاریخ و فرهنگ سامی و حامی بوده .بر همین اساس
نپرداختن به مانی و مزدک و زردشت به این دلیل بوده که این افراد ،خود جزء جداییناپذیر
فرهنگ ایرانی بودهاند و لزومی نبوده که با شاهان ایران باستان تطبیق داده شوند .در ایران
باستان نیز پیامبرانی وجود داشتهاند و برخی مورخان به آن اشاره کردهاند .در کتاب
آفرینش و تاریخ دربارۀ ایرانیان نوشته شده است« :بدان که ایشان مقرّند به پیامبری
جمشاد و پیامبری کیومرث و پیامبری افریدون وپیامبری زردشت و کتاب او به نام ابسطا.
بعضی از ایشان مقرند به پیامبری بهآفرید یعنی بهترین آفریده» (مقدسی.)116 :1711 ،
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حتی از زاویۀ دیگر نیز به این موضوع پرداخته شده که بسیاری از مورخان در تالش بودهاند
به همزمانی زردشت نبی با برخی دیگر از پیامبران بپردازند؛ برای نمونه بلعمی و بیرونی
او را معاصر و شاگرد الیاس نبی و طبری و ابن اثیر او را شاگرد ارمیای نبی خواندهاند
(صدیقیان .)414 :1716 ،به هر روی ،با توجه به اینکه زردشت و مانی و مزدک در بطن
تاریخ و حماسههای ایرانی حضور دارند ،در این جستار به آنها اشارهای نخواهد شد .گو
اینکه در بسیاری از ابیات در منظومههای پهلوانی نام این افراد آمده است .برای نمونه در
بهمننامه ،رستم در نامهای که به شاه کشمیر نوشته است ،به نور زردهشت قسم میخورد:
«بدان دادگر کهآفرید او بهشت /بدان نور کهآورده بد زردهشت» (ایرانشاه)71 :1731 ،؛
حتی فرامرز هم این سوگندها را دارد (همان « .)774 ،در این کاخ رخشنده چون بغنوی/
نگه کن بدین پیکر مانوی» (سامنامه .)11 :1777 ،یکی دانستن سلیمان و جمشید یکی
از مهمترین وشناخته شدهترین بخشها در ادبیات فارسی محسوب میگردد « :چو
جمشید را بود انگشتری /به فرمان بدش مرغ و دیو و پری» ((فرامرزنامه.)14 :1714 ،
 .5اشاره به همزمانی پیامبران و شاهان در متون تاریخی
بحث همزمانی پیامبران الهی با شخصیتهای اساطیری ایران از جمله مسایل بسیار مهم
در بسیاری از تاریخهای کهن عربی و فارسی بوده است .در برخی از این متون تاریخی
شرح حال پیامبران و شاهان ایرانی و دیگر ملل را جداگانه بیان میکردهاند؛ اما در برخی
از آنها تأکیدی خاص برای مورخ وجود داشته که حتماً در ضمن وقایع مربوط به هرکدام
از شاهان اساطیری ایران ،پیامبری که در زمان او مبعوث شده بود ،ذکر میکردند.
تاریخهایی همچون مجملالتواریخ یا تاریخ منتظم ابن الجوزی و یا جامعالتواریخ از این
قبیل بودهاند .برای نمونه در کتاب جامعالتواریخ پادشاهان و پیامبران در کنار هم و حتی
در هم ادغام شدهاند؛ چنانکه از بخش تاریخ ایران و اسالم ،دو باب با این عنوان در این
کتاب آمده است« :باب اول :در ذکر پیغمبرانی که پیش از طوفان نوح بودهاند و ابتدای
تاریخ ملوک عجم» (رشیدالدین فضلاهلل)21 :1774 ،؛ «تاریخ پیغمبران از نوح تا داود و
سلیمان(ع) و تاریخ کیانیان از ملوک عجم» (همان.)163 ،
در بسیاری از تاریخها در بازگویی نام برخی از شاهان به ارتباط این شاهان با برخی
پیامبران نیز اشاره شده است؛ برای نمونه دربارۀ کیومرث در بسیاری از این متون اشارهشده
است که برخی گویند که او همان آدم است (صدیقیان.)6 :1716 ،
از کهنترین نمونۀ تلفیق جریان مربوط به شخصیت زردشت باشد که گفته شده:
«زناشویی با خواهران و دختران را روا میدانست ،بدین برهان که آدم -درود بر او -دختران
را به همسری پسرانش در میآورد» (ثعالبی.)161 :1734 ،
در جامعالتواریخ اینکه کیومرث از نسل آدم است یا فرزند نوح است یا برادر شیث و
 ...است ،قولهای گوناگونی مطرح شده است (رشیدالدین فضلاهلل.)31 :1774 ،
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برای آنکه بحث به تطویل کشیده نشود ،به همزمانی شاهان و پیامبران در یکی از
این کتب مشهور تاریخی ،یعنی مجملالتواریخ اشاره میشود .فصلی در این کتاب هست
با نام «اندر یاد کردن که در روزگار هر پادشاهی پیغمبران که بودند و موبدان و سپهبدان
و معروفان بر سبیل اجمال» (مجملالتواریخ .)17 :1717 ،برای رعایت اختصار در جدولی
این همزمانیهای پیامبران با شاهان در مجملالتواریخ عرضه میشود.
جدول همزمانی پیامبران و شاهان ایرانی پیش از اسالم بر اساس مجملالتواریخ
توضیحات مجمل التواریخ
پیامبر
پادشاه
«و آن ادریس پیغمبر است»
ادریس یا اخنوخ
هوشنگ و
طهمورث
«همه عالم از انس و جن مسخر او بودند»
هود
جمشید
اول هود -سپس صالح
ضحاک
موسی«بنیاسرائیل را از مصر بیرون آورد»
ابراهیم علیه السالم؛
افریدون
نبوت یوسف هم در عهد
او بود.
موسی و نبوت یافتن
منوچهر
یوشع بن نون
در آخر عهدش سلیمان نبوت یافت.
سلیمان
کیقباد
«پیغمبر سلیمان علیهالسالم بود به زمین
سلیمان
کیکاووس
شام و سبا»
زردشت «نهم پسر بود از آن ابراهیم خلیل
زردشت
گشتاسب
علیهالسالم و شاگر عزیر [عزیز] بود از
آذرآبایگان به بلخ رفت»
«از جملۀ اسیران بیتالمقدس بود و به
دانیال پیغمبر
بهمن
روایتی گویند که به عهد گشتاسب بود»
ذوالقرنین را احتماالً با وی یکی دانسته
خضر و الیاس
اسکندر
است.
زکریا ،مبعث عیسی،
اشکانیان
یحیی ،اصحاب کهف،
یونس،جرجیس
شاپور ذواالکتاف مانی مصوّر-
مزدک
قباد
«چون از پادشاهی نوشروان چهل سال
تولد پیامبر اسالم
نوشروان
یگذشت ،پیغامبر علیهالسالم از مادر بزاد»
نامه نوشتن پیامبر برای او
پیامبر اسالم (ص)
خسرو پرویز
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پوراندخت

درگذشت پیامبر اسالم

مطلبی که در این بخش از مجملالتواریخ آمده (مجملالتواریخ ،)73-17 :1717 ،در
واقع بهصورت تفصیلی یا مختصرتر در کتابهای دیگر تاریخی نیز آمده است.
 .1اشاره به پیامبران در شاهنامه
در شاهنامه فروسی نیز به برخی از پیامبران اشاره شده است .شیوۀ نقل فردوسی بیشتر
بر این پایه قرار دارد که نام پیامبری را در حین گفتاری از زبان یکی از شخصیتهای
داستانش بیان میکند .از جمله در داستان مزدک و قباد ،کسری انوشیروان چنین گوید:
« چو راه فریدون شود نادرست /عزیز و مسیحا و هم زند و است //سخن گفتن مزدک آید
به جای /نباید به گیتی جز او رهنمای» (فردوسی /1716 ،ج .)33 : 3
نامهای پیامبرانی که در شاهنامه فردوسی آمده ،بر اساس تصحیح دکتر خالقی مطلق
بدین قرار است :مسیح ،براهیم (ابراهیم نبی) ،خضر ،سماعیل (اسماعیل نبی) و در برخی
ملحقات نیز نام موسی .البته در این میان برخی از نامهایی نیز وجود دارند که با برخی از
ادیان مرتبط هستند ،مانند :جاثلیق ،اسقف ،قسیس -که مربوط به آیین مسیحیت است-
و نامها و اصطالحاتی از این قبیل نیز بودند که با توجه به طوالنی شدن بحث و کمی غیر
مرتبط بودن از بیان آنها صرفنظر میشود.
چنانکه دیده میشود ،در شاهنامۀ فردوسی ،در میان پیامبران الهی ،بیشترین اشاره
به نامها و القاب حضرت مسیح(ع) وجود دارد و این موضوع نیز بیشتر در بخشها تاریخی
شاهنامه بهچشم میخورد و البته طبیعی هم هست؛ چراکه بیشتر جنگهای ایران و یونان
در دورۀ ساسانیان با مسیحیان بوده است؛ البته فردوسی از نظر اینکه خود مسلمان بوده
و مسلمانان نیز برای حضرت عیسی(ع) احترام قایل بودهاند ،با احترام از عیسی یاد میکند:
« چو دوزخ بدانست و راه بهشت /عزیز و مسیح و ره زردهشت //نیامد همی زند و استش
درست /دو رخ را به آب مسیحا بشست» (فردوسی /1716 ،ج .)116 :3عزیز همان عزرا
است که گفتهاند عهد عتیق را جمع کرده و حتی دو سفر نیز بر آن افزوده .نام این پیامبر
در قرآن نیز آمده است (رستگار فسایی .)636 :1737 ،همچنین در بحث خسروپرویز و و
راهب مسیحی بارها سخن از اعتقادات مسیحیت به میان میآید (فردوسی /1711 ،ج :1
.)11-11در داستان اسکندر نیز گفته شده که اسکندر در سیرو سیحت بود به خانۀ کعبه
رسید و به او گفتند که این حرم را ابراهیم ساخته است « :ابا نالۀ بوق و با کوس تفت /به
دیدار خان براهیم رفت //که خان حرم را برآورده بود /بدو اندرون رنجها برده بود //خداوند
خواندیش بیتالحرام /بدو شد همه راه یزدان تمام» (فردوسی /1716 ،ج .)11 :6
در بخش اسکندر بیش از بخشهای دیگر شاهنامه تأثیر جریان تلفیق دیده میشود و
نام پیامبرانی چون ابراهیم و بهخصوص اسماعیل بارها در این بخش از داستان آمده است؛
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از جمله نصر قتیب که میگوید از نسل اسماعیل است« :نبیرۀ سماعیل نیکاخترست /که
ئور براهیم پیغمبرست» (فردوسی /1716 ،ج )17 :6
و همین شخص نزد اسکندر شکایت میکند که خزاعه ،نسل اسماعیل را خوار کرده و
بسیاری را از میان برده است .سپس اسکندر دستور میدهد ،که خزاعیان را بکشند و
قدرت را به اسماعیلیان واگذار کنند و پس از آن اسکندر خود پابرهنه به کعبه هم میرود
(فردوسی ،1716 ،ج .)21 :6یکی از دالیل این فراوانی اشارات پیامبران و در کل استفادۀ
بیشتر از کلمات عربی در این بخش از داستان به منابع فردوسی باز میگردد که خالقی
مطلق اعتقاد دارد ،منابع این بخش ،از طریق کتابهای سریانی وارد شاهنامه و حتی
قبلتر از آن وارد شاهنامۀ ابومنصوری شده است (فردوسی :1777 ،سی وسه).
چنانکه گفته شد ،در برخی از متون تاریخی به همزمانی منوچهر شاه و حضرت
موسی(ع) نیز اشاره شده بود ،بر همین اساس در برخی از دستنویسهای شاهنامه فردوسی
نیز در داستان منوچهر به همزمانی موسی با منوچهر اشاره شده است؛ مصحح این بیت را
در پاورقی داستان منوچهر ذکر کردهاند « :کنون نو شود در جهان داوری /چو موسی بیاید
به پیغمبری»
همچنین اشاره شده که بنداری نیز به این مطلب اشاره کردهاند« :و ستجدّد عن قلیل
نبوۀ فیبعث اهلل عزوجلّ موسی نبیاً بناحیۀ المغرب .فصدّقه و آمن به و ال تحیدن عن
طاعته» (فردوسی /1716 ،ج .)411 :1
نام خضر هم در شاهنامه آمده است؛ گو اینکه برخی منابع تفسیری او را پیامبر
میدانند و برخی شخصیتی عرفانی .در شاهنامه گفته شده ،زمانی که اسکندر به
جستوجوی آب حیات میرود ،خضر رایزن اسکندر بوده است « :ورا اندر آن خضر بد
رای زن /سر نامداران آن انجمن» (فردوسی /1716 ،ج  )74 :6و فردوسی تأکید دارد که
خضر پیامبر بوده است « :سه دیگر به تاریکی اندر دو راه /پدید آمد و گم شد از خضر
شاه //پیمبر سوی آب حیوان کشید /سر زندگانی به کیوان کشید» (فردوسی /1716 ،ج
.)77 :6
با توجه به اینکه نام پیامبر اسالم در بخش داستان انوشیروان و داستان یزدگرد و در
مطاوی تاریخ قرار دارد و در بسیاری از کتب تاریخی نیز بدانها اشاره شده است ،از بحث
کردن درباره آن خودداری میشود .در منظومههای پس از شاهنامه نیز هر کدام به طریقی
به پیامبران الهی در سیر داستانهای خویش اشاره داشتهاند که در ادامه به آنها پرداخته
خواهد شد.
 .3پراکندگی اسامی پیامبران در منظومههای پهلوانی
به نام پیامبران الهی در بسیاری از منظومههای پهلوانی اشاره شده است و بهتبع
منظومههای پهلوانی پس از شاهنامه ،در متون نقالی که در دورههای صفویه به بعد بهوجود
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آمدهاند هم انعکاس چهرۀ پیامبران بیش از منظومههای پهلوانی است .حتی در این
طومارها و متون نقالی به مواردی از حضور پیامبران اشاره شده است که در منظومههای
پهلوانی مسبوق به سابقه نیست .برای نمونه در طومار نقالی شاهنامه گفته شده که خفتان
ببر بیان را در زمان حضرت داوود(ع) دوخته اند (طومار نقالی شاهنامه .)171 ،همچنین
در متون نقالی گفته شده زمانی که رستم برای نجات پاس پرهیزگار رفته بود ،در راه با
اژدهایی مواجه میشود و رستم نمیتواند او را از پای درآورد؛ پیری آگاه به او میگوید که
حربۀ تو بر او کارگر نیست و شهریار او را خواهد کشت .رستم میپرسد که شهریار کیست
و پیر پاسخ میدهد:
بعد از این به سی هزار سال دیگر پیغمبری به دنیا خواهد آمد که پیغمبر
آخرالزمان باشد و نام او محمد المصطفی علیهالسالم باشد و او را پسر عم
باشد که داماد او باشد ...و خدای تعالی او را مرکب و تیغ ارزانی داشته که
نام تیغ او ذوالفقار باشد ...این دد به ضرب آن ذوالفقار آن شهریار باوقار از
پا درآید و نام اسب او دلدل باشد (طومار نقالی شاهنامه.)372 :1771 ،
به هر روی انعکاس چهرۀ پیامبران و حتی امامان در متون نقالی خود بحثی جداست و از
ورود بدان خودداری میشود.
یکی از منظومههای پهلوانی که بیشترین اشارات را به داستانهای پیامبران دارد،
منظومۀ زرینقبانامه است؛ در این اثر سلیمان نقشی اساسی در داستان بر عهده دارد .اما
در میان منظومههایی کهنتر (مانند گرشاسبنامه ،کوشنامه وبهمننامه) شاید مهمترین
اشارات به زندگانی پیامبران و شخصیتهای الهی در آغاز کوشنامه باشد .در این منظومه
پیش از آنکه داستان اصلی آغاز شود ،یکی از شخصیتهای داستان که قرار است داستان
کوش را روایت کند ،چندین داستان را بیان میکند که از جملۀ آنها داستان دقیانوس و
اصحاب کهف است (ایرانشان .)131 :1733 ،داستان دیگر نیز مربوط به یهوداست که
عیسی را به دشمنان نشان میدهد و سرانجام به صلیب کشیده شدن عیسی و پس از آن
داستان حواریون او  .راوی کوشنامه اینها را زمانی تعریف میکند که هنوز وارد داستان
اصلی کوش پیلدندان نشده است (ایرانشان .)132 :1733 ،در بهمننامه و گرشاسبنامه
نیز به اشاره مختصر به آدم و هود و شیث بسنده شده و این پیامبران در روایت داستان
نقشی چندان ندارند.
در منظومههای متأخر یکی از نمودهای حضور پررنگ عناصر سامی در منظومههای
حماسی ،بهخصوص در سامنامه ،مربوط به شخصیتهایی است که با برخی پیامبران در
ارتباط بودهاند و چهرههای مثبت و منفی در رابطه با مسایل دینی در این اثر فراوان به
چشم میخورد .برای نمونه ،زمانی که شداد اعای خدایی میکند ،فرشتهای به نام زرینهبالِ
جبرئیل دارد که بر سام فرود میآید و قصد دارد که او را پیامبر شداد کند « :به هر کس
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که من آمدم ناگهان /سرافراز گردید اندر جهان //به پیغمبری نام او شد بلند /بر تخت
شداد شد ارجمند» (سامنامه)761 :1774 ،
و حتی شداد هم از سام اکیداً میخواهد که امر پیامبری او را بپذیرد تا او را به درجۀ
پیغمبر مرسل برساند « :کنم نام پیغمبر مرسلت /اگر راست سازی زبان با دلت //کنی بر
سر سروران سروری /پرستش کنندت به پیغمبری» (سامنامه.)764 :1774 ،
وجوه شباهت این مباحث با ادیان الهی کامالً محرز است و نیازی به توضیح ندارد .این
موارد در سامنامه و حتی زرینقبانامه و جهانگیرنامه نمونههای فراوانی دارد که در این
بخش با توجه به اینکه مباحث صرفاً مربوط به پیامبران است ،از ورود بدانها اجتناب
میشود .بهجز زرینقبانامه -که روایت اصلی اثر مبتنی بر حضور یکی از پیامبران (سلیمان
نبی) است -مابقی منظومهها یا از نام یک پیامبر در حد اشاره استفاده کردهاند و یا برخی
هم هیچ اشارهای نداشتهاند .پس از این مقدمه به بیان چگونگی حضور پیامبران در این
منظومهها پرداخته خواهد شد.
 .1حضور پیامبران در الیههای غیر روایی منظومههای پهلوانی
الزم به ذکر است آنچه با نام حضور پیامبران در منظومههای حماسی مطرح است آن
مواردی است که در بطن داستان به پیامبران اشاراتی شود و یا پیامبری مستقیماً در
جریان داستان نقش داشته باشد؛ بنابراین اینکه مثالً شاعری در مقدمۀ اثرش نام پیامبران
را آورده باشد یا در بخش پند و اندرزهایی که از زبان خود مثال میآورد و یا در
نتیجهگیریهای خویش به این موضوع پرداخته در این جستار حضور در الیههای غیرروایی
نامگذاری شده است .با توجه به این موضوع حضور پیامبران در الیههای غیر روایی در
منظومههای پهلوانی خود چند بخش دارد.
 .1-1در مقدمۀ منظومههای پهلوانی :برای نمونه اسدی در مقدمۀ گرشاسبنامه
میگوید « :ملک بودلف شهریار زمین /جهاندار ارانی پاکدین //بزرگی که با آسمان
همبرست /ز تخم براهیم پیغمبر است» (اسدی طوسی .)11 :1717 ،یا ایرانشاهبن ابالخیر
در مقدمۀ بهمننامه سخن از طوفان نوح و گنج قارون میکند و دربارۀ آنها توضیح
میدهد (ایرانشاه.)4 :1731 ،
 .1-1پند و اندرز شاعر :گاهی شاعر در بطن داستان از روایت خارج شده و به
گفتاری از پیامبران استناد میکند ،آنچنانکه شاعر در کوشنامه ،در حین داستان گفته
است « :چه گفتهاست پیغمبر پاکدین /که دانش بجوی ار بیابی به چین» (ایرانشان،
 )113 :1733یا در منظومۀ بانوگشسبنامه ،پس از عقد بانوگشسب با گیو شاعر در حین
داستان گوید« :سعادت اگر شد تو را رهنما /چو عیسی مریم شوی بر سما»
(بانوگشسبنامه.)146 :1714 ،
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 .6-1اشاره در تصاویر شاعرانه در حین داستان :که این بخش به اصل روایت
برنمیگردد و در واقع شگردهای شاعرانه است؛ که البته با توجه به روایت داستان چندان
دلپسند نیست « :فرود آمد از پیل نصّوح تند /چو بادی که آمد گه نوح تند //چو یک تبره
ریش دراز و قوی /سبیلش چو دمّ خر عیسوی» (شهریارنامه)27 :1733 ،؛ « بنالید بر شاخ
گل عندلیب /چو مرد مسیحا ز پیش صلیب» (ایرانشان)717: 1733 ،؛ «شه روم را دختری
دلبرست /که از روی رشک بت آزرست» (اسدی طوسی.)411 :1717 ،
چنانکه دیده میشود این موضوعات در هر اثر شعری دیگر نیز میتواند به وفور یافته
شود و موارد بسیاری از این اشارات نیز در منظومههای پهلوانی وجود دارد .پس از بیان
این موضوع به چگونگی حضور پیامبران در روایات منظومههای پهلوانی اشارتی میشود.
 .1نحوۀ اشارات به پیامبران در منظومههای پهلوانی
پیش از اشاره به نامهای پیامبران الهی در منظومههای پهلوانی ،الزم است اشارهای مختصر
هم به پراکندگی نامهای پیامبران در منظومههای پهلوانی شود.
در منظومههای پهلوانی که در قرون چهارم تا ششم سروده شدهاند ،حضور مؤثر
پیامبران کمتر است .اما در منظومههایی که در قرون نهم و دهم به بعد سروده شدهاند،
این حضور بسیار پررنگتر است .برای نمونه شاهنامه که پیشتر بدان اشاره شد ،این حضور
در بطن روایت داستانها با توجه به حجم شاهنامه چندان چشمگیر نیست .همچنین در
منظومۀ گرشاسبنامه و یا بهمننامه و کوشنامه نیز وضع همینگونه است .اما در آثاری
که در دور ۀ صفویه سروده شدهاند این حجم بسیار چشمگیر است و چنانکه گفته شد
در آثاری چون زرینقبانامه به اوج خود میرسد؛ به گونهای که سلیمان در این منظومه
در بطن بسیاری از روایتها جای دارد .و یا در منظومهای همچون رستمنامه ،شخصیت
کیخسرو و رستم و سلیمان و علیبن ابیطالب در یک زمان و مکان در کنار هم در روایت
اثر حضور دارند (رستمنامه :1713 ،بیست و سه) .حال به نامهای پیامبران در منظومههای
پهلوانی اشاره میشود:
 .1-1صرف اشاره در سیر داستان :از این منظر ،گاهی شخصیتهای داستانی
سخنی میگویند و در آن سخن نیز نام برخی پیامبران آمده است .در این حالت دقیق
نمیتوان گفت که آیا این اشاره از سوی شاعر بوده و یا در منبع اصلی خود نیز این اشاره
واقعاً به نام آن شخصیت آمده است .در منظومۀ فرامرزنامه ،برهمن در یکی از مناظرهها با
فرامرز نیز به سلیمان اشاره دارد و مشخص نیست آیا این اشاره ناشی از این است که
برهمن با سلیمان آشناست یا اینکه شاعر در پی آراستن کالم خود است« :قناعت ز ملک
سلیمان به است /قناعت ز فرّ جهانبان مه است» (فرامرزنامه .)114 :1714 ،در منظومۀ
شهریارنامه ،اردشیر به فرانک میگوید « :زلیخا تو را پردهدار سرای /همیشه خرد باشدت
رهنمای» (شهریارنامه)167 :1733 ،
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در گرشاسبنامه ،گرشاسب ،حین سفرهایش به اژدهایی بر میخورد و به او میگویند
که این اژدها پس از طوفان نوح پیدا شده است« :کنون آمده است اژدهایی پدید /کز آن
اژدها مه دگر کس ندید» (اسدی طوسی )31 :1717 ،یا بار دیگر در گرشاسبنامه این
اعتقاد مطرح شده که انسان از گل آفریده شده و این از اعتقادات مسلمانان است و اشاره
به آدم نیز در این بیت مشهود است« :چو بنیاد ما از گل آمد نخست /چنین دان که گل
بود آدم نخست» (اسدی طوسی.)112 :1717 ،
در آغاز کوشنامه ،زمانی که اسکندر به سیر و سفر میپردازد با پیری فرزانه مناظره
میکند و این پیر به او میگوید:
کدام است گفت آن گرانمایه روز /که باشد تو را زاین نشان دلفروز //سوم
روز گفتا ز اردیبهشت /که یزدان ز بخشایش او را سرشت //در این روز آدم
بشد زاین سرای /به مینو فرستاد جانش خدای //چه دانی بدو گفت کاین
روز بود /همین ماه و روز دلافروز بود //گر این از نبشته بگویی همی /ز
خشت گران گل بشویی همی //که هنگام طوفان نبشته نماند /که ان را
کسی برتوانست خواند (ایرانشان)111 :1733 ،
بار دیگر زمانی که کوش ،مردم را به پرستش خویش فرا میخواند ،مطلبی در حین
داستان بیان شده که مشخص نیست ،سخن شاعر است و یا سخن کوش پیلدندان:
«نبینی که فرزند آدم چه گفت /چه پیش آمد از راز ما در نهفت //به اندازۀ دانش هر کسی/
همیگوی تا بد نبینی بسی» (ایرانشان.)111 :1733 ،
 .1-1اشاره به همزمانی :گاهی اوقات در منظومههای پهلوانی به همزمانی پیامبران
با شاهان اشاره شده و یا اینکه برخی از شخصیتهای داستانی با پیامبران روابط
خویشاوندی دارند .در گرشاسبنامه ،هنگام بازگشت گرشاسب به ایران با فرزانه مردی
بر میخورد که« :چنان کرد فرزانه ز آن مرد یاد /کز اختوخ پیغمبرش بد نژاد //کجا
نام اختوخ خوانی همی /دگر نامش ادریس خوانی همی» (اسدی طوسی.)771 :1717 ،
نام اخنوخ در کوشنامه هم آمده است (ایرانشان .)111 :1733 ،همچنین در سامنامه
گفته شده زمانی که آدم به وجود آمد ،کیوشان از اجداد نهنگال بر تخت شاهی بوده
است« :نیامد کجا آدم اندر زمین /که بودیکیوشان بهتخت و نگین» (سامنامه:1774 ،
.)411
(ع)
در کوشنامه اشاره شده که خلیلاهلل با ابراهیم همعصر بوده است یا اینکه منوچهر
با موسی در یک زمان میزیسته است:
ز تاج فریدون صد و بیست سال /گذر کرده بود و شده بیهمال //خلیل آمد
از راه پیغمبری /درستی ندارد چنین داوری //کز او تا به پیغمبر مارکش/
بود چارصد سال و سی سال و شش //همی داند آن کس بر او مهر بود /که
موسی به گاه منوچهر بود (ایرانشان)234 :1733 ،
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مفصلترین ابیاتی که در منظومههای پهلوانی به این همزمانیها اشاره دارد در منظومۀ
زرینقبانامه است .در این منظومه گفته شده طهمورث همعصر نوح بوده و حتی بدو
بگرویده و گرشاسب به ابراهیم ایمان آورده و سام به موسی ایمان آورده و...
سرافراز طهمورث پاکدید /به گفتار نوح نبیبگروید //بدی دین نوح نبی در
جهان /میان کهان و میان مهان //چنین تا که آمد خلیل خدای /صحف آمد
او را همی از سمای //سرافراز گرشسب بد آن زمان /نپیچید از امر او سر
همان //به دین براهیم اقرار کرد /بسی بتپرستان نگونسار کرد //پس از وی
به پیغمبری شد کلیم /که تورات دادش خدای کریم //سرافراز بد سام یل
آن زمان /که شدّاد عادی از او شد نهان //سرافراز سام آن دلیر گزین /درآمد
کلیم خدا را به دین //همان هم منوچهر و گردان او /سرافراز گردان و شیران
او //چو دیدند روشن کف و آن عصا /نمودند اقرار دین ورا //چه موسی و
هارون سوی کردگار /برفتند یوشع بشد آشکار //به پیغمبری یوشع آمد به
دهر /همان دین موسی ورا بود بهر //چنین تا که داوود آمد پدید /به دین
کلیم او سخن گسترید (زرینقبانامه)416 :1777 ،
در منظومۀ زرینقبا نامه سلیمان همعصر کیخسرو دانسته شده است و به جنگهای
بین این دو نیز اشاراتی شده است (زرینقبانامه 117 :1777 ،به بعد) .همین موضوع در
منظومۀ رستمنامه نیز آمده است .در این اثر هم کیخسرو همزمان با سلیمان دانسته شده
است و کیخسرو رستم را بهعنوان پیکی به دربار سلیمان میفرستد (رستمنامه:1713 ،
.)1
 .6-1توضیحات اضافۀ شاعر در بطن داستان :این توضیحات که معموالً در برخی
منظومههای پهلونی وجود دارد ،نیز مشخص نیست آیا دیدگاه شاعر است یا در اصل منابع
داستانی آمده است؛ اما به هر حال آمدن این موارد در داستان نشان از اهمیت این موضوع
برای شاعران داشته است که داستانهای پیامبران را در کنار پهلوانان مهم بیاورند .اسدی
در گرشاسبنامه دربارۀ رد پای آدم در حین داستان گرشاسب چنین گوید:
به کوه دهو برگرفتند راه /چه کوهی بلندیش بر چرخ ماه //که گویند آدم
چو فرمان بهشت /بر آن کوه برز اوفتاد از بهشت //نشان کف پایش آنجا
تمام /بدیدند هر پی چو هفتاد گام (اسدی طوسی)171 :1717 ،
اسدی طوسی سپس تا دو صفحه دربارۀ اخراج آدم از بهشت و جدا افتادن از حوا و
دشواریخای آدم و حوا بر اساس تفاسیر و اساطیر شرح میدهد که البته ربطی به داستان
گرشاسب ندارد و مطالعات خود اسدی است (اسدی طوسی.)174 :1717 ،
پیشبینی ظهور پیامبر آخرزمان از دیگر مواردی است که در گرشاسبنامه آمده است.
بوسیدن سنگ که اعتقادات تشیع است در این بخش از داستان گرشاسبنامه آمده است:
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«به فرّ پسینتر ز پیغمبران /بسی خوبی افزود خواهد بر آن //چو رخ زاو بتابی شود دین
تباه /چو سنگش ببوسی بریزد گناه» (اسدی طوسی.)177 :1717 ،
 .5-1نسبت دادن برخی اعمال به پیامبران :یکی از موضوعاتی که در منظومههای
پهلوانی آمده است این است که برخی اعمال را به پیامبران نسبت میدهد .برای نمونه در
سامنامه ،عوج بن عنق یکی از مبارزانی است که با سام مبارزه میکند و در نهایت سام او
را شکست میدهد و عوج فرار میکند؛ سام قصد داشته که او را بکشد؛ ولی سروش به او
الهام میکند که« :چو موسی بیاید به پیغمبری /ابا عوج سازد همی داوری //ستاند ز تن
هوش این بدنژاد /ز پیکار موسی دهد سر به باد //به زخم عصا کشته گردد لعین /ز اندوه
او پاک گردد زمین» (سامنامه.)271 :1774 ،
در منابع تاریخی و متون تفسیری ،گفته شده که عوج ،هیوالیی عظیمالجثه بود که
سرش در ابرها بود و گرمای خورشید او را آزار میداد و سرانجام نیز حضرت موسی(ع) با
عصای خود او را از پای درآورد (الخزاعی نیشابوری .)477 ،1731 :در این بخش از سامنامه،
به تبعیت از شخصیت عوج که وارد داستان سامنامه شده است ،به کشندۀ او یعنی ،حضرت
موسی نیز اشاره شده و گویی حضرت موسی یکی از شخصیتهای همین داستان است:
«چنین گفت موبد که عوج پلید /ز تخم نهنگال آمد پدید //که موسی پیغمبر او را بکشت/
روزگارش از او شد درشت» (سامنامه .)414 :1774 ،در گرشاسبنامه گفته شده مه پس
از مرگ آدم شیث او را در خاک دفن کرد و بعدها نوح استخوانهای او را برداشت و به
دژهوختگنگ (بیتالمقدس) برد و آنجا دفن کرد:
چو شد سال آدم تمامی هزار /شد از گیتی کرده زی کردگار //ورا شیث
پوشید در خاک تن /سروش آوریدش ز مینو کفن //نشانگاه گورش اکنون
ایدرست /یکی بهره ازوی به دریا دراست //چو نوح آمد و یافت ایدر درنگ/
کشید استخوانش به دژهوختگنگ (اسدی)174 :1717 ،
گرشاسب در پرخاشی که به پیری بتپرست دارد ،اعتقاد دارد که راه بتپرستی پس
از شیث به وجود آمده است« :ره بتپرستی هم از شیث خواست /که از مرگ چون گشت
با خاک راست» (اسدی.)727 :1717 ،
 .1-1حضور فعال در داستان :منظور از حضور فعال در داستان ،درواقع تغییر سیر
روایت به خاطر حضور پیامبران است .یکی از پیامبرانی که در داستانهای ایرانی و حتی
منظومههای پهلوانی حضوری فعال دارد ،سلیمان نبی(ع) است .در این زمینه مهمترین اثر
منظومۀ زرینقبانامه است؛ چرا که در این اثر محور داستان پیرامون این است که سلیمان،
زرینقبا را به درگاه کیخسرو میفرستد و ماجراهایی است که برای او و بعد برای ایرانیان
به وجود میآید .در این اثر حتی زمانی که رستم به بارگاه سلیمان میرود ،قبول دارد که
سلیمان پیامبر خداست« :زمین و زمان زیر فرمان تو /چه مرغ و چه ماهی به پیمان تو//
تو را پادشه کرد و پیغمبری /نبوده به گیتی چو تو سروری (زرینقبانامه.)477 :1777 ،
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همین موضوع مناظرۀ سلیمان با رستم در منظومۀ رستمنامه نیز وجود دارد (رستمنامه،
 .)3 :1713در منظومۀ شهریار نامه هم ،اشاره به رفتن زال به نزد سلیمان شده است
(مختاری .)171 :1714 ،در کوشنامه نیز اشاره شده که کوش پیل دندان ،حوضهای
شفادهندۀ بسیاری درست کرد و بعدها روزی سلیمان نبی بر آنها گذر کرد:
بسی حوضها نام خود بر نبشت /دگر کرد ازاین سان و دیگر بهشت //سلیمان گذر
کرد روزی بر آن /بدید آن همه حوضها بیکران //بفرمود تا آصف برخیا /که دانست
کردن همی کیمیا //بر آورد از آن شارستانی به رنج /نهاد اندر او هر چه بودش به رنج
(ایرانشان.)614 :1733 ،
در گرشاسبنامه آمده که خطبۀ عقد دختر شاه زابل را با جمشید هود پیغمبر بسته
است« :چنان دان که هود اندر آن روزگار /پیمبر بد از داور کردگار //به آیین پیمانش با او
ببست /به پیوند بگرفت دستش به دست» (اسدی طوسی)21 :1717 ،
 .9نتیجهگیری
پابهپای متون تاریخی در برخی از منظومههای پهلوانی نیز پیامبران الهی در بطن داستانها
حضور دارند و این موضوع نشاندهندۀ جریانی است که از آن با نام تلفیق یاد میشود .در
این جریان فکری هدف نزدیککردن نگرشهای دینی و اساطیری ایران باستان است .در
بخشهایی از داستانهای حماسی که پیامبران حضور دارند ،با توجه به نگرش دینی حاکم
بر شاعران ،پیامبران از جایگاهی برتر نسبت به قهرمانان حماسی برخوردارند .در برخی از
این منظومهها اعمالی به پیامبران نسبت داده شده که در متون تاریخی مسبوق به سابقه
نیست .برای نمونه اینکه هود عقد گرشاسب را با دختر جمشید بسته است؛ اما برخی از
این اعمال نیز در متون تاریخی و تفسیری به پیامبران منسوب بوده است؛ مثالً اینکه در
برخی متون تفسیری گفته شده که عوج بن عنق را حضرت موسی(ع) کشته است .حضور
پیامبران در منظومههای حماسی قرن چهارم و پنجم و ششم نسبت به منظومههایی که
در دورۀ صفویه سروده شدهاند کمتر است .برای نمونه در شاهنامه و بهمننامه و یا
کوشنامه کمتر سخن از پیامبران الهی در بطن روایت به میان میآید؛ اما در منظومههای
عصر صفوی همچون زرینقبا نامه این حضور بیشتر نمایان است.
منابع
 اسدی طوسی .علیبن احمد .)1717( .گرشاسبنامه .تصحیح حبیب یغمایی .چ .4تهران :دنیای کتاب.
 افشاری ،مهران« .)1771( .از عوج بن عنق تا گندرو دیو» .عشق و شباب و رندی(جستارها ،یادداشتها ،نقدها و نظرها دربارۀ ادبیات فارسی و فرهنگ ایران) .تهران:
بهنگار ،تهران.
 -ایرانشان بن ابیالخیر .)1733( .کوشنامه .به کوشش جالل متینی .تهران :علمی.
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________________ .)1731 ( .بهمننامه .ویراسته رحیم عفیفی .تهران :شرکت
انتشارات علمی و فرهنگی.
بانوگشسبنامه .)1714( .مقدمه ،تصحیح و توضیح روحانگیز کراچی .تهران :پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ثعالبی ،حسینبن محمد .)1734( .شاهنامه کهن (تاریخ غررالسیر) .ترجمه سید
محمد روحانی .مشهد :دانشگاه فردوسی.
حسامالدینبن حسام .)1714( .تازیاننامه پارسی .گزینش و تصحیح حمیداهلل مرادی.
تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
الخزاعی نیشابوری ،حسین بن علی بن محمد بن احمد .)1731( .روضالجنان و روح
الجنان فی تفسیرالقرآن 6 .ج .مصححان دکتر محمد جعفر یاحقی ،دکتر محمد
مهدی ناصح .ویراستار محمد حسن خزاعی .مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان
قدس رضوی.
خسرو کیکاووس .)1716( .فرامرزنامه .تصحیح میترا مهرآبادی .تهران :دنیای کتاب.
دهخدا ،علی اکبر .)1733( .لغتنامه .تهران :دانشگاه تهران.
رستگارفسایی ،منصور .)1737( .فرهنگ نامهای شاهنامه 4 .ج .چ  .4تهران:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
رستمنامه .)1713( .سرایندۀ ناشناس .تصحیح سجاد آیدنلو .تهران :مرکز نشر میراث
مکتوب.
رشیدالدین فضلاهلل همدانی )1774( .جامعالتواریخ (تاریخ ایران و اسالم) 7 .ج.
تصحیح و تحشیه محمد روشن .تهران :مرکز پژوهشی میراث مکتوب.
زرینقبانامه .)1777( .سرایندۀ ناشناس .تصحیح سجاد آیدنلو .تهران :سخن.
سامنامه .)1774( .تصحیح وحید رویانی .تهران :مرکز پژوهشی میراث مکتوب.
شمیسا ،سیروس .)1737( .فرهنگ تلمیحات .چ  .1تهران :فردوس.
صدیقیان ،مهیندخت .)1716( .فرهنگ اساطیری -حماسی ایران به روایت منابع
بعد از اسالم .ج  /1پیشدادیان .چ  .4تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
صفا ،ذبیحاهلل .)1717( .حماسهسرایی در ایران .چ  .7تهران :امیرکبیر.
طومار نقالی شاهنامه .)1771( .ناشناس .تصحیح سجاد آیدنلو .تهران :بهنگار.
عطاء بن یعقوب .)1711( .حماسه برزونامه .تصحیح انتقادی داستان برزو .بهکوشش
علی محمدی .همدان :دانشگاه بوعلی سینا.
فرامرزنامه .)1714( .ناشناس .بهاهتمام مجید سرمدی .تهران :انجمن آثار و مفاخر
فرهنگی.
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فردوسی ،ابوالقاسم .)1716( .شاهنامه 1 .ج .تصحیح جالل خالقی مطلق .تهران :بنیاد
دایرۀ المعارف اسالمی.
فردوسی ،ابوالقاسم .)1777( .شاهنامه 4 .ج .پیراستۀ جالل خالقی مطلق .تهران :سخن.
کک کوهزاد (منظومهای حماسی از قرن پنجم) .)1711( .ناشناس .تصحیح احمد
ابومحبوب .تهران :نغمه زندگی.
مجملالتواریخ و القصص .)1717( .ناشناس .تصحیح ملکالشعرا بهار .به اهتمام محمد
رمضانی .تهران :اساطیر.
مختاری غزنوی ،عثمانبن عمر .)1714( .دیوان .تصحیح جاللالدین همایی .تهران:
انتشارات علمی و فرهنگی.
مقدسی ،مطهربن طاهر .)1731( .آفرینش و تاریخ 4 .ج .ترجمه وتعلیقات محمد رضا
شفیعی کدکنی .تهران :آگه.
میرعابدینی ،سید ابوطالب .)1711( .فرهنگ اساطیری-حماسی ایران به روایت
منابع بعد از اسالم .ج  /4کیانیان .چ  .4تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی.
هراتی ،ابوالقاسم .)1711( .جهانگیرنامه .بهکوشش ضیاءالدین سجادی .با مقدمه
مهدی محقق .تهران :دانشگاه تهران ،موسسه مطالعات اسالمی.
یاحقی ،محمدجعفر .)1711( .از پاژ تا دروازۀ رزان .تهران :سخن.
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تحلیل گفتمانهای حاکم بر جریان نقیضهگویی فارسی در سده نهم
مجید

بهرهور1

علیاکبر حاتمی

4

چکیده
سدۀ نهم هجری در تاریخ ادب فارسی از جایگاه خاصی برخوردار است .این دوره را با تمام
ویژگیهای اجتماعی ،فرهنگی و هنریاش میتوان بهخاطر توجه خاص به انواع ادبی دورهای
تأثیرگذار در زبان و ادب فارسی دانست .از جملۀ ابتکارات شاعران سدۀ نهم ،سرودن اشعار
نقیضهای است که با مضامین اطعمه ،اشربه ،البسه و مکیّفات در دیوانها گردآمده است .رشد
چنین نوع ادبی و توجه به اساسیترین نیازهای جسمانی بشر ،آنهم پس از ادبیات استعالیی و
واالیی که پشتوانهای نزدیک به پنج سده و بزرگانی چون سنایی ،عطار ،مولوی ،سعدی و حافظ
را دارد ،تا حد زیادی تأملبرانگیز است .گفتمانی که این نقیضهها بر آن تأکید میگذارد ،نوعی
تقابل با گفتمان ادبیات واال و فهمی رسمی ازآن است که بهعلت پرداختن بهاندیشههای آرمانی،
واقعیتهای زندگی عینی و نیازهای اساسی انسان روزگارش را نادیده گرفته است؛ نیازهایی که
حتی میتواند مقدمۀ تحول و تکامل معنوی بشر باشد .این دسته از نقیضهها در حوزۀ فرهنگ
عامۀ آن روزگار بوده ،از منظر روابط بیناگفتمانی نیاز به تحلیل و بررسی عمیق دارند .در پژوهش
حاضر ،با روش تحلیل انتقادی گفتمان ،تقابل این دو گفتمان عالی و دانی (گفتمان سبک واال در
ادبیات رسمی و گفتمانی به سبک رئالیسم گروتسک در نقیضهها) نشان داده شده ،علل پیدایش
دواوین نقیضه و رشد ناگهانی نقیضهگویی اطعمه ،افینه و البسه در شعر سدۀ نهم با گفتمانکاوی
انتقادی تحلیل میشود .جریان نقیضهسازی شعر فارسی در سده نهم متأثر از تعامل گفتمانهایی
موازی و متضادی برخاسته از فهمهای استعالیی و قدسی خوانندگان از یک سو و فهم و دریافت
روزمره گروه عامه از سویی دیگر است .از این منظر سده نهم بیشتر از آنکه دوران انحطاط شعر
و ادبیات فارسی باشد ،صحنۀ جدال بین فهم ها ،انواع و گفتمانهای ادبی گونهگون است .در نگاه
کلی گفتمانهای عالی و دانی سدۀ نهم در حقیقت ایدئولوژیهای غالب و مغلوبی هستند که
صحنۀ جدال آنها ،نشانههای متنیِ عالی و دانیِ مندرج در نقیضه هاست؛ بهطوری که در آن،
محتوای ایدئولوژیک هر گفتمان در تضادی آشکار با هم میزیند.
واژههای کلیدی :تحلیل انتقادی گفتمان ،روابط بیناگفتمانی ،مطالعات فرهنگی ،شعر سدۀ نهم،
نقیضهگویی.

 .1مقدمه

 .1استادیار دانشگاه یاسوج
 .2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه یاسوج
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با توجه به اینکه طنزپردازی و نقیضهسازی ارتباط تنگاتنگی با زندگی روزمره و
واقعیتهای تودۀ مردم دارد ،لزوم پرداختن به مقولۀ مطالعات فرهنگی و کارکردهای آن
در این پژوهش امری اجتنابناپذیر است .زندگی عادی و فرهنگ عامه دو موضوع محوری
مطالعات فرهنگی است .البته این اصطالح را میتوان بهطورکلی در مطالعۀ تمام جنبههای
فرهنگ به کار برد .به این دلیل که «شیوههای گوناگون تحلیل فرهنگ مثال در
جامعهشناسی ،تاریخ ،قومنگاری ،و نقد ادبی و حتی زیستشناسی اجتماعی را در بر
میگیرد .اما در معنایی دقیقتر این اصطالح به حوزه متمایز از پژوهش دانشگاهی اشاره
دارد» (ادگار و دیگران .)163 :1711 ،از چنین منظری ،رویکرد مطالعات فرهنگی در پی
ایجاد گفتمانی نو در ادبپژوهی است .آنچه در عرصۀ مطالعات فرهنگی بیشتر جلب توجه
میکند ،آمیختن حوزههای معرفتی گوناگونی همچون ادبیات ،سیاست ،اقتصاد،
جامعهشناسی ،تاریخ ،روانشناسی و...با محوریت موضوعاتی مانند فرهنگ عامه ،قدرت،
هویت ،ایدئولوژی و ....است که نگاه و شناخت نویی را متمایز از شناخت و نگرشهای
متعارف ارائه میکند .هرچند در مقولۀ مطالعات فرهنگی ،غالبا به تمام عرصههای فرهنگ
چه فرهنگ رسمی و واال ،چه فرهنگ عامه-پرداخته میشود؛ اما عمال بیشترین تأکیدآن به بررسی فرهنگ عامه معطوف است .به همین خاطر نظریهپردازانی همچون دنیس
مک کوایل و هارلود بلوم معتقدند که مطالعات فرهنگی مختص بررسی فرهنگ عامه است.
در مورد اینکه منشأ فرهنگ مردم ،خود مردم هستند یا برگرفته از فرهنگ رسمی و
نهادهای رسمی ،اختالف نظر وجود دارد .اما باید گفت که فرهنگ مردم ،هم میتواند
برساخته خود مردم باشد ،هم از فرهنگ رسمی و نهادهای قدرت مایه بگیرد .زمانی که
در پی نقد فرهنگ رسمی است ،این تأثیرپذیری مشخصتر میباشد .بهنظر میرسد
مهمترین ویژگی مطالعات فرهنگی ،انتقادی بودن آن است .بهعبارت روشنتر ،پرداختن
به فرهنگ عامه و واقعیتهای زندگی روزمره مردم ،نوعی تقابل جدی با کسانی است که
فرهنگ برتر را از آنِ نخبگان جامعه میدانند و معتقدند فرهنگ عامه در برابر فرهنگ
رسمی و متعارف جامعه ،ارزشی ندارد .اینجاست که مطالعهگران فرهنگی از سویۀ
دیگرگفتمان به مسائل مینگرند و اساسا به متونی توجه میکنند که در گفتمان آکادمیک
فرودین انگاشته میشدند .چهبسا پژوهش در فرهنگ عامه ،ساختار قدرت و فرهنگ رسمی
موجود را به چالش بکشاند و اشکاالت آن را آشکار کند .از قضا نقد قدرت و سیاست
فرهنگی موجود و مقاومت در برابر سلطۀ دولتها بر قلمرو فرهنگ از کارکردهای اساسی
فرهنگ عامه است .در حقیقت فرهنگ عامه بهدنبال فرهنگی دموکراتیک است که در آن
همۀ آرا و اندیشهها دیده شوند .شاعران نقیضهسرای قرن نهم هجری به فرهنگ غیررسمی
(فرهنگ عامه) مجال بروز میدهند و از این بابت نوعی مقاومت سیاسی در برابر فرهنگ
رسمی ،و نظم تمامیتخواه ایجاد میکنند .سازوکارهای چنین مقاومتی عبارت از خنده و
شوخطبعی و انواع آن چون کارناوالسک و نقیضه خواهد بود.
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بهنظر میرسد مفهوم برابری افراد و فرهنگها از مهمترین اندیشههایی باشد که در
گفتمان حاکم بر این دسته از نقیضهها نشان داده میشود .گفتمان ()Discourse
بهمعنای مجموعه یا دستگاهی بینشی است که از راه واژگان و گفتارهای نهادینه شده ،بر
ذهنیتها اثر میگذارد .به بیانی دیگر گفتمان عبارت است از« :شیوهای خاص برای سخن
گفتن درباره جهان و فهم آن یا فهم یکی از وجوه آن» (یورگنسن و دیگران.)11 :1777 ،
اما تحلیل گفتمان -که گرایش مطالعاتی میانرشتهای است -نخستین بار در سال 1724
در مقالهای از زلیک هریس ،زبانشناس انگلیسی بهکار رفت .البته زلیک هریس به این
اصطالح صرفا با نگاهی زبانشناختی به جمله و متن توجه میکرد .اگرچه این روش تا
حد زیادی وامدار زبانشناسی است ،بعد از هریس ،متفکران و نظریهپردازانی همچون
میشل فوکو ،ژاک دریدا ،میشل پشو و ...تحلیل گفتمان را در معنای وسیعتری بهکار
بردهاند و آن را از دایرۀ مطالعات صرفا زبانشناختی به حوزههای مختلف علوم سرایت
دادند.
در تلقی این دسته متفکران از تحلیل گفتمان ،تنها متن نیست که باید در نظر گرفته
شود بلکه عوامل بیرون از متن همچون زمینههای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و ...نیز باید
در ارتباط با متن بررسی و تحلیل شوند .برای مثال،
در دیدگاههای میشل فوکو -که میتوان او را بنیانگذار تحلیل گفتمان
شمرد-تأکید بر این است که رابطهای تعاملی بین متن ( )textو زمینه
( )contextوجود دارد .در تحلیل گفتمان مجموعه اوضاع اجتماعی ،زمینۀ
وقوع متن یا نوشتار ،گفتار ،ارتباطات غیرکالمی و رابطۀ ساختار و واژهها
در گزارهای کلی نگریسته میشود (صالحیزاده.)147 :1771،
به نظر فوکو ،فهم وقایع سیاسی و اجتماعی از طریق فهم گفتمان میسر است؛ یعنی
با فهم گفتمان هر دوره میتوان آن را بهخوبی تبیین و تفسیر کرد .فوکو همچنین معتقد
است در هر زمان و هر جامعهای ،فرهنگی خاص غلبه دارد و شرایطی خاص سبب پیدایش
چنین فرهنگ غالبی شده است .وی با توضیح قواعد صورتبندی «در پی آن است که
دورههای مستقل و متمایز را در تاریخ بشناسد و عناصر همسوی یک نظام زبانی معرفتی
را گردآورد و قواعد حاکم بر آنها را معین کند» (ضیمران .)11 :1731 ،درحقیقت فوکو
عامل قدرت را سبب ظهور این فرهنگ غالب میداند .البته در دیدگاه فوکو قدرت صرفا
در اختیار دولت و نهادهای آن نیست ،بلکه شبکۀ پیچیدهای است که همه در آن گرفتارند.
بههرحال وی با عرضۀ دو روش دیرینهشناسی دانش و تبارشناسی حقیقت و قدرت ،تالش
کرد تا گفتمان علوم اجتماعی و انسانی را را از نو بنا کند.
اکثریت رویکردهای موجود تحلیل گفتمان ،برداشت فوکو از گفتمان را
سرمشق خود قرار دادند ...آنها همچنین متکی بر این عقیدۀ فوکو هستند
که حقیقت چیزی است که دستکم تا حد زیادی به نحو گفتمانی برساخته

 | 33مقاالت برگزیده همایش هشتم

شده است .بااینحال تمامی این رویکردها برخالف فوکو اعتقادی ندارند که
در هر دورۀ تاریخی صرفا یک رژیم گفتمانی وجود داشته است؛ آنها در
مقابل تصویری پرتعارض ارائه میکنند که در آن گفتمانهای مختلف در
کنار یکدیگر یا در رقابت با هم برای کسب حق تعریف حقیقت بهسر میبرند
(یورگنسن.)76 :1777 ،
آنچه در کاربرد تحلیل گفتمان انتقادی دراین پژوهش مهم بهنظر میرسد این است
که ابتدا دو گفتمان متناقض و مخالف را باید شناسایی کرد و آنها را درمقابل همدیگر
قرار داد ،موارد اختالف آن دو را مشخص کرد تا نتیجۀ دلخواه و تحلیل درستی حاصل
شود .از سوی دیگر ،مقطع زمانی و موقعیت مکانی گفتمانها نیز باید مشخص شود .در
حقیقت «این نوع تحلیل ،مشکالت اجتماعی را مورد توجه قرار داده و مفاهیمی چون
طبقه ،جنسیت ،فمنیسیم ،نژاد ،هژمونی ،منافع ،عدالت ،نابرابری و ...را بررسی میکند»
(یارمحمدی .)2 :1717 ،البته نباید تعامل گفتمانها را فراموش کرد .در تحلیل گفتمان
انتقادی ،الیههای زیرین گفتمان کشف میشود و افراد جامعه از مسائل مهم اجتماعی
آگاه میگردند و درنتیجه درک بهتری از گفتمانها پیدا خواهند کرد .بنابراین تحلیلگر
انتقادی گفتمان کسی است که تحلیلکننده گفتمانهاست .باید فراتر از ذهنیت شخصی
کار کند و فارغ از ایدئولوژی ،سلطه ،قدرت و سیاست باشد تا بتواند تحلیل درستی ارائه
دهد .تحلیلگر انتقادی گفتمان خود را موظف میداند که پرده از روی صورت ظاهر متون
زبانی بردارد و آنچه را در پشت واژه ها ،جملهها و متون مختلف از دید مردم مخفی مانده
است ،بر آنها آشکار کند .اما واقعیت این است که تحلیلگر انتقادی گفتمان بهسختی
میتواند فارغ از سیاست و قدرت و ائدئولوژی به تحلیل بپردازد.
تحلیل گفتمان انتقادی خود را بهلحاظ سیاسی بیطرف نمیداند (آنطور
که علم اجتماعی عینیتگرا خود را بیطرف میداند) بلکه خود را رویکردی
انتقادی بهشمار میآورد که بهلحاظ سیاسی متعهد به تغییر است.
رویکردهای تحلیل گفتمان انتقادی تحت عنوان رهاییبخش ،جانب
گروههای ستمدیده را میگیرند .این نقد قصد دارد نقش پرکتیسهای
گفتمانی در حفظ و بقای مناسبات قدرت نابرابر را آشکار کند تا از این
طریق نتیجۀ تحلیل گفتمانهای انتقادی را برای ایجاد تغییرات رادیکال به
خدمت بگیرد (یورگنسن.)111-112 :1777 ،
با این همه ،نظریۀ گفتمانِ الکال و موفه که به وجود گفتمانهای تاریخیِ موازی قائل
است ،چارچوب نظریِ مناسبتتری را برای رویکرد انتقادی حاضر به جریان نقیضهگویی
سدۀ نهم فراهم میآورد تا در آن از منظر روابط بیناگفتمانی ( Interdiscursivity
 ،)Relationsتقابل گفتمانهای رقیب واکاوی شود و صحنۀ جدال گفتمانها
( )Discursive Struggleبهصورت تقابلِ نقیضهای انواع و فهمها نموده شود .در چنین
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جدالی نقش هویتهای متقابل در شکلدهی به معناها فرضی پذیرفته است و مسلم است
که معانیِ مبتنی بر فهمها نیز پیوسته در حال دگرگونی خواهد بود .همچنین بدیهی است
غلبه یا سلطۀ ( )Dominanceقدرت اجتماعی در روابط بین گفتمانهای تاریخی «منجر
به انواع نابرابریهای سیاسی ،فرهنگی ،طبقاتی ،قومی ،نژادی و جنسیتی خواهد شد که
از سوی نخبهها ،مؤسسات و گروهها اعمال میشود» (.)van Dijk, 1993: 249-250
 .1بحث
نقیضهگویی گسترۀ وسیعی را در زبان فارسی و ادبیات جهان در بر میگیرد؛ بهگونهای که
میتوان آن را یک نوع ادبی دانست .نقیضهگویی در ادب فارسی به دو صورت جد و هزل
وجود داشته است .اخوان آن دسته از نقیضههایی را که درجهت جوابگویی ،نظیرهگویی
و رد یا تخطئۀ شعرشاعری دیگر یا اثری ادبی و فکری سروده میشود ،نقیضۀ جد و نقیضه
بهمعنای پارودی فرنگیان را نقیضۀ هزل مینامد (نگ .اخوان ثالث .)47 :1731 ،در ادبیات
غرب ،ارسطو نخستین فردی است که در فن شعر خود واژۀ پارودی را بهکار برد .سایمون
دنتیث هم معتقد است «در دوران یونان باستان ،نوع خاص ادبی که پارودیا نامیده میشد
وجود داشته است و حتی برای آن در رقابتهای شعری ،جوایزی در نظر گرفته میشد»
( .)11 :4111نظریهپردازان و منتقدان تعاریف متعددی از نقیضه ارائه کردهاند و هرکدام
بنا بر نگرشی خاص در تعریف خود به ویژگیها و کارکردهای نقیضه اشاره داشتهاند ،اما
اگر بخواهیم تعریفی از نقیضه به دست دهیم -که بهطور مشخص ناظر بر تجربۀ ایرانی آن
و نوعشناسی نقیضههای فارسی باشد -باید گفت:
فن نقیضهسازی در ادبیات ایران ،عبارت از همه نوع مهملگویی ،تقلید
مسخره یا جواب چیزی به نظم یا نثر و برساخته از آثار یا سبک خاص،
جدی و مشهور ادبی است؛ مبنی بر این غرض زیباشناختی که تأثیری
فکاهی ،طنزآمیز یا انتقادی در خوانندگان آگاه از رابطۀ دو متن داشته
باشند (بهرهور.)46 :1777 ،
بنابراین نقیضهپرداز گفتار شخص دیگری را درجهت اهداف خود به کارمیگیرد و به
آن معانی و گفتارهای تازهای میبخشد .این معانی تازه سبب تضاد گفتوگویی میان
نقیضه و متن اصلی میشود.
قرن نهم در تاریخ زبان وادب فارسی اهمیت فراوانی دارد .در این قرن شاعران و
نویسندگان بزرگ ،اشعار و نوشتههای فراوانی خلق کردند .در این دوره -که مقارن عصر
تیموری است -شعر و هنر در برخی مناطق مهم ایران مثل شیراز ،تبریز ،هرات و سمرقند
رواج و رونق داشت .صفا این دوره را از دورههای مهم و حتی آخرین دورۀ مهم قدیم در
ادب فارسی میداند که دیگر تجدید نشده است ( /1731ج .)141 :1میزان اهمیت این
عصر از جهت کثرث شاعران و نویسندگان و گونههای ادبی درخور مطالعۀ دقیق است.
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ازاینرو «تردیدی نیست که پس از آن ،دورهای به این درجه از اهمیت تاکنون در تاریخ
ایران پیش نیامده است و پس از آن ادب ایران دورۀ تنزل و انحطاط را مرتبا پیموده»...
(نفیسی .)446 :1771 ،در این قرن ،شاعران به انواع مختلف ادبی ازجمله نقیضهگویی
پرداختهاند .البته احسان یارشاطر این دوره بهویژه عصر شاهرخ را دورۀ انحطاط شعرفارسی
میداند:
دوره سلطنت شاهرخ از جهت کمیت شعرا در ادوار قابل مالحظه ادبی ایران
است و از لحاظ وفور شعرا با درخشانترین دورههای ادبی ایران برابری
میکند ،اما از نظر کیفیت باید این دوره را از ادوار انحطاط ادبی و تنزل
شعر فارسی محسوب داشت .از مظاهر این انحطاط یکی آن است که در
این دوره به شاعر بزرگی که بتوان نامش را را در ردیف شعرای نامدار ایران
قرار دارد ،بر نمیخوریم (.)111 :1711
عدهای دیگر نیز معتقد هستند که عصر تیموری ،عصر انحطاط زبان فارسی است .آنان
علت عمدۀ این انحطاط را نخست ،رواج زبان ترکی براثر حملۀ مغول و تسلط طوایف ترک
در دربارها ،دستگاههای اداری و نظامی و میان مردم (در بعض نواحی) میدانند به گونهای
که حتی بعضی از رجال ادب این عهد زبان ترکی را بر زبان فارسی ترجیح دادهاند .دیگر
اینکه مراکز زبان فارسی در خراسان و عراق و همچنین دربارهای حامی شعر و ادب از
میان رفت و درنتیجه شعر از دربار دور شد و به دست عامه افتاد .همین امر باعث شد
مهارت و قدرت کالم و وسعت اطالعات شاعران قدیم که بر اثر تحصیالت متمادی و دشوار
بهدست میآمد ،از میان برود .سوم اینکه استادان زبان فارسی که میبایست مربی شاعران
و نویسندگان جدید باشند ،بهتدریج از میان رفتند و درنتیجه کار شعر و نثر به دست
کسانی افتاد که بهرۀ غالب آنان از فنون ادب کم بود .این مسائل و اموری از قبیل آنها
باعث شد که زبان فارسی در مراحل انحطاط سیر کند و شعر و نثر دورۀ تیموری از لحاظ
زبان و افکار چندان مورد توجه و اعتماد نباشد .واقعیت این است که این دیدگاه ،برخاسته
از ذوق سنتگرا و آرمانخواهی است که شعر و ادبیات را محصول ذهن نخبگان جامعه
میداند و معیار سنجش را ادبیات درباری ،عرفانی و استعالیی قرار میدهد .بررسی فرهنگ
و ادب این دوره نیز به دور از معیارهای کلیشهایِ مندرج در تواریخ رسمی ادبیات ،ما را با
عمق تحوالت سیاسی اجتماعی این دوره و حتی دورههای بعد زبان فارسی آشنا خواهد
ساخت .در این دوره زمینههای گسترش زبان فارسی به شبهقارۀ هند فراهم شد .تذکرههای
بسیاری نوشته شد .حتی ادبیات عرفانی هم بهسبب گسترش فرقههای صوفیانه ،ادامه پیدا
کرد .تاریخنگاری در این دوره رشد فراوانی مییابد .به هرحال قرن نهم از حیث گسترش
دانشهای مختلف و عمومیسازی آنها نقش مهمی در تاریخ ادب فارسی دارد.
تا اوایل قرن ششم ،شعر فارسی بیشتر در قالب قصیده و با بیانی سخته و استوار و
مبتنی بر مسائل عینی سروده میشد .اما از آن پس ،ظهور شاعرانی چون سنایی ،عطار،
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مولوی،حافظ و...شعر فارسی را بهسمت مفاهیم ذهنی و عقالنیتر سوق داد؛ به نحوی که
میتوان گفت نازکخیالیهای بدیع و اندیشههای استعالیی این شاعران ،بهتدریج مقدمۀ
ظهور سبک نازکاندیش هندی میشود .درقرن نهم ،براثر غلبۀ ترکزبانان و دورشدن شعر
از مبانی فرهنگی پیشین ،زبان شعر به ضعف و سستی میگراید و به گویش عوام نزدیک
میشود .درنتیجۀ این امر از ارزش معانی کاسته میشود و توجه به تفننها و گونههای
ادبی جدید افزایش مییابد .معما ،ماده تاریخ و دیوانهای جداگانهای در توحید و مدح
ائمه و پیامبر رواج مییابد؛ اما ابتکاریترین گونه ادبی این قرن ،گردآوری و تدوین دواوین
و مجموعههای نقیضهای اعم از اطعمه و اشربه و مکیّفات و البسه سرایی است .مبتکر
اینگونه ادبی شیخ ابواسحاق حالج شیرازی معروف به شیخ اطعمه است .تا قبل از وی،
اطعمهسرایی بهصورت جدی و در قالب دیوان شعر وجود نداشته است .البته رستگار فسایی
در مقدمۀ خود بر دیوان اطعمه حالج ،به نقل از برخی محققان براین باور است که قبل از
بسحاق اطعمه ،افرادی چون ابن رومی و شمسالدین احمدبن منوچهر ابیاتی در وصف
اطعمه و اغذیه دارند یا در مقامات حمیدی ،مقامهای به نام «سکباجیه» وجود دارد .اما
بسحاق کار اطعمهسرایی را با روشی خاص و طنزآمیز با تأثر از عبید زاکانی تکمیل کرد و
با گرفتن غزلهای خوب متقدمان یا معاصران ،کلمات و ترکیبات مربوط به توصیف اطعمه
را بهجای لغات و ترکیبات مرتبط با معانی حکمی وعرفانی بهکار برده و عملی مقرون به
شوخی و مزاح انجام داده است (نگ .بسحاق .)111 :1714 ،پس از بسحاق اطعمه شاعرانی
دیگر به تقلید از شیوۀ وی ،به اطعمهسرایی روی آوردند .صوفی محمد هروی ازجمله
کسانی است که در همین قرن در هرات ،غرلهایی مدون در ستایش انواع اطعمه سروده
است .صوفی این غزلها را پاسخ به سؤاالتی میداند که شاعران پیشین پرسیدهاند .احمد
اطعمه از معاصران بسحاق ،میرزا بسمل شیرازی و میرزا عبداهلل گرجی معروف به «اشتها»
در قرن سیزده ،تقی دانش ،مشهور به حکیم سوری در قرن چهارده از دیگران شاعرانی
هستند که شیوه بسحاق را در اطعمهسرایی ادامه دادند .در روزگار معاصر نیز اینگونه
ادبی کم و بیش در مجالت و نشریات مختلف سروده میشود .در قرن نهم یحیی سیبک
نیشابوری نقیضههایی در موضوع خمریات و مکیفات و حشیش میسراید .همچنین نظام
قاری ،دیوانی در البسه سروده است که البته شهرت نقیضههای اطعمه بسحاق را ندارد.
نکتۀ قابل توجه در نقیضهپردازیهای قرن نهم ،سرمشق قرار دادن شعر شاعران بزرگی
چون حافظ ،سعدی ،خواجوی کرمانی ،سلمان ساوجی و...است که هم بهلحاظ صوری،
زیباشناسانه و هم از نظر محتوایی اشعاری آرمانی و اندیشههایی واال و غالبا استعالیی را
عرضه میدارند .به نظر میرسد تا قبل از قرن نهم ،اغلب آنچه نقیضه نامیده میشد ،نظیره
و جوابگوییهایی است که شاعران بهدلیل انگیزههای شخصی یا حسادتی که با دیگر
شاعران داشتهاند ،سروده میشد و در مورد نقیضههای سوزنی و عبید بیشتر به طعن و
هجو و همان مفهوم اصلی نقیضه در ادب عرب نزدیک بود تا نوعی صدای اجتماعی .هرچند
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از نظر نباید دور داشت که برخی نظیرهگوییها در جهت آفرینش اثری برتر بوده است .اما
نقیضهگویان قرن نهم فقط در پی استهزا و تمسخر نیستند و نقیضههایشان از روی حسادت
خلق نشدهاند ،بلکه بیشتر آفرینشگر خنده و طنزی هستند که صدای مردم عادی و زندگی
واقعی آنان از درون آن شنیده شود .از سوی دیگر ،نشانههایی میتوان یافت که شاعران
نقیضهپرداز ،اسراری را در قالب نقیضه بیان کردهاند که با تحلیل دقیق میتوان از آنها
رمزگشایی کرد .در زمانی که سعدی تمام فکر و ذهنش در شب و روز ،متوجه معشوق
خود است و گویی از سرخوشی کار دگری ندارد و چنین میسراید که «مشنو ای دوست
که بعد از تو مرا یاری هست /یا شب و روز بجز فکر توأم کاری هست» (،)271 :1712
بسحاق پس از ردیف کردن آرزوهای خود برای دستیابی به انواع غذا ،از اسرار نهفته در
آرزوهای خود سخن میگوید« :میل بسحاق به این اطعمه ،بیسرّی نیست /غالب ظن من
آن است که اسراری هست» ( .)117 :1714یا بهعنوان مثالی دیگر ،نظام الدین قاریبا
هنرمندی تمام ،واژگان مربوط به البسه را چنان با واژگان عرفانی و نحو کالم عارفانه
همنشین میکند که میتوان گفت ناسازها را جمع کرده است .بهنظر نمیرسد شاعر تنها
در پی نشان دادن هنر شاعری خود باشد .این شیوۀ کار گونهای رفتار اجتماعی ناسالم را
گوشزد میکند« :در ازل پرتو کرباس بر اندام افتاد /هرکجا برهنهای در طمع خام افتاد»
(نظام قاری.)71 :1771 ،
برخالف نگاه سادهانگارانهای که نقیضهها را نوعی تفنن و از سر شوخی میداند و صرفا
آن را نوعی مطایبه شاعرانه میداند و درنتیجه با نگاه مرسوم در حد نازلی از فرهنگ قمداد
میشود ،تعمق در الیههای بینامتنی نقیضهها ،مسائل بسیاری را برای خوانندۀ آگاه روشن
خواهد ساخت .آیا شاعر نمیخواهد با برهم زدن قوانین ادبی مرسوم ،تغییر در ذوق ادبی،
بهره گرفتن از زبان و بیان خاص ،تأکید بر طنز و خنده ،توجه ویژه به فرهنگ عامیانه و
الفاظ و خواستههای کوچه بازاری و در یک کالم خارج شدن از کلیشههای ریشهدار ،پرده
از نابسامانیها ،نابرابریها و بی عدالتیها بردارد و بر نیازهای اولیۀ انسان روزگار خود
تأکید کند؟ آیا شاعر نمیخواهد گفتوگوهای طبقات مختلف مردم در میان هیاهوی
اشراف و طبقات حاکم شنیده شود؟ آیا نمیخواهد به نادیده گرفتن فرهنگ عامه اعتراض
کند؟ آیا نمیخواهد جنبۀ مادی وجود انسان را نیز یادآور شود؛ جنبهای که میتواند
مقدمه کمال معنوی فرد باشد؟ اگر کارکردهای خاص نقیضه نباشد ،چرا شاعر عامدانه
منطق معمولی زبان را برهم میزند؟ آیا ساختار نادرست قدرت ،عاملی در پیدایش نقیضهها
نخواهد بود؟ اصال ناسازی ،غریب و غیرمنتظره بودن ساختار نقیضه ها (به ویژه نقیضههای
اطعمه و اشربه و البسه که گونهای جدید را در ادب فارسی ایجاد کرد) دلیلی متقن بر
پاسخ مثبت به پرسشهای مطرحشده خواهد بود« :گرت خضری شود رهبر به غار عاشقان
یارا /به شهر سبز ما بینی سمرقند و بخارا را /بیا تجدید کن صوفی که بی این سبزه برگی
نیست کنار آب رکناباد و گلگشت مصلی را» (سیبک نیشابوری.)143 :1713 ،
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چنانکه اشاره کردیم در تحلیل گفتمانها نباید تعامل میان گفتمانها را نادیده گرفت.
در این ارتباط ،معانی گوناگون و متنوعی از طرف نویسندگان و خوانندگان دریافت
میگردد و روابط پنهان متون نیز آشکار میشود .بنابراین میتوان گفت «تحلیل گفتمان،
کشف معانی ظاهری و مستتر جریانهای گفتمانی است که در شکلهای گوناگون زبانی
و فرازبانی آشکار میشوند» (بشیر .)11 :1712 ،تعامل دوجانبۀ نقیضهها با شعر سرمشق،
لزوم معانی نوین و مکالماتی از نوع خندهآور را در جهت بیان مفاهیمی اجتماعی و انتقادی
گوشزد میکند .در باور باختین ،این رابطۀ متنی ناظر به ویژگی گفتوگویی است.
گفتوگویی که در این ارتباط شکل میگیرد ،از نوع گفتمان تقابلی است؛ تقابلی کامال
آشکار که برای مثال دنیای استعالیی حافظ را به چالش میکشد و سطح آن را به
واقعیتهای زندگی ،سوق میدهد .در این تقابل ،قصد و آگاهی نقیضهپرداز ،دخالت دارد:
الف .عیب رندان مکنای زاهد پاکیزه سرشت /که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت (حافظ،
)21 :1731
عیب کاچی مکن ای بورک پاکیزه سرشت /که خمیرش به فطیر تو نخواهند سرشت
(بسحاق)73 :1714 ،
ب .دل میرود ز دستم صاحبدالن خدا را /دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا (حافظ،
)7 :1731
امروز بینواییم ای مطبخی خدا را /بر بار نه تو اکنون این دیگ ماس وا را (صوفی:1716 ،
)171
ج .دل میرود زدستم صاحبدالن خدا را /دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا (حافظ،
)7 :1731
با دامن مرقع کردیم سفرۀ سبز /ای شیخ پاکدامن معذور دار ما را (سیبک نیشابوری،
)171 :1713
آنچه در این رابطۀ تعاملی برجسته میشود توجه خاص نقیضهپرداز به مفهومسازی و
مضمونپردازی گویندۀ شعر سرمشق است؛ یعنی همان سیاق عبارت .منتها به شیوهای
ناهمگون ،تقابلی و دیالکتیک بهعنوان ابزاری مناسب سبب خلق نقیضهها میشود .این
شیوه هم دگرگونیهای معنایی را نشان میدهد و هم به تأثیرات متقابل متن و زمینه بر
یکدیگر میپردازد:
الف .کس به چشمم درنمیآید که گویم مثل اوست /خود به چشم عاشقان صورت نبدد
غیر دوست (سعدی)236 :1712 ،
جز قبا و پیرهن نبود به عالم یار و دوست /تن درون پوستین باشد بسان مغز و پوست
(نظام قاری)37 :1771 ،
ب .یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض /پادشاهی کامران بود از گدائی عار داشت
(حافظ)17 :1731 ،
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بسحاق اطعمه همین مضمون را بهشکلی تقابلی در خصوص غذاها به کارمیبرد و بر
عنصر خنده و طنز میافزاید:
«گر مزعفر با عدس ننشست ،جرم سفره نیست /پادشاهی کامران بود از گدایان عار
داشت» (بسحاق.)77 :1714 ،
همین تقابل ناهمگون ،آن هم در برابر لحنی جدی ،سبب ایجاد خنده و طنز میشود .اما
بهنظر میرسد این خنده در پی مبارزه یا به حاشیه راندن غزل حافظ و مفاهیم آن نیست،
بلکه «خندهای راستین ،دوگونه و فراگیر است که لحن جدی را رد نمیکند بلکه آن را
پالوده و کامل میسازد» (آدورنو .)161 :1711 ،این همان معنای مثبت و آفرینشگرانه
خنده در باور باختین است .در اشعار اطعمه ،اختالف میان دو دیدگاه استعالیی (غزل
حافظ) و مادی و زمینی (شعر اطعمه) که یکی به تعالی و گاهی ماورا میاندیشد و دیگری
در بند نان مانده است ،باعث طنز میشود:
الف .یار مردان خدا باش که در کشتی نوح /هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را (حافظ،
)6 :1731
صوفی خسته بگوید ز غم نان چندان /که فراموش کند اهل خرد طوفان را (صوفی:1716 ،
)121
در ورای این خنده و طنز ،کارکردهای اجتماعی و انتقادی و حتی اصالحی نقیضهها
نباید نادیده گرفته شود .اندیشۀ شادی و خنده ،موسیقی و فضای شادی را هم طلب
میکند .ازاینرو اغلب غزلهای سرمشق ،دارای اوزان شاد و ریتمیکی هستند .احتماال
استبداد و تکصدایی جامعه سبب میشود که شعر شاعر ،امیدبخش و شادیآفرین باشد،
زیرا شاعر سعیمیکند عالوهبر بیان دیدگاههای انتقادی خود ،بار غم و اندوه جامعه را در
شعرش حل کند .هربرت مارکوز فیلسوف و جامعهشناس آلمانی-آمریکایی و از
نظریهپردازان مکتب فرانکفورت دراینباره معتقد است که هنر بازتاب جامعه نیست بلکه
عکسالعمل نسبت به جامعه است .از نظر وی
هنر خواه در شکل دینی یا غیرآن ،توجیه طرد و انکار است ،غایت هنر
ناسازگاری با وضع موجود و نشان دادن ناخشنودی و پرخاشگری است...
این شیوۀ طرد و نفی ،دینی را که هنرمند به جامعۀ پرآشوب زمان خود
دارد ،میپردازد (مارکوز.)72 :1764 ،
بههمیندلیل نقیضهسرایان ،این دسته از اشعار سرمشق را بیشتر پسندیدهاند و بر
اساس آن دیدگاه انتقادی-اجتماعی خود را در پشت این شادی و خنده ظاهری آشکار
ساختهاند.
الف .جان بیجمال جانان میل جهان ندارد /هرکس که این ندارد حقا که آن ندارد (حافظ،
)37 :1731
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هر گرسنه که این دم در سفره نان ندارد /حقا که میتوان گفت او را که جان ندارد (صوفی،
)111 :1716
ب .عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت /که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت (حافظ،
)21 :1731
سبز پاکیزه سرشتی چو به خلوت صد بار /عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت (سیبک
نیشابوری)111 :1713 ،
ج .رفیق مهربان و یار همدم /همه کس دوست میدارند و من هم (سعدی)317 :1712 ،
قبای صوف با دستار بیرم /همه کس دوست میدارند و من هم (نظام قاری)37 :1771 ،
فرهنگ عامه دارای ظرفیتی است که بازتاب آن در زبان ،ادبیات و هنر برای خلق گفتمان
جدید بسیار مؤثر خواهد بود .خنده و طنز مردمی ،گوشه و کنایه ،مادی و جسمانی بودن
(اصلی که پایه و اساس رئالیسم گروتسک باختین را نشان میدهد) ،به چالش کشیدن
ارزشهای رسمی حاکم ،ارتباط آزادانۀ میان اشخاص و گروهها ،از ویژگیهای فرهنگ
عامیانه است .توجه به این ویژگیها نشان میدهد که خاصیت گفتوگویی در چنین
فرهنگی بسیار زیاد است .نقیضهسرایان در فرهنگ عامه ،قابلیتهایی را یافتهاند که به
مقابله با تکگوییهای اجتماعی ،سیاسی ،ایدئولوژیک و هر نوع گفتمان تحکمآمیز
بپردازند .فرهنگ عامیانه تا قرنهای متمادی بهدلیل تسلط ادبیات رسمی ،سلطۀ قدرت و
ذهنیت کلیشهای محققان نادیده گرفته میشد .خنده و طنزی که از تقابل آگاهانه با غزل
حافظ ایجاد میشود ،توجه به نیاز اولیۀ جسمی بشر ،نوعی تضاد و مقابله با فرهنگ
رسمیشده رایج در ادبیات فارسی ،گفتارها و آواهای مختلفی که به گوش میرسد ،اشعار
اطعمه را در ادب فارسی برجسته کرده است و ناخودآگاه توجه هر خوانندهای را بهسمت
آن معطوف میکند .از همه مهمتر زبان مردم عادی و کوچه و بازار است که برخالف زبان
کامال ادبی و فاضالنۀسرمشقها ،سراسر دیوانهای اطعمهسرایان را فراگرفته است .الفاظ،
ترکیبات ،اسامی خاص و عبارتهایی که نشان و حضور آنها را باید در فرهنگ مردم
عادی پیدا کرد ،زبان غالب شاعران اطعمهپرداز را شکل میدهد .این ویژگیها سبب
میشود گفتوگوهای طبقات مختلف مردم عادی در تقابل با طبقه حاکم شنیده شود و
زندگی واقعی و اجتماعی آنها در ضمن آن نشان داده شود .وقتی حافظ با استعاره و
تشبیه (زبان ادبی) با معشوق خود از دلدادگی سخن میگوید که« :دل ما به دور رویت ز
چمن فراغ دارد /که چو سرو پایبند است و چو الله داغ دارد» ( ،)37 :1731بسحاق اطعمه
با تکیه بر فرهنگ عامیانه و تعبیرات آن ،ضمن ایجاد گفتوگویی تقابلی با حافظ،
محرومیتهای احتمالی خود یا همنوع خود را نیز فریاد میزند؛ به گونهای که خواننده نیز
با این گفتمان همراه خواهد شد« :چه خوش است باغ بورک ،چو ز پیش قلیه آید /که به
بیل ،کفچه روغن ،به میان باغ دارد» (.)144 :1714
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برخی معتقدند که اطعمهسرایان بیشتر در پی تفنن و مطایبه و فکاهی بودهاند (نگ.
اخوان ثالث 141 :1731 ،و براون ،)776 :1777 ،اما با قراین و نشانههایی که از اشعار
اطعمه برمیآید ،اهداف اجتماعی و انتقادی برجستهای را میتوان یافت که بهطور ضمنی
و غیرمستقیم القا میشود .اصال ناسازی ،غریب و غیرمنتظره بودن ساختار نقیضههای
اطعمه -که گونهای جدید را در ادب فارسی ایجاد کرد -دلیلی متقن بر این ادعا خواهد
بود .ساختار بدیع در محور همنشینی زبان ،هرچند بهظاهر غریب و بعید مینماید ،نشانهای
است که خواننده را به مواجهه با متنی طنزآمیز رهنمون میکند .از سوی دیگر نشانههای
درونمتنی نقیضهها ،تعابیر و تغییر ناگهانی زبان کلیشهای و رسمیشدۀ زبان فارسی،
نمیتواند از سر تفنن و مطایبه باشد ،بلکه کارکردی اجتماعی دارد که بنیانهای ناساز
جامعۀ عصر شاعر را هدف انتقاد خود قرار میدهد .مثال وقتی حافظ در یکی از غزلهای
خود از همسازی با گردش ایام سخن میگوید و صوفیان را حریف و نظرباز و خود را بدنام
میداند و چنین میسراید« :چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار /هرکه در دایره گردش
ایام افتاد //...صوفیان جمله حریفند و نظرباز ولی /زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد»
( ،)31 :1731بسحاق اطعمه درجواب او تعابیری را بهکار میگیرد که هر خواننده متوجه
ناکامیها و آرزوهای سرکوبشده خواهد شد .بدون شک چنین شیوه کاربرد زبانی با قراین
کامال مشهود ،حکایت دردها و حرمانهاست« :دوش ترکانه مرا البه ،دالرام افتاد /معده
سوختهام در طمع خام افتاد //...طشت حلوا چه بری از پی نعشم ،فردا /کاین دم از گرسنگی
طشت من از بام افتاد» (.)111 :1714
بافت تاریخی و اجتماعی جامعه عصر شاعر نیز در سرودن نقیضههای اطعمه سهم بسزایی
دارد .اگرچه نباید سنت رایج نقیضهگویی زبان فارسی را در پیدایش اطعمهها نادیده گرفت،
واقعیت این است که پیدایش ناگهانی چنین گونه جدیدی در نقیضهپردازی ،آنهم با
ویژگی منحصربهفرد پرداختن به اساسیترین نیاز جسمانی بشر (غذا) ،باید علتی بنیادیتر
داشته باشد .اگر درنظر داشته باشیم که ادبیات ،نهادی اجتماعی است -که پیوندی
ناگسستنی با تحوالت و پدیدههای اجتماع دارد و سعی میکند زندگی را به شیوههای
متفاوت به تصویر بکشد -مشخص خواهد شد که میان پیدایش نقیضههای اطعمه و اوضاع
اجتماعی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد .ضمن اینکه در نقد ادبی جدید -که تأکید بر
خواننده در خوانش متن است -حضور شواهد فراوانی در درون متن ،خواننده را در پذیرش
کارکرد اجتماعی-انتقادی نقیضههای اطعمه مجاب میسازد .شواهد و نشانههای فراوانی
را در ابیات اطعمهسرایان مورد نظر میتوان یافت که عامل تاریخی و اوضاع جامعه در
سرودن چنین نقیضههای خاصی نقش اساسی دارد .نکتۀ جالبتر ارتباط شاعرانی چون
بسحاق اطعمه و میرزا عبداهلل گرجی با دربار حاکمان عصر خود است .از اینرو شکمبارگی
و سیری درباریان و فقر و محنت مردم را دستمایه سرودن اشعار طنزآمیز و خندهآور ،اما
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هدفمند و آگاهانه قراردادهاند؛ زیرا آنان آشکارا گرسنگی مردم و سیری اهل دربار را
میدیدند .رستگار فسایی مینویسد:
[عالقهای که بسحاق به] انواع چربیها ،رودگانی ،جگر ،آشها و شیرینیها
و تهمانده سفرهها ابراز میدارد ،اغلب یادآور فقری گسترده و عمیق در
جامعه و فرهنگ غذائی متروک وکمکیفیت و احتماال پر زیان در کشور
ماست ...این امر وقتی تأثرآمیز و تأملانگیزتر میشود که شاعری چون
بسحاق با شیفتگی ازآنها سخن میگوید و غذاهای بسیار معمولی را
میستاید و آرزومند برخورداری از آنهاست ،مسلما بسحاق در این امر نماد
فقر وسیع مردم عصر خویش و حقیرشدن آرزومندیهای اجتماع و مبین
بحران اجتماعی و اقتصادی وسیعی است که پس از حمله مغول در ایران
حاکم شده بود و درنتیجه بسحاق مساله غذا و حداقل معیشت را بهعنوان
پدیدهای بسیار مهم و حیاتی مطرح میساخت ()61-64 :1714
با توجه به مطالب باال ،نمونههایی از شعر شاعران نقیضهسرا را -که آشکارا از روزگار شاعر
و بافت تاریخی آن تأثیر پذیرفتهاند -ذکر میکنیم:
الف .آن ترک که گرده نام دارد /حسن و شرفی تمام دارد //دل میل به به ره کرد و لحمش/
بنگر چه خیال خام دارد (صوفی)121 :1716 ،
ب .تو و حلوای مزعفر ،من و خرما و عدس /آنکه آن داد به شاهان ،به گدایان این داد//
نان عروسی است که بسحاق چو سیر آمد از او در زمان /بر سر خوان آب یخش کاوین
داد (بسحاق)147 :1714 ،
ج .کنون خود گشنه میمانم در این شهر /که ترکان کردهاند آن غله تاراج //ندارم بهر بغرا
یک سپر آرد /همی پیچم به خود چون تیر تتماج (همان)44 ،
د .بهای نرمدستی چون نداری /بر او این دست مالیدن چه حاصل //چو رختت چرکن است
ای یار بر جیب /عبیر و مشک پاشیدن چه حاصل //به بازار مزاد رخت قاری /به هر سو
هرزه گردیدن چه حاصل (نظام قاری)177 :1771 ،
م .هرکه خورد اسرار از سیری نعمت برنخورد /خرم آن کز نازنیان بخت برخوردار داشت
(سیبک نیشابوری)114 :1713 ،
در بین شاعران اطعمهپرداز ،بسحاق اطعمه اغلب از نقیضۀ تضمینی استفاده کرده است؛
یعنی واژگان مهم یا کل یک مصراع غزلِ سرمشق را در شعر خود آورده است .از این جهت
تقابل و حالت تدافعی که بسحاق در برابر شعر سرمشق برمیگزیند ،بیشتر توجه مخاطب
را برمیانگیزد و مکالمهگریِ طنازانۀ سخنش را برجستهتر میکند .البته این شیوه ،نیاز به
مهارت شاعر دارد که بتواند آن واژگان کلیدی یا مصراع متن سرمشق را در جای درستی
در نقیضه خود بهکار گیرد ،به گونهای که«انگار آن سخن اصال برای همین جای عاریتی
که سخنگوی نقیضهساز آورده ،گفته شده بوده است و الغیر» (اخوان ثالث.)164 :1731 ،
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در نقیضههای اطعمه ،مفهوم تعامل دو نوع گفتمان متفاوت بهگونهای کامال صریح کارکرد
خاص خود را ایفا میکند .بسیاری از نقیضههای مورد بحث از نوع نقیضههای تضمینی
است .بسامد این دسته از نقیضهها ابتدا در شعر بسحاق و سپس در شعر سیبک نیشابوری
و صوفی هروی بسیار باالست .نقیضههای تضمینی نقیضههایی هستند که در آنها
«مشاهیر کلمات و یا ابیات یا مصراعها که در اصل وضع نخستین و نزد شاعر اولی برای
امور و بیانات جدی بوده است ،نقل و تضمین شده باشد برای بیان مقاصد نقض و نقیضه
و هزل» (اخوان ثالث .)161-161 :1731 ،این شیوۀ نقیضهپردازی عالوهبر نشان دادن
شهرت سرمشق ،بر میزان زهرخند و انتقاد اجتماعی نقیضهها نیز میافزاید .بهعبارت بهتر،
مفاسد اجتماعی جامعه ،آرزوهای گرسنگان و ناکامی محرومان ،بهشیوهای هنرمندانه نشان
داده میشود .چنین کارکرد هنری ،بیانگر توجه نقیضهپرداز به ذائقه مخاطب و آشنایی او
با شعر سرمشق نیز خواهد بود.
الف .از هرچه میرود سخن دوست خوشتر است /پیغام آشنا ،نفس روحپرور است (سعدی،
)221 :1712
در شعر من از آن همه ذکر مزعفر است /کز هرچه میرود سخن دوست خوشتر است//
بوی کباب میرسد از مطبخم به دل /پیغام آشنا ،نفس روحپرور است (بسحاق:1714 ،
)71
ج .جان بیجمال جانان میل جهان ندارد /هرکس که این ندارد حقا که آن ندارد (حافظ،
)37 :1731
هرگرسنه که این دم در سفره نان ندارد /حقا که میتوان گفت او را که جان ندارد (صوفی،
)111 :1716
ب .نه من از پرده تقوا بدر افتادم و بس /پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت (حافظ،
)21 :1731
نه منم در طلب نان که ز بهر گندم /پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت (بسحاق:1714 ،
)73
بسحاق عالوهبر تضمین مصراع دوم شعر حافظ ،با تقابل«طلب نان» در برابر «پرده تقوا»
بر لطف سخن خود و جلب توجه مخاطب و نشان دادن حالت تدافعی در مقابل شعر حافظ
افزوده است .بهنظر میرسد آوردن واژه «گندم» در بیت نقیضه ،هم لطف تلمیح را افزونتر
از شعر حافظ کرده است و هم غم نان را در جامعه عصر خویش نشان میدهد .از قضا
اضافه کردن این عنصر به متن نقیضه ،همان حالت دفاعی است که نقیضهپرداز برای
تکمیل متن اصلی بهکار میگیرد.
بهعنوان نمونۀ دیگر ،بسحاق بسیاری از واژگان مهم غزل معروف حافظ یعنی «عیب رندان
مکن ای زاهد پاکیزه سرشت »...و سه مصراع پرمفهوم آن را دقیقا در نقیضه خود بهکار
برده است .تقابل طنازانه واژگان و مفاهیم بسحاق در برابر واژگان و مفاهیم حافظ بر لطف
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سخن بسحاق ،جلب توجه خواننده و بیان اندیشه و خواستههای درونی شاعر نقیضهپرداز
داللت دارد:
 عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت /که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت (حافظ،)21 :1731
 عیب کاچی مکن ای بورک پاکیزه سرشت /که خمیرش به فطیر تو نخواهند سرشت(بسحاق)73 :1714 ،
بسحاق در بیت باال واژگان مهم شعر حافظ را بهکار برده است .در بیت حافظ ،استعارۀ
تهکمیهای (زاهد پاکیزه سرشت) بهکار رفته که بسحاق همان را در بیت خود درخصوص
«بورک» نیز آورده است .حافظ در شعر خود ،رندان را بر زاهدان برتری مینهد .همین
شیوه را بسحاق درمقایسۀ بورک با کاچی انتخاب میکند و کاچی را که غذایی کماهمیتتر
از بورک است ،بر بورک ترجیح میدهد .این ترجیح دارای کارکرد اجتماعی نهفتهای است
که با دقت در آن متوجه فقر مطرح شده در نقیضه خواهیم شد.
 من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش /هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت (حافظ،)21 :1731
 اگر او تخم گیاه کارد و ما سیر و پیاز /هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت (بسحاق،)73 :1714
با دقت در بیت بسحاق مشخص میشود که او نوعی ترادف یا تقابل عمدی میان کلمات
در مصراع اول بیت خود با مصراع اول بیت حافظ ایجاد کرده است؛ یعنی تخم گیاه را
مترادف نیکی و سیر و پیاز را مترادف بدی فرض کرده است .نکته دیگر این است که
حافظ از ضمیر مفرد من و تو استفاده میکند؛ اما بسحاق تخم گیاه کاشتن را به یک نفر
نسبت میدهد -که احتماال وضع و اوضاع خوبی دارد -ولی کاشت سیر و پیاز را به گروه
بسیاری (یعنی «ما» که احتماال وضع و اوضاع خوبی ندارند) نسبت میدهد .شاید با این
نوع کاربرد ضمیر ،فاصله طبقاتی حاکم بر جامعه و تقسیم ناعادالنه ثروت را نشان میدهد.
با دقت در زبان و ساختار نقیضهها ،مشخص میشود که سرایندۀ نقیضه در اثر خود هدفی
اجتماعی-انتقادی را دنبال میکند که میتواند مانند متن سرمشقها ،جدی تلقی شود.
نتیجهگیری
با تأمل در ادبیات قرن نهم هجری ،بهویژه با خوانشی نو از نقیضههای شاعران میتوان
گفت قرن نهم بیش از آنکه دوران انحطاط شعر و ادبیات فارسی باشد ،صحنه جدال بین
فهم ها ،انواع و گفتمانهای ادبی گونهگون است .اتفاقاً دانشها و انواع ادبی در این عصر
تنوع یافته و بر غنای زبان و ادب فارسی افزوده است .هرچند تا قبل از قرن نهم ،سرودن
دواوین نقیضهای سابقه نداشته است اما قرن نهم بهطور کل زمینۀ شکلگیری انواع
تفننهای ادبی را فراهم آورد و بهطور خاص ،آغاز پیدایش گونۀ جدیدی بهشکل
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نقیضهگویی اطعمه و البسه و اشربه و مکیفات بود .بسحاق شیرازی نخستین کسی بود که
در این قرن دیوان شعری را در وصف انواع غذاها پدیدآورد .پس از بسحاق ،شاعران دیگری
چون صوفی محمد هروی ،احمد اطعمه ،موالنا نظام قاری و سیبک نیشابوری و در قرون
متأخر میرزا عبداهلل گرجی (معروف به اشتها) و تقی دانش (مشهور به حکیم سوری)،
شیوۀ وی را ادامه دادند .این گروه از شاعران با سرمشق قراردادن شعر بزرگانی همچون
حافظ ،سعدی ،مولوی ،خواجو ،سلمان ساوجی و ...نقیضههایی سرودند که از جهت
اجتماعی و ادبی قابل بررسی و تحلیل هستند .در نقیضههای نامبرده ،مفهوم بینامتنیت و
تعامل گفتمان بهگونهای کامال صریح ،کارکرد خاص خود را دارد .گفتوگویی که در این
ارتباط شکل میگیرد ،از نوع گفتمان تقابلی است .همین تقابل ناهمگون ،آن هم در برابر
لحنی جدی ،سبب ایجاد خنده و طنز میشود .اما بهنظر میرسد این خنده در پی مبارزه
یا به حاشیه راندن شعر سرمشق و مفاهیم آن نیست ،بلکه خندهای راستین و آفرینشگرانه
است .در اشعار اطعمه و البسه اختالف میان دو دیدگاه استعالیی (شعر شاعران بزرگ) و
مادی و زمینی (شعر اطعمه و البسه و مکیفات) باعث طنز میشود .از همه مهمتر زبان
مردم عادی و کوچه و بازار است که برخالف زبان کامال ادبی و فاضالنۀ شاعران رسمی
ادبیات کالسیک ،سراسر دیوانهای نقیضهسرایان را فرا گرفته است .الفاظ ،ترکیبات،
اسامی خاص و عبارتهایی که نشان و حضور آنها را باید در فرهنگ مردم عادی پیدا
کرد ،زبان غالب شاعران نقیضهپرداز را شکل میدهد .این ویژگیها سبب میشود که
گفتوگوهای طبقات مختلف مردم عادی در تقابل با ایدئولوژی و فهم طبقۀ حاکم شنیده
شود و زندگی واقعی و اجتماعی آنها در ضمن آن نشان داده شود .ازاینرو نقیضهها
کارکردی اجتماعی-انتقادی مییابند و با توجه به بافت تاریخی و اوضاع اجتماعی روزگار
شاعر ،در قالب طنز و خنده و بهصورت پراکسیس غیرمستقیم (کنش نمادین) وضعیت
موجود را به چالش میکشند .بسیاری از این نقیضهها حکایت فقر و نیازمندی مردم جامعه
است .توجه به این ارتباط تاریخی و اجتماعی میان متن و جامعه میتواند شناخت نسبتا
دقیقی از اوضاع و احوال جامعۀ قرن نهم ارائه دهد .ازاینرو ،ظهور این دسته از نقیضهها،
گفتمانی را ایجاد میکند که با گفتمان رسمی زبان فارسی ارتباطی تعاملی پیدامیکند و
آرزوها ،نیازها و توقعات دلخواه خود را در قالب نقیضهها به آن گفتمان رسمی میافزایند.
این همان معنای تعامل گفتمانهاست که اگرچه در تقابل جدی با همدیگر قرار میگیرند،
از همدیگر نیز تأثر و تأثر میپذیرند .در یک تحلیل نهایی ،نقیضههای قرن نهم دارای
کارکردهای زیر (ادبیات بهمثابه گفتمان) هستند:
 طنز و خندۀ مثبت و نه ویرانگر که انتقادهای اجتماعی خاصی را به دنبال دارد؛ تکیه بر فرهنگ عامه از حیث بازتولید زبان و بیان آرزوهای عامه. توجه به نیازهای بدنی انسان در تقابل با مفاهیم استعالیی و فرهنگ رسمی حاکم؛ -تأکید بر واقعیتهای موجود؛ یعنی ارتباط با گسترههای معمولی زمان و مکان؛
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 توجه به اهمیت واالی خوردن و نوشیدن و نیازهای زندگی جسمانی و ایجاد فرهنگیبرای خوردن و آشامیدن؛ البته با تأکید بر دوری از شکمبارگی؛
 و از همه برجستهتر وجود نوعی واقعگرایی و تقابل گروتسکی با جهانبینی استعالییموجود و مبارزه با عقیده ضدمادیتی که دامنگیر ادبیات سدههای گذشته شده بود.
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فرآیند فردیّت در گلمحمّد قهرمان رمان کلیدر ،اثر محمود دولتآباد
اطهر تجلی اردکانی1
نسیم صادقی4
چکیده
کارل گوستاو یونگ از نظر تأثیر بر اندیشۀ قرن بیستم و یاری به شناخت وضعیت انسان ،شخصیّتی
مهم بهشمار میآید .نظریههای بدیع او دربارۀ کهنالگوها ،ناخودآگاه جمعی و چگونگی شکلگیری
فردیّت ،دریچهای نو بر شناخت روان انسان گشود .اغلب یافتههای یونگ از طریق مطالعۀ ادبیّات
و اسطوره حاصل شده است .بنابراین متون ادبی میتوانند بستر مناسبی برای تحلیلهای
روانشناختی بر مبنای نظریات او باشند .از میان رمانهای فارسی معاصر ،کلیدر ،شاهکار محمود
دولتآبادی ،بهلحاظ تحوّل شخصیّتها و نیز توصیف حاالت روانی قهرمانان ،یکی از منابع درخور
مطالعۀروانشناختی از منظر یونگ است .قهرمان اصلی داستان (گلمحمّد) از شخصیّتهای پویای
این رمان است که فردیّت و تعالی تا حدودی در وی تحقّق مییابد .از اینرو در این مقاله کوشش
شده است بر مبنای روانشناسی تحلیلی یونگ ،و از منظر فرآیند فردیّت ،به بررسی شخصیّت
گلمحمّد در کلیدر پرداخته شود .با بررسی کهنالگوهای آنیما ،سایه ،نقاب و پیر خردمند در این
شخصیّت ،چگونگی تکامل روحی وی نشان داده میشود .پژوهش حاضر با روش تحلیل کیفی
محتوا و بر اساس نقد روانشناختی انجام میشود.
واژههای کلیدی :یونگ ،فرآیند فردیّت ،کلیدر ،گلمحمّد.

 .1مقدمه
تحقیقات میانرشتهای در عصر حاضر بهسرعت رشد کرده ،زمینۀ مطالعۀ رشتههای
گوناگون را در ارتباط با یکدیگر فراهم نموده است .در دوران اخیر نظریات روانشناس
معروف ،یونگ ،در ادبیّات کاربرد فراوانی پیدا کرده است .نقد روانشناختی ،از شاخههای
جدید و پویای نقد ادبی است که ادبیات را به روانشناسی پیوند میزند .یکی از مبانی
روانشناسی یونگ نظریه فرآیند فردیّت است که نشاندهنده کامل شدن بشر در مسیر
رشد تعادلی همه جنبههای وجودی اوست .کارل گوستاو یونگ بهدلیل فعّالیّتهایش در
روانشناسی و ارائۀ نظریهای تحت عنوان روانشناسی تحلیلی معروف است .یونگ را در
کنار فروید از پایهگذاران دانشِ نوین روانکاوی قلمداد میکنند .به تعبیر فریدا فوردهام،
 .1استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه یاسوج
 .4دانشآموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه یاسوج
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هرچه فروید ناگفته گذاشته ،یونگ تکمیل کرده است .یکی از اصول روانشناسی تحلیلی
یونگ «تفرّد یا فرآیند فردیّت» است؛ این مفهوم ،مهمترین مفهوم رشدی یونگ محسوب
میشود .روان گرایش دارد در جهت وحدتی پایدار رشد کند .برای تحقّق این منظور،
اجزای گوناگونی که روان را تشکیل میدهند ،باید کامالً تمایز یابند و به طور کامل رشد
کنند .یونگ از این فرآیند متمایز شدن و رشد تحت عنوان فردیّتیابی یاد میکند (هال
و نوردبای.)111 :1732 ،
هرفرد انسانی ،زندگی را در حالت تمامیّتی تفکیکنشده آغاز میکند سپس
به همانگونه که دانه نمو میکند و گیاه میشود ،فرد نیز رشد میکند و به
شخصیّتی تشخیصدهنده ،متوازن و اتحادیافته تحوّل پیدا میکند .هرچند
هدفهای آن ،یعنی تفکیک ،تمیز و تشخیص دادن کامل ،توازن کامل
اتحاد کامل ،اگر هم عملی باشد ،حصول به آن بسیار بسیار نادر است و از
نظر یونگ به استثنای افراد معدودی چون عیسی مسیح(ع) و بودا ،هیچکس
به چنین تکاملی دست نیافته است .هیچکس قادر به اجتناب از تأثیر
نیرومند این اتحادطلبی کهنالگویانه نیست (همان.)173 ،
این پژوهش با نگاهی خاص به نظریه فرآیند فردیّت یونگ ،سعی دارد ابتدا نظریه را با
رویکرد انتقادی بر شخصیّت گلمحمّد در کلیدر ،واکاوی کند .در این راه ،ابتدا نگارنده با
مطالعۀ منابع موجود در این زمینه ،مراحل فردیّت را شناسایی کرده ،سپس با پیاده کردن
مبانی آن در کلیدر با تکیه بر شخصیّت قهرمان داستان ،بر آن است ابعاد وجودی گلمحمّد
را با این رویکرد برای خواننده ترسیم کند.
 .1-1بیان مسأله
محمود دولتآبادی در پرداختن شخصیّتهای داستان مهارتی بسزا دارد .با مطالعۀ
شخصیّتهای داستانهای وی میتوان به بُعد روانشناختی آنها پیبرد .این شخصیّتها
اکثراً حالت ایستا و راکد ندارند و در جریان داستان به رشد و بالندگی میرسند .این تحوّل
در گلمحمّد ،قهرمان اصلی داستان ،بارزتر از دیگر شخصیّتهاست .شخصیّت وی در
جریان حوادث داستان ،بهسوی تکامل و فردیّت پیش میرود و به همین روی ،قابلیّت
مطالعه را بر اساس نظریّۀ فردیّت یونگ داراست .با بررسی کهنالگوهای آنیما ،سایه ،نقاب
و پیر فرزانه در گلمحمّد میتوان سیر فردیّت را در وی نشان داد.
 .1-1ضرورت و اهمّیّت تحقیق
پیوستگی موضوعات علوم انسانی ،زمینه را برای مطالعات میانرشتهای در این حوزه فراهم
میکند .ادبیّات نیز -که از منظری هنر است و از منظری دیگر در زمرۀ علوم انسانی جای
میگیرد -بستر مناسبی برای ایننوع مطالعات است .ازجمله ،میان ادبیّات و روانشناسی،
پیوندی آشکار وجود دارد به گونهای که روانشناسانی چون فروید و یونگ برای تبیین
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برخی از نظریّههای خود از اسطوره و ادبیّات بهویژه در قالب داستان مدد گرفتهاند .بنا بر
این ،داستان میتواند محملی برای توضیح و تفسیر مفاهیم روانشناختی باشد .با بررسی
آثار ادبی از منظر روانشناسی ،فهم مطالب پیچیده در این علم آسانتر میشود و از این
رهگذر ،خوانندگان ضمن لذّت بردن از ادبیّات بهعنوان هنر ،با مفاهیم مهم در روانشناسی
نیز آشنا میشوند.
از میان نویسندگان بنام ایرانی ،محمود دولتآبادی ،در شرح احوال روانی قهرمانهای
داستانهای خود ،مهارتی خاص دارد .شاهکار او یعنی کلیدر ،با تعدّد فراوان شخصیّتها،
عرصۀ نمایش ویژگیهای گوناگون روانی انسانهاست .در این میان گلمحمّد ،بهلحاظ
پیمودن مسیر تکامل و رسیدن به فردیّت ،نمونۀ شایستهای برای مطالعۀ روانشناختی
بهخصوص از زاویۀ فرایند فردیّت از نظر یونگ است.
 .6-1پیشینۀ پژوهش
ازجمله آثاری که در نقد ادبی در ایران بر اساس روانشناسی یونگ شکل گرفته است
میتوان به داستان یک روح از دکتر سیروس شمیسا و نقد و تفسیر بر گرگ بیابان هسه
از قاسم کبیری اشاره کرد .سایر آثاری که با تأثیر مکاتب روانکاوی در مورد ادبیات فارسی
نوشته شده و قابل توجه است :صادق هدایت و روانکاوی آثارش اثر محمّد ابراهیم
شریعتمداری است که در سال  1717به چاپ رسیده است و بهلحاظ بهکارگیری واژۀ
روانکاوی بهجای روانشناسی و جابهجایی تحلیل نویسندۀ داستان به شخصیتهای
داستان و آشنایی وی با آرای فروید ،حائز اهمیّت است .اما چند مقاله و یک کتاب با رویکرد
فردیّت نگاشته شده است که از آن جمله میتوان به آثار زیر اشاره کرد:
 تحلیل اسطورۀ قهرمان در داستان ضحّاک و فریدون بر اساس نظریۀ یونگ (امینی،)1711
 کتاب فرایند فردیّت در افسانههای پریان (مری لوییز فون فرنس)1717 ، تحلیل داستان سیاوش بر پایۀ نظریات یونگ (اقبالی و دیگران)1716 ، بررسی رمان شازده احتجاب از چشمانداز نظریات یونگ (آفرین)1711 ، فرآیند فردیّت در شاهنامه با تکیه بر شخصیّت رستم (تسلیمی)1717 ، نقد و تحلیل حکایت شیخ صنعان بر اساس نظریه فرآیند فردیّت در فصلنامه ادبیّاتعرفانی و اسطورهشناختی (سعید بزرگ بیگدلی)1771 ،
 تطبیق و بررسی فرایند فردیّت در گنبد اول و دوم هفتپیکر نظامی بر اساسروانشناسی تحلیلی یونگ (ترکمانی باراندوزی و چمنی گلزار)1771 ،
 فرآیند فردیّت در حماسۀ بهمننامه (اتونی)1774 ، تحلیل روانشناختی نمادها و کهنالگوها در داستان کرم هفتواد شاهنامه فردوسی(اسحاق طغیانی ،زینب چوقادی و طیبه جعفری)1771 ،
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اما این پژوهش از این جهت که به بررسی نظریۀ فرآیند فردیّت در کلیدر با تکیه بر
شخصیّت گلمحمّد پرداخته ،کامالً بدیع و نو است تاکنون دراینباره تحقیق و پژوهشی
صورت نگرفته و انجام چنین پژوهشی با این نگاه و رهیافت ضروری بهنظر میرسد.
 .1بحث
 .1-1ادبیات و روانشناسی
رنه ولک منظور از روانشناسی ادبیات را «مطالعۀ روانشناختی نویسنده بهعنوان نوع یا
فرد یا مطالعۀ فرآیند آفرینش یا مطالعۀ سنخها و قوانین روانشناختی موجود در آثار ادبی
یا سرانجام مطالعۀ تأثیر ادبیات بر خوانندگان هر اثر ادبی میداند (رنه ولک و آوستن وارن،
 .)14 :1716مثالً تحقیقات فروید در مورد شکسپیر ،داستایوفسکی و لئوناردو داوینچی از
دستۀ اول است و روان هنرمند یا نویسنده را میکاود .این دسته از نقّادان میکوشند
جریان باطنی و احوال درون شاعر یا نویسنده را ادراک و بیان کنند ،قدرت تألیف و
استعداد ترکیب ذوق و قریحۀ وی را بسنجند و از این راه تأثیری را که محیط و جامعه و
سنن و مواریث در تکوین این جریانها دارد ،مطالعه کنند .بدینگونه نوع فکر و سجیۀ
روحی و ذوقی شاعر را معین نمایند (زرینکوب .)11 :1717 ،تحلیل رواناوانۀ فروید در
مورد لئوناردو داوینچی نخستین اثری است که بر پایۀ ضعیفترین شواهد بنا شده اما
بههرحال تحلیلی است روانکاوانه از یک هنرمند.
گویی فروید که نویسندگان را برگزیدهترین روانکاوان میدانست و
بنیانیترین مفاهیم روانکاوی خود را از ادبیات به وام گرفته بود ،با گشودن
دروازهای قلمرو ناخودآگاه روان که چشمانداز تازهای در برابر نویسندگان
میگستراند و شیوههای روایتی تازهای در اختیارشان میگذاشت به ادبیات
ادای دین میکرد (یاوری.)13 :1731 ،
 .1-1فرآیند فردیّت ()Individuation
به زبان ساده ،تفرّد یعنی فرد شدن ،یعنی برآوردن استعدادهای شخص و پرورش دادن
خود شخص .گرایش بهسوی تفرّد ،فطری و اجتنابناپذیر است؛ اما نیروهای محیطی مثل
فرصتهای آموزشی و اقتصادی و ماهیت رابطۀ والد-کودک به آن کمک میکنند یا مانع
از آن میشوند (شولتز.)141 :1731 ،
هر انسانی ،زندگی را در حالت تمامیّتی تفکیکنشده آغاز میکند سپس به همانگونه
که دانه نمو میکند و گیاه میشود ،فرد نیز رشد میکند و به شخصیّتی تشخیصدهنده،
متوازن و اتحاد یافته تحوّل پیدا میکند .هر چند هدفهای آن ،یعنی تفکیک ،تمیز و
تشخیص دادن کامل ،توازن کامل و اتحاد کامل ،اگر هم عملی باشد ،حصول به آن بسیار
بسیار نادر است .از نظر یونگ بهاستثنای افراد معدودی چون عیسی مسیح(ع) و بودا،
هیچکس به چنین تکاملی دست نیافته است ،هیچکس قادر به اجتناب از تأثیر نیرومند
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این اتحادطلبی کهنالگویانه نیست؛ هر چند این مرحله ...از دید هر فردی تا فرد دیگری
تفاوت میکند (هال و نوردبای.)173 :1732 ،
در دوران کودکی و جوانی نیروی زندگی بیشتر صرف رشد بدن و فعّالیّت بدنی میشود
و از دوران میانسالی به بعد و بهخصوص در دوران سالمندی ،این نیرو در آن راه کمتر
مصرف میشود و مازاد آن تبدیل به نیروی روانی میگردد .یعنی در فعّالیّتهای روانی
تأمل و تفکر کارهای ادبی ،علمی ،ذوقی و  ...بهکار میرود و آدمی را به کمال خود نزدیک
میکند« .هرچه آدمی تجارب و معلومات بیشتری کسب کند ،استعدادهای بالقوۀ او بیشتر
و بهتر بالفعل میگردند و شخصیّت او را مبرز و ممتاز میسازند» (سیاسی.)31 :1733 ،
اشخاص میانسال جهت تالش برای تفرّد باید رفتارها و ارزشهایی را که راهنمای
نیمۀ اول زندگی بودهاند ،رها کنند و با ناهشیاری خود مواجه شوند ،آن را به آگاهی هشیار
بیاورند و بپذیرند آنچه را به آنها میگوید انجام دهند .آنها باید به رؤیاهای خود گوش
فرا دهند و خیالپردازیهایشان را دنبال کنند؛ از طریق نوشتن ،نقاشی کردن یا اشکال
دیگر بیان ،تخیل خالق خود را پرورش دهند (شولتز.)141 :1731 ،
تفرّد ،فرآیند خودمختار و ذاتی (فطری) است .بدین معنی که بهمنظور موجودیّت
یافتن ،احتّیاجی به محرکهای خارجی ندارد ،شخصیّت هرکس از قبل مقرّر شده است
که تفرّد بیابد .به همان ترتیبی که مقرّر شده که جسم وی رشد کند .اما همچنان که
جسم انسان برای رشد سالم به غذای مناسب و تمرین و ورزش و تحرّک نیاز دارد،
شخصیّت نیز محتاج کسب تجربیّات مناسب و تعلیم و تربیت جهت تفرّد سالم است (هال-
نوردبای.)177 :1732 ،
در نیمۀ اول زندگی ،از پرسونا ( )Personaبرای محافظت از جنبۀ تیرۀ خودمان
استفاده میکنیم ،میخواهیم مردم فقط ویژگیهای خوب ما را ببینند .اما هنگامی که
نیروهای سایه را از دیگران پنهان میکنیم ،آنها را از خودمان مخفی نگه میداریم.
بهعنوان بخشی از فرآیند یادگیری شناختن خودمان ،این حالت باید تغییر کند .آگاهی
بیشتر از هر دو جنبۀ مخرّب و سازندۀ سایه ،به شخصیّت بُعد عمیقتر و کاملتری میدهد؛
زیرا گرایشهای سایه ،شور و شوق ،خودانگیختگی و سرزندگی را به زندگی وارد میکند.
ما باید هر یک از جنبههای شخصیّت را با جنبههای دیگر هماهنگ کنیم .آگاهی از جنبۀ
خوب ماهیتمان فقط موجب رشد یکطرفۀ شخصیّت میشود .ما باید دوگانگی جنسی-
روانی خود را نیز بپذیریم .مرد باید بتواند کهنالگوی آنیمایی خود یا بهطور سنّتی صفات
زنانه ،مثل ظرافت را نشان دهد و زن باید قادر باشد آنیموس یا بهطور سنّتی صفات مردانه
خود (نظیر جرأت) را نشان بدهد .یونگ معتقد بود این شناخت از ویژگیهای جنس
مخالف ،مشکلترین گام در فرآیند تفرّد است .پذیرفتن ویژگیهای عاطفی و دو جنس،
منابع جدید خالقیت را میگشاید و بهعنوان آخرین رهایی از تأثیرات مربوط به والدین
خدمت میکند (همان.)141 ،
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تنها با خودآگاهی است که هر نظام شخصیّتی میتواند فرآیند تفرّد را بپیماید .برای
رشد و تحوّل سالم ،تمامی سطوح و جوانب شخصیّت باید از فرصتهای مساوی و برابر
برای تفرّد یافتن ،برخوردار گردند؛ زیرا اگر از یک بخش یا قسمت شخصیّت غفلت شود،
این بخشِ مورد غفلت واقع شده ،برای اظهار و ابراز وجود به راههای ناهنجار (غیرعادی)
متوسل میشود .آنگاه تورم یک نظام ،شخصیّتی بیتناسب (کج و نامتعادل) خلق خواهد
کرد (هال ،نوردبای.)111 :1732 ،
آدمها ،از بیمار تا روانکاو ،دارای خواستههای مشابهانـد و روانکـاو مـیتوانـد از
طریـق همذات پنداری با بیمار بـه ناخودآگـاهش راه یابـد .فرویـد روان آدمهـا را دارای
سـاختار مشابهی میداند و یونگ بر این باور است که همۀ انسانها افزون بـر ناخودآگـاه
فـردی و نژادی-که فروید بدان باور داشت -دارای ناخودآگاه جمعی و جهـانیانـد .بنـابر
سـخنان یونگ و یاران او ،آنچه در ناخودآگاه جمعی و فردی انسانها بهچشم میخورد،
عبـارت از ایماژها ،الگوها و اشکال جهانی از تجربیات انسانی است که به آن کهـنالگـو
مـیگوینـد (.)bain, 1991: 1339
یکی از مفیدترین کارهای یونگ نظریۀ فرایند فردیّت درباره کهنالگوهایی چون سایه،
نقاب ،روان مردانه ،روان زنانه و پیرخردمند است .طبق نظریه یونگ ،آدمی با کنار زدن
نقاب و پرداختن به سایه و نیز توجه به آنیمای درون خویش ،میتواند هماهنگی و توازنی
بین این عناصر برقرار کند و تحت کنترلشان درآورد .با انجام این کار ،فرد خواهد توانست
حقیقت خویش را بشناسد و ابعاد تاریک و روشن وجودش راشناسایی کند و در مسیر
فردیّت از آنها کمک بگیرد .در این راه پیر خردمند نیز یار و یاور شخصیّت است که
میتواند در طی فرآیند فردیّت راهبر شخص باشد .هرجا مشکل و موانعی الینحل بر سر
راه قرار گیرد ،فرد با رهبری پیر خردمند بر آنان فائق میآید.
 .6-1خالصهای از رمان کلیدر
داستان کلیدر در سالهای دهۀ بیست در منطقۀ خراسان اتفاق میافتد .کلیدر روایت
زندگی مردمانی است عشایر با اصلیّت کُرد ،کوچانده شده در سالها قبل از سرزمین
مادری به خراسان .زندگی خانوادهای روایت میشود مانند بیشتر مردمان این سرزمین:
مشتی نمونۀ خروار.
پدر خانواده کالنسال مردی است که کلیشمی گویندش .همسری بلقیس نام دارد و
فرزندانی .یکی از این فرزندان گلمحمّد است -که بیشتر حوادث داستان بر اثر رشادتهای
او شکل میگیرد .خانواده با دامپروری امرار معاش میکنند ،زراعت کمرونق دیمی هم
دارند .زندگی بهسختی سپری میشود .بروز قحطی و بیماری گوسفندان و تلف شدن آنها
فشار بیشتری بر خانواده تحمیل میکند .در همین روزها ،مارال دختر برادر بلقیس
(عبدوس) هم که مادرش بهتازگی مرده و پدرش هم در زندان است ،به آنها پناه میآورد.
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گلمحمّد با مارال ازدواج میکند .این اتّفاق زیور (همسر اول گلمحمّد) را بسیار سرخورده
میکند .اتّفاقاتی دیگر هم رخ میدهد .گلمحمّد بههمراه دیگر مردان خانواده برای ربودن
دختری که مدیار ،برادر بلقیس عاشق اوست ،اقدام میکنند .در این بین مدیار و دایی
دختر (حاج حسین) کشته میشوند .یک شب چند مأمور برای گرفتن مالیات به چادر
کلمیشیها میآیند .در نبود مردان خانواده یکی از امنیهها قصد تعرّض به زیور را دارد که
این موضوع و نیز فشار مالی که بر دوش گلمحمّد است و چیزی برای دادن مالیات ندارد
و همینطور به قول کلمیشی (عشق اسب و تفنگ) یا آنطور که خود گلمحمّد میگوید،
ترس از قتلی که انجام داده و ترس از زندان باعث میشود با همراهی عمویش و کمک
زنان امنیهها را بکشد .پسرخالۀ گلمحمّد او را لو میدهد و در آخر گلمحمّد را دستگیر
میکنند .اما او با همراهانش از زندان میگریزد و پس از آن یاغی میشود .جلوی اربابان
زورگو و حکومت میایستد و مردانگیهایی از خود نشان میدهد که از او افسانهها
میسازند .پناهی میشود برای مردم .در آخر ننگ تسلیم یا فرار را نمیپذیرد و در نبردی
نابرابر -که صحرای کربال را بهخاطر میآورد -جان خود و کسانش را از دست میدهد.
 .5-1سرآغاز فرآیند فردیّت در گلمحمّد
از دید یونگ ،رهایی از هنجارها و نقابها و پرداختن به سایه و آنیما سرآغاز فرآیند فردیّت
محسوب میشود .رمان عظیم کلیدر بیتردید بزرگترین رمان اجتماعی ادبیّات ایران
است .داستان درسالهای دهه بیست در خراسان رخ میدهد در روستای سوزنده واقع
درمنطقه کلیدر .بیشتر جاها حیرتآور است؛ پایداری شخصیّتها در محیطی که قلم
توانای دولتآبادی اینگونه زنده و پویا نقشزده است .حماسهای است ،مرثیهای ،سرودی،
عاشقانهای است کلیدر؛ فقیرانه و نجیبانه .محله کلمیشی و آنچه بر سر آدمهایش میآید
تا مدتها ذهن را درگیر خود نگه میدارد .گلی در کهنستان خراسان میروید و پرپر
میشود .گلی که گلمحمّدش گویند .خانوار کلمیشی بهجز دامداری به کشاورزی کمرونق
دیم نیز سرگرماند؛ اما گلمحمّد این کارها را شایستۀ خود نمیداند .اعتقاد دارد که برای
کارهای بزرگتری پا به هستی گذاشته است و این تفکّر سرآغاز فردیّت گلمحمّد است:
گلمحمّد مرد چوب و چادر و گلّه بود ،مرد اسب و بیابان ،مرد گرگ و سگ
و ستیغ تیز کوههای خراسان؛ نه مرد کشت و کشتزار و دیم .مرد ایل بود.
مرد راه و خاک و رود و اُفت و خیز ،نه مرد النه مورچهای چون سوزنده
(دولتآبادی.)33 :1717 ،
گلمحمّد بزرگتر از سنّش بهنظر میرسد .پیرخالو در مورد او میگوید:
به نظرم آمد که برای خود مردی بود .نمیدانم تو ملتفت شدهای یا نه ،که
بعضی از مردها از عمری که دارند پیرترند ،چه میگویم .نه که پیرتر؛
پختهترند .به سن بیست و شش ،بیست و هفت بیشتر نبود ،اما به نظرم
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خیلی سرد و گرم چشیده میآمد .چه معلوم که همو آدم خاموش در جنگ
آذربایجان سر چهل مرد را نبریده باشد؟! (همان.)41 ،
گلمحمّد آزادهمردی است ،دلیر ،گشادهدست و گشادهدل ،میهماننواز و چاالک با
روح طغیانگر ایلیاتی .مرد جنگ و خون؛ جنگ با اربابان ،جنگ با حکومت ،جنگ با
حقارت .مردستیز .ستیز در بیابان ،ستیز در گله ،ستیز با قحطی و ستیز با پندارهای شوم.
مردی که با تنآسایی بیگانه است .همان که مردن در رختخواب را ننگ میداند
شما زنها شاید دلتان بخواهد که مرد پیر شود ،ناخوش بشود و در
رختخواب پرپشمش بمیرد ،همین را میخواهید ،نه؟ اما نه! نه ما مردهای
پای کرسی هستیم ،نه پدرهایمان اینجور بودهاند .خاک این سرزمین ،در
همۀ روزگارها با خون ما مردم آبیاری شده ،ما ایلیاتی هستیم .نمیبینی
چه جور زندگی میکنیم ،چه جوری زندگی کردهایم؟ عزیزدردانه نیستیم
ما .مرد جنگ و جدالیم .اشکهایت را پاک کن! گریه و زاری دیگر بس
است .حاال وقت کار است (همان.)11 ،
قانونپرور مینویسد:
در پایان داستان ،شخصیّت گلمحمّد در دو سطح قابل بررسی است :در
یک سطح ما گلمحمّد را فقط از دور میبینیم .او مردی است که مردم
دربارۀ او افسانهها میسازند و چون یک قهرمان حماسی کارهای خارق
عادت به او نسبت میدهند .درعینحال داستان در سطح دیگری نیز ادامه
مییابد .در این سطح گلمحمّد ،شخصیتی است واقعگرایانه (قانونپرور،
.)112 :1763
زندگی سخت عشایری و وابستگی به ایل و گذران زندگی درصحراهای بیحاصل،
روبهرو شدن با همهگونه مشکالت کوچک و بزرگ و نیز کار پردردسر چوپانی ،از گلمحمّد
فردی ساخته صبور ،آرام ،شجاع و همچنین بسیار درستکار .انسانی است شریف و پاکدل
و مبرّا از پلیدیهای مردانی چون شیدا و عباسجان .از ویژگیهای دیگر گلمحمّد
مهماننوازی اوست و این نه فقط خصلت او ،که خصلت بلقیس و دیگر اعضای خانوادهاش
هم هست .هر مسافری ،هرتشنهای ،هر غریبی بر سفرۀ آنان جایی مییابد؛ مارال که دیگر
جای خود دارد و وقتی در آن روزهای تنگدستی به خانۀ عمهاش ،بلقیس ،پناه میآورد،
گلمحمّد اینگونه او را خوشامد میگوید« :سفرۀ بیرونق .زبان گلمحمّد باز شد:
دخترخالو ،خودت که میدانی ،امسال سال خشکی بود .سفره از آینه که رنگی ندارد .ما را
به کرم خودت ببخش» (دولتآبادی.)67 :1717 ،
بسیاری جاها رفتار گلمحمّد از سنّش پختهتر است .مثالً در فرار خواهرش شیرو .او
رفتاری بسیار بخردانهتر از مردان کالنسال خانواده دارد و بیگمحمد جوان را اینگونه
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اندرز میدهد« :خروش مکن .آرام بگیر .نباید بگذاریم کسی بفهمد .ناچاریم وانمود کنیم
شرعی و خدایی بوده .دختر را به دلخواه خودمان دادهایم به شوی» (همان.)411 ،
به نظرمیرسد مغز متفکّر خانواده اوست؛ گویی ستون خانوادۀ کلمیشی است .وقتی
بزمرگی اتّفاق میافتد ،گلمحمّد برای خرید دارو به پول نیاز دارد؛ اما کسی به او کمک
نمیکند .در آخر ناچار میشود از بابقلی بندار درخواست کمک کند و در مالقات گلمحمّد
با بابقلی بندار ،باز هم رفتار پخته و پیرانۀ گلمحمّد و نیز مجبور شدنش به دورویی و
تحمّل تحقیر و خواری بهخاطر خانواده آشکارا دیده میشود و این هم ستودنی است.
اینکه دالوری گلمحمّد نام مجبور است اینگونه رفتار کند ،نشان از هوشمندی و نیز
شجاعتش دارد .تحمّل این خفت از سوی مردی سرافراز چون او شجاعت و دلیری بسیار
میخواهد:
گلمحمّد که به وقت سیری کمترین تحقیر را ،ازسوی تواناترین کسان بر
خود روا نمیدانست؛ که غرور خشماگینش در برخوردها ،برخود و بر
خویشانش آشکار بود ،که در توانایی بر سر آبگاه و آببها -چه بسا -که
کارش به زد و خورد کشیده بود؛ همو که نایب آشپزخانه را جلوی صف
سربازها از زمین بلند کرده و با سر میان دیگاش تپانده بود ،اینک جلوی
بابقلی بندار ،خردی و خواری خود را آشکار میتوانست ببیند .میدید و دم
برنمیآورد ،نیازمند بود (همان.)721 ،
بنابراین ،حوادثی مانند خشکسالی و بزمرگی و قحطی حاصل از آن ،ماجرای مدیار و
کشته شدن او و فرار شیرو و چنین ادبار و بدبیاریهایی که به خانواده رو کرده ،گلمحمّدی
را که از نداری به تنگ آمده است ،مجبور میکند دست به جنایت بزند .پس از مدتی هم
دستگیر میشود؛ اما از زندان میگریزد و با دیگر مردان خانواده در راهی بیبازگشت گام
میگذارد .سر به طغیان مینهد و ننگ تسلیم را نمیپذیرد و جان خود و کسانش را بر سر
این کار مینهد.
گلمحمّد زندگانی و روزگار خود و آنچه را به مرگش منجر میشود ،اینگونه بیان
میکند« :کار من اوّل با ناچاری سر گرفت ،بعد از آن با غرور دنباله یافت ،چند گاهی است
که با عقل حالجیاش میکنم و در این منزل آخر هم خیال دارم ،با عشق تمامش کنم»
(همان.)4146 ،
و در جای دیگر نیز به این عشق اشاره میکند .زمانی که خطاب به خانمحمّد میگوید:
«بیا وداع کنیم .اگر بنا باشد یکی از ما بماند .همان به که تو بمانی ،کینۀ تو بهکار این دنیا
بیشتر میآید تا عشق من» (همان .)4332 ،آری عشق است که قهرمان را این چنین
بیباک و بیپروا مقابل نظام سلطه و اربابان زورگو علم کرده است و عشق چون آید برد
هوش دل فرزانه را .این عشق است که باعث شده از گلمحمّد شخصیّتی بسازد که تکیهگاه
مردم واقع شود و رعیّت در کنار او احساس آرامش کنند.
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 .1-1کهنالگوی آنیما در گلمحمّد
به نظر یونگ ،در هر انسانی دو جنبۀ زنانه و مردانه توأمان وجود دارد .به جنبۀ زنانگی در
مردان «آنیما» و به جنبۀ مردانگی در زنان «آنیموس» گفته میشود .اگرچه یونگ قبول
دارد که کیفیّت دو جنسی بودن تا حدودی ناشی از کروموزومها و تشریح هورمونهای
جنسی است ،این نوع کیفیّت را بیشتر حاصل تجارب نژادی زن و مرد میداند .به نظر
یونگ ،چون زن و مرد صدها هزار سال در طول تاریخ با هم زندگی کردهاند ،این همسنگی،
کسب خصوصیّات جنس مخالف را در هر جنس ،باعث شده است .در مردان «آنیموس»
غالب است و «آنیما» در سایه قرار میگیرد و در زنان «آنیما» غالب است و «آنیموس»
در سایه قرار میگیرد (کریمی.)17 :1737 ،
یکی از مهمترین و پیچیدهترین آرکی تایپها که به اعتقاد یونگ بهطور مداوم بر روان
ما اثر میگذارد ،آنیما است .آنیما روان مؤنّث درون مرد یا طبیعت زنانۀ مستتر درون مرد
است .آنیما از مهمترین کهنالگوهای یونگ است؛ چنانکه در کالم وی میتوان آن را
بزرگبانوی روح مرد دانست (یاوری.)171 :1731 ،
آنیما بهویژه در انتخاب شریک زندگی تأثیر بسیار دارد؛ زیرا انسان خاطر به معشوقی
میسپارد که آیینه و بازتابی از آنیما یا آنیموس (عنصر مردانه وجود زن) اوست« .عشق»
کهنالگویی است که در به سرانجام رساندن فردیّت تاثیرگذار است ،زیرا با پدید آوردن
انسجامی درونی خودآگاه و ناخودآگاه را هماهنگ و متعادل میکند؛ بههمیندلیل دوران
شیدایی از زمانهایی است که معموالً مرحلهای از تکامل شخصیّت بروز میکند.
همین سیر تکاملی عشق مارال در اوست که گلمحمّد را به قهرمانی هدایتخواه و
دوستدار ضعیفان تبدیل میکند و از اینرو در سیر تکاملی شخصیّت گلمحمّد نقش
مؤثری دارد .آنیما در سیر فردیّت آشکار میشود و در نقش واسطهای ،ذهن و ناخود آگاه
مرد را با خواستهها و ارزشهای درونیاش آشنا و هماهنگ میکند (یونگ.)426 :1714 ،
از همان بار اول که گلمحمّد مارال را میبیند ،درونش جنگی شروع میشود بین غرایز
و خویشتنداری .مارال جوان و زیبا،گلمحمّد آرام و سربهزیر را به طغیان وادار میکند.
مارال غرایز سرکوبشدۀ درون گلمحمّد را بیدار میکند .نمود این غرایز بهشکل نظربازی
و بعدها تصاحب مارال (هر چند نشانی است از سایه و کنار رفتن نقاب ضخیم و خوددار
گلمحمّد) نقش پررنگی دارد .در تولّد گلمحمّد جسوری که دیگر به کمترینها قانع
نیست ،همچنانکه دیگر به زیور و به زندگی فقیرانه و حقیرانهاش هم راضی نیست ،ورود
مارال تلنگری است بر روح خستۀ او و جرقهای که آتش را میگیراند ،مارال کاملکنندۀ
وجود گلمحمّد است.
غرایز در قاب کهنالگوها جلوهگر میشوند (ستّاری .)111 :1766 ،پس تجسّم آنیمایی
شیخ صنعان بهشکل دختری ترسا ،از یکسو بیانگر برخی تمایالت غریزی است که در
گذر زمان وانهاده و فراموش شدهاند و از دیگر سو تمایل پنهان گلمحمّد به شکستن
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تابوها (پرداختن به سایه) را نشان میدهد و آنیما تصاویر ناخودآگاه را بهصورت اشکال
نمادین به ضمیر آگاه میرساند و شخص را از آنچه در ناخود آگاهش میورزد ،آگاه میکند.
مارال زنی است یار و یاور قهرمان داستان که در صحنههای مختلف دوش به دوش
شوهرش جانفشانی میکند .او با حرکات ،با حرفها و با دلنوزایهایش همچون ستونی
محکم ،تکیهگاه گلمحمّد است و او را به میدانهای جنگ میفرستد .در جنگهای متعدد
مارال از جهت فکری و عاطفی ،تکیهگاه امن گلمحمّد میشود و او را بهسوی کمال سوق
میدهد.
این واقعیّتی است مسلّم که مرد تنها به این دلیل با زنی ازدواج میکند که به مادرش
شباهت دارد یا ندارد (یونگ .)13 :1717 ،ازاینروست که همیشه اولین فرافکنی آنیما بر
مادر است (هال و نور بای .)31 :1732 ،آنچه گلمحمّد را به ازدواج با زیور ترغیب میکند،
جدای از دلسوزی -که همین دلسوزی هم جلوهای از آنیما در اوست -شباهتهایی است
که زیور به بلقیس دارد .دولتآبادی نه در کلیدر و نه در مصاحبههایش ،جایی نگفته که
بلقیس به زیور شباهت دارد ،اما خواننده این نکته را درمییابد .زیور زنی است سختکوش
چه در کارِ خانه و چه در کار کشاورزی و دامداری .بلقیس نیز اینگونه است .بلقیس هم
همه کار میکند .پیوسته در تکاپو و تالش است و بسیار دردها در سینه دارد .گلمحمّد
عاشق زیور نیست ،بچهای هم نمیآورد که گلمحمّد زیور را بهواسطۀ بچهاش بیشتر ارج
نهد .حتّی پس از ازدواج با مارال و بچهدار شدن ،پیدا کردن تقریباً همزمان عشق و فرزند،
باز هم زیور را میخواهد و او را نمیراند .اینها جدای از انسانیّت گلمحمّد ریشه در
پندارهای ناخودآگاه او دارد .زیور به بلقیس بسیار میماند ،ناخودآگاه این اندیشه بهخاطر
میرسد که این زن چگونه میتواند اینگونه قوی باشد آن هم در میان این همه مصیبت؟
گویی حتّی در ظاهر نیز شباهتهایی دارند ،هر دو الغر و تکیده . ...انگیزۀ گلمحمّد در
پناه دادن به زیور جدای از حس مسئولیّت به دوستش و به زنی گرفتن بیوۀ او ،بدون
تردید همین شباهت زیور با بلقیس است حتّی پس از مارال و یافتن عشق ،گلمحمّد زیور
را نیز بیشتر دوست میدارد« :دلم برایش تنگ شده؛ زنم است میخواهم ببینمش،
میخواهمش (دولتآبادی .)1671 ،همراه با گلمحمّد که رو به تکامل میرود ،زیور
آنچنان این راه را میپیماید که در آخر وی را شرمندۀ خود میکند .این آخرین زمزمههای
گلمحمّد آنگاه که به مرگ بسیار نزدیک میشود ،شنیدنی است« :زیور – زیور  ...عاقبت
من را شرمندۀ خود کرد» (همان .)4162 ،پس اینگونه تأثیر آنیمای مثبت بلقیس بر
گلمحمّد باعث میشود آرام آرام پیوندهای روحی با زیور پیدا کند و این زن رنجدیده
آنچنان شیفتۀ گلمحمّد و مدیون حمایتش است که در راه گلمحمّد جان میدهد.
مهربانی گلمحمّد ،زیور را بسیار به کمال نزدیک میکند و این خود عامل مهمّی در کمال
گلمحمّد هم هست؛ یک فرد متعالی قلب مهربانتر و روح بخشندهتری دارد .گلمحمّد
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تمامی تمایالت درونیاش را متعادل میکند و جنبههای متضاد در شخصیّتش را با هم
آشتی میدهد .دوست داشتن بیشتر زیور نیز متعادل ساختن یکی از این جنبههاست.
جلوههای فردی مادینۀ روان معموالً توسط مادر شکل میگیرد .اگر مرد حس کند
مادرش تأثیری منفی بر او داشته است ،مادینۀ روان وجودش بهصورت خشم ،ناتوانی و
تردید بروز میکند .اما اگر مرد بتواند بر این گرایشهای منفی چیره شود چهبسا جنبۀ
مردانهاش تقویت شود (یونگ .)437 :1733 ،بلقیس ما را به تحسین وامیدارد .شیرزنی
است نه فقط برای پسرانش برای دیگرانی چون ستّار ،موسی و شیدا هم مادری کرده (نگ.
دولتآبادی .)323-321 :1717 ،همه چشم به بلقیس دارند و هر کالم که بر زبان میآورد،
قوت قلبی است برای دیگران .در دل خون میگرید برای عزیزانش اما در مورد احتمال
مرگ آنان ،خطاب به عبدوس میگوید« :اگر هم بیاید آن روز ،برۀ نر برای کارد است .برادر
من چشم به عافیت پسرهایم ندوختهام عبدوس .من ....من هر کدامشان را به جای خود
مثل چشمهایم عزیز میدارم ،اما به عافیتشان هم چشم ندوختهام» (همان .)1111 ،و
اینگونه خود را وصف میکند« :زینب بالکشم من زینب بالکش!» (همان.)411 ،
گلمحمّد فرزند این زینب بالکش است .فرزند مادری که برۀ نر را برای کارد میداند.
تاثیر بلقیس در شکلگیری شخصیّت شجاع گلمحمّد و نیز در پایداری و آزادگیاش آنقدر
واضح و پررنگ است که توضیحات بیشتر حشوی است بر آینه.
عنصر مادینه ،تجسّمی از تمامی گرایشهای روانی زنانه در روح مرد است
از قبیل احساسات ،خلقوخویهای مبهم ،مکانیسمهای پیامبرگونه،
حساسیتهای غیرمنطقی ،قابلیّت عشق شخصی ،احساسات نسبت به
طبیعت و سرانجام روابط با خودآگاه که اهمیتش از آنهای دیگر کمتر
نیست (یونگ.)431 :1733 ،
این جنبه از آنیما هم در شخصیّت گلمحمّد بهوضوح دیده میشود و نقش مهمّی در
شکلگیری رفتارهایش دارد؛ دالوری است بیهمتا با قلبی پرعطوفت .آنجاها که الزم
است به کارهایی میپردازد که زنانه خوانندش مانند بافندگی و ریسیدن (نگ .دولتآبادی،
.)417-441 :1717
حتّی نسبت به حیوانات رفتار بدی ندارد .بارها میبینیم و قتی گلمحمّد خسته از
بیابان میرسد ،اول به فکر نوالۀ شتر است بعد غذای خود .بدیهی است چنین شخصی
نمیتواند نسبت به آدمیان و عذاب آنها بیاعتنا باشد .او زجر میکشد از آنچه پیرامونش
است؛ جور اربابان ،تنگدستی مردم ،بیچارگی همنوعانش .اینها چیزهایی است که او را
در راهش ثابتقدم میکند .نمیتواند تنها به فکر عافیت خود باشد و غم دیگران را نداشته
باشد ،وگرنه میتوانست جان خود و عزیزانش را نجات دهد .این آنیمای رشدیافته،
گلمحمّد را به زیور نزدیکتر میکند و نیز به همۀ عناصر طبیعت؛ میگوید تمام دنیا را
دوست دارد (همان .)1672 ،این دوستداری دنیا باعث ماندن و چسبیدن به دنیا نمیشود.
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او از همهچیز میگذرد تا راهش ناتمام نباشد ،تا دِینش را به مردمانش -که آنگونه
دوستشان میدارد و دوستش میدارند -ادا کرده باشد.
جدای از مادر و معشوق ،کهنالگوی آنیما با آب و زمین در پیوند است (فوردهام،
 .)23 :1711زمین (وطن) نیز با آنیما سازگار و در پیوند است و در اسطورههای ایرانی
برایش ایزدبانویی انگاشتهاند که در گاتها از آن سخن رفته است (پورداوود.)241 :1711 ،
عشقی که گلمحمّد به سرزمین خود و مردمانش دارد ،نیرویی است که او را به مبارزات
دلیرانه وامیدارد .کهنالگوی آنیمایی درون وی بهشکل دوستداری سرزمین قحطیزده
و مردمان بیچارهاش ظهور میکند و تا آنجا پیش میرود که گلمحمّد جان خود و
کسانش را بر سر همین عالقه فدا میکند.
 .3-1بررسی کهنالگوی نقاب درگلمحمّد
نقاب عبارت است از صورتک یا ماسکی که هر فرد در رابطه با توقعات و معیارهای
اجتماعی ،فرهنگی و سنّتی و نیز بهمنظور پاسخگویی به احتّیاجات آرکیتایپی درونی ،از
آن استفاده میکند .هستۀ مرکزی که پرسونا از آن نشأت میگیرد ،آرکیتایپ است .این
آرکیتایپ نیز از تجارب نژادی سرچشمه میگیرد (شاملو.)16-13 :1717 ،
در روزگار گذشته ،همۀ بازیگران نمایش ،وقتى نقشى متفاوت از شخصیّت واقعى خود
بازى مىکردند ،نقاب به چهره مىزدند؛ زیرا نقاب «عنصر متمرکز و ضرورى و نمونۀ
مفصّلى از شخصیّت در داستاننویسى است .وقتى که در داستان حاضر مىشود ،یک روایت
قدرتمند خلق مىکند و عناصر دیگر با آشکار شدن او به وجود مىآیند» ( Herskovits,
.)2010: 21
بر این اساس ،یونگ این واژه را بهمعنی وضع و حال و قیافهای که آدمی با آن در
اجتماع ظاهر میشود ،بهکار میبرد؛ ولی غالباً این اجتماع است که با آداب و رسوم و
سنتهای خود این قیافه را به او تحمیل میکند .اختیار این وضع و حال و قیافه گاهی با
موافقت خود آدمی صورت میگیرد؛ به این منظور که در نظر دیگران چنانکه خود
میخواهد جلوهگر شود .بنابراین پرسونا شخصیّت اجتماعی یا نمایشی است و شخصیّت
واقعی و خصوصی هر کسی در زیر این ماسک قرار دارد (سیاسی.)27 :1771 ،
به عقیدۀ شولتز ،کهنالگوی نقاب چهرهای عمومی است که شخص از آن برخوردار
است تا خود را بهعنوان شخصی نشان دهد که غیراز خود واقعی است (.)112 :1771
نقاب هم چون لباس خوبی است که پیکرهای زشت را بهتر می¬نماید (فوردهام:1717 ،
.)71
بازیگران نمایشنامۀ «یک ماسک» این نقش را با زدن ماسک و نقاب بر سر صحنۀ
نمایش ،بازى و اجرا مىکنند؛ اما گاهى انسانها در زندگىهاى واقعى خود نقش بازى مى
کنند؛ تاحدّى که براى شناخت آنها باید این نقشها را کنار گذاشت .یونگ معتقد است
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این شخصیّتها ،در زندگى خود مانند بازیگران نمایشها زیر سلطۀ کهنالگوى نقاباند.
در اندیشۀ یونگ ،کهنالگوى نقاب ،به دو دسته قابل تقسیمبندى است .دسته اول ،آن
است که یونگ در تعریف آن مىنویسد« :کهنالگوى نقاب ،درواقع آن چیزى است که
شخص نمىباشد ،چیزى است که شخص و دیگران فکر مىکنند ،هست» (یونگ:1712 ،
.)437
[نقاب] یک نمایش شخصیّتى است که همانند و مساوى با خود واقعى
نیست .پرسونا ،یک ماسک اجتماعى یا ساختگى است و هر یک از ما در
پى آنیم که از طریق آن عنایت و توجه و تأثیر و پذیرفته شدن توسط
دیگران را به دست آوریم .چیزى است که بین خود و دنیاى خارج ما
میانجیگرى مىکند (.)Allner, 1993: 58
یونگ براى نقاب همچون سایر کهنالگوها هم نقش مثبت قائل است هم نقش منفى.
او معتقد است انسانها براى سازگارى با نقشهاى خود و بهتر عمل کردن به آنها نقاب
بر چهره مىزنند و با آن نقاب ،نقش خود را ایفا مىکنند .این نقش مثبت نقاب است.
درحقیقت ،نقش مثبت نقاب آن است که ما ،در پذیرش نقشهاى اجتماعى بر چهره
مىزنیم ،زیرا «جامعه از مردم توقع دارد که در زندگى نقشى ایفا کنند و معموالً این هدف
عادى اعمال ما ،خالف هدف اصیل فرآیند فردیّت-کسب حیثیت شخصى است» (مورنو،
.)66 :1716
در دید یونگ ،این نقاب خطرى براى فرد ندارد؛ زیرا او را با اجتماعش سازگار مىکند؛
اما اگر بهقدرى پیش رود که جایگزین شخصیّت اصلى انسان شود ،تا حدى که شخصیّت
اصلى در این میان گم شود و فرد تنها به فکر ایفاى نقش خود باشد ،شخصیّت و جامعه
از این نقاب بزرگ آسیب مىبیند .یکى از مخاطراتى که او دربارۀ نقاب ،آدمى را از آن
برحذر مىدارد ،یکسو و یکى شدن با آن است.
[زیرا] یکسو شدن با نقاب ،جعل فردیّت مىکند و سایرین را به این باور
مىاندازد که نقابدار براى خود فردى شده است .فردیّتى که فاقد حقیقت
است؛ بلکه فقط نقابى است که شخص جهت ایفاى نقش اجتماعى خاص
خویش بر چهره مىزند ...بشر بهاى گزافى از بابت این همآوایى و یکى شدن
«من» با «نقاب» مىپردازد و بهشکل تندخویى ،بدخلقى ،عواطف
مهارنشده ،ترسها ،شرارتها و اندیشهاى وسواسى در رفتار انسانها بروز
مىکند (همان.)63 ،
دستۀ دوم ،دربرگیرندۀ نقابهایى در شخصیّت افرادی است که نمىدانند زیر سایۀ
نقاب پنهان شدهاند .یونگ در تعبیر رؤیاى یکى از بیماران روانىاش به این موضوع اشاره
مىکند .او در تعبیر رؤیایى با این مضمون که «هنرپیشهاى کالهش را به دیوار مىکوبد؛
به جایى که شکلى دایرهوار با نقطهاى مرکزى دارد» (یونگ ،)431 :1737 ،میگوید:
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هنرپیشه به واقعیّتى خاص در زندگى شخصى صاحب رؤیا اشاره دارد .او تاکنون راجع به
خودش خیالى را در سر مىپروراند که این خیال نمىگذاشت خودش را جدى بگیرد و با
حالت جدایى که اکنون به دست آورده بود ،ناسازگار بود (همانجا).
آن خیال ،در شخصیّت این بیمار ،نقابى است که اجازه نمىداد او با واقعیتها کنار
آید .اما این فرد خود نمىداند که نقاب دارد و انسانهاى آگاه و بالغى مانند یونگ متوجّه
این نقابها مىشوند .پرتاب کردن کاله که یک مانداال-رمزى براى کهنالگوى خود است-
نشان مىدهد که این فرد ،خود را در آن زمان که آن خیال را در سر مىپرورانده ،جدى
نمىگرفته است .بنابراین از نظر یونگ ،برخى پندارها و افکارى که با واقعیّت در تضادند،
نقاب محسوب مىشوند و آنها را نیز مانند دستۀ اول باید کنار زد .نقاب ،مفهوم جمعى،
کلى و جهانى موجود در روح بشر است و از سویى ،ادبیّات ،هنرى است که اگر بهراستى
برخاسته از ناخودآگاه هنرمند باشد ،آدمى را با پسینترین قلمرو ذهن و روح او ،یعنى
همان روح جمعى آشنا مىکند.
گلمحمّد در ابتدای داستان مردی است ایلیاتی و همچون دیگر مردان ایل ،چوپان
است .گندم دیمی هم میدرود ،گهگاهی بافندگی میکند ،ریسیدن نیز« :گلمحمّد سرگرم
بافتن علیجک و پتک زمستان بود .ساعتها کنار چادر مینشست و میبافت .از بافتن اگر
بیحوصله میشد دست به ریسیدن نخ میبرد .نخ برای شال کمر ،کپان شتر و ریسمان»
(دولتآبادی .)441 :1717 ،در این مورد ما با سه نقاب روبهرو هستیم :یکی چوپان و
دیگری کشاورز و سه دیگر بافنده .همانطور که مالحظه میشود ،قهرمان به تناسب
موقعیّتی که در آن است ،سعی میکند نقابهای مختلفی بزند و در هر موقعیّت خود با
نقابی که بر چهره میزند بتواند سازگار شود .این خصلت نقاب است که با پذیرش آن،
شخص خود را با جامعه سازگار میکند.
او پسری است زحمتکش برای پدر و مادری رنجکشیده ،دستتنگ اما گشادهدست و
گشادهدل ،خوددار و پُردل .همسری است برای زیورنام زنی ،نه بسیار جوان و نه آنچنان
زیبا .برادری است خوب و مشاور برای برادران ،برادری چون خانمحمّد که دزدی میکند
و برادری دیگر چون بیگمحمّد که جوان است و جویای نام ...و برادرزادهای است برای
خانعمو که گستاخ است و شجاع و راهزن .برادری برای خواهری ،خواهری جسور که
شیرویش گویند؛ گلمحمّد همۀ این نقشها را دارا است .در مقام فرزندی برای پدر و مادر
خود با کار و زحمت سعی در رفع مشکالت زندگیشان دارد و در مرحلۀ بعد مشاور و
راهبر فرزندان خانواده است و در اینجا نقش رهبر را بازی میکند که سعی دارد خانواده
را به راه درست هدایت کند .دیگر اینکه زنی به نام زیور را به زنی میگیرد؛ زنی که از او
بزرگتر است و در این نقش نیز نقاب همسر برای زنی تنها و بیوه را بر چهره دارد .آنها
آرام و صبورانه زندگی سر میکنند .او تکیهگاهی است برای افراد خانواده .اما روح گلمحمّد
خسته است و آرزده از زندگی .اینچنین از درون ناله میکند:
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چه میکشی گلمحمّد؟ تو آیا نرم نرم داری چالنده میشوی ،آرام آرام
داری میشکنی؟ قدم به قدم داری پیر میشوی؟ در جوانی ،آن هم؟ پیری
زودرس .چه پدرانه سخن میگویی! بار چندین کس ،سنگینی همۀ خانوار
کلمیشی را برشانه داری ،هم از این است شاید که کالمت دم به دم دارد
نرم میشود ،شکسته میشود (همان.)711 ،
آنچه گلمحمّد میخواهد با آنچه مجبور است انجام دهد ،متفاوت است .از همین
روست که این نقاب صبوری و خرسندی را بر چهره زده تا خود را با اجتماعی آنچنان
سرخورده ،توسریخورده ،تنگدست و ترسان از طبیعت و از ارباب و حکومت سازگار کند.
او مجبور است اینگونه باشد .مجبور است قانع باشد به همین اندک چیزهایی که بهسختی
میتوان با آنها گذران زندگی کرد.
او با آنچه کمترینهاست برای زندگی انسان ،سر میکند؛ سر پناهی که چادری است،
نان خشکی و شیری .همه کار میکند تا خانواده را پناهی باشد؛ هرچند بسیار عذاب
میکشد« :کجا شد آن همه غروری که در استخوانهایت زبانه میکشید؟ کجا شد آن
همه جوانی ،دیوانگی؟» (همان .)711 ،این چیزها روح جوان او را میآزارد .نقاب گلمحمّد
در اینجا بجاست .او جوانی بوده که در دوران سربازی رشادتها کرده و بهترین تیراندازه
بوده است؛ اما اینگونه است :مردی جوانسال به ظاهر ،و در رفتار همچون مردان
کالنسال؛ سوار بر شتری آرام .حتّی این شتر هم نشانهای است از تالش گلمحمد برای
رفتار اینگونه صبورانهاش .دولتآبادی حال او را در هنگام جمعآوری هیزم اینگونه
توصیف میکند« :در این دم چون مردی بهکار ،چون آفتابنشینی ناچار هیزم برمیکند»
(همان .)771 ،نقاب دیگر گلمحمّد در اجتماع ،جمعکننده هیزم است.
گلمحمّد نقاب منفی دزد را قبول نمیکند و از ارتکاب دزدی ابا دارد «دست من به
مال مردم دراز نمیشود» (همان .)713 ،بعد ماجرای بزمرگی و قحطی پیش میآید .پسر
خالهاش درخواست گلمحمّد برای کمک به او را رد میکند و پس از آن برای کمک به
در خانه بابقلی بندار میرود و مجبور است تملّق بگوید ،خوشزبانی کند« :همو که در
وقت سیری کمترین تحقیر را از سوی تواناترین کسان برخورد روا نمیدانست ...اینک
جلوی بابقلی بندار ،خردی و خواری خود را آشکارا میتوانست ببیند» (همان.)721 ،
دراین قسمت بهوضوح میتوان دید که قهرمان داستان برای گذران زندگی خانوادهاش
بهاجبار نقش گدا را بازی میکند تا بتواند باری از دوش خانواده بردارد.
اوضاع زندگی آنقدر بد میشود که بناچار گوشوارههای مارال را نزد آالجاقی ارباب به
گرو میگذارد .تا اینجا نقابی که گلمحمّد بر چهره دارد ،او را آزار میدهد؛ زیرا با شخصیّت
واقعیاش بسیار در تضاد است .اما نقش مثبت آن توانا کردن گلمحمّد برای کنار آمدن
با شرایط سخت زندگی و گذران امور خانوادهاش است.
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معنای نقاب دقیقاً وانمود کردن در نقش دیگری غیر از حقیقت است .در این مورد نیز
با زدن نقابی دیگر سعی دارد که خانواده را از تهمت و ناسزای مردم در امان نگه دارد و
بهترین تصمیم را در این باب میگیرد .در همین روزهایی که گلمحمّد اینگونه خود را
مینمایاند ،اتّفاقی پیش میآید که خود واقعیاش را نمایش میدهد؛ ماجرای مدیار و
ربودن صوقی و کشتن حاج حسین چارگوشلی و کشتهشدن مدیار .در اینجا گلمحمّدی
که به گفتۀ خودش دستش به مال مردم دراز نمیشود (همان ،)713 ،به دختردزدی
میرود و آدم هم میکشد .در این میان شجاعانه در مقابل شلیکها خود را به جنازۀ مدیار
میرساند و آن را به دوش میگیرد تا بر زمین نماند زیرا تاب نمیآورد تحقیرشدن را .آنچه
گلمحمّد را به این کار وامیدارد ،همیاری مدیار و بقیۀ مردان خانواده است؛ اما گویی
طغیانی است از سوی گلمحمّد تا زیر بار آنهمه زحمت و تالش و نقاب پیرانهاش نفسی
بکشد .سایه در اینجا خود را نشان میدهد .کهنالگوی سایه وقتی پدیدار میشود که فرد
نقابها را از چهره برداشته و سعی دارد به حقیقت و پاسخ امیال درونی خود بپردازد.
گلمحمّد مرد کشت و دامداری نیست؛ مرد آرزوهای بزرگ است و گویی کارهای اینقبیلی
او را خفه میکند .او افق وسیعتری را مینگرد.
ورود مارال هم تلنگری است بر روح خستۀ جوان ...مارال زیبا که گلمحمّد شیفتۀ
اوست؛ همزمان با دریده شدن وجود بکر مارال ،نقاب ضخیم گلمحمّد پاره میشود و
همان شب او را عقد میکند و به خانه میبرد و «از امشب او زن من است! مثل این یکی»
(همان .)114 ،این هم طغیانی دیگر است .گلمحمّد دوست دارد اندکی نیز به خواهشهای
دلش بپردازد و در میان اینهمه مشکل اندکی شیطنت کند .مدتی بعد ،ماجرای امنیهها
پیش میآید و کشتن آنها .آنچه گلمحمّد و عمویش را به این کار وا میدارد ،هرچه باشد
چه عشق اسب و تفنگ ،چه ترس («بله ترسیدهام چون قاتل هستم من خون کردهام»
(نگ همان ،)346-343 ،چه نفرت از جور حکومت ،بههرحال باعث میشود بازهم
گلمحمّد خودِ واقعیاش خود را بیشتر نشان دهد؛ از این نظر که گلمحمّد در راهی
بیبازگشت میافتد .پس از آن پسرخالهاش آنها را لو میدهد و دستگیر میشوند؛ اما از
زندان میگریزند و کامالً نقاب برداشته میشود.
دیگر نیازی به نقاب دیده نمیشود و نباید نقشی بازیکرد .از این پس گلمحمّد واقعی
را میبینیم که تمام نیرویش را در راه هدفش مینهد .گلمحمّد با کنار زدن نقاب چهرۀ
حقیقی خود را نشان میدهد و خود را از خطر یکی شدن با نقاب نجات میدهد.
 .1-1کهنالگوی سایه در گلمحمّد
صورت ازلی سایه ،همان وجه شیطانی و حیوانی طبیعت بشر بوده و مسئول اعمال
پرخاشگرانه ،ظالمانه و غیراخالقی ماست (راس .)144 :1737 ،خطرهای بالقوهای در
ارتباط با تمام کهنالگوها وجود دارند؛ اما خطرناکترین و قویترین آنها ،کهنالگویی
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است که نام منحوس و مرموزی را تحت عنوان «سایه» دارد .آنچه جامعه معموالً شیطانی
و غیراخالقی میداند در سایه نمایان میشود (شولتز .)116 :1771 ،کهنالگوی سایه (خود
تاریکتر ما) بخش پست و حیوانی شخصیّت است ،میراث نژادی است که از شکلهای
پایینتر زندگی به ما رسیده .سایه شامل تمامی امیال و فعّالیّتهای غیراخالقی ،هوسآلود
و منعشده است (همان.)176 ،
کهنالگوی «سایه» یکی از حسّاسترین و ظریفترین کهنالگوها و الزمۀ درون ماست.
«سایه عموماً چیزی است حقیر ،ابتدایی ،انطباقنیافته و نابهنگام» (یونـگ.)416 :1761 ،
«سایه بهمنزلۀ نقطۀ مقابل فضائل بهشـمار مـیرود .بـه عبـارت دیگر ،بخشی از ذهنیات
ماست که منکر وجود آن هستیم» (یونگ.)117 :1712 ،
از آنجا که یکی از جنبههای خودآگاه ،سایه است و از خصلتهای سایه یکـی این است
که همواره با «من» در تضاد و تناقض باشـد ،مـیتـوان ایـنگونـه نتیجهگیری کرد که
هر گاه در وجودمان (خودآگاهمان) احساس تـنش ،جـدال و تعارض کردیم ،میتوانیم به
سایه در وجودمان پی ببریم و اینکه او دستبـهکـار شده و خودآگاهمان را تحت تأثیر
قرار داده است .شولتز دربارۀ سایه از قول یونگ چنین میگوید:
یونگ نوشت که سایه ما را به انجام کارهایی وا میدارد که معموالً انجام
آنها را به خودمان اجازه نمیدهیم .پس از اقدام به اینگونه اعمال ،معموالً
اصرار میورزیم بر اینکه چیزی ما را به انجام این کار واداشت .یونگ ادعا
میکرد که «این چیز» بخش ابتدایی ماست (.)176 :1731
خود و سایه واقعاً از هم جدا هستند ،ولـی هماننـد احـساس و فکـر بهگونهای
جداییناپذیر به هم گره خوردهاند .با وجود این ،خود و سایه در ستیزه و گریزی دائمی
بهسر میبرند ،چیزی که یونگ آن را «جنگ رهـاییبخـش» نامیده است (.)77 :1712
در روند تکامل شخصیّت -که یونگ آن را «فردیّتیابى» مىخواند -فرد تالش مىکند
نقطۀ اتکایى را درون خود بیابد؛ تکیهگاهى که با آشنا شدن بیشتر فرد با مفهوم «خود»
براى او فراهم مىشود و او را از «کلیشههاى متداول فرهنگ عامه جدا مىسازد  . ...هدف
این فرایند انسجام کیفیّتهاى متضادى است که بهطور طبیعى در «خود» وجود دارد؛
این انسجام ضامن ایجاد تعادل در زندگى روزمرۀ فرد است» ( .)Stein, 2000: 206به
نظر یونگ ،درک آگاهانه از سایه و آنیما بخش مهمّى از این فرایند پیچیده را دربرمى
گیرد .از یک نظر ،در روانشناسى یونگ سایه به آن بخش از ناخودآگاه و تمایالت آن
اطالق مىشود که فرد از پذیرفتن خودآگاهانۀ آن ابا دارد و آنها را روى افراد یا عوامل
بیرونى دیگر فرافکنى مىکند .به نظر یونگ ،درک این بخش از ناخودآگاه «نیاز به تالش
بسیار در امور اخالقى دارد و درک آن مستلزم این است که فرد به واقعى بودن این وجوه
تاریک [به گونهاى آگاهانه] اذعان نماید» ( .)Jung, 1979: 14این همان آزمون طاقت
فرسا و دشوارى است که «اکثر افراد را به هراس مىافکند؛ زیرا مادامى که فرد قادر است
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این جنبههاى ناخوشایند را بر محیط پیرامون خود فرافکنى کند از مقابلۀ مستقیم با آنها
اجتناب مىورزد» (.)Jung, 1990: 44
کهنالگوی سایه را میتوان در عرفان به نفس تعبیر کرد .صفات متعدّدی برای نفس
بر شمردهاند که دقیقا منطبق با کهنالگوی سایه است ،از قبیل تبعیّت از هوا و لذات
حسی ،دورویی و دروغ ،عجب و کبر و خودبینی ،بخل و امساک و حسادت ،حـرص در
شهوت و لذات (نگ .سجادی.)362 :1731 ،
ابتدای داستان ،نگاه گلمحمّد به مارال در آب ،جنبههایی از غریزه را در گلمحمّد
نشان میدهد .گلمحمّد با نگاههایی تشنه مارال را مینگرد و نمیتواند چشم از تن عریان
او بردارد و بسیار با خود کلنجار میرود که به مارال دستدرازی نکند و نمیکند .بههرحال
این اندیشه و افسوس که چرا نتوانست این کار را انجام دهد ،همیشه همراه او هست (نگ.
دولتآبادی .)77-73 :1717 ،سایه به این بخش از امیال تاریک اطالق میشود و گلمحمّد
در پی پاسخ به سلسلهای از امیال و غرایز درونی است .به عقیدۀ یونگ ،نخستین باری که
ذهن انسان فکر و تصور گناه را ابداع کرد ،انسان متوسّل به اختفای روانی (یا به تعبیر
روانشناسان سرکوب و وانشاندن) آن شد و این تمایالت در ناخودآگاه ،سایه را پدید
آوردند .احساسات گلمحمّد به مارال او را به گناه میکشاند .اوّلین همآغوشی او و مارال
در بوتهزار رخ میدهد؛ قبل از اینکه مارال زن شرعی او باشد .اینجا غریزه بر عقل چیره
میشود .جنبهای تاریک از شخصیّت گلمحمّد و مارال را میبینیم .اما همین اتفاق باعث
میشود نقاب خویشتنداری گلمحمّد و مارال خیلی بیشتر کنار رود و گلمحمّد به عشقی
کامل برسد و در کنار آرامش حاصل از آن با اندیشهای بازتر راه خود را بیابد.
سایه بخشی از ضمیر ناخودآگاه و شامل جنبههای پنهان ،سرکوبشده ،نامساعد و
بهطور کلی صفات ناشناخته یا کمتر شناختهشدۀ شخصیّت است و همواره در ستیز با من،
یعنی مرکز ضمیر خودآگاه ،قرار دارد؛ چیزی که یونگ آن را «نبرد نجات» میخواند .البته
سایه کیفیّات خوبی مانند غرایز طبیعی و انگیزههای اخالقی نیز دارد (یونگ:1712 ،
 .)111این ستیز گلمحمّد با نفس است که درنهایت به دستیابی به مارال (آنیمای
وجودیاش) منجر میشود و در سیر مراحل تکوین فردیّت او را یاری میدهد.
نکتۀ دیگر در بررسی کهنالگوی سایه در وجود گلمحمّد ،اقدام او و مردان خانواده
است برای ربودن صوقی ،دختری که مدیار دوستش دارد .این دخترربایی به قتل مدیار و
حاجحسین چارگوشلی ،آوارگی صوقی و جنون نادعلی منجر میشود .هرچقدر هم مدیار
خواهان صوقی باشد ،این کار توجیهی ندارد؛ این کار ناموسدزدی است.
در شبی برفی ،گلمحمّد و عمویش دو امنیهای را که برای گرفتن مالیات آمدهاند،
میکشند و جسدهایشان را از بین میبرند .این امنیهها ظاهراً برای گرفتن مالیات آمدهاند؛
اما گلمحمّد میداند هدف امنیهها گرفتن اوست به جرم قتل حاج حسین چارگوشلی.
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سایه در اینجا شیطانی است که گلمحمّد و عمویش را برمیانگیزاند تا بهدلیل ترس
از زندان بهعلت قتلی که انجام دادهاند و تصاحب اسب و تفنگ و البته ظلمی که بر آنها
میرود ،دست به قتل بزنند .نقش مثبت سایه در اینجا قرار دادن گلمحمّد در راه
بیبازگشتش و کنار زدن بیش از پیش نقاب است .اینجا دولتآبادی گلمحمّد را اینگونه
توصیف میکند «برف نشسته بر سیاهی پیکر گلمحمّد از او پلنگی پرداخته بود» (همان،
 .)611پلنگ وجود گلمحمّد بیدار شده.
سایه جنبۀ وحشیانه و خشن غرائز ،یعنی جنبۀ حیوانی طبیعت انسان است
که از اجداد حیوانی به ارث رسیده و در ناخودآگاه همگانی جای دارد
بهطوری میتوان گفت که انسان ناخودآگاه همان سایه است .سایه درواقع
معادل با چیزی است که فروید آن را سطح پایین شخصیّت میداند و آن
را نهاد میخواند (سیاسی.)11 :1733 ،
گلمحمّد و یارانش یک شب به ده قلعۀ سنگرد میروند و از نجفارباب میخواهند که
تفنگها و فشنگهای خود را به آنها بدهد .وقتی به قلعه میدان برمیگردند ،امنیهها به
سرکردگی استوار اشکین به آنها حمله میکنند .اشکین کشته میشود .گلمحمّد گوش
دو نفر از امنیهها را میبرد و به شهر روانهشان میکند .از آن روز به بعد ،آوازۀ شجاعت و
قدرت گلمحمّد در دهات و قلعههای اطراف میپیچد .سایه در اینجا بهشکل زورگویی و
زورگیری و رفتاری بیرحمانه ،آن چیزی که آن را مثله کردن گویند ،نمایان میشود.
طبق نظریّۀ یونگ ،در فرآیند فردانیّت در حرکت از سایه به طـرف خـود ،بایـد من
بتواند از ویژگیهای منفی سایه مانند جـاهطلبـی ،شـهوت و لـذات ،تعلّقـات مادّی،
خودخواهی ،غفلت ،غیبت ،حرص و طمع عبور کند تا به خود (کمـال) و سـپس تولّد
ثانویّه نائل گردد.
این سایه ،گلمحمّد مهربان را یاری میدهد در مقابل زورگویانی چون نجف ارباب
ازرق چشم ،زورگیری کند و بعد ،این سایه در قتل استوار اشکین و امنیهها ادامه پیدا
میکند .نقس قتل ،سایه و پلیدی است؛ اما این اتّفاقات باعث باال رفتن اعتماد به نفس
گلمحمّد میشود ،قویتر میشود و اعتبار بیشتر مییابد ،زورگویان از او بیشتر میترسند
و مردم از او افسانهها میپردازند .پس از این اتّفاق ،گلمحمّد جایگاه مستحکمتری مییابد
و با اطمینان بیشتر گام برمیدارد .سایهها اگرنبود ،شخصیّت گلمحمّد بیروح و
کسلکننده میشد .اگر سایهها مجال بروز پیدا نمیکردند ،از بین نمیرفتند ،بلکه در
ناهشیار گلمحمّد میماندند و در شریط بحرانی بهشکل بدتری بروز پیدا میکردند .سایه،
در اینجا ،گلمحمدِ بیش از حد منطقی و خوددار و خودآزار را به حالت تعادل بازمیگرداند
تا حالت جمود پیدا نکند و فردی باشد که عقدۀ سرکوبشدهای نداشته باشد تا بتواند
خویشتن خود را پیدا کند و راه رسیدن به فردیّت در او هموارتر شود.
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حاصل سخن اینکه نمود سایه در گلمحمّد شامل مواردی از قبیل :نگاه دزدانه به
مارال ،همآغوشی با وی ،دخترربایی ،قتل و غارت مأمور دولت و درنهایت تردید و دودلی
برای انتخاب طرف مردم و اربابان است .این وجوه تاریک وجودی گلمحمّد در مسیر
فرآیند فردیّت حل میشوند و با همراهی آنیما و مشاورۀ پیر خردمند میتواند از این
ورطهها عبور کند و به تعالی و کمال خود برسد .جامعه منشأ رفتارهای غیراخالقی را سایه
میداند که برای به آرامش رسیدن ،فرد باید بتواند بر این جنبه از ماهیّت خود چیره شود
و اگر این جنبۀ ماهیّت انسان رام نشود ،فرد از طرف جامعه طرد و تنبیه میشود؛ یعنی
همان نتیجهای که فروید در برآورده شدن نیازهای نهاد بیمنطق بیان کرد .بنابراین
گلمحمّد با طی مسیری سخت و هولناک توانست به فردی تبدیل شود که افرادی که
جسمانی و عاطفی و اخالقی در مجاورت او قرار دارند ،با هویّت اجتماعیشان در این
داستان سهیم شوند و هر کسی که در پیوند با آن قرار گیرد ،سربلند شود .این نمونهها
گواه آن است که همزمان با گسترش رمان ،گلمحمّد شخصیّتش را بهسوی تعالی پیش
میبرد و نقش مرکزی و تعیینکنندهای در شکل دادن وشناساندن حقایق به عهده
میگیرد.
 .1-1ستّار جلوۀ پیرخردمند
اینکهنالگو در قالب شخصیّتی نمود مییابد که به حکم قوۀ تعقّل و دانشی که از آن
بهرهمند است ،همواره نقش پیرو مرشد را ایفا مینماید و در مواقعی که شخصیّت مثبت
داستان با معضلی الینحل مواجه شده یا در موقعیتی گیر افتادهاست که نمیتواند از آن
رهایی یابد ،به کمک او آمده ،با ارائه نصایح و راهکارهای خردمندانه موجبات رهایی وی
را از اینگونه موقعیتها فراهم میآورد (یونگ .)114-117 :1737 ،چهرۀ پیر دانا معموالً
در هیئت ساحر ،طبیب روحانی ،معلّم ،استاد و پدر بزرگ و یا هرگونه مرجعی ظاهر
میشود؛ مرجعی که مبیّن تفکّر ،بصیرت ،ذکاوت ،درایت و الهام و از طرف دیگر ،نمایانگر
خصایل خوب اخالقی از قبیل خوشبینی و میل به یاوری است (همان.)114-117 ،
از منظر نقد کهنالگویی ،ستّار در این مقام ،یادآور پیر دانا ،یکی از کهنالگوهای مطرح
در فرآیند فردیّت است .دولتآبادی شکل و شمایل او را از اینگونه در خیال پرورده است:
مرد کولهای بر پشت داشت .کالهی دستچین ،موهای کم پشت سرش را
پوشانده بود .مچ شلوار را زیر ساق پوتینها بسته و به چوبدست کج و
کولهای تکیه داشت .قامتش کشیده نبود .کمی خم داشت .خم شانه
راستش بیشتر بود .شاید از اینکه در گشت و گذارهایش ،سندان و چکش
و زیر و روبهایش را همیشه به دست راست میگرفت و تخته کارش را به
شانۀ چپ حمایل میکرد .اکنون نیز چنین بود تخته کار حمایل چپ،
کیسهای آویخته به راست (دولتآبادی.)311 :1717 ،
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این تصویر ما را به یاد پیامبران میاندازد .مردی با ظاهری اینگونه که در جریان
داستان میفهمیم بسیار آگاه است .برای دیگران مهم نیست چه نامی داشته باشد .همگان
او را به نام پینهدوز میشناسند .این پینهدوز اما همهجا هست .با قلبی مشتاق و نگاهی
آرزومند و روانی آگاه ،همه چیز را زیر نظر دارد .کارش التیام بخشیدن به جانهای خسته
است و درمانی برای آنها .گویی پینه میدوزد بر روح مجروح تا درمانش کند.
ستّار سوالهای فلسفی بسیار دارد .همواره این پرسش با ستّار بود« :چیست»؟  ...ستّار
میخواست تا از مردم بسیار بداند ...این کلید رمز میبایست جسته میشد .میخواست دم
به دم کشف کند ،همواره میکوشید بداند چگونه میتواند همزبان ایشان شود (همان،
.)671
پیر خردمند در مرحلۀ فردیّت ،ابتدا جستوجوهایش را از جهان هستی به انجام
میرساند و معماهای ذهنی و سؤاالت فلسفی را واکاوی کرده ،با پشت سر گذاشتن این
مراحل به مقام دانایی میرسد و میتواند راهنمای دیگری شود .ستّار نمودار چنین
شخصیّتی است .او اعتقاد دارد همه بهسوی یک نقطۀ یگانه در حرکتند .در این مسیر
معتقد است «جوجه تا نرسد پوسته را نمیشکند» (همان.)317 ،
در اوّلین برخورد قهرمان داستان با ستّار ،گلمحمّد از او خوشش نمیآید و تصویر نه
چندان خوشی از او در ذهنش بهوجود میآید .ازآنجاکه گلمحمّد نسبت به ابعاد
شخصیّتی او شعور ندارد ،چنین نگاهی از روی نادانی است .چه میداند که همان کسی
است که پیامآور خردمندی برای اوست .چه میداند که کسی است که زندگیاش را به
پایش میریزد؟ نگاه سطحی گلمحمّد در جای جای رمان مشهود است که بعد از آشنایی
او با ستّار ،کمکم این سطحینگری بهواسطۀ این پینهدوز از او گرفته میشود تا جایی که
پشت و پناه مردم میشود و مورد اعتماد رعیّت.
ستّار به زندان میافتد و این رنج و سختی برای گلمحمّد است .بعد از ستّار پسر
کلمیشی نیز به زندان میافتد و در زندان مدام از خودش میپرسد که این پینهدوز کیست
و چرا مدام با من است؟ اینجاست که نخستین جرقّههای خوشبینی در مورد ستّار زده
میشود« :اما این پینهدوز؟ کسی که یک بار هم نشده از او خوشم بیاید ،با من چه کاری
داشت؟ چرا هر جا میروم او را میبینم؟ قسمت است؟ مثل یک سایه شده! مثل یک
همزاد! هرگز از او خوشم نیامده اما گمان میکنم بدم هم نمیآید!» (همان.)777 ،
وقتی گلمحمّد را به زندان میبرند بسیار اندوهگین میشود« :و ستّار ،اگر گزافه
ننماید ،بینش از خود گلمحمّد در هم فرو پاشید» (همان.)714 ،
ستّار در زندان برای گلمحمّد تعریف میکند که برای او در زندان است .زیرا ردّ
گلمحمّد را از ستّار میخواستند و ستّار سرباز زده بود و به غیراز این« ،از من میخواستند
شهادت بدهم که تو در کشتن امنیهها دست داشتهای!» (همان .)771،در ادامه خدمات
ستّار است که بسیار تالش میکند گلمحمّد و دالور را آشتی دهد و اینجا نقش پیر فرزانه
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بودن کامالً آشکار است .وقتی دالور قصد جان گلمحمّد را میکند ،او را نجات داده است
و هم اوست که فکر فرار را در خیال گلمحمّد پر رنگ میکند .ستّار پنبهدوز ،مانند پدری
دلسوز برای گلمحمّد هرکاری میکند .شمل (یکی از اوباش شهر) را برای فرار از زندان
بهخاطر گلمحمّد ترغیب میکند و حتّی شمل هم در مورد هویّت او دچار سردرگمی
شده ،از او میپرسد «تو پنبه دوزی یا عیّار؟» (همان.)1116 ،
او همهجا دستگیر گلمحمّد است .در زندان میماند و در برابر بازپرسها صبورانه سینه
سپر میکند .او به هر حزبی وابسته باشد در خدمت گلمحمّد است و نقش راهنمایی دارد
برای چوپان دلیر داستان و حتّی خود گلمحمّد هم در حیرت است از اینهمه توجّه و
جانبداری ستّار از او« :من چه خدمتی به تو کردهام ،چه کار خیری در حق تو کردهام که
هر جا دستت میرسد ،به من کمک میکنی؟!» (همان .)1112 ،راستی هدف ستّار
چیست؟ آیا چیزی در وجود گلمحمّد دیده است که چنین خطر میکند؟
بهدلیل نزدیکی ارتباط ستّار با گلمحمّد ،سرگرد فربخش از او میخواهد که ترتیب
مالقاتش با قهرمان را فراهم کند و درعوض سرگرد پروندۀ ستّار را باطله اعالم میکند و
آزاد است .در این رمان صحبتهایی از حزبی بودن ستّار به میان میآید اما تا چه حد
صحّت دارد ،معلوم نیست .بههرحال او با تمام وجود در خدمت گلمحمّد است و مشاور
اول اوست.
شخصیّت ستّار در این داستان ،قهرمانی خردمند و نمودار پیری فرزانه است که وجود
خود را صرف رشد و شکوفایی گلمحمّد کرده است .ستّار اعتقاد دارد که سراسر وجود
گلمحمّد را عشق فراگرفته ،اما خود او بیخبر از وجود این عشق است که میبیند اما
دانای به آن نیست؛ معتقد است که
یکپارچه جوهر است ،این خشم و کینه که در او زبانه میکشد ،این بی-
قراریها و برآشفتنها و درنگها ،این نگرانیها و بیتابیها ،این پختگیها
و هم این خاممایگیها ،اینکه با شتابی گنگ -چون کره اسبی چموش-
میتازد و سر آن دارد تا تمام دنیای پیرامون خود را به میل و اراده و سلیقۀ
خود هماهنگ کند .این دشواریها و درک حیرتبار تنگناها و سر بر دیوارها
کوفتن ،این همه نشانۀ عشق است .عشقی که خود بدان وقوف ندارد .خود
را ،کلّ وجود خود را وقف عشقی کرده است که بدان واقف نیست .بینای
کار خود اگر هست دانای کار خود امّا نیست .بر چشمان گلمحمّد پردهای
غبارآلود و در عین حال مغموم کشیده شده است و تردیدی جانکاه در
نگاهش دلدل میزند .این چشم نگاه را چه موقع و چگونه روشن توان
دید؟ چگونه و به چه هنگام؟ (همان)1344 ،
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پیر دانا را زمانی مییابیم که قهرمان در وضعیّتی دشوار و چارهناپذیر قرار دارد و تنها
تأمّلی آگاهانه یا کنشی روحی میتواند ناجی او باشد؛ پس این معرفت بهشکل اندیشهای
مجسّم ،یعنی در قالب پیردانا جلوه میکند (یونگ.)111 :1761 ،
کمکهای بیدریغ ستّار ادامه مییابد و نقطۀ اوج یاری اش آنجاست که گلمحمّد بر
سر دوراهی تردید قرار میگیرد و میخواهد که رعیّتها را بهخاطر اربابان مجازات کند،
امّا ستّار به او این اجازه را نمیدهد و سعی میکند او را روشن کند که حق با مردم است
نه با اربابان زورگو و خردمندانه از گلمحمّد میپرسد« :تو با کسی مثل آالجاقی چه جور
نشست و برخاستی میتوانی داشته باشی گلمحمّد؟» (دولتآبادی.)1341 :1717 ،
میگوید از تالش گلمحمّد در گشایش گرهکار مردم گریۀ شوق میگیرد اما باید عاقلتر
و سنجیدهتر باشد و نادیده و نادعادالنه حکم نکند (همان.)1371،
ستّار میگوید:
همدیگر را نپیچانیم گلمحمّد؛ حرف من روشن است ،تو مردی نیستی که
از دنیا دور باشی ،خودت داری میبینی .بام تا شام این چیزها را میبینی.
مردم را ،رعیّتمردم را داری میبینی .هر آدمش انگار هزار سال است که
یکبند دارد بار میکشد؛ هزار سال هم بیشتر .اینها را در بیش از هزار
سال پیش نگاهشان داشتهاند و همان جور دارند از گردهشان بار میکشند.
حرف من با تو این است ،حرف مرد با مرد ،اینکه باالخره تو میخواهی داد
کی را از کی بستانی؟ ها؟ ...پیش تو هم ارباب به شکایت میآیند و هم
رعیّتها! تکلیف من با تو چیست ،گلمحمّد؟!
تکلیف امثال من! من از طرف رعیتهای بلوک آمدهام با تو شور کنم .آنها
از تو میپرسند که چه باید بکنند .حقشان را میخواهند و زورشان
نمیرسد .دستشان خالیست .چشم به تو دارند اما هر وقت چشمشان را باز
میکنند تا تو را ببینند ،روی سفرهی اربابشان میبینندت! این برایشان
مشکل است ،حالیشان نمیشود .نمیدانند تکلیفشان با تو چی هست.
باالخره میخواهند این را بدانند که گلمحمّد چهکارۀ آنهاست و آنها
چهکارۀ گلمحمّد؟! (همان.)1371-1374 ،
تردید و دودلی سراسر وجود قهرمان را فرا گرفته است و ستّار سعی دارد که راه درست
و حقیقت را برای او روشن سازد و در ادامۀ سخن ،گلمحمّد را از حیلۀ اربابان آگاه میکند
و از گلمحمّد میخواهد سپر بالی آنها نباشد .درنهایت قهرمان را به راه حق و حقیقت
رهنمون میکند .ستّار چنان به قهرمان در همۀ ابواب کمک میکند که گویی او را برادر
خود میداند و گلمحمّد میگوید« :شیر از پستان مادر من خوردهای مگر» (همان،
.)1373
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او مدام با اندرزهایش ذهن و جان گلمحمّد را باز میکند تا جایی که همه از او بهعنوان
معلّم گلمحمّد نام میبرند .نجفارباب در مورد ستّار میگوید « :معلم برای خودت اجیر
کردهای؟  ...خوب این را هم تازه دارم میبینم که عقل خرید و فروش میشود» (همان،
 .)1177لفظ معلم هم به پیر فرزانه بودن ستّار اشاره دارد .ستّار معلّمی بود که شخصیّت
گلمحمّد را گام به گام بهسوی تعالی پیش برد .او برای قهرمان مرادی بود که با وجود
گستاخیها و کجرویهای مرید خود ،دست از ارشاد و راهنمایی بر نداشت تا او را به
قلّههای انسانیّت رسانید .خود را وقف گلمحمّد کرد و از هیچ کوششی برای او دریغ نکرد.
درواقع اگر ستّار نبود گلمحمّد به این مرحله از زندگی نمیرسید و چه بسا زندگیاش
بسان دیگر افراد کلیدر میگذشت.
نتیجهگیری
گلمحمّد در قالب یک قهرمان ،در سیر خود بهسوی فردیّت ،از نیروهای درونی خویش به
شیوهای مثبت بهره میگیرد .آنیمای وی ،که مارال ،بلقیس و زیور ،جلوههای مختلف آن
هستند ،در جهت عشق به همنوعان و فداکاری برای آنان به او مدد میرساند .بخشی از
سایۀ گلمحمّد -که پاسخگویی وی به غریزۀ جنسی است -موجب پدید آمدن عشق و
لطافت در روح اوست که به ایثار در راه نجات مردم منجر میشود .سایۀ دیگر او یعنی
تمایل به خشونت و قتل ،تهوّر و شجاعت را در وی رقم میزند تا بیباکانه در مقابل خانها
و حکومت قد علم کند و در رویارویی با آنان هراسی به دل راه ندهد .اطاعت از اربابان و
تملّقگویی از آنان و نیز پذیرش قید سرپرستی خانواده و تالش برای امرار معاش نقابهایی
هستند که در سازگاری با جامعه و طبیعت و نیز جلب قلوب مردم پس از شورش علیه
زورمندان ،او را یاری میدهند .ستّار ،نماد پیر فرزانه ،وی را در شناخت جامعه و اندیشیدن
راهی برای رهایی آن از چنگال ظلم رهنمون میشود .بنابراین ،گلمحمّد با پشت سر
گذاشتن فراز و فرودهایی در این رمان ،به انسانی تبدیل میشود که خود و زندگیاش را
وقف اجتماع میکند و در این مسیر با کمک آنیما و نیز با کنار زدن نقابهایی که
گریبانگیرش بوده و پرداختن به برخی از تمایالت سرکوبشده و سرانجام با راهنمایی و
مشاوره پیرخردمند (ستّار) میتواند با گذر از این تنگناها ،به فردیّت برسد تا جایی که
بهعنوان پشت و پناه مردم و رعیّت درآید و جان خود را در این راه فدا کند .اگرچه
گلمحمّد شخصیّتی با اخالق بشری و زمینی و دارای تردیدها و اشتباهات ویژۀ خود است،
نمیتوان او را شخصیّتی ناکامل بهشمار آورد .از دیدگاه یونگ شخص کامل تنها آن کسی
نیست که همۀ خواستههای زمینی و خواهشهای نفسانی چون سایه ،نقاب ،روان مردانه
و زنانه را سرکوب کند ،بلکه باید با برخی از آنها کنار بیاید و تنها از شدت شیطانی شدن
آنها بکاهد .همۀ آدمها نمیتوانند مثل مسیح و بودا باشند .هر کسی با تواناییهای درونی
خود ،به مبارزه یا همراهی با خواستههای خویش برمیخیزد .گلمحمّد از این دسته است
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و زیبایی کلیدر نیز مرهون این جنبه از شخصیّت گلمحمّد است که توانسته در این راه
با مشاوره و راهنمایی ستّار و نیز هماهنگ کردن خود با نقاب و سایه و مهار کردن این دو
جنبۀ مهمّ شخصیّتی به این مهم دست یابد.
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سبكشناسی بالغت بازنمایی گفتار شخصیتها
در دو داستان «صوفی و خادم» و «محتسب و مست» مثنوی
حسن علینژاد
تقی پورنامداریان

1
4

چکیده
هدف از این پژوهش تحلیل سبکشناختی بازنمایی گفتار شخصیتهای داستان «صوفی و خادم»
و «محتسب و مست» است .گفتار مستقیم ( )DSیکی از شیوههای بازنمایی گفتار و معرفی
غیرمستقیم شخصیتهاست که نگرش ،داوری و مشخصههای زبانی شخصیتها را آشکار میکند.
راوی از طریق گفتار مستقیم هم روایت خود را مستند ،واقعگرا و باورپذیر میکند و هم با انگیزش
زیباییشناختی آن را جذاب میسازد .در بازنمایی گفتار مستقیم داستان مثنوی ،نحو ،سبک،
اصطالحات و شاخص ،وصف و وجهیت کالم منسوب به شخصیت بازنمایی شده است؛ بنابراین
راوی از این طریق سخنانی را از زبان شخصیتها نقل میکند که گاه نمیخواهد آن سخنان به
راوی منتسب شود .همچنین اندیشه ،چشمانداز ،تنوع بالغی در نامگذاری ،نوبتگیری در مکالمه
و روابط بینافردی شخصیتها از طریق گفتار مستقیم نشان داده است .راوی از طریق بازنمایی
گفتار شخصیتها گاه برخالف پیشفرض اولیۀ مخاطب و متناسب با موضع بالغی (رتوریکی)
خود ،رویداد یا شخصیتی را مهم ،برجسته و محوری و یا بالعکس آن را غیر مهم و فرعی نشان
داده است.
واژههای کلیدی :سبکشناسی ،بازنمایی گفتار مستقیم (« ،)DSصوفی و خادم»« ،محتسب و
مست» مثنوی.

 .1مقدمه
بخش زیادی از یک داستان را محاکات ( )Mimsesisو بازنمایی گفتار ( Representation
 )of Speechشخصیتها شکل میدهد« .بازنمایی گفتار» مسألهای ساده و سرراست
نیست ،بلکه شیوههای گوناگون با کارکردهای متنوعی دارد و بالغت خاص خود را
میطلبد .قدما ،بالغت را «بهمقتضای حال سخن گفتن» تعریف کردهاند .عبدالقاهر

 .1دانشآموختۀ دکتری دانشگاه خوارزمی
 .4استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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جرجانی (متوفی  )131بالغت را خصوصیتی در کیفیت نظم کلمات به یکدیگر میداند به
وجهی که فایدهای از آن عاید گردد (جرجانی .)33 :4111 ،بهعبارتدیگر:
بالغت ،علمی است که بر اساس آن راههای مطابقۀ کالم با مقتضای حال
(یعنی تأثیر بخشیدن بر مخاطب) بررسی میشود؛ یعنی رسیدگی به اینکه
در کجا چه نوع سخنی مؤثر است و در جای دیگر چه نوع دیگر .بیگمان
یک جا ،خالصه و کوتاه سخن گفتن مؤثر است و جای دیگر بهتفصیل و
طوالنی ،در یک جا صراحت الزم است و در جای دیگر پوشیدگی (شفیعی
کدکنی.)141 :1771 ،
بهاینترتیب ،راوی با هدفهای بالغی (رتوریکی) گاه «کنش و گفتار» کنشگران را
گزارش و نقل ( )Tellingمیکند؛ اما گاهی با محاکات آنها را نشان میدهد (نمایشی).
ازاینرو ،در یک سر طیف بازنمایی کنش و گفتار شخصیتها ،کنترل کامل راوی بر روایت
است که راوی با نقل ،همۀ و قایع را از زبان خود گزارش میکند؛ در سر دیگر طیف ،دادن
اختیار کامل به شخصیت است که به محو کامل راوی میانجامد و کنش و گفتار
شخصیتها بهطور مستقیم و به شیوۀ نمایشی ارائه میشود .بهعبارتدیگر ،راوی گاهی
بهسرعت و به شیوۀ خالصهگویی و نقل از بعضی رخدادهای فرعی میگذرد که نهایت
سرعت را حذف ( )Ellipsisمینامند .در مقابل حداقل سرعت را مکث توصیفی
( )Descriptive Pauseمینامند که در این شیوه غالباً لحظات حساس داستان را با
درنگ توصیفی و با نشان دادن ( )Showingتمام جزئیات را به تصویر میکشند .بهگونهای
که توهمی از نمایش مستقیم کنشها ،رفتار و گفتار کنشگران برای خواننده ایجاد میشود.
گاهی نویسنده با بهرهگیری از شیوۀ نقل ،رویدادی را فرعی و غیرمهم نشان میدهد،
یا گاهی او با شیوۀ نمایش ،رویدادی را مهم و برجسته میکند که این شیوه در بالغت و
سبکشناسی داستان اهمیت بسزایی دارد .در شیوۀ نمایشی ،شخصیتها همچون صحنۀ
تئاتر بهطور مستقل ،بیحضور راوی به ایفای نقش میپردازند و سخن میگویند .حال در
میان این دو سر طیف ،شیوههای متنوع دیگری وجود دارد که روای با گرایش به هر سمت
به گزینش شیوهای متناسب با بالغت داستان دست میزند تا هرچه بیشتر داستان را
جذابتر و توجه مخاطب را جلب و حفظ کند.
 .1مسألۀ پژوهش
در شاهکارهای ادبی روایی ،بالغت داستان ایجاب میکند که شخصیتها بهمقتضای حال
گوینده و مخاطب و متناسب با بافت کالم سخن بگویند؛ حال مسأله این است که در دو
داستان یادشدۀ مثنوی ،چگونه نوع محاکات گفتار شخصیتها ،اهداف بالغی (رتوریکی)
راوی را محقق ساخته است؟ همچنین نوع بازنمایی گفتار شخصیتها چه تناسبی با نقش
و جایگاه آنها در گفتمان روایت دارد؟
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 .6فرضیۀ پژوهش
فرض بر این است که راوی با اهداف بالغی خود برای تأثیر گذاشتن بر مخاطبان ،گاه
شخصیتی را از طریق نوع بازنمایی گفتار و میزان نوبتگیری او در گفتگوها برجسته و
محوری نشان داده است و شخصیت دیگری را غیرمهم؛ و گاه موضع بالغی راوی برخالف
پیشفرضهای مخاطب است؛ ازاینرو داستان برای مخاطب جذاب ،پرهیجان و پویاست
و او با کنجکاوی ماجرا را دنبال میکند.
 .5پیشینه پژوهش
و سپس شرت در اثر
لیچ و شرت ( )G. Leech, M. Shortدر کتاب سبک
دیگرش ،4شیوههای گوناگون ارائۀ گفتار و تفکر را معرفی کردهاند و منبع کار سبک
شناسان بعدی چون سیمپسون و فاولر و توالن و و ردانک در سبکشناسی داستان شده
است.
داستان1

 .1چارچوب نظری «بازنمایی گفتار»
کسانی چون هنری جیمز بر آناند که شیوۀ ایدئال ارائۀ داستان ،محاکات و نمایش کنش
و گفتار شخصیتهاست .7اما وین بوث در رتوریک داستان بر آن است که آمیزهای از هر
دو شیوۀ «نقل» و «نشان دادن» مناسبتر است ( .)1961: 16 Booth,شاهکارهای
ادبی با آمیزهای از این دو شیوه خلق میشوند؛ تا چشمانداز ،نگرش و روابط ظریف و
پیچیدۀ شخصیتها در جهان داستان بازنمایی و محاکات شود .بهعبارتدیگر ،راوی
بخشهایی از روایت را با نقل بیان میکند؛ اما در بخشهایی از روایت با استناد به جهان
کنشگران ،خودش سکوت میکند و بخشی از گفتار و کنش آنها را به نمایش میگذارد.
به گفتۀ ارسطو «در متن نمایشی باید امور ،خود بدان صورت جلوه کنند بیآنکه حاجت
به استدالل و تقریر در میان باشد ،درصورتیکه در فن خطابه باید خطیب با حجت ثابت
کند و این نکته از کالم گوینده استنباط میشود»( .)111:1767بهعبارتدیگر در داستان،
محاکات و نشان دادن مثل حجت و دلیل در خطابه است .بازنمایی «کنش و گفتار»
شخصیتها همچون نگینهایی هستند که در جایجای داستان ،سخنان راوی را مستند
و واقعی جلوه میدهند .ازجمله فواید محاکات کنش و گفتار شخصیتها ،این است که هر
وقت نگرش ،تفکر و ایدئولوژی شخصیتها با راوی متضاد باشد ،راوی با محاکات ،سخنانی
را از زبان شخصیتها بیان میکند که نمیخواهد کسی آن را به راوی منتسب کند .لذا
مخاطب باور میکند که خود شخصیتها هستند که این سخنان را بر زبان میرانند.
ازاینرو مسئولیت آن سخنان از راوی رفع میشود .بالغت محاکات و بازنمایی مستقیم
«کنش و گفتار» تا بدان حد است که گاه مخاطب سخنان و کنشهایی را از شخصیت
میشنود و میبیند و درنتیجه آن را باور میکند که راوی با هیچ استداللی نمیتواند آنها
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را به مخاطب بقبوالند .او بهجای استدالل ،برشی از زندگی واقعی شخصیتها را محاکات
میکند و مخاطب با این استناد حقیقتنما ،داستان را باور میکند.
لیچ و شُرت معتقدند ساختار هر داستان ساده ،حداقل از سه الیه تشکیلشده است
( .)leech,1981: 269در هر الیه ،گوینده و مخاطبی حضور دارند که خطاب به همدیگر
سخن میگویند .بالغت داستان ایجاب میکند که در هر الیه ،گفتار شخصیتها متناسب
با اقتضای حال گوینده و مخاطب آن الیه باشد .در درونیترین الیۀ داستان ،شخصیتها
خطاب به مخاطبانی در جهان داستان سخن میگویند .تنوع شیوههای ارائۀ گفتار
شخصیتها متناسب با جایگاه آنها در گفتمان ازنظر بالغی و سبکی حائز اهمیت است.

الیههای ساختار گفتمان داستان ،ازنظر لیچ و شُرت ()ibid, 271
بنا بر شکل فوق ،ساختار هر داستان ساده ،حداقل از سه الیه تشکیل میشود .1 :الیۀ
نویسنده-خواننده .4 ،الیۀ راوی-روایتنیوش و  .7الیۀ کنشگران (شخصیتهای داستانی).
در «عالم واقع» ،الیۀ بیرونی (نویسنده -خواننده) ،ملموس و عینیترین الیه است ،اما
برعکس در «عالم متن» ،الیۀ درونی (کنشگران) ،عینی و ملموسترین الیه است .در الیۀ
«نویسنده-خواننده» ،رابطه یکطرفه است؛ یعنی در لحظۀ آفرینش متن ،نویسنده فعال
است و در لحظۀ دریافت هم تنها خواننده فعال است .همچنین در الیۀ «راوی-روایتشنو»
هم رابطه یکطرفه است؛ زیرا تنها راوی است که روایت میکند و روایتنیوش هم
میشنود .در متن ادبی ،راوی اغلب برای روایتنیوشهای فرضی (غایب) روایت را نقل
میکند .این الیه در مثنوی بهگونهای ویژه شکلگرفته است؛ زیرا روایتنیوشان در لحظۀ
آفرینش اثر حضور داشتهاند و بالطبع بر خلق اثر تأثیرگذار بودهاند .راوی هم در حضور
آنها به شخصیت واقعی خود (مولوی) نزدیکتر است ،نه همچون اغلب متون ادبی،
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شخصیتی پیراسته و فراتر از شخصیت واقعی نویسنده /شاعر؛ زیرا به گفتۀ بوث« ،راوی در
غیاب روایتنیوش «من» وجودی خود را در اثرش ،گاه بسیار برتر و آرمانیتر از انسان
واقعی گرفتار در امیال و نیازها ارائه میکند» ( .)Both, 2005: 85اما رابطه و تعامل در
الیۀ «کنشگران» همچون زندگی واقعی ،چندبعدی است .یعنی وقتی شخصیتی کنشی
انجام میدهد یا سخنی میگوید ،مخاطبان به کنش و سخنان او بهگونهای واقعگرایانه
واکنش نشان میدهند .این الیه درونیترین الیه و درعینحال ملموسترین و پویاترین
الیۀ جهان داستان نیز هست؛ بنابراین تحلیل سبکشناختی ملموسترین الیۀ متن ،عبارت
است از :تحلیل «کنش و گفتار» کنشگران داستان.
نابترین نوع محاکات« ،بازنمایی گفتار» است؛ زیرا «گفتار» از طریق زبان عیناً (چون
آینه) بازتاب مییابد؛ اما در محاکات «کنش» تنها ترجمانی از کنش بهوسیلۀ زبان بازگو
میشود .هر پارهگفتار با توجه به بافت موقعیتی میتواند کارکردهای متنوعی داشته باشد.
وقتی افراد جملهای میگویند ،نوعی کنش را شکل میدهند؛ که به آن کنش گفتاری
( )Speech Actگفته میشود و کارکردهای چون درخواست ،دستور ،خواهش ،توضیح دارد
و بر افراد تأثیر میگذارد و گاه آنها را و ادار به واکنش و رفتاری میکند ( leech,
 .)1981: 290با اینکه تنوع ساختار دستوری جمالت محدود است ،کارکرد و تنوع کنش
گفتاری زیاد است و هر پارهگفتار با توجه به بافت موقعیتی و ارتباط اجتماعی بین
شخصیتها میتواند کارکردهای متنوعی داشته باشد و معانی ظریف و پیچیدۀ جهان هر
شاهکار ادبی را بازنمایی کند.
«بازنمایی گفتار» شخصیتها از بازنمایی روایی کنشهای گفتاری ( )NRSAتا گفتار
مستقیم آزاد ( )FDSتنوع دارد .نوع بازنمایی گفتار به این بستگی دارد که راوی بخواهد
چه مقدار به شخصیتها فردیت بدهد تا با نحو و کلمات خودشان سخن بگویند و چه
مقدار خودش کنترل روایت را به عهده داشته باشد .هرچه حضور و کنترل راوی بیشتر
باشد ،روایت به بازنمایی روایی کنشهای گفتاری نزدیکتر است و هرچه حضور راوی
کمرنگ باشد ،روایت به گفتار مستقیم آزاد گرایش پیدا میکند .استفاده از هرکدام از
شیوههای ارائۀ گفتار ،بالغت و کارکرد خاص خود را دارد .زمانی بالغت داستان ایجاب
میکند که راوی با بازنمایی روایی کنشهای گفتاری بهسرعت از ماجرایی فرعی و غیرمهم
بگذرد و در مقابل جایی الزم است که مخاطب بهطور مستقیم ،کنش ،لحن ،نحو و کلمات
شخصیت را ببیند و بشنود .ترکیبی از این شیوههای متنوع باعث میشود داستانی زنده و
جذاب خلق شود« .گفتار مستقیم آزاد» باالترین درجۀ واقعگرایی و «بازنمایی روایی
کنشهای گفتاری» کمترین درجۀ صدای شخصیت را ارائه میکند .در بین این دو سر
طیف ،پیوستاری از شیوههای متنوع برای بازنمایی گفتار و تفکر شخصیتهای داستان
وجود دارد .لیچ و شُرت در کتاب «سبک داستان» شیوههای گوناگون بازنمایی گفتار و
تفکر را بهطور مفصل معرفی کردهاند:
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شیوه های ارائة گفتار

گفتار مستقیم آزاد
FDS

 DSگفتار مستقیم

گفتار غیر مستقیم آزاد
FIS

ISگفتار غیر مستقیم

بازنمایی روایی کنشهای
NRSAگفتاری

 -1بازنمایی روایی کنشهای گفتاری Narrator’s Representation of
)speech acts. (NRSA
 -4گفتار غیرمستقیمIndirect speech (IS) :
 -7گفتار غیرمستقیم آزادFree indirect speech (FIS) :
 -1گفتار مستقیم(DS) Direct speech :
 -2گفتار مستقیم آزادFree Direct speech (FDS) :
استفاده از هرکدام از شیوههای ارائۀ گفتار ،بالغت و کارکرد خاص خودش را دارد؛ لذا
استفادۀ نامناسب از هرکدام باعث ایجاد انحراف در مسیر روایت میشود و گاه نقشمایهای
فرعی برجسته میشود و توجه مخاطب از ماجرای اصلی منحرف میشود .زمانی که بالغت
(رتوریک) روایت ایجاب میکند که با گزارش روایی محض بهسرعت از ماجرایی فرعی و
غیرمهم بگذرد؛ اگر با درنگ توصیفی و گفتار مستقیم ،ماجرایی فرعی بهتفصیل بیان شود؛
توهم ارزشمند بودن صحنهای را ایجاد میکند که در فرایند روایت از اهمیت کمتری
برخوردار بوده است؛ لذا باعث انحراف در جریان روایت میشود؛ یا جایی که الزم است
مخاطب با گوش خودش صدا ،نحو و کلمات شخصیت را بشنود ،اگر راوی با بیاعتنایی به
این نیاز بالغی ،با گزارش محض و بهطور خالصه ماجرا را نقل کند ،روایت بیروح و
کسالتبار میشود و فردیت شخصیت زایل میشود .ترکیبی از این شیوههای متنوع باعث
میشود داستانی زنده و جذاب خلق شود .راوی با شیوۀ نمایشیگویی صحنههای از داستان
و لحظاتی از زندگی شخصیت برجسته میکند تا بیشتر موردتوجه قرار گیرد و از موارد
غیرمهم با سرعت و خالصه میگذرد« .گاه راوی با تعدیل سخنان شخصیت ،بخشی از
کنترل خود را نشان میدهد و گاه ما را بین نگرش مستقیم شخصیتها رها میکند»
(.)Leech, 1981: 290
 .3تحلیل بازنمایی گفتار و تفکر داستان «صوفی و خادم»
یکی از امتیازهای بازنمایی نمایشی روایت ،ارائۀ شخصیتها با نگرشهای متنوع است .در
این شیوه به شخصیت فرصت داده میشود تا از طریق کالم مستقیم ( )DDبا کلمات،
ساختار نحوی و چشمانداز خاص خود سخن بگویند .در داستان صوفی و خادم دو شخصیت
«صوفی و خادم» دارای دو صدای متفاوتاند .اگر تمام مشخصههای فردی آنها و اختالف
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نگرش و زاویه دید شخصیتها که در گفتار آنها جلوهگر میشود ،صرفاً با بازنمایی روایی
کنشهای گفتاری ( )NRSAارائه میشد« ،نهتنها ظرایف تنوع چندصدایی متن از بین
میرفت؛ بلکه فردیت و زبان متعلق به شخصیت نیز از بین میرفت» (توالن.)447 :1716 ،
بنابراین یکی از امکانات بازنمایی گفتار مستقیم ( )DSآشکار کردن تناقض و تضاد
شخصیتها بهشکلی پویاست .در این شیوه راوی با گزینش چشمانداز ادراکی محدود
شخصیتها ،گفتار آنها را بازنمایی میکند .او با اعطای فردیت به شخصیتها ،باعث
میشود آنها احساس ،اندیشه و نگرانیهای درونی خود را با مشخصههای زبانی خاص
خود آشکار کنند .لذا مخاطب از جایگاه برتر و دانش ادراکی گستردهتر به ارزیابی و داوری
میپردازد .راوی برای تأکید بیشتر بر وضوح و جزئیات تعامل ،از مشخصههای زبانی کامالً
تعاملی مثل اصوات ،ویژگی گویشی و کیفیات خاص زبانی بهره میگیرد .در این داستان
مشخصۀ کالمی خادم «الحول» گفتن اوست که بیانگر تربیت او در محیط خانقاه است.
گفت خادم را که در آخر برو /راست کن بهر بهیمه کاه و جوگفت الحول این چه افزون گفتن است /از قدیم این کارها کار من استگفت تر کن آن جواش را از نخست /که آن خر پیرست و دندانهاش سستگفت الحول این چه میگویی مِها /از من آموزند این ترتیبهادر گفتار مستقیم مخاطب فاصلهای بین خود و شخصیت احساس نمیکند و واقعی
بودن داستان را میپذیرد .صدای شخصیت همانگونه که سخن میگوید ،به گوش
میرسد .بنابراین نگرش ،ایدئولوژی و وجهیت کالم به خود شخصیت منتسب است .در
این داستان ،گفتگوی صوفی و خادم به شکل گفتار مستقیم ( )DSبازنمایی شده و فعل
«گفت» تکرار میشود .راوی تنها نقش بازگویی گفتار مستقیم آنها را دارد .از چشمانداز
روانشناختی« ،صوفی و خادم» اندیشههای خود را مستقل از روای به نمایش میگذارند
و راوی تنها ساختار ذهنی شخصیت را محاکات میکند .کانونیگر داستان ،صوفی است.
راوی با انتخاب چشماندازی درونی ،افکار و احساسات و خواب او را نشان میدهد .ذهنیت
و اندیشۀ شخصیت و احساسهایش نهتنها توصیف میشود؛ بلکه به کمک نحو او مستقیماً
بازنمایی و محاکات میشود.
در این شیوه مخاطب بدون قضاوتهای راوی به استنباط واداشته میشود.
مخاطب به بازسازی اندیشه ،عمل و احساس شخصیت میپردازد و
سرراستی و مستقیم بودن گفتگو ،گونهای خأل را میآفریند که خواننده را
به درون خود میکشاند و او را درگیر میکند (وردانک.)12 :1717 ،
وجهیت کالم صوفی تکلیفی و امری (مثبت) است و بیانگر اقتدار او در تعامل با خادم
است؛ اما وجهیت کالم خادم «معرفتی» (منفی) است .او حقیقتهایی کلی و عام را با
یقین بیان میکند تا صوفی را اقناع کند .او نگرش و داوری خود را از امور با گزارههایی
قطعی بیان میکند .لذا قیدهای تردیدبرانگیز و فعلهای دال بر حدس و گمان در گفتار
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او دیده نمیشود .گزارههای کلی و تعمیمدهندۀ خادم بیانگر و جهیت منفی اوست .او
شناخت و داوری خود از امور را با گزارههای قطعی و اطمینانبخش بیان میکند تا اعتماد
و اطمینان صوفی را جلب کند.
راوی با بازنمایی گفتار مستقیم ،از طریق طنز هم ریاکاری خادم را نشان میدهد و
هم دغدغۀ سطحی صوفی را .لذا راوی بدون داوری با شیوۀ ( ،)DSشخصیتها را همچنان
که هستند نشان میدهد .چون نگرش و تفکر آنها با راوی متفاوت و متضاد است ،بهترین
شیوه برای بازنمایی روایت ،ارائۀ مستقیم است تا همۀ سخنان ،نگرش و داوریها به
شخصیت منتسب شود نه راوی .بهاینترتیب هدف بالغی راوی این نیست که صرفاً
خالصهای از اختالف و ماجرای و صوفی و خادم را ارائه کند و مثل اغلب متون تعلیمی
پیشین به نتیجهگیری از آن بپردازد؛ بلکه او میخواهد در حضور روایتنیوشان حاضر،
روایتی واقعگرایانه و جذاب ارائه کند؛ لذا برای باورپذیری و اقناع بیشتر مخاطب ،سخنان
خود را با برشی از گفتار مستقیم صوفی و خادم مستند میکند .بهعبارتدیگر مخاطب را
به تماشای بازی نمایشی (تئاترگونه) صوفی و خادم مینشاند تا هر دو شخصیت بهطور
مستقیم به ایفای نقش بپردازند .از این طریق توهمی از واقعی بودن ماجرا و درنتیجه
حقیقت مانندی آن برای مخاطب ایجاد میشود و باالترین تأثیرگذاری را مطابق با اهداف
بالغی راوی خواهد داشت .نباید از یاد برد که مولوی از تمام امکانات «رسانۀ گفتاری
شفاهی» چون لحن و آهنگ صدا و تنوع بیانی در لحظۀ آفرینش مثنوی بهره میگرفته
است؛ لذا تمایز دو شخصیت و واقعگرایی آن بهمراتب از رسانۀ نوشتاری بیشتر بوده است.
یکی دیگر از اهداف بالغی راوی واقعی جلوه دادن داستانها از طریق نزدیک کردن
آن به تجارب زندگی واقعی مخاطبان است .او سخنانی را با گفتار مستقیم از زبان صوفی
و خادم مطرح میکند که روایتنیوشان مولوی چنین گفتگوهایی را بارها شنیده و دیدهاند؛
لذا تمام این سخنان را تأیید میکنند که چنین فردی در چنین شرایطی این سخنان را
بر زبان میراند .بهاینترتیب ،راوی با بازنمایی «گفتار مستقیم» هم جهانبینی و اندیشۀ
شخصیتها را از طریق نحو و کلمات خاص خود آنها آشکار میکند و هم توهمی از
واقعی بودن را به مخاطب القا میکند .به گفتۀ ارسطو:
مراد از آن (بازنماییاندیشه) ،قدرت در بازیافتن تعبیر و بیانی است که
مقتضی حال و مناسب مقام باشد ،و این همان امری است که در مورد
القای خطابهها از شئون فن سیاست و بالغت بهشمار میآید .درواقع شاعران
قدیم به اشخاص داستان خویش زبان و لغتی منسوب میداشتند که لغت
و زبان متداول در محاورات عادی بود .اما تازهکاران اشخاص داستان خویش
را وامیدارند که به زبان و لغت خطبا و اهل بالغت سخن بگویند (:1767
.)141
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مولوی با هدف بالغی (رتوریکی) سعی دارد با واقعی جلوه دادن داستانها ،آنها را
مستند و باورپذیر کند .ازاینرو با «گفتگو سازی» به بازنمایی «گفتار» شخصیتها
میپردازد .در یک گفتگو« ،نوبتگیری در مکالمه» ( )Turn-Talkingهرکدام از شخصیتها
معنادار است .در هر گفتگو میزان نوبت اختصاص دادهشده به هر فرد ،متناسب با جایگاه
اجتماعی او و نقش او در فرایند روایت است .همچنین شروعکنندۀ مبادالت کالمی و یا
جوابدهنده بودن و یا نوع خطابها از طرف هرکدام از شخصیتها نوع روابط بینافردی
آنها را نشان میکند ( .)short, 1996: 207در این داستان در همۀ گفتارها «صوفی»
بهعنوان مخدوم ،شروعکنندۀ کنشهای کالمی است و خادم تنها جواب دهنده است:
گفت پاالنش فرو نه پیش پیش /داروی منبل بنه بر پشت ریش //گفت
الحول آخر ای حکمتگزار /جنس تو مهمانم آمد صد هزار //جمله راضی
رفتهاند از پیش ما /هست مهمان جان ما و خویش ما //گفت آبش ده ولیکن
شیر گرم /گفت الحول از توام بگرفت شرم //گفت اندر جو تو کمتر کاه کن/
گفت الحول این سخن کوتاه کن //گفت جایش را بروب از سنگ و پشک/
ور بودتر ریز بر وی خاک خشک //گفت الحول ای پدر الحول کن /با رسول
اهل کمتر گو سخن //گفت بستان شانه پشت خر بخار /گفت الحول ای
پدر شرمی بدار //خادم این گفت و میان را بست چست /گفت رفتم کاه و
جو آرم نخست
عالوه بر شروعکنندۀ مبادالت کالمی ،میزان بازنمای گفتار و تفکر اختصاص دادهشده
به صوفی هم بهمراتب بیشتر از خادم است؛ بهاینترتیب مهم و محوری شدن شخصیت
صوفی متناسب با نقش او در فرایند روایت و موضع بالغی راوی است که بیشترین توجه
مخاطب را به صوفی جلب میکند .اما خادم هیچ گفتار مستقلی ندارد؛ او تنها جوابدهندۀ
خواستههای صوفی است و غیرازاین تنها دو کنش غیرکالمی به او اختصاص داده شده
است .در پایان ،وقتی صوفی به ریاکاری و حیلهگری خادم پی میبرد ،او را الیقِ خطاب
قرار دادن نمیداند لذا گفتار خود را خطاب به عام مطرح میکند« :گفت آن خر کو به
شب الحول خورد /جز بدین شیوه نداند راه کرد //چونک قوت خر به شب ال حول بود/
شب مسبح بود و روز اندر سجود»
«تنوع بالغی» ( )Elegant Variationیکی دیگر از شگردهای سبکشناختی است که
در گفتار مستقیم ( )DSآشکار میشود؛ به این معنا که «کاربرد نام و «شاخصهای
اجتماعی» ( )Social Deixisمختلف برای یک فرد در فرایند روایت ،بیانگر زاویه دید و
نگرشهای مختلف بینافردی افراد درون روایت است» ( .)Short, 1996:273ازاینرو
راوی برای نشان دادن چشماندازهای گوناگون از آن بهره میگیرد .اغلب بهگونهای معنادار
و پیچیده تنوع ظریفی از چشماندازها و نگرشها در داستان به این وسیله نشان داده
میشود .بوریس آسپنسکی این شگرد سبکشناختی را در ذیل سطح کالمی

 | 111مقاالت برگزیده همایش هشتم

( )Phraseological Planزاویه دید قرار داده است .به گفتۀ او «تنوع چشمانداز داستان در
سطح کالمی با تنوع شاخصها ،وصفها ( )Diction, Describeو نامگذاری ( )Namingدر
گفتار شخصیتهای گوناگون جلوهگر میشود» ( .)Uspensky, 1973: 17ازاینرو هر
تغییری در زاویه دید و موقعیت شخصیتها بالطبع در اجزای کالم او چون توصیفها و
شاخصها هم آشکار میشود .بهطور مثال در فرایند روایت یک شخصیت ممکن است با
نامهای گوناگون و یا تنوعی از القاب نامیده شود که هرکدام بازتابگر چشمانداز و موقعیت
متفاوتی است .بهاینترتیب تنوع چشماندازها در مشخصههای کالمی شخصیت (بهطور
خاص در کالم مستقیم) انعکاس مییابد .در این داستان القابی چون «مها ،حکمتگزار،
جان ما ،خویش ما ،ای پدر» که «صوفی» با آن نامیده میشود؛ بیانگر چشمانداز و جایگاه
اجتماعی خادم است ،نه راوی« :گفت الحول این چه میگویی مها /از من آموزند این
ترتیبها //گفت پاالنش فرو نه پیش پیش /داروی منبل بنه بر پشت ریش //گفت الحول
آخر ای حکمتگزار /جنس تو مهمانم آمد صد هزار»...
اما صوفی از جایگاه برتر خود بهعنوان مخدوم ،در گفتار مستقیم خود هیچ نام ،وصف
یا لقبی را برای خادم ذکر نمیکند .اما در تنهایی خود خادم را «خادم مشفق ،خادمک،
برادر» مینامد .صوفی درخواستهای خود را بهگونهای یکطرفه بیان میکند؛ بهطوریکه
گفتار او ارتباط چندانی با جوابهای خادم ندارد درحالیکه خادم از جایگاه فرودین خود
تالش میکند تمام گفتار خود را بسیار دقیق در پاسخ به درخواستهای مخدوم بهگونهای
اقناعکننده بیان کند .عالوه بر این ،راوی وقتی گفتار شخصیتها را بهگونهای بیطرفانه
به شیوۀ مستقیم بازنمایی میکند ،مخاطب میتواند خود به داوری دربارۀ آن بپردازد.
بهطوریکه حتی میتوان درخواستهای متنوع و پیدرپی صوفی را بیانگر شخصیت
حریص و زیادهخواه او تعبیر کرد که نوعی طنز اجتماعی است.
 .1تحلیل بازنمایی گفتار و تفکر داستان «محتسب و مست»
انگیزش زیباییشناختی یکی دیگر از کارکردهای بازنمایی مستقیم گفتار ()DS
شخصیتهاست .بر این مبنا هر گفتاری (هرچند واقعی) ،ارزش بازآفرینی ندارد؛ بلکه باید
عالوه بر پیش بردن پیرنگ ،نقشی زیباییشناختی در روایت داشته باشد .ازاینرو راوی در
داستان «محتسب و مست» با محاکات گفتار مستقیم ،اهداف گوناگونی چون معرفی
غیرمستقیم شخصیتها ،مستند ساختن روایت برای اقناع مخاطب ،جذابیت داستان با
انگیزش واقعگرایانه دنبال میکند .راوی با محاکات گفتار مستقیم به شخصیتها فرصت
میدهد تا با کلمات و نحو منتسب به آنها ،خود را تأیید ،اثبات و یا محکوم کنند .همچنین
یکی از دالیل گزینش این شیوۀ بازنمایی ،احترام به قدرت استنباط و ارزیابی مخاطب از
رفتار و گفتار شخصیتها بدون ارزیابی راوی است؛ لذا این شیوۀ روایتپردازی ،باعث
مشارکت مخاطب در فرایند بازسازی روایت و نتیجهگیری از آن میشود .در داستان
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«محتسب و مست» بازنمایی گفتار به زمان حال ،روایت را زنده و واقعی نشان میدهد .در
این داستان نزدیک شدن راوی به شخصیتها از طریق بازنمایی «گفتار مستقیم» (،)DS
هم برای همدلی با «مست» و هم برای ریشخند «محتسِب» است:
گفت او را محتسب« :هین آه کن» /مست هوهو کرد هنگام سخن //گفت:
«گفتم آه کن هو میکنی» /گفت« :من شاد و تو از غم منحنی //آه از درد
و غم و بیدادی است /هوی هوی میخوران از شادی است» //محتسب گفت:
«این ندانم خیز خیز /معرفت متراش و بگذار این ستیز» //گفت« :رو تو از
کجا من از کجا» /گفت« :مستی ،خیز تا زندان بیا» //گفت مست« :ای
محتسب بگذر برو /از برهنه کی توان بردن گرو»
در گفتار مستقیم هر دو شخصیت از مشخصههای کامالً تعاملی استفاده شده است؛
مانند اصوات ،ویژگی گویشی و کیفیات خاص زبانی شخصیتها .به گونهای که مخاطب با
توجه به تجارب روزمرۀ خود باور میکند که چنین شخصیتی در این موقعیت این کنش
و گفتار را خواهد داشت .با ارائۀ گفتار به شیوۀ ( )DSو درنتیجه ایجاد صحنۀ نمایشی در
داستان ،بر وضوح و جزئیات تعاملی واقعی تأکید میگردد .بهطور طبیعی ،غالباً خواننده
مشتاق است تا شخصیت با کلمات خودش حرف بزند نه گزارشهای راوی.
میزان نوبتگیری در مکالمه ازیکطرف متناسب با جایگاه اجتماعی آنهاست؛ زیرا در
ابتدا شروعکنندۀ گفتگو «محتسب» است که از قدرت حاکمیت برخوردار است و «مست»
جوابدهنده است .اما از سوی دیگر متناسب با اهداف بالغی راوی در جهت برجسته و
محوری نشان دادن شخصیت «مست» ،میزان کالم اختصاص دادهشده به او بهمراتب
بیشتر از «محتسب» است .هرچند جوابهای او متناسب با سؤال «محتسب» است اما
صادقانه نیست؛ بلکه با زیرکی بهدنبال به چالش کشیدن فردی مقتدر (محتسب) است.
لذا گفتار او هم متناسب با مقتضای حال خود و مخاطب است و هم متناسب با بافت و
موقعیت کالم .تنوع بالغی در نامیدن و وصفها هم متناسب با بافت موقعیتی این
گفتگوست« .محتسب» دو بار او را با وصف «مستی» و یکبار با وصف «معرفت متراش»
مورد خطاب قرار میدهد .درحالیکه «مست» تنها یکبار با عنوان «محتسب» از او یاد
میکند .در اغلب خطابها بهدلیل اختالف و تضاد بین دو تیپ شخصیتی ،یکدیگر را بدون
هیچ نامی مورد خطاب قرار میدهند.
وجهیت کالم «مست» معرفتی (منفی) است .او با گزارههای قطعی ،جواب «محتسِب»
را میدهد تا او را اقناع کند؛ که بیانگر میزان شناخت و اطمینان در ارزیابی اوست .از دیگر
مشخصههای و جهیت منفی ،گزارههای عام و کلیگوییهای است که در گزارههای علمی
به کار میرود .لذا کلیگوییهای «مست» متناسب با و جه منفی او هدفمند است؛ زیرا با
گزارههایی عام( ،چون گزارههای علمی) مخاطبش را بهتر اقناع میکند« :آه از درد و غم
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و بیدادی است /هوهوی میخواران از شادی است»؛ «گفت مست ای محتسِب بگذر برو/
از برهنه کی توان بردن گرو».
در هر دو بیت ،ادعاهایی عام مطرحشده است؛ درنتیجه مخاطب گزارههای کلی
«هوهوی میخواران از شادی است» و «از برهنه کی توان بردن گرو» را تأیید و باور
میکند .به گفتۀ فاولر «کلیگوییها پرسشهایی بالغیاند که جواب خواننده به آن بلی
است و ادعاهای کلی در قالب گفتههایی حکیمانه ارائه میشود و مسئولیت آن را متوجه
جامعه میکند تا شخصیت» (.)147 :1771
شاخص «این ،آن» در عبارات «مست» همچنین تکرار آن در عبارات «محتسِب» ،به
مکان شخصیتها اشاره دارد و روایت را زنده و واقعی نشان میدهد «از این خوردم و از
آن که خوردهام» .شاخص «این» به نزدیکترین مکانی اشاره دارد که شخصیت در آن
قرارگرفته است و مایۀ پارادوکسی طنز داستان را تشدید میکند؛ زیرا پنهانکاری «مست»
را در حد فاصلۀ او با «سبوی» کنارش نشان میدهد در تقابل با پنهانکاری چند الیۀ
«شیخان» و «محتسِب» .همچون طنزهای حافظ (نگرش مالمتیه)« ،مست» اعتقاد دارد
که میخوری او عیان است؛ درحالیکه «شیخان باعقل و با امکان» پنهانی شراب میخورند
و «بر سر دکان» خودند« :گفت هی مستی چه خوردستی بگو /گفت از این خوردم که
هستاندر سبو»؛ «من اگر باعقل و با امکانمی /همچو شیخان بر سر دکانمی».
مخاطب بهطور طبیعی ،پیشفرضی معین دربارۀ «محتسِب و مست» دارد .حال راوی
در این داستان میخواهد روایتی برخالف پیشفرضهای مخاطب ارائه کند که در آن
«مست» حکیمانه سخن میگوید .بدین منظور بهترین شیوه در ارائۀ روایت ،بازنمایی
گفتار مستقیم ( )DSشخصیتهاست؛ زیرا در شیوۀ گزارش روایی ،مخاطب چارهای جز
پذیرش منفعالنۀ داوری و نگرش راوی را ندارد؛ اما در شیوۀ نمایشی (گفتار مستقیم)،
راوی سخنان شخصیت را با سخنان خود نمیآمیزد و اجازه میدهد مخاطب بهطور
مستقیم کلمات شخصیت را بشنود؛ تا اینکه درنهایت مخاطب در فرایندی فعال به قضاوت
و ارزیابی سخنان شخصیت بپردازد و احساس کند که در پذیرش و یا رد آن مختار است.
چون راوی میخواهد مخاطب به نتیجهای برخالف پیشفرض اولیه خود برسد (الیعقل
بودن مست)؛ لذا بهترین شیوۀ ارائۀ روایت گفتار مستقیم آنهاست .در پایان «مست»
زیرکانه و حکیمانه سخن میگوید ،درحالیکه «محتسِب» مانند «خر در خالب» گیر
میکند و بهطور ضمنی اقرار میکند که چیزی از حکمتهای «مست» را نمیفهمد .از
ابتدا «محتسِب» در تالش است تا او را محکوم کند؛ ولی در فرایند ارائۀ گفتارها ،خودش
محکوم میشود .بیتهای آخر داستان از زبان «مست» ارائهشده که با سکوت «محتسِب»
همراه است؛ بهاینترتیب او بهطور ضمنی این شکست را میپذیرد.
 .1نتیجهگیری
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یکی از برجستهترین مشخصههای داستان مثنوی برقراری گفتگوی مستقیم بین
شخصیتهاست .بدین طریق مولوی صحنههای حساس داستان را به شیوۀ مستقیم به
نمایش میگذارد .در بازنمایی مستقیم ،خود شخصیتها در صحنه حاضر میشوند و با
زبان خاص خود سخن میگویند .بهاینترتیب مخاطب آنقدر به شخصیتها نزدیک
میشود که با گوشهای خودش خصوصیترین سخنان آنها را میشنود .این نزدیک شدن
به شخصیتها گاه برای ریشخند آنهاست تا با زبان و چشمانداز محدود خود دغدغهها
واندیشههای خود را فاش کنند و مخاطب از موقعیت و دانشی فراتر آنها را ببیند و بشنود
و با ارزیابی خود آنها را به ریشخند بگیرد؛ اما راوی گاهی برای همدلی و همدردی به
شخصیتها نزدیک میشود .راوی گفتار آنها را به گونۀ «گفتار مستقیم» ( )DSارائه
میکند تا مخاطب از نزدیک عاطفۀ شخصیت را احساس کند و با او همدلی نماید.
یکی از امتیازهای ارائۀ مستقیم ( )DS&FDSکالم در داستانهای مثنوی این است
که شخصیتها شاخصهای متناسب با موقعیت و جایگاه خود را به کار میبرند که این
اشارهگرها و شاخصها روایتی زنده و پویا را رقم میزنند .همچنین شخصیتها از زاویه
دید خود شخصیتهای مقابل خود را نامگذاری و خطاب میکنند .از این طریق ارزیابی و
نگرش شخصیت آشکار میشود .برجسته شدن وجهیت کالم شخصیتها از دیگر فواید
ارائۀ مستقیم گفتار است که در وجهیت مثبت ،میزان دخالت فرد در امور و محیط اطراف
را نشان میدهد و یا اینکه وجهیت منفی میزان قطعیت گزارهها و تردیدهای شخصیت
را در امور آشکار میکند.
در مقایسه با دو الیۀ «نویسنده -مخاطب» و «راوی -روایتنیوش» ،تعامل در الیۀ
«کنشگران» همچون زندگی واقعی ،چندبعدی است .یعنی وقتی شخصیتی کنشی انجام
میدهد مخاطبان به کنش و سخنان او واکنش نشان میدهند .این الیه درونیترین الیه
و درعینحال ملموسترین و پویاترین الیۀ داستان نیز هست .ازجمله فواید محاکات کنش
و گفتار این است که هر وقت نگرش ،تفکر و ایدئولوژی شخصیتها با راوی متضاد باشد
او با محاکات ،سخنانی از زبان شخصیتها بیان میکند که نمیخواهد کسی آن را به راوی
منتسب کند .لذا مخاطب باور میکند که خود شخصیتها هستند که این سخنان را بر
زبان میرانند نه راوی .ازاینرو مسئولیت آن سخنان از راوی رفع میشود .بالغت محاکات
و بازنمایی مستقیم «کنش و گفتار» تا بدان حد است که گاه مخاطب سخنان و کنشهایی
را از شخصیت میشنود و میبینند و درنتیجه آن را باور میکنند که راوی با هیچ استداللی
نمیتواند آنها را به مخاطب بقبوالند .او بهجای استدالل ،برشی از زندگی واقعی
شخصیتها را محاکات میکند و مخاطب با این استناد حقیقتنما داستان را باور میکند.
در اغلب متون داستانی تعلیمی گذشته ،نویسنده با نگرشی نتیجهگرا ،سعی میکند
تنها خالصهای از داستان را ارائه دهد تا هدف و پیام اصلی خود را (نتیجهگیری) در ادامۀ
آن بیان کند .در این شیوه ،داستان و سیلهای برای بیان آن هدف تعلیمی است؛ اما وقتی
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وارد جهان داستان مثنوی میشویم ،صدای غالب داستان ،صدای شخصیتهاست تا صدای
راوی .درحالیکه در اغلب متون تعلیمی پیشین ،راوی تعلیمدهنده صدای غالب را دارد.
در داستان مثنوی راوی در حین نقل روایت ،گاه سکوت میکند و اجازه میدهد مخاطب
به تماشای مستقیم «کنش و گفتار» شخصیتها بنشیند .وقتی مخاطب غرق در لذت
تماشای داستان میشود ،راوی اجازه میدهد همۀ سخنان از زبان شخصیتها بیان شود
و گاه با شخصیتی از شخصیتهای داستان همصدا میشود و به نتیجهگیری میپردازد و
گاه داستان را بدون نتیجهگیری رها میکند تا مخاطب خود از تماشای آن به نتیجۀ
دلخواه برسد؛ بنابراین در مثنوی عالوه بر هدفهای تعلیمی ،خود داستان و
شخصیتپردازی هدف اصلی و محوری داستان میشود.
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پیوستها
 .1داستان صوفی و خادم الحول؛ مثنوی ،دفتر  ،1بیت  113به بعد
تا شبی در خانقاهی شد قنق
 .1صوفیی میگشت در دور افق
.4
.7
.1
.2
.6
.3
.1
.7
.11
.11
.14
.17
.11
.12
.16
.13
.11
.17

یک بهیمه داشت در آخر ببست
پس مراقب گشت با یاران خویش
حلقۀ آن صوفیان مستفید
خوان بیاوردند بهر میهمان
گفت خادم را که در آخر برو
گفت الحول این چه افزون گفتنست
گفت تر کن آن جواش را از نخست
گفت الحول این چه میگویی مِها
گفت پاالنش فرو نه پیش پیش
گفت الحول آخر ای حکمت گزار
جمله راضی رفتهاند از پیش ما
گفت آبش ده ولیکن شیرگرم
گفتاندر جو تو کمتر کاه کن
گفت جایش را بروب از سنگ و پشک
گفت الحول ای پدر الحول کن
گفت بستان شانه پشت خر بخار
خادم این گفت و میان را بست چست
رفت وز آخر نکرد او هیچ یاد

او به صدر صفه با یاران نشست
دفتری باشد حضور یار بیش...
چونک بر و جد و طرب آخر رسید
از بهیمه یاد آورد آن زمان
راست کن بهر بهیمه کاه و جو
از قدیم این کارها کار منست
کهآن خرپیرستودندانهاش سست
از من آموزند این ترتیبها
داروی منبل بنه بر پشت ریش
جنس تو مهمانم آمد صد هزار
هست مهمان جان ما و خویش ما
گفت الحول از تو ام بگرفت شرم
گفت الحول این سخن کوتاه کن
ور بودتر ریز بر وی خاک خشک
با رسول اهل کمتر گو سخن
گفت الحول ای پدر شرمی بدار
گفت رفتم کاه و جو آرم نخست
خواب خرگوشی بدان صوفی بداد
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.41
.41
.44
.47
.41
.42
.46
.43
.41
.47
.71
.71
.74
.77
.71
.72
.76

.73
.71
.77
.11
.11
.14
.17
.11
.12
.16
.13
.11

رفت خادم جانب اوباش چند
صوفی از ره مانده بود و شد دراز
کان خرش در چنگ گرگی مانده بود
گفت الحول این چهسان ماخولیاست
بازمیدید آن خرش در راه رو
گونگون میدید ناخوش واقعه
گفت چاره چیست یاران جستهاند
باز میگفت ایعجب آن خادمک
من نکردم با وی اال لطف و لین
هر عداوت را سبب باید سند
باز میگفت آدم با لطف و جود
گرگ را خود خاصیت بدریدنست
باز میگفت این گمان بد خطاست
صوفی اندر و سوسه و آن خر چنان
آن خر مسکین میان خاک و سنگ
کُشته از ره جملۀ شب بیعلف
خر همه شب ذکر میکرد ای اله
با زبان حال میگفت ای شیوخ
پس به پهلو گشت آن شب تا سحر
روز شد خادم بیامد بامداد
خرفروشانه دو سه زخمش بزد
خر جهنده گشت زان تیزیی نیش
چون که صوفی بر نشست و شد روان
هر زمانش خلق برمیداشتند
آن یکی گوشش همی پیچید سخت
وآن دگر در نعل او میجست سنگ
باز میگفتند ای شیخ این ز چیست
گفت آن خر کو به شب الحول خورد
چونک قوت خر بشب ال حول بود

کرد براندرز صوفی ریشخند
خوابها میدید با چشم فراز
پارهها از پشت و رانش میربود
ایعجب آن خادم مشفق کجاست
گه به چاهی میفتاد و گه به گو
فاتحه میخواند او و القارعه
رفتهاند و جملۀ درها بستهاند
نه که با ما گشت هم نانونمک
او چرا با من کند برعکس کین
و رنه جنسیت وفا تلقین کند
کی بر آن ابلیس جوری کرده بود...
این حسد در خلق آخر روشنست
بر برادر این چنین ظنم چراست...
که چنین بادا جزای دشمنان
کژ شده پاالن دریده پالهنگ
گاه در جان کندن و گه در تلف
جو رها کردم کم از یک مشت کاه
رحمتی که سوختم زین خام شوخ...
آن خر بیچاره از جوع البقر
زود پاالن جست بر پشتش نهاد
کرد با خر آنچه زان سگ میسزد
کو زبان تا خر بگوید حال خویش
رو درافتادن گرفت او هر زمان
جمله رنجورش همی پنداشتند
وآن دگر در زیر کامشجست لخت
و آن دگر در چشم او میدید زنگ
دینمیگفتیکهشکراین خرقویست
جز بدین شیوه نداند راه کرد
شب مسبح بود و روز اندر سجود

 .1داستان محتسب و مست ،دفتر  ،1بیت  1611به بعد
.1
.7

محتسب در نیمشب جایی رسید
گفت« :هی مستی چه خوردستی بگو»

گفت« :آخر در سبو و اگو که چیست

.1

گفت« :آنچه خوردۀ آن چیست آن»

گفت« :آنکه در سبو مخفی ست آن»

.2

دور میشد این سوال و این جواب

ماند چون خر محتسباندر خالب

.4

در بن دیوار مردی خفته دید
گفت«:ازین خوردم که هستاندر سبو»
گفت«:ازآن که خورده ام» گفت«:این خفیست»
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نشانهمعناشناسی نظامهای گفتمانی داستان «تشخند»
1

شهال خلیل الهی
زهرا جاللی
غفار برجساز7
طحان4

چکیده
نشانهمعناشناسی ،شناخت چگونگی کارکرد ،تولید و دریافت معنا در نظامهای گفتمانی است.
کنش و شَوِش ،بهعنوان عوامل گفتمانی مهم ،باعث شکلگیری گفتمان و ایجاد تغییر از وضعیتی
به وضعیت دیگر و حالتهای پس از تغییر میشوند .کنش ،نظامهای گفتمانی هوشمند و شَوِش،
نظامهای گفتمانی احساسی را بهوجود میآورد .هدف این پژوهش بررسی انواع نظامهای گفتمانی
در داستان کوتاه «تشخند» اثر حسن بنیعامری است و مسأله اصلی آن پرداختن به شرایط
تولید معنا در نظامهای گفتمانی کنشی و شَوشی داستانی با موضوع دفاع مقدس است .این
پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام گرفته است .بررسیها نشان میدهد که گفتمان تجویزی
مایۀ اصلی طرح داستان است و گفتمانهای حسی-ادراکی و عاطفی با فعالیت گونههای حسی
شکل میگیرند و ضایعههایی برای کنش اصلی داستان میگردند .همچنین طرحوارههای فرایند
عاطفی گفتهپرداز (راوی) نشان داده میشوند و ترسیم مربع معنایی و مربع تنشی داستان از دیگر
دستاوردهای این پژوهش است.
واژههای کلیدی :نشانه-معناشناسی ،نظام گفتمانی ،مربع معنایی ،مربع تنشی.

 .1مقدمه
نشانه-معناشناسی گفتمانی ( )discursive semio-semanticsبرآیند نشانهشناسی
ساختگرا و پساساختگراست (نگ .احمدی .)11-73 :1711 ،نشانهشناسی ساختارگرا
براساس نظر سوسور -که نشانه را پیوند یک صدا یا تصویر (دال) و یک مفهوم (مدلول)
میداند -بنا نهاده شد .در نشانهشناسی پییرسی ،رابطۀ دال و مدلول ،رابطهای متقارن
است و هرچند پییرس مرجع نشانه را بهطور کامل در نظر میگیرد ،بهدلیل در نظر نگرفتن
عامل حسی-ادراکی که فرایند معنا را هوشمندانه کنترل میکند ،هنوز نمیتوان از
 1عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد
 .2کارشناس ارشد دانشگاه شاهد
 .3عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
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نشانهمعناشناسی گفتمانی سخن گفت (شعیری /1711 ،الف .)11 :یلمسلف ،زبانشناس
دانمارکی ،نظریۀ نشانهشناسی سوسور را تکمیل و رابطۀ فرایندی دو سطح بیان و محتوا
را جانشین رابطۀ دال و مدلولی کرد (همان .)11 ،نشانهشناسی یلمسلفی ،برخالف
نشانهشناسی ساختگرا ،با اعتقاد به حضوری جسمانهای بین دو سطح بیان و محتوا ،رابطۀ
دنیای بیرون و درون را به رابطهای حسی-ادراکی و سیال تبدیل میکند (شعیری و وفایی،
 .)4 :1711گرمس در تکمیل بحث سطح زبانی یلمسلف ،سطح بیان را برون-نشانه
( )exteroceptionو سطح محتوا را درون-نشانه ( )interoceptionمینامد و
موضعگیری انتزاعی گفتهپرداز یا سوژه (حضور جسمی تخیلی و نه جسمی واقعی) را در
ارتباط با این دو نشانه جسم-نشانه یعنی جسمانه ( )proper corpsمینامد .جسمانه
پایگاهی است که احساس و ادراک سوژه در آن جای گرفته و از آنجاست که مرزهای
معنایی جابهجا میشوند و زمینۀ عبور از نشانهشناسی ساختگرا به نشانهمعناشناسی
گفتمانی را فراهم میکند (شعیری1711 ،الف .)14 :نشانهمعناشناسی گفتمانی به مطالعۀ
شکلگیری و تولید معنا در نظامهای گفتمانی میپردازد «زیرا فرایند معناسازی تحت
نظارت و کنترل نظام گفتمانی قرار دارد» (شعیری .)4 :1774 ،نظامهای گفتمانی بر
فرایندی ،پویا ،سیال و پدیداری زبان تکیه دارد.
گفتمان بهدلیل پویایی همواره ما را با نوعی موضعگیری گفتمانی ،بسط
روابط ،تعامل بین نیروهای همسو یا همگرا و ناهمسو یا واگرا روبهرو میکند.
این تنش گفتمانی سبب ایجاد فشارهها ) (intensitéو گسترههایی
( (extensitéمیشود که گفتمان را به کنشی زنده تبدیل میکند .پس
در طول گفتمان است که کنش گفتمانی شکل میگیرد و کنشگر با تولید
معنا خود را بیش از پیش به ما میشناساند (شعیری /1711 ،الف.)76 :
بنابراین نظامهای گفتمانی یا مبتنی بر کنش ( )actionهستند ،یعنی عوامل کنشی
روایت را به جلو میبرند ،یا مبتنی بر شَوِش ( )étatهستند.
کنش به عملی گفته میشود که میتواند ضمن تحقق برنامهای موجب
تغییر وضعیتی به وضعیتی دیگر گردد .به عقیدۀ گِرمس ( )Greimasو
کورتز ( ،)Courtésکنش گفتمانی یعنی تحقق برنامهای ،روایی که خود
به سبب استفاده از فرایند روایی یا نظام همنشینی در گفتمان حاصل
میشود( .شعیری و وفایی.)11 :1711 ،
و شوش« ،توصیفکنندۀ حالتی است که عاملی در آن قرار دارد یا بیانکنندۀ وصال عاملی
با ابژه یا گونهای ارزشی است» (همان .)14 ،بنا به نظریه اریک الندوفسکی (Landowski
 )Ericنظام گفتمانی هوشمند یا کنشی نظامی است که در آن بروز معنا بر اساس
شرایطشناختی ،تابع برنامهریزی و مبتنی بر اهداف از پیش تعیینشده است .در این نظام
با سه گونه گفتمانی تجویزی ،القایی و مراممدار روبهرو هستیم و در نظام گفتمانی
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احساسی ،بروز معنا تابع سه جریان تنشی-عاطفی ( ،)tensive-emotiveحسی-ادراکی
( )sensitive-perceptiveو زیباییشناختی ( )esthétiqueاست .در چنین نظامی،
گفتمان دارای ویژگیهایی مثل همترازی حسی ()Sensitive co-Equilibrium
پدیدارشناختی و همحضوری ( )Co-Presenceاست (.)Landowski, 2005: 43
نظام گفتمانی احساسی یا شَوشی ،مبتنی بر حضور است؛ یعنی ما با «نظامی تعاملی مواجه
هستیم که بهرغم ویژگی پویا ،بر خود تعامل یعنی آنچه دو طرف رابطه در هنگام ارتباط
حس میکنند ،تکیه دارد .چنین تعامل حسی که بر اساس حضور شکل میگیرد ،تعاملی
«حضوری» است» (شعیری و وفایی.)41 :1711 ،
هدف این مقاله شناخت و تبیین نظامهای گفتمانی داستان «تشخند» با رویکرد
نشانهمعناشناسی است .مسألۀ اصلی آن بررسی انواع نظامهای گفتمانی حاکم بر این
داستان و پاسخ به این پرسش است که چگونه در داستانی با موضوع جنگ نظامهای
احساسی در بطن نظامهای روایی شکل میگیرد؟ همچنین شکلگیری طرحوارۀ عاطفی،
مربع معنایی و تنشی را در داستان نشان میدهد.
 .1پیشینه تحقیق
حسین پاینده در کتاب داستان کوتاه ایران ( ،)1717تنها کسی است که ساختار
«تشخند» را از دیدگاه رئالیستی با هرم فرایتاک مطابقت داده است و برای این منظور
اجزای سهگانۀ داستان (آغاز ،میانه و فرجام) و زمان و مکان را بررسی کرده است؛ بدین
ترتیب که نویسنده در بخش آغازین به زمینهچینی برای «کنش خیزان» میپردازد و
زمان ،مکان و شخصیت اصلی را به خواننده معرفی میکند .در بخش دوم (میانه) -که
گفتوگویی بین شخصیت اصلی و پیرمرد است ،کنش خیزان شروع میشود و کشمکشی
معین شکل میگیرد .در بخش فرجام ،کشمش راوی به پایان رسیده و رویدادها آهنگ
کندی به خود میگیرند (کنش افتان) .از نظر پاینده ساختار «تشخند» با هرم فرایتاک
کامالً مطابقت دارد.
 .6معرفی نویسنده
حسن بنیعامری ،سال  1716در شیراز متولد شد .او پیش از ورود به حوزۀ نویسندگی،
فعالیت هنری خود را با کارگردانی تئاتر آغاز کرد ،سپس مدتی به روزنامهنگاری و همکاری
با نشریات مختلف پرداخت .بنیعامری فعالیت نویسندگیاش را با پرداختن به حوزۀ جنگ
و دوران دفاع مقدس شروع کرد .آثار او عبارتاند از :اینجا مجنون است ،به گوشم،
گنجشکها بهشت را میفهمند ،بابای آهوی من باش ،نفس نکش ،بخند ،بگو سالم ،آهسته
وحشی میشوم ،فرشتهها بوی پرتقال میدهند و مجموعه داستانهای دلقک به دلقک
نمیخندد و الالیی لیلی که با اقبال خوبی از سوی منتقدان مواجه شد
(« .)ghatreh.comتشخند» یکی از دوازده داستان ،مجموعه داستان کوتاه الالیی
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لیلی است؛ این کتاب در سال  1711منتشر شد و دو داستان این مجموعه« :الالیی لیلی»
و «عکس گرفتن با چشم گنجشک» برگزیدۀ جایزۀ هوشنگ گلشیری شدند.
 .5خالصه داستان
سرباز جوانی مسئول رساندن پیامی از جبهه سوسنگرد به بیشهدراز است .در راه دیگران
به او به چشم سرباز فراری نگاه میکنند و او خواهان رفع اتهام از خویش است .داستان با
یک نگاه و یک سؤال کنایهای از سوی راننده تانک شروع میشود .راوی با خستگی پاسخ
میدهد .صدای گریه نمیگذارد بفهمد راننده تانک چه میگوید و تنها حس میکند که
غرولند کرده و از غیرت و فرار گفته است .راوی برای تبرئه خود دست به جیب میبرد تا
کاغذ پیغام را نشان دهد .زنی از او آب میخواهد که با سر و ته کردن قمقمه به او
میفهماند که او نیز تشنه است .از پیرمردی راه بیشهدراز را میپرسد .او نیز با نگاه و سؤالی
شبیه راننده تانک پاسخ میدهد .هواپیما جاده را بمباران میکند و راوی تانک و رانندهاش
را در حال سوختن میبیند .دچار تردید میشود و لحظهای تصمیم میگیرد که برگردد،
ولی به راه خود ادامه میدهد .موج انفجار او را به پایین جاده پرت میکند .پایش ترکش
خورده است .پیرزنی را میبیند که برای دفن کردن جنازه دو دختر با کاسۀ مسی چاله
میکند« .نگاهش مانند نگاه سنگین رانندۀ تانک است» (بنیعامری .)11 :1711 ،راوی
(سرباز جوان) سعی میکند به او کمک کند؛ اما پیرزن دست او را پس میزند و دماغش
را باال میکشد .دخترکی در اطراف پیرزن بازی میکند .او تنها کسی است که با راوی
ارتباط برقرار میکند .دخترک به او میگوید که چقدر حرف میزند و برای چه آنجا آمده
است« ،و من ...خیلی آنی احساس تنهایی و دوری میکنم ...هیچکس آن جا نیست که
مثل من مردی جوان باشد .همه یا زناند یا پیرمردهایی از کار افتاده یا دخترکهایی
بازیگوش( ».همان .)14 ،او باز دست در جیب میکند« .مردی از باالی پل داد میزند :هر
کی آن پایین پناه گرفته بیاید باال با ماشین برود عقب( ».همان) .او به پیرمردها و زنها
و بچهها کمک میکند تا بیایند روی پل .راوی به پیرزن میگوید که فرار نکرده؛ اما او
بیاعتنایی میکند .به پیش راننده جیپ میرود و کاغذ پیغام را به او میدهد و مأموریتش
را با صدای بلند توضیح میدهد به گونهای که پیرزن بشنود .جیپ به راه میافتد« .پیرزن
چیزی به دخترک میگوید و دخترک نگاه به او و مادرش و من میکند و دست تکان
میدهد» (همان .)11 ،راوی با خوشحالی برای آنها دست تکان میدهد .پیرزن به او نگاه
نمیکند« .و من همین برام مهم است ...که بدانم دیگر نگاه آتشریز ندارد» (همان).
 .1بعد زمان و مکان گفتمان
زمان داستان کامالً کلی است .در متن هیچ اشارۀ مستقیمی به زمانی خاص نشده و از
فضای داستان میتوان به زمان وقوع ماجرا پی برد .داستان در روزی گرم ،هنگام حملۀ
عراق به سوسنگرد شکل میگیرد .اما بعد مکان اندکی آشکارتر است .جادهای بین
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سوسنگرد و بیشهدراز؛ ماجرا در نزدیکی پلی کنار بیشهدراز اتفاق میافتد .مکان داستان
کامالً باز است و هیچ جای بستهای در آن دیده نمیشود .سوسنگرد ،جاده ،بیشهدراز ،چاله
و پل نشانههای مکانی موجود در متن داستان هستند.
 .3نظامهای گفتمانی
 .1-3گفتمان تجویزی
[گفتمان تجویزی بر] رابطۀ بین دو کنشگر و برنامۀ از قبل تعیینشده
داللت میکند .در این نظام تعاملی ،یکی از دو طرف موظف به پیروی و
هماهنگی خود با برنامهای است که به او داده میشود .در چنین نظامی،
کنشگر بر اساس برنامه یا قرارداد تنظیمی یا دستوری عمل میکند
(شعیری و وفایی.)13 :1711 ،
در این گفتمان ما با کنشگزاری مواجه هستیم که در موقعیتی برتر نسبت به کنشگر
قرار دارد و میتواند او را وادار به انجام کنش کند .در چنین نظامی رابطه بین کنشگزار
و کنشگر از باال به پایین است .کنش خود دارای دو مرحله توانش ( )competenceو
پردازش ( )performanceاست .ابتدا کنشگر توان الزم برای اجرای کنش را بهدست
میآورد و سپس به انجام آن میپردازد ،ممکن است کنشگر در پردازش کنش به موانع و
مشکالتی برخورد کند که تحت عنوان ،ضایعههای کنشی ،شناخته میشوند .کنشگزار
پس از انجام کنش و قبل از اجرای قرارداد وارد مرحلۀ ارزیابی آن میشود؛ اگر کنش بر
اساس قرارداد انجام شده باشد ،کنشگر پاداش خود را دریافت میکند؛ در غیراین صورت
پاداشی نصیب او نمیشود ،حتی ممکن است تنبیه شود .ارزیابی با فعالیتشناختی شروع
میشود و با فعالیت کاربردی خاتمه مییابد .این نظام را با الگوی زیر میتوان ترسیم کرد:

ساختار اصلی داستان بر اساس گفتمان تجویزی است .راوی کنشگری است که بر
اساس دستور کنشگزار (علیرضا) باید پیغامی از جبهۀ سوسنگرد به بیشهدراز برساند.
سرباز جوان است و توان پیاده رفتن را دارد و به همین منظور بهسوی بیشهدراز حرکت
میکند .ارزیابیشناختی توسط رهگذرانی (راننده تانک ،پیرمرد ،پیرزن) که سرباز را در
مسیر حرکت میبینند ،انجام میشود .این ارزیابی کامالً منفی است ،زیرا آنها او را سربازی
فراری میپندارند که به جبهه پشت کرده است .ارزیابی کاربردی در پایان داستان توسط
پیرزن انجام میشود .وی بعد از اطالع از علت دور شدن سرباز از خط مقدم از کودک
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میخواهد که برای او دست تکان دهد این رضایت قلبی پیرزن از سرباز همچون پاداشی
است که باعث شادی و احساس رضایت در وی میشود.

راوی یا سرباز جوان در بین مسیر انجام کنش با ضایعههای کنشی بسیاری مواجه
میشود که ممکن است او را از ادامۀ مسیر و رساندن پیام بازدارد .ضایعههای کنشی در
گفتمان متن عبارتاند از:
1
 .1خستگی که باعث کندی حرکت او میشود؛ گفتهپرداز ( )énonciateurبا آوردن
جمالت کوتاه دو تکهای اخباری این خستگی را برای گفتهیاب)énonciataire( 4
ملموس میکند« :پاهام خستهاند .قدمهام آهستهاند .فقط میگویم :شما بروید .بچهها
منتظرتان هستند( ».بنیعامری.)33 :1711 ،
 .4برخوردها و کنشهای دیگر کنشگران داستان که به چشم یک فراری از جنگ به او
نگاه میکنند و سرباز را از نظر عاطفی تحت تأثیر خود قرار میدهند که در گفتمان
احساسی به آن میپردازیم.
 .7هواپیمای دشمن که بارها جاده را بمباران میکند و او را از حرکت بازمیدارد« :هواپیما
بازمیآید .بمبها از زیر شکمش جدا میشوند .میپرم داخل چالهای اندازۀ خودم .هرم
آتش را حس میکنم که از باالی سرم میگذرد .دستم و گوشۀ پیراهنم میسوزد».
(همان.)31 ،
 .1دیدن تانک و رانندهاش که در آتش میسوزند ،راوی را تحت تأثیر قرار میدهد که
تصمیم میگیرد ،به میدان جنگ بازگردد« :کاغذ پیام را از جیبم درمیآورم .میل عجیبی
به پاره کردنش دارم وقتی یاد نگاه راننده میافتم .قدمی هم طرف سوسنگرد برمیدارم».
(همان) ،اما او باید برای کمک به همرزمانش مأموریت خویش را به پایان برساند.
بههمیندلیل به راه خود ادامه میدهد« .اما نمیشود ،نمیتوانم .برگردم» (همان).
 .2زنی که برای پیدا کردن فرزندش از او کمک میخواهد.
 .6خوردن ترکش به پایش که توانایی او را برای رساندن پیغام میکاهد« :حتماً ترکشی
چیزی خوردهام .حاال که سرد شدهام دردش عذابم میدهد( ».همان.)11 ،
با وجود تمام ضایعههای کنشی سرباز میداند که انجام مأموریت او میتواند به این
ضایعهها خاتمه دهد؛ چون دیگر توان انجام کنش را ندارد ،تبدیل به کنشگزار میشود و
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انجام کنش (رساندن پیام) را به یکی از بچههای ستاد واگذار میکند؛ زیرا وی بهدلیل
داشتن جیپ ،توانش الزم برای انجام مأموریت را بیش از او دارد.
 .1-3گفتمان القایی
در این نظام گفتمانی «هر دو طرف کنش یا برنامه در تعامل با یکدیگر سبب تعیین کنش
یا شکل گرفتن آن میشوند؛ یعنی یکی از دو طرف تعامل باید طرف دیگر را به اجرای
کنش متقاعد کند» (شعیری و وفایی .)11 :1711 ،در اینگونه ،دو کنشگر موقعیتی
یکسان دارند و یکی از دو طرف ،بر توانش دیگری تأثیر میگذارد و کنش مورد نظرش را
به او القا میکند و برای این منظور از شیوههایی چون :اغوا ،تحریک ،تهدید ،ترس ،تحذیر
و ...استفاده میکند .در پایان ،کنش نیز مورد ارزیابی و قضاوت قرار میگیرد .طرحوارۀ
نظام گفتمانی القایی بهشکل زیر نشان داده میشود:

گفتمان القایی بهکار رفته در این داستان بهصورت ضمنی و غیرصریح است .به نظر
اورکیونی (« c. Kerbrat-(Orecchioniالقائات همواره باید در لفافه و بهصورت
پوشیده بیان شوند و اصل وجودی القائات ،پنهان بودن و گریز آنها از ظهور و حضور
است» (اسداللهی تجرق .)141 :1711 ،این القائات به دو شیوه کالمی و غیرکالمی انجام
میشود .شیوۀ کالمی آن با استفاده از کنایات برای ارسال پیامی جدی و انتقادی است که
برای تخریب راوی بهکار برده میشوند .شیوۀ غیرکالمی بارز موجود در متن نیز استفاده
از رمزگان نگاه است که در اکثر موارد با کنایههای کالمی همراه میشود .داستان با یک
نگاه و یک کنایه آغاز میشود« .سری از برجک تانک بیرون میآید .نگاه به من میکند.
میگوید :کجا؟ سوسنگرد این طرف است» (بنیعامری .)33 :1711 ،این نگاه و پرسش
تأکیدی مبتنی بر تحذیر و تحقیر است؛ به این معنا که چرا سرباز خالف جهت جبهۀ
جنگ حرکت میکند و فراری بودن را به راوی القا میکند .همین شیوه دربارۀ گفتمان
پیرمرد نیز صدق میکند« :نگاهش میچرخد روی تفنگ و پا و دست و صورتم .میگوید:
جنگ به آنجا هم رسیده؟» (همان .)31 ،نگاه او نیز مالمتگر است و چرخش نگاه او بر
تفنگ و پا و دست و صورت این معنا را القا میکند ،تو که مجروح نیستی .اسلحه هم
داری ،چرا به بیشهدراز میروی و نمیجنگی .این القائات را با عبارت کنایهایی مبتنی بر
سرزنش «جنگ به آنجا هم رسیده؟» و دور شدن سریعش که حتی برای گرفتن جواب
نمیایستد ،تکمیل میکند .راوی برای تبرئۀ خویش دست در جیب میبرد تا شاید پیغام
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را به آنها نشان دهد؛ ولی هیچکدام منتظر گرفتن جواب نمیشوند .گفتمانهای القایی
متن همراه با صحنۀ سوختن تانک و رانندهاش در آتش راوی را برای لحظهای اغوا میکند
که برخالف دستوری که به او داده شده ،کاغذ پیغام را پاره کند و به جنگ بازگردد حتی
قدمی نیز بهسوی سوسنگرد برمیدارد.
این نگاه مبتنی بر تحقیر و تحذیر بار دیگر وجود راوی را احاطه میکند .اینبار از
سوی پیرزنی که در حال کندن گور برای نوههایش است؛ با این تفاوت که نگاه دیگر
مستقیم نیست ،بلکه همراه با بیاعتنایی و از گوشۀ چشم است« :از گوشۀ چشم نگاهم
میکند» (همان .)37 ،پیرزن در جواب سؤاالت راوی سکوت میکند و «دماغش را باال
میکشد( ».همان )17،11 ،14 ،11 ،11 ،که کنایهای از بیاعتنایی کردن است .پیرزن با
نوع نگاه «آتشریز» و بیاعتناییاش به راوی القا میکند که او در مرگ نوههایش و آوارگی
مردم مقصر است« :پیرزن گاه از گوشۀ چشم نگاه به من میکند ،گاه به تفنگم ،گاه به
مادر آن دخترک» (همان .)11 ،راوی در تعامل با پیرزن برای مجاب کردن او به حرف
زدن از شیوۀ کالمی مبتنی بر تحریک استفاده میکند« :کم میآید ازت با یک مرد حرف
بزنی؟» (همان ،)11 ،راوی با بیان محکم نشانۀ «یک مرد» خود را بزرگ جلوه میدهد تا
شاید پیرزن سکوتش را بشکند ،اما موفق نمیشود .پیرزن بیاعتنا از چالۀ گور شده بیرون
میآید و دخترها را در آن میگذارد .دست به کمر میزند و بدین گونه به سرباز میفهماند
به خود متکی است و نیازی به مرد بودن نیست .او خود از هر مردی قویتر است و برخالف
انتظار راوی بدون هیچ اشک و گلهای بر روی جنازهها خاک میریزد.
در قسمت پایانی داستان راوی برای مجابسازی پیرزن ،علت دور شدن از میدان جنگ
را توضیح میدهد .ولی فایده ندارد .بههمیندلیل از شیوۀ القایی دیگری کمک میگیرد.
نزد رانندۀ جیپ که آشناست ،میرود و مأموریتش را با صدای بلند توضیح میدهد ،به
گونهای که پیرزن صدای او را بشنود و در همان حال ،پیغام را به راننده میدهد تا به فالن
موقعیت برساند .اگر چه ظاهراً این عمل او موفقیتآمیز نیست ،اما «پیرزن چیزی به
دخترک میگوید و دخترک نگاه به او و مادرش و من میکند و دست تکان میدهد».
(همان )11 ،و دست تکان دادن دخترک که با رضایت مادر و پیرزن است نشانۀ موفقیت
راوی در رابطۀ تعاملی خویش است.
 .6-3نظام گفتمان اخالقی ،مرامی (اتیك)
[گفتمان مراممدار یا اتیک] نوعی تعامل است که در آن یکی از دو طرف
بر اساس اخالق اجتماعی– فرهنگی یا وظیفۀ اخالقی-مرامی به کنش رو
میآورد .البته زمینۀ اعتقاد به انجام دادن وظیفۀ فرهنگی یا اخالقی ،باور
است .باوری بنیادی که بهشکل ریشهای در انسانها وجود دارد (شعیری و
وفایی.)17 :1711 ،
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کنش اتیکی راوی ،لحظهای که با پیرزن روبهرو میشود ،تالش میکند با او حرف بزند تا
پیرزن هر چه که در دلش تلنبار شده بگوید و درد دل کند؛ اما پیرزن مقاومت میکند.
راوی سعی میکند برای کندن چاله کمک میکند؛ اما او دستش را پس میزند .ولی راوی
باز برای همدردی با وی میکَند .در قسمت دیگری از داستان نیز ،بر اساس اتیک رفتار
میکند و با وجود اینکه مجروح شده« ،کمک میکنم پیرمردها و زنها و بچهها بیایند
روی پل» (بنیعامری )17 :1711 ،و سوار جیپی بشوند که به عقب برمیشود.
 .5-3گفتمان حسی-ادراکی
در این نظام گفتمانی ،احساسات بنمایۀ تولیدات زبانی ما هستند؛ یعنی جریانات حسی
به تولید معنا میپردازند .گونههای حسی انسان «دیدن ،شنیدن ،المسه ،چشایی ،بویایی،
حرکتی» مایههای اولیه تولید معنا هستند.
بررسی فرایند گفتمانی در بعد حسی-ادراکی بهمعنای به کارگیری دیدگاه
هستیمدار و پذیرش حضوری حسی-ادراکی در ارتباط با دنیای پیرامون
خود در تولید معنا است .این دیدگاه با رجوع به سرچشمههای ادراک حسی
در تولید معنا بهنوعی هستیشناسی در تولیدات زبانی قائل بوده و نگاهی
پدیدارشناختی به فرایند تولید معنا بههمراه دارد (آیتی.)111 :1774 ،
در این گفتمان ،ارتباط ،حضوری است« .شیوۀ حضور یا شیوۀ عملکرد هر یک از دو طرف
درگیر تعامل ،موجب احساس در طرف دیگر میشود که به واکنش یا حرکت کنشگر
میانجامد» (شعیری و وفایی .)41 :1711 ،تشخند داستان رئالیستی جنگی است که
راوی در بطن آن قرار دارد و گفتهپرداز تمامی حواس را بهکار گرفته تا حادثهای واقعی از
جنگ را بهتصویر بکشد .دیدن بر تمامی داستان با نشانۀ نگاه سایه افکنده است .حس
دیداری سوژهها را از پوستۀ خود جدا میسازد و با انفصال پوستهای ،پوستۀ جدیدی نمایان
میشود .نگاه رانندۀ تانک در حقیقت برقراری رابطۀ تعاملی است که راوی با حسی-حرکتی
پاسخ میدهد« .انگشتم طرف آتش را نشانش داد( ».بنیعامری .)33 :1711 ،همزمان
صدای گریه زنها و بچهها راوی را احاطه میکند و حس شنیداری او را تحت کنترل
خویش درمیآورد که قدرت درک کالم رانندۀ تانک را از او میگیرد .حس دیداری و
شنیداری راوی کامالً فعال است .دیدن جادهای که پر از ماشین ،تانک ،زرهپوش ،جنازه و
زخمی است و صدای گریه و هواپیمایی که بارها از روی جاده میگذرد و آنجا را بمباران
میکند و صدای انفجار بمبها و تانکها.
شنیدن مقدمۀ حرکت است .راوی در جواب زنی که از او آب میخواهد ،با حس حرکتی
پاسخ میدهد« :قمقمهام را براش سروته میکنم ،شانههام را باال میدهم ،با تکانهای
مأیوس سر تا بفهمد من هم ساعتهاست آب نخوردهام( ».همان .)33 ،انفجار بمبها
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عالوهبر حس شنیداری ،حس المسهای را نیز فعال میکند« .هرم آتش را حس میکنم
که از باالی سرم میگذرد» (همان).
صداهای شنیداری خارج از آستانۀ تحمل گفتهپرداز در داستان چون صدای هواپیما،
انفجار بمبها ،گریه و نالۀ زنها و بچهها همراه با ابژههای دیداری چون تانکهای در حال
سوختن ،دستی قطع شده ،جنازهها و زخمیها چنان بر راوی تأثیر میگذارد که برای دور
شدن از این صحنه شروع به دویدن میکند؛ اما حضور پدیداری هواپیما بر کل فضای
داستان احاطه دارد و صداهای دیگر را میپوشاند و گفتهپرداز از آن نمیتواند بگریزد:
«هواپیما بازمیآید .تمام صداهای ناله فرو میخوابند .فقط صدای سوختن میآید و گذر
پر صدای هواپیما و باز آتش ،آتش ،آتش» (همان .)31 ،موج انفجار او را به زمین میکوبد.
حس المسه و چشایی گفتهپرداز نیز با احساس درد در قفسۀ سینه و مزۀ شوری خون
وارد عمل میشوند .راوی با پرت شدن به زیر پل ،ابژهها و سوژههایی چون دو جسد که با
پارچهای سفید رویشان کشیده شده و پیرزنی که با کاسۀ مسی چاله میکند .نظرش را
جلب میکند .دو نگاه متفاوت در این قسمت داستان وجود دارد یکی نگاه پیرزن است که
معنای ضمنی دارد و گفتمانی غیرصریح که در بخش القایی توضیح داده شد؛ و دیگری
نگاه دخترک و راوی است که بیشتر جنبۀ دیداری دارد و راوی را به مرحلهای از گفتمان
عاطفی وارد میکند.
 .1-3گفتمان تنشی-عاطفی
مطالعۀ جریان عاطفی گفتمان ،بهمعنای بررسی شرایط شکلگیری و تولید نظام عاطفی
و چگونگی ایجاد معنا از طریق آن است .در نظام گفتمانی روایی هدفگیری معنایی از
نقصان سرچشمه و با رفع نقصان شکل میگیرد .تولید معنا تابع تغییر وضعیتی به وضعیتی
(ایستا) است؛ اما در نظام گفتمانی عاطفی ،معنا عنصری ناپایدار است که مبنای آن کنش
نیست بلکه «مبنای شکلگیری آنها را باید در نقصانی فلسفی ،عاطفی ،شوشی و گاهی
جبرانناپذیر جست( ».شعیری .)177 :1774 ،عناصر دخیل در فرایند عاطفی گفتمان که
باعث معناسازی در متن میگردند عبارتند از :افعال مؤثر ( )verbs modalکه مستقیماً
نقش کنشی ندارند ،اما بر افعال کنشی تأثیر میگذارند که شامل «خواستن ،بایستن،
دانستن ،توانستن و باور داشتن» میشوند .آهنگ ) (rythmeیا نمود ( ،)aspectآهنگ
گفتار هدفمند است و بر اساس نظم و برنامهای خاص ظاهر میشود« .منظور از آهنگ،
چگونگی روند حرکت گفتمان است و نمود شرایطی است که بر اساس آن روند حرکت
فرصت بروز مییابد» (همان .)124 ،تندی یا کندی ریتم کلمات و جمالت میتواند بیانگر
فضای عاطفیای باشد که شوشگر در آن قرار دارد .جسمار ( ،)corps properیکی از
شیوههای مهم بروز عواطف بیان آن از طریق جسم است .واکنشهایی مثل قرمز شدن،
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رنگپریدگی ،لرزیدن ،پوزخند زدن ،از جا پریدن و ...همه بیانگر این مطلب هستند که
بعضی از فعالیتهای عاطفی در جسم بروز میکنند.
[صحنههای عاطفی ( ])emotional scenesشوشگر عاطفی قبل از هر
چیز با قابلیت جسمانی خود در صحنه حضور دارد؛ یعنی اینکه قادر به
دیدن ،شنیدن ،حس کردن ،لمس نمودن و عکسالعمل نشان دادن است.
اگر شوشگری با چنین ویژگیهایی را بپذیریم ،باید به این موضوع اذعان
نماییم که هر شوشگر عاطفی میتواند تبدیل به صحنهگردانی شود که
صحنههایش باری کامالً عاطفی در پی داشته باشند (همان.)161 ،
چشمانداز یا دورنماسازی ( ،)perspectiveچشماندازسازی در گفتمان ،آن را از حالت
روایی و کنشی خارج میکند و به نظام عاطفی میرساند ،اینکه عامل گفتمانی چه زاویه
دیدی و موضعی را اتخاذ میکند در معنای تولید شده مؤثر است .کنشزایی یا سکون،
شوش عاطفی را میتوان دارای دو کارکرد دانست :یکی شوشی است که به کنش منجر
میشود ،در جملۀ (از هول حلیم ،افتاد توی دیگ) شوشگر که در فضای عاطفی خاصی
قرار دارد به کنش میپردازد .اما کارکرد دیگر شوش ،کنشزدایی و سکون است .در جملۀ
(از شدت ترس زبانش بند آمده بود) شوشگر با غلیان حالت عاطفی از انجام هر کنشی
بازمیماند
درصورتیکه عنصر عاطفی به مرکز یا پایگاهی برای تولید کنش تبدیل
شود ،فرایند عاطفی متوقف یا بسته میشود و فرایند جدیدی که آن را
کنش مینامیم آغاز میشود .ولی اگر عنصر عاطفی نهتنها خود متوقف
گردد ،بلکه مانع بروز هر نوع کنش دیگری نیز شود ،ما با نوعی سکون و
سرکوب مواجه میشویم (همان.)162 ،
ریتم کندی که بر کل فضای داستان احاطه دارد ،کندی حرکت زمان و خستگی
گفتهپرداز را به گفتهیاب القا میکند .این کندی با جمالت کوتاه و تکرار صحنههای مشابه
چون نگاهها ،عبور هواپیما :صدای ناله در متن تجلی مییابد و خستگی جسمانهای و فشاره
عاطفی ناشی از ترک میدان جنگ را در نظر راوی چند برابر میکند .سرباز دچار بحران
عاطفی است .او که خواهان جنگیدن با دشمن است ،برای انجام مأموریت به عقب
برمیشود .این نقصان در بین راه با فشارههای عاطفی که به وسیلۀ نگاههای مالمتگر
رانندۀ تانک ،پیرمرد و پیرزن و صحنههای عاطفی بر او وارد میشود ،قویتر میشود؛ تا
جایی که ممکن است کاغذ پیغام را پاره کند و به جنگ برگردد .نمونههایی از صحنههای
عاطفی موجود در متن:
صدای ناله زیاد است ...دستی قطع شده افتاده باالی چاله دارد چنگ به
خاک میزند .به دست زن میماند ،دورتر تانک آشنا و رانندهاش در آتش
میسوزند ،از وسط جنازهها و زخمیها آرام میگذرم مبادا پا روی کسی
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بگذارم ،دستی میآید مچ پایم را میگیرد .زنیست ،تمام صورتش خونین
که میگوید :بچۀ مرا ندیدی؟ (همان)31 ،
بادی بازیگوش میآید پارچۀ سفید را از روی جنازهها کنار میزند.
دخترکهاییاند با موهای پریشان و خونی و خاکآلود .دهان یکیشان باز
است .انگار در لحظۀ آخر آب خواسته بوده و همان دم جان داده بوده
(همان.)37 ،
فشارههای عاطفی چنان راوی را در تنگنا قرار میدهند که برای نجات از فشاره تالش
میکند تا با پیرزن صحبت کند .برخالف آغاز داستان دیگر نقصان عاطفی نیست که راوی
را به کنش وامیدارد ،بلکه انرژی تنشی او را بر آن میدارد که روبهروی پیرزن بنشیند و
در کندن چاله به او کمک کند ،اما پیرزن دست او را پس میزند .برای راوی زمان متوقف
میشود .توقفی که با توقف حرکت در مکان همراه است .گفتهپرداز وارد خلسۀ سکوت
میشود بهگونهای که از صداهای بسیاری که در اطراف اوست ،رها گشته و چون مجسمهای
بیجان به نظاره مینشیند .این سکوت غیرمنتظره ،شکلی از انتظار در هم شکسته 7است
که مقدم بر واقعهای غیرمعمول است .سرباز به انتظار مینشیند تا شاید پیرزن او را ببخشد:
«من مینشینم به نگاه کردن عمیق شدن چاله ،بهاندازۀ آن دو دخترک ،بیشنیدن صدای
تانکها و آتش و نالهها و حتی هواپیما .انگار زمان ایستاده» (همان .)11 ،تنها واقعهای که
سکوت را میشکند و از فشاره میکاهد حضور دخترک است که به راوی میخندد و با او
حرف میزند و نگاهش گرم است« :طوری که مرا هم گرم میکند( ».همان )11 ،و زمانی
که دخترک او را طرد میکند« :چقدر حرف میزنی تو؟ کار و زندگی نداری آمدی اینجا؟»
(همان ،)14 ،تکانهای راوی را در یک آنیت از حضوری به وضعیت حضوری دیگر منتقل
میکند .این «آن» با قید «خیلی» حذف زمان را نشان میدهد که تنهایی ،خلسۀ حضور
راوی را در برمیگیرد« :و من ...خیلی آنی احساس تنهایی و دوری میکنم» (همان)؛ زیرا
هیچ حضور جسمانهای مانند او «مردی جوان» در آن مکان نیست و هیچکسی نیست که
بفهمد او برای چه به اینجا آمده است .صدای بوق ماشین و دویدنها او را به حضور حال
بازمیگرداند .به طرف ماشین میرود .رد شدن پیرزن و دخترک از روی رد خونی که از
پای زخمی اوست .حس بخشیده شدن به وی میدهد زیرا زخمی بودنش او را به مردمی
که در بین آنهاست ،نزدیک میکند .زمانی که دستش را کنار دست پیرزن میگذارد و
او دستش را عقب نمیکشد .اندکی از فشاره عاطفی او کاسته میشود« :قوّت قلب
میگیرم» (همان .)17 ،علت به عقب برگشتن خویش را به پیرزن و بعد برای راننده جیپ
میگوید .تا خود را از فشاره رها سازد .لحظهای که دخترک برای او دست تکان میدهد،
تنش به پایان و او به گستره عاطفی رسیده است.
 .3-3طرحوارۀ فرآیند عاطفی
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گونههای عاطفی گفتمان نظاممند بوده و بهصورت فرایندی عمل میکنند .شکلگیری
این فرایند ،به شناخت افعال مؤثر و تنشهای عاطفی بستگی دارد .ژاک فونتنی معتقد
است که طرح ساختمان بُعد عاطفی کالم -که سازماندهی فرایند عاطفی گفتمان را به
عهده دارد -به اجتماع دو سطح عاطفی یعنی سازهها و تنشها بستگی دارد .سازههای
عاطفی که همان نشانههای فعلی مؤثر هستند ،تعیینکنندۀ هویت شوشگرهای عاطفی
هستند و نمایههای تنشی که همان گسترهها یا فشارههای عاطفیاند ،آهنگ ،نوا و نقطۀ
اتکا در فرایند عاطفی را تعیین میکنند (شعیری .)134 :1774 ،مراحل فرایند عاطفی
گفتمان را که هر متنی شکل خاصی از آن را میسازد ،شامل مراحل زیر است:
 .1مرحله تحریک یا بیداری عاطفی :در این مرحله حس خاصی و حضوری عاطفی از نظر
فشارهای یا گسترهای در شوشگر ایجاد میشود .تنشهای عاطفی در این مرحله بروز
میکنند و آهنگ و حرکت شوشگر تغییر میکند.
 .4مرحله آمادگی یا توانش عاطفی :در این مرحله ،سازههای عاطفی (افعال مؤثر) وارد
عمل میشوند .شوشگر عاطفی با هویت فعلی مؤثر ظاهر میشود .چنین هویتی میتواند
سبب کشف مشخصۀ عاطفی خاصی برای او گردد .در این مرحله که توانش عاطفی
نیز نامیده میشود ،شوشگر آمادگی الزم برای کسب هویت عاطفی را پیدا میکند».
(همان.)137 ،
 .7مرحله هویت یا شوش عاطفی :در این مرحله ،تغییر رخ میدهد و شوشگر هویت
خاص عاطفی خود را بهدست میآورد .شوشگر از تمام خیاالت ،تصورات و تردیدهای
خود عبور کرده و به یک حس و حالت عاطفی خاص میرسد و شوش عاطفی او تثبیت
میشود.
 .1مرحله هیجان عاطفی :این مرحله با فعالیت جسمی شوشگر نمایان میشود.
فعالیتهایی مثل لرزیدن ،انقباض یا انبساط ماهیچهای ،تغییر رنگ پوست ،ضعف یا
قدرت جسمی و...
 .2مرحله ارزیابی عاطفی :این مرحله که آخرین مرحله فرایند عاطفی است ،به ارزیابی و
قضاوت در مورد فرایند مورد نظر میپردازد.
ارزیابی عاطفی توسط مخاطب ،بیننده یا جامعهای که با رفتاری عاطفی
مواجه شده است ،انجام میپذیرد و سبب تعدیل رفتارهای عاطفی و تنظیم
چگونگی تبادل این رفتارها در سطح اجتماعی میشود .قضاوت و ارزیابی
مثبت به یک نمایۀ عاطفی موجب تثبیت و استمرار آن و قضاوت و ارزیابی
منفی سبب تعدیل یا حذف آن میشود .به این ترتیب ،ما میتوانیم بهنوعی
منطق یا تعادل عاطفی دست یابیم (همان.)136-133 ،
راوی سه طرحوارۀ عاطفی را در طول داستان تجربه میکند .طرحوارۀ نخست در بخش
اول داستان و برخورد راوی با نگاهها و سخنان راننده و پیرمرد شکل میگیرد .بیداری
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عاطفی با نگاههای سرزنشآمیز رانندۀ تانک و پیرمرد در راوی شکل میگیرد و حضور
عاطفی خاصی از نظر گستره و فشاره وی را دچار تنش میکند و جرقه کنش را بهوجود
میآورد .راوی با سازههای عاطفی یا افعال موثر «خواستن»« ،توانستن» و «بایستن» وارد
عمل میشود .او میخواهد که به جنگ برگردد ولی نمیتواند زیرا باید مأموریتش را انجام
دهد .این عدم توان آمادگی کسب هویت عاطفی را برای او بهوجود میآورد .او شرمنده و
خجالت زده است و از خود عکسالعملهای جسمی خاصی را بروز دهد .به طرف جیبش
دست میبرد تا برای اثبات بیگناهیاش کاغذ پیغام را بیرون آورد« :کاغذ پیغام را از جیبم
درمیآورم( ».بنیعامری)33 :1711 ،؛ «من دست در جیبم بردهام( ».همان .)31 ،یا
بهسوی سوسنگرد قدم بر میدارد .ارزیابی عاطفی توسط راننده و پیرمرد انجام میشود که
با پیشداوری عملکرد راوی را فرار از جبهه میدانند و ارزیابیشان منفی است و بدون
شنیدن پاسخی از طرف وی به راه خود ادامه میدهند.
طرحوارۀ دوم در بخش دوم داستان و با زخمیشدن و پرت شدن راوی زیر پل و دیدن
پیرزن و جنازههای دو دختر شکل میگیرد .بیداری و تنش عاطفی با حس دیداری در
راوی بهوجود میآید :دیدن پیرزن که در حال کندن گور برای نوههایش است ،دیدن
جنازههای دو دختر و نگاههای آتشریز پیرزن به او .روای میخواهد که به پیرزن در کندن
چاله کمک کند اما پیرزن اجازه نمیدهد و زیر دست او میزند و بدین گونه شوشگر
آمادگی الزم برای کسب هویت را بهدست میآورد .ابتدا از بیاعتنایی پیرزن کالفه میشود:
«چیزی نمانده کالفه شوم( ».همان )11 ،و بعد ناگاه احساس تنهایی و غربت میکند:
«من خیلی آنی احساس تنهایی و دوری میکنم» (همان .)14 ،کالفگی ،غربت و تنهایی
همراه با حس گناهکاری که دیگران به او منتقل میکنند .او را دچار هیجان نموده
بهصورتیکه «عرق از همهجای تنم شره میکند( ».همان) .ارزیابی عاطفی را انجام میدهد؛
او نیز مانند راننده و پیرمرد ارزیابی منفی دارد و سرباز را فراری و مقصر میداند.
طرحوارۀ سوم در بخش پایانی داستان با رسیدن جیپ و کمک راوی به دیگران آغاز
میشود .بیداری عاطفی راوی با امید به بخشیده شدن توسط پیرزن شکل میگیرد .این
بیداری به دو صورت در متن نمایان میشود .یکی با دیدن سایۀ پیرزن و دخترک که از
روی رد خون او میگذرند« :گرمایی در بدنم میدود» (همان )17 ،و دیگر زمانی که
دستش را نزدیک دست پیرزن میگذارد .او دستش را عقب نمیکشد« :قوت قلب
میگیرم» (همان .)11 ،راوی میخواهد که بخشیده شود ،پس باید دیگران را از مأموریت
خویش آگاه سازد و برای این منظور ،بهگونهای مأموریت خود را برای راننده توضیح میدهد
تا پیرزن بشنود .با تغییر نگاه پیرزن به او آمادۀ کسب هویت میشود و به آرامش احساس
رضایت دست مییابد .حس بخشیده شدن از طرف پیرزن باعث خشنودی وی میشود که
با بیان جسمی نشان میدهد« :جرأت پیدا میکنم ...با دست خونی دیگرم دست برای
آنها تکان میدهم( ».همان) .باز ارزیابی عاطفی را پیرزن انجام میدهد اما اینبار تغییر
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کرده و مثبت است« :پیرزن چیزی به دخترک میگوید و دخترک نگاه به او و مادرش و
من میکند و دست تکان میدهد( ».همان.)11 ،
 .1-3گفتمان زیباییشناسی
نظام گفتمانی زیباییشناسی چکیده دو نظام حسی-ادراکی و تنشی-عاطفی است ،یعنی
هر دو نظام مذکور ،درنهایت موجب ایجاد زیبایی و احساس لذت میشوند .این نظام
گفتمانی مبتنی بر رابطه پدیداری سوژه با دنیا با نوعی حضور شوشی است که معنا زاییدۀ
این رابطه است.
[بهعبارتی] حسی از سوژه با حسی از دنیا وارد تعامل میشود و حاصل این
تعامل دریافتی زیباییشناختی است که معنا را رقم میزند .معنایی که برای
لحظهای ما را از دنیای واقعیت جدا میکند و بیشتر به خلسۀ معنایی
شباهت دارد و سوژه پس از تجربۀ عمیق زیباییشناختی (تکان از درون)
دوباره به دنیا بازمیشود (گرمس.)1-7 :1717 ،
در این داستان رابطۀ عنوان با محتوای متن و همچنین رابطۀ سوژهها با یکدیگر برگرفته
از این ارتباط زیباییشناسانه است .گفتهیاب میتواند معنای ضمنی عنوان را ،که نکتۀ
کلیدی داستان هستند ،در متن حس کند.
تشخند بهمعنای خندۀ آتشین و خندۀ تلخ است که با نگاه آتشریز پیرزن رابطۀ
مستقیمی دارد .این نگاه آتشریز در وجود راوی عجین شده و زمانی جرأت خنده پیدا
میکند که دیگر نگاه آتشریزی وجود ندارد .ادغام حضور سوژه با نگاهی که از بیرون به
قضاوت او میپردازد ،نشان دهندۀ زیباییشناسی سوژه است .سوژه چنان رابطهای با نگاه
برقرار کرده که عالوهبر نگاه رانندۀ تانک ،پیرمرد و پیرزن ،نگاه دخترک مرده را نیز سنگین
میداند .در حقیقت این سوژه راوی است که خود را در مرگ دخترک مقصر میداند نه
کس دیگر« :حس میکنم چیزی در جنازهها دیدهام که با پیرزن مو نمیزد .چشمهای
عسلی و ...و بعد سنگینی یک نگاه( ».بنیعامری.)14 :1711 ،
حضور پیرزن بهعنوان مظهر ایستادگی و قدرت در داستانی که زن نماد ناتوانی و ضعف
است حضوری زیباییشناسی است؛ زیرا سوژه برخالف آن چیزی رفتار میکند که از او
انتظار میرود« :هر کس دیگری بود سر درد دلش باز میشد ،میگفت هر آنچه در دلش
تلنبار شده بود» (همان)11 ،؛ «انتظار اشک دارم ،یا حرفی گلهای شکایتی .دماغش را باال
میکشد؛ و خاک میریزد روی صورت هر دو جنازه» (همان .)11 ،سوژه با این
آشناییزدایی تبدیل به سوژهای فاتح میشود .تمام تالش سوژه (راوی) برقراری رابطۀ
تعاملی با وی است تا بتواند رضایت او را جلب کند .همین تالش باعث به وجود آمدن
رابطۀ زیباییشناسی بین سوژهها میشود .هنگامی که راوی به پیرزن برای کندن چاله
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کمک میکند و پیرزن دست او را پس میزند .راوی در خلسهای ناشی از توقف زمان فرو
میرود که با توقف هر حرکتی در مکان همراه است:
من مینشینم به نگاه کردن عمیق شدن چاله ،بهاندازۀ آن دو دخترک،
بیشنیدن صدای تانکها و آتش و نالهها و حتی هواپیما .انگار زمان
ایستاده ،من از مادرم کتکها خوردهام ،نشستهام به قهر در گوشهای تا
شاید دلش به حالم بسوزد (همان.)11 ،
سوژه راوی زیر سلطۀ حضور قدرتمند پیرزن قرار میگیرد و در خلسهای از سکوت
وارد میشود که از آن همه صداهای بلند هیچ نمیشنود و تجربهای نوستالژیک برای او
تداعی میشود؛ در رویای راوی پیرزن با مادرش یکی شدهاند و راوی به دوران کودکی
خویش گریز میزند .انتظار ،خلسهای از سکوت ،موقعیت ویژۀ دو سوژه و رابطۀ عاطفی و
تنشی بین آنها تشکیل دهندۀ فرایند زیباییشناسی در این متن است.
سوژۀ دیگری که حضوری زیباییشناسی دارد ،حضور دخترک بهعنوان سوژهای که از
فشاره تنشی راوی میکاهد و رابط بین دو سوژۀ دیگر متن (راوی و پیرزن) است؛ چنان
بر راوی اثرگذار است که به او قوت قلب میدهد .قطع ارتباط دخترک با راوی باعث
میشود ،او به مکانی که در آن حضور دارد دقت کند و ببیند که هیچکس مانند او نیست
و در یک آن احساس تنهایی میکند .این حضور زیباییشناسی دخترک در پایان داستان
نمود بیشتری دارد ،زیرا واسطۀ ارتباط عاطفی پیرزن و راوی میشود .پیرزن از دخترک
میخواهد برای راوی دست تکان دهد .این حس حرکتی با دست تکان دادن راوی پاسخ
داده میشود که بیانگر ارتباط هر سه سوژۀ داستان است .داستان بیانگر رابطههای عمیق
انسانی است که در شهرهای جنگزدهای چون سوسنگرد بهدلیل ارتباط مستقیم مردم
بیدفاع با جنگ و فجایع انسانی ناشی از آن شکل میگیرد.
 .1-3ارزش و فراارزش
«فونتنی و زیلبربرگ بر این نکته تأکید دارند که "فراارزش" حربهای است که نظامهای
ارزشی و بار معنایی آنها را در گفتمان کنترل نموده ،سبب بروز ارزش میشود» (شعیری،
 .)177 :1774فراارزش پایگاهی است که بنیانهای نظام ارزشی گفتمان بر آن استوار
است .باالترین ارزشی که در این داستان وجود دارد ،ایستادگی در برابر دشمن متجاوز و
دفاع از مردم بیدفاع بهخصوص زنها و بچههاست و مفهوم ضمنی کل متن این معنا را
تداعی میکند .فراارزشهایی -که نظام ارزشی داستان بر آن استوار است -از نظر عاملهای
فاعلی متفاوت است .از دیدگاه راوی فراارزش رساندن پیغام به نیروهای پشت جبهه است
که مهمّات و نیرو برای جبهه سوسنگرد بفرستند؛ اما از دیدگاه افراد دیگر فراارزش ماندن
سرباز در خط مقدم و جنگیدن با دشمن است.
 .1مربع معناشناسی ()carré sémiotique
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مربع معنایی بر اساس تضادها و تقابل دو واژه که نفی یکی اثبات دیگری را بههمراه دارد،
شکل میگیرد و «بنا بر اعتقاد ژوزف کورتز ،مربع معناشناختی ،نوعی بازنمود دیداری و
واضح از مقولۀ معناشناختی است؛ اما آنچه دستیابی به چنین بازنمودی را میسر
میسازد ،مطالعۀ همه جانبۀ فرآیند پویای کالم است» (شعیری .)146 :1771 ،در
«تشخند» رساندن پیغام برای کمک به همرزمان راوی ،برگشتن به جنگ و رفع اتهام
فراری بودن را نفی میکند و برگشتن به جنگ ،رساندن پیام و کمک رساندن به
همرزمانش را نفی میکند .مربع معنایی داستان را اینگونه میتوان ترسیم کرد.

 .1مربع تنشی ()tension square/carré tensif
«یکی از مهمترین طرحوارههای فرآیندی هوشمند در حوزۀ گفتمان ،طرحوارۀ فرآیند
تنشی ( )Process tensif- Dimension tensiveاست که دارای دو بعد فشارهای و
گسترهای است» (شعیری .)171 :1711 ،در این نوع فرایند ،فشاره همان بُعد عاطفی و
گستره همان بعد هوشمند وشناختی است و تنش بین فشاره و گستره شکل میگیرد .به
عقیدۀ فونتنی و زیلبربرگ «فشاره همان انرژی است که سبب میشود تا احساس و ادراک
زندهتر بروز نمایند و گستره همان ساختارهای کمی است که در دنیای احساس و ادراک،
جریان شوشگر حسی-ادراکی را هدایت یا کنترل مینمایند» ( & Fontanille
 .)Zilberberg, 1998: p 14اگر روند تغییر فشاره و گستره همجهت باشد ،یعنی هر
دو در جهت افزایش یا در جهت کاهش باشند ،مربع همسو یا همگرا ( )converseاست
و اگر روند دو بعد در دو جهت مخالف باشد ،یعنی فشاره در جهت افزایش و گستره در
جهت تقلیل باشد یا بر عکس ،مربع ناهمسو یا واگرا ( )inverseشکل میگیرد.
در این داستان دو گونه مربع تنشی دیده میشود :یکی مربع همسو یا همگراست و آن
درجه کیفی نگاههای سوژههای مختلف به سرباز است که از سوژهای به سوژۀ دیگر آتشریز
میشود و فشاره عاطفی وارد بر سوژه حرکتی روبهرشد و صعودی دارد.
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دوم مربع تنشی ناهمسوست ،فشاره عاطفی وارده بر راوی سیر نزولی دارد و راوی با
دست تکان دادن دخترک و رضایت پیرزن از شوک هیجانی بهنوعی گشایش و انبساط
معنایی میرسد.

 .9نتیجهگیری
از تحلیل نشانهمعناشناسی داستان «تشخند» میتوان دریافت که بسیاری از نظامهای
گفتمانی از قبیل تجویزی ،القایی ،مرامی ،حسی-ادراکی ،تنشی-عاطفی و زیباییشناسی
در متن حضور دارند و از زاویههای متفاوتی به تولید معنا میپردازند؛ بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که داستانهای دفاع مقدس نمونهای مناسب برای تحلیل از این دیدگاه
است.
این داستانها بر اساس برشهای واقعیّت از نظام روایی پیروی میکنند .گفتمان
تجویزی بنمایۀ داستان را تشکیل میدهد و گفتمان القایی با شیوۀ مبتنی بر تحذیر و
تحقیر بر رابطۀ تعاملی سوژههای داستان تأثیر میگذارد؛ اما فرایند تولید معنا در
«تشخند» بیشتر جنبه شوشی دارد و بُعد انسانی و عاطفی آن بسیار برجستهتر از جنبۀ
روایی آن است .حس دیداری و شنیداری راوی ،حضور حسی-ادراکی او را در داستان
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تقویت میکند و این حضور فضای تنشی-عاطفی را بهوجود میآورد به گونهای که
فرایندهای عاطفی مختلفی را برای گفتهپرداز (راوی) شکل میدهد .راوی سربازی است
که بهعنوان نیروی نظامی باید وظایف تجویزی خود (رساندن پیغام به بیشهدراز) را انجام
دهد در برخورد با مردم جنگ زده و دردمند و سرزنش دیگران وارد نظامهای حسی و
عاطفی میشود؛ بنابراین نهتنها نظام گفتمانی تجویزی که از نوع کنشی و روایی است با
نظام گفتمانی عاطفی از نوع شوشی در کنار یکدیگر قرار میگیرند ،بلکه گاهی نظام
احساسی ضایعهای برای نظام کنشی است .همچنین بهرهگیری از نظام زیباییشناسی در
کنار دیگر نظامهای گفتمانی ،داستان را برای گفتهیاب جذاب و پذیرفتنی میکند و باعث
ارتباط عمیقی بین سوژههای داستان و همچنین گفتهیاب و متن میشود .با ترسیم مربع
معنایی تضادها و تقابلهای درونی راوی بازنمود دیداری پیدا کرد و با ترسیم مربع تنشی
درجۀ کیفی تنش عاطفی راوی نمایش داده شد.
پینوشت
 .1گفتهپرداز :کسی که مسئول تولید گفته یا گفتمان است.
 .4گفتهیاب یا گفتهخوان :دریافت کننده یا مخاطب گفتمان است.
« .7وقتی انتظار تبدیل به عادت میشود ،چیزی عادی است ،انتظاری که منتظر آن
هستیم انتظار فوقالعادهای نیست چرا که از قبل مشخص است .اما غیرمنتظره چیزی
است که انتظار آن را نداریم و این سکوت سرچشمه تفکری نستالژیک است که تصویر یا
تخیل دیگری را زنده میکند .بههمیندلیل نستالژی تخیل آفرین میشود و این تخیل
معنایی دوباره حیات میبخشد .هر چند این معنا ناقص باشد» (گرمس.)13 :1717 ،
منابع
 آیتی ،اکرم« .)1774( .بررسی نشانه-معناشناسی گفتمان در شعر "پیدار چوپان" نیمایوشیج» .جستارهای ادبی .بهار ،ش  :111ص .112-141
 احمدی ،بابک .)1711( .ساختار و تأویل متن .تهران :مرکز. اسداللهی تجرق ،اهلل شکر .)1711( .معناشناسی از دیدگاه کاترین کربرات،اورکیونی .تهران :علمی و فرهنگی.
 بنی عامری ،حسن .)1711( .الالیی لیلی (مجموعه داستان) .تهران :ققنوس. پاینده ،حسین .)1717( .داستان کوتاه در ایران .تهران :نیلوفر. شعیری ،حمیدرضا و ترانه وفایی .)1711( .راهی به نشانه-معناشناسی سیال.تهران :علمی و فرهنگی.
 شعیری ،حمیدرضا« .)1711( .مطالعۀ فرایند تنشی گفتمان ادبی» .پژوهش زبانهایخارجی .پاییز ،ش  :42صص .411-113
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 شعیری ،حمیدرضا /1711( .الف)« .از نشانهشناسی ساختگرا تا نشانه -معناشناسیگفتمانی» .فصلنامه تخصصی نقد ادبی .س  .4ش  .1زمستان :صص .21-77
 شعیری ،حمیدرضا /1711( .ب)« .مبانی نظری تحلیل گفتمان رویکرد نشانه-معناشناختی» .پژوهشنامه فرهنگستان هنر .بهار  ،11ش  :14صص .22-34
 ــــــــــــــــــ  /1771( .الف) .مبانی معناشناسی نوین .تهران :سمت. شعیری ،حمیدرضا .)1774( .تجزیه و تحلیل نشانه-معناشناختی گفتمان .تهران:سمت.
 گرِمَس ،ژولین آلژیرداس .)1717( .نقصان معنا .ترجمۀ حمیدرضا شعیری .تهران :علم. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا 41( .اردیبهشت « ،)1774برای حسن بنیعامری؛نویسندۀ عزلتگزین» ،وبسایت قطره
<> www.ghatreh.com/news/nn14008654
- Fontanille J. et Zilberberg Cl. Tension et signfication. (1998).
Sprimont-Belgique, Pierre Mardaga. p 14
- Landowski, Eric. (2005). "Les interactions risquées". Nouveaux
Acts Semmiotiques. 101, 102, 103, Limoges, Pulim.
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بوطیقای کاربردشناختی بررسی شباهتها و تفاوتهای علم معانی
(بالغت) و نظریه کاربردشناسی زبانی
راضیه حجتیزاده

1

چکیده
از میان نظریههایی که در احیا و بازسازی دانش معانی در فاصله سالهای دهه  61-21میالدی
سهم بسزایی ایفا کردهاند ،از کاربردشناسی زبانی میتوان نام برد .هدف اصلی کاربردشناسی،
مطالعه رابطه میان صورتهای زبانی و کاربران آنهاست .کاربردشناسی زبانی به بررسی پدیدههای
زبانی از منظر کاربرد واحدهای زبانی میپردازد و هدف آن اساساً درک منظور کاربران زبان است.
با در نظر گرفتن مبانی کاربردشناسی و علم معانی میتوان به شباهتهای میان این دو پیبرد.
ازجمله این شباهتها ،توجه آنها به زبان کاربردی ،یا بهعبارتی ،ساختارهای عینی و فعلیتیافته
زبان است .ازجمله عوامل افتراق آنها نیز نگاهی است که هر یک به مقوله زبان دارند .بالغت در
بستری دینی نضج یافت و هدف از آن ،در اصل ،تبیین اعجاز قرآن بود .درحالیکه کاربردشناسی
شاخهای از دانش نوین زبانشناسی است که جنبه توصیفی آن بر جنبه تجویزی بالغت سنتی
تقدم دارد .این مقاله تحلیل مبسوط نقاط شباهت و تفاوت میان این دو شاخه یادشده را مدنظر
قرار داده و برآن است تا دریابد که چگونه میتوان با تلفیق این دو نگاه ،راهی به اصالح و
کارآمدسازی هر چه بیشتر آنها در عرصه مطالعات زبانشناسی ادبی گشود.
واژههای کلیدی :بالغت ،معانی ،کابردشناسی ،کنشکالمی ،گزاره.

 .1مقدمه
امروزه یکی از حوزههای مهم در زمینه مطالعات زبانشناختی و فلسفه تحلیلی را
پژوهشهای «کاربردشناختی» به خود اختصاص میدهد .کاربردشناسی زبانی به بررسی
پدیدههای زبانی از زاویه کاربرد واحدهای زبانی میپردازد و هدف آن اساساً درک منظور
کاربران زبان است .درحقیقت ،کاربردشناسی فراتر از ساختارهای دستوری و ظاهری نظام
زبان گام برداشته و توجه خود را به مقصود کاربران معطوف میدارد .بنابراین هدف اصلی
آن ،مطالعه رابطه میان صورتهای زبانی و کاربران آنهاست.
ازآنجاکه هیچیک از نظریات مطرح در حوزه معناشناسی نمیتواند توصیفی از معنی،
آنچنآنکه درواقعیت زبان مطرح است ،ارائه دهد و برخی از جنبههای معنایی در
 .1استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه اصفهان
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معناشناسی نادیده گرفته میشود ،در حوزه مطالعات زبانشناختی ،فقط کاربردشناسی
است که با وارد کردن عنصر انسان (در جایگاه گوینده یا مخاطب) در تحلیلهای خود،
این مزیت را نسبت به سایر روشهای موجود دارد که با تکیه بر آن ،تحلیلگر میتواند در
مورد معنی مورد نظر افراد ،اهداف ،مقاصد و تصورات آنان و نیز کنشهای هر یک به
هنگام گفتار بحث کند .در اوایل دهه  ،1711رایج ترین تعریف کاربردشناسی ،مطالعه
معنی در کاربرد یا در بافت مورد نظر بود ،اما کتابهای جدیدتر ،کاربردشناسی را بهعنوان
«منظور گوینده» یا «تفسیر گفته» میآورند.
جفری لیچ معتقد است که ما نمیتوانیم بدون درک کاربردشناسی ،بهدرستی طبیعت
زبان را دریابیم .او همچنین در بیان تفاوت میان این شاخه از زبانشناسی با معنیشناسی،
به این نکته اشاره میکند که معنیشناسی مطالعه معنی طبیعی جمالت است ،در صورتی
که کاربردشناسی مطالعه معنی درگفتههاست.
این قبیل مطالعات ،به زبان بهمثابه رفتاری کالمی که میان دو یا چند نفر شکل گرفته،
میپردازد و نشان میدهد که در موقعیت و بافتی خاص ،این رفتار چگونه به قدرت عمل
و توانشی مخصوص به خود مجهز میشود .مثال کافی است دو یا چند گفته را که با موضوع
و درونمایهای مشابه در چند اثر بهکار رفته ،با هم مقایسه کنیم .در آن صورت ،درمییابیم
که شرایط و مقتضیات بافتی (اعم از بافت ادبی ،شناختی ،اجتماعی و )...متعلق به هر یک
از گفتههای یادشده ،تواناییهای مختلفی را برای ایجاد تعامل و ارتباط به نمایش میگذارد.
کاربردشناسی با استفاده از روششناسی خاص خود ،عناصری از متن را -که موید
نشانگان ارتباطی یا آثار و عالئمی از حضور گوینده در اثر است( -بهعنوان نمونه ضمایر
شخصی ،قیود زمانی و مکانی ،کنشها و کارگفتهای حاضر در متن ،زمانهای فعلی،
ناگفتهها و تضمنهای هر یک از گفتهها و  )...تحلیل میکند و تفاوتهای میان این متون
را در سطوح مختلف متکلم ،متن و مخاطب باز میکاود و درنهایت ،با تکیه بر میزان
موفقیت متون کالمی در فرایند ارتباط و درجه تاثیرگذاری بر مخاطب ،اقدام به
ارزشگذاری هنری و زیباییشناسیک آنها میکند.
یکی از رویکردهای مطرح در کاربردشناسی ،نظریه کنشهای کالمیاست که نخستین
بار ،آستین آن را در سال  1771مطرح کرد و طی مجموعه درسگفتارهایی که وی در
سال  1722در دانشگاه هاروارد ارائه داد ،گسترش یافت .این مجموعه ،بعدها در سال
 ،1764با عنوان «چگونه میتوان با واژهها کار انجام داد» انتشار یافت .سرل و دیگر
زبانشناسان نیز ردهبندی آستین را با اصطالحات دیگری توضیح دادند .عالوهبر آن ،شرایط
تحقق هر یک از این کنشها را نیز تشریح کردند .بنابراین ،از دیدگاه نظریه کنشهای
کالمی ،گفتههای زبانی از جنس کنش و فعل هستند و اگر بپذیریم که زبان ماهیتی
کنشی دارد ،میتوان انتظار داشت که با گفتههای زبانی ،میتوان در جهان غیرزبانی
تحوالتی پدید آورد .با استفاده از همین ویژگی زبانی است که نویسندگان و شاعران ،در
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حوزه هنرهای کالمی ،دیدگاههای هستیشناختی و معرفتشناختی خود را خلق میکنند،
مخاطبان و شخصیتهای کالمی خویش را پدید میآورند و به باورها و افعال مخاطبان
واقعی نیز سمت و سوی دلخواه میدهند .پژوهش حاضر بر آن است تا با تشریح کنشهای
کالمی ،اوالً به نقد و سنجش آن بپردازد؛ ثانیاً با مقایسه کاربردشناسی و علم معانی نتایج
آن را به گونهای ارائه دهد که در تحلیلهای بالغی ،بهشکل عملی ،بهکار آید.
 .1روش تحقیق و پیشینه موضوع
این پژوهش ،با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به اطالعات کتابخانهای و اسنادی فراهم
آمده است .برای تحقق اهداف تحقیق ،کوشیده شده است تا ابتدا (ضمن تعریف کنشهای
کالمی و ارائه اهمّ ردهبندیهایی که از آن در دست است) نخست ،نظریه کنشهای کالمی
نقد شود ،سپس با ارزیابی نقاط ضعف و قوت آن ،موارد شباهت و تفاوت رویکردهای
کاربردشناختی و بالغی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد .پرسشها و فرضیههای تحقیق
حاضر به قرار زیر است:
پرسشها:
 چه شباهتها و تفاوتهایی میان بالغت و کاربردشناسی زبانی وجود دارد؟ آیا نظریه کنشهای کالمی میتواند بر رهیافتهای موجود در حوزه بالغت سنتیتاثیرگذار باشد؟
اهداف:
 از نظریه کنشهای کالمی میتوان برای کارآمدتر کردن برخی از اصول علم مبانی بهرهگرفت.
 اهتمام به رویکردهای کاربردشناختی بر فهم مخاطب از شکلگیری الیههای ادبی وبالغی متون ادبی تاثیر میگذارد.
 استفاده از مبانی کاربردشناسی در دانش بالغت اسالمی ،دستاوردهای مهمی را درطراحی یا بهبود الگوهای زبانی بهمنظور تحلیل متون ادبی با خود بههمراه دارد.
ازجمله آثاری که تا کنون به بررسی و تبیین دیدگاههای کاربردشناختی پرداختهاند ،موارد
زیر شایان ذکر است:
 بررسی کاربردشناسی ضربالمثلها در زبان فارسی؛ مجتبی عالیشاه ( .)1711به نظرمیرسد که با وجود کاربست این نظریه روی امثال فارسی ،کمتر با رویکرد انتقادی-
ادبی به آن نگریسته است.
 بررسی جنبههای دستوری و کاربردشناختی پدیده اشاره در زبان فارسی؛ فاطمه بهرامی( .)1711میدان این پژوهش نیز تنها به حوزه کلی زبان فارسی و بهویژه ،پارهگفتارهای
تعاملی و غیرروایی اختصاص یافته و از متون رواییِ دارای نقل قول های غیر مستقیم،
سخنی به میان نیامده است.
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 بررسی ناگفتههای گفتمان فارسی (مبتنی بر دو نمایشنامه معاصر)؛ رها زارعیفرد( .)1712این رساله ،تنها اثری است که نیمنگاهی به ساختار زبانی متون ادبی نیز داشته.
روشن است که هنوز زمینههای تحقیقی بسیاری با این رویکرد پیش روی پژوهشگران
ادبی (بهویژه سبکشناسان و متخصصان بالغت) گسترده است که هنوز به آنها پرداخته
نشده.
 .6تفاوتها و شباهتهای دانش بالغت و کاربردشناسی زبانی
با در نظر گرفتن مبانی این دو شاخه از علم ،میتوان شباهتهایی را میان آنها دریافت.
ازجمله این شباهتها میتوان عالقه هر دو را به زبان کاربردی یا بهعبارتی ،ساختارهای
عینی و فعلیتیافته زبان -که امروزه از آنها به پارول یا گفتار تعبیر میشود -یاد کرد.
آنچه عامل افتراق آنها محسوب میشود ،صرف نظر از زمان پیدایش (نیمه قرن سوم
هجری در بالغت اسالمی ،1سده پنجم قبل از میالد در بالغت یونانی و قرن بیستم میالدی
برای کاربردشناسی) ،نگاهی است که به مقوله زبان دارند.
بالغت -که آن را اغلب هنر اقناع مخاطب میشناسند -به خلق ابزارهای زبانی -که
گوینده به مناسبت موقع و مقام بهکار میبرد -می پردازد و موفقیت او را بر حسب تناسب،
کارایی و خالقیت این ابزارها بررسی میکند .دانش بالغت اسالمی-سنتی در بستری دینی
نضج گرفت و هدفش از همان ابتدا ،تبیین اعجاز قرآن بود .بالغت یونانی نیز سه کارکرد
عمده را برای زبان در نظر میگرفت که عبارت بود از :لذتآفرینی ،اقناع و متاثر کردن
مخاطب .در حالیکه کاربردشناسی شاخهای از دانش نوین زبانشناسی است و بر همین
اساس ،جنبه توصیفی آن بر جنبه تجویزی بالغت سنتی تقدم دارد .ازآنجاکه هر یک از
این دو شاخه از مطالعات زبانی ،توجه خود را بر ساختارهایی از زبان -که امکان تاثیرگذاری
بر دیگری ،ترغیب یا اجبار او به انجام فعلی معین را فراهم میآورند -معطوف کرده است،
با یکدیگر اشتراک مساعی دارند .با وجود این ،از یک سو ،بالغت است که کار بر خلق
موقعیتها و مقتضیات کالمی و مطالعه سازوکارهای زبانی را بر عهده دارد؛ و از سوی
دیگر ،دیده میشود که کاربردشناسی بررسی و توصیفِ آن دسته از فرایندهایی را که
امکان تفسیر گزارهها را در داخل موقعیت و بافت تولیدی فراهم میآورد ،وجهه همت خود
قرار داده است.
 .5طبقهبندی کنشهای کالمی
آستین ( )1711-1761و همکاران او نظریه کاربردشناسی زبانی یا طرح نظریۀ کنشهای
کالمی را بهعنوان اولین گام در جهت تعریف دوبارۀ صدق و کذب گزارههای کالمی و
بازگرداندن زبان از صورت نظامی انتزاعی بهصورت ابزاری ارتباطجویانه و بافتبنیاد مطرح
کردند .کاربردشناسی زبانی ،از واحدهایی اتمیک به نام «کنشهای کالمی» یا «افعال
گفتاری» استفاده میکند و اساس انتخاب آن ،قول ویتکنشتاین ،مبنی بر این است که
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«سخن گفتن ،تأثیرگذاری بر جهان و بر دیگران و بهعبارت دیگر ،شکلی از زندگی است»
(.)1958: 58
این کنشها دارای ابعاد چندی از قبیل بُعد کنشی ( ،)actionnelبُعد منظوری
( ، )intentionnelبعد قراردادی و بعد بافتی است .کاربردشناسی ،این کنشها را ترکیب
میکند تا خطابه را بهعنوان واحدی تکگفتاری ( )monologueو تبادل را در حکم واحدی
چندصدایی ( )dialogiqueتعریف کند ،گو اینکه تولید و شناسایی این کنشها برای
مکالمه با دیگران کفایت میکند (.)Fouquet, 2004: 39
این نظریه در درون نظریۀ دیگری مبتنی بر اغراض و نیات ( )intentionsگوینده قرار
میگیرد .به این معنی که اگر شخصی به نام «احمد» گزارهای را بیان کند ،این امر نشانگر
نیت او بر تولید چنین گزارهای است .حال اگر شخص دیگری به نام «رضا» قصد کند
گزارۀ «احمد» را دریابد ،باید نیت یا غرضی را که در پشت آن پنهان شده است ،با توجه
به موقعیت و بافت ویژهای که او و احمد در آن قرار دارند ،تأویل و تفسیر کند .در این
شرایط ،اصطالح دیگری به نام «هدف» (وضعیت ذهنی یا موقعیتی که شخص درگیر در
گفتگو قصد دارد به آن برسد) به میان میآید که گفتگو را برانگیخته و آن را هدایت
میکند« .گفتگو بهمثابه فعالیتی غایتمند ،هر یک از طرفین گفتگو را بهسوی هدفی سوق
میدهد که نشاندهندۀ توافق یا عدم توافق میان گویندگان است» ( Vernant
 .),1994:94این فعالیت غایتمند را کنشهای کالمیانجام داده ،گویندگان آن را به ظهور
میرسانند.
درواقع ،همانطور که آستین میگوید ،نقش اصلی زبان ،صرفاً اخبار از واقعیت نیست،
بلکه با زبان افعال متنوع و بسیاری میتوان انجام داد .در میان گزارههای زبانی طبقه
مهمی وجود دارد که صورت جملههای خبری دارد؛ با این حال ،نه صادق است و نه کاذب،
زیرا قصد گوینده از ادای این جمالت توصیفِ وضع و حال یا واقعیتی نیست ،بلکه انجام
یک فعل بهوسیله همین جمالت است (سرل .)47 :1713 ،بلیغ بودن یکی از آن اهدافی
است که کلمات را در راستای تحقق آن بهکار میبریم .این موضوع همان چیزی است که
فالسفۀ علمیزبان از آن غفلت ورزیدهاند.
زبان شعر نیز گونهای کنش نمادین است که برای خود و در خود شکل گرفته است.
کنش علمی نوعی آمادهسازی برای عمل است و زبان بالغی ،عبارت از نوعی الزام [و
تحریک] به عمل یا باور است (نظر به اینکه هر کنشی در اصل ،از یک باور سرچشمه
گرفته و باور نیز همان کنش اولیه بهشمار میرود) .بنابراین ،جادو از اشتباه در کاربرد
خاصِ بالغت نشأت میگیرد« .کاربرد واقعگرایانه زبان خطابی (،)adressed language
بهمنظور الزام افراد به انجام فعلی معین ،به استفاده جادویی از زبان با هدف ایجاد جنبش
و حرکت در اشیاء تبدیل شده است» ( .)Burk, 1969: 39آخرین و شاید مهمترین
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حلقۀ تأثیرگذار در حوزۀ کاربردشناسی زبانی ،به مکتب فلسفه زبان روزمره و فالسفۀ
دانشگاه آکسفورد تعلق دارد.
از این میان ،آستین با انتشار کتاب چگونه با کلمات کار انجام دهیم درصدد کشف
راههایی برآمد که زبان را بهعنوان کنشی اجتماعی در نظر میگیرد .او در ابتدا ،تقسیمبندی
گزارهها را بر پایۀ اخباری و انشایی (اجرایی) استوار ساخت .دستۀ نخست -که به اظهار
واقعیت و اخبار از آن میپردازد -قابل صدق و کذب است ،و دسته دوم ،تناسب (با موقعیت)
را جایگزین صدق و کذب میکند ( .)Austin, 1962: 14-15آستین به دریج،
تقسیمبندی اولیهاش را تغییر داد و دستهبندی پنجگانهای را بهجای آن نشاند .زیرا اوالً به
همان اندازه که گزارههای انشایی ،کنشی بهشمار میروند ،گزارههای اخباری نیز در حکم
فعلاند؛ ثانیاً گزارههای اخباری میتواند بهصورت انشایی نیز بیان شود (سرل.)6 :1713 ،
زبانشناسان دیگری نظیر وندلر ( ،)Vendlerسرل ،باخ و هارنیش هر یک به نوبه خود ،با
ارائه مدلهای جدیدی سعی در تکمیل الگوی کار آستین داشتند .ازآنجاکه پرداختن به
همۀ این مدلها از حوصله این نوشتار خارج است ،در قالب نمودار زیر نشان داده شدهاند.
جدول دستهبندی کنشهای کالمی ()Robinson, 2006: 85
باخ /هارنیش

اخباری
Assertive

سرل

وندلر

آستین

توضیحی
توضیحی
توصیفی
Expositives Expositives Representatives

هدف
کنش
کالمی
 .1بیان
اطالعات

تعهدآور

تعهدآور

تعهدآور

تعهدآور

 .4الزام
گوینده به
انجام فعل

تصدیقی
Acknowledgment

عاطفی
Expressives

رفتاری

رفتاری
Behavities

 .7واکنش
به رفتار

دستوری

دستوری
Directives

پرسشی و
انشایی

انشایی
Exercitives

 .1اعمال
قدرت
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حکمی و تاثیری
Effective

اعالنی
Declaratives

حکمیو اجرائی
Operatives

حکمی
Verdictive

 .2اعالم
حکم

طبقهبندی کنشهای کالمی به موارد یاد شده محدود نمیشود .چنانچه از رویکردهای
علمی مختلف (همچون روانشناسی ،جامعه شناسی ،نشانهشناسی ،رسانه و ارتباطات ،دین،
هنر یا هر منظر دیگری) به آن نگاه کنیم ،میتوان بر اساس موضوع ،غایت یا روشهای
معمول در هر یک از این شاخهها ،تغییرات خرد و کالنی در آن پدید آورد که همین امر،
گویای انعطافپذیری باال و قابلیت انطباق میانرشتهای آن است.
 .1نقد کنشهای کالمی
با وجود تالش سرل و سایر زبانشناسان در تبیین و بر شمردن این قواعد ،همچنان برای
تشخیص بسیاری از قواعد دیگر مشکالتی وجود دارد که میتوان به پارهای از آنها به قرار
زیر اشاره کرد:
 عدم تطابق یک به یک میان گفته و کنش؛ گاه اتفاق میافتد که پارهگفتاری متضمنچند کنش متفاوت است .بهعبارت دیگر ،انواع کنشهای کالمی با یکدیگر همپوشی
دارد .برای مثال ،کنشهای اعتراض و تهدید ضمن اینکه ترغیبی است ،احساس گوینده
را نسبت به مخاطب منتقل میکند و ازاینرو عاطفی نیز بهشمار میرود.
 فقدان رابطهای نظاممند میان کارکردهای فرعی هر یک از انواع کنشها .برای مثال،میان کنشهای تقاضا ،درخواست و التماس در زبان رابطه سلسلهمراتبی وجود ندارد و
نمیتوان با کمک این قواعد ،تفاوت میان هر یک را بهروشنی نشان داد.
 فقدان رابطهای نظاممند میان کنشهای کالمییک رویداد کالمی؛ تحلیل ساختار یکرویداد کالمیمستلزم کشف و توصیف رابطهای نظاممند میان انواع کنشهای موجود
در آن است .نظریه سرل به این نکته نمیپردازد و توجه او بیشتر معطوف به تعریف،
طبقهبندی و کارکرد انواع کنشهای کالمی بهعنوان واحدهایی منفرد و مستقل از هم
بوده است (رمضان زاده.)117 :1716 ،
ازجمله مواردی که مانع از استنتاج درست هر کنش غیربیانی (منظوری) از معنی
صوری یک جمله یا پارهگفتار میشود و نظریه مذکور را در معرض نقدهای گوناگون قرار
میدهد ،میتوان به نکات زیر اشاره کرد ()cf: Alston, 2000: 202
 .1-1گاه از جملهای استفاده منظوری خاصی نمیشود :برای نمونه ،وقتی کسی
در حال آزمایش میکروفون است ،جمالتش هدف و نیت معینی را دنبال نمیکند .در آن
حال ،اگر فرد جمالت ظاهراً بیمعنایی را نیز بر زبان آورد و بگوید «عینک از چشمانش
بیرون زده بود» یا «علفهای سرخ دریاچه را هرز میکرد» یا جمالتی از این دست،
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نمیتوان از کنش منظوری یا حتی توان معنیشناختی آن صحبت کرد .در پارهای متون
یا انواع ادبی (مانند برخی اشعار پستمدرن یا موج نویی) گاه به مواردی مشابه برمیخوریم
که گوینده مثالً با نیت هنجارشکنی و پشت پا زدن به سنتهای ادبی زمان خود و تابعیت
از نوعی قاعدهگریزی و آنارشیسم ادبی ،اقدام به سرودن اشعاری میکند که فاقد هرگونه
انسجام است .در اینگونه مثالها که سخن گفتن به قصد ارتباط ،اظهار ،اخبار ،پرسش،
استدالل ،بیان احساس و جز آن صورت نگرفته است ،نمیتوان کنش یا توان منظوری را
در کالم شناسایی کرد.
 .1-1کاربرد گزارههای مجازی (( )figurativeاعم از تشبیه ،استعاره و مجاز):
در اینگونه گزارهها ،گوینده به انجام کاری مبادرت میکند که به روشی نظاممند از
ظرفیت منظوری مرتبط با آن مشتق شده است .مثالً ممکن است کسی بگوید« :آتش
رخسار گل ،خرمن بلبل بسوخت» (حافظ) .شاعر با استفاده از ظرفیت منظوری این جمله
که اخبار از آمدن بهار است -چنین ترکیب استعاری را آفریده ،بدون آنکه بهواقع قصداخبار داشته باشد .وجود گزارههای مجازی ،فرض پیشین ما را مبنی بر اثبات گزارههای
«نیمه اخباری» یا «شبه اخباری» در زبان ادبی تأیید میکند ،زیرا گوینده از ظرفیت اخبار
بهعنوان بار منظوری گزاره خود واقف بوده ،با کمک آن و نیز بهوسیله دور شدن و چرخش
از معنای اخبار به این گزاره دست یافته است .با توجه به اینکه گزاره فوق فاقد آن
معیارهای ارتباطی است که در گذشته از آن یاد کردیم و نیز با مالحظه اینکه کالم او به
قصد ایجاد واکنش در مخاطب و هم صحبتی با وی صورت نگرفته است ،بهسختی میتوان
برای آن کنش منظوری یا غرض ثانویه معینی را تعریف کرد .آنچه در علم معانی اسالمی،
درباره اغراض یا معانی ثانویه جمالت خبری مطرح میشود ،جمله فوق را ذیل غرض ثانویه
اخبار میگنجاند .درحالیکه درباره چنین جمالت استعاری ،آنچه اهمیت دارد ،همان
کنش بیانی یا نحوه ادای واژهها و آواهاست که نفس پیام (کارکرد هنری) را مؤکد میسازد.
 .6-1وجود کاربردهای پارازیتی یا کنایهآمیز در زبان :مانند وقتی که بازیگر
نمایش در حال خواندن شعری بگوید «هوا بس ناجوانمردانه سرد است» .درحالیکه نمایش
در یک روز گرم تابستانی روی صحنه آمده باشد .و یا بگوید «فالنی شیر است» و عکس
آن را اراده کند (استعاره تهکمیه یا  .)ironyالبته میتوان این مورد را تسامحاً زیرمجموعه
قسم قبل قرار داد.
 .5-1وجود پدیده چندمعنایی یا «تکثر معنا» ( )multivocalityدر زبان:
بسیاری از گزارهها در زبان معموالً حامل بیش از یک معنا و در پی آن ،پذیرای چندین
ظرفیت منظوری همزمان میشود .برای مثال ،در گزاره «عالم و عابد و صوفی همه طفالن
رهند» (سعدی) ،متناسب با موقعیت ایراد این پارهگفتار ،میتوان ظرفیتهای منظوری
متعددی از قبیل اخبار (در صورت جهل مخاطب) ،هشدار (در صورت مشاهده رفتارهای
تکبرآمیز در مخاطب) ،استهزا (در صورت وجود باورها و اعتقادات متضاد در متکلم) و
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نظایر آن را تشخیص داد .همین امر ،داوری درباره غرض ثانوی یا همان کنش منظوری
گزاره و درنتیجه ،تالش برای ارائه قاعدهای برای دستهبندی دقیق آن را ناموفق میگذارد.
وجود این ویژگی در زبان ،بزرگترین مانع بر سر راه قاعدهمند کردن کنشهای منظوری
است و شاید بیش از هر جای دیگر ،از همین طریق ،بتوان نقش برجسته زمینه ()context
و موقعیت کالم را در تعیین ظرفیتهای منظوری موجود در زبان تمییز داد.
 .3کنشهای کالمیو علم معانی؛ شباهتها
در علم معانی ،طبق سنت بهجای کنشها یا افعال کالمی ،از «جمله» بهعنوان واحد
زبانشناختی استفاده کرده ،سپس آن را به دو دستۀ کلی جمالت اسمیه و فعلیه تقسیم
میکنند و میگویند :جمله اسمیه غالباً مفید معنی ثبوت و جمله فعلیه مفید استمرار و
دوام است .اما صرفنظر از دستهبندیهای دیگری که برای انواع جمله بر شمردهاند (اعم
از رئیسی و غیررئیسی ،خبری و طلبی) ،در مبحث اغراض خبر به این موضوع میپردازند
که خبر در اصل برای دو غرض بهکار میرود:
 .1جمله یا عبارت متضمن حکمی است که باید به مخاطب منتقل شود و آن را فایده خبر
مینامند؛
 .4آگاه کردن مخاطب از اینکه گوینده به حکم یا غرض کالم خود واقف است و آن را
«الزم فایده خبر» نام میگذارند (نگ .عتیق.)21 :1731 ،
فایده خبر بر این اصل متکی است که آنکس که خبر خطاب به او ایراد میشود و
بهسوی وی جهتگیری مییابد ،از حکم یا مضمون آن بیاطالع و خواهان آگاهی یافتن
از آن است .فایده خبر شرط الزم برای تمام انواع کنشهایی است که غرض گوینده رفع
جهل از مخاطب است .به همین علت میتوان اخبار مندرج در کتابهای علمی و متون
مختلف را که به قصد آموزش و تعلیم تالیف یافته است ،از آن جمله برشمرد .اما غرض
دوم خبر یا همان الزم فایده آن ،این است که متکلم به مخاطب بفهماند از مضمون حکم
آگاهی دارد .برای مثال ،وقتی به کسی میگوییم« :تویی آن که خشم خود را فرو میخورد
و به هنگام غضب ،شکیبایی میورزد و در اوج قدرت میبخشاید و از لغزشهای دیگران
درمیگذرد و نیاز فریادخواهان را اجابت برمیآورد» ،قصد ما آگاه کردن مخاطب از
فضیلتهای اخالقی او نیست ،بلکه منظورمان این است که آگاهیمان را از مکارم اخالقی
وی نشان دهیم ،به شأن و منزلش اقرار کنیم و بهاینترتیب با مدح وی ،او را مثالً به اجابت
خواستهاش نیز ترغیب نماییم .این همه ،چیزی بیش از اخبار است .در چنین جمالتی
صدق و کذب جایگاهی ندارد ،بلکه تناسب و موفقیت آن را باید بررسی کرد .مثالً اینکه
میان خبر و کنش منظوری موجود در آن (درخواست ،التماس یا مدح) موافقتی هست؟
یعنی آیا گوینده قادر است با ادای این جمالت منظور خود را به مخاطب منتقل کند یا
خیر .اگر پاسخ مثبت باشد ،دلیل بر موفقیت در ارتباط میان مخاطبین است .زیرا با توجه
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به آنچه در علم اصول دانستیم ،دریافت معنای مقصود (استعمالی) و معنای محمول و
همچنین تطابق این دو با معنی وضعی ازجمله شرایط موفقیت در ارتباط است .وانگهی،
آیا مخاطب میتواند از ظاهر کالم به معنی مقصود در آن پی برد؟ به همین علت نیز در
کاربردشناسی معاصر ،معتقدند که لزوماً میان کنش منظوری و کنش بیانی یک پارهگفتار
تباین وجود ندارد و در هر حال ،توجه به قواعد معناشناختی و صوری واژهها و عبارات،
راهنمای ما برای درک کنش منظوری آن خواهد بود (.)cf: Alston: 196
با وجود این ،به نظر نمیرسد آنچنآنکه علمای اصول گفتهاند ،مطابقت نداشتن حمل
و استعمال الزاماً به شکست در فرایند ارتباط کالمی بینجامد .بهویژه در آن دسته از متون
ادبی که به متون باز معروف است ،نظام ساختارشکنانۀ داللتهای موجود در متن ،آن را
از محدود ماندن در معنا و برداشتی واحد میرهاند و مخاطب را در کشف معانی و
داللتهای دیگر ،البته در چارچوبۀ هنجارها و نشانههای زبانی متن ،آزادتر میگذارد .با
وجود این ،میزان موفقیت در هر ارتباط ادبی ،برخالف ارتباطات غیرادبی ،فاصلهگذاری
میان کنش بیانی و کنش غیربیانی است .کنش بیانی و کنش غیربیانی در ادبیات ،با فاصله
گرفتن از هم به موفقیت در زبان متن و گسترش افقهای معنایی آن یاری میرساند .در
علم معانی ،میتوان فایده خبر را با کنشهای منظوری صریح و الزم فایده خبر را با
کنشهای منظوری غیرمستقیم ( )indirect illocutionary actsیا ضمنی قیاس کرد.
کنش بیانی در کاربردشناسی همواره با فایده خبر یکسان نیست ،زیرا این کنش در
زبان ادبی بهسوی کارکرد هنری و متن پیام گرایش دارد -که میتواند مفید معنای مجازی
و استعاری گردد -درحالیکه فایده خبر فقط به اخبار مستقیم از واقعیت در متن علمی
یا تخصصی اشاره دارد که خود در حکم کنشی منظوری است؛ بدین معنی که میتوان
گفت« :بدین وسیله تو را از فالن قضیه مطلع مینمایم» .این اِخبار همچون بسیاری دیگر
از کنشهای منظوری در جمله ذکر نمیشود ،اما خواننده از محتوای جمله بهراحتی به
وجود آن پی میبرد .بنابراین تفاوت میان فایده خبر و الزم فایده خبر همانند تفاوتی است
که میان دو نوع کنش مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد و نباید آن را با کنش بیانی و
منظوری مقایسه کرد .البته در کاربردهای روزمرۀ زبان ،کنش بیانی بر معنای مستقیم و
صریح عبارات داللت دارد؛ اما این امر ،فقط شامل خبر نمیشود .زیرا جملۀ طلبی
(غیرخبری) نیز بهشکل مستقیم بیان میشود .مثالً وقتی شاعر میگوید« :ساقیا! این
معجبان آب و گل را مست کن /تا بداند هر یکی کو از چه دولت دور بود» (مولوی) ،مرادش
از امر یا توصیه ،خالف معنای ظاهر (برای مثال ،نهی) نیست؛ زیرا در ادبیات نیز بسیار
اتفاق میافتد که گزارهها بر وفق مقتضی ظاهر (معنای ظاهری) ادا شود.
 .1رعایت اقتضای حال مخاطب در کاربردشناسی و علم معانی
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عمل به اقتضای حال مخاطب گاه مستلزم مؤکد کردن خبر است .این تأکید ،حالت انکار
یا تردید را در مخاطب برطرف میکند؛ درحالیکه در خبرِ ابتدایی به این تأکید نیاز نیست.
در نظریه «زبانِ کنشی» ( )performative languageنیز نزدیک به همین مطلب را
میتوان دید .در آنجا کنشها به دو دستۀ صریح و ضمنی تقسیم میشود .منظور از کنش
صریح ،گزارهای است که کنش منظوری (غیربیانی) آن در گزاره ذکر شود .و مراد از کنش
ضمنی ،نیاوردن کنش در گزاره است ( .)Thomas, 1997: 47چهارگزاره زیر را در نظر
بگیرید:
 «به شما یادآوری میکنیم» که همه کتابهای کتابخانه باید تا  7آبان مستردّ گردد. «محض یادآوری» ،همه کتابهای کتابخانه باید تا  7آبان مستردّ گردد. «یادآوری میشود» که کتابهای کتابخانه باید تا  7آبان مستردّ گردد. همه کتابهای کتابخانه باید تا  7آبان مستردّ گردد.در تمام مثالهای باال کنش منظوری یکسانی انجام گرفته است و محتوای
معناشناختی هریک ناظر بر یادآوری تاریخ بازگشت کتابها به کتابخانه است .اما در مثال
اول ،کنش صریح ،و در سایر مثالها،کنش ضمنی بهکار رفته است .بااینکه آستین عنوان
میکند که میان این دو نوع کنش از نظر معنایی تفاوت ماهوی وجود ندارد ،هریک از
آنها در یک گونه زبانی بهکار میآید و متضمن تفاوتی سبکشناختی یا تفاوت در نحوۀ
تأکید بر پیام یا اجزای آن است .برای نمونه ،از دو گزارۀ «من عذرخواهی میکنم» و «من
متأسفم» ،گزاره اول ،صورت رسمیتری از گزاره دوم دارد .اما در این مثالها« :من به شما
اطمینان میدهم تقاضانامه را بهموقع فرستادم» و «تقاضانامه را بهموقع فرستادهام» ،مثال
اول -که کنشی صریح را در برمیگیرد -از توان و قدرت باالتری نیز برخوردار است.
همچنین بیت «مرا به جان تو سوگند و صعب سوگندی /که هرگز از تو نه گردم نه بشنوم
پندی» (شهید بلخی) ،بهدلیل استفاده از کنش صریح سوگند ،از توان تأکیدی و تأثیری
بیشتری برخوردار است .پس همانطورکه انتخاب شکل جملهها (اعم از تأکیدی و
غیرتأکیدی یا طلبی ،انکاری و ابتدایی) به احوال مخاطب وابسته است ،در اینجا نیز انتخاب
نوع کنش اعالمی (اعم از صریح یا ضمنی) تنها با در نظر گرفتن موقعیتی امکانپذیر است
که در آن ،ظن یا انکاری نسبت به مضمون قضیه وجود دارد .برای مثال ،ذکر کنش
منظوری «سوگند» در مثال باال ،بهسبب تردیدی است که گوینده در مخاطب خود
احساس میکند.
بیشتر گویندگان سخنشان را با کنش ضمنی آغاز میکنند و هنگامی که سخنشان در
مخاطب یا شنونده مؤثر نیفتاد ،با کنش صریح رشته کالم را دنبال میکنند ( Thomas,
 .)1995: 48بسیاری از گویندگان زبان ،در شرایط متعارف از کاربرد کنش صریح اجتناب
میکنند ،زیرا حضور این کنشها (باألخص ،کنشهای دستوری صریح ،مانند زمانی که
درخواست ،تقاضا یا سفارشی در میان است) به مخاطب این مطلب را القا میکند که در
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روابط میان او و شما عدالت و برابری وجود ندارد ،یا اینکه شما برای خود ،بهصورت
یکطرفه ،حقوقی را قائل هستید و بهاینوسیله قصد دارید خواست خود را بر او تحمیل
کرده ،یا وی را به انجام کاری ملزم کنید.
مؤکد کردن کالم ،هم از طریق ادات تأکید (مانند همانا ،البته ،یقیناً ،قطعاً ،بهدرستی،
در فارسی و إنّ ،أنَّ و الم و نون تأکید در عربی) و هم از طریق کنشهای کالمی صریح
امکانپذیر است .در علم معانی سنتی به گونه اول بیشتر توجه میشود .همانطور که
گفتیم ،ذکر و حذف کنشهای صریح ،بهطور جداگانه کالم را با خطرهایی روبهرو میکند.
توجه به این ظرافتها ،با عنایت به حساسیتبرانگیزی ارتباط زبانی در ادبیات ،شیوۀ
مخصوصی از کاربرد کنشها را ایجاب میکند .بهویژه در گونۀ زبان تعلیمی -که
جهتگیری پیام بهسوی مخاطب (دوم شخص) بوده و ارتباط به قصد تأثیرگذاری بر دایرۀ
فکری ،رفتاری و احساسی او صورت میگیرد -یا در کنشهای ترغیبی (مانند امر ،توصیه،
هشدار ،نهی و غیره) برای حفظ رابطۀ تعاملی برابر میان طرفین ،کنشهای صریح عمدتاً
حذف میشود یا ذکر آنها به شیوهای انجام میشود که از زبان حساسیتزدایی کرده ،از
توان تأثیرگذاری کالم نکاهد .در بیت «دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند /پنهان
خورید باده که تعزیر میکنند» (حافظ) ،بهایندلیل که حافظ در شخصیت رند الابالی -
که طرف خطاب شعر او قرار گرفته است -حساسیتی سراغ دارد و ناشکیبایی وی را در
برابر پنهانکاری -که در نظر او القاگر مفهوم ریا و تظاهر است -بهخوبی میداند ،با حذف
کنش ترغیبی صریح (توصیه میکنم ،هشدار میدهم و نظایر آن) و منسوب کردن آن به
شخصیتهایی چون چنگ و عود ،از دشواری و فشار این حکم میکاهد و با انتقال «امر»
از اولشخص به سومشخص و کمرنگ نشان دادن سوگیری و ذهنیت خود ،موقعیت را
برای تأثیرگذاری کالم و قبول آن از جانب مخاطب فراهم میکند .البته تأمل در تغییر
ماهیت متکلم و بیان حکم از زبان اشیای شخصیتپندارانهای چون چنگ و عود ،زبان را
از حقیقت به مجاز میکشاند و کنش دستوری و ترغیبی آن نیز ماهیتی مجازی و هنری
به خود میگیرد .بنابراین در ساحت این شعر ،با تعلیم (بهمعنای خاص کلمه که مستلزم
رابطه نابرابر میان معلم و متعلّم است) سر و کار نداریم ،بلکه حکم و ترغیب را باید در
قلمرو عالم خیال ارزیابی کنیم.
 .1نقد اسلوبهای بالغت سنتی با تکیه بر نظریه کنشهای کالمی
 .1-1جمله بهعنوان واحد بررسی زبان در علم معانی
در علم معانی به تعریف فصاحت و بالغت پرداخته و آنها را از حیث کلمه ،کالم و متکلم
بررسی کردهاند .4در این علم ،تفاوت فصاحت و بالغت در مقصور بودن اولی به لفظ و
دومی به معنی است .در تعریف بالغت گفتهاند :بالغت عبارت است از:
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اصابت معنی و ادراک غرض با الفاظی روان و عذب که خالی از تکلف باشد،
زیاده از نیاز نباشد و نقصانی که آن را از رسیدن به غرض بازدارد ،در آن
مشاهده نشود .اگر با این الفاظ ،معنی لطیف یا حکمتی غریب یا ادبی نیکو
نیز توأمان گردد ،به ارزش کالم میافزاید و در غیر این صورت هم ،کالم به
نفس خود قائم شده و از سوای خود (یعنی حکمت یا ادب) مستغنی
میگردد (حسین.)61 :1711 ،
سپس در تعریف بالغت کالم ،آن را «مطابقت با مقتضی حال همراه با فصاحت» میدانند
و بر آن چنین میافزایند :بالغت یعنی «کالم مطابق با احوال شنوندگان» باشد.
در این صورت ،مادام که احوال مستمعان با هم مغایرت دارد ،کالم واجد مراتب متفاوت
خواهد بود .پس ،آن حال که اقتضای اطناب میکند دیگر است و آن حال که اقتضای
ایجاز میکند دیگر ...و میزان پذیرفتگی کالم به مطابقت آن با این اعتبارات و احوال وابسته
است و انحطاط آن نیز به نقض این مطابقت متعلق است (همان .)37 ،پس هنگامیکه
میگوییم فالن کالم بلیغ است ،بالغت آن را از حیث لفظ و صوت توصیف نکردهایم ،بلکه
به اعتبار افادۀ معنی و وصول به غرضی که کالم از جهت آن تکوین یافته است ،وصف
کردهایم .همانطور که جرجانی میگوید« :بالغت از صفات مفردات (الفاظی) که با هم
ترکیب نیافته باشد نیست» (همان  .)37به همین دلیل ،بالغت را بر دو رکن استوار
میسازند:
 همنشینی الفاظ مفرد و مرکب؛ ترکیب الفاظ بهگونهای که معنی مناسب با مقام و موقعیت خاصی را برساند.در این ترکیب ،فصاحت و انسجام الفاظ بهتنهایی کفایت نمیکند ،بلکه شایسته است
احوال مستمعان نیز در نظر گرفته شود (همان .)31 ،معهذا ،شناخت بالغت کالم در گرو
دور بودن آن از هرگونه خطا و لغزشی است که مانع از رساندن معنی مقصود شود .لیکن
باید دانست که «کالم» در تعبیر علمای بالغت با کالم در اصطالح زبانشناسی که معادل
«گفتمان» است و بر متنی کامل با معنی و مضمونی واحد (خواه یک جمله یا چند جلد
کتاب) داللت میکند ،تفاوت دارد .زیرا شیوۀ اغلب مؤلفان کتابهای بالغی این است که
بعد از تعریف فصاحت و بالغت و ذکر عیوب آن ،به طبقهبندی انواع جملهها از حیث
خبری یا انشایی پرداخته و اغراض هریک را جداگانه شرح میدهند و کمتر ،از سطح جمله
به سطوح باالتر کالم فاصله میگیرند .یکی از دالیل آن ،شاید کاربرد زیاد علم نحو در
تبیین حدود «نظم کالم» و «ترکیب و انسجام» الفاظ آن از وجه معنیرسانی آنها باشد.
عبدالقاهر جرجانی در کتاب دالئل االعجاز ،با تعریف بالغت بر پایۀ نظریۀ «نظم» بر
این ادعاست که «معنی نظم کالم این است که اساس آن را ،آنگونه که علم نحو اقتضا
میکند ،بگذاری و کالم را بر پایۀ قوانین و اصول این علم بنا کنی» (جرجانی:1761 ،

 | 111مقاالت برگزیده همایش هشتم

 .)171او همچنین هر معنایی را که درستی و نادرستی آن به نظم مربوط میشود ،از زمره
مقاصد نحوی میداند (همان.)171 ،
بنابراین ،مدار نظم کالم بر مقاصد نحوی و بر اساس وجوه و اشکال زبانی است که در
نظم بهوجود میآید .اما الزم است بدانیم که اوالً این وجوه و اشکال نهایتی ندارد؛ ثانیاً
مزیتی در خود ساختارهای نحوی نیست ،بلکه در مقاصد و اغراضی است که کالم بهلحاظ
آنها وضع میشود و نیز به سبب موقعیت بعضی مقاصد نحوی است نسبت به بعضی دیگر.
مثالً اگر در کالمی تنکیر مسندالیه یا تقدم مسند بر آن سبب نظم و لطافت کالم شود،
دلیل بر این نیست که این ویژگی در همۀ انواع کالم مؤثر واقع و مزیت تلقی شود.
نحوۀ ترکیب کلمات مطابق علم نحو فوائدی را بههمراه دارد که ازجمله آن ،مقاصد
کالم ،اغراض گویندگان و داللتهای عبارات و جملههاست .بهطور خالصه ،میتوان فواید
علم نحو را «داللتهای کالم» دانست که مراد از این داللتها نیز صدور «الفاظ مفید»
است .اما داللت کالم مطابق علم نحو براساس مجموعهای از قواعد و قراردادهای مشخص
صورت میگیرد که رعایت آنها تنها موجب صحت و درستی کالم و معنادار شدن آن
میشود .اما مزیت یا فضیلتی که به استناد آن بتوان گونهای از کالم را بر برخی دیگر
رجحان داد ،محسوب نمیشود .زمانی این اختالف آشکار میگردد که بدانیم این موقعیت،
کدام ساختار یا معنای نحوی را اقتضا میکند .پس از میان بینهایت قدرت ترکیب موجود
در زبان ،یک ساختار را به اختیار خود برمیگزینیم .بنابراین ،نظم برخالف قواعد محدود
و معین نحوی ،از قوانین معلومیتبعیت نمیکند .به همین علت« ،در علم نحو سخن از
درستی و نادرستی کالم است و در نظریه نظم و بالغت مبتنی بر نحو ،سخن از حسن و
قبح آن است» (الخولی.)164 :4113 ،
با توجه به آنچه ذکر شد ،میتوان دانست که وابستگی بالغت به نحو تا چه میزان
است .ازآنجاکه در نحو نیز عمدتاً به سطوح باالتر ازجمله نمیپردازند ،در بالغت نیز جمله
بهعنوان «منطق بالغت» (ابوحاقه )22 :4113 ،لحاظ شده است و در تعریف آن گفتهاند:
«جمله ،مجموعهای از الفاظی است که محتمل معنای کاملی باشد» (همان ،)21 ،زیرا
الفاظ مفرد ،فاقد معنی واحد است .بهعالوه ،بالغت تنها در لفظ نیست بلکه از الفاظ و
معانی به یک اندازه ترکیب یافته است .ازآنجاکه لفظ مفرد را نمیتوان بلیغ یا غیربلیغ
دانست ،بنابراین بالغت در کالم مرکب یعنی در جمله یافت میشود و در هر جمله (خبری
و انشایی) بهدنبال مالئمت و تناسب میان الفاظ با معانی یا بالعکس ،معانی با الفاظ
میگردد .این مالئمت یا تناسب ،همان است که عمدتاً از آن به اقتضای حال تعبیر کردهاند.
درحالیکه در نظریه کنشهای کالمی ،هرچند جملهها را بر حسب نوع کنشی که
دارند ،بررسی میکنند ،واحد زبانی تنها به جمله محدود نمیماند .این نظریه ،به تجزیه و
تحلیل فعل مضمون در سخن یا توان منظوری (غیر بیانی) میپردازد که در حقیقت
تعیینکننده معنی است و با تحقیق این فعل ،مقصود از ارتباط زبانی حاصل میشود.
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جایگزینی کنشکالمی بهجای جمله در مطالعات زبانشناختی ،بهویژه زبانشناسی متنی،
ابزار انعطافپذیرتری را در اختیار گوینده و مخاطب میگذارد؛ زیرا کنشکالمی از حد واژه
(مانند آواها و اصوات) تا حد شبهجملهها (شبهجمله ندایی) ،متن یا گفتمانِ کالن
قابلگسترش است .بدینترتیب ،گاه پارهای آواها و اسمصوتها (مانند صوتهای معادل
فعل :افسوس ،آه ،دریغ ،کاش و غیره) (فرشیدورد )241 :1711 ،نیز در موقعیت و بافتی
معین میتواند بهمنظور افاده غرض و معنایی به مخاطب تولید شود و حاوی بار مضمون
در سخن (کنش منظوری) خاصی باشد .همچنین مناداها که در علم معانی در زمرۀ جمله
بهحساب میآیند و درواقع شبهجمله هستند نیز صرفنظر از برخورداری از ساختمان
دستوری یک جمله کامل ،میتوانند فعلی گفتاری بهشمار روند .اما باید افزود که توان یا
کنش منظوری را ازجمله خواص ( )propertyپارهگفتار میدانند و بدین وسیله ،آن را
اغلب از معنی ضمنی یا صریح پارهگفتار جدا نمیکنند .درواقع ،نظر به اینکه گوینده
پارهگفتاری را بیان میکند که در برگیرندۀ جملهای با آهنگ ( )prosodyمعین ،خطاب
به شنونده در بافتی مشخص است .بنابراین کنش یا توان منظوری آنجاست که گوینده
با ادای یک پارهگفتار قصد دارد به شنونده بفهماند که او با ادای این کلمات ،در حال انجام
کنشی ازقبیل اخبار ،ترغیب ،تهدید ،تأکید ،تأیید و مانندآن است (.)keith 1986: 176
از همین رو نمیتوان کنش منظوری ،یعنی کاری را که گوینده بهوسیله ادای یک پارهگفتار
انجام میدهد ،از خواص معنایی آن متمایز کرد.
اما در کاربرد جمله و پارهگفتار میتوان تفاوتی عمده را یافت؛ زیرا جمله تنها به «سیاق
کالم» و نظم میان کلمات اشاره دارد ،درحالیکه پارهگفتار ( )utterance/énoncéبهعنوان
«واحدی زبانشناختی برآمده از کنشکالمی و بافت معین» از ویژگیهای انتزاعی جمله
فاصله میگیرد و به گفتمان که رو به سوی ارتباط دارد ،نزدیک میشود ( ;Garric, N
.)Calas, 2007: 187
 .1-1صدق و کذب جمالت در علم معانی
در علم معانی فقط جمالت خبری را قابل صدق و کذب میدانند و دربارۀ جمالت انشایی
اعتقاد بر این است که مدلول لفظ انشا پیش از آنکه آن را بر زبان آوریم ،فاقد وجود
خارجی است تا بتواند با آن مطابقت بکند یا نکند .بنابراین انشا قابل صدق و کذب نیست
(عتیق.)31 :
این قاعده شامل تمام انواع انشا اعم از امر ،استفهام ،تمنی و ندا نیز میشود؛ زیرا مدلول
هریک از این انواع ،پیش از انعقاد سخن وجود خارجی ندارد .البته علمای معانی این مطلب
را نیز میافزایند که اینکه انشا محتمل صدق و کذب نیست ،فقط بهعلت صرفنظر کردن
گوینده از پیشفرضها و التزامات معنایی آن است وگرنه هر انشایی را میتوان مستلزم
خبری با قابلیت صدق و کذب دانست( 7نگ .هاشمی.)67 :1737 ،
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ولی مخاطبِ اینقبیل جمالت ،کمتر به لوازم معنایی آن میاندیشد؛ زیرا منظور اصلی
از انشا الزم معنایی آن نیست ،بلکه نفس انشا اهمیت دارد .با وجود این ،چنین نیست که
هر خبری را هم بتوان رد و تأیید کرد .برای نمونه ،در عبارت «استغفراهلل» (یعنی از خدا
طلب آمرزش میکنم) که جملهای خبری است ،چگونه میتوان قائل به صدق و کذب بود؟
بهعبارت دیگر ،از چه طریق میتوان مضمون کالم گوینده را که استغفار به درگاه الهی
است ،انکار یا تأیید کرد؟ 1در کاربردشناسی ،بهجای صدق و کذب ،اقتضا ()felicity
(تناسب) و عدم اقتضا (( )non-felicityعدم تناسب) را جایگزین کردهاند؛ زیرا آنچه اهمیت
دارد ،نهتنها محتوای پارهگفتار ،بلکه رعایت مقتضیات سیاق کالمی و بافت غیرکالمی به
نسبت با اغراض گوینده از ادای پارهگفتار و موفقیت آن در جهت تشخیص کنش منظوری
از جانب مخاطب و تأثیرگذاری (بروز رفتار یا باور مورد نظر) بر وی بوده است .در نظریه
کنشهای کالمی و نیز در کاربردشناسی آنچه نقش تعیینکنندهای دارد ،رعایت همه
جوانب و شرایطی است که ذیل اصل همکاری قرار میگیرد و آغاز (( )openingبازگشایی)
و تداوم همکاری و تعامل را میسر میسازد .راستگویی و صداقت ( )truthfulnessدر کالم
نیز یکی از شرایط تحقق این همکاری است.
البته الزم به یادآوری است که عالمان بالغت ،در بحث از «اغراض الخبر البالغیۀ» یا
معانی بالغی خبر -که به اغراض ثانوی و گاه متضاد این اسلوب میپردازد -به موارد
متعددی ازقبیل وضع خبر برای افادۀ معنی تمنی ،انکار ،نفی ،امر ،نهی و دعا اشاره کردهاند؛
اما از احتمال صدق و کذب این جمالت سخن نگفتهاند .لیکن با قدری تأمل میتوان
دریافت که قواعد قوامبخشی برای هر اسلوب (اعم از خبری و انشایی) قابل تعریف است
که بر مبنای آن میتوان تعیین کرد که هر اسلوب خبری چه موقع قابل رد و تایید نیست
و بالعکس ،هر اسلوب انشایی را چه وقت میتوان محتمل صدق و کذب دانست .برای
نمونه ،جمله «خورشید طلوع کرد!» ،هم میتواند جمله خبری در معنای اخبار باشد (فایده
خبر) ،هم خبر در معنی توبیخ برای کسی که مثالً نماز خود را بهموقع به جا نیاورده است،
و اگر آن را مضارع محققالوقوع تصور کنیم ،امر است نسبت به کسی که در اقامۀ نمازش
درنگ میکند .بنابراین ،مثال باال فقط در صورت اول قابل رد و تایید است؛ وگرنه چنانچه
آن را حامل کنش منظوری توبیخ یا امر بدانیم ،احتمال صدق و کذب در آن نمیرود .یا
جملۀ «استغفراهلل» دقیقاً معادل پارهگفتاری با کنش ترغیبی (از نوع دعا و التماس)
بهصورت «اللهم اغفرلی» است.
 .9عدم تفکیك میان توان منظوری و بار تأثیری جملهها (کنش غیربیانی و کنش
ضمن بیانی)
اگر تصور کنیم که هر پارهگفتاری که بیان میشود ،با موقعیت و بافت ارتباط پیوندی
ناگسستنی دارد ،این واقعیت را نیز باید بپذیریم که پارهگفتار بهعنوان کنش یا رفتار
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مشخص زبانی ،دارای سطوح و الیههای مختلفی است .نخست ،سطح معنایی یا داللتگرانه
آن است .بهطور طبیعی هریک از گویندگان زبان ،زمانی که قصد برقراری ارتباط با یکدیگر
را دارند ،با ترکیب کلمات در محور همنشینی و با تکیه بر قواعد نحوی و آوایی زبان،
گزارههای معناداری را میآفرینند .در مرحله دوم ،با گفتن آن کلمات ،معنایی را منظور
میکنند .کنشهای منظوری ،طبقهبندیهای فراوانی دارد که پیشتر به بعضی از آنها
اشاره شد .نکتهای که در اینجا باید بیفزاییم تفاوت میان کنش منظوری-یعنی کاری که
گویندهای با ادای یک گزاره انجام میدهد-با «توان منظوری» ( )force illocutoireو هدف
منظوری ( )but illocutoireهر گزاره است.
توان منظوری هر کنش غیربیانی ،میزان تاکید و شدتی ( )intensitéاست که هدف
منظوری این کنش با آن محقق میشود .برای نمونه ،دستور و درخواست یا امر و دعا از
هدف منظوری یکسانی برخوردار است؛ اما توان منظوری واحدی ندارد .صورت نحوی
جمله (اعم از اخباری ،پرسشی ،امری یا عاطفی) در حکم نشانهای است که امکان تعریف
و تشخیص توان منظوری را فراهم میآورد ( .)Bracops, 2010: 217هدف منظوری
نیز گونهای تعهد است که یکی از طرفین ارتباط هنگام انجام کنش منظوری ،خود را به
اجرای آن ملزم میبیند ( .)ibid: 213هدف منظوری را میتوان با کنش تأثیری هر
پارهگفتار همعرض دانست؛ زیرا در هر دو به واکنشها و تغییرات رفتاری -که متعاقب با
اجرای کنشی کالمیدر طرفین ارتباط پدید میآید -اشاره میشود.
میزان موفقیت ارتباط تا اندازۀ زیادی بستگی به این دارد که مخاطبان قادر به درک
منظور گوینده باشند .ازاینرو هر گوینده باید طوری سخن بگوید که «امنیت تفاهم و
درک متقابل» را از توان و کنش منظوری پارهگفتارش تأمین کند .کنش یا همان هدف
تأثیری سخن نیز ،هم میتواند در راستای تحقق هدفی باشد (مانند کنش ترغیبی) ،هم
بهعنوان نتیجه کنشی غیربیانی تلقی شود (مانند کنش تعهدی) .زمانی که به کسی راجع
به انجام یا انجام ندادن کاری هشدار میدهیم ،ضمن هشدار (که کنش منظوری ما را
تشکیل میدهد) به دنبال هدفی نیز هستیم که این هدف میتواند ارعاب مخاطب باشد،
اما نتیجه این ارعاب ،بازداشتن مخاطب از انجام یا انجام ندادن کاری است .بنابراین ارعاب
را باید «هدف منظوری» و بازداشتن مخاطب را «کنش تأثیری» هشدار دانست .حال
ممکن است کنش منظوری ما موفقیتآمیز و مناسب با موقعیت بوده باشد ،در آن صورت
«هدف منظوریِ» ارعاب محقق شده و کنش تعاملی ما موفقیتآمیز خواهد بود .اما این
ارعاب لزوماً به نتیجه و تأثیر دلخواه -که بازداشتن مخاطب از انجام عمل باشد -منجر
نمیشود .در این حال ،محقق نشدن تأثیرات عملی هشدار در رفتار فردی مخاطب همواره
به شکست ارتباط نمیانجامد.
در علم معانی ،بعد از تقسیمبندی جمالت به خبری و انشایی ،در بحث از خبر به فایده
خبر و الزم فایده خبر اشاره کرده ،اغراض ثانویه خبر را جداگانه بررسی میکنند .همچنین
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در بحث از انشا نیز ضمن دستهبندی آن به طلبی (شامل امر ،نهی ،استفهام ،تمنی و ندا)
و غیرطلبی (شامل مدح و ذم ،صیغه عقود ،قسم ،تعجب ،رجا) ،دربارۀ قسم اول (یعنی انشا
طلبی) ،بعد از ذکر معانی اصیل و اولیۀ هریک از گونههای آن ،به بیان معانی و اغراض
ثانویه آنها نیز میپردازند .برای مثال ،دربارۀ امر ،میگویند که گاه از معنای اصلی خود
که «ایجاب و الزام» است ،عدول کرده ،متناسب با سیاق کالم و قرائن حالیه به معانی
دیگری ازجمله دعا ،التماس ،تمنی ،تعجیز ،اهانت ،ارشاد و وعظ ،اباحه ،اذن ،تهدید و غیره
نیز متصف میشود (ابوحاقه .)67-31 :1711 ،یا در خصوص استفهام ،با بیان انواع ادوات
استفهام و تقسیم آنها به تصوری و تصدیقی ،معنای اصلی آن را (یعنی معلوم کردن امر
مجهول) ذکر کرده ،سپس معانی و اغراض بالغی استفهام ازجمله اظهار تحسر ،استخفاف
و عدم احترام ،استبعاد ،تفاخر و نظایر آن را عنوان میکنند (همان.)31-32 ،
با تأمل در معانی و اغراض ثانویه هریک از انواع اسلوبهای فوق و مثالهایی که برای
هر کدام ذکر میشود ،میتوان دریافت که اوالً نقش سیاق کالم ،از قرائن حالیه در تشخیص
این اغراض به مراتب بیشتر است ،و دوم آن که در بحث اغراض خبر ،میان منظورگوینده،
هدف پارهگفتار و تأثیر آن در مخاطب تفاوتی قائل نمیشوند.
به این نمونهها دقت کنید:
 تفاخر و تعجیز :اولئک آبائی فجئنی بمثلهم؛ امر یا تاکید بر خبر (سؤال توضیحی) ( :)expositoryدانی که چه گفت زال بارستم گرد /دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد (سعدی)؛
 ترغیب مخاطب بر امری :لیس سواءً عالمٌ و جهول.ازآنجاکه نمونههای ارائهشده در کتابهای بالغی ،همچون مثالهای فوق ،خارج از
متن و تنها در سطح جملهای منفرد عرضه میشود ،پی بردن به قرائن حالیه جز از طریق
ایجاد پیشفرضهایی در ذهن یا پیوند دادن آن با پیشینه و زمینه فرهنگی مشابه با
فرهنگ خود قابل تصور نیست .در مثال اول ،پیشفرض ( )presuppositionاصلی اینگونه
خواهد بود« :شاعر ،پدرانی دارد» و بهدنبال آن معانی ضمنیای مناسب با پیشفرض قبلی
به تصور در میآید :شاعر تقاضای مقابله با مخاطب را دارد؛ پس مخاطب مقایسهای صورت
داده است؛ شرط مقابله ،اطمینان به رجحان و برتری گوینده بر مخاطب است .یا در مثال
دوم ،وجود فعل وجه نمای (« )modal verbنتوان» این پیشفرض را ایجاد میکند که:
اساساً دشمنی وجود دارد؛ دشمن میتواند حقیر و بیچاره باشد .معنی ضمنی این
پیشفرض نیز بدین قرار خواهد بود :حقیر شمردن دشمن ،خطرانی به دنبال دارد .یا در
مثال سوم ،پیشفرض اصلی ما چنین است« :بعضی انسانها عالماند و بعضی جاهل» و
معنی ضمنی کالم به این صورت قابل بیان است :مخاطب یا عالم است یا جاهل؛ مخاطب
اگر جاهل باشد ،منزلت او با منزلت عالم برابر نیست (و برعکس).
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تبعاً غرض ثانوی در تمام مثالهای دیگر از همین وضعیت برخوردار است؛ یعنی ابتدا
پیشفرض یا پیشفرضهایی را در ذهن مخاطب پدید میآورد ،سپس شاعر متناسب با
آنها برآوردی از معنی یا غرض احتمالی سخن در ذهن خود ترتیب میدهد که با جمع
میان پیشفرض و معنی ضمنی ،درنهایت به معنی ثانوی گزاره منتقل میشود .حاصل
ترکیب میان این دو ،در مثال دوم بهطور طبیعی ما را به معنی «تفاخر» و«تعجیز» سوق
میدهد و در دو مثال دیگر نیز معنی حاصلشده بهترتیب ،امر یا تأکید بر خبر و ترغیب
مخاطب به قرار گرفتن در جایگاه عالمان خواهد بود.
اگر در مواجهه با هر پارهگفتار بتوان از طریق ترتیب دادن پیشفرضها و معانی ضمنی
کالمی (بهویژه پیشفرضهایی که جنبه قراردادیتری دارد) به معنی یا غرض کالم یا
بهاصطالح کنشکالمی مندرج در پارهگفتار دست یافت ،با سیاق کالمی مواجهایم و اگر
جز از طریق قرائن خارج از کالم رسیدن به آن معنی ممکن نباشد ،با قرائن حالی
روبهروییم؛ این قرائن ما را به وجود گونهای دیگر از کنشها -که در کاربردشناسی از آن
به «کنشهای غیرمستقیم» یاد میشود -داللت میکند.
 .10نتیجهگیری
این مقاله با معرفی اجمالی از الگوی کنشهای کالمیدر نظریه کاربردشناسی زبانی،
تقسیمبندیهای متعددی را که از این کنشها در میان زبانشناسان رواج دارد ،برشمرد.
سپس با مطالعه شباهتهای میان بالغت و کاربردشناسی ،تفاوتهای آنها را شامل:
گزینش واحدهای زبانی متفاوت (جمله در دانش معانی و گزاره و گفتمان در
کاربردشناسی) ،معیارهای مختلف برای سنجش صدق و کذب جمالت و عدم تمایز میان
توان منظوری و بار تاثیری گزارهها در اولی و تفکیک میان آنها در قالب کنشهای
منظوری و تاثیری در دومی ،ارائه داد .با این روش ،نگارنده در صدد برآمد تا کارایی بالغت
و بهویژه شاخه معانی را به یاری اصول و دیدگاههای موجود در زبان شناسی امروز ،با تکیه
بر کاربردشناسی زبانی گسترش دهد و لزوم اهتمام به بالغتی کاربردی را گوشزد نماید.
پینوشت
 .1مبنای این زمان بندی را تاریخ تالیف اولین کتاب معتبر در زمینه بالغت اسالمی ،یعنی
البیان و التبیین جاحظ قرار دادیم که به قولی ،در سال  477هـ .ق تالیف و به ابن ابی
دواد ،قاضی متنفذ و متعصب معتزلی تقدیم شد.
 .4البته به استثنای بالغت که تنها در کالم است.
.7مثالً در عبارت :اللهم اغفرلنا ذنوبنا در عین به کار بردن یک پارهگفت انشایی با کنش
دعایی ،میتواند به جملهای خبری به این شکل تبدیل شود« :أنا طالب مغفرتک» که
قابل رد و تأیید نیز هست (جواهرالبالغه ،؟. )67 :
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 .1این خبر ،قابل تاویل به کنش دعایی به صورت «خدا مرا بیامرزاد» خواهد بود که
بهشکل ضمنی و غیرمستقیم در لباس خبر بیان شده و صورت دیگری از عبارت
«اللهم اغفر لنا /لی الذنوب» بهشمار میرود.
 .2بسیاری از شاخههای کاربردشناسی ،از جمله کاربردشناسی الحاقی  integr éیا به
تعبیر «اسوالد دوکرو»  Oswald Ducrotکاربردشناسی ادغام شده در زبانشناسی،که
برخالف جریان مشابه در سنتهای آنگلوـ ساکسون ،در تفسیر پاره گفتارها دخالت
میکند ،تا بتواندآنجا که معناشناسی با در نظر گرفتن تمام امکانات خود از توصیف
معنی باز میماند ،وارد عمل گردد ،بر مبنای نظریۀ شرط غیر صدق
 vericonditionnelle nonاستوار شده است ،زیرا در همه این شاخهها ،کارکردجدلی و استداللی کالم بر نقش اخباری و اطالعاتی آن تقدم دارد .به باور کاربرد شناسی
زبان ،هر پاره گفتاری الزاماً جدلی است زیرا نقش زبان تنها در توصیف عینی واقعیت یا
انتقال اطالعات یا گزارش پدیدههای واقعی خالصه نمیشود ( به گونه ای که بر اساس
نگرش شناختی به مخاطب امکان دهد تا بازنمایی و توصیف مناسب و دقیقی از جهان
برای خود بسازد) ،بلکه نقش عمده زبان ،توضیح روابط موجود میان مخاطبان است.
( .(Bracops, 2016: 204
 .6مثالً گوینده ای که قولی میدهد ،تعهدی را نسبت با مقاصد و نیات خود میپذیرد،
گوینده ای که دستوری میدهد ،در نظر دارد که مخاطب را به انجام عملی معلوم ترغیب
نماید و غیره.
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نقد انجمنی
بازخوانی گفتمان نقد حاکم بر محافل ادبی ایران در اواخر عصر مشروطه
سیدمحسن حسینی
پارسا یعقوبی جنبهسرایی

1
4

چکیده
انجمنهای ادبی اواخر عصر مشروطه ،تداوم انجمنهای ادبی عصر قاجار بودهاند .عالوه بر قرائت
شعر ،اقتراح ادبی و حک و اصالح شعر و نقد شعر ،از اصلیترین فعالیتهای رایج در این انجمنها
بوده است .یکی از موارد قابلتوجه در این انجمنها ،شیوههای نقد و مبانی به کار گرفته شده در
آنهاست .در پژوهش حاضر ،سعی شده است به شیوۀ تحلیلی-توصیفی اصول و معیارهای نقد
ادبی رایج در انجمنهای برجستۀ این دوره ،نظیر انجمنهای ادبی دانشکده ،ایران ،آزادیستان و
خراسان طبقهبندی ،تحلیل و معرفی شود.
سنتگرایی و پایبندی به معیارهای نقد کالسیک ،پرهیز از نوآوریهای ساختارشکنانه،
برداشت سنتگرایانه از نوآوری و تجدد ،ذوقی و استحسانی و تاثری بودن نقدها ،پرداختن به نقد
اخالقی و معنا محور ،کاربردی بودن ،و در نهایت فقدان انسجام ،از مهمترین ویژگیهای نقدهای
ادبی در این انجمنها بوده است .گاهی نیز در بعضی از انجمنها جوانان پرشوری نیز بودهاند که
این اصول را به چالش کشیده ،تحت تاثیر تجددمآبی و ادبیات اروپایی ،در پی ایجاد طرزی تازه
برآمدهاند.
واژههای کلیدی :نقد ادبی ،انجمنهای ادبی مشروطه ،نقد شعر ،انجمن ادبی دانشکده ،انجمن
ادبی ایران.

 .1مقدمه
انجمن ادبی به آن دسته از نشستهای شاعران و ادیبان گفته میشود که در زمان و
مکانی معین با هدف قرائت آثار تازهتولید دۀ اعضا و نیز نقد و بررسی و حک و اصالح
اشعار آنان برگزار میشده است .البته در کنار فعالیتهای مذکور ،در این انجمنها آموزش
مستقیم یا غیرمستقیمِ اصول نقد شعر یا نقد ادبی نیز انجام میشد.
اگرچه سابقۀ برگزاری این جلسات را میتوان تا آغازیندورههای شعر فارسی نیز
جستجو کرد ،شاید بتوان اواخر دورۀ زندیه را دورۀ گسترش فعالیت تاثیرگذار انجمنهای
 .1استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه لرستان
 .2دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه کردستان
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ادبی ایران دانست؛ یعنی زمانی که اعضای «انجمن ادبی مشتاق اصفهانی» با در پیش
گرفتن شیوه و اسلوب سخنپردازان پیشین ،طالیهداران مکتب بازگشت ادبی شدند.
در اواخر دورۀ قاجاریه ،این انجمنهای ادبی به پیروی از انجمنهای سیاسی عصر
مشروطه دارای نظامنامه و مرامنامه شده ،در کنار مسائل اجرایی انجمن ،گاهی اصول و
باورها ،اهداف و شیوه وروش کارشان را نیز مشخص کردند .این انجمنها اغلب با انتشار
نشریهها و مجلههایی چون دانشکده و ارمغان ،دایرۀ مخاطبانشان را گسترش داده ،در کنار
چاپ آثار اعضای انجمن ،اندیشه و شیوهشان را در حوزۀ نقد ادبی و نقد شعر منتشر کردند.
اگرچه اصول حاکم بر نقد شعر در بیشتر این انجمنها معموالً تاکید بر سنتگرایی،
رعایت اسلوب شعری گذشتگان و پرهیز از ساختارشکنیهای نوپردازانه و ترویج اصول نقد
ادبی رایج در ادبیات کالسیک بوده ،گاه در بعضی از انجمنها جوانان پرشوری نیز بودهاند
که اقتدار سنت و دیدگاه سنتگرایان را بر نتابیده ،تحت تاثیر تجددمآبی و ادبیات اروپایی،
در پی ایجاد طرزی تازه برآمدهاند.
در گذشته ،ایراد خطابه ،قرائت شعر ،حک و اصالح شعر ،نقد شعر ،اقتراح ادبی ،خواندن
متون نظم و نثر با هدف آموزش آثار ادبی گذشته به اعضا ،از عمده فعالیتهای انجمن
ادبی بوده است .آنچه در این مقاله بررسی خواهد شد ،بررسی اصول و مالکهای نقد ادبی
در این انجمنهاست؛ مقوله ای که میتوان از آن با عنوان «نقد انجمنی» نیز یاد کرد .در
این بررسی ،تعدادی از مهمترین انجمنهای ادبی ایران در روزگار مشروطه نظیر انجمن
ادبی دانشکده ،انجمن ادبی ایران ،انجمن ادبی فرهنگستان ایران ،انجمن ادبی آزادیستان،
در محدودۀ سالهای  1411تا  1711هـ .ش .مورد توجه قرار گرفته ،اصول نقد ادبی
حاکم بر آنها بررسی خواهد شد.
 .1پیشینۀ تحقیق
اگرچه در کتابهایی چون نقد ادبی (زرینکوب ،)1767 ،از صبا تا نیما (آرینپور،)1713 ،
تاریخ تحلیلی شعر نو (شمس لنگرودی ،)1731 ،سیر نقد شعر در ایران
(غالمحسینزاده ،)1711،پایاننامه انجمنهای ادبی ایران از مشروطه تا انقالب اسالمی
(سیدمحسن حسینی )1733 ،و مقالههای «جریانهای ادبی در مجالت فارسی» (ایرج
افشار« ،)1726 ،انجمنهای ادبی شیراز» (حسن امداد« ،)1761 ،انجمنهای ادبی ایران
از اغاز تا سال 1772هـ .ش( ».عباس کیمنش )1711 ،اشارههای پراکندهای به موضوع
شده ،بهظاهر منبع مستقلی در این خصوص بهشکل طبقهبندی و تحلیل حاضر به رشته
تحریر درنیامده است.
 .6مهمترین انجمنهای ادبی عصر مشروطه ( 1115تا )1605
پس از مرگ ناصرالدینشاه انجمنهای درباری بعد از یک دورۀ پرشکوه هزارساله از صحنۀ
ادبی ایران رخت بربست .1با این وصف ،انجمنهای ادبی مردمی که دنبالۀ محافل ادبی
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عصر بازگشت بود ،همچون گذشته و با رونقی تمام بین طبقات مختلف مردم در شهرهای
تهران ،شیراز ،اصفهان ،مشهد ،رشت و تبریز به حیات خود ادامه داد.4
بعد از وقوع نهضت مشروطیت و در فضای باز سیاسیای که از تبعات آن بود ،انجمنها
و مجامع مختلف سیاسی-فرهنگیای پدید آمد که گاهی زیادی آنها باعث شگفتی و
حیرت میشد .ایوانف ،مستشرق روسی ،دراینباره مینویسد :در تهران  111انجمن وجود
داشت و در والیات نیز جمعاً  111انجمن تاسیس و منحل شد (رایین.)471 :1723 ،
بیشتر این مجامع ،به پیروی از نمونههای فرنگیشان ،مرامنامه و تشکیالت حزبی بوده
داشتند و با انتشار نشریات گوناگون و عضوگیری ،دامنۀ فعالیتشان را گسترش میدادند.
این انجمنهای سیاسی پرشور ،مجامع ادبیِ بازمانده از عصر قاجار را از جلوه و رونق
انداخت و باعث شد انجمنهای جدید ادبی در شکل و هیاتی تازه به میدان بیاید .داشتن
مرام و هدف مشخص ،تنظیم اساسنامه و نظامنامه برای تعیین حدود فعالیت انجمن،
چاپ و انتشار نشریه ،برگزاری منظم جلسات و انتخاب یک نام مشخص برای انجمن ،از
ویژگی این محافل بود که در عصر آزادی راهبری جامعه را بر عهده گرفتند.
ازجمله انجمنهای ادبی این دوره در تهران ،انجمن ادبی ایران بود که به همت وحید
دستگردی در سال 1471هـ .ش .تاسیس شد .هرچند وحید طرح و الگوی اولیۀ این
انجمن را از انجمنهای قدیم اصفهان گرفته بود ،تحت تاثیر محافل سیاسی عصر مشروطه
مرامنامه و نظامنامۀ خاصی برای انجمن تدوین کرد .وی در این مرامنامه از خود و
همفکرانش با عنوان «علمداران انقالب ادبی» نام برد و اهداف انجمن را چنین برشمرد:
 .1احیا و پیروی ادبی گذشتگان و سپاسگزاری از آنها؛  .4محافظت ادبیات
از فقدان مزایای قدیم در حین اقتباس از کیفیات دنیای جدید؛  .7تشویق
ادبای معاصر به مسابقه و اعطای امتیازات؛  .1ترویج موضوعات جدید علمی،
اخالقی ،فنی و اجتماعی به زبان ادبی؛  .2ترویج افسانهنگاری ،تیاترنویسی،
سرودسرایی و غیره که در زبان فارسی کمتر تعقیب شده؛  .6تجدید نظر
در قواعد فصاحت فارسی به تفکیک قواعد الزماالتباع از قواعد الزمالرعایه؛
 .3تولید وحدت روح فکر در ادبیات ممالک پارسیزبان؛  .1عقد روابط ادبی
بین ایران و سایر ممالک متمدنه (ارمغان ،1477 ،دورۀ اول (ش :)3-6
.)477-476
انجمن با انتخاب رئیس ،معاون و منشی بهطور منظم هفتهای یک بار ،ابتدا در خانۀ
خود وحید و بعد از یکی-دو سال در نقاط دیگری ازجمله منزل دکتر حسینعلی قزل ایاغ
و میرزا رضا خان نایینی و در نهایت تاالر آیینۀ وزارت فرهنگ تشکیل میشد .با انتقال
انجمن به تاالر وزارت فرهنگ ،رفتهرفته افرادی فاقد صالحیت درآن راه یافته ،با طرح
مسائلی غیرمرتبط ،باعث خروج وحید و جمعی از صاحبنظران دیگر از انجمن شدند.
شاعران و ادیبانی که در این دوره در انجمن شرکت میکردند ،عبارت بودند از:
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ملکالشعرای بهار ،ادیبالسلطنه سمیعی ،شمسالعلما گرکانی ،محمدعلی بامداد،
محمدهاشم میرزا افسر ،حاجمیرزا یحیی دولتآبادی ،عباس فرات،و غالمرضا روحانی.
جمعی از خاورشناسان معروف (مانند هانری ماسه ،کریستین سن) نیز به عضویت افتخاری
آن پذیرفته شده بودند (آرینپور /1713 ،ج .)171 :4
انجمن ادبی ایران در این دوره تاثیر زیادی در هدایت ذوق شاعران و راهبری جامعۀ
ادبی آن عصر ایفا کرد .انتشار نشریۀ ارمغان همچنین افتتاح شعبات متعدد انجمن در
شهرهای مختلف ،بر میزان این تاثیرگذاری افزود.
از دیگر انجمنهای ادبی مطرح در این دوره ،انجمن ادبی دانشکده بود که ابتدا در
سال  1472هـ .ش .به همت چند تن از جوانان خوشذوق تهران (رشید یاسمی ،سعید
نفیسی ،عبداله انتظام ،عباس اقبال) به نام «جرگه دانشوری» تشکیل شد .سپس
ملکالشعرای بهار ریاست آن را بر عهده گرفت و نام انجمن نیز به دانشکده تغییر کرد
(رشید یاسمی .)147 :1774 ،اعضای این انجمن برای پیشبرد اهداف خود ماهنامهای با
همین نام منتشر کردند که «از اردیبهشت  1473تا اردیبهشت سال 1471هـ .ش .با 14
شماره در  11مجلد به چاپ رسید» (پروین .7)21 :1711 ،در سرمقالۀ نخستین شماره از
این نشریه -که با عنوان «مرام ما» منتشر شد -آمده است ،مجلۀ دانشکده «دارای یک
روح جوان و فکر آزاد متجدد» است و دستاندرکارانش بر دوری از «مناقشات سیاسیه و
تفنناتی که برروی مدح یا هجو این و آنِ معمول به تجار و دالالن ادبی و سیاسی» است،
تأکید کردهاند (همان) .تجدید نظر در طرز و رویۀ ادبیات ایران با احترام به اسلوب لغوی
و تعبیرات اساتید متقدم و با مراعات سبک جدید و احتیاجات عمومی حال حاضر منظور
نظر قرار گرفت (دانشکده ،شماره  1از مقاله مرام ما به قلم ملکالشعرای بهار ،به نقل از
آرینپور /176 ،ج .)1713 :4
رشید یاسمی ایدهآل دانشکده را ریختن اندیشههای جدید در قالبهای شعری قدیم
میدانست ( .)171 :1774از حوادث مهمی که در طول تاریخ حیات انجمن و نشریهاش
رخ داد ،مشاجرات قلمیای بود که بین ملکالشعرای بهار و تقی رفعت (نویسنده نشریه
تجدد تبریز) اتفاق افتاد که جزو نخستین جدالهای بین کهنه و نو در ادبیات معاصر
محسوب میشد.
شمار بزرگی از شاعران و پژوهشگران و نویسندگان و مترجمان ساکن پایتخت با
دانشکده همکاری کردهاند :رضا هنری ،ابراهیم الفت ،علیرضا صبا ،سردار معظم خراسانی
(عبدالحسین تیمورتاش) ،عباس اقبال آشتیانی ،غالمرضا رشید یاسمی ،سعید نفیسی،
احمد رخشان (مقبل) ،یحیی ریحان (سمیعیان) ،عبداهلل انتظام ،حیبباهلل امیری ،عبداهلل
تلگرافچیزاده ،علیاصغر منصور و جعفرخامنهای (همان).
ملکالشعرای بهار بر این باور بود که با انتشار دانشکده« ،مکتب تازهای در نظم و نثر
به وجود آمد و غالب رجال بزرگ ادب که مایۀ افتخار ایراناند» با او همکاری کردهاند؛
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اگرچه مشی آرام و نرمنرم دانشکده توفیق چندانی در انقالب ادبی به همراه نداشت
(زرینکوب .)614 :1737 ،میتوان همداستان با ایرج افشار« ،مهمترین توفیق دانشکده،
را انتشار مقاالت تحقیقی و نقدهای ادبیای دانست [ ...که] قطعاً موجد تجددی در نحوۀ
سنجش و نقد ادبیات قدیم شد» (.)337 :1726
ازجمله انجمنهای ادبی دیگری که در این دوره در اصفهان تشکیل میشد ،انجمن
ادبی دانشکده بود که به همت میرزاعباس خان شیدا ،از ادبا و شاعران اصفهان ،در سال
1474هـ .ش .تشکیل شد .شیدا برای نشر آثار اعضای انجمن مجلۀ دانشکده را نیز در
سال 1717منتشر کرد (سپنتا.)771 :1726 ،
در شیراز نیز همزمان با انقالب مشروطه ،محمدتقی فصیحالملک (شوریده شیرازی) -
که از تب و تاب مشروطهخواهی بهکلی دور بود -در منزلش انجمنی مرکب از شاعران
شیرازی تشکیل داده بود .از فعالیتهای این داراالدب تصحیح کلیات سعدی بود (امداد،
 .)4617 :1761شیوۀ تصحیح متن کلیات سعدی نیز شبیه همان شیوهای بود که وحید
دستگردی در تصحیح کلیات نظامی به کار میبرد .شعبهای از انجمن ادبی ایران هم در
سال 1711هـ .ق .در شیراز تاسیس شد که لطفعلی صورتگر از اعضای آن بود.
در همین دوران در مشهد ،نخستین انجمن ادبی خراسان به همت میرزامحمدخان
ملکزاده (برادر ملکالشعرای بهار) که در آن سالها ( 1711تا  )1712ریاست ادارۀ معارف
خراسان را بر عهده داشت ،و با همکاری کسانی چون دانش بزرگنیا و محمود فرخ تاسیس
شد (سیار.)4116 :1761 ،
سیدحسن مشکان طبسی -که به نیابت از ادیب نیشابوری ریاست انجمن را بر عهده
گرفته بود -برای نشر آثار اعضای انجمن ،مجلۀ ادبی دبستان را منتشر کرد« .سفر مشکان
به اروپا و مصر در نشر این مجله بیتاثیر نبود چراکه از سراپای دبستان برمیآمد تحت
تاثیر مجالت اروپایی و مصری منتشر میشود( ».افشار .)337 :1726 ،مشکان در شمارۀ
اول این مجله نوشت:
[مجله دبستان] مجلهای است علمی و ادبی [برای] ترویج زبان فارسی
امروزی و بحث در چگونگی و تکمیل و تهذیب آن .دبستان بر ضد این
عقیده است که باید در زبان فارسی تصرفی شود و مثال به فرس قدیم رجوع
شود (همان).
همزمان با انتشار مجلۀ دانشکده در تهران ،در تبریز نیز به راهنمایی استادان دبیرستان
محمدیه و تالش جمعی از دانشآموزان خوشذوق آن ،انجمن دبیرستان محمدیه (سال
 1471هـ .ش ).تشکیل شد .این عده برای تبلیغ مرامشان مجله ادب را نیز در همان سال
منتشر کردند .آرینپور که خود از اعضای این انجمن بود ،مینویسد :در مجلۀ ادب مقاالت
تاریخی ،علمی ،تربیتی ،بهداشتی و قطعات ادبی ،تراجم احوال بزرگان ،اشعار خود
محصلین و شعرهای ترجمهشده از زبانهای خارجی به نظم یا نثر درج میشد .شعار
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جوانان ادب این بود «ما اوالد امروزیم لیکن فردا را فراموش نکردهایم» (آرینپور/1713 ،
ج  .)471-447 :4رعدی آذرخشی و اسماعیل امیرخیزی از اعضای این انجمن بودند.
کمی بعدتر (در سال  1477هـ .ش ،).همین عده با همکاری عدۀ دیگری از جوانان
پرشور تبریز ،به رهبری تقی رفعت ،بنیاد انجمن و مجلهای را گذاشتند که آزادیستان نام
گرفت .شعار مجلۀ آزادیستان «هواخواهی از تجدد در ادبیات» بود .این مجله با چاپ
مقالهها و قطعههای منظوم دربارۀ عالم نسوان ،بحث جدی و اصولی راجع به تجدد در
ادبیات ،و درج اشعاری بهطور نمونه از تقی رفعت و شمس کسمایی ،به سبک و شیوهای
نو بر سایر مجالت همدورهاش امتیاز داشت (همان).
از این مجله فقط سه شماره منتشر شد .مدیر آن ،تقی رفعت ،همزمان با سرکوب قیام
آزادیخواهان آذربایجان به دست مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه) و پس از شنیدن خبر
اعدام شیخمحمد خیابانی خودکشی کرد .رفعت پیش از انتشار این مجله نیز مباحث مربوط
به تجدد و نوآوری را در نشریۀ تجدد دنبال کرده بود.
در بین سالهای  1416تا  1711و تحت تاثیر گروهها ،احزاب و جریانهای روشنفکری،
انجمنهای متعددی در گیالن و بهخصوص رشت تشکیل شد .این انجمنها عموماً تحت
تاثیر محافل و جریانهای فکری-ادبی خارج از ایران (همچون انجمنهای تبریز) در اندیشۀ
اصالحات سیاسی-اجتماعی-ادبی بودند .انجمنهای ادبیای چون امید ترقی ،رجاء آدمیت،
جمعیت اخوت ،فرهنگ ،گلشن و فردوسی از زمره انجمنهایی بودند که ویژگیشان به
خدمت گرفتن هنر در راه اصالح جامعه بود.1
ویژگی بارز این انجمنها -که به نوعی باعث تمایز آنها از دیگر انجمنها بود -پرداختن
به امور هنری مخصوصا تئاتر بود؛ بهطوریکه هر انجمن ادبی یک بخش تئاتر هم داشت
که گاهی ادبی بودن انجمن را تحتالشعاع قرار میداد .ازجمله این انجمنها ،انجمن
فرهنگ رشت بود .این انجمن را عدهای از جوانان مدراس رشت با راهنمایی میرزاحسین
جودت و میرزا حسین روحی کرمانی در سال  1471هـ .ش .تشکیل دادند .مرام جمعیت،
ترویج معارف و اصالحات فرهنگی بود .اعضای جمعیت برای رسیدن به اهدافی چون
آموزش و پرورش رایگان ،مبارزه با بیسوادی ،بهداشت رایگان ،و شرکت زنان در اجتماع
تالش میکردند .اعضای جمعیت شوری در سر داشتند و مجالس سخنرانی و
نمایشنامههای اخالقی و تربیتی متعددی ترتیب میدادند .چند کالس سوادآموزی هم
دایر کرده بودند .جمعیت در سال  1471مجله فرهنگ را با مدیریت تقی رائفی منتشر
کرد .از این مجله در طول نُه سال ،بهدلیل انقالبات گیالن ،فقط  11شماره منتشر شد.
(آرینپور)447 :1713 ،
قسمت زیادی از مطالب این مجله به تحقیقات و بحثهای مختلف در زمینۀ مسائل
ادبی اختصاص داشت .نویسندگان این مجله هم به تأسی از نویسندگان تجدد و دانشکده
سعی میکردند در تجدد ادبی ایران سهمی و مقامی داشته باشند .مسأله تغییر خط ازجمله
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چیزهایی بود که مورد توجه این جوانان قرار داشت (افشار .)331 :1726 ،محمود حریری،
محمدعلی خمامی ،رضا روستا ،کریم کشاورز و محمدحسن میالنی از اعضای این انجمن
بودند.
غیر از انجمنهایی که نامشان ذکر شد ،در گوشه و کنار ایران انجمنهای دیگری هم
بودند که به همت شاعران و شعردوستان بر پا میشد .بیشتراین محافل با پیدایش انجمن
ادبی ایران روش کار خود را تغییر داده بعضا بهعنوان شعبه انجمن ادبی ایران فعالیتشان
را استمرار بخشیدند .مثل انجمنهای ادبی شیراز ،اصفهان ،همدان ،کرمانشاه و کاشان.
 .5ویژگیهای عمومی انجمنهای ادبی این عصر
با بررسی مجدد انجمنهای ادبی عصر مشروطه میتوان ویژگیهای مشترکی را برای عموم
این محافل برشمرد .ازجمله اینکه عموماً تحت تاثیر جمعیتهای سیاسی با انتخاب نام و
خط مشیای روشن ،مرامنامه و نظامنامۀ مشخصی برای خود تدوین کرده ،منظمتر از
انجمنهای پیشین به فعالیت پرداختهاند .این انجمنها تحت تاثیر انقالب مشروطیت و با
در نظر گرفتن نیازهای فرهنگی جامعه ،توجه به اجتماع و اصالح آن را مورد توجه قرار
میدانند و در مرامنامهشان آن را بهعنوان اصل میگنجاندند .همچنین معموالً با نیمنگاهی
به مسائل سیاسی-اجتماعی به نوعی ،داعیهدار اصالحات ادبی ،سیاسی و اجتماعی بودهاند.
بیشتر انجمنهای این دوره با هدف انتشار آثار و افکار اعضای انجمن نشریهای هم منتشر
کردهاند .انجمنهای این دوره بیشتر سنتگرا بودند (غیر از جمعیت فرهنگ رشت و تجدد
تبریز که میتوان تاثیرات قفقاز و ترکیه را در سنتستیزی آنها دید).
از نکات قابلتوجه در مورد انجمنهای ادبی این دوره این است که بر خالف دورههای
قبل و بعد ،اعضای اصلی و گردانندگان آنها همه از جوانان خوشذوق عصر خود بودند.
اینان توانستند مرکزیت انجمنهای ادبی را از شیراز و اصفهان به تهران و تبریز و رشت
منتقل کنند.
مهمترین و اصلیترین فعالیتهایی که در این انجمنها وجود داشت ،عبارت بود از
شعرخوانی اعضا که با نقدهای ذوقی و حک و اصالح بزرگان انجمن نیز همراه میشد.
همچنین غیر از شعرخوانی ،اقتراح ادبی نیز از فعالیتهای ادبی رایج در انجمنهای ادبی
این دوره بود .اقتراح ادبی پیشنهاد یا طرح موضوعی بود تا شاعران دربارۀ آن شعر بسرایند
و معموال به سه شکل صورت میگرفت .گاه مصراع یا بیتی از یک غزل مطرح میشد تا
شاعران به استقبال آن بروند و اشعاری بر وزن و قافیۀ آن بسازند (که در اصطالح بدان
طرح غزل میگفتند)؛ گاه نیز موضوعی مطرح میشد تا در مورد آن شعر بسرایند .نکوهش
افیون (ارمغان ،دوره ( 1ش  ،)1سال،1716ص )،427و ستایش یا نکوهش جهان (ارمغان،
ش  ،11دوره  ،11سال،1717ص  )،174و فتح دهلی به دست نادرشاه افشار( 2نیکوهمت،
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 )1767ازجمله این اقتراحات بود .ترجمۀ اشعار پیشنهادی فرنگی به فارسی (همچون قلب
مادر ایرجمیرزا و عقاب خانلری) نوع سوم اقتراح ادبی بود.
تصحیح متون ،برگزاری جلسات سخنرانی و خطابههای علمی و ادبی ،برپایی نمایش،
برگزاری جلسات آموزش فنون شاعری (همچون مجلس درس وحید دستگردی در دفتر
مجله ارمغان) ،تجلیل از مقام شامخ بزرگان ادب ،و بزرگداشت و یادبود استادانژ ازدسترفته
از دیگر فعالیتهای انجمنهای ادبی این دوره محسوب میشد.
 .1ویژگیهای نقد انجمنی
انجمنهای ادبی این عصر ،بهویژه انجمنهایی که ذکرشان گذشت ،عمدهترین مراکز نقد
شعر در این دوره بودند .اگرچه معیارهای نقد این انجمنها بیشتر بر معیارهای نقد
کالسیک استوار بود ،آنها توانستند با آموزش مستقیم یا غیرمستقیم فنون شاعری ،گام
موثری در ارتقای کیفیت شعر این عصر بردارند .آنچه در پی میآید ،برخی از اصول مورد
توجه این انجمنها در نقد ادبی بهطور عام ،و نقد شعر بهشکل خاص است .اگرچه این
شیوه از نقد بهصورت نظریه تدوین نشده ،میتوان آن را در قالب نقدهای کالسیک و با
عنوان نقد انجمنی جای داد .پیش از این زرینکوب ( )1767و فتوحی ( )1732این شیوه
از نقد را بهطورکلی «نقد مجلسی» یا «محفلی» نامیده بودند .از آنجا که تعبیر انجمن -
که ظاهراً از زمان حزین الهیجی به بعد بر اینگونه نشستها اطالق شده  -6دقیقتر و
رایجتر مینماید ،در این مقاله ترجیح داده شد از اصطالح نقد انجمنی استفاده شود.
 .1-1سنتگرایی و پایبندی به معیارهای نقد ادبی کالسیك
با مرور دوبارۀ مرامنامههای انجمنهای ادبی عصر مشروطه ،شاید بتوان اصلیترین ویژگی
نقدهای انجمنی دورۀ مشروطه را پایبندیشان به معیارهای نقد کالسیک و سنتی
دانست .اولین اصل مرامنامۀ انجمن ادبی ایران «احیا و پیروی ادبی گذشتگان و
سپاسگزاری از آنها» اعالم شده بود (ارمغان ،ش  ،3-6دوره اول ،سال -476 :1477
.)477
هرچند در این نوع نقد هم باز بیشتر ذوق گرداننده مؤثر بود؛ اینکه او از سبک عراقی
یا خراسانی کدام را برگزیند یا کدام شاعر را اشعر شعرای دوران بداند .به هرحال بیشتر
معیارهای موردنظر همان معیارهای شمس قیس رازی و رشیدالدین وطواط بود.
این محافل گاه مجال هیچ نقدی را به شیوۀ کاریشان برنمیتابیدند .از طرفی ،صرفاً
به برخی نوجوییهای محتوایی اجازۀ حضور میدادند.
اگر گاهی یکی از جوانان صاحبقریحه برای آزمایش از بعضی قیود لفظی
یا معنوی تجاوز را جایز میشمرد ،مورد استهزا قرار میگرفت .معموالً
حربهای که در نبرد با ابن بدعتگذاران به کار میرفت ،اتهام بیسوادی بود؛
به این سبب نوآموزان غالباً سعی داشتند قطعاتی به سبک قدما بسرایند تا
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مهارت و قابلیت خود را در این کار به ثبوت برسانند و نشان دهند که
شاعران نوپرداز نه از روی جهل و بیچارگی ،بلکه با علم کامل و عزم راسخ
برای خدمت به ادبیات فارسی کمر همت بستهاند (خانلری.)3 :1733 ،
 .1-1پرهیز از نوآوریهای ساختارشکنانه
ویژگی دیگر این نوع نقد ،اجتناب از هرگونه نوآوریِ ساختارشکنانه بود .بهگونهایکه نهایت
تجدد را در سرودن اشعاری با مضامینی بهزعم خودشان متجددانه در خصوص مضرات
الکل ،افیون و تعدد زوجات ،تیر چراغبرق و فواید تلگراف دانستهاند .نکتهای که سخت
مورد اعتراض جماعت نوگرا واقع شد.
بهار در نخستین شمارۀ مجله دانشکده و در مقالهای به نام «مرام ما» ،با نیمنگاهی به
مسائل مطرحشده در نشریۀ تجدد تبریز نوشت:
دانشکده برای ترویج روح ادبی و تعیین خطمشی جدیدی در ادبیات ایران
ایجاد میشود [و] موافق احتیاجات فعلی هیئت اجتماعیه ،مطابق محیطی
که ما را تکمیل خواهد نمود ،یک تجدد آرامآرام و نرمنرمی را اصل مرام
خود ساخته[ایم .و به جای آن که] تجدد را تیشۀ عمارت تاریخی پدران
شاعر و نیاکان ادیب خود قرار [دهیم] ،فعالً آنها را مرمت نموده و در
پهلوی آن عمارات ،به ریختن بنیانهای نوآیینتری که با سیر تکامل،
دیوارها و جرزهایش باال میروند[ ،خواهیم پرداخت].
چنانکه از این مقاله نیز برمیآید ،بهار و همکاران او در نوگرایی بیپروا نبودند .این
خویشتنداری ،مورد انتقاد نویسندگان نوگرا و بعضی از رادیکالهای روزنامۀ تجدد چاپ
تبریز قرار گرفت .میان دو نشریه ،برخوردهای قلمی پدید آمد .3تا آنجا که تقی رفعت،
سردبیر تجدد ،ضمن رد مرام انجمن ادبی دانشکده ،این شیوه از تجدد نرمشان را غیرممکن
و غیرمنطقی دانست و نوشت« :عزیز من! کاله سرخ ویکتور هوگو را در سر قاموس دانشکده
مجوی .توفانی در ته دوات نوجوانان تهران ،هنوز برنخاسته است» (تجدد ،ش  ،66دوم
ربیع الثانی  1776به نقل از شمس لنگرودی /1731،ج.)12 :1
تقی رفعت -که از دلباختگان پرشور تجدد ادبی و اجتماعی ایران بود و در نوشتههایش
نشان داده بود که جزو آن دسته از جوانانی است که در پی تغییر بوده -اقتدار سنت را
برنمیتافت ،و امثال ملکالشعرای بهار را محافظهکار میدانست و میپنداشت با این شیوه
نمیشود تحولی در ادبیات ایجاد کرد .او اعتقاد داشت :ادبیات قدیمی ما از منابع اولیۀ
خودش دور افتاده ،در حوزهای وسیع تراکم یافته و به حال رکود و سکون در آن رختخواب
فراخ مستقر و متوقف شده است؛ سد سدیدی که میتوانیم آن را سد محافظهکاری بنامیم،
این امواج متراکم ادبی را در آن حوض وسیع محبوس داشته است .وقتی میگوییم متصدی
هستیم در این زمینه جریانی به وجود آوریم ،معلوم میشود که مقصود و نقشۀ ما عبارت
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از رخنه انداختن در بنیان این سد سدید استمرار و رکود است (تجدد ،ش  ،161به نقل
از شمس لنگرودی /1731،ج .)21 :1
خود او عمالً برای رخنه انداختن در این بنیانِ هزارساله به سرودن اشعاری پرداخت
که هم از حیث فرم و هم از لحاظ مضمون با شیوۀ شعری قدما تفاوت داشت ،در آن قوافی
رعایت نشده بود ،مصراعهای متساوی نداشت ،و بهایندلیل مورد حمله مدافعان شعر
کالسیک قرارگرفت.7
البته از نظر دور نباید داشت که تقی رفعت در آنچه با عنوان نزاع کهنه و نو به آن
دامن میزد ،بهنوعی میراثدار مشروطه و انتقادهایی بود که روشنفکران مشروطه (نظیر
میرزاآقاخان کرمانی ،میرزاملکمخان و فتحعلیخان آخوندزاده) بیان کرده بودند.
 .6-1برداشت سنتگرایانه و محدود از تجدد ،نوآوری و انقالب ادبی
انجمنهای ادبی عصر مشروطه به مرور زمان و پس از اینکه اندیشۀ نوجویی در رگ و
ریشۀ جامعه رسوخ پیدا کرد ،در پی تجدید نظر و انقالب ادبی برآمدند .با اینهمه ،درک
و دیدگاه هریک از این انجمنها از تجدد و انقالب ادبی با یکدیگر متفاوت بود.
زبان مورد استفاده در مجادله بر سر تجدد در شعر فارسی ،زبانی مبهم،
چندپهلو و پیچیده بود که قابلیت تفسیرهای گوناگونی داشت و این
تفسیرها در نهایت به ایدئولوژی تفسیرکنندگان و تلقیشان از تجدد
بازمیگشت .درنتیجه این گفتمانِ ادبی در حال ظهور ،تمامی محصوالت
فرهنگی را در دو قطب مخالف جای میداد :کهنه و نو (کریمی حکاک،
.)177 :1711
معدودی از این انجمنها (مثل جمعیت فرهنگ رشت ،آزادیستان و انجمن مدرسۀ
محمدیه تبریز) تحت تاثیر اندیشههای تجددطلبانه قفقاز و استانبول ،بهشکل افراطی
خواستار رها کردن سبک ادبی گذشته و تقلید از اروپاییان شدند .گروهی نیز با اندیشۀ
متعادلتری خواهان اخذ مضامین جدید و طرح آن در قالب سنتی شدند.
اکثر این انجمنها در نظر داشتند با حفظ سنن ادبی ،مضامین نو و مظاهر
تمدن جدید را در شعرشان وارد کنند .این بود که از حد پرداختن به
مضامین اجتماعی و احیاناً سیاسی و انتقادی در همان اسلوب گذشته ولی
با اندک سهلگیری در به کار بردن الفاظ جدید فراتر نمیرفتند
(غالمحسینزاده.)62 :1711،
در مرامنامه انجمن ادبی ایران ،تجدد عمدتاً به مسائل محتوایی و ترویج موضوعات
جدید علمی و اخالقی به زبان ادبی ،محدود شده بود .همچنین در این مرامنامه تاکید
شده بود که محدودۀ تجدید نظر در قواعد فصاحت فارسی [صرفا] در حد تفکیک قواعد
الزماالتباع از قواعد الزمالرعایه است (ارمغان ،ش  ،3-6دوره اول ،سال .)477-476 :1477
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نکتۀ مهم این بود که تعریف هریک از این انجمنها از تجدد و نوگرایی متفاوت از
یکدیگر بود .تجدد مورد پذیرش گردانندگان دانشکده یک چیز بود و تجدد تقی رفعت و
جمعیت فرهنگ رشت چیز دیگر .ظاهراً این فقره از دانشکده بیانگر همین تفاوت در دید
و نگاه است:
تا وقتی که احساسات عمومیه و اخالق ملیه و افکار هیئات اجتماعیه ما به
حال حاضر مستقر و باران ترقی و تجدد به قدر یک قطره در زمین دماغهای
اکثریت افراد این آب و خاک نباریده است ،بیفایده میبینم که مثال مجله
خود را با خطوط مقطعه به طبع رسانیده و اشعار خود را با سیالبهای
ناموزون اروپایی وفق داده و مقاصد خودمان را در لباسهای خیلی تازه که
هنوز مفهوم آن در کشور ما نامبین است ،به جلوه درآوریم .قدری زود
میبینم که دیوان سعدی و حافظ را در آب بیقدری و انتقاد شسته و یک
جریان معین را مسدود نموده و آب را به طرف باال بدون ضرورت جریان
دهیم (افشار.)332 :1726 ،
بهار با این مقاله اذعان کرد که تندرویهای انجمنهای تبریز و رشت را برنتابیده،
بهعنوان حامی ادب سنتی به میدان آمده ،و اگر از تجدید نظر در طرز و رویۀ ادبیات سخن
میگوید ،مرادش تغییری صوری و ظاهری است تا تحولی اساسی و بنیادین .انجمن ادبی
دانشکده با اینگونه برداشتها درصدد بود عمالً مبلغ این نگرش باشد که نوآوری و ابداعژ
جمالشناسانه در محدودۀ نظام سنتی ادبیات فارسی امکانپذیر است (کریمی حکاک،
 .)446: 1711ۀگذشته از این ،بهار با اینگونه مقاالت یکی از اصول بنیادین هواداران
اصالحات ادبی در قرن نوزدهم را رواج داد که بر آن بودند تحول ادبی از تحوالت اجتماعی
سیاسی ناشی میشود» (همان.)412 ،
وحید دستگردی نیز با اینکه معیار تجدد ادبی را عبارت از آن میدانست که «شاعر
دارای افکار تازه و مضامین بکر بوده و در سخن شیوۀ نو انگیخته ،رشتۀ تقلید را به گردن
نیندازد» (ارمغان ،سال  ،1717ش  ،)124 :11-7بسیار سرسختتر از بهار هوادار
معیارهای نقد قدمایی بوده ،نهایت نوآوری را در مطرح کردن موضوعات جدید در شعر
میدانست.
دیدگاههای مشکان ،نایبرییس انجمن ادبی خراسان ،نیز در مورد انقالب ادبی شبیه
عقایدی بود که ملکالشعرای بهار در مجلۀ دانشکده مطرح میکرد .مشکان نیز با تقلید
صرف از شعر اروپایی و بیارج گذاشتن میراث ادبی نیاکان مخالف بود .او درخصوص انقالب
ادبی معتقد بود:
انقالب ادبی عبارت است از رفع نواقص و تطبیق با مقتضیات عصر و خروج
از مضایق تقلید سابقین نه آنکه مقید باشند که هرچه پیشینان گفتهاند
خراب کنند ،بلکه آنچه خوب و مقتضای عصر حاضر است اخذ کنند و آنچه
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رکیک و سخیف است و بر خالف مقتضای وقت است ترک نمایند بعضی از
آنها را تقلید نکنند (افشار.)337 :1726 ،
آنچه گذشت ،بهخوبی نحوۀ برداشت و تلقی گردانندگان انجمنهای ادبی آن روزگار را
از تجدد و انقالب ادبی آشکار میکند .بر این اساس ،تجدد ادبی بهشکلی محدود ،آنهم
در چارچوب قوانین نقد قدمایی پذیرفتنی بود .درواقع آن بخش از نوآوری حق ظهور و
بروز داشت که مطابق ذوق و سلیقۀ سنتگرایان ومبتنی بر معیارهای نظام جمالشناختی
آنان باشد .با این نگرش ،هرگونه نوجویی که خارج از سیطره و اقتدار سنت قرار داشت،
محکوم به فنا و نیستی بود.
این رویکرد تنگنظرانه و اقتدارگرایانه به تجدد و نوگرایی ،همواره با مخالفت جوانان
نوجو و تجددطلب روبهرو میشد .اینان با انتقاد از اینگونه جزماندیشیها ،دستاوردهای
ادبی این محافل را ناچیز شمرده ،تجددطلبیشان را اینگونه به باد استهزا میگرفتند:
در این انجمن[ها] کار مهمی که انجام میگرفت ،تقلید آثار بزرگان و
سخنوران قدیم بود .بحثهای ادبی نیز گاهی درمیگرفت که موضوع آنها
از قواعد قدیم ادبی مانند صنعت ردالعجز علی الصدر و فرق میان ذال
معجمه و دال مهمله فراتر نمیرفت .گاهی مطالب جدید مانند تشویق به
پوشیدن لباس وطنی و استفاده از قلمکار اصفهان و معایب تعدد زوجات به
نظم درمیآمد و گاهی قافیهها را پس و پیش میکردند و این ظاهرا کمال
تجددخواهی شمرده میشد( .خانلری /1733 ،ج )6 :1
 .5-1ذوقی ،10استحسانی و تاثری بودن نقد
از گفتارها و مقالههای بهجامانده از انجمنهای ادبی چنین بر میآید که شیوۀ نقدی حاکم
بر این محافل همان شیوۀ نقد ذوقی یا تأثری بوده است .در این شیوه ،منتقد در پی آن
است تا تاثیری را که اثر ادبی بر او گذاشته ،بیان کند.
اساس کار در این نوع نقد ،مبتنی است بر نشان دادن کنشها و حالتهایی عاطفی
که آثار ادبی در منتقد برانگیخته و معموال شامل نظرها ،داوریها و واکنشهای پراحساس
و شورانگیزی است که مستقیما ناشی از آن اثر است« .قضاوت» در این نوع نقد عمدتا
مبتنی است بر عاطفه و احساس ،تا عقل و اندیشه و استدالل .به تعبیر آناتول فرانس ،این
شیوه از نقد به ماجراجوییهای روحی حساس در میان شاهکارها ماننده است
(.)Abramz, 1999: 50-51
نوع بررسیهای سبکشناسانه و متنپژوهانۀ اینها نیز همچون شیوۀ نقدشان بر مبنای
همین رویکردها بوده است .روشی که وحید دستگردی و شوریده شیرازی در تصحیح
متون به کار گرفتهاند هم بر همین رویکرد ذوقی یا شمّی وشهودی مبتنی بوده ،مبنای
نظری یا استداللی محکمی نداشته است.
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سبکشناسیِ شمّی اساسا خود را ملزم به پاسخگویی به چگونگی و کیفیت
دستیابی به مشخصههای سبکی نمیداند .نتایج این نوع نقد و شناخت بر
مبنای گفتمانی غیراستداللی شکل میگیرد .در این گفتمان عقیده بر این
است که سبک را باید با احساس زیباییشناسیک ادراک کرد نه با روشهای
مبتنی بر دانش زبانشناسی و آماری .نقص سبکشناسی شمّی در این است
که قضاوتها را به خوب و بد میکشاند و به ارزشگذاریهای ابتدایی دربارۀ
خوب یا بد بودنِ سبک منجر میشود (فتوحی.)141 :1771 ،
بحث درخصوص رجحان شاعری بر شاعر دیگر ،ازجمله این ارزشگذاریهای ذوقی و
غیرمستدلی بود که در انجمنهای ادبی این عصر جریان داشت.
ازجمله بحثهایی که در محافل ادبی رایج بود ،بحث دربارۀ ارزش و مقام
شاعران بود .ازجمله در مجله ارمغان بحثی بود که اشعر شعرای دو قرن
اخیر کیست .عدهای قاآنی ،عدهای ادیبالممالک ،عدهای نشاط و صبا و
یغما را مطرح کردند .این داوریها البته پایۀ استواری نداشت و بر ذوق و
سلیقۀ نویسندگان آنها متکی بود (زرینکوب.)627 :1767 ،
بیشتر منتقدان و گردانندگان انجمنهای ادبی این عصر نیز متوجه غیرمستدل بودن
نقدهای ذوقی و تاثری این انجمنها شده بودند .این نقدها از آن دسته نقدهایی بودند که
به تعبیر دیچز «جز لغوگویی و برداشتهای شخصی مهلک و زیانبار برای ادبیات» (:1766
 )117چیزی در بر نداشت .ازاینرو برخی از گردانندگان انجمنهای ادبی ،ضمن اعتراض
به این شیوه از نقد،زبه فکر چارهجویی و اصالح افتادند.
ازجمله میتوان از بهار یاد کرد که گفته بود با معیار ذوق -که روش گذشتگان بوده
است -میتوان فهمید شعر خوب چیست؛ ولی نمیتوان دلیل خوبیِ آن را ذکر کرد (بهار،
 ،1731ش ،6ص .)1او برای حل همین مشکل موضوع شعر خوب عمومی را مطرح کرده،
به پسند و ذوق عموم مخاطبان در زمانهای مختلف توجه نشان داده ،و آن را به
ویژگیهای روانی و اجتماعی عموم انسانها مربوط دانسته بود .بنابراین اگرچه وی
منتقدان گذشته را قبالً بهدلیل انتخاب بر مبنای ذوق شخصی مورد اعتراض قرار داده بود،
در اینجا انتخاب ذوق عمومیِ غیرمنحصر به زمان خاص را یکی از مهمترین معیارهای
شعر خوب عمومی دانسته است (غالمحسینزاده.)146 :1711 ،
 .1-1پرداختن به نقد اخالقی و اعتقاد به ادبیات متعهد و تعلیمی بودن شعر
با مرور دوبارۀ مرامنامۀ این انجمنها و نیز بررسی اشعاری که در این محافل خوانده شده
یا موضوعاتی که به اقتراح گذاشته شده است ،میتوان پی برد که یکی از رویکردهای
نقدیِ حاکم بر این محافل ،اعتقاد به اخالقی و مفید بودن شعر و نیز کاربرد آن در جهت
تعلیم است .این رویکرد -که در تاریخ نقد کالسیک با اندیشهها و دیدگاههای سر فیلیپ
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سیدنی ثبت و ماندگار شده است ،بیشتر از آنکه به متن بپردازد به محتوای اخالقی-تربیتی
متن اهمیت میدهد.
در اواخر قرن شانزدهم ،هجوم پیرایشگران بـه شـعر و لغو و بـیهوده شـمردن آن باعث
شد تا سـر فیلیپ سیدنی با نگارش کتاب دفاع از شعر ،نظریۀ تعلیمی بودن شعر را
طرحریزی کند .در این نظریه ،هـدف اصلی شعر ابالغ معرفت و تـعلیم فـضایل اخـالقی
اسـت ،و هـدف ضـمنی آن ایجاد لذت و مسرت .از نظر سیدنی ،شعر از نطر تعلیم اخالقی،
از فلسفه یا تاریخ مؤثرتر است .وی برخالف افالطون ،شور و احساسات را از امتیازات خاص
شیطان ندانسته ،بلکه بر امکان استفاده از آن در راه بـسط فضیلتهای اخالقی تأکید
ورزیده است (دیچز.)171 :1766 ،
انجمنهای ادبی این عصر نیز هنوز همچون سیدنی و بسیاری از منتقدان کالسیک در
جستجوی فایدهای برای شعر بوده در مرامنامهشان بر این امر تاکید کردهاند.
گذشته از این ،شعر متعهد و ملتزم درواقع سرلوحه و محور سایر معیارهای
ایشان بوده است؛ چنانکه همین موضوع را میتوان از نوع اشعار و آثاری
که از زبانهای خارجی ترجمه شده است نیز به روشنی استنباط کرد یا
شواهدی را برای آن در اصول مرامنامه این انجمنها نشان داد
(غالمحسینزاده.)113 :1711،
همچنین از اشارات وحید مبتنی بر اینکه در جلسات انجمن مباحثی همچون ستایشِ
سعی و عمل ،و نکوهش بیکاری و مفتخواری ،یا حفظ زبان فارسی ،و لزوم تربیت نسوان
مطرح شده است تا دربارۀ آن قصیده یا تغزل انشاد شود (ارمغان ،1477 ،س  ،1ش21 :6
 ،)24چنین برمیآید که اینان دو محور اصلی را از وظایف خود میشمردهاند :یکی حفظمیراث ادبی و زبانی فارسی ،دیگر تعهد شاعر در ایجاد اصالحات اجتماعی و نوجویی در
ارائۀ محتوای مفید.
 .3-1نظاممند نبودن نقدها
فقدان نظام و انسجام ساختاری از ویژگیهای دیگر نقدهای انجمنی است؛ درواقع نقدهای
این انجمنها به همان مشکلی دچار بودهاند که در سنت نقدنویسی فارسی نیز مشاهده
میشود .بیشتر این نقدها فاقد نظام معنادار و منسجم و روشمندی است که از طریق
گزارههای آن بتوان به نظریه ،ایده ،یا اندیشهای محوری با هدف تحلیل ارزشهای ادبی
متن دست یافت.
 .1-1توجه به معنا و محتوای شعر و اصالت دادن به آن در برابر عنصر لفظ ،وزن
و قالب
بیشتر گردانندگان انجمنهای ادبی این دوره ،رویکردی معنامحور به شعر داشته ،تلقیشان
از تجدد تغییر محتوای شعر از کهنه به نو بوده است .نگاهی دوباره به مرامنامههای هریک
از انجمنهای ادبی این دوره شاهدی بر این مدعاست :تجدید نظر در طرز رویۀ ادبیات،
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تمرکز بر احترام به اسلوب لغوی ،و طرز ادای عبارات اساتید مقدم با مراعات سبک جدید

و احتیاجات عمومیِ حال حاضر .این عبارتها که چکیدۀ مرامنامۀ انجمن ادبی دانشکده

است ،با کمی تغییر در لفظ بهعنوان اصول نقد ادبی در همۀ انجمنهای ادبی این دوره
پذیرفته شد (زرینکوب.)411 :1722 ،
با مرور دوبارۀ مرامنامههای این انجمنها میتوان به نکتهای اساسی پی برد :انجمنها
اغلب در پی تغییر محتوا یا اصالح آن برآمدهاند تا اصالح ساختار و لفظ .تعریفهایی که
شاعران و نویسندگان در این دوره از شعر ارائه دادهاند ،همچنین معیارهایی که در
سنجیدن شعر شاعران به کار بستهاند ،با وجود تفاوتهای اندک« ،همه در یک چیز با هم
مشترکاند و آن توجه به معنا و محتوای شعر و اصالت دادن به آن در برابر عنصر لفظ،
وزن و قالب است» (غالمحسینزاده.)117 :1711 ،
دیدگاه ملکالشعرا در این خصوص چکیدۀ دیدگاه انجمنهای ادبی عصر است .او ضمن
ترجیح دادن جانب معنی بر لفظ ،معتقد است که لفظ باید تابع معنی باشد؛ هرچند ارزش
لفظِ خوب را نیز انکار نمیکند .به نظر او ،انسان فطرتاً به حقایق و معانی ،بیشتر محتاج
است تا بهصورت و الفاظِ میانتهی .او اشاره میکند که:
صنایع لفظیه از بیکاری و عدم مقدرت اشخاص در ادای حقایق برخاسته
است .روزی که قرآن نازل شد ،صنعت تطبیق ،مراعات النظیر ،رد العجز الی
الصدر و غیره در کار نبود ،و علیالتحقیق روزهایی که رودکی و شهید بلخی
شعر میگفتهاند ،شاید ابداً علم بدیع و قافیه به فارسی تدوین نشده بوده و
در میان عرب نیز شهرتی نداشته .این است که دیده میشود کلمات فصیحۀ
اولیه ،بااینکه غالب نکات و محسنات کالمی را داراست .مع ذلک هیچوقت
معانی آنها تابع الفاظ نبوده و همهجا الفاظند که قهراً از معانی پیروی
میکنند و فصاحتی که در کلمات اولیه یافت میشود ،مربوط به یک روح
غیرمرئی و مقدرت آسمانی است و ابداً به معلومات مکتسبه و قیودات فنیه
بستگی ندارد.
بهار توجه به لفظ را ناشی از ضعف در معنی میداند و میگوید :وقتی ارباب فن در
میدان مسابقۀ معنی ،خود را عاجز مییابند به ذیل الفاظ و صنایع و مبتکرات صوریه
میگروند (بهار ،1731 ،س  ،1ش .)211 :11
وحید دستگردی نیز در مقالهای که در باب نقد شعر در مجلۀ ارمغان چاپ کرد ،تقریباً
همین نظر را تایید کرده ،اظهار داشته :شعر خوب آن است که پیشتر از آنکه در الفاظش
گوشوارۀ گوش گردد ،بکر جمیل عروس معنایش در قلب حجلهنشین شود (ارمغان،1714 ،
س  ،7ش 1و .)71 :7
بنابر آنچه گفته شد و با نگاه دوباره به تاریخ نقد شعر ،میتوان شیوۀ نقد شعر در این
انجمنها را جزو شیوههای کالسیک به حساب آورد .در بررسی نظریههای ادبی میتوان
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مرز بین نظریههای جدید و بوطیقاهای کالسیک را در مسالۀ معنی جستجو کرد؛ چراکه
تمام نظریههای کالسیک در مورد وجود معنایی مشخص و معلوم در شعر ،و رسیدن
مخاطب به همان معنای مورد نظر شاعر ،اتفاق نظر دارند .در مقابل ،در نظریههای جدید
بر محو معنای شعر یا چند معنا بودن آن تکیه شده است.
11
 .1-1کاربردی ،عملی و اصالحی بودن نقدها
مهمترین و اصلیترین فعالیتهایی که در این انجمنها انجام میشد ،عبارت بود از
شعرخوانی اعضا که عموماً با نقدهای ذوقی و حک و اصالح بزرگان انجمن نیز همراه
میشد .منتقدان نکتهسنجِ انجمنهای ادبی ،دیدگاههای اصالحی خود را دربارۀ شعرهای
اعضا بهصراحت بیان میکردند و اگر نقص و خطایی لفظی یا معنوی در شعر میدیدند،
در پی اصالحش برمیآمدند .همچنین درصورتیکه شعر از لحاظ صورت و معنا ،عاری از
اشکال بود -همچون منتقدان نقدهای محفلی و قهوهخانهای عصر صفوی -واالترین و
هنریترین شیوه برای ارائه بیت یا مضمون را پیشنهاد میدادهاند.14
سراجالدین خان آرزو در تذکرۀ مجمع النفایس دربارۀ شاعری که از محافل ادبی و
همنشینی استادان شعر بیبهره بوده است ،مینویسد« :چون در تمام عمر صحبت به از
خودی را درک نکرده آنچه میگوید از مغتنمات است؛ پس اگر اتفاق صحبت بزرگان فن
او را دست دهد ،ترقیات نمایان خواهد کرد» (.)141 :1712
دیوان بیگی نیز در حدیقهالشعرا -که منبع خوبی برای بررسی اوضاع و جامعۀ ادبی
عصر قاجار است -ضمن ترجیح انجمنهای ادبی اصفهان بر دیگر محافل شعری که در
گوشه و کنار ایران بر پا میشده ،در زمرۀ فعالیتهای ادبی این انجمنها از اصالح شعر
نیز یاد میکند« :بالنسبه به بعضی جاهای دیگر باز اصفهان .در هر چند روز انجمنی ترتیب
میدهند و غزلی طرح میکنند و حک و اصالحی در اشعار یکدیگر مینمایند و بنابراین از
جاهای دیگر بهتر است( ».دیوان بیگی.)1111 :1766 ،
این گفته او که در ذیل احوال طالع کازرونی آورده است نیز حکایت از میزان تاثیر
محافل ادبی در تربیت شاعران دارد:
چون مدتهاست در شیراز جهت افسردگی و گرفتاری خلق انجمن شعرا
بهخوبی فراهم نمیشود درحقیقت میرزا طالع به زور طبع و سلیقه خودش
شاعر است و از این رو گاهگاهی در اشعارش کلماتی به هم میرسد که به
اندک تصرف و تغییر بهتر و خوشتر میشود (همان.)1171 ،
همین شیوه در انجمنهای ادبی اواخر عصر قاجار و مشروطه نیز دنبال شده است .آزاد
همدانی ،عضو انجمنهای ادبی کاشان و همدان ،در این خصوص مینویسد:
وقتی که شاعر یا نثرنویس شعر یا نثر خود را که در مقابل افکار و آرای
جمعی از دانشمندان عرضه داشته و سخن خود را در معرض تنقید گذاشت،
اعضای انجمن بیغرضانه در مقام انتقاد برآمده محسنات یا معایب شعر یا
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نثر شاعر یا مترسل را صرافی کرده و به او خواهند گفت .شاعر که خود
صراف سخن خویش است ،شعرش خالی از اعتراض نیست .نویسنده یا
منشی که کالم خود را در معرض تنقید نمیگذارد کمتر اتفاق میافتد که
سخنش مقبولیت تامه پیدا کند .پس انجمن ادبی صراف سخن و کار او
صرافی سخنان موزون و منثور است (.)611 :1711
 .9-1شعرمحور بودن نقدها
هرچند در مرامنامۀ این انجمنها از ترویج افسانهنگاری و تیاترنویسی و سرودسرایی نیز
سخن به میان آمده (ارمغان ،1477 ،ش  ،3-6دوره اول .)477-476 :رویکرد اصلی و
غالب مباحث طرح شده حول محور شعر و نقد شعر بوده است؛ هرچند انجمنهای معدودی
نیز بودند که همچون انجمنهای ادبی رشت و تبریز به اجرای نمایش نیز پرداختهاند.
 .3کارکرد نقدهای انجمنی
علیرغم داوریهای تندی که از کارکرد انجمنهای ادبی و شیوۀ نقد سنتیاش انجام
میشد ،از یاد نباید برد که مطالب مطرحشده در این انجمنها و نیز حک و اصالحاتی که
بر اشعار اعضا صورت میگرفت ،نقش بسزایی در ارتقای کیفیت شعر این عصر نسبت به
دورۀ قبلش داشت .بهعالوه ،این انجمنها و محافل جدای از اینکه موجب پرورش ذوق
عامه میشدند ،در تاثیر گرفتن فراوان شاعران از یکدیگر نیز نقش بسزایی داشت.
شاخصهای که ظاهرا خاص محافل ادبی ایران نبود و در دیگر کشورها نیز قابلبررسی و
تایید است .از آنجمله شوکینگ که جامعۀ ادبی برخی از کشورهای اروپایی را در قرون
اخیر مطالعه کرده ،ضمن اینکه «انجمنهای ادبی را جزو نهادهای تاثیرگذار در پرورش
ذوق عامه دانسته» ( ،)111 :1737از تاثیرپذیری شاعران از یکدیگر نیز سخن گفته است.
در نظر او ،هیچ طبقه و دستهای از مردم مانند هنرمندان مفتون و مجذوب وابستگی با
نوع و سنخ خویش نیست .تنها شناخت و تعریف کسانی که خودشان دارای استعداد و
قریحه هستند ،در نظر او به حساب میآید و مشاهده و موفقیت دیگران او را به تقلید و
پیروی برمیانگیزد .وی با مهم دانستن تشکیل گروهها و محافل هنری در آفرینش هنری،
از مقایسۀ جامعۀ ادبی آلمان با انگلستان در دورۀ الیزابت ،علت رشد نمایش در دورۀ
الیزابت را ناشی از این واقعیت میدانست که:
همه مردان با استعداد در لندن جمع شده بودند و فقط در اینجا بود که
هنرمندی بر روی هنرمندی دیگر باال میرفت حال آنکه در آلمان همان
عصر مردان با استعداد منزوی میزیستند و نفوذ و تاثیر متقابلی وجود
نداشت که بهترین قدرتها را در میان آنها بیدار کند (همان.)61-63 ،
 .1نتیجهگیری
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از برآیند مطالبی که درخصوص معیارهای نقد ادبی در انجمنهای شعری این دوره بیان
شد ،میتوان چنین نتیجه گرفت:
 .1در اواخر عصر مشروطه و ابتدای دورۀ پهلوی اول ،انجمنهای ادبیای چون دانشکده و
ایران ،سردمداران نقد ادبی بودهاند؛
 .4اساس نقد این انجمنها اغلب نقد سنتی بوده است؛ هرچند انجمنهایی هم بودهاند که
دیدگاههای جدیدتری در نقد ادبی داشتهاند؛
 .7اگرچه شیوۀ این محافل سنتی بود ،در پرورش استعدادهای شعری و پرورش ذوق
شاعران تا حدودی موفق بودهاند؛
 .1معیارهای نقد شعر این انجمنها عبارت بود از :تاکید بر مبانی نقد کالسیک،
معنامحوری ،پرهیز از نوآوریهای ساختارشکنانه ،اعتقاد به تعلیمی بودن شعر ،توجه به
تجدد محتوایی ،رجحان معنی بر لفظ و شعر بر نثر ،همچنین ذوقی ،تاثری و عملی
بودن نقد؛
 .2این انجمنها بهدلیل درک محافظهکارانه از تجدد نتوانستند از سیطره و اقتدار سنت
رهایی یابند؛ درنتیجه اگرچه گاهگاه از دریچۀ موضوعاتی که بهزعم خودشان تازه
مینمود در فضای بستۀ شعر قدمایی پر و بالی زدند ،هیچگاه نتوانستند ریسمان
بوطیقاهای کالسیک را بهیکباره از دست و پای قریحه شعری و شیوۀ نقادیشان
بگشایند و آزادانه در آسمان تجدد و نوآوری به پرواز درآیند.
پینوشت
 .1برای اطالع یافتن از سابقۀ انجمنهای ادبی نگاه کنید به :زرینکوب /1767 ،ج :1
612-611؛ فتوحی1732 ،؛ جامعۀ ادبی عصر صفوی؛ صفحات متعدد؛ انوشه:1711 ،
177-141؛ حسینی.1733 ،
 .4در این خصوص نگاه کنید به حسینی1733 ،؛ امداد.1737 ،
 .7درمورد دانشکده نگاه کنید به :محیط طباطبایی411-411 :1766 ،؛ بهار1731 ،؛ صدر
هاشمی :1767 ،ردیف 273؛ نفیسی.416 :1726 ،
 .1در این خصوص بنگرید به :نوزاد.47 :1761 ،
 .2موضوع فتح دهلی بهوسیلۀ نادرشاه افشار در سال دوم مجلۀ آینده از طرف دکتر محمود
افشار پیشنهاد شد .محمود فرخ از شاعران انجمن ادبی خراسان با قصیدهای به مطلع
زیر:
خدایگان خراسان و خسرو خاور /که بود بنده و فرمانبرش قضا و قدر
ازجمله شاعرانی بود که در این اقتراح ادبی شرکت کرد (نیکوهمت.)7166-7164 ،
 .6ظاهرا نخستین کسی که واژۀ انجمن را برای گردهمآیی شاعران به کار برده ،حزین
الهیجی بوده است (نگ .تذکرهالمعاصرین ،؟.)64 :
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 .3دربارۀ آن برخوردهای قلمی ،بنگرید به :آرینپور.121-176 :1713 ،
 .1شیوۀ رفعت در سنتستیزی متعصبانهاش یادآور دیدگاه شوکینگ بود که میپنداشت
یکی از مشخصه و ویژگیهای آزادیخواهی جوانان -که در سراسر جهان الینقطع ادامه
دارد -علم کردن حال در برابر گذشته است .یک جوان تنها با به دور افکندن عناصر
اقتدار سنتی و از گذشته انتقال یافته -که شخصا نمیتواند آنها را تحمل کند -خود را
مییابد .این امر به بهترین وجه با مخالفت عمدی و ارادی علیه هر آنچه سنتی است
صورت میگیرد ،از اینجاست که همه چیزهایی که به این مخالفت میافزاید یا با آن
هم صدا میشود جزء امور مورد حمایت و پشتیبانی او قرار میگیرد نیز به این دلیل
است که وقتی نسل قدیم با یک گرایش جدید به مخالفت میپردازد .همین واقعیت
ساده سبب میشود که نسل جوان از آن جانبداری کند( .شوکینگ)116 :1737 ،
 .7ازجمله ایرج میرزا که سرود:
در تجدید و تجدد وا شد /ادبیات شلم شوربا شد
تا شوم نابغه دوره خویش
میکنم قافیهها را پس و پیش/
 .11زرینکوب به نقل از عبدالقاهر جرجانی در تعریف ذوق نوشتهاست« :ذوق عبارت از
احساس روحانی و وجدان باطنی است که بهوسیله آن مزیت و رجحان کالمی بر کالم
دیگر ادراک میشود( ».زرینکوب)22 :1767 ،
 .11برخی پژوهشگران نقد ادبی مدرن را به نقد نظری و نقد عملی تقسیم کردهاند« :نقد
نظری نوعی نظریه ادبی مشخص را مطرح مینماید که به معنی اصول کلی و نیز
مجموعهای از اصطالحات ،دستهبندیها و مقولههایی است که شناخت و تحلیل آثار
ادبی و نویسندههایشان بر مبنای آن ارزیابی میشوند .نقد عملی به بحث موردی دربارۀ
آثار و نویسندگان مشخص میپردازد)Abramz, 1999: 50-51( ».
 .14شفیعی نقل میکند :خانآرزو بر این بیت حزین الهیجی:
ظلمتکده عاشق از چهره منور کن /تاچند به روز آرم تاریکی شبها را
ایراد گرفته است که« :شب به روز آوردن است نه تاریکی به روز آوردن .اگر شبهای
تاریک موزون میشد ،حسابی بود .قاری :گویا در این بیت سهوی واقع شده ،باید لفظی
مانند شمع یا چراغ یا غیره در مصرع دوم ذکر میشد .مثالً« :ظلمتکده عاشق از چهره
منور کن /تاریکی شب بیشمع تا چند به روز آرم» (شفیعیکدکنی)174 :1732 ،
منابع
 آرینپور ،یحیی .)1713( .از صبا تا نیما (تاریخ  121سال ادب فارسی) .دو جلد .چ .7تهران :زوار.
 آزاد همدانی (« .)1711انجمن ادبی چه میکند؟» .ارمغان .س  ،11ش  ،11صص.611 -617
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 ارمغان صاحب امتیاز حسن وحید دستگردی ،دورههای مختلف. افشار ،ایرج« .)1726( .جریانهای ادبی در مجالت فارسی» .راهنمای کتاب .دوره 41(ش  ،)14-11صص.311-331
 امداد ،حسن« .)1761( .انجمنهای ادبی شیراز» .ناموارۀ دکتر محمود افشار .ج ،2صص  ،4617-4611تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
 ________ .)1737( .انجمنهای ادبی شیراز .تهران :نشر ما. انوشه ،حسن .)1711( .فرهنگنامۀ ادب فارسی .تهران :وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی ،سازمان چاپ و انتشارات.
 بهار (ملکالشعرا) ،محمدتقی .)1731( .دانشکده .به کوشش مهرداد بهار .تهران:انتشارات معین.
 بهار ،مهرداد .)1731( .مجلۀ دانشکده [به کوشش مهرداد بهار] .تهران :انتشاراتمعین.
 پروین ،ناصرالدین« .)1711( .دانشکده ،مجلهای که در یک انجمن ادبی متولد شد».شعر .ش  ،63صص .21-21
 حسینی ،سیدمحسن .)1733( .انجمنهای ادبی ایران از مشروطه تا انقالباسالمی .پایاننامۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم
انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس.
 خان آرزو ،سراجالدین علی .)1712( .مجمع النفایس .به تصحیح میرهاشم محدث.تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 دیچز ،دیوید .)1766( .شیوههای نقد ادبی .ترجمۀ غالمحسین یوسفی و محمدتقیصدقیانی .تهران :انتشارات علمی.
 دیوان بیگی شیرازی ،احمد .)1766-1761( .حدیقه الشعرا .به تصحیح عبدالحسیننوایی .تهران :زرین.
 رایین ،اسماعیل .)1723( .فراموشخانه و فراماسونری در ایران .ج  ،4تهران:امیرکبیر.
 رشید یاسمی ،غالمرضا« .)1774( .شعر در عصر حاضر» .یغما ،دوره ( 3ش  ،)7صص.174-146
 زرینکوب ،حمید« .)1722( .مقدمهای بر نوجویی در شعر فارسی معاصر» .مجلهدانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد .دوره ( 14ش  ،)4صص
.412- 411
 -زرینکوب ،عبدالحسین .)1767( .نقد ادبی .دو جلد .چ  .2تهران :امیرکبیر.
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 سپنتا ،ساسان« .)1726( .انجمنهای ادبی اصفهان» .آینده .دوره ( 14ش ،)1-3صص.774-771
 سیار ،عبداهلل« .)1761( .انجمن ادبی خراسان» .ناموارۀ دکتر محمود افشار .ج ،2صص  .4111- 4116تهران :بنیاد موقوفات افشار.
 شفیعی کدکنی ،محمدرضا .)1732( .شاعری در هجوم منتقدان .تهران :آگاه. صدرهاشمی ،محمد .)1767( .تاریخ جراید و مجالت ایران .اصفهان :کمال .ردیف.273
 محمد ،شمس لنگرودی .)1731( .تاریخ تحلیلی شعر نو .ج  .1تهران :نشر مرکز. شوکینگ ،لوین ل .)1737( .جامعهشناسی ذوق ادبی .ترجمۀ فریدون بدرهای .تهران:توس.
 غالمحسینزاده ،غالمحسین .)1711( .سیر نقد شعر در ایران از مشروطه تا .1661تهران :روزنه.
 فتوحی ،محمود« .)1732( .جامعۀ ادبی عصر صفوی» .زبان و ادبیات فارسی؛ مجلۀدانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم ،بهار -1732زمستان  ،1736ش
 ،17-14صص .36-17
 ___________ .)1712( .سبكشناسی .تهران :سخن. کریمی حکاک ،احمد .)1711( .طلیعۀ تجدد در شعر فارسی .ترجمۀ مسعود جعفری.تهران :مروارید.
 محیط طباطبایی ،محمد .)1766( .تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران .تهران :انتشاراتبعثت.
 ناتل خانلری ،پرویز .)1733( .هفتاد سخن .ج ( 1شعر و هنر) .تهران :توس. نفیسی ،محمود« .)1726( .نگاهی گذرا به مجالت ادبی ایران» .سخن .دورۀ دوم(ش ،)46ص .416
 نوزادر ،فریدون .)1761( .تاریخ نمایش در گیالن .رشت :گیلکان. نیکوهمت ،احمد( .؟)« .یادی از اقتراح فتح دهلی» .ناموارۀ دکتر محمود افشار .ج ،6صص.7166-7164
- Abrams, M. H. (1999). A Glossary of Literary Terms. Seventh
Edition. Cornell University .
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مقایسه عنصر مکان در فیلمهای اقتباسیِ مهرجویی با منابع ادبی آنها
(مورد مطالعه :گاو ،دایره مینا ،درخت گالبی ،مهمان مامان)
زهرا حیاتی
ناهید چوپانی

1
4

چکیده
بررسی پیوند ادبیات با دیگر حوزههای فرهنگی و هنری با رویکرد پژوهشهای بینرشتهای محقق
میشود که ذیل ادبیات تطبیقی نوین قرار میگیرد .در مطالعات سنتی اقتباس بیشتر بر موضوع
داستان و فیلم تأکید میشود و هدف پژوهش ،پاسخ به این پرسش است که فیلم چه میزان به
داستان مکتوب وفادار بوده و فیلمساز چه بخشهایی را حذف یا اضافه کرده است؟ در مطالعات
اقتباسی جدید ،این نکته مورد توجه منتقدان قرار میگیرد که چگونه کارگردان توانسته است از
یک داستان مکتوب ادبی ،روایتی سینمایی با ابزارهای ویژه سینما ارائه دهد .در این مطالعات،
توجه به ابزارهای دو رسانه ،مسأله اصلی تحقیق است؛ مانند تغییراتی که در انتقال عناصر روایی
داستان به فیلم صورت میگیرد و با عناصر سبکی سینما پردازش میشود .در پژوهش حاضر،
چگونگی اقتباسهای سینمایی مهرجویی از متون داستانی و ابداعات وی در مواجهه با متن ،در
فیلمهای «گاو»« ،دایره مینا»« ،درخت گالبی» و «مهمان مامان» که به ترتیب بر اساس
داستانهای عزاداران بیل وآشغالدونی نوشته غالمحسین ساعدی ،داستان جایی دیگر نوشته گلی
ترقی و نیز داستان مهمان مامان ،نوشته هوشنگ مرادی کرمانی ساخته شده است ،مورد بررسی
قرار گرفته و شیوه پردازش مکان بهعنوان قلمرو تحقیق انتخاب شده است .در تحلیلها بر تفاوت
توصیفهای ادبی و تصویرهای سینمایی و داللت معنایی آنها تأکید شده است.
واژگان کلیدی :اقتباس ،عنصر مکان ،آشغالدونی ،جایی دیگر ،دایره مینا ،مهمان مامان

 .1مقدمه
مطالعات ادبیات و سینما ،پژوهشی بینرشتهای یا بینرسانهای است که شاخهای از
مطالعات تطبیقی بهشمار میآید و میتوان سیر آن را از مطالعات سنتی تا جدید دنبال
 .1استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی

 | 190مقاالت برگزیده همایش هشتم

کرد .سینمای جهان با پشت سرگذاشتن تجربههای اولیه به داستانگویی رویآورد و
بیشترین حجم تاریخ سینما ناظر به سینمای داستانگو است .بیان داستان در طی سالهای
متمادیِ فیلمسازی باعث شد هنجارهایی در روایت سینمایی شکل بگیرد که مخاطبان
سینما به واسطه آشنایی نسبی با این هنجارها ،میتوانند در فرآیند تولید و درک روایت
شرکت کنند و با بازسازی داستان در ذهن خود از فیلم لذت ببرند .شکلگیری این
هنجارها از تجربههای غیر سینمایی ،بیبهره نبود و داستان و نمایشنامه دو منبع مهم به
شمار میآمدند .عالوه بر شگردهای داستانگویی و روایتپردازی ،سینما به موضوعات
داستانی نیاز داشت و میتوانست آن را از ادبیات و تئاتر اقتباس کند .به همین سبب،
اقتباس ادبی  adaptationدر سینما شکل گرفت و فیلمسازان به تدریج دریافتند
میتوان از داستانهای مشهوری که قبال ًمخاطبان بسیاری را جذب کرده بود برای جذب
تماشاگرانِ بیشتر ،سود جویند .این امر باعث شد اقتباس ادبی ،چنان جان و مایه بگیرد
که به بخش اعظم تولیدات سینمایی تبدیل شود .به تدریج ،تحلیل فیلمهای اقتباسی به
مطالعهای تبدیل شدند که مقایسه کتاب و فیلم را اساس قرار دادند و به اینترتیب،
مطالعات سنتیِ اقتباس شکل گرفت .مطالعات اولیه ،عموماً بر موضوع داستان و فیلم تأکید
میکردند و به این پرسش پاسخ میدادند که فیلم چه میزان به داستان مکتوب وفادار
بوده و فیلمساز چه بخشهایی را حذف یا اضافه کرده است؟ در مطالعات اقتباسی جدید
بر تفاوت دو رسانه تأکید میشود و منتقدان به این پرسش پاسخ میدهند که کارگردان
چگونه توانسته است از یک داستان مکتوب ادبی ،روایتی سینمایی با ابزارهای مختص به
سینما ارائه دهد.
 .1پیشینه پژوهش
بسیاری از پژوهشهای انجام شده پیرامون اقتباس ،معموالً از طرف سینماگران و بهصورت
مقایسه موضوع فیلمهای اقتباسی با اثر ادبی صورت گرفته است .در این آثار ،بیشتر به
سابقه تاریخ اقتباس پرداخته شده و درباره روشهای نگارش فیلمنامه بر اساس متون
داستانی نیز توضیحاتی ارائه گردیده است .تألیفات زیر نمونهای از این پژوهشهاست:
اقتباس ادبی در سینمای ایران :شهناز مرادی کوچی1761 ،؛ اقتباس برای فیلمنامه:
محمد خیری1717 ،؛ چگونه داستان را به فیلمنامه تبدیل کنیم :محسن دامادی1712 ،؛
و اقتباس در سینما ،محمد علی فرشته حکمت.1771 ،
از دهه هشتاد به بعد ،نهادها و سازمانهای فرهنگی و هنری بیش از گذشته به پیوند
ادبیات و سینما توجه کردند و جریانهای فکری در این زمینه به فعالیتهای فردی اضافه
شدند .نمونه این دستاوردها« ،فصلنامه فارابی ویژه اقتباس»(« ،)1717مجموعه مقاالت
اولین هماندیشی سینما و ادبیات» ( )1713از سوی فرهنگستان هنر و « فصلنامه ادبیات
تطبیقی» ( )1774نشر فرهنگستان است .در این پژوهشها کمتر به مقایسه موضوع فیلم

مقاالت برگزیده همایش هشتم |191

و منبع ادبی پرداخته شده و نویسندگان بیشتر به بعد نظری اقتباس ،تفاوتهای ذاتی دو
رسانه ادبیات و سینما یا ویرایشهای سینمایی که از متن ادبی شده ،توجه کردهاند.
دستهای دیگر از پژوهشها ،ظرفیت آثار ادبی را برای تبدیل شدن به فیلم و فیلمنامه
بررسی کردهاند؛ مانند قابلیتهای نمایشی شاهنامه :محمد حنیف ()1711؛ مهرویی و
مستوری :بازآفرینی منظومه خسرو و شیرین در سینما :زهرا حیاتی ()1713؛ ادبیات
داستانیِ جنگ و دفاع مقدس و قابلیتهای بهرهگیری از آن در رسانهی ملی :محمد حنیف
()1771؛ تاریخ بیهقی ،روایت سینمایی :علیرضا پورشبانان ()1774؛ سینما و ساختار
تصاویر شعری شاهنامه :احمد ضابطی جهرمی ()1731؛ و مانند آن.
بهطور خالصه میتوان گفت تا قبل از نیمه دوم دهه هشتاد ،در اکثر مطالعات اقتباسی،
مقایسه موضوع فیلم و منبع ادبی آن با تکیه بر متن مبدأ ،مورد تجزیه و تحلیل قرار
میگرفت؛ اما در پایان این دهه ،پژوهشهای بینرشتهای ذیل شاخه مطالعات تطبیقی،
به تدریج نظاممندتر شد و روند اقتباس و فیلم اقتباسی با تکیه بر چارچوبهای نظری،
توجه به ویژگیهای خاص هر رسانه و تفسیرهای جدید از متن ،مورد بررسی قرار میگیرد.
(حیاتی)1777 ،
 .6بیان مسأله و ادبیات نظری
بسیاری عقیده دارند اساس سینما و ادبیات با یکدیگر متفاوت است؛ ادبیات امری ذهنی
و سینما روایتی بصری است و این تفاوت ،امر اقتباس را مشکل میکند.
«رمان ابزار ویژه خودش را دارد ،زبان ماده آن است نه تصویر؛ و تأثیر
صمیمانه آن بر یک خواننده تنها ،همانند تأثیر فیلم بر جمعیت تماشاگر
حاضر در سالنی تاریک نیست .دقیقاً به همین دالیل است که تفاوت این
دو ساختار زیباشناختی ،جستجوی معادلهای مناسب را به موضوعی بسیار
ظریف تبدیل میکند( ».بازن)21 :1717 ،
در انواع داستانی ،مطلب به صورت توصیف در اختیار خواننده گذاشته میشود و گاه
عواطف و احساسات درونی است که از طریق واژه انتقال پیدا میکند .اما همین موضوع
در سینما باید نشان داده شود .ویرجینیا ولف در مثال مشهورش برای ناتوانی سینما در
معادلیابی برای توصیفات ادبی میگوید:
«سینما باید از آنچه که فقط با کلمات دستیافتنی است پرهیز کند :حتی
سادهترین تصویر «عشق من چون گل سرخی است که در ماه ژوئن روییده است»
احساس طراوت ،گرما ،جریان رنگ سرخ و لطافت گلبرگها را به ما نشان
میدهد .این احساسات ،به نحوی تفکیکپذیر با ریتمی درهمآمیختهاند که
ندای اشتیاق و تردید در عشق را با خود دارد(».جرج بلوستون)66 :1711 ،
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سینما رسانهای متفاوت با ادبیات است و همانند هر هنری ،ویژگیهای خاص خود
را دارد .اوحدی در این مورد در مقاله «روایت ادبی ،روایت سینمایی» مینویسد:
«هر رسانهای ،تواناییها و محدودیتهای ویژه خود را دارد و موضوع را
برحسب آن تعیین و تنظیم میکند .ویژگی سینمایی اقتضا میکند در
مقابل توصیفات چندین صفحهای داستان و رمان ،یک معادل تصویری پیدا
کند یا بر حسب نیاز فیلم ،صحنهای را حذف یا اضافه کند و یا با اشارهای
به توصیفاتی که در تصویر نمیگنجد ،گذری کند .اینها خصیصههای دو
رسانه است .میتوان درباره تفاوتها در ساختار روایی یک اثر ادبی و اقتباس
سینمایی آن بحث کرد اما مشکل در این فرض است که اگر چنین
تفاوتهایی وجود نداشت ،هر دو اساساً یکی بودند ،که این فرض یعنی
یکی بودن اثر سینمایی و اثر ادبی ،اساساً بیمعناست)21 :1713( ».
بنابراین بسیاری ازمحدودیتها در تعامل دو هنر ،ناشی از تفاوت نظام و ساختار
آنها است .یکی از دالیلی که فیلمهای اقتباسی را به ناتوانی در بازآفرینی داستان در
خود محکوم میکنند ،تفاوت برداشتها از توصیفاتی است که در داستان وجود دارد.
در هنگام خواندن داستان ،خواننده بنا به تخیل در ذهن خود ،تصویری دلخواه به وجود
میآورد و این تصویرِ ذهنی همراه شخص ماندگار است .زمانی که خواننده داستان
مکتوب ،بیننده فیلم اقتباس شده از همان داستان است ،متوجه تفاوت تصویرِ روی پرده
با تصویر ذهنی خود میشود و به علت همین تفاوت است که فیلم اقتباسی را برنمیتابد
و در بیشتر موارد ،حکم به عدم توفیق آن میکند.
«سینما در صراحتی بینظیر،تنها یک تلقی تصویری را که مطلقاً هیچ
مزیتی بر سایر تلقیها و از جمله تلقی خواننده داستان ندارد ،مقابل آن
قرار میدهد و ازآنجاکه این تصویر ،اغلب با تصاویر ذهنی دیگران همخوان
نیست واکنشهای متفاوتی را بر میانگیزد( ».مستور)111 :1713 ،
خالصه بعضی نظرها درباره نسبت ادبیات و سینما ،در گزارههای زیر آمده است:
 مهمترین وجه تمایز این دو رسانه ،واسطه بیان است .واسطه بیان در رمان ،واژهو در فیلم ،تصویر متحرک است .سینما و ادبیات دو زبان جدا از هم هستند که
اقتضائات روایی خودشان را دارند .روایت سینمایی ،عینی است و ادبیات روایت
ذهنی دارد.
«رمان برای بیان داستان ،توصیفِ شخصیت و ایدهپردازی از واژه استفاده
میکند و فیلم برای بیان داستان ،از تصویر و ماجرا سود میبرد .این دو
اصلِ دو رسانه متضادند که در مقابل هم مقاومت میکنند و با هم همکاری
ندارند( ».سیگر)14 :1711،
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 ادبیات نسبت به سینما کممخاطبتر است؛ چنانکه کتاب را بیشتر فرهیختگانمطالعه میکنند ولی سینما گروههای بیشتری را جذب میکند؛
«فیلم ،تجربهای جمعی و چندحسی است که بر حضور ذهن تماشاگر تکیه
دارد ،حال آن که ادبیات ،تجربهای خصوصی و تک حسی است و بیشتر
منتج به پاسخ و عکسالعمل میشود( ».جینکز)47 :1717 ،
 در رمان ،نویسنده میتواند در میان توصیفاتش ،آزادانه به گذشته بازگردد وموضوعی را شرح دهد ،بدون اینکه ماجرا دچار وقفه شود؛ درصورتی که در فیلم،
بازگشت به گذشته میتواند حرکت روایی را ایستا کند.
«رفت وآمد بین زمان حال و گذشته مانعی در رمان ایجاد نمیکند و
بازگشت به گذشته هم بخشی از حرکت داستان بهشمار میرود؛ در حالی
که بازگشت به گذشته در فیلم ،باعث توقف حرکت داستان میشود .فیلم
در زمان حال رخ میدهد و بیواسطه است و اکنون است و فعال( ».سیگر،
)71 :1711
 در قصه ،چون از کلمه استفاده میشود ،شخص آن را به ذهن می برد و به مصداقتبدیل میکند .به همین سبب ،خواننده مشارکت بیشتری در بازسازی داستان دارد
و به متن عالقه مندتر میشود؛
 تأثیر رمان بر خواننده غیر مستقیم و با واسطه است؛ به این معنی که خواننده مطلبرا میخواند و آن را به صورت تصویر در ذهن خود مجسم میکند؛ اما در سینما
بیننده تصویر را بدون واسطه و مستقیم برروی پرده میبیند .این ارتباط مستقیم با
تصویر ،که گویی واقعیتی را از نظر میگذراند ،فیلم را تأثیرگذارتر از رمان میکند؛
 و مانند آن.این مباحث که در مطالعات اقتباسی رایج است ،نشان میدهد اقتباس با موافقان و
مخالفان روبهروست و در این مقال نمیتوان به آن پرداخت .اما تفاوت نظریههای اقتباس
و رویکردهای تحلیلِ فیلم اقتباسی و مقایسه آن با متن مبدأ در نقد اقتباسی قابل توجه
است .با شروع اولین فیلمهای اقتباسی ،نظریههای مختلفی در باب ارزشگذاری فیلم
مطرح شد .بسیاری از مالکها در مورد فیلم اقتباسی ،مربوط به وفادار بودن یا آزاد بودن
فیلم اقتباسی بود و بهتدریج ،نظریههای جدید در مورد ساختار فیلم و ساختار منبع
اقتباسی شکل گرفت.
نخستین که معیاری در موفقیت فیلم از آن صحبت میشد ،میزان وفادار بودن فیلم
اقتباسی به منبع ادبی بود.
«بسیاری از مفسران ،روند اقتباس رمان برای فیلم را درکانون توجه قرار
دادهاند .جایی که یک اثر معروف ادبی برای سینما اقتباس شده ،انتظاراتی
نسبت به وفاداری نسخه سینمایی پدید آورده است .از نظر بسیاری از مردم،
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مقایسه رمان و فیلمی که بر مبنای آن ساخته شده ،تقریباً به اولویت
ناخودآگاه داستان اصلی در برابر فیلم اقتباسی میانجامد .بدین ترتیب،
هدف اصلی مقایسه ،ارزیابی موفقیت فیلم و ظرفیتش برای تشخیص چیزی
است که معانی محوری و ارزشهای متن اصلی قلمداد میشود .توجه به
اصلیت و وفاداری کماکان باقی بود( ».ولههان)1 :1717 ،
اما فیلمهای اقتباسی که به صورت وفادار ساخته میشد ،مخالفان بسیاری پیدا کرد.
آنها معتقد بودند فیلمساز ،همانند مترجمی عمل میکند که درصدد معادلیابی برای
واژههاست .رابین وود منتقد انگلیسی دراینباره میگوید:
«قضیه اقتباس وفادارانه به داستان ،توهین آشکار به فیلم است ،یعنی که
فیلم هنر نازلتری است و باید خوشحال باشد که دقیقاً چیزی را بازتولید
میکند که هرگز به تولید آن امیدوار نبود :حرکات کلمات نویسنده بر روی
کاغذ( ».تیلر)27 :1712 ،
طبق این نظریه ،اقتباسهای وفادارانه ،بدون تفکر هنری شکل میگیرد و صاحب
زیبایی آن ،نویسنده منبع است نه فیلمساز؛ چنانکه پراتولینی معتقد است:
«فیلمسازانی که دل در گرو یک اثر ناشناخته ادبی میبندند ،گذشته از این
که تفاوت فاحش بین یک اثر ادبی و یک اثر سینمایی را نمیدانند ،خود را
دچار نوعی تنبلی و آسانپذیری هنری میکنند که این راحتطلبی
میتواند مغایر با نفس آفرینشهای بزرگ در سینما باشد( ».خیری:1717 ،
)27
مک فارلین نیز در کتاب رمان در فیلم ( )1776اینگونه استدالل میکند:
«نتایج رهیافت روایتشناختی به چنین مسئلهای ،تشخیص این موضوع
است که شرایط متفاوت روایت داستان و فیلم ،متکی بر ضرورت تخطی از
متن اصلی است» ( )7او همچنین اذعان میدارد«:باید میان مؤلفههایی که
میتوان آنها را از رسانهای به رسانه دیگر انتقال داد و آنهایی که چنین
قابلیتی ندارد تمایز قائل شد( ».همان)
بر این اساس ،اقتباس آزاد طرفداران بیشتری پیدا کرد .اقتباسگر پس از دستمایه
قرار دادن متن منبع ،خط فکری را تغییر میدهد و ایدهها و خالقیتهای خود را وارد
میکند .در این روش ،اقتباس یعنی بهکارگیری دوباره یک متن .برداشتهای فیلمساز که
وارد متن میشود او را در مقام یک مؤلف جدید قرار میدهد .متن اقتباسی بار دیگر تفسیر
میشود و آنچه بر پرده به نمایش گذاشته میشود ،نوع نگاه فیلمساز است.
«وقتی یک اثر ادبی به فیلم برگردانده میشود ،همیشه این امکان وجود
دارد که برداشت فیلمساز از اصل اثر ادبی ،یک برداشت شخصی یا ذهنی
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بوده و اثر سینمایی به وجود آمده ،تفاوتهایی با اصل اثر داشته باشد».
(رهنما)2 :1724 ،
با اقبالی که در مورد فیلم اقتباسی صورت گرفت ،نظریههای جدید در موردفیلم مطرح
شد که دیگر در اقتباس ،مسئله وفادار بودن یا آزاد بودن مطرح نبود .فیلم اقتباسی ،همانند
فیلمهای دیگر مورد بررسی قرار میگرفت .آنچه مالک زیباشناسانهی یک فیلم است در
فیلم اقتباسی هم همان مالک است .جرج بلوستون از نظریهپردازان سینما ،موضوع را
اینگونه مطرح میکند:
«فیلمسازان هنوز راجع به اقتباسهای وفادارانه و غیروفادارانه صحبت
میکنند ،بدون آن که تشخیص دهند راجعبه فیلمهای موفق و غیرموفق
حرف میزنند .هرگاه فیلمی از نظر تجاری موفق شود یا شکست بخورد،
کسی چندان به مسئله وفاداری فکر نمیکند .اگر فیلم براساس کیفیات
خود ارزشگذاری شود ،این موضوع دیگر مسئلهساز نخواهد بود( ».ولههان،
)3 :1717
بر این اساس ،اثری که از یک منبع ادبی ساخته میشود ماهیت جدا پیدا میکند و
دیگر متعلق به خاستگاه آن اندیشه نیست.
اما در بیشتر نظریههای اقتباس ،مطالعه بینرشتهای به معنای شناخت تفاوتهای دو
رسانه مورد توجه قرار نگرفته؛ و مسأله اصلی پژوهش این است که کنار همگذاری
شگردهای ادبی و فنون داستاننویسی با تکنیکهای سینمایی در پرداخت روایت چگونه
میتواند مرزهای مشترک زیباییشناسی را در اشکال مختلف هنری ترسیم کند؟ برای
تحقیق در این زمینه ،چند فیلم از یک کارگردان اقتباسگر انتخاب شد و یک عنصر روایی
(پردازش مکان) به عنوان قلمرو پژوهش در نظر گرفته شد تا داللت ضمنی آن در دو
شکل هنری مقایسه شود.
فرض پژوهش این است که معیار ارزیابی فیلمهای اقتباسی از سوی مخاطبان آشنا با
قواعد زیباییشناسی ادبیات و سینما متفاوت است؛ یعنی داللتهای ضمنی که از عناصر
روایی متن اول برمیآیند در نوآوریهای متن دوم مورد ارزیابی قرار میگیرند .برای مثال
میتوان پرسید اگر نویسندهای مانند غالمحسین ساعدی در داستان آشغالدونی از
مکانهای مختلفی مثل بیمارستان ،آزمایشگاه ،آشپزخانه ،مرغدانی ،مسجد ،محله فقیر
نشین و خانه مجلل بهره میگیرد تا استعاره آشغالدونی بودن جامعه را به دال مرکزی و
کانونی داستان تبدیل کند ،مهرجویی در «دایره مینا» چه میزان توفیق داشته تا این
استعاره را با همان قدرت و قوت متن مبدأ پردازش کند یا خالقیتهای دیگری بر آن
بیافزاید که از تمهیدات سینمایی برآمده است؟
 .5مورد مطالعه و قلمرو پژوهش
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حدود نیمی از فیلمهای بلند و کوتاهِ ساخته داریوش مهرجویی ،اقتباس از داستانها و
نمایشنامههای ایرانی و خارجی است .این تعدد فیلمهای اقتباسی ،سبب شده است تا از
او بهعنوان بزرگترین فیلمساز اقتباسگر ایران با بیشترین فیلمهای اقتباسی نام برده
شود .در بیشتر موارد ،مهرجویی پس از انتخاب متن مورد اقتباس ،به نوشتن فیلمنامه با
همکاری نویسنده منبع ادبی میپردازد و غالبِ فیلمنامههای اقتباسی او از داستانهای
ایرانی با تبادل فکری نویسنده نوشته شده است .او معموالً با همان ایده نویسنده به سراغ
متن میرود و در جهت همان خط فکری موقعیتهایی را از داستان ،حذف یا به آن اضافه
کند .از جمله فیلمهای اقتباسی او که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتهاند« ،گاو»،
«دایره مینا»« ،درخت گالبی» و «مهمان مامان» است.
حوزه پژوهش ،مقایسه شیوه نویسنده و کارگردان در پردازش مکان رویدادهای داستان
است .مکان از عناصر مهم اطالعرسانی است و هرچه با محتوای روایت ارتباط بیشتری
داشته باشد ،ساختار و درونمایه از استحکام بیشتری برخوردار است .معموالً مکان با
کارکرد طبیعیاش به کارگرفته میشود .برای مثال یک مسجد یا کلیسا صرفاً محلی برای
عبادات و مراسم معنوی است؛ مگر اینکه به قصد یک غافلگیری ،حادثهای صورت گیرد.
«ایجاد یک شوک ،با یک تضاد در میان مکان و آنچه در جریان دارد ،مانند یک صحنه
ناشایست ،مضحک و یا حیرتآور در مکانی مقدس و اصیل است( ».شیون)172 :1736 ،
مکانها و صحنههای مورد نظر برای فیلمبرداری ،میتواند طبیعی و واقعی باشد .در
این حالت ،کارگردان ،یک مکان را از قبل تعیین میکند و صحنه را درآن بنا میکند.
مکانهای مصنوعی ،با توجه به صحنه ،ساخته میشود .این مکانها در ساخت فیلمهای
تاریخی ،جنگی و حماسی کاربرد بسیار دارد .شهرکهای سینمایی نمونهای از مکان
مصنوع است .در فیلمهای تخیلی و سبکهای فانتزی ،مکان با توجه به فرم روایی فیلم،
شبیهسازی میشود .با این حال ،مکان صرفاً محلی برای کنش وقایع نیست و عنصری
مسلط در روایت است که مؤلف را در خلق داللتهای ضمنی متن یاری میکند .برای
مثال ،مکان میتواند به شناخت شخصیت کمک میکند؛ زیرا مکانی که شخصیت در آن
زندگی ،تحصیل یا رشد کرده است ،اطالعات مهمی را در شناخت او به بیننده ارائه میدهد.
معموالً در انواع داستانی ،مخاطب توصیف داستان را جدا از کنشهای شخصیت دارد اما
مخاطب فیلم ،صحنه و کنش را با یکدیگر درک میکند .به همین سبب ،فیلمهایی که در
کاخها و خانههای مجلل و پر زرق و برق ،ساخته میشوند ،تمرکز مخاطب را از پیرنگ
فیلم به خود جلب میکند و خود مکان بهعنوان بسترِ هنرمندی و خالقیت مؤلف،

مخاطب را به جنبههای زیباییشاختی خود جلب میکند.
 .1مقایسه عنصر مکان در فیلمهای اقتباسی و منابع ادبی
 1-1مقایسه عنصر مکان در داستان و فیلم گاو
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پیرنگ داستان و فیلم:

زن مشدی حسن ،کنار استخر ده که در حکم میدان اصلی ده است ،گریه و شیون میکند؛
از صدای ناله و شیون ،تمام بیلیها دور زن مش حسن جمع میشوند .زن مش حسن در
میان گریه و بیهوشی توضیح میدهد که گاو مشحسن دیشب مرده است؛ اهالی ده
میدانند که مشحسن مالک تنها گاوِ روستاست و عالقه مفرطی به گاوش دارد .به همین
دلیل از این خبر بهت زده میشوند و نگرانند این خبر را چگونه به مشحسن بدهند که
برای عملگی به شهر رفته است؛ کدخدا و اسالم ،دو شخصیت با تجربه و عاقل ده هستند
که به همراه چند تن دیگر میکوشند تا به گونهای مشکل را حل کنند .آنها ابتدا تصمیم
میگیرند گاو مرده را ناپدید کنند .پس الشه گاو را کشان کشان درون چاه حیاط خانه
می اندازند( .در فیلم اضافه شده است :مراسم دعاخوانی و توسل که توسط بزرگ ده انجام
میشود تا از این مخمصه نجات یابند)؛ وقتی مشحسن به روستا بازمیگردد ،اسالم به او
میگوید که گاوش گریخته و اسماعیل به دنبالش رفته است اما باز خواهدگشت و گاو را
پیدا خواهد کرد (.در فیلم اضافه شده است:پسرک دیوانه مربوط به فصل دیگری است که در
فیلم تصمیم میگیرند او را در آسیاب ببندند تا مبادا به مش حسن چیزی بگوید)؛ مشحسن
باور نمیکند که گاوش گریخته باشد اما میترسد که به طویله برود و با خالی بودن طویله
رو به رو گردد( .در فیلم داخل طویله میرود)پس بر روی بام مینشیند تا مثل همیشه وقتی
ماه باال بیاید ،برای گاوش آب ببرد؛ بر اثر ضربه ناشی از این حادثه ،از خود بی خود میشود
و به تدریج گمان میکند که تبدیل به گاو شده است و شب تا صبح صدا و حرکات گاو را
در میآورد؛ روز بعد اسالم و کدخدا و چند تن دیگر برای احوالپرسی به خانه مشحسن
میروند اما مشحسن در حالی که پا به زمین میکوبد و دهانش پر علوفه است ،اصرار
میکند که او دیگر مش حسن نیست بلکه گاو مش حسن است و توضیحات اهالی ده که
گاو او مرده است بی فایده است؛ نیمههای همان شب ،پوروسیها که از ده دیگر بودند و
گاه و بیگاه به بیل دستبرد میزدند ،قصد خانه مشحسن میکنند تا گاو او را بدزدند؛
اسالم و به تدریج بیلیها متوجه حضور آنها میشوند و قبل از این که داخل طویله شوند،
(در فیلم وارد طویله میشوند) به آنها حمله میکنند اما پوروسیها فرار میکنند (.در
فیلم اضافه شده است:بار دیگر مراسم دعاخوانی و روضه خوانی در طویله برای مش حسن انجام
میشود).؛ پس از این که کوششهای اطرافیان و صحبت کردن با مش حسن راه به جایی

نمیبرد ،سرانجام تصمیم میگیرند او را برای درمان به شهر ببرند .برای این کار ،سه تن
از اهالی ده داوطلب میشوند .مشحسن را مانند گاو طناب پیچ کرده و کشانکشان
میبرند در حالی که سه مرد پوروسی بر قله کوهی بودند (در فیلم اضافه شده است :در
راه مش حسن همانند گاو مقاومت میکند و اسالم چندین بار با شالق بر پشت او میزند ،ناگاه
مشحسن رم کرده و از باالی تپه به پایین سقوط میکند)؛ نزدیکیهای غروب اسالم و کدخدا

و مشدی جبار به بیل برمیگردند در حالی که صدای دایره و دهل در ده بلند است ،اسالم
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در جواب شخصی که حال مشحسن را میپرسد میگوید :نرسیده به شهر ،...حرفش را
میخورد و به خانهاش میرود.
مکان در داستان و فیلم:

وقایع فیلم «گاو» در یک ده اتفاق میافتد که در بیابانی خشک واقع شده است.
سکانسهایی که داخل ده است ،در کنار حوض بزرگ آب تصویر شده است که حکم
میدان اصلی ده را دارد .در داستان از این مکان با عنوان استخر آب ،نام برده شده است.
سکانسهای مهمی چون باخبر شدن از واقعه مرگ گاو ،دادن خبر فرار کردن گاو به
مشحسن ،گفتگوهای اول فیلمنامه که نقش مهمی در آگاهی مخاطب دارد در همین
مکان اتفاق میافتد .برای مثال صحنه رساندن خبر مرگ گاو به اهالی ده:
«مشدی بابا ،با عجله رفت باالی نردبان و سرش از سوراخ باالی در آمد
بیرون و نگاه کرد .زن مشدی حسن را دید که چادر سیاهش را بسته دور
گردن و کنار استخر پهن شده روی خاک ،مرتب مشت به کلهاش میکوبد
و گریه میکند ».و در ادامه در جواب کدخدا میگوید« :زن مش حسن
اومده کنار استخر ،خودشو میزنه و گریه میکنه( ».ساعدی)141 :1774،
در همین زمان داستانی ،ساعدی در توصیف استخر مینویسد« :روی استخر الشه
مرغی شنا میکرد که ماهیها دوروبرش میچرخیدند و ذرات چربی را کهروی آب شناور
بود ،میبلعیدند( ».همان) البته این توصیف به این شکل در فیلم وجود ندارد اما در نماهای
باز ،جزئیات کامل این استخر را برای مخاطب به نمایش میگذارد.
وقوع حوادث و مکان صحنهها با داستان منطبق است به جز یک مورد .تصمیمگیری
برای خبر دادن به مشحسن در کنار استخر ،همزمان است با شنیدن این خبر .درحالی
که در فیلم پس از انداختن گاو به چاه ،تصمیمگیری در خانه مشحسن اتفاق میافتد.
مهمترین مکان برای شخصیت اصلی در فیلم و در داستان ،طویله است .طویله خانه
مشحسن مکانی است که در آنجا شخصیت مشحسن تغییر میکند و در همان مکان
است که از خود بیخود میشود و در همانجا هم پناه میگیرد و به آرامش میرسد .در
مکانهایی که مشحسن برای اولین بار وارد میشود مانند کنار رودخانه در صحرا ،ورود
به ده ،ورود به خانهاش و طویله ،تمام نماها در بدو ورود بهصورت نمای باز است .نورپردازی
و کنتراست در سکانسهای داخل طویله ،نقش مهمی دارد .در کنار نورپردازی در فیلم،
به علت سیاهوسفید بودن ،معموالً از کنتراست سخن به میان میآید« .کنتراست اشاره
میکند به درجه تفاوت بین تاریکترین و روشنترین قسمت قاب( ».بوردول و تامسون،
 :1774ص )411در کنتراست باال ،قسمتهای تیره کامالً سیاه میشود .در صحنهای که
مشحسن در کنار رودخانه بلوریها را میبیند ،نمای صورت او که به صورت نمای بسته
است و در راستای ترس و وحشت او ترسیم شده ،تیره میشود .همچنین است در صحنهای
که در حیاط ،آرامآرام به سمت طویله میرود تا نبودن گاوش را ببیند ،کنتراست باال و
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چیره است .در صحنههایی که مربوط به طویله است ،نورپردازی تیره مایه و پرکنتراست
است .در طویله ،سکانسی که صورت مشحسن در مقابل روزنه نوری از سقف قرار میگیرد،
نور از باال به صورت مش حسن میتابد و همزمان ،دوربین به دور او میچرخد .این چرخش
دوربین و نورپردازی ،بیانگر حالت پریشان و درحال تغییر مش حسن است که در داستان
بیشتر از طریق گفتگوها به مخاطب رسانده میشود .این شگردهای سینمایی در اقتباس
از متون ادبی ،تکمیل کننده توصیفات داستانی در برگردان به سینما است .بهطور خالصه،
انتخابهای مکانی کارگردان نسبت به متن ،وفادارانه است؛ اما معنای استعاری که از
طریق تمرکز داستان بر طویله حاصل شده است در فیلم و از طریق عناصر سبکی تصویر،
بیشتر به القای حالت و وضعیت شخصیت تبدیل شده است؛ یعنی درک فعاالنه ذهن
مخاطب داستان در فهم داللتهای ضمنی مکان ،جای خود را به ادراک حسی مخاطب
فیلم در مواجهه با شخصیت مشحسن داده است؛ دست کم میتوان شدت و ضعف این
دو ویژگی را باهم مقایسه کرد.
 1-1مقایسه عنصر مکان در داستان آشغالدونی و فیلم «دایره مینا»
پیرنگ داستان و فیلم:

پسر جوانی به نام علی با پدر پیرش که به شدت مریض است در خیابانها پرسه میزنند
وگدایی میکنند(.در فیلم جایگزین شده است :علی و پدر پیرش برای معالجهی بیماری پدر
به تهران آمده اند)؛ آنها به مردی به نام گیالنی برمیخورند و پدر علی از او صدقه
میخواهد .گیالنی کمی پول به آنها میدهد و میگوید اگر پول بیشتری میخواهند ،فردا
صبح به جایی که میگوید بروند (.در فیلم جایگزین شده است :در مقابل بیمارستان با
سامری برخورد میکنند .در فیلم ،گیالنی به سامری تغییر نام داده شده است)؛ صبح روز بعد
علی ،پدرش و چند تن دیگر ،توسط آدمهای گیالنی (سامری) به مکان نامشخص برده
میشوند؛ به تدریج معلوم میشود که گیالنی دالل خون است و خون فقیران و نیازمندان
را به قیمت ارزان میخرد و به بیمارستانها میفروشد؛ علی خون خود را به قیمت بیست
تومان میفروشد ،اما پدر علی حاضر به فروش خون نمیشود؛ در هنگام خونگیری متوجه
میشوند پدر علی وضع خوبی ندارد و او را به یکی از بیمارستانها(مریضخانه) معرفی
میکنند (.در فیلم جایگزین شده است :پس از آن که سامری متوجه میشود پدر علی مریض
است نامهای به او میدهد تا کارش سریعتر انجام شود)؛ علی و پدرش به بیمارستان میروند
و با وجود صف شلوغی که پشت در بیمارستان است به علت نامهای که از گیالنی (سامری)
دارند ،وارد مریضخانه میشوند و نزد پزشک میروند؛ علی در مریضخانه با پرستاری به
نام زهرا آشنا میشوند؛ زهرا که دلباخته علی میشود ،درصدد کمک کردن به پدر و پسر
برمیآید؛ علی از طریق زهرا با آقای امامی ،انباردار وآقا اسماعیل از کارکنان بیمارستان
آشنا میشود و خودی به آنها نشان میدهد؛ علی پس از مدتی با همکاری اسماعیل آقا
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و آشپز بیمارستان ،باقیمانده غذای مریضخانه را به محلههای فقیر نشین میبرد و
میفروشد؛ از طرفی هم اسماعیلآقا در جلوی بیمارستان برای پدر علی بساط چای فروشی
درست میکند؛ علی از طریق زهرا که مثالً خواهرزادهاش است ،میتواند راحت داخل
بیمارستان برود و بیاید و چندین بار از افراد بیرون بیمارستان_ که نمیتوانستند وارد
مریضخانه شوند_ برای پرستاران خبر میبرد و از این طریق پولی به جیب میزند؛ علی
از میان مشتریان پدرش و خریداران غذای مریضخانه برای آقای گیالنی (سامری) برای
فروش خون چند مشتری پیدا میکند؛ گیالنی (سامری) که با برخی از مسئوالن
بیمارستان همدست شده ،درمییابد علی جوان زرنگ و زیرکی است و برای کار او مناسب
است ،بنابراین به علی پیشنهاد میکند تا فروشنده خون جمع کند و دستمزد بگیرد؛ علی
که دیگر برای بهدست آوردن پول هر کاری انجام میدهد ،حاضر میشود برای ساواک،
جاسوسی دکتر جوانی را در بیمارستان انجام دهد و چندین بارگزارش کارهای او را
میدهد( .درفیلم حذف شده است)؛ سرانجام اسماعیلآقا متوجه جاسوسی علی میشود
و یک بار هنگام گزارش دادن در باجه تلفن ،علی را کتک میزند( .در فیلم حذف شده
است)؛ پس از آن سعی میکند برای علی توضیح دهد که وارد ورطه هولناکی شده ،اما
علی از دست اسماعیلآقا فرار میکند و سرانجام باجه تلفنی پیدا می کند و خبرهای آمد
و شد دکتر جوان را گزارش میدهد ( .در فیلم حذف شده است)؛ در بیمارستان دکتری
به نام داوودزاده درصدد است آزمایشگاهی بنا کند که دیگر مجبور نباشند خونهای آلوده
را از سامری خریداری کنند .او برای این کار ،بارها با رئیس بیمارستان جلساتی برگزار
میکند و با بیان این موضوع که خونهای آلوده سامری تا به حال جان چندین نفررا
گرفته است ،موضوع را پیگیری میکند .پیگیریهای او ،راه به جایی نمیبرد وعلی
چندین بار گزارش کارهای او را به سامری میدهد؛ (در فیلم اضافه شده :پدر علی
میمیرد و با دیر رسیدن علی به مراسم پدرش ،کتک سختی از اسماعیل آقا میخورد).
علی بیتوجه به پدر ،راه تازهای برای زندگیاش پیدا و انتخاب کرده است.
مکان در داستان و فیلم:

در داستان آشغالدونی مکان نقش بسزایی دارد و میتواند ما را به دریافت بهتری از
درونمایه داستان برساند .مکانها با دیگر عناصر داستان همخوانی و سازگاری دارند و به
القای درونمایه داستان در ذهن مخاطب کمک میکنند .میتوان مکان را مجازی از کل
جامعه شهری دانست و میتوان به لحاظ نقشِ داستانی مشترک آنها یعنی داللت بر
«محل فساد» آن را استعاره جانشین تلقی کرد .وجه استعاری مکان با تکرار آن و نیز با
نوع ارتباط میان آنها تقویت میشود؛ خرابهها به خیابان ختم میشوند؛ خیابانها به
آزمایشگاه و مریضخانه؛ آزمایشگاه به مریضخانه؛ مرغداری به مریضخانه؛ مریضخانه به
خیابانهای شلوغ و...؛ یعنی چنین مکانهایی از سنخ و جنس همدیگر هستند :همه آلوده
و بیماریزا.
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«مکان وقوع در داستان مانند رشتۀ نخی است که از رشتههای دیگر
کماهمیتتر یا بااهمیتتر نیست...همانقدر که مکان نتیجۀ مشاهدۀ
جغرافیایی محل است ،میتواند نتیجۀ قوۀ تخیل نیز باشد ... .باری لوپز
نویسندۀ کتاب رؤیاهای قطبی ،در نظریاتی که دربارۀ مناظر بیرونی و درونی
مکان ارائه میدهد ،مینویسد" :فرد مکانی را نه فقط با دانستن اسم آن یا
چیزهای آنجا یاد میگیرد بلکه از طریق درک روابطی که در آنجا وجود
دارد میشناسد ".لوپز ادامه میدهد" :منظرۀ درونی ،فرافکنی درونی یک
فرد از بخشی از منظرۀ بیرونی است ".اینجا ارتباط میان دو منظره است؛
منظرهای که خارج از فرد است و برای دوربین قابل نمایش است و منظرهای
که درون فرد است و برای چشم و گوش نامرئی است ،مگر از طریق گفتار
و رفتار .لوپز میگوید" :این افکار بعداً براساس گسترش مشخصات اخالقی،
ذهنی و روحی فرد سازماندهی میشود .منظرۀ درونی ،به شخصیت و
منظرۀ بیرونی پاسخ میدهد .شکل ذهن فرد همانطور که تحت تأثیر ژنها
است تحت تأثیر سرزمین قرار میگیرد( ».توبیاس)114 -176 :1711 ،
تمرکز و تأکیدی که داستان بر مریضخانه و محور و مرکز قرار دادنِ آن دارد ،همچنین
استفاده از برخی نمادها و نشانههای کلیدی مثل مسجد که نماد حوزۀ دینداری است یا
آشپزخانه که محل تأمین غذا و سالمت است اما در داستان خود محلّ نشر فساد و آلودگی
به بیرون است ،یا مرغداری و آزمایشگاه که در ارتباط مستقیم با مریضخانه هستند ،نشان
میدهد مریضخانه و فسادِ ناشی از آن ،استعارهای از نقش ویرانگر نهادهای درمانگر است.
با تحلیل استعارههای مکانی میتوان دریافت دغدغۀ ساعدی ،تأکید بر منبع نشر فساد
اخالقی در سطح جامعه است؛ اینکه فساد فرد و روابط افراد ،ناشی از فساد اجتماع است.
در چنین متنی ،هر کس فاسد است دیگران را به راحتی آلوده میکند .شاید به همین
دلیل است که پدر علی از رفتن به خیابانها و جاهای شلوغ و گمان میکند رحم و مروت
در جاهای خلوت و خرابهها یافت میشود.
«بابام آدم کله شقی بود ....کوچه پسکوچههای خلوتو دوست داشت ،در
خانههای خالی را میزد ،از خیابانهای شلوغ میترسید ،از جاهای دیدنی
فراری بود .خیال میکرد رحم و مروت تنها در خرابهها پیدا میشه».
(ساعدی)72 :1776،
کسانی مثل گیالنی که در رفت و آمد به مریضخانه آزادتر هستند و هر وقت بخواهند
آنجا میآیند ،حتی در شب ،نسبت به سایرین به رذایل اخالقی آلودهترند .یعنی فردی که
فاسدتر است ،بیشتر مورد پذیرش و قبول سیستم مریضخانه یا نظام حاکم بر جامعه است.
هعنوان مثال ،در فصلی از داستان آمده است شب ،زمانیکه احمدآقا ،دربان مریضخانه ،به
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کسی اجازۀ ورود نمیدهد ،گیالنی ،با شیشههای خونِ قاچاق بهراحتی و بدون هیچ
محدودیتی وارد میشود و علی را که با زهرا کار دارد ،سوار میکند و داخل میفرستد.
«احمدآقا با دو نفر دیگر نشسته بود رو تخت و قلیان میکشیدند.
از الی نردهها صداش کردم :احمدآقا ،احمدآقا!
هر سه برگشتند و ما را نگاه کردند .احمدآقا جابه جا شد و پرسید:
کیه؟
گفتم :بیا درو وا کن.
نی قلیونو داد دست یکی و پا شد و اومد ،تا منو دید گفت :توئی
پسر؟ چی میخوای؟
گفتم :با خالهم کار دارم ،میخوام برم پیشش.
گفت :این وقت شب؟
که ماشینی دور زد و اومد جلو در ،و نورش افتاد تو صورت احمدآقا.
احمدآقا گفت :ها خوب شد ،با این میفرستمت تو!» (همان)112:
در گفتگوی فوق ،از عبارت «ها خوب شد ،با این میفرستمت تو» ،فهمیده میشود
که ورود افراد معمولی به مریضخانه در آن وقت شب ،ممنوع بوده و حاال که ماشینی آمده،
دربان راهی پیدا کرده است که علی را داخل بفرستد .علی سوار ماشین میشود و آنجا با
گیالنی روبهرو میشود .برخی از استعارههای مکانی را میتوان فهرست کرد:


خرابهها و کنار تل زبالهها

با هم زیستنِ علی و پدرش که نماد خانواده در اجتماع هستند ،در ابتدای داستان در
جاهای خلوت و خرابهها دیده میشود .یعنی محل و کانون خانواده ،همین خرابههاست.


خیابان شلوغ

خیابانِ شلوغ ،اولین مکانی است که علی برای فرار از شرایط ناگوار خود ،به آن پناه میبرد.
خیابان شلوغ و پر دار و درخت ،آستانۀ زندگیِ فریبندۀ شهری است .همانجایی است که
پدر از رفتن به آن واهمه دارد.


آزمایشگاه

آزمایشگاه ،محل تشخیص استعدادهای افراد جامعه برای بهخدمت گرفتن آنها و نیز
اولین مکان استثمار آنهاست .فقط از کسانی که قابلیت و توانایی خوندهی دارند ،خون
گرفته میشود .به همین سبب ،پدر علی که بیمار و ناتوان است ،خون نمیدهد.


مریضخانه

کل اتفاقات داستان با نماد مریضخانه نشان داده میشود .مریضخانه مجموعهای بزرگ
است که موقعیتهای دیگر را هم شامل میشود .این مجموعه شامل زیرمکانهایی است
که هرکدام وظایف و نقشهایی در مجموعه دارند؛ مانند دربانی ،آشپزخانه و مانند آن.


نگهبانی

مقاالت برگزیده همایش هشتم |106

نگهبانی جایی است که در آن رفت و آمد افراد کنترل میشود و کسی بدون ضابطه
نمیتواند به آن وارد شود؛ شاید استعارهای از مرکز حراست اجتماعی با عملکردی نادرست.


انبار

انبار میتواند استعارهای از منابع اقتصادی باشد .موادغذایی داخلِ انبار به همۀ اعضای
مریضخانه بهویژه بیماران اختصاص دارد و تنها مخصوص کارکنان نیست که نمادِ افرادِ
وابسته به نهاد هستند .دزدی و فساد در این سیستم هم دیده میشود .آنقدر از انبار دزدی
میشود که معلوم نیست ،چه کسی دزد است یا چه چیزی دزدیده شده است .اما دزدی
محرز است .همه در جایگاه اتهام هستند؛ حتی خودِ انباردار.
«زهرا گفت :نمیشه اسماعیل آقا رو بفرستین؟
آقا امامی گفت :اون دزد پدرسگو بفرستم که بره نصفشو بدزده و بعدم
زیرش که بهمن چه مربوطه؟ من که مال انبار نیستم؟
(اسماعیل) سری تکان داد و گفت :تو و امثال تو هالوها بهدرد اون پدرسگ
دزد (امامیِ انباردار) میخورین که بتونه انبارو بچاپه و باال بکشه».
(همان)174:


آشپزخانه

آشپزخانه که محل آمادهسازی غذای افراد بیمار و کارکنان سالم مریضخانه و تقویت
تیمارداران است ،خود به مرکز نشر تمام آلودگیها به بیرون مریضخانه تبدیل شده است
و فساد و بیماری از همین محل به سایر بخشهای بیرون سرایت میکند.


مسجد

مسجد بهروشنی نمادِ موقعیت و جایگاه دین و مذهب است .در داستان ،این مکان دینی،
داخل مریضخانه است و به انبارِ مردهها و وسایل بالاستفاده تبدیل شده است؛ و درنهایت
مکانی است برای بروز رذایل اخالقی و رابطههای نامشروع.


مرغداری

این مکان مرغ و تخممرغِ آشپزخانه را تأمین میکند و در حکم سرمایههای طبیعی اجتماع
است .خرده روایتی که در مرغداری اتفاق میافتد ،از بین بردن جوجههای بیماریزده
است که خود استعارهای از کل روایت آشغالدونی است .در این ماجرا ،جوجههای مریض
را در چاهی سرنگون میکنند و خواننده با صدای جیغشان و بعد سکوت ناشی از خفه
شدنشان روبهرو میشود.
«هفت هشت مرد دستمال بهسر که پاچۀ شلوارشونو باال زده بودند ،با
غربیلهای پر ،پر جوحههای کوچولو ،تر و تمیز پیش میاومدند .اولی تا
رسید ،غربیلشو توی چاه خالی کرد ،و جوجهها با پرهای نیمهباز توی چاه
سرازیر شدند ،صدای جیرجیرشان تا اواسط چاه شنیده شد و اونوقت فریاد
جوجههای غربیل بعدی ،صدای اولیها رو خفه کرد( ».همان)111:


بازار پلو فروشی
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بازار ،تهِ شهر قرار دارد و مکان فروشِ آشغالپلوی مریضخانه (محل درآمدزاییِ مریضخانه)
است .توصیفاتی که ساعدی از بازار میکند با فضای آزمایشگاه که آنهم مثل بازار محلّ
کسب قشر فقیر و مستضعف است ،همخوانی و هماهنگی دارد .در توصیفی که در ابتدای
داستان از آزمایشگاه و سطلهای خون دارد ،میگوید«:تمام سطل پر بود از لولههای
خونآلود که عین کرم تو هم میلولیدند( ».همان )112:و در اولین توصیفی که از بازار
شده ،آمده است«:جماعت زیادی توی هم میلولیدند( ».همان )127:استفاده از لغت
لولیدن که تداعی کننده کرم است و در ابتدای داستان طی استعارهای همنشین برای آن
بهکار شده است ،وقتی در صفحات بعد ،دوباره آورده میشود ،وجود توده و جمعیتی از
کرمها را به ذهن مخاطب القا میکند .و چون در جملۀ «جماعت زیادی توی هم
میلولیدند» ،مرجع فعل لولیدن ،جماعت و مردمِ تویِ بازار هستند ،بهنوعی کرمها و
جماعت مردم بایکدیگر ،اینهمانی میشود.
در فیلم «دایره مینا» نیز بیمارستان مکان اصلی و مورد توجه است؛ براساس اقتباس
وفادار مهرجویی ،سایر مکانها غیر از مسجد در فیلم با همان نقش و کارکرد داستانی
حضور دارند .اما داللتمندی واژگان با داللتمندی تصویرها جایگزین شده است .برای مثال
هنگام ورود علی و پدرش به بیمارستان ،نماها به صورت نمای باز (النگشات است) تا این
فضای بزرگ کامالً به تصویر کشیده شود .پدر علی در صحنهای در دقیقه  17:17منتظر
علی است .او در آخر شب از پشت نردهها به نمای بیمارستانها چشم دوخته است؛ و نمای
باز بیمارستان از دید پدر به نمایش در میآید و شاید بتوان گفت اندازه نما ،دور از دسترس
بودن این مکان را برای پدر نشان میدهد .چنین است همین مضمون ،وقتی که پرستار
بیمارستان برای آنها غذا میآورد از پشت نردهها تصویر میشود که یک حائل میان
مریضها و بیمارستان است.بعد از بیمارستان که بیشتر روایت فیلم در آن میگذرد ،دومین
مکان کلیدی فیلم ،آزمایشگاه خون سامری است .از آنجا که این فیلم مانند داستان در
پی نشان دادن خونهای آلوده است ،چینش و صحنهپردازی این مکان ،آلوده ،غیر
بهداشتی ،بی نظم وکامالً با محتوای فیلم هماهنگ است .سکانسهایی که در اتاق
خونگیری در این مکان نمایش داده میشود ،به منظور تفهیم مخاطب ،طوالنیتر است.
به علت همین کارآیی مناسب ،بیننده را به حیرت و تأسف وا میدارد.
اما یکی از خالقیتهای مهرجویی در انتخاب مکان رویدادها در آغاز و پایان داستان
قابل توجه است؛ داستان با ورود علی و پدرش به شهر آغاز میشود و با صحنه تشییع پدر
در قبرستان پایان میپذیرد .استعارهای از که میتواند درونمایه فیلم را بهتر آشکار کند.
 6-1مقایسه عنصر مکان در داستان و فیلم درخت گالبی
پیرنگ داستان و فیلم:
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تمام درختان باغ دماوند به جز درخت گالبی بار دادهاند و باغبان هر روز صبح این موضوع
را به راوی یادآور میشود؛ راوی نویسنده و فیلسوف است و گمان میکند سرنوشت گیاهان
ربطی به او ندارد چون به حادثههای بزرگتر فکر میکند؛ باغبان راوی را صدا میزند ،اما
او محل نمیگذارد و در این فکر است که هر طور شده کتابش را تمام کند؛ با سماجت
باغبان که این بار ،کدخدا را برای وساطت همراه آورده است ،راوی مجبور به پاسخگویی
میشود؛ باغبان و کدخدا میگویند «درخت ناجوانمرد گالبی ،بدون هشدار قبلی ،امسال
بار نداده است و هر کاری که الزم بوده است برای این تحفهی نطنز انجام دادهاند تا به بار
بنشیند اما فایده نداشته است ».به همین دلیل ،برای به ثمر نشستن درخت باید مراسمی
اجرا کنند؛ راوی که کار مهمتری دارد و باید کتابش را بنویسد ،با پرخاشگری قبول
نمیکند .به همین دلیل کدخدا برای به دست آوردن دل راوی ،به خاطره گفتن میپردازد.
این خاطرهها راوی را به زمان نوجوانی میبرد؛ راوی با خاطره گفتن کدخدا ،خاطرات
مربوط به زمان کودکی و دوران نوجوانی خود را در کنار میم که به او عالقهمند بوده است
به یاد میآورد؛ این خاطرات به ترتیب در ذهنش ،مرور میشود :میم لپش را با مهربانی
میکشد که از هزار فحش برایش بدتر است .با تلنگر محکم به نوک دماغش میزند و
موهایش را چنگ میزند /وقتی که در اتاق همه خوابند و میم هم خواب است ،با فاصله
از او میخوابد و دستش را به طرفش دراز میکند اما دستش به او نمیرسد و از اتاق
بیرون میآید و دستش را در کتانیهای میم میکند /هنگامی که قصد دارد تا تور بافته
یک عنکبوت را در تنه درخت خراب کند ،با واکنش شدید میم روبهرو میشود.
(خاطراتی که در فیلم اضافه شده است :هنگامی که موهای میم به علت بیماری حصبه کوتاه
میشود ،با موهای کوتاه شده برای میم کاله درست میکند /هنگامی که برای میم خواستگار
میآید ،نگران از موضوع در باغ قدم میزند /محمود و میم در باغ به مشاعره میپردازند و شعر
میسرایند /پسربچه شیطانی را که به درخت بسته شده است با همکاری هم آزاد میکنند و بار
دیگر به شیطنت میپردازد /به دستور میم ،لباس افسری عموجان را میدزدد و با همان لباس با
میم تئاتر بازی میکنند).؛ پس از یادآوری خاطرات ،کدخدا بار دیگر راوی را به حضور در

مراسم دعوت میکند که به ناچار میشود تن دهد؛ مراسم ،برای ترساندن درخت برگزار
میشود ،هنگامی که میخواهند تبر را به درخت بزنند ،کدخدا مداخله میکند و مانع از
قطع شدن آن میشود؛ کدخدا معتقد است که درخت همانند انسان گاهی بار میدهد و
گاهی نمیدهد .سکوت درخت حکمتی دارد و نیاز به صبر و حوصله است؛ راوی پس از
اجرای مراسم ،در زیر درخت به روی تخته سنگی مینشیند و خاطرات خود را به یاد
میآورد؛ زمانی که میم با بدجنسی مخصوص خودش میرود و دفترچه خاطرات او را هم
میبرد ،قهر میکند و بر باالی درختی میرود ،باغبان به او قول میدهد که اگر پایین بیاید
چموشترین االغ ده را برایش بیاورد؛ به یاد زمستانی میافتد که میم همراه مادرش به
خانه آنها میآید وبه او میگوید که عازم فرنگ است و آخرین دیدار آنهاست (.در
فیلم اضافه شده است:در تئاتری که در زیر درخت با میم بازی میکنند ،میم را به درخت میبندد
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و او را آتش میزند .این کار باعث میشود تا کتک سختی از پدرش بخورد).؛ پس از یادآوری
خاطرات به اتاقش برمیگردد ولی هنوز در فکر میم و خاطرات اوست .بار دیگر به یاد
جوانی میافتد و به مرور اشتباهاتش میپردازد؛ نامههای میم را به خاطر میآورد که بارها
از او خواسته بود تا به فرنگ برود :فعالیتهای سیاسی که به زندانی شدنش منجر میشود/
در زندان خبر تصادف میم در فرنگ را از همسلولی خود میشنود؛ پس از تاریکی هوا  ،در
باغ زیر درخت گالبی میرود و خاطراتش را با درخت به یاد میآورد :میم زیر همین درخت
بود که کتاب میخواند /پدرش در زیر همین درخت نماز میخواند /خواهر و برادرش بر
روی همین درخت کند کاری میکردند (در فیلم اضافه شده است :از درخت باال میرود
و برای میم گالبی میچیند).؛ سعی میکند تا خودخواهی و رسیدن به شهرت را فراموش
کند .درخت را در آغوش میگیرد و به یک آرامش همانند آرامش درخت گالبی میرسد.
مکان در داستان و فیلم:

در این فیلم ،مکان یک عنصر اساسی و نمادین است که در طول فیلم نقشی محوری دارد.
عنصر مکان ،علت اصلی است که خاطرات شخصیت محوری ،زنده میشود و روایت شکل
میگیرد .این فیلم فقط در یک مکان ،یعنی باغی در دماوند شکل میگیرد .مکان چه در
زمان گذشته و چه در زمان حال واحد است .فقط یک سکانس که مربوط به دوران مبارزات
سیاسی شخصیت اصلی است ،در خیابان و در نمای بعد ،در زندان میگذرد .درختهای
بسیاری در این باغ وجود دارد که خاطرات محمود از میان آنها آشکار میشود؛ بهخصوص
درخت گالبی که تکرار آن و حضورش در عنوان داستان ،جنبهی نمادین بودندرخت را
تقویت میکند .بنابراین ،یادآوری خاطرهها ،بر اساس اصل تشابه و تداوم مکانی صورت
میگیرد.در اوایل فیلم ،برای معرفی بزرگی وحالت فضای باغ ،از تمام باغ ،هم در زمان
حال و هم در زمان گذشته ،نماهایی به صورت باز و دور از جای جای باغ ،در سکانسی
نسبتاً طوالنی به نمایش در میآید.
از آنجا که مکان در فیلم ،نقش مهمی دارد ،ابتدای اغلب سکانسهایی که در زمان
گذشته است با یک النگشات برای نشان دادن فضای اطراف شروع میشود .در داستان
توصیف باغ به این شرح است:
«نگاه ممتد و پر حرف کدخدای ریش سفید ،مثل نفسی بلند ،گرد و غبار
روحم را میزداید .پرندههای شب ،همهمههای گنگ روستایی ،خشخش
خوابآور علفهای بلند و ذکر یکنواخت مرغ حق روی درخت بید ،همراه
با ریزش دلپذیر آب قنات توی آبگیر بزرگ باغ( ».ترقی-171 :1711،
)172
توصیفی که نویسنده در پی هم و با جمالت مقطع ذکر میکند ،در فیلم به صورت
نماهای باز ونزدیک با قطعهایی در پی یکدیگر ،پیوند میخورند .در ادامه همین سکانس،
راوی شروع به معرفی خود در دوران بلوغ و حالوهوایش در آن زمان میکند که مطابق
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با توصیفات نویسنده در داستان است .اما این صدای راوی ،همراه با تصویری است که در
آن محمود و میم مشغول دویدن در مزرعهای هستند .توصیف این مکان در این صحنه،
ادامهی توصیف قبلی در داستان است« .دماوند بچگی با کوه سفید و گندمزارهای
طالییاش ،اغواکنندهتر از رختخوابهای گرم و تنبلی کودکی ،مرا در خود میکشد».
(همان)172 ،
شیرینی خیال به یاد آوردن دوران کودکی در این مکان ،تشبیه شده است به لذت
رختخواب جدایی ناپذیر کودکی .تصاویر این توصیف همراه است با النگشاتهایی که در
آن کوه دماوند با مزرعهای از گندمهای بلند به تصویر کشیده شده است.
در داستان ،با توصیفی دیگر ،مکان برای خواننده تداعی میشود:
«سکوت وسوسه انگیز و خاصی روی باغ میافتد .درختها بیدارند و من
هنهن نفسهای پنهانیاشان را میشنوم .خزندههای خاموش هم بیدارند
و الی علفها میلولند .تابستان گرمی است و آفتاب بعدازظهر تا مغز
استخوانها میلولد( ».همان)114 :
در جهت القای شادابی و زنده بودن فضای باغ ،درختها به موجود زندهای تشبیه شده
که نفس میکشند .همانند درخت گالبی که سکوت اختیار کرده است .در دقیقه 11:41
فیلم ،فضای باغ در ظهر تابستان با حرکت دالی دوربین ،در میان درختان ،به خوبی به
نمایش درآمده که با توصیف راوی همراه است .همچنین است دقیقه  1:13:41که درختان
باغ از زاویه پایین ،فیلمبرداری شده است و ابهت آنها را به خوبی نمودار ساخته است.
لوکیشنها ،گاه در فضای داخل ساختمان باغ است که با توجه به محتوای صحنه،
نورپردازی شده است .برای مثال اتاق کار محمود در زمان حال که شخصیتی آشفته و
عصبی است از نورپردازی تیرهمایه استفاده شده است.موقعیت سختی زندان نیز با
سایههای تاریک و تیره به تصویر در آمده است .از آنجا که خبر مرگ میم را در این مکان
میشنود ،صحنه به میزانی تاریک است که فقط چهرهها قابل دیدن است.
 6-1مقایسه عنصر مکان در داستان و فیلم مهمان مامان
پیرنگ داستان و فیلم:

مادر قبل از ورود مهمانان (خواهرزاده مادر و نوعروسش) دستپاچه و نگران است .با وجود
تالش او برای آماده کردن شرایط ،وضعیت آشفتهای حاکم است .پدر هنوز نیامده است.
در خانه وسایل چندانی برای پذیرایی نیست و مرغ و خروسهای همسایه ،مش مریم،
حیاط را که مادر جارو و تمیز کرده است ،کثیف کردهاند؛ دقایقی پس از ورود پدر(عباس
آقا) مهمانان سر میرسند .عفت خانم (مادر) استقبال گرمی از عروس و داماد میکند که
برای برای عیادتش آمدهاند؛ امیر (پسر کوچک خانواده) برای جابهجا کردن ماشین پسر
خاله بیرون میرود و سعی در باز کردن راه برای کامیون داخل کوچه دارد .امیر گواهینامه
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ندارد و برای باز شدن راه مجبور میشود وارد خیابان اصلی شود(.در فیلم حذف شده
است)؛ مادر در حالی که از مهمانهایش پذیرایی میکند ،دلواپس امیر است ،با وجود
دلگرمیهای بهاره دختر خانواده ،حال مادر خرابتر میشود؛ سرانجام مردی ژیان پسرخاله
را به خانه میآورد ،در حالی که امیر از ترس سر کوچه پیاده شده است(. .در فیلم
حذف شده است)؛ پدر(عباس آقا) بدون مالحظه به مهمانان اصرار میکند که برای شام
بمانند و از آنجا که چیزی برای پذیرایی ندارند ،این اصرار مادر راکالفه میکند؛ با ماندنی
شدن مهمانان ،اضطراب مادر برای تهیه شام بیشتر میشود .بنابراین همه ساکنان خانه به
تکاپو می افتند؛ امیر با وساطت خانم اخوان ،همسایه آنها به خانه برمیگردد( .در
فیلم اضافه شده است :صدیقه زن حاملهای است در همسایگی آنها که پس از دور ریختن
مواد شوهر معتادش یوسف ،از او کتک سختی میخورد و خواهرزاده که مادر مدام او را
جناب سرهنگ خطاب میکند ،با یوسف درگیر میشود)؛ صدیقه ،با کمک خانم اخوان
سعی میکنند تا برای شب ،شامی فراهم کنند .صدیقه کمی گوشت و خانم اخوان کمی
برنج میآورد؛ بودن مرغ در سفره برای مادر حیاتی است ،ولی مش مریم دلش نمیآید
یکی از جوجههایش را برای تأمین شام به کشتن بدهد؛ (در فیلم اضافه شده است:
امیر به همراه دوستش ،از مغازه پدر او مخفیانه مرغ و ماهی برمیدارد ولی پدر سر بزنگاه
میرسد و پسرش را تنبیه میکند و امیر ناکام به خانه برمیگردد .یوسف که پدر و مادری
ثروتمند دارد ،به همراه امیر به خانه پدریاش میرود و در میان پرسشهای دائمی پدر و
نفرینهای پی در پی مادر که معتقد است صدیقه پسرش را معتاد کرده ،از یخچال آنها
انواع مواد خوراکی مورد نیاز را برمیدارد .پس از این که همسایگان دیگر ،تاسر حد امکان
مواد مورد نیاز شام ایده آل مادر را تهیه میکنند ،پدر دوست امیر نیز پشیمان میشود و
مرغ و ماهیها را به خانه آنها میآورد)؛ مادر با همسایهها به هر زحمتی مشغول تهیه
شام است ولی عباس آقا بدون مالحظه خاطرات خصوصی زندگیاش را برای عروس و
داماد تعریف میکند و مادر را عصبی میکند؛ باالخره شام آماده میشود و مادر بهاره را
برای سفره چیدن دعوا میکند و منجر به قهر بهاره میشود ( .در فیلم حذف شده
است)؛ مش مریم که پیرزنی تنهاست هنگام صرف شام با ترشی و شامی به جمع اضافه
میشود (.در فیلم جایگزین شده است :تمام همسایهها که در تدارک شام سهیم بودند
بر سر سفره شام حاضر میشوند)؛ پس از صرف شام ،مهمانان که آماده رفتن هستند ،با
اصرار ابلهانه پدر برای ماندن پا سست میکنند؛ مادر که دیگر در آستانه جنون قرار گرفته
از حال میرود؛ با ماشین خواهرزاده ،مادر را پیش دکتر خانوادگی میبرند و دکتر به او
استراحت مطلق میدهد؛ در راه برگشت پسرخاله بستنی میخرد .اما مادر دلواپس بهاره
است که در خانه تنهاست .پس از بازگشت ،عروس و داماد خداحافظی میکنند و میروند
و مادر برای بهاره بستنی میآورد؛( در فیلم جایگزین شده است :پس از بازگشت،
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عروس و داماد را برای خواب در اتاقی جداگانه جای میدهند .همسایهها هم به
خانههایشان میروند و چراغها یک به یک خاموش میشود).
مکان در داستان و فیلم

مضمون فیلم به تصویر کشیدن یک قشر از جامعه با تمام مشکالت و حال وهوایی است
که دارند .نشان دادن این قشر ،مکان خاص خود را میطلبد .مکان این فیلم ،یک خانه
بسیار قدیمی و دور از تجمالت در محلهای از جنوب شهر است .این خانه دارای اتاقهای
زیادی است که هر کدام قصه مربوط به خودش را دارد .در قسمتهایی از فصلهای
مختلف کتاب به مکان و فضای مربوط به خانه اشاراتی شده است .بیشتر لوکیشنها در
اتاق مربوط به خانواده عفتخانم و داخل حیاط است .دکوراسیون و فضای مربوط به اتاق
مرتبط با طبقه اجتماعی آنهاست .وسایل کامالً هماهنگ با وضع اقتصادی ،ساده و بعضی-
ها رنگورو رفته است .چنان که در ابتدای داستان بهاره میگوید:
«مامان؟ میخواهی این توری رو بندازی جلوی آینه؟
بله فرمایشی بود؟ نه آخر این خیلی قدیمی است .از بس مانده رنگش زرد شده .مالمامانبزرگت بوده؟ و هروهر خندید( ».مرادی کرمانی)11 :1713 ،
این مکالمه که در فیلم هم حفظ شده است ،اشارهای جزئی به نوع وسایل خانه است.
فضای مربوط به اتاق ،همانند داستان است .در توصیف اتاق در داستان آمده است« :اتاق
پاک و پاکیزه و مرتب بود .شیشههای کمد امیر و بهاره از پاکی برق میزد .چندتایی از
عکس ورزشکاران زیبا اندام که امیر به شیشههای کمد سمت خودش زده بود ،کنده شده
بود( ».همان ،ص  )11البته در فیلم ،عکسهای روی کمد ودیوارها ،مربوط به هنرپیشه-
های سینما و برای پدر است .مرادی در ادامه توضیح تعارفها با مهمانان ،مینویسد« :بابا
اشاره کرد به تشکچههای جلوی رختخوابها که پسرخاله و عروس بنشینند .رویه تشکچه-
ها نو وخوشگل بود( ».همان،ص )17اکثر فعالیتها در داخل فضای حیاط است .برنامه-
ریزیها برای شام و چیدن سفره در این مکان صورت میگیرد .مرادی در توصیف حیاط
و فضای مربوط به آن مینویسد:
«عروس که هنوز پا توی این خانه نگذاشته بود ،حیاط بزرگ و قدیمی را نگاه
میکرد .حیاط با صفا شده بود .بهار بود و درخت خرمالو ،انگور ،آلبالو ،بوته-
های گل محمدی و شمشادها ترو تازه و شاداب .حوض زیر درخت توت بود.
درخت توت بزرگ بود و سایهاش افتاده بود توی آب صاف و پاک حوض».
(همان)11 ،
توصیف روان و به دور از تشبیهات کرمانی ،مخاطب را در فضایی واقعی قرار میدهد.
فضایی که مهرجویی در اقتباس از داستان آن را فضاسازی کرده است .در سکانسی که
عروس و داماد وارد حیاط میشوند ،دوربین به موازات آن دو با حرکت تراولینگ از پشت
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درختان حرکت میکند .از این رو ،مکان موجود ،عالوه بر یک نمای مجزا ،به تصویر کشیده
میشود .صافی و پاکی آب حوض در فیلم ،در سکانسی جدا که مربوط به زخمی شدن
ماهی گلی بهاره است با همان جزئیات به تصویر در میآید .دوربین از زاویه باال داخل
حوض و از زاویه جلو ،طول و عرض حوض در کنار درختان را ضبط کرده است.
در آخر شب نماهای چیدن سفره ،هر چند طوالنی است ،انتقال نما به نمای بعدی،
کمتر به صورت قطع است بلکه بیشتر دوربین به حرکت درمیآید و با حرکت خود از
شخصیتها و فضاها عبور میکند .این حرکت دوربین ،در برابر جمالت داستان در همدلی
همسایهها قرار میگیرد که القاء کنندهی پویایی و نشاط در صحنه است .در تمامی صحنه-
ها چه در حیاط و چه در اتاق عفت خانم ،با توجه به فضای صمیمیت و همدلی ،نورپردازی
به حالت روشنمایه است .نورپردازی در شب با منبع نور اصلی است که سایههای آن در
حواشی حیاط ،کامالً با نور تلطیف کننده ،پوشش داده شده است .در دقیقه  76فیلم این
خانه ،اتاقها و کوچههایش در تقابل با خانه پدری یوسف قرار میگیرد؛ چنانکه وقتی
یوسف و امیر در راه و به منطقه اعیانی میرسند ،امیر هاج و واج خانهها را نگاه میکند.
در ابتدای ورود یوسف و امیر به خانهی پدری یوسف ،تمام نماها ،هم در حیاط و هم در
داخل ساختمان ،به صورت النگ شات ،برای معرفی فضا است.
.3نتیجهگیری
از مقایسه شیوه پردازش مکان در چند فیلم اقتباسیِ مهرجویی با منابع ادبی آنها
برمیآید ،میتوان دو بعد را در این مقایسه لحاظ کرد :بعد واقعگرایانه داستانها؛ و بعد
استعاری و تمثیلی داستانها .به نظر میرسد در بخشهایی که کارگردان بر بازتولید
سینمایی یک متن واقعگرایانه متمرکز بوده ،در تفسیر سینمایی خود از مکان رویدادها
موفق است؛ چنانکه در نمایش آزمایشگاه و جزئیات آن در فیلم «دایره مینا»  ،نمایش
جزئیات صحنه ،کارکرد دوربین در مکث و اطاله زمان نمایش آدمها ،نورپردازی و مانند
آن چنان صحنه موفقی خلق کرده است که در زمان نمایش فیلم ،منتقدان بهعنوان یک
پرداخت مستند از وضعیت آزمایشگاه خون درباره آن بحث کردند .دربرابر ،بهنظر میرسد
مکانهایی که در داستان ادبی معنای استعاری و نمادین دارند با شیوه نمادپردازی
سینمایی ترسیم نشدهاند .برای مثال ،تکرار خود مکان یا تکرار اجزای خاصی از صحنه در
مکان ،میتوانست با تأکید بصری به بیان نمادین –بهمعنای سینمایی_ آن بیانجامد.
میتوان گفت خالقیت مهرجویی در جایگزین کردن شیوههای پردازش مکان در سطح
روایی رخ میدهد؛ چنانکه تبدیل وضعیت ابتدایی به انتهایی در فیلم دایره مینا با شهر و
قبرستان محقق میشود.
منابع
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مقایسۀ حکایت شیخ أقطع مثنوی با دیگر روایات
حسن حیدرزاده سردرود

1

چکیده
حکایت «شیخ أقطع» در اواسط دفتر سوم مثنوی آمده است .در این حکایت دست شیخ ابوالخیر
تیناتی به کیفر اینکه عهد خود با خدا را میشکند و بر توکل باقی نمیماند ،بریده میشود.
هرچند استاد فروزانفر دو منبع برای این حکایت ذکر کردهاند ،ما بعد از یافتن هشت روایت دیگر،
و مقایسه آنها با همدیگر و همچنین مقایسه آنها با روایت مثنوی ،متوجه شدیم منبع اصلی
موالنا در روایت این حکایت ،صفهالصفوه ابن جوزی است؛ منبعی که استاد فروزانفر و دیگر
شارحان مثنوی و محققان حوزه مولویپژوهی به هیچ روی متذکر آن نشدهاند .شباهت دو روایت
مولوی و ابن جوزی گاه در حد ترجمه تحتاللفظی کلمات و عبارات است و ازاینروی هیچ شکی
در این اقتباس نیست و نمیتوان آن را از مقوله توارد شمرد .البته موالنا بر حسب مقام کالم و
شیوه خاص داستانپردازی خود ،در روایت مأخذ تغییراتی میدهد .این تغییرات عمدتا در حوزه
روایت ،شخصیت ،گفتگو و مکان است .در مقاله حاضر ،بعد از ارائه همه روایات این حکایت و
مقایسه آنها ،ابتدا اثبات شده است که منبع مولوی در روایت آن ،اثر ابن جوزی بوده ،و سپس
تفاوت این دو روایت در زیرشاخه عناصر داستانی بررسی شده و در پایان ،فواید عرفانی و ادبی
این تغییر و تصرفات تبیین گردیده است.
واژههای کلیدی :مولوی ،مثنوی ،ابن جوزی ،صفهالصفوه.

 .1مقدمه
داستان در تمدن و فرهنگ بشر قدمت دیرینهای دارد و در قدیمترین کتابهای بازمانده
ملتها -که غالبا کتابهای دینی هستند -حضور چشمگیری دارد .در متون زهد و تصوف ِ
اسالمی نیز از ابتدا (مثل رسالههای کوتاه ابن ابیالدنیا ،حارث محاسبی و حکیم ترمذی)
داستان و حکایت حضور دارد .البته تعداد و حجم حکایتها در این دوره اندک و کوتاه
است .این حضور ،در متون مشهور تصوف دوره بعد (در آثاری مثل اللمع و حلیهاالولیا)
زیادتر میشود .از آغاز نگارش کتابهای صوفیانه به زبان فارسی (در کتابهایی مانند
کشفالمحجوب و شرح التعرف) حکایت همواره همراه متون تصوف بوده و همین حکایات
بخش بیشتری از منظومههای عرفانی (مثل حدیقه سنایی و مثنویهای عطار) را به خود
اختصاص داده است .موالنا جاللالدین محمد بلخی نیز در مثنوی معنوی -همچنین در
 .1استادیار دانشگاه پیام نور
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سراسر سایر آثارش -به مناسبت موضوعی که در پی تشریح و توضیح آن برای مخاطبان
است ،از حکایات صوفیان بهره گرفته .در مثنوی موالنا حکایات فراوانی از شخصیتهای
مهم عرفان و تصوف وجود دارد که موالنا اکثر آنها را از متون قدیم مخصوصا متون قدیم
صوفیه برگرفته است .بدیعالزمان فروزانفر با 42سال تحقیق در کتاب مشهورش ،مآخذ
قصص و تمثیالت مثنوی ،مأخذ بخشی از این حکایات را به دست داده است .او در مقدمه
کتاب خود اشاره کردهاند که برای ارائه کاری کامل از این سنخ ،باید هیأتی از محققان
حوزه داستانهای ملل مختلف ،گرد هم آیند تا بتوانند مآخذ قصص مثنوی یا مشابه آنها
را ردیابی دقیق کنند؛ زیرا چنین کاری بسیار گسترده و عمیق است .با گذشت حدود
پنجاه سال از چاپ اول این کتاب ،متأسفانه کار شایسته تازهای در این حوزه انجام نگرفته
و معموال شارحان مثنوی و دیگر محققان ،هنگام مقایسه حکایات مثنوی با مآخذ ،و تحلیل
تغییرات و تصرفات موالنا در حکایات ،و بیان شگردها و روشهای داستانپردازی موالنا،
به این کتاب مستطاب مراجعه کرده و خود برای تحقیق تازه زحمت نمیکشند .در طول
این پنجاه سال در ایران و دنیای عرب و سایر کشورها کتابهای صوفیانه بسیاری تصحیح
و چاپ شده که در آن زمان یا اصال شناخته نشده بودند و یا در دسترس نبودند .بنابر این
سزاوار است که استادان عرصه موالناپژوهی و حتی مراکز علمی مرتبط ،در پی تکمیل کار
استاد فروزانفر برآیند و با ویرایشی جدید کار آن بزرگوار را عرضه کنند.
هنگام مطالعه موردی «حکایت شیخ اقطع» از مثنوی ،نگارنده بر آن شد تا در حد
وسع خود ،به ریشهیابی این حکایت اقدام کند .بدین منظور به اکثر کتابهای صوفیانه در
دسترس مراجعه کرده ،سپس در نسخههای الکترونیک آنالین به جستجو پرداخت و
توانست چند حکایت بسیار شبیه به حکایت مثنوی در برخی مآخذ عربی پیدا کند که
استاد فروزانفر به هر روی این روایتها را در اثر خود نیاوردهاند.
از سویی دیگر ،نزدیکی روایت مثنوی به روایاتی که ما یافتهایم -به گونهای که حتی
در برخی جمالت احساس میکنیم که عبارت مثنوی ،ترجمه تحتاللفظی عبارت عربی
متن مأخذ است -هیچ شک و شبههای باقی نمیگذارد که موالنا مسلما این حکایت را از
آن مأخذ برگرفته و هنگام سرودن حکایت ،متن روایت عربی را زیر نظر داشته یا حداکثر
چند روز قبل ،آن را مطالعه کرده بود.
با این سخن نمیخواهیم از ارزش موالنا و آثار او بکاهیم ،بلکه برعکس ،با این مأخذیابی
به گونههای دیگر از نبوغ موالنا در بیان و آوردن حکایات مطلع میشویم .همچنین فایده
دیگر این مأخذیابی آن است که بدانیم این حکایت ،در متون متقدم منسوب به چه کسی
بوده و درچه زمان و مکانی اتفاق افتاده است .ارائه این اطالعات در شرح و تفسیر مثنوی
و بیان عظمت و سترگی کار مولوی بسیار سودمند خواهد بود.
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 .1حکایت شیخ اقطع
 .1-1خالصه حکایت مثنوی
«شیخ اقطع در کوهساری که درختان میوه فراوانی داشت ،خلوت نموده و با خدا عهد
کرده بود که هیچ نخورد غیر از میوههایی که باد از درختان میاندازد .شیخ مدتی بدین
روش زندگی کرد تا اینکه پنج روز باد میوهای از درختان نینداخت .بر اثر تأثیر گرسنگی
و حکم قضا شیخ نتوانست بر عهدش و فادار بماند و چند گالبی از درخت چید و خورد.
در همین هنگام عدهای راهزن در اطراف همان کوهسار ،کاالیی را که دزدیده بودند ،بین
خود تقسیم میکردند .درست در هنگام تقسیم کاال مأموران شحنه به محل رسیدند و
فوراً شروع به اجرای حکم سرقت (بریدن دست و پا) نمودند .مأموری به گمان اینکه شیخِ
خلوتگزیده نیز از گروه دزدان است ،دست او را قطع کرده و میخواست پایش را نیز ببرد
که یکی شیخ را شناخت و مانع شد .شحنه زود در صحنه حاضر گردید و از شیخ طلب
عفو نمود .شیخ گفت :ناراحت نباشید من از سرّ این ماجرا آگاهم و شما در بریدن دست
من گناهی ندارید چراکه آن ،نتیجه نقض عهد من ،و تنبیه خدا بود».
این حکایت در اواسط دفتر سوم مثنوی (مولوی /1716 ،ج )111 :1در فاصله ابیات
 1611تا  1311آمده و تعداد ابیات روایی آن  47بیت است.
 .1-1مآخذ حکایت
استاد فروزانفر ( )117-111 :1764دو مأخذ برای این حکایت از تلبیس ابلیس (ابن
جوزی[ ،بی تا] )717 :و تذکرۀاالولیا (عطار )211 :1714 ،ذکر کردهاند .در طی تحقیقات
مأخذشناختی ،ما هشت روایت دیگر از این حکایت در کتابهای زیر (به ترتیب تقریبی
تاریخی) یافتیم .1 :التعرف لمذهب اهل التصوف کالباذی؛  .4حلیۀ االولیای ابونعیم
اصفهانی؛  .7کشف االسرار میبدی؛  .1تاریخ مدینۀ دمشق ابن عساکر؛  .2المنتظم ابن
جوزی؛  .6صفۀ الصفوۀ ابن جوزی؛  .3مرشد الزوار موفق الدین بن عثمان؛  .1بغیۀالطلب
ابن العدیم.
 .6-1روایات حکایت
 .1-6-1روایت التعرف لمذهب اهل التصوف
قیل ألبیالخیر األقطع :ما کان سببُ قطعِ یدک؟ قال :کنتُ فی جبل لکام
أو لبنان ،و معی رفیق لی ،فجاء رجلٌ مِن بعض السالطین و معه دنانیر
یفرقها ،فناولنی منها دینارا ،فمددتُ إلیه ظهر کفی فوضع علیها دینارا،
فقلّبتُه یدی فی حجر [دامن] رفیقی و قُمت .فلمّا کان بعد ساعۀ إذا أنا
بأصحاب السلطان یطلبون لصوصا [راهزنان] ،فأخذونی فقطعوا یدی!
(الکالباذی)126 :1761 ،
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 .1-6-1روایت حلیۀاالولیا
سمعتُ مِن غیر و احد ممّن لقی أباالخیر أن سبب قطع یده أنّه کان قد
عاهد اهللَ أن ال یتناول بشهوۀ نفسِه شیئاً مشتهیاً .فرأى یوماً بجبل اللکام
شجرۀ زُعرور [ازگیل] فاستحسنها فقطع منها غصناً فتناول منها شیئاً من
الزعرور ،فذکر عهده و ترکه ،ثم کان یقول :قطعت غصناً فقطع منی عضو
(ابونعیم اصفهانی /1117 ،ج .)731 :11
 .6-6-1روایت کشف األسرار و عدۀ األبرار
مردى بود در طبقات جوانمردان نام او ابوالخیر اقطع .بیست سال نفس و
ى در آرزوى ماهى تازه بریانى همىبود و از بیم شبهت آن ،مراد نفس
نمیداد .تا روزى که به زیارت دوستى رفت از دوستان اللَّه .آن عزیز از راه
فراست بدانست که شیخ را چه آرزوى است .رفت و ماهى تازه بریانى آورد
و قرصى چند پیش وى بنهاد .گفت :یا شیخ دست فراز کن و این طعام به
کار بر که حالل است و در آن شبهتى نه .شیخ دست فراز کرد .خارى از
آن ماهى در دست وى نشست .دست با خود گرفت و برخاست .گفت :ناچار
که درین سرّى است و تأدیبى از حق جلّ جالله .آنگه برفت و طهارت کرد
و آن دست وى از آن خار مجروح گشته و آماس کرده تا بدان غایت که
طبیب گفت اگر نبرى همه تن سرایت کند و هالک شوى .شیخ گفت اگر
چنین است مجمعى سازید و خلق را جمع کنید تا آنچه گفتنى است بگویم.
مردمان جمع آمدند و حجّام را فرمود تا دست از وى جدا کرد .آنگه ندا کرد
که :معاشر المسلمین! هذا جزاء من اکل لقمۀ من الحالل بشهوۀ؛ فکیف
جزاء من اکل الحرام بمعصیۀ؟ (میبدی /1731 ،ج )133 :3
 .5-6-1روایت تاریخ مدینۀ دمشق
و قال أبوالقاسم بکر بن محمّد :کنتُ عند أبیالخیر التیناتی؛ و جماعۀ
اجتمعوا على أن یسألوه عن سببِ قطعِ یده ،فقال :یدٌ جنت ،فقُطِعَت .فقیل:
قد سمعنا منک هذا مرارا کثیرۀ ،أخبرنا کیف سببُه؟ فقال :نعم ،أنتم تعلمون
أنّی مِن أهل المغرب ،فوقعتُ فی مطالبۀ السفر ،فسرتُ حتّى بلغتُ
إسکندریۀ ،فأقمتُ بِها اثنتی عشرۀ سنۀ ،ثم سرتُ منها إلى أن صرتُ بین
شطا و دمیاط ،فأقمتُ أیضا اثنتی عشرۀ سنۀ .فقیل له :مکانک ،إلىها هنا
انتهینا ،اإلسکندریۀ بلد عامر ،أمکن أن تقیم بها ،بین شطا و دمیاط ال زرع
و ال ضرع [نه گیاه هست و نه حیوان شیردهی] ،ای شیء کان قوتک اثنتی
عشرۀ سنۀ؟ فقال :نعم ،کان فی الناس خیرٌ فی ذلک الزمان ،و ان یخرج من
مصر خلق کثیر یرابطون بدمیاط ،و کنتُ قد بنیتُ کوخا على شط الخلیج،
فکنتُ أجیءُ مِن اللیل إلى اللیل إلى تحت السور ،فإذا أفطر المرابطون نفضوا
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[میتکانیدند ،میریختند] سفرهم خارج السور ،فأزاحم الکالب على قُمامۀ
[زباله ،باقیمانده] السّفر ،فآخذ کفایتی ،فکان هذا قوتی فی الصیف .فقالوا:
ففی الشتاء؟ قال :نعم ،کان ینبت حول الکوخ من هذا البُردی الجافی [نوعی
خرمای نامرغوب خشک] ،فیخصب [سبز میشد] فی الشتاء ،فأقلعه ،فما
کان منه فی التراب یخرج غضا [تازه] أبیض ،فآکله ،و أرمی باألخضر الجافی.
فکان هذا قوتی إلى أن نودیت فی سری :یا أباالخیر ،تزعم أنک ال تزاحم
الخلق فی أقواتهم ،و تشیر إلى التوکل ،و أنت فی وسط المعلوم جالس؟
فقلت :إلهی و سیدی و موالی ،و عزّتک ال مددتُ یدی إلى شیء مما تنبتُ
األرضُ حتّى تکونَ أنت الموصلی إلیّ رزقی من حیثُ ال أکون أنا أتولّى فیه.
فأقمتُ اثنی عشر یوما أُصلّی الفرض و أتنفّل ،ثم عجزتُ عن النافلۀ ،فأقمتُ
اثنی عشر یوما أصلّی الفرضَ ال غیر ،ثم عجزتُ عن القیام ،فأقمتُ اثنی عشر
یوما أصلّی جالسا ،ثم عجزتُ عن الجلوس ،فرأیتُ إن طرحتُ نفسی ذهب
فرضی .فلجأتُ إلى اللّه بِسرّی ،و قلتُ :إلهی و سیدی و موالی افترضتَ علیَّ
فرضا تسألنی عنه ،و ضمنتَ لی رزقا فتفضّل علیّ بِرزقی ،و ال تؤاخذنی بما
اعتقدتُه معک ،فوعزّتک ألجتهدنَّ أال أخالفَ عقدی الذی عقدتُه معک .فإذا
بین یدیَّ رغیفان [نان]  -و ربّما قال :قرصان -بینهما شیء -و لم یذکر
الشیء -فکنتُ آخذُه على دوار وقتی من اللیل إلى اللیل .ثم طولبت بالمسیر
إلى الثغر [مرز] ،فسرتُ حتّى دخلتُ مصر ،و کان ذلک یوم جمعۀ ،فوجدتُ
فی صحن الجامع قاصّا یقصُّ على الناس ،و حوله حلقۀ ،فوقفتُ بینهم أسمع
ما یقول -فذکر قصۀ زکریا و المنشار[ارّه]  -و ما کان من خطاب اللّه له
حین هرب منهم ،فنادته الشجرۀ :إلیّ یا زکریا ،فانفرجت له ،فدخلها ،ثم
أطبقت علیه ،و لحقه العدو ،فتعلّق بطرف عبائه ،و ناداهم :إلیّ ،فهذا زکریا!
ثم أخرج لهم حیلۀ المنشار ،فنشرت الشجرۀ حتى بلغ المنشار رأس زکریا،
فأنّ منه أنّۀ ،أوحى اللّه تعالى :یا زکریا ،لئن صعدت منک إلیّ أنّۀ ثانیۀ
ألمحونّک من دیوان النبوۀ .فعضّ زکریا على الصّیر حتّى قطع بشطرین [دو
نیمه] ،فقلت فی نفسی :لقد کان زکریا صابرا ،إلهی و سیدی و موالی لئن
ابتلیتَنی ألصبرنّ .ثم سرتُ حتّى دخلتُ أنطاکیۀ ،فرآنی بعضُ إخوانی ،و
علم أنّی أریدُ الثغرَ ،فدفع إلیّ سیفا و تُرسا [سپر] و حربۀ للسبیل ،فدخلتُ
الثغر ،و کنت حینئذ أحتشم من اللّه أن أرى وراء سور خیفۀ العدوّ ،فجعلت
مقامی بالنهار فی غابۀ أکون فیها ،و أخرج باللیل إلى شط البحر ،فأغرزُ [فرو
میکردم] الحربۀ [نیزه] على الساحل ،و أشد الترس إلیها محرابا ،و
أتقلّدُ[میآویختم] سیفی ،و أصلّی إلى الغداۀ ،فإذا صلّیتُ الصبح غدوتُ إلى
الغابۀ ،فکنت فیها نهاری أجمع .فبدرت فی بعض األیام ،فبصرت بشجرۀ
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بطم [درخت سقز ،پسته کوهی] قد بلغ بعضه أخضر ،و بعضه أحمر ،قد وقع
علیه الندى ،و هو یبرق ،فاستحسنتُه ،و أنسیتُ عقدی مع اللّه ،و قسمی به
أنّی ال أمدُّ یدی إلى شیء مما تنبتُ األرض ،فرددتُ یدی إلى الشجرۀ،
فقطعتُ منها عنقودا ،و جعلتُ بعضَه فی فَمی ألوکُه [جویدن] ،فذکرتُ
العقدَ ،فرمیتُ ما فی یدی ،و بزقتُ [بیرونانداختم] ما فی فَمی ،و قلتُ:
حلّت المحنۀ ،و رمیتُ التُرسَ و الحربۀ ،و جلست موضعی ،یدی على رأسی.
فما استقر جلوسی حتى دار بیفرسان ،و قالوا لی :قم .فساقونی إلى أن
أخرجونی إلى الساحل ،و إذا أمیر بناس ...جماعۀ على خیول ،و رجاله کثیر
و بین أیدیهم جماعۀ سودان کانوا یقطعون الطریق قبل ذلک الیوم فی ذلک
المکان ،فأسرى إلیهم أمیر بناس فی موضع األکواخ فکبسهم [انداختند] فی
السجن و أخذ من کان منهم فی األکواخ و افترقت الخیل تطلب من هرب
منهم فی الغابۀ ،فوجدونی أسود معه سیفٌ و تُرسٌ و حربۀٌ فساقونی ،فلمّا
قدّمتُ إلى األمیر ،و کان رجال تُرکیا ،قال لی :أیش أنت و یلک؟ قلت :عبد
من عبید اللّه ،فقال للسودان :تعرفونه؟ قالوا :ال ،قال :بلى ،هو رئیسکم ،و إنما
تفدونه بنفوسکم ،القطّعن أیدیکم و أرجلکم .فقدّموهم ،فلم یزل یقدم رجال
رجال یقطع أیدیهم حتى انتهى إلیّ آخرهم ،فقال لی :تقدم ،مُدَّ یدک،
فمددتُها ،فقُطِعَت ،ثم قال لی :مدّ رِجلَک ،فمددتُها ،فرفعتُ سرّی إلى السماء
و قلتُ :إلهی و سیدی و موالی ،یدی جَنَت ،رِجلی أیشٍ عَمِلت؟! فإذا بفارس
قد أقبل و قف على الحلقۀ ،و رمى نفسه إلى األرض ،و صاح :أیش تعملون،
تریدون أن تنطبق الخضراء على الغبراء؟ هذا رجل صالح یعرف بأبیالخیر
المناجی -و کنت حینئذ أعرف بالمناجی -فرمى األمیر نفسه عن فرسه ،و
أخذ یدی المقطوعۀ من األرض یقبّلها ،و تعلّق بییقبّل صدری ،و یشهق
[مینالید] و یبکی ،و یقول :ما علِمتُ ،سألتُکَ باللّه اجعلنی فی حلّ .فقلتُ:
جعلتک فی حلّ من أول ما قطعتها ،هذه ید جنت فقطعت( .ابن عساکر،
 ،1112ج ،66ص)161 .
(سه روایت کتابهای تلبیس ابلیس و بغیۀ الطلب فی تاریخ حلب و مرشد الزوار الی
قبور االبرار تقریباً عین همین روایت است .بنابر این از آوردن روایات مذکور پرهیز
میکنیم).
 .1-6-1روایت المنتظم ابن جوزی
محمدبن علیبن حماد أبوالعباس الکرخی األدیب :کان عالمًا زاهدًا و رعًا،
سمع من عبدان و أقرآنه و کان یختم القرآن کل یوم و یدیم الصوم و توفی
فی ذی الحجۀ من هذه السنۀ .و ال یعرف اسمه .أصله من المغرب و سکن
قریۀ من قرى أنطاکیۀ یقال لها :تینات و یقال له :األقطع ألنّه کان مقطوع
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الید و ذلک ألنه عاهد اهلل تعالى على عهد فنکث فأخذ لصوص من الصحراء
و أخذ معهم فقطعت یده (ابن جوزی /1116 ،ج .)431 :1
 .3-6-1روایت صفۀالصفوۀ ابن جوزی
أبو الخیر التیناتی أصله من المغرب و سکن تینات ،و هی قریۀ من قرى
أنطاکیۀ .و یقال له األقطع ،ألنه کان مقطوع الید .و کان سبب ذلک أنّه کان
فی جبال أنطاکیۀ و حوالیها یطلب المباح و ینام بین الجبال .و أنّه عاهد
اهلل تعالى أن ال یأکل من ثمر الجبال إال ما طرحته الریح .فبقی أیاما لم
تطرح إلیه الریح شیئا .فرأى یوما شجرۀ کُمثَرى [گالبی] فاشتهى منها فلم
یفعل .فأمالتها الریح إلیه فأخذ واحدۀ .و اتفق أن لصوصا قطعوا هنالک
الطریق و جلسوا یقتسمون .فوقع علیهم السلطان فأخذهم و أخذ معهم
فقطعت أیدیهم و أرجلهم و قطعت یده ،فلمّا همّوا بقطع رِجله ،عرفه رَجُل
فقال لألمیر :أهلکت نفسک ،هذا أبوالخیر .فبکى األمیر و سأله أن یجعله فی
حل .ففعل و قال :أنا أعرف ذنبی (ابن جوزی /1117 ،ج .)472 :1
 .1-6-1روایت تذکرۀاالولیا
 ...و [شیخ اقطع] گفت :در کوه لکام بودم .سلطان میآمد .هر که را میدید
دیناری بر دست مینهاد .یکی به من داد .پشت دست آنجا داشتم و در کنار
رفیقیانداختم .اتفاق افتاد که بیوضو کراسه [کتاب] برگرفتم .یک روز بدان
بازار میرفتم با اصحاب به هم ،چون شوریدهای .جماعتی دزدی کرده بودند
در میان بازار .ایشان بگریختند و همه خلق به هم برآمدند .در صوفیان
آویختند .شیخ گفت :مهتر ایشان منم .ایشان را خالص دهید که رهزن
منم .با مریدان گفت :هیچ مگویید .آخر او را ببردند و دستش ببریدند.
گفتند :تو چه کسی؟ گفت :من فالنم .امیر گفت :زهی آتشی که در جان
ما زدی .گفت :باک نیست که دستم خیانت کرده است؛ مستحق قطع است.
گفت :چیزی به دستم رسیده است که دستم از آن پاکیزهتر بود و آن سیم
لشکری بود و دست به چیزی رسیده است که آن از دست من پاکیزهتر بود
و آن مصحف است که بیوضو برگرفتهام .چون به خانه بازآمد عیالش فریاد
برگرفت .شیخ گفت :چه جای تعزیت است جای تهنیت است اگر چنان
بودی که دست ما نبریدندی دل ما ببریدندی و داغ بیگانگی در دل ما
نهادندی ،به دست ما چه بودی؟
و جمعی چنین نقل کنند که در دست او کَلی افتاد .طبیبان گفتند :دستش
بباید برید .او بدان رضا نداد .مریدان گفتند :صبر کنید تا در نماز شود .او
را دگر خبر نبود .چنان کردند .چون او نماز تمام کرد ،دست را بریده یافت
(عطار نیشابوری.)211 :1714 ،
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 .5-1بررسی روایتها
در بررسی روایتهای مختلف این حکایت ،موارد زیر قابل توجه است:
الف .از بین این ده منبع ،شبیهترین روایت به حکایت مثنوی ،روایت ابن جوزی در صفۀ
الصفوۀ است به گونهای که با توجه به شباهت کنشها و دیگر عناصر داستانی ،شکی
نمیماند که مأخذ موالنا در سرودن این حکایت (مستقیم یا غیرمستقیم) روایت این
کتاب است .ازاینرو در تحلیل تصرفات و تغییراتی که موالنا در حکایت داده است،
حکایت مثنوی را با این روایت خواهیم سنجید .ناگفته نماند که درباره سبب «اقطع»
خوانده شدن شیخ اقطع حکایتی نیز در کشف المحجوب (هجویری )771 :1731 ،آمده
که در آن حکایت ،پای شیخ اقطع قطع میشود .بهدلیل تفاوت بسیار این حکایت با
روایت مثنوی ،نمیتوان آن را جزو مآخذ حکایت دانست.
ب .چون سه روایت تلبیس ابلیس (ابنجوزی[ ،بی تا] ،)717 :بغیۀالطلب فی تاریخ حلب
(ابنالعدیم[ ،بی تا] /ج )1176 :11و مرشد الزوار الی قبور االبرار (موفق الدین عباس،
 /1112ج )111 :1بسیار شبیه به روایت تاریخ مدینۀ دمشق است ،به گونهای که حتی
بسیاری از جمالت یا عین هم و یا بسیار شبیه هم هستند ،این روایتها را کنار
میگذاریم .مسلماً نویسندگان این کتابها یا روایت خود را مستقیماً از همدیگر گرفته
یا اینکه از منبع مشترکی استفاده نموده و به آن و فادار بودهاند.
ج .این ده روایت بر اساس عاملی که باعث قطع شدن دست شخصیت اصلی شده ،به سه
دسته تقسیم میگردد :دسته اول :روایت التعرف و تذکره که در آن عامل قطع شدن
دست،گرفتن سکه سلطانی است؛ دسته دوم :روایت حلیۀ االولیا ،صفۀالصفوۀ و تلبیس
ابلیس که در آن ،عامل قطع شدن دست ،چیدن میوه و نقض عهد است؛ دسته سوم:
روایت کشف االسرار که در آن عامل قطع شدن ،فرو رفتن استخوان ماهی در دست
است .در روایت خیلی مختصر المنتظم به این عامل اشارهای نشده است .آنچه در
مثنوی اتفاق میافتد ،شبیه روایت حلیۀ االولیا ،صفۀالصفوۀ و تلبیس است.
د .مختصرترین روایت از این حکایت در المنتظم (دارای حدود چهل و اژه) و مفصلترین
روایت در تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر (دارای حدود  221و اژه) آمده است.
هـ .روایت کشف االسرار بیشترین تفاوت را با سایر روایات و روایت مثنوی دارد؛ چراکه
در آن عامل قطع شدن دست ،نه شکستن عهد بلکه خوردن از روی شهوت ،و چگونگی
بریده شدن دست ،نه بریدن عامل شحنه که فرو رفتن خار ماهی در دست شیخ است.
با توجه به این تفاوتها در تحلیل حکایت به این روایت نیز مراجعه نخواهیم نمود.
جدول مقایسهای دو روایت شیخ اقطع در مثنوی وصفۀالصفوۀ
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2

صحنه دوم

1

7

صحنه اول

4

1

مقدمه

روایت مثنوی
بود درویشی به کهساری مقیم /خلوت او را بود همخواب و
ندیم 1611-7
چون ز خالق میرسید او را شمول /بود از انفاس مرد
و زن ملول
همچنان که سهل شد ما را حضر /سهل شد هم قوم
دیگر را سفر...
[بعد از وقفه هیجده بیتی]
 ...اندر آن کُه بود اشجار و ثمار /بس مرود کوهی آنجا
بیشمار
گفت آن درویش :یا رب با تو من /عهد کردم زین
نچینم در زمن
جز از آن میوه که باد انداختش /من نچینم از
درخت منتعش.
مدتی بر نذر خود بودش وفا//تا در آمد امتحانات قضا
1673-7
زین سبب فرمود استثنا کنید /گر خدا خواهد به پیمان
برزنید...
[بعد از وقفه 77بیتی]
 ...این سخن پایان ندارد آن فقیر /از مجاعت شد زبون
و تن اسیر
پنج روز آن باد امرودی نریخت /ز آتش جوعش
صبوری میگریخت

روایت صفۀ الصفوۀ

 ...أنّه کان فی جبال
أنطاکیۀ و حوالیها یطلبُ
المباحَ و ینامُ بین الجبال

و أنّه عاهدَ اهللَ تعالى أن ال
یأکلَ مِن ثمر الجبال إال
ما طَرَحَته الریحُ.

فبقی أیاماً لم تطرح إلیه
الریحُ شیئاً.

فرأى یوماً شجرۀَ
بر سر شاخی مرودی چند دید /باز صبری کرد و
کمثرى فاشتهى منها
خود را و اکشید.
فلم یفعل.
باد آمد شاخ را سر زیر کرد /طبع را بر خوردن آن
فأمالتها الریحُ إلیه
چیر کرد
جوع و ضعف و قوت جذب قضا /کرد زاهد را ز نذرش فأخذَ و احدۀً.
بیوفا
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6

چون که از امرود بن میوه سکست /گشتاندر نذر و عهد
خویش سست
هم در آن دم گوشمال حق رسید /چشم او بگشاد و گوش او
کشید

3

و إتّفقَ أنّ لصوصاً قطعوا
بیست از دزدان بُدند آنجا و بیش /بخش میکردند
هنالک الطریقَ و جلسوا
مسروقات خویش
یقتسمون.

1

شحنه را غماز آگه کرده بود

پاش را میخواست هم کردن سقط

فلما همّوا بقطع رجله

14

در زمان آمد سواری بس گزین

عرفَه رجلٌ

17

بانگ بر زد بر عوان کای سگ ببین
فقال لألمیر :أهلک َ
ت
این فالن شیخ است و ابدال خدا /دست او را تو چرا
نفسَک ،هذا أبوالخیر.
کردی جدا؟

11

آن عوان بدرید جامه تیز رفت /پیش شحنه داد
آگاهیش تفت

صحنه سوم

دست زاهد هم بریده شد غلط

و قُطِعَت یدُه

11

11

7

فوقع علیهم السلطان
مردم شحنه بر افتادند زود
هم بدانجا پای چپ و دست راست /جمله را ببرید و فأخذهم و أُخِذَ معهم
فقطعت أیدیهم و أرجلهم
غوغایی بخاست

12

مقاالت برگزیده همایش هشتم |116

شحنه آمد پا برهنه عذرخواه

فبکى األمیرُ

پایان

13

گفتگو

16

که :ندانستم خدا بر من گواه
هین بحل کن مرمرا زین کار زشت //ای کریم و سرور و سأله أن یجعلَه فی حلّ.
اهل بهشت
گفت :میدانم سبب این نیش را /میشناسم من گناه
خویش را
من شکستم حرمت اَیمان او /پس یمینم برد دادستان
او
من شکستم عهد و دانستم بد است /تا رسید آن شومی جرأت
به دست
دست ما و پای ما و مغز و پوست /بادای و الی فدای ففعل و قال :أنا أعر ُ
ف
ذنبی.
حکم دوست
قسم من بود این ،ترا کردم حالل /تو ندانستی ترا نبود
و بال
و انکه او دانست او فرمانرواست /با خدا سامان پیچیدن
کجاست
ای بسا مرغی پریده دانه جو /که بریده حلق او هم حلق او...
1677-7
[بعد از وقفه هشت بیتی]
...چون بریده شد برای حلق دست /مرد زاهد را در
شکوی ببست
شیخ اقطع گشت نامش پیش خلق /کرد معروفش بدین آفات
حلق 1311-7

 .1-1بررسی تغییرات و تصرفات موالنا در حکایت
 .1-1-1موضوع و درونمایه
بسط درونمایه :قبل از شروع حکایت در مثنوی ،سخن از ارزش و اهمیت روح در برابر
جسم است .موالنا با این حکایت بیان میکند که اگر برای حصول معرفت ،حتی دست
(جسم) نیز از بین برود ،مهم نیست؛ چراکه قدرت و ارزش روح به حدی است که اگر
تقویت شود ،میتواند کار جسم را نیز انجام بدهد (مثل زنبیل بافتن شیخ اقطع در حکایت
بعدی مثنوی) .پس موضوع اولیه حکایت ،ارزش و اهمیت روح در برابر جسم است اما بعد
از ورود به حکایت ،موضوع و درونمایه دیگری مورد تأکید قرار میگیرد :فرجام نقض عهد.
موالنا در کل حکایت بیشتر به این موضوع توجه کرده .البته در ابیاتی که موالنا از روایت
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خارج میشود ،موضوعات متفاوت مختلفی نیز طرح گردیده است .نقض عهد در روایت
منبع نیز موضوع اصلی حکایت است .پس تصرف موالنا در حکایت ،افزودن موضوع و
درونمایهای دیگر بر حکایت است .ناگفته نماند که این حکایت در موضوع توکل نیز قابل
طرح است؛ چنانکه ابن جوزی نیز در کتاب تلبیس ابلیس این حکایت را در ردیف
حکایاتی آورده که صوفیه بهسبب درک اشتباه مبحث توکل ،به چنین افعال و حکایاتی
روی میآورند.
 .1-1-1زاویه دید و روایت
حکایت شیخ اقطع در مثنوی از زاویه دید سوم شخص ،روایت میشود .این زاویه دید
مشترک با روایت صفۀ الصفوۀ بوده و موالنا در این زمینه تغییری در حکایت نداده است.
راوی در روایت مثنوی راوی مفسر است که چندین بار روایت را قطع کرده و توضیحاتی
بیرون از حکایت درباره شخصیت اصلی و حوادث داستان به خواننده میدهد.
توضیح و تعلیم عامل قطع روایت :روایت داستان در همه منابع بهصورت خطی و
پیوسته است؛ اما موالنا این روایت خطی را سه بار شکسته و با وقفه مواجه کرده .در همان
آغاز حکایت ،موالنا بعد از سرودن فقط دو بیت ،از حکایت جدا میشود .در بیت دوم سخن
از آن است که شیخ با خلق مأنوس نبود و از صحبت آنها ملول میشد .در ابیات بعد
موالنا برای اینکه نشان دهد این حال درویش (عدم انس با خلق) چندان غریب نیست و
برای عدهای ممکن است تنهایی خوشایندتر از بودن در جمع باشد ،نظیرههایی میآورد.
پس عامل وقفه ،نظیرهآوری برای توضیح و اثبات مبحث روانشناختی «التذاذ از تنهایی»
است .موالنا در ضمن این ابیات ،پیوسته متوجه مخاطب حاضر (یا فرضی) است و دایماً از
غایب به مخاطب التفات میکند تا حواس آنها را متمرکز و متوجه مطالب بنماید .وی از
یک روش ساده استدالل و تعلیم کمک میگیرد :نظیرهآوری .ذکر همین نظیرهها ذهن
موالنا را از روایت حکایت باز داشته و او مقام را مناسب میبیند که نکتههای تعلیمی
گوشزد کند :سعی کن میل تو نیز به امور متعالی باشد و از همین امیال درونی ،عاقبت
کار خود را مشاهده کن.
تداعی عامل قطع روایت :سپس جریان سیال ذهن موالنا را بدانجا میکشد که
حکایتی به شیوه «حکایت در حکایت» و بر سبیل شاهد برای کسی که عاقبت کار خود
را میبیند ،بیاورد :زرگری که عاقبت کار و خواسته پیرمردِ مرتعش را میدید .بعد از پایان
این حکایت ،حکایت اصلی از سر گرفته میشود ولی هنوز چهار بیت ادامه نیافته که مؤلف
دوباره از آن خارج میگردد .عامل وقفه ،التفات به مخاطب و بیان نکته تعلیمی قرآنی
است« :وَ ال تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ إنِّی فاعِلٌ ذلِکَ غَداً إالَّ أَنْ یَشاءَ اللَّهُ» (کهف .)47 :بعد از این آیه،
موالنا باز به بیان نکتهای روانشناختی و چند حدیث درباره تمایالت مختلف دل آدمی ،و
آنگاه به تأثیر قضا و قدر در پیگیری این تمایالت ،و دیگر مسائل مختلف میپردازد؛ تا
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اینکه بعد از  77بیت ،مطلب را با این بیت بریده و به ادامه داستان میگراید« :این سخن
پایان ندارد ،آن فقیر //از مجاعت شد زبون و تن اسیر».
بعد از این بیت ،حکایت در  44بیت ادامه مییابد و آنگاه باز روایت قطع میشود .عامل
وقفه نظیرهآوری بر این مطلب است که ای بسا امری به ظاهر خوب و دلپسند ،باعث امری
ناگوار شود .یکی از نظیرهها این است که ای بسا ماهی درون آب ،فریب طعمه را بخورد و
گرفتار شست ماهیگیر شود؛ همچنانکه هاروت و ماروت نیز فریب لذت شراب را خوردند
و از عروج بازماندند .جریان سیال ذهن از این آب و شراب (در دو نظیره اخیر) موالنا را به
یاد حکایتی از زندگی بایزید میاندازد :زیادهروی در خوردن آب ،باعث کاهلی در نماز
خواندن شد .موالنا این حکایت کوتاه را به روش «حکایت در حکایت» میآورد و سپس
حکایت شیخ اقطع را با دو بیت به پایان میرساند.
پس تصرفات موالنا در حوزه روایت ،این است که موالنا سه بار حکایت را بهسبب
التفات به مخاطب و نظیرهآوری برای اقناع او قطع کرده و آنگاه جریان سیال ذهن ،او را
با مباحث دیگر و حکایات دیگر کشانده است.
 .6-1-1شخصیت و شخصیتپردازی
این حکایت شخصیتهای زیادی دارد (هفت شخصیت)؛ هرچند اکثر آنها حضور فعال و
پررنگی ندارند :درویش (شیخ اقطع) ،شحنه ،پاسبان بُرنده دست شیخ ،جاسوس حکومت
(غماز) ،سوار شناسنده شیخ ،مأموران شحنه و گروه دزدان .دو شخصیت اخیر جزو
شخصیتهای گروهی است.
نیاوردن نام شخصیت در آغاز حکایت :شخصیت اصلی حکایت در همه روایات
شیخ اقطع 1است .غیر از روایت تلبیس که در آن شخصیت اصلی «ابوالخیر نیسابوری»
خوانده شده .مولوی در آغاز داستان این شخصیت را معرفی نمیکند و از او بهصورت نکره
(درویشی) نام میبرد .هدف موالنا از نکره آوردن این است که خواننده را برای شنیدن
داستان شیخی مجهولالهویه تحریک کند .شاید اگر موالنا نام شیخ را در ابتدای داستان
میآورد ،مستمع از همان آغاز میفهمید که چه حکایتی قرار است بیان شود و رغبت و
تعلیقی در او ایجاد نمیشد.
افزودن شخصیتپردازی غیرمستقیم :موالنا در این حکایت ،فرصت چندانی برای
شخصیتپردازی ندارد و اغلب خیلی کوتاه به چند ویژگیِ شخصیت اشاره میکند؛ آنهم
ویژگیهایی که مرتبط به موضوع آن حکایت باشد .در این داستان نیز همینگونه است:
این شخصیت اصلی درویشی است اهل خلوت که در کوهساری خلوت گزیده و از مردم
دوری جُسته .بقیه شخصیتپردازیهای موالنا غیرمستقیم است :این درویش در ابتدای
امر چندان صوفی و عارف پختهای نیست؛ چراکه بدون در نظر گرفتن حکم قضا و مغرور
به فعل خود ،عهد میبندد و از بازیهای قضا بیخبر است .او بعد از آنکه عهد میبندد،
بهزودی (بعد از پنج روز) عهد خود را میشکند (با توجه به اینکه در اغلب حکایات،

 | 113مقاالت برگزیده همایش هشتم

صوفیان مرتاض تا چهل روز و بیشتر نیز میتوانند تحمل گرسنگی بکنند) و این باز نشانگر
خامی وی در ابتدای امر است .این درویش در جامعه به حُسن شهرت معروف است :مردم
او را جزو «ابدال خدا» و «کریم و سرور اهل بهشت» میدانند و همه -چه مردم عادی و
چه عوامل حکومتی -برای او احترام فوقالعادهای قائل هستند و آزار او را احتماالً مایه
غبن دنیوی و اخروی خود میدانند .در پایان حکایت ،سیمای دیگر شیخ را میبینیم :او
بعد از اینکه در دام قضا و فتنه گرفتار میآید ،به معرفت بیشتری دست مییابد .بنابراین
با دیگران تندی نمیکند و با حلم و نرمی با آنها سخن میگوید و از آنان درمیگذرد؛
چراکه خواست الهی را در بریده شدن دست خود سهیم میداند و رضا به داده میدهد .از
این جهت میتوان شخصیت او را شخصیت پویا محسوب کرد؛ زیرا حال او در پایان حکایت
متفاوت از حال او در آغاز حکایت است .پس موالنا در شخصیتپردازی شخصیت اصلی
حکایت هم از شخصیتپردازی مستقیم و هم شخصیتپردازی غیرمستقیم استفاده کرده.
شخصیتپردازی غیر مستقیم او با استفاده از کنشها و گفتار صورت میگیرد .دیگر
شخصیتهای حکایت که چندان حضور پررنگی در داستان ندارند ،عبارتند از:
شحنه :در این حکایت سیمای مثبتی دارد .او فردی مسؤولیتپذیر است که حتی
مسؤولیت اعمال افراد زیر دست خود را به عهده میگیرد .وی برای اولیا (ابدال خدا)
احترام بسیاری قائل است و هنگامی که میفهمد عمّال او یکی از ابدال را آزردهاند ،بدون
کمترین معطلی «پابرهنه» به عذرخواهی شیخ میآید و از او حاللیت میطلبد .توصیف
«پا برهنه» آمدن گامی دیگر درواقعیتنمایی حکایت از طریق اشاره به جزئیات است.
پاسبان برنده دست شیخ دیگر شخصیت این حکایت است .او احتماالً در بریدن
دست شیخ چندان مجرم نیست؛ چراکه بنا به دستور مافوق ،همه پاسبانان ،دست و پای
دزدان را میبریدند .او نیز مثل شحنه تعظیم زیادی به مقام معنوی (یا وجاهت دنیوی)
شیخ قائل است و آنگاه که میفهمد چه کاری انجام داده ،از خود بیخود شده و جامه پاره
میکند و سریعاً پیش شحنه میرود [تا او را شفیع خود قرار دهد].
دو شخصیت ناشناس دیگر (یعنی جاسوس و سواری که شیخ را شناخت) و دو
شخصیت گروهی (گروه دزدان و پاسبانان شحنه) مجالی برای حضور پررنگ نیافتهاند غیر
از اینکه قصاص در محل پاسبانان شحنه و ایجاد غوغا و آشفتگی ،فعل آنها را بیشتر
شبیه طرّاران میکند تا پاسبانان .تعداد راهزنان در روایت مثنوی حدود بیست نفر هستند:
«بیست از دزدان بدند آنجا و بیش» .به این تعداد در روایت مأخذ اشاره نشده و آن مسلماً
افزوده موالناست .وی با این ترفند بر واقعیتنمایی و ملموس بودن فضای داستانی و
درنتیجه بر جذابیت حکایت افزوده است .ناگفته نماند که شخصیت مهم دیگری که در
این حکایت وجود دارد «باد» است! باد نماینده نیروهای شیطانی (یا رحمانی) و وسیله
آزمایش شیخ است .باد برای امتحان کردن شیخ ،میوهای بر زمین نمیریزد تا او را به
دشواری بیندازد و صبر شیخ را به امتحان بکشد و آنگاه که او را صبور مییابد ،شروع به
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تحریک بیشتر میکند و شاخههای درخت را به پایین میآورد تا میوههای شیرین و آبدار،
جلوه بیشتری در برابر چشمان شیخ بیابند و طبع را به خوردن میوه (ممنوعه) بیش از
پیش وسوسه کنند.
بهطور خالصه ،تصرفات موالنا در شخصیت عبارتند از :الف) افزودن دو شخصیت
جاسوس شحنه و سرباز برنده دست شیخ؛ ب) تنکیر شخصیت اصلی در ابتدای داستان
بهمنظور تحریک مستمع و ایجاد تعلیق در او.
 .5-1-1گفتگو
تبدیل قسمتی از بخش روایی داستان به گفتگوی درونی :تقریباً یکسوم ( 11در
برابر  )77از ابیات این حکایت به گفتگو اختصاص یافته است و در آن چند نوع گفتگو
وجود دارد :در ابتدا شاهد تکگویی درونی هستیم که در آن درویش خلوت گزیده با خدا
صحبت میکند و با او عهد میبندد که غیر از میوه بر زمین ریخته ،چیزی نخورد .محتوای
این گفتگو در روایت مأخذ وجود دارد و تغییری که موالنا در آن داده ،این است که وی
جمله روایی و اخباریِ «او با خدا عهد کرد که میوه نخورد» 4را تبدیل به گفتگو کرده و با
این کار ضمن شکستن روایت و یکنواختی آن و افزودن بر گزارش غیرمستقیم (کاستن
حضور راوی در حکایت) ،و مجال دادن برای حضور مستقیم شخصیت در عرصه حکایت،
بر پویایی و واقعیتنمایی و جنیه نمایشی داستان افزوده است.
توجه به لحن :دومین گفتگوی حکایت از نوع تکگویی است که در آن سواری
ناشناس ،پاسبان برنده دست شیخ را با فحش خطاب کرده و میگوید« :ای سگ! میدانی
دست که را قطع کردی؟ این فالن شیخ بزرگ است» .این تکگویی نیز در روایت منبع
وجود دارد منتها در آنجا خطاب به امیر است ولی در مثنوی خطاب به پاسبان .مضمون
در این تکگویی چندان تغییر نیافته؛ ولی آنچه تغییر یافته ،لحن تکگویی است :موالنا
حال و مقام را در گفتگو تأثیر داده و با افزودن فحش (ای سگ) در خطاب به پاسبان،
خشم و غضب را در لحن گوینده آن بهوضوح نمایانده است.
بسط گفتگو :گفتگوی اصلی حکایت بین شحنه و درویش است .همچنانکه در جدول
(کنش شانزده) مشاهده میکنیم عذر خواهی شحنه در روایت مثنوی وصفۀ الصفوۀ بسیار
نزدیک به هم بوده و موالنا تغییر چندانی در آن نداده .اما پاسخی که شیخ به شحنه
میدهد (کنش هفده) ،عالوه بر اینکه محتوای منبع را دارد ،افزودههایی را نیز داراست:
یکی آنکه موالنا همان محتوای منبع را با تکرار و تفصیل بیشتر بیان کرده و دیگر آنکه
چند موضوع و محتوای همردیف دیگر (تسلیم و رضا) را بر سخنان منابع افزوده است.
بهطور خالصه تصرفات موالنا در حیطه گفتگو عبارتند از :تبدیل بخش روایی به گفتگو،
تغییر محتوای گفتگو ،تغییر مخاطب گفتگو ،تغییر لحن گفتگو از ساده به خشمآلود ،بسط
گفتگو با تکرار و تفصیل و بسط گفتگو با افزودن موضوعات دیگر.
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 .1-1-1کنش
این حکایت ،کنشمحور است و روایت آن با این کنشها به جلو میرود .چنانکه از جدول
برمیآید ،اکثر کنشهای روایت مثنوی منطبق با منبع بوده ،از این نظر موالنا چندان در
آن دخل و تصرف نکرده است؛ غیر از اینکه دو کنش جزئی شماره هشت (خبر کردن
جاسوس ،شحنه را از حضور دزدان) و چهارده (منقلب شدن بُرنده دست شیخ بعد از
شناختن او) را بر حکایت افزوده است .جالب آنکه با افزودن این دو کنش ریز و جزئی،
موالنا دو شخصیت را وارد حکایت کرده است :شخصیت اول (جاسوس) با آنکه کنش
مستقیمی در حکایت ندارد ،اما حضور و کنش او بر واقعیت نمایی و استحکام پیرنگ
حکایت افزوده است چراکه دیگر خواننده نمیپرسد چگونه شحنه اتفاقاً از مکان و زمان
دزدی آگاه شده بود.
 .3-1-1زمان و مکان
زمان وقوع حوادث این حکایت چند روز از زندگی ابوالخیر تیناتی (متوفی  )711قبل از
بریده شدن دستش است .تنها اشاره صریح زمانی در روایت مثنوی ،اشاره به پنج روز
گرسنه ماندن شیخ در کوهسار است؛ حالآنکه این دوره زمانی در روایت مأخذ چند روز
(أیاماً) بیان شده .موالنا با این تغییر جزئی واقعیتنمایی داستان را افزایش داده است.
مبهم کردن مکان :مکان خلوت شیخ اقطع و وقوع حوادث در روایت مثنوی
کوهساری 7نامعلوم است که درختان میوه بسیاری دارد .این کوه احتماالً در کنار جادهای
شارع بوده که راهزنان بعد از قطع طریق در اطراف بلندیها و مخفیگاههای آن تقسیم
مسروقات میکردهاند .مکان در روایات صفۀ الصفوۀ و بغیۀ الطلب جبل انطاکیه است همان
که در روایات التعرف ،تذکره و حلیۀاالولیا «کوه لکام» خوانده شده است .این کوه که
ظاهراً همان کوههای توروس در ترکیه کنونی است (لسترنج 42 :1761 ،و  )177جزو
ثغور عالم اسالم در مرز بیزانس و مدتها محل خلوت بسیاری از صوفیه بوده است .1از
حکایتی که در کتاب رساله قشیریه آمده ،چنین برمیآید که در آن کوهها درختان میوهای
نیز وجود داشته است (القشیری .)763 :1711 ،پس یکی از تغییر و تصرفات موالنا در
حیطه مکان ،مبهم کردن مکان وقوع حوادث و تغییر دیگر او توصیف جزئی مستقیم و
غیرمستقیم مکان وقوع حوادث بوده است.
 .1-1-1پیرنگ
در مثنوی و روایت مأخذ (صفۀ الصفوۀ) بیان نمیشود که چرا ابوالخیر اقطع یکباره تصمیم
میگیرد چیزی از میوه درختان نخورد .اینکه فردی بدون اتفاق ویژهای ،یکباره تصمیم
به نخوردن میوه بگیرد ،اندکی بعید و غیرمنطقی مینماید .موالنا میتوانست با وارد کردن
خواب و رویا یا الهام به حکایت این ضعف ساختاری را حل کند همچنانکه در روایت
تاریخ مدینه دمشق انجام شده« :فنودیَت فی سرّی :یا أبالخیر تزعمُ أنّک ال تشارکُ الخلقَ
فی أقواتهم؛ و تشیرُ إلی التوکل».
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تصرف موالنا در حیطه پیرنگ ،آن است که او برای اینکه نحوه آگاه شدن شحنه از
مخفیگاه و زمان سرقت راهزنان را موجّه جلوه دهد و نحوه حدوث علت و معلولی حوادث
را پررنگتر کرده و میزان واقعیتنمایی آن را بیشتر نماید ،شخصیت و کنشی به داستان
میافزاید« :شحنه را غماز آگه کرده بود» .با این تصرف ،خواننده نمیپرسد شحنه چگونه
فهمید که راهزنان کی و کجا مخفی خواهند شد .بهطورکلی بیان علت کنشها در این
حکایت باعث تقویت پیرنگ شده .در آغاز داستان موالنا به این پرسش مقدر خواننده پاسخ
میدهد که چرا درویش خلوت گزیده؟ چون او با خالق انس گرفته و از خلق ملول شده
بود (چون ز خالق میرسید او را شمول /بود از انفاس مرد و زن ملول) .سپس موالنا از
روایت خارج میشود و همین التذاذ از خلوت را توضیح میدهد .در ادامه حکایت متوجه
میشویم که شیخ نمیتواند بر عهد خود و فادار بماند .چرا؟ چون آتش گرسنگی ،تحریک
میوه آبدارِ در دسترس و قضای الهی بر خواست شیخ فائق میآیند .تا پایان حکایت همین
پیرنگ مستحکم ادامه مییابد.
 .3-1فایده تغییرات و تصرفات موالنا
 .1-3-1فواید ادبی
الف .موالنا با افزودن کنشها و شخصیتها باعث استحکام بیشتر پیرنگ و تحرک و جاذبه
بیشتر حکایت شده است.
ب .موالنا با شکست روایت و تشریح موقعیت داستان (اینکه چرا درویش از مردم نفور
بود) ،در هیأت راوی مفسر ظاهر میشود.
ج .با تغییر لحن گفتگو موالنا واقعیتنمایی و عینیت حکایت را افزوده است.
د .موالنا اسم شخصیت اصلی را در آغاز حکایت بیان نمیکند تا بتواند در مستمع حالت
تعلیق ایجاد کند.
هـ .موالنا با تبدیل قسمتی از بخش روایی داستان به گفتگو ،بر پویایی ،واقعیت نمایی و
حضور فعال شخصیت افزوده و ضمن کاستن از حضور راوی ،یکنواختی روایت را نیز
کمتر کرده است.
و .افزودن کنشهای ریز و توصیف جزئیات (مثل پا برهنه آمدن ،نورزیدن پنج روزه باد،
حدود بیست نفر بودن دزدان) باعث واقعیتنمایی و جذابیت بیشتر حکایت شده است.
 .1-3-1فواید عرفانی
الف .موالنا با شکست چندین باره حکایت و خروج از آن ،پیوسته متوجه مخاطب است و
آنجاکه نکات مناسب تعلیمی وجود دارد ،از بیان آن و ارشاد مستمعان خودداری
نمیکند.
ب .موالنا از این داستان عالوه بر بیان درونمایه روایات پیشین (عاقبت نقض عهد) ،برای
بیان درونمایه جدیدی نیز استفاده کرده است (ارزش و اهمیت روح در برابر جسم).
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ج .موالنا با بسط گفتگو و تفصیل آن ،ضمن پررنگ کردن و تأکید نمودن بر درونمایه
داستان (نقض عهد) ،درونمایههای جدیدی را نیز بر آن افزوده است (تسلیم و رضا).
موالنا گویی معلمی است که با بیان چندین باره برخی نکات کلیدی داستان از زبان
راوی یا یکی از شخصیتها در پی ماندگار کردن این نکات کلیدی تعلیمی در ذهن
مریدان و خوانندگان است.
 .6نتیجهگیری
باآنکه استاد فروزانفر در کتاب مآخذ قصص و تمثیالت مثنوی منبع بخشی از حکایات و
تمثیالت مثنوی را آوردهاند ،همچنانکه خود استاد در مقدمه کتاب متذکر شدهاند ،کتاب
ایشان تحقیق در این زمینه را تمام نکرده است و هنوز هم در این زمینه میتوان تتبع
کرد .در تحقیق موردی «حکایت شیخ اقطع» از مثنوی ،ما موفق به یافتن هشت روایت
دیگر از این حکایت در متون ماقبل زمان مولوی شدیم .با مقایسه همه این روایات از
سویی ،و مقایسه این روایات با روایت مثنوی از سویی دیگر ،مشخص شد که روایت مثنوی
بیش از همه شبیه به روایت ابن جوزی در صفه الصفوه است -منبعی که استاد فروزانفر
به آن اشاره نکردهاند .شدت شباهت روایت مولوی و ابنجوزی بهقدری زیاد است که
نمیتوان در أخذ و اقتباس مولوی شک کرد؛ چراکه گاه حتی روایت مثنوی ترجمه یا
شبیه به ترجمه روایت صفه الصفوه میشود (در جدول مقایسهای دو حکایت ،این موارد
را با پررنگ ( )boldکردن نشان دادهایم) .درحالیکه این شباهت بین مثنوی و دیگر
روایتها به هیچ روی دیده نمیشود .با وجود اینهمه شباهت ،موالنا به اقتضای مقال کالم
و همچنین روش داستانپردازی خود ،تغییرات و تصرفات آگاهانه و هدفمندی در روایات
پیشینیان انجام میدهد .در تحقیق حاضر ما سعی کردیم بخش عمده این تصرفات و
تغییرات را در زیرشاخه عناصر داستانی دستهبندی و تحلیل کنیم .خروج از روایت خطی
بهمنظور تبیین مباحث عرفانی و تعلیم مستمعان اصلیترین تصرف در حوزه روایت است.
افزودن بر تعداد شخصیتها ،تطویل گفتگو ،استفاده از انواع گفتگو ،شخصیتپردازی
غیرمستقیم ،مبهم کردن مکان داستان از عمدهترین تغییرات و تصرفات موالناست که
اهداف ادبی نظیر جذاب کردن کشش داستان و ایجاد حالت تعلیق دارد.
پینوشت
 .1ابوالخیر اقطع تیناتی :اصلش از مغرب و ساکن تینات بود .مصاحب عبداهلل بن جالء و
طریقتش توکل بود .در سال سیصد و چهلواند وفات یافت (سلمی.)731 :1111 ،
 .4و أنّه عاهدَ اهلل تعالى أن ال یأکل من ثمر الجبال إال ما طرَحَته الریحُ.
 .7در طول تاریخ ،راهبان و زاهدان زیادی در کوهها خلوت میکردند؛ چراکه در باورهای
اسطورهای و در تاریخ ادیان ،کوه محل پرستش و قداست و محل اتصال زمین و آسمان
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به شمار میرفت؛ مثالً در باورهای کهن شینتو کوه ساران جایگاه ارواح خدایان بوده و
در تورات نیز آ مده که روح خدایی در م کان های م قدس بر فراز کوه ها مأوا دارد
(زمردی 12 :1712 ،و  .)167-163جم شید نیز زمانی که گروههای اجتماعی را از هم
تفکیک میکند ،پرســتندگان و عابدان را در کوه جای میدهد « :گروهى که کاتوزیان
خوانیش /به ر سم پر ستندگان دانیش //جدا کرد شان از میان گروه /پر ستنده را جایگه
کرد کوه //بدان تا پرســتش بود کارشــان /نوان پیش روشــن جهاندارشــان» (فردوســی،
)14 :1711
سخن از جایگاه کوه در ادیان و مذاهب و ا ساطیر ب سیار مطول ا ست .جالب اینکه حتی
چنگیز مغول نیز برای ارت باط با «روح مجرد» بر فراز کوه «بور قان ق لدون» میر فت
(گروسه)761 :1713 ،
 .1برای نمونه نگ .الق شیری 443 :1711 ،و  .763در ک شفالمحجوب نیز آمده که این
مکان ،مدتها محل خلوت ابوالفضل ختّلی بوده است (نگ .هجویری.)411 :1731 ،
منابع
 ابن جوزی ،ابوالفرج عبدالرحمنبن علی .)1116( .المنتظم فی تواریخ الملوک واالمم. 11ج ،مقدمه سهیل زکار ،بیروت :دارالفکر.
 _____ [بی تا] .تلبیس ابلیس .اسکندریه :دار ابن خلدون. _____ ( .)1117صفۀ الصفوۀ 1 .ج .بیروت :دارالکتب العلمیۀ. ابن العدیم ،کمال الدین عمر بن احمد [بی تا] .بغیۀالطلب فی تاریخ حلب 14 .ج،تحقیق سهیل زکار .بیروت :دارالفکر.
 ابن عساکر ،ابوالقاسم علیبن حسن .)1112( .تاریخ مدینۀ دمشق 11.ج .تصحیح علیشیری .بیروت :دارالفکر.
 ابونعیم اصفهانی .)1117( .حلیۀ األولیاء 11 .ج .بیروت :دارالکتب العلمیۀ. زمردی ،حمیرا .)1712( .نقد تطبیقی ادیان و اساطیر در شاهنامه و خمسه نظامیو منطق الطیر .تهران :زوار.
 سلمی ،ابو عبدالرحمن1111( .ق) .طبقات الصوفیۀ .تصحیح نورالدین شدیبه .قاهره:مطبعۀ المدنی.
 عطار نیشابوری ،فریدالدین محمدبن ابراهیم .)1714( .تذکرهاالولیا .تصحیح محمداستعالمی .چ  .17تهران :زوار.
 فردوسی ،حکیم ابوالقاسم .)1711( .شاهنامه (بر اساس چاپ مسکو) .تهران :قطره. فروزانفر ،بدیعالزمان .)1764( .مآخذ قصص و تمثیالت مثنوی .چ  .7تهران :امیرکبیر. القشیری ،ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن .)1711( .ترجمه رساله قشیریه .ترجمهابوعلیحسن بن احمد عثمانی .تصحیح بدیعالزمان فروزانفر .تهران :علمی و فرهنگی.

 | 161مقاالت برگزیده همایش هشتم

-

الکالباذی ،ابوبکر محمد .)1761( .التعرف لمذهب أهل التصوف .تصحیح عبدالحلیم
محمود و طه عبدالباقی سرور ،قاهره[ :بی نا] (افست موسسۀالنصر تهران).
گروسه ،رنه .)1713( .امپراطوری صحرانوردان .ترجمه عبدالحسین میکده .چ .2
تهران :علمی و فرهنگی.
لسترنج ،گای .)1761( .جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی .ترجمه
محمود عرفان .چ  .4تهران :علمی و فرهنگی.
موفقالدین بن عباس1112( .ق) .مرشد الزوار الی قبور االبرار .تصحیح محمد فتحی
ابوبکر .قاهره :دار المصریه اللبنانیه.
مولوی ،جاللالدین محمد .)1716( .مثنوی معنوی 4 .ج .تصحیح عبدالکریم سروش.
چ  .7تهران :علمی و فرهنگی.
میبدی ،رشیدالدین احمد .)1731( .کشفاالسرار و عدۀاالبرار 11 .ج .تصحیح علی
اصغر حکمت .تهران :امیرکبیر.
هجویری ،علیبن عثمان .)1731( .کشف المحجوب .تصحیح ژوکوفسکی .تهران:
طهوری.
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مضامین ،درونمایهها و موضوعات در بومی سرودههای ایرانی
حسن

ذوالفقاری1

چکیده

بومیسرودهای مناطق مختلف ایران و کشورهای فارسی زبان گنجینۀ فرهنگی بزرگی
است که در طول تاریخ همواره با بشر بوده است .این ترانهها به شیوهای گویا و زندهبیانگر
احساسات ،عواطف ،دردها ،عقدهها و عقاید مردم هستند .هر ملّتی بازمزمۀ ترانههای محلّی
بالیده است ودر اوج و فرود کشمکشهای زندگی به کمک اینترانهها باری از مشکالت را از
دوش خود و دیگران برداشتهاند .بیشک پرداختن به این ترانهها و گونهشناسی و طبقهبندی
علمی هر یک از آنها ،دریچۀ تازهای از ابعاد وزوایای پنهان و پیدای این ترانهها به روی ما
میگشاید .در این مقاله به مهمترین مضامین اشعار عامه در هشت حوزۀ مسائل شخصی
(عشقها ،آرزوها ،اندوهها ،شکوهها) ،مسائل ملی ،سیاسی -اجتماعی و تاریخی ،مسائل
خانوادگی و زناشویی ،مسائل دینی و مذهبی ،مسائل اقتصادی ،مسائل آموزشی ،مسائل
فرهنگی و اشاره به آدابورسوم ،آیینها و باورها و اساطیر و مسائل جغرافیایى و طبیعی
پرداخته و ابعاد آن روشن میشود.
واژههای کلیدی :مضامین ،درونمایهها ،موضوعات ،بومی سروده
.1مقدمه

بومیسرود به اشعاری گفته میشود که شاعران محلّی به گویش بومی و با ذوقروستاییشان در
قالبهایی چون دوبیتی ،غزل ،مثنوی میسرایند .بومیسرود بخشی از فولکلور مهم بشری
و ادبیات شفاهی است که اغلب مخاطبان آن روستاییان وعشایر هستند .فایده و کارکرد
بومیسرودها فراوان است :بومیسرودها باعث همبستگی قومی و وحدت ملی میشوند.
بومیسرودها سرچشمۀ بسیاری از تجلیّات و افکار بشری و بیانگر تاریخ ،فرهنگ و
اندیشههای زنده و گویای مردمی است که احساسات خود را بهصورت کامالً بدیهی و
دستنخورده مطرح میکنند .اشعار عامه اغلب یادگار سنتهای قومی و آداب و آیینهای
زندگی فردی و اجتماعی هستند .بومیسرودها آموزشکدهای است که در گذشته و در
غیاب رسانهها و وسایل ارتباطجمعی ،در اشکال آوازهای نقالی ،شبنشینی ،جشنها ،نقش
انتقال فرهنگ را برعهده داشته است .ترانهها نگاهبان میراثهای تاریخی هستند و از
1دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
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گذشتۀ یک ملّت و سرگذشت قهرمانان و مبارزات آنان سخن میگویند و جنبههای
گوناگون زندگی آنان را به تصویر میکشند .گاه در ترانههای مردمی ،واژگان ناب گویشی
را میتوان یافت که اکنون از میان رفته است؛ ازین رو بومیسرودها سبب ماندگاری زبان
و گویش اقوام است .گنجینۀ ترانههای محلّی ،عنصر فعّال و سازنده در شکلگیری آثار
موفق مؤلفّان ادبی است .ارزش این ترانهها تا به حدی است که منبع الهام بسیاری از آثار
مشهور و پرآوازۀ جهانیان در طول تاریخ و الگویی برای موسیقیدانان و هنرمندان در آثار
هنری آنان است .ازآنجاکه ترانهها را همواره با آواز میخواندند ،از رهگذر این ترانهها
موسیقی بومی و ملی نیز از نسلی به نسل دیگر منتقلشده است .امروزه برای محققان
موسیقی مقامی و محلی ،وجود این ترانهها منبع مهم مطالعه در مقامهای موسیقایی و
ریزمقامهاست.
عامهسرودهها ویژگى هایی مشترک دارند :ساده و بیپیرایهاند و سرایندگان آن،
جهانبینی سادهای دارند .خصلت جمعی دارند و زادۀ اندیشهای واحد نیست؛ بلکه از درون
ملّتی برمیخیزد ،بسیار قدیمی هستند و اشکال جدید آن بازتولید همان اشکال قدیم
است .سرایندگان عامهسرودهها ،نامشخص و گمنام هستند؛ برخی عامهسرودهها عمری
کوتاه دارند .ساختار و محتوایی غنى ،پرتحرک ،متنوع و جذاب دارند .بازتابندۀ مختصات
جغرافیایى ،اقلیمى ،زندگی و مناسبات و روابط خانوادگی و اجتماعی است .ازنظر فنی،
هنری و زیباییشناسی فاقد آرایه های ادبی پیچیدهاند .به بلندی و کوتاهی مصراع های
آن چندان توجه نمی شود .قافیه و ردیف در برخی روایتهای یک گونه رعایت نمیشود.
وزن و موسیقی آن فاقد موازین علمی است و بنابر میل خواننده کوتاه و بلند می شود.
مفاهیم مندرج در عامهسرودها بر عملگرایی ،کار و تالش ،سرزندگی و شادابی تکیه دارند.
اشعار عامه به زبان محاوره یا به لهجه هاى محلى و حاوی واژگان اصیل فارسى و
اصطالحات زیبا و تعبیرات نو است .ترانهها ،همواره با آواز یا به اصطالح قدما «ملحون»
خوانده مى شود.
.1مضامین بومیسرودها
تنوع و وسعت موضوع ترانه هاى عامّه ،زیاد است .خوش بینى ،امیدوارى ،استغنای روح
و اتکابه نفس ،عشق ،غم ،انعکاس رنج و درد ،بیان آرزوها ،عقاید و باورها و به طورکلی
هرچه به زندگی مادی و معنوی آنان بازمیگردد در ترانهها انعکاس دارد .تحقیق در
محتوای ترانهها به لحاظ جامعهشناسی ،مردمشناسی و شناخت تاریخ اجتماعیِ مردمِ ایران
اهمیت فراوان دارد.
اشعار عامه اغلب مضمون غنایی دارند و بیانگر عواطف و احساسات و آرزوهای ممکن
و غیرممکن سازندگان آن است .ترانهها جز آنکه حدیث نفس گویندگان است ،راهی
برای انعکاس صدای مردم رنج دیده نیز هست .ترانههای عامه سمبل روح آزاد و بدون
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قیدوبند ،ترجمان روحهای پرسوزوگداز و نمایندۀ تمنیات و خواستهای مردمی هستند
که ترانه در آنجا شکلگرفته و ساختهشده است.
مضامین ترانهها در میان اقوام گوناگون شباهتهایی باهم دارند« .مضمون و سبک
مشترک بعضى از ترانه هاى عامۀ ملت هاى مختلف ،با زبان هاى متفاوت ،نشان دهندۀ
این واقعیت است که قدمت این نوع ترانه ها گاه به دورانى مى رسد که قبایلى از بشر
اولیه ،به صورت دسته جمعى با یکدیگر زندگى مى کرده اند و هنوز به گروه هاى مختلف
تقسیم و از یکدیگر جدا نشده بودند(».میرصادقی )27 :1736 ،و به گفته هدایت:
«ازآنجاکه شباهت این ترانهها به زمانی میرسد که خانوادههای ملل گوناگون باهم
میزیستهاند»(هدایت )411 :1737 ،ممکن است ترانههایی وجود داشته باشند که در دو
سرزمین متفاوت از حیث سبک و مضمون کامالً شبیه هم باشند .پناهی سمنانی این پدیده
را «کوچ و سفر ترانه» مینامد و عواملی از قبیل مهاجرت ،سفر بهقصد تفریح و سیاحت،
سفرهای کاری و بسیاری از عوامل دیگر را در شکلگیری این پدیده مؤثر میداند( .احمد
پناهی سمنانی ،ترانه و ترانهسرایی در ایران )71 :1736 ،برای نمونه عامهسرودههای دو
کشور افغانستان و تاجیکستان ،سرشار از عناصر مشترک و همانند با ایران است .به این
دوبیتی معروف که با اندک تفاوتی در ایران خوانده میشود ،دقت کنید:
سرم درد میکنه ،صندل بیارید
طبیب از ملک اسکندر نباشه

طبیب از ملک اسکندر بیارید
عرق از سینۀ دلبر بیارید

روایت بیرجندی آن چنین است:
سرم درد میکنه صندل بیارید
اگر از ملک اسکندر نیومد

طبیب از ملک اسکندر بیارید
دوا از خانه دلبر بیارید

این دوبیتی نزد تاجیکها ،با تغییرات بسیار اندکی به این شکل درآمده است:
سرم درد میکنه ،سرور بیارید
طبیب از ملک اسکندر نباشه

طبیب از ملک اسکندر بیارید
روید از خانۀ دلبر بیارید

(احمد پناهی سمنانی ،آوای همسایهها)116 :1733 ،
نویسندۀ پیشگفتار «فولکلور مردم بخارا» در اشاره به شباهتها و یگانگیهای
ترانههای این ملتها مینویسد :آثار پسندیدۀ مردم ،خود بالوپر پیدا میکنند و از هرگونه
مرز رسمی سیاسی و فرهنگی بیرون میروند و در مغز و قلب مردم هر مرزوبوم آشیان
میگذارند .برخی از ترانههای طوی (جشن) عروسی و رباعیهایی که با عنوان موریگی در
این خطۀ باستانی معروف و مشهورند ،چنین است:
باالبلند است ابرو کمند است
از در درآیی ،من نگاه تو کنم
من مال ندارم که فدای تو کنم

در بین ابرو خالها که کنده است
اندیشه به چشمان سیاه تو کنم
این جانعزیز دارم ،قربان تو کنم

همین دو نمونه فولکلوریک مردم بخارا را تمام باشندگان ایرانینژاد آسیای میانه،
افغانستان و ایران میدانند و با انواع متنوعش میسرایند و همه آن را مال منطقۀ خاصۀ
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خود میدانند .سرودههای «اشتربچه ماند در بلندی»« ،شاه دختر ،شکردختر» و سلسلۀ
رباعیات نیز همچنین از آثار برجستۀ مشترک خلقهای ماست« .شاه دختر» که در
خراسان به «دختر شیرازی» معروف است ،خود گواه مطلب فوق است(.اسراری:1717 ،
مقدمه)
مقایسۀ سه ترانۀ سیستانی ،خراسانی و شیرازی این موضوع را روشنتر میکند:
میان باغ باغبانی کنُ مِ
بگیرم گزل سردار میشو
به توی باغ باغبانی کنومُ
بگیره برهای از میش خوش رنگ
به کوی یار چوپونی کنم من
بگیرم قوچی از ساالر قوچون

زچوب نار چوپانی کنُ مِ
برای یار قربانی کنُ مِ (سیستانی)
زچوب نار چوپنی کنومُ
بیارم یار و مهمانی کنومُ (خراسانی)
چو دلبر آی مهمونی کنم من
به پیش یار قربونی کنم من (شیرازی)

گاه نیز میان برخی دوبیتیها مفاهیم متضاد دیده میشود و گویا در تقابل ساخته شدهاند؛
مثل این دوبیتی خوری:
به دست انگشتری داری به من چه
به روی سینه جفت نار شیرین
به دست انگشتری دارم اول تو
به روی سینه دارم نار شیرین

به دل صد مشتری داری به من چه
برای دیگری داری به من چه
به دل صد مشتری دارم اول تو
برای دیگری دارم اول تو

(مجله یغما ،شماره  ،447ص )461
.6مضامین ،درونمایهها و موضوعات در بومی سرودهها
با توجه به تنوع مسائل زندگی و نیاز مردم ،شعر عامه نیز مضامین ،درونمایه و موضوعات
متنوع دارند:
.1-6مسائل شخصی (عشقها ،آرزوها ،اندوهها ،شکوهها)
عشقها :شعر عامه را باید نمونۀ کامل شعر غنایی دانست که از عواطف شخصی سازندگان
و خوانندگان آن سخن میگوید .یکی از موضوعات و مضامین غالب در شعر عامه ،چنانکه
در شعر تغزلی و عاشقانه دیدیم بیان احساس و میل عاشقانه است .در  61گونه بهطور
مستقیم و در بقیۀ گونهها بخش مهمی از اشعار کار ،سرور ،سوگ و انواع دیگر شعر عامه
نیز عاشقانه است .عاشقانهها در عامهسرودههای مناطق مختلف ،گستردگی و تنوع خاصی
دارند« .بایاتی» در آذربایجان« ،امیری» در مازندران« ،گورانی» در مناطق کردنشین
کرمانشاه و کردستان« ،شروه» در جنوب« ،واسونک» در فارس« ،شرفشاهی» در گیالن شعر
عاشقی و انواع آن در ادبیات آذرى ،ترانه هاى خراسان با عناوین حقیقى ،فراقى،
عاشقانه ،کلّه فریاد ،هوّرایى ،شعر عشقى و انواع آن در بلوچستان و ...از نمونههای بارز
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بومی سرودهای عاشقانه هستند .مضمون بیشتر ترانههای عامه عاشقانه و در وصف معشوق،
طلب وصال او ،یا گله از هجران است( .نک :کوهی کرمانی 66 :1713 ،ـ ،14 ،36 ،67
 116ـ 117؛ شکورزاده 161 :1767 ،ـ  133 ،167ـ  111 ،131ـ  211 ،117ـ 212؛
همایونی 164 :1716 ،ـ  )166برخی از این اشعار مناظره(احمدپناهی سمنانی ،محمد،
ترانه و ترانهسرایی در ایران 64 :1736،ـ  )61یا گفتوگوی عاشقانه و دوستانه میان دو
تن است( .کوهی کرمانی 411:1713 ،ـ 441؛ شکورزاده 161 :1767 ،ـ  131 ،161ـ
 ،136همایونی 721 :1716 ،ـ  )727در عامهسرودهای کردی به این گفتوگوی عاشق و
معشوق «دیلوک» میگویند .یکی از شیوههای اجرایی شعر عامه نیز مناظره است.
در برخی از این ترانهها ،موضوع عشق دو دلداده مطرح است؛ چنانکه در انواع شعر عامه
و منظومههای داستانی بدان اشاره کردیم .برخی از این زوجهای عاشق عبارتاند از امیر و
گوهر ،شرفشاه و خروسک ،عزّت و میرک ،طالب و نجما ،فایز و پریزاد ،نسا و مهدی ،باقر و
گلندام ،صنوبر و حیدربیک ،فاطمه و علیجان ،نجما و گلافروز ،دالرام و حسینا ،اصلی و
کرم ،عاشق و غریب.
مضامین عاشقانه اغلب وصف سادهای از معشوق ،شکوه از فرق یار ،اندوه و هجران ،روابط
دو دلْداده آرزوی وصال ،توصیف یار است؛ که نوع بیان در مقایسه با شعر سنتی متفاوت
است .از استعارههای دور از ذهن خبری نیست و اگر استعارهای به کار میرود ،بسیار در
دسترس و نزدیک به فهم و دریافت مردم است:
به قربانت شوم اى نقره اى فام

طمع دارُم بیایى بر لب بام

طمع دارُم که شش بوسه بگیرُم

دو تا صبح و دو تا ظهر و دو تا شام

مقایسۀ مضمونی واحد در شعر شاعران کالسیک و شعر عامه این موضوع را روشنتر
میکند؛ برای نمونۀ مضمون خاک پای معشوق که سرمۀ چشم عاشق است ،در شعر
حافظ چنین بیان میشود:
گر دست دهد خاک کف پای نگارم

بر لوح بصر خط غباری بنگارم (غزل )714

این مضمون در این دوبیتی روستایی در کمال سادگی این گونه بیان شده است:
به پشت خونۀ دلبر رسیدم
همون خاکى که از کفشش تکیده

من از درد دلم آهى کشیدم
به جاى سرمه در چشمم کشیدم

این بومیسرودها بیانگر احساسات پاک و بیآالیش و عشقهای سادۀ روستایی است.
این اشعار صداقت و زاللى ویژهای دارند .احساسات لطیف و تصاویر خیال انگیز از کشش
و کوشش عشاق خبر میدهد؛ مثل این ترانۀ جهرمى:
شب که مى شه من و یار
رو مى کنیم به دیوار
بى اختیار گرییم
چون ابر باهار گرییم

روز که مى شه من و یار
زار و زار و زار گرییم
از فراق یار جونى
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در این ترانهها عاشق با تمام طبیعت و مظاهر آن همحسی ایجاد میکند و آنها را در اختیار
مقاصد خود قرار میدهد:
نوشتم نامه ،کس نیس تا بیاره
دلم مى سوزه و سوز تو داره
به بادش مى دهم ،ترسو نیاره
به ابرش مى دهم ،ترسم بباره
به قمرى مى دهم ،بارش گرونه
به بلبل مى دهم ،شیرین زبونه
به آهو مى دهم ،میره به صحرا
به ماهى مى دهم ،میره به دریا
اگر ترکت کنم ،چشمم شود کور (کتاب هفته ،ش )17
خوت دور و رهت دور ،منزلت دور
عشق در تمام اشعار عاشقانۀ عامه زمینی است:
میون نون پختنت بوسى به من ده ،دوى بالل
دخترو نون مى پزى ،نونى به من ده
دویه دویه جونم ،دوى بالل
بُرده اى ایمونم ،دوى بالل
خود گل و نومت گل و گل تو دماغت ،دوى بالل من بشم بلبل بگردم دور باغت ،دوى بالل
دویه دویه جونم ،دوى بالل
برده اى ایمونم ،دوى بالل
دخترو دسم گرفت بردم تو دالون ،دوى بالل گفتمش :بوسى بده .گفت :برو نادون ،دوى بالل
دویه دویه جونم ،دوى بالل
برده اى ایمونم ،دوى بالل

اندوهها :سوگسرودهای قومی ،ملی و دینی تمام مضامین حزنانگیز دارند .جز این بخشی
از اشعار عامه بیان دردهای درونی است .انسانها همواره برای تسکین خود و نشان دادن
اندوه درونی از ابیات و اشعاری بهره میگیرد که نهایت اندوه خود را منتقل کنند .ترانۀ
زهیروک در سیستان و بلوچستان یکی از آنهاست که هنگام جدایی و اندوه ناشی از مرگ
یا سفر میخوانند(.سیستانی )411 ،این ترانه را غمگینترین موسیقی بلوچ میدانند .زهیر
به مفهوم دلتنگی بسیار شدید از دوری عزیزان و به یاد آنها بودن است .ترانههای فایز
که شروهخوانان میخوانند اغلب مضامین محزون دارد:
در این دنیا بسی اندوهناکم
یقین روز ازل تقدیر فایز
دلتنگم به دنبال غم افتاد
روم صحرا که یار خود ببینم

که از مردن نباشد هیچ باکم
به آب غم عجین گردیده خاکم
جدائی با رفیق همدم افتاد
دل فایز که آخر در غم افتاد.

یکی از مضامین ترانههای چوپانی بیان اندوه دل چوپان و تنهایی اوست.
شکوهها :بخش مهمی از اشعار عامه بهخصوص آن دسته که زنان خواننده یا سازنده آنها
هستند ،واگویۀ غمها ،نگرانیها ،گالیهها و مسائل زنان است؛ مثل الالییها .این الالیی
گالیۀ مادر از فرزند است.
الالییت میکنم با دس پیری

که دسّ مادر پیرت بگیری
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الالییت میکنم خوابت نمیاد

بزرگت میکنم یادت نمیاد (هدایت)413 :1737 ،

گاه شکایت الالییها ،زبان حال مادران از نارواییهای همسران است و کودک سنگ صبور
درد دلهای مادر است؛ مثل این الالیی بیرجندی:
االلَالو گلِ مَادَر
دَخَو شَو بلبل مَادَر
پدر رفته که زن گیره
زنِ از ترکمن گیره...

فلکخوانی گونهای از شعر اعتراض و شکایت و نکوهش رفتار دور گردون و فلک
ویرانگری است که دلدادگان را از یکدیگر جدا و آنان را مجبور میکند ترک وطن کنند.
در رباعیهای فلکخوانی ،فلک بهعنوان قضا و قدر و سرنوشت آدمی ظاهر میشود؛ ازاینرو
به فلک کجرفتار نامهربان اعتراض نمودهاند و از دست فتنههای آن «فریادِ ای وای ز دست
فلک» گفتهاند:
فریاد ز دست فلک جامه کبود
گر عادت چرخ این بُوَد در عالم

یک یک یاران از بین مایان بِرَبود
امروز و پگا نوبت ما خواهد بود
(امان اُف)146 :1711 ،

این اعتراض گاه از داغ سوز در مرگ دالرامی ازدسترفته است که بهصورت آواز
غمگینی فریاد گونه از سوی دلداده برمیخیزد و از فلک میپرسد که چرا چنین ستمی
بر او روا داشته و بعد در قسمت دوم بیان آرزو و خواسته را شرح میدهد( .همان)44 ،
من الله بُدَم مزعفرم کرد فلک
بیکس نَبُدَم که بیکسم کرد فلک
انگشتنمایِ مردمم کرد فلک (آخ هیِ)
من مشک بُدَم به کاغذ پیچیده
پدر با اسم و آوازه شنیدم
مسلمانان که من مادر ندیدم
بهجز غم رویِ شادی را ندیدم (هیِ)(همان)
غریب بودم به مُلکایِ غریبی
شوریده و تَلخ کردهای کام مورَه
ای فلک چه کردهای دِالرام مورَه
خورشید جهون سَروِ خُرامان مورَه (های،
بُردیش به شیبِ خاک پَنهوم (پنهان) کردی
هی)
دگر با من نمانده طاقت و تاب
خداوندا مرا از لطف دریاب
میسر کن به من رویَش تو در خواب (هیِ)( .همان)
به بیداری چه محرومم ز وصلش

گاگریوهای بختیاری هم در شِکوه از روزگار و فلک و چرخ گردون است؛ مانند:
نَه دَسُم وُرس اِرَسه نه چو کِالکُم
فِلَک داغی نهاد وُر گوشه داغُم
برگردان :روزگار داغی بر گوشۀ دل من نهاد که نه دستم به او میرسد و نه عصایم.

از مضمونهای رایج در اشعار چوپانی شکایت از سختی روزگار ،ظلم ارباب ،سختی کار و...
است .چوپانان و گلهداران برای کم کردن بار خستگی و پر کردن تنهایی خود ،در دامنۀ
طبیعت و اغلب با صدای «نی» و همراه با آواز این اشعار را زمزمه میکنند:
گله اوی خورد و توی خورد و وُلوی شد

نمیدانم دو تا میشم چُطو شد
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الهی بشکند دست گرگ ظالم
فردا ارباب میا با چوب و ریسمون

که جفت جفت میبَرَمِش حاللَمْ
جوابش چی بده بیچاره چوپون.
(شاهحسینی)114 :1711 ،

مضمون رایج کردیهای کرمانی نیز شکوه از غربت و دوری از وطن است:
غریبی میروم شاید نیایم
بیا مادر بکن شیرت حاللم
دو پستانت بکن سنگ مزارم
غریبی میروم شاید بمیرم
(آیینهنگینی)417 :1711 ،
پسینی (غروب) که دلم یاد وطن کرد نمیدونم وطن کی یاد من کرد
خوش باشد هر آنکس یاد من کرد
نمیدونم پدر بود یا برادر
(نقوی)711 :1712 ،
شکوه از روزگار:
طال بودم بهمانند مسم کرد
زمانه مفلسم کرد مفلسم کرد
زمانه پسنشین مجلسم کرد (همان)711 ،
طال بودم در دست بزرگُن

در آلوکههای سیستانی که شعر عروسی است ،از غربت آینده عروس و تنهایی او شکوه
سر میدهند .این ابیات زبان حال عروس است:
موکه مه کنجکه تونو! منه نلی که بره..
mu ke kangke tono mna nelli ke bare
سوزِنِ دستکه تونو ...منه نلی که بره...
uzene dastake tono mna nelli ke bare
از رایه باغاکه مبره منه نلی که بره
Az rae Baqake mbare mna nelli ke bare
خه دول و سازک مبره منه نلی که بره
Xe dolo sazake mbare mna nelli ke bare
از رایه غوری مبره منه نلی که بره
Az rae Qori mbare mna nelli ke bare
خه جفته جاری مَبَره منه نلی که بره
Xe jofte jari mbare mna nelli ke bare

برگردان :مادر ،این منم دخترک تو /مگذار مرا ببرند /کمک دست توام مگذار مرا ببرند/
از میان بوستان میگذرانند مگذار مرا ببرند /با کوس و سرنا میبرند /مگذار مرا ببرند /از
راه شلوغی میگذرانند مگذار مرا ببرند /همراه اسباب زندگی میبرند مگذار مرا ببرند.
در اشعار عاشقانه هم شرح شکوههای عاشق از معشوق ،شکایت از اقبال بد و بدشانسی،
دیده میشود.
در ماشیننوشتهها هم شکایت از زندگی و دشواری معیشت انعکاس یافته است؛ مثل
این شعر که پشت ماشین ژیان نوشتهاند:
اغنیا بنز سوارند من مسکین بر تو

جان به قربان تو ماشین که بنز فقرایی

یا این شعر که گالیه از دوست است:
من از عقرب نمیترسم ولی از سوسک میترسم من از دشمن نمیترسم ولی از دوست میترسم
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مضمون اصلی کله فریادها و غریبیهای و چاربیتوهای خراسان شکایت است:
خدا بِستونه از او داد مارا
جدایی میکَنه بنیاد مارا
که هریک دِ قفس جای فِتادم که هِش که نِشنَوه فریاد مارا
به امیدِ کَس مگذار ما را
به غربت میروی بِنگر هوا را
به باال سر خدا میپایه ما را
به امیدِ کَس مِ دل نَبَستُم

برخی شکایتها به نفرین تبدیل میشود که واکنشی طبیعی به بیوفایی معشوق است:
سرِ راهت بریزم نرمۀ قند
هر آنکس که تو را از مو جدا کرد
حسینا میرَوَه فردا به اشکال
بهغیراز مُ اگر یار بگیری
نگارا غمچۀ گل دَ کِنارت
چِنُوکه وَرسَرُم یارِ گرفتی

بریزم اشک خونین تا کمربند
به چشم خود ببیند داغ فرزند
(شفق)47-41 :1763 ،
خدا قسمت کنهای به دُمبال
سروکارت به عباس علمدار.
تُف نَلَت (تف و لعنت) بر او قول و قرارت
نَمیرُم تا ببینم روزگارت
(همان ،ص )71

آرزوها :یکی از کارکردهای ترانهها محلی انعکاس آرزوهای نهفته یا سرکوبشده مردمان
است .در اشعار کار شاید بیشترین آرزوها نهفته باشد .محتوای این اشعار بیشتر رنج کار و
کمی دستمزد ،بیان آرزوها ،گله از روزگار است .در الالییها آرزوها و آمال مادران برای
سالمتی و تندرستی فرزند و بزرگ شدن و ازدواج کردن او ،دعا کردن و مضامینی از
این قبیل فراوانی به چشم میخورد .زنان و دختران ترکمن در روزگاران پیشین آرزوها و
محرومیتهای خویش را با اشعاری موسوم به الله بیان میکردهاند .اللههایی در بیان
آرزوها و دوری از ایل و سرزمین خود:
آق قوش بولوپ اوچسادیم
اوز ایلیمینگ سوویندان

اوزایلیمه بارسادیم
یا تیپ یا تیپ ایچسمه دیم

برگردان :ای کاش کبوتری سفید میشدم و به ایل خود میرسیدم و از آب ایل و دیار
خود کاش سیراب مینوشیدم(.تقوی)727 :1711 ،
هودیهای ترکمن نیز بیانگر امیدها و آرزوهای مادرانهاند .عشایر بختیاری ،آرزوها و
رازهای خود را در قالب ترانههای ساده به نام «خریوی» و «مال ژیری» و «شُلیل» با
عناصر طبیعی بیان میکنند .سایاچیهای آذری در سرودهایشان آرزوهایی را بیان
میکنند که برای گوسفندانشان دارند.
در فلکخوانی آرزوها ،پسندها ،خواستهها و باورهایی که دستنیافتنی است در قالبی
زیبا ارائه میشود:
ای چرخ فلک از تو چه درخواست کنم
تیری زدهای بر صدف سینۀ من

نگذاشتهای که من نفس راست کنم
نگذاشتهای که مرهمی راست کنم
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 .1مسائل ملی ،سیاسی -اجتماعی و تاریخی
این نوع ترانهها براساس روح ملی و میهنپرستی با چاشنی سیاسی همراه میشود .در این
نوع ترانهها واژه وطن ،سرزمین ،خاک و کلماتی ازایندست معمول است .این مضامین در
سوگها و سرورها و آیینهای ملی خوانده میشود .برخی تصنیفها مضامین ملی دارند.
اولین بار عارف قزوینی تصنیف با مضامین ملی سرود .تصانیف امیرجاهد بیشتر مضامین
وطنپرستانه دارد .شاهنامهخوانی در تمام ایران و بهخصوص در میان قوم بختیاری و
منطقه لرستان به همراه موسیقی با آهنگ و آواز مخصوصی اجراشده و در بعضی مناطق
با نواختن کمانچه همراه است.
پارهای از تصانیف عامیانه در پی یک واقعۀ تاریخی ساختهشده و به زبان مردم کوچه
و بازار خواندهشده است .کهنترین ابیاتی که به زبان فارسی باقیمانده از همین نوع است.
ازجمله ،تصنیفی است که مردم بخارا ،در سال  .26ق ،به مناسبت عشق پدید آمده میان
سعیدبنعثمان ،امیر گماردۀ معاویه در خراسان و ملکۀ بخارا ساختند و در کوچه و بازار
میخواندند(.زرینکوب 117 :1726 ،ـ )112 .همچنین است «حَراره» (=ترانه) ای که
کودکان در کوچه به دنبال یزیدبن مفرّغ ،عاشق دختری بهنام سمیّه ،به آواز
میخواندند(.جاحظ ،ابوعثمان عمرو :1721 ،ج ،1ص174؛ ناشناس ،تاریخ سیستان،
ص )76هنگامیکه در  .111ق ،اسدبن عبداهلل ،حاکم خراسان ،در جنگ با امیر قتالن
شکست خورد ،اهل خراسان برای او تصنیفی ساختند و میخواندند(.تبری :1727 ،ج،7
ص )1171اینگونه تصنیفها در تاریخ ادامه یافته است .در  211ق چون احمد عطّاش
در عهد سلطان محمّدبن ملکشاه (حک 171 :ـ  .211ق) شورید و شکست خورد ،او را
اسیر کردند و در اصفهان گرداندند و مردم اصفهان به دنبال او با دف و طبل و دهل
تصنیفی میخواندند(.راوندی )161 :1714 ،همچنین است تصنیف مردم تهران دربارۀ فرار
محمّدعلی شاه قاجار (حک 1741 :ـ  .1743ق)( .احمدی )117 :1713 ،یا آنچه دربارۀ
سخاوت حسنخان یگانه ،پسر یوسفخان مستوفیالممالک (متوفّی  1717ق) ،ساخته
بودند(.همان ،ص )72در بسیاری از اشعار عامیانه نام قهرمانان ناشناس محلّی باقی مانده
است ،ازجمله ترانههایی که در خراسان راجع به نصرو یا نصراهلل(،بهار 137 :1731 ،ـ
 )111در فارس دربارۀ حسینا (کوهی کرمانی 31 :1713 ،ـ 11 ،32؛ همایونی: 1716 ،
 )711 ،717و در ابیانه و اطراف کاشان دربارۀ کریم خان(کوهی کرمانی 126:1713 ،ـ
 )123مشهور است .پس از شکست لطفعلیخان زند (حک 1111 :ـ  1417ق) از
آقامحمّدخان قاجار ،نخستین پادشاه این سلسله ،نیز مردم شیراز تصنیفی
ساختند(.همایونی )112: 1716 ،نام این تصنیف «بازم صداى نى میاد» است:
باالى بام اندران
بازم صداى نى میاد

قشون آمد مازندران
آواز پیدرپی میاد
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جنگى کردیم نیمه تمام
بازم صداى نى میاد

لطفى میره شهر کرمان
آواز پیدرپی میاد

ترانههای اجتماعی بیانگر مشکالت اقتصادی ،فقر ،عادات زشت اخالقی ،مسائل
خانوادگی ،منکرات و انحرافات اجتماعی و ...است .برخی از ترانههای اجتماعی طنز شامل
طنزهای اجتماعی و خانوادگی است که هدف آن تحقیر و تخفیف افراد است .در بخش
طنزهای اجتماعی اغلب مشاغل ،تیپهای اجتماعی ،مجالس ،شهرها ،گویشها ،پوشش،
رفتارهای اجتماعی ،حوادث روز و اتفاقات تقویمی موضوع ترانه است.
ترانههای سیاسی شرححال مبارزان سیاسی و رشادتهای آنان است؛ همچون ،ترانۀ احمدخان
دشتی ،ترانۀ میرزا کوچکخان در گیالن ،ترانۀ مهدی سرخی در فارس ،ترانۀ ججوخان در درگز،
ترانۀ کلنل محمدتقی پسیان در خراسان ،ترانۀ جییندخان در بلوچستان ،ترانۀ هژبر سلطان در
مازندران ،ترانۀ نایب حسین کاشی در کاشان و ترانۀ عمو اوغلوی در آذربایجان.
این ترانهها براساس روح ملی و میهنپرستی با چاشنی سیاسی که در آن ترانهها جهانی
میشود دراین نوع ترانهها واژه وطن ،سرزمین ،خاک و کلماتی ازایندست معمول است؛ مانند
ترانه عارف قزوینی از خون جوانان وطن الله دمیده و …ترانههای ملی و میهنی یکی از عوامل
ارتباط مابین ملتهاست؛ زیرا داستانهای ملی و قصههای مرسوم بینالمللی که در قالب این نوع
ترانهها بیان میشود بیشتر از انواع دیگر ترانه به ادبیات دیگر ملل راه مییابند.
بخشی از این ترانهها بیان قصههایی است با مضمونهای حماسی مثل مغول دختر ،عیسی
خان ،مهدی جان و گرامی خان ،کلو و… .نمونه زیر ترانۀ گرامی خان در کرمان است:
رفتی به دعوا نصف شو
اسب کرند کردی قشو
دشمن نشسته ور کمین
اسب کرند کردی تو زین
شیرم حاللت مادر جان
ننه رودم گرامی خان
رو ور یمین پشت ور یسار
گرامی خانم شد سوار
ای داد هوار ای داد هوار
دشمن به گردش صد هزار
شیرم حاللت مادر جان
ننه رودم گرامی خان
زن جوونش بیوه شد
کفشای گرامی گیوه شد
خون از دلم بر دیده شد
جمعی به رودم خیره شد
شیرم حاللت مادر جان ()24 :1711
ننه رودم گرامی خان

از مشهورترین ترانههای حماسی لری ،دایهدایه است .در خالل جنگ جهانی اوّل،
روسها که متحد انگلیسیها بودند؛ لرستان را اشغال کرده و به مردم بیاحترامی میکردند
و قصد آزار زنان را داشتند ،خشم مردم سبب درگیری و جنگ با بیگانگان و بیرون راندن
روسها تا قزوین شد و در این نبرد مردانی از طوایف لر ،جان باختند .در این الالیی به
جنگهای ایلی در کرمان اشاره دارد:
بخواب یارم به گهواره
اال ال ال گل زیره
چرا خصمش نمیمیره

بابات رفته کرمانه
که ممدخان به زنجیره
که تا دنیا قرار گیره
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اال ال ال گل نعنا
در این کوچه نری تنها

که تا خورشید میآد باال
سرت را میبرند از راه

انارکی سرودی است که زنان در خراسان و برخی نواحی ایران پس از هجوم بیگانگان
و کشتار و انباشت اجساد میخواندند .این شعر گوشههایی از تاریخ کردان خراسان را نشان
میدهد .یکی از ترانههای زنان روستایی فارس هنگام گرفتن کره از دوغ ،گالیهمندی از
بیبهرگی محصول با اعتراض همراه با طنز به حکومت است که بهخوبی نشان میدهد
تاراج اهل دیوان و عمال حکومت تا کجاست:
میزنمش درآیی
مشکی دوغی قرائی
مسکهاش مال دیوونه
دوغش مال چوپونه
رنجش به ما میمونه (صداقتپیشه).413 :1711 ،
روایت دیگر آن چنین است:
بَند مَشکُم قیطونه
مشکی ،مشکی ،مشکونه
مَسکهش مال دیوونه
دوغش مال چوپونه
کرای سیری نخوردُم(.فرهادی)37 : 1731 ،
مشکه زدم تا مُردُم

 .6مسائل خانوادگی و زناشویی
بخش مهم و قابلمطالعۀ اشعار عامه را اشعار زنان تشکیل میدهد.
«ترانههای زنان ،در طیف مضمونی رنگارنگ خود ،بیشتر به بیان رنجها و
دلزدگیهای ناشی از زندگی خانوادگی اختصاص دارد و یکی از مقوالت مهم
آن ،ازدواج ناهمگون است که نزد فولکلور شناسان عنوان «نکاح مجبوری»
دارد(».احمد پناهی سمنانی)111 :1733 ،
در این ترانهها زنان همواره از بدکرداری شوهرانشان شکایت دارند:
این دختر بوره بوره
آبغورهاش نمک داره
یدکش یرقه میره
داروغه جون! عرضی دارم
شوهرم زن کرده
دو نون از من کم کرده.

لب میزنه به آبغوره
حاج علیخان یدک داره
در خونه داروغه میره
دل پردردی دارم
پشتش و بر من کرده

علیه خاله:
سرخ و سفید و پنبه شد
سوسک سیا جزغاله شد.

هرکه عروس عمه شد
هرکه عروس خاله شد
وصف عروس و داماد و نقد هردوی آنها:
نه قند داره نه چایی
قوری لبطالیی
داماد به این سیایی
عروس به این کوتایی
هر دو به هم میایی.
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در این بومیسرود شیرازی روابط عروس با اعضای خانوادۀ شوهر نشان داده میشود:
مادر شوور مار داره
خوارشوور خار داره
جونم ،جونم پدر شوور
برادر شوور کَلْپُک سردیوار داره
اگه بیذاره مادر شوور (فقیری)63 :1721 ،

بیشترین اطالعات در مورد مسائل زناشویی را میتوان از ترانههای عروسی دریافت.
این ترانهها حجلۀ عروس و آرامش اتاق حجله و فضایل داماد را میستایند .در ترانههای
زنانه از ازدواج و جفتیابی و جهیزیه تا تنبه بدنی زنان و اشعار مربوط به مشاغل زنان
همچون قالیبافی ،قابلگی ،مشکزنی ،گلیمبافی ،بافندگی ،شیردوشی و کار در باغ و شالیزار
بازتاب گستردهای داشته است.
آی مشکم و آی مشکم
ننه مشکم مشکوله
ننه مشکم زودی باش

هم روغن و هم کشکم
روغنش توی کشکوله
گـلـه آمـد سـرقـاش(...شاهحسینی)177 :1711 ،

نقش زنان موفق در جامعه همواره در ترانهها انعکاس یافته و اغلب دیدهشده در
ترانههای مربوط به قهرمانان ملّی ،از زنان غیور و سلحشور آنان نامی برده شده است و یا
این ترانهها از زبان مادران یا خواهران و همسران آنان سروده شده است .نمونۀ آن ترانۀ
«گلون بمیره» در سوادکوه است که گلون آن را در سوگ برادرش رشید خان سلطان
سروده است .گاه در ترانهها و اشعار به برخی از القاب زنان مثل ضعیفه ،خاتون ،آبجی،
بیبی و برخی اسامی شاعرانه مثل حوری ،صنم ،نگار و یار و ...اشارهشده است .در
ترانههای زنان گاه به آرایش و پوشش و زینتآالت زنان اشاره دارد:
دختر تو النگی تلنگی
سرمه به چشمان داره

دختر من وسعه به ابرو داره/
سرخاب به لپون داره خلخال به پا داره
(ژوکوفسکی)71 :1714 ،

 .5مسائل دینی و مذهبی
چنانکه در انواع شعر عامه دیدیم مضمون بخشی از سوگها و سرورها و نیایشها و
اشعار کار و سرگرمی مضامین دینی و مذهبی چون ستایش خداوند ،مدح و منقبت
پیامبر و ائمه ،دعا ،ذکر ،طلب مغفرت ،زیارت اماکن مقدس است .گاه خطاب به خداوند
است و درخواست پذیرش گناه:
یارب نظرِ زِ لطف میکُ همه رَ
هرچن که گنَاکارُ و پریشُو حالُم
سحر با یار میکردم مناجات
اگر با بیدالن ،همدم نباشی

در مونده ردُم تو دوا کُ همه رَ
زوّار شهید کربال کُ همه رَ
ندا آمد بیا سوی خرابات
نمییابی تو ره سوی سماوات

در مازندران بخشی از اشعار کتولی* و بیدخوانیها* نیایشهای مذهبی است که در
قالب دوبیتی اجرا میشود(.حسینی )117 :1731 ،در موسیقی بلوچی سپت *خواندن
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(صفت و ستایش خداوند) شامل آهنگ و اشعاری برای سالمت کودک است که زنان به
شکل گروهی از بدو تولد تا چهارده شبانهروز میخوانند(.بوستان )21 :1731 ،در میان
آوازهای مذهبی ،مناجاتخوانی نیایشخوانی و ذکرخوانی و سحرخوانی ازنظر تعداد لحن
و گستردگی نغمه از جایگاه ویژهای برخوردار است:
هزار و هفتصد و یک حمد کاری
شب آدینه و وقت مناجات

به درگاه آمدم با چشم زاری
مرادم را بده قاضیحاجات

الرو* آوازهای مخصوص مراسم عروسی در سیستان و بلوچستان است که ستایشی -
نیایشی است و مضمون آن شکرگزاری از حقتعالی است .در این میان ستایش علی (ع)
بیشترین اشعار عامه را تشکیل میدهد .برای نمونه این رباعیها و دوبیتیهای بیرجندی:
روزِ که علی به جنگ خیبر میرَف
از هیبت ذوالفقارِ شاه مردُو

دُلدُل به هوا چه باد صرصر میرَف
سرهای بریده پیش حیدر میرَف

سر کوه بلند دیدُم علی رَ
اگر بار دگَه بینُم علی رَ

زدُم زانو وُ بوسیدُم زمین ر
زیارت میکُنُم قبر نبی ر

سر کوه بلند فریاد کِردُم
امیرالمؤمنین آن شاه مردُو

امیرالمؤمنین را یادکردم
دل ناشاد ما رَ شاد گَردُو

آرزوی زیارت امام رضا (ع) در اشعار عامه انعکاس یافته است؛ این اشعار بیرجندی
نمونهای از آنهاست:
زیارت کِردیُم امام رضا َر
زیارت کِردیُم هرچه مزارَه

اول قُلف و دوم گلدستهها رَ
بدیدُم صورت شاه و گدا رَ

خودُم اینجه دل و جونُم به مشهد
خداوندا مِرَه مرغ هوا کُ

خودُم اینجه سر انجومُمُ به مشهد
نشینُم وَر لب ایوون مشهد

 .1مسائل اقتصادی

با بررسی و مطالعۀ ترانهها بهخوبی میتوان وضع زندگی و معیشت و کار و اقتصاد فردی
و اجتماعی و نوع و چگونگی هریک را شناخت و تحلیل کرد .در فتوتنامههای منظوم
قدیم به شیوهها و اصطالحات هریک از پیشهها اشاراتی شده است(.برای نمونه نک:
فتوتنامهها و رسایل خاکساریه ،ص  )111 ،77 ،11برخی ترانههای عامه بیانگر فقر و
وضع نامطلوب زندگی مردم است؛ از آن جمله:
اهلل کریم ،هفت نفریم ،نون نداریم ،شب میخوریم ،صبح نداریم ،صبح میخوریم ،شب نداریم.

در این چاربیتی تایبادی عاشق نگران کارکردن معشوق و آسیب دیدن دست اوست:
درو رفت و درو رفت و درو رفت
الهی پیر ناداری بسوزه
گندم)

به یار بیوفا گفتم نرو ،رفت
به دست یار رعنا داس جو رفت (تیغ روی خوشه جو یا
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ترانۀ زیر کامالً زندگی و اسباب و لوازم خاله را نشان میدهد که خاله است و یک بزغاله:
فرش اتاق خاله
شمع اتاق خاله
مرواریای خاله
جاروی اتاق خاله
مهمونیهای خاله

پشم تن بزغاله
از پیههای بزغاله
دندونای بزغاله
از ریشای بزغاله
از دولت بزغاله.

ترانه زیر نشان میدهد لنگ حمام تنها دارایی حسنی است:
هم گل منگوله ،هم سفرۀ نونـه
هم حسنـی بـه سـر میپیچه
هم دخل فروشش هس

هم لنگ حمـومه
هم دور کمر میپیچه
هم لحاف دوشش هس.

ترانه زیر اشارۀ جالبی دارد به کاالیی که از سیستان به کرمان آمده و آن پر قوست.
سیستان به علت وجود هیرمند و دریاچۀ هامون ،مرکز تجمع قو و مرغابی و پرندگان دیگر
دریایی بود و سالها مردم سیستان عالوه بر حصیربافی از جگن ،کاالی عمدهای را که
صادر میکردند پر بود و این پر از طریق راه میان بُر میان سیستان و خبیص (شهداد
کنونی) حمل میشد(.همان ،ص )171
الال الال ملوس ململ
لحافت چیت هندستون
الال ای باد تابستون
بگو بابا عزیز من

که گهوارت چوب صندل
که بالشتت پَر سیستون
نظر کن سوی هندستون
برا رودم کتون (کتان) بستون

مطالعۀ لیکوهای بلوچی ما را با مسائل و مشکالت مختلف جامعۀ بلوچ از قبیل
خشکسالی ،بیکاری ،فقر ،مهاجرت به کشورهای همسایه بهخصوص شیخنشینهای
خلیجفارس جهت به دست آوردن شغل و درآمد مناسب ،ازدواجهای اجباری ،انتقامجویی،
مسائل و مشکالت مرزی و امنیتی بهخوبی آشنا میکند(.شه بخش)77-74 :1716،
 .3مسائل آموزشی
بخشی از اشعار عامه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم جنبۀ آموزش دارند نصابسرایی
آموزش مستقیم واژههای محلی به نوآموزان است .نصابهای محلی* که به گویش محلی
و حاوی آموزش واژگان محلی است؛ مثل نصابالشبّان در معنی  211واژۀ کازرونی و
نصاب بیرجندی اثر ملّا علیاشرف صبوحی بیرجندی که در سال  1172منظوم شده و
 411بیت و بیش از  211واژه گویشی دارد .برخی اشعار قالیبافی* و نقشۀ قالی* مراحل
کار را آموزش میدهد و به کار قالیبافان ،بهویژه مبتدیان ،نظم میدهد .بازیسرودهای
کودکان سرشار از آموزشهای مختلف زندگی است .در ترانههاى برشمردنى ،کودکان با
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اعداد آشنا میشوند؛ برای نمونه «ساناماالر» * در ادبیات ترکی اشعاری است که با خواندن
آن شمارش اعداد را به کودک یاد میدهند .همچنین «الیالر»* در ادبیات آذری در
پرورش فکر و ذوق زیباییشناسی و رشد عوامل درونی و تربیت کودکان نقش دارد و یکی
از نخستین عواملی است که در درک مفاهیم موسیقی و پرورش ذوق هنری کودکان
تأثیرگذار است(.اشراقی )31 :1711 ،چیستانهای منظوم* را اغلب برای کودکان
میسازند و گویا از ابتدا برای تیزی ذهن و تربیت و آموزش کودکان بناشده است .سازندگان
چیستانها ،میخواستهاند شناختی از اشیای پیرامون به مخاطبان بدهند یا با دادن
مشخصات ،نکاتی را به شنوندگان منتقل یا نکاتی از مطالب اجتماعی و خانوادگی را به
آنها القا کنند.
 .1مسائل فرهنگی و اشاره به آدابورسوم ،آیینها و باورها و اساطیر
بیتهای کردی* ازنظر جامعهشناسی بیانگر حیات اجتماعی گذشتگان هستند و بسیاری
از مسائل اجتماعی مانند جنگ ،شکار ،ورزش ،جشن ،سوگواری و آداب اجتماعی در آنها
به تصویر کشیده شده است(.فتاحی قاضی ).711 :1717 ،ترانهها در هر محل رنگ و
خاصیت همان جا را به خود مى گیرد؛ ازاین رو ما را بافرهنگ مادى و معنوی از قبیل
آداب و سنن ،پوشاک ،خوراک ،مسکن ،کار و ...آشنا مى کند.
در این دوبیتی شیرازی بهرسم آب تربت دادن به فرد در حال مرگ اشاره دارد .دست و
پای فرد محتضر را به هنگام مرگ حنا میبستند و آب تربت امام حسین (ع) معروف به
آب شهادت (کتیرایی)466 :1761 ،میخوراندند:
بلندباال بده یک آب خوردن به پهلویم بیا در وقت مردن
که جون تسلیم کنم در وقت مردن
به پهلویم بیا آب تربتم ده
(فقیری)13 : 1721 ،
باور مردم به خال چنین به شعر درآمده است:
هرکه دارد خال گَرده ،آن نشانش عمّه گرگه
هرکه دارد خال پا ،آن نشان کربال
هرکه دارد خال رو ،آن نشانش آبرو
هرکه دارد خال دَس ،آن نشانش مشهدس
هرکه دارد خال سینه ،آن نشانش وصله پینه هرکه دارد خال گردن ،آن نشانش دزدى
کردن (کتاب هفته ،ش )6

حتی برای دفع چشمزخم و اسپند دودکردن این ترانه را میخوانند:
اسفند سى و سه دونه
اسفند و اسفندونه
هرکه از دروازه بیرون برود
از خویش و قوم و بیگونه
کور شود چشم حسود و بخیل
هرکه از دروازه تو بیاید
کى کاشت؟ پیغمبر .کى چید؟ فاطمه.
شنبه زا ،یکشنبه زا ،دو ...جمعه زا
براى کى دود کردند؟ براى امام حسن و امام حسین
به حق شاه مردان ،درد و بال بگردان
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در این دوبیتی به رسمی اشاره دارد که در فارس در شب اول بر سر قبر مرده شمع یا
آتش روشن میکنند:
سفید و نازک و بورم بیایه
خرامون بر لب گورم بیایه

بگو تا دلبر هورم بیایه
دو الله شمع کافوری به دستش

نوع معیشت و سطح زندگی مردم بهخوبی از البه الی این ترانهها پیداست:
سرقلیون میخکدار خوبه
برای آدم پولدار خوبه

عزیزم یار خوبه یار خوبه
زنای پاسفید و دس حنایی

گاه مضامین اساطیری و افسانهای در شعر عامه راه مییابد .یکی از مضامین اساطیری
در افسانههای ایرانی تبدیل ،دگردیسی و تغییر شکل و ماهیت قهرمان است .این
تبدیلشدن /کردن قهرمان به جانورانی چون طوطی ،آهو ،موش یا پری است و یا به نبات
و جماد .قهرمان خود با طلسم تغییر ماهیت میدهد یا او را تبدیل میکنند .نقل روح از
کالبدی به کالبد دیگر که گویا بازتاب اعتقاد به تناسخ هندوان است ،معادل بنمایۀ شمارۀ
 631آرنه /تامپسون است(.رک :مارزلف )114 :1731 ،ملکجمشید در خسرو دیوزاد به
آهو ،مهرانگیز به روباه ،ملک بهمن به گرگ و جادوگر به عقاب تبدیل میشود و افسانۀ
دختر انار ،دانۀ انار به نسترن ،عرقچین ،کبوتر ،چنار و سرانجام به دختر بدل میشود .این
بنمایه در اشعار عامه نیز راهیافته است .در ترانۀ معروف زیر روییدن دستۀ گل از خون
لب یار یادآور اسطورۀ روییدن گیاه اسرووشان از خون سیاوش است .کفتر شدن گل پرپر
و تبدیل کفتر به آهو و آهو به ماهی نیز از همین مقوله است:
دیشب که بارون اومد
رفتم لبش ببوسم
خونش چکید تو باغچه
رفتم گلش بچینم
رفتم پرش بگیرم
رفتم کفتر بگیرم
رفتم آهو بگیرم

یارم لب بون اومد
نازک بود و خون اومد
یه دسته گل دراومد
پرپر شد و ور اومد
کفتر شد و هوا رفت
آهو شد و صحرا رفت
ماهی شد و دریا رفت (هدایت)414 :1737 ،

و نظیر آن در دوبیتیهای محلی فراوان است:
دو پنج روزه که یارُم نیست پیدا
بگستُم کوه و صحرا ،او ندیدُم

مگر آهو شده رفته به صحرا
یقین ماهى شده رفته به دریا

در این متل منظوم هم این روند زنجیرهای و دگردیسی را میتوان دید:
تو که ماه بلند آسمانی
اگه ستاره بشی دورم بگردی
اگه ابری بشی رومو بگیری
اگه باران بشی شر شر بباری
اگه علف بشی سر در بیاری
اگه بره بشی سرمه بخوری

منم ستاره میشم دورت میگردم
منم ابری میشم روتو میگیرم
منم باران میشم شر شر میبارم
منم علف میشم سر درمیارم
منم بره میشم سرته میخورم
منم قصاب میشم سرته میبرم
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منم دشک میشم تو اتاق میافتم
منم عروس میشم رویت میشینم
منم داماد میشم پهلوت میشینم
منم بادی میشم درایه میبندم

اگه قصاب بشی سرم ببری
اگه دشک بشی تو اتاق بیفتی
اگه عروس بشی رویم بشینی
اگه داماد بشی پهلوم بشینی

 .1مسائل جغرافیایى و طبیعی
اشعار عامه بازتابندۀ مختصات جغرافیایى ،اقلیمى است .گاه نشانیهایی دقیق از مکان
و منطقهای میدهد:
کدوم شهره که اسمش سلبسونه (سروستانه)
دو قهوهخونهاش قصری بسازین

دو قهوهخونهاش آبی رونه
ول من میخوا چن روزی بمونه

طبیعت و عناصر طبیعی چون آسمان ،ماه ،ستاره ،ابر ،آفتاب ،زمین ،درخت ،سنگ،
رود ،دریا ،سبزهزار و طبیعت بیکران حضوری زنده در شعر عامه و روستایی دارد .در
بیتهای کردی به کوهها ،رودخانهها ،حیوانات و چگونگی آبوهوا اشاره شده است.
«سابوناتی» نوعی تصنیف منسوب به اسطهبانات در استان فارس و در وصف این شهر
است:
هوای سابونات سرده خدایا

دلم از غصه پر درده خدایا

در بررسی درونمایه شروه ،پیش از هر چیز باید به عوامل مؤثر در موسیقی بوشهر
اشاره کرد؛ ازجمله آنکه بوشهر به سبب موقعیت خاص جغرافیایی خود ،گذرگاه و محل
سکونت قومها و ملتهای مختلفی بوده که به دالیل مختلف ازجمله تجارت ،مهاجرت
اختیاری یا اجباری و نیز اشغال نظامی ،وارد این سرزمین شدهاند .طبیعی است که هرکدام
از این اقوام مهاجر ،بهواسطۀ آمیزش یا مراودتهای مداوم ،بهنوعی در فرهنگ ،ادب و هنر
ساکنان بومی بوشهر تأثیر داشته و گاه موجب دگرگونی شدهاند و در این میان موسیقی
بوشهر بیش از هر قوم و ملیتی تحت تأثیر فرهنگ و موسیقی آفریقایی و عربی است...
دومین عامل ...مهاجرت موقت اهالی این منطقه به کشورهای غربی همجوار جهت کار و
کسب و معاش و نیز دریانوردی و تجارت ساکنان این سامان در کشورهای حوزه
خلیجفارس ،دریای عمان ،سومالی ،تانزانیا و هند است .عامل سوم ویژگیهای محیط
جغرافیایی است که نهتنها بر موسیقی و هنر این مرزوبوم ،بلکه بر روی زندگی ،رفتار و
گفتار آنها نیز تأثیر گذاشته است .از همینرو ،تأثیر شرایط سخت طبیعی ،گرما،
خشکسالی ،رطوبت زیاد ،کمبود امکانات ،وضعیت دشوار زندگی ،دریا ،ماهیگیری و
دریانوردی در جایجای موسیقی این دیار مشهود است(.شریفیان)47-71 :1711،
نتیجهگیری
با توجه به تنوع مسائل زندگی و نیاز مردم ،شعر عامه نیز مضامین ،درونمایه و موضوعات
متنوع دارند:
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مسائل شخصی (عشقها ،آرزوها ،اندوهها ،شکوهها) :در  61گونه بهطور مستقیم و در
بقیۀ گونهها بخش مهمی از اشعار کار ،سرور ،سوگ و انواع دیگر شعر عامه نیز عاشقانه
است .سوگسرودهای قومی ،ملی و دینی تمام مضامین حزنانگیز دارند .بخش مهمی
از اشعار عامه بهخصوص آن دسته که زنان خواننده یا سازنده آنها هستند ،واگویۀ
غمها ،نگرانیها ،گالیهها و مسائل زنان است؛ مثل الالییها .یکی از کارکردهای ترانهها
محلی انعکاس آرزوهای نهفته یا سرکوبشده مردمان است .در اشعار کار شاید
بیشترین آرزوها نهفته باشد.
مسائل ملی ،سیاسی -اجتماعی و تاریخی :در این نوع ترانهها واژه وطن ،سرزمین،
خاک و کلماتی ازایندست معمول است .این مضامین در سوگها و سرورها و آیینهای
ملی خوانده میشود .برخی تصنیفها مضامین ملی دارند .بخشی از این ترانهها بیان
قصههایی است با مضمونهای حماسی مثل مغول دختر ،عیسی خان ،مهدی جان و
گرامی خان ،کلو و….
مسائل خانوادگی و زناشویی :اشعار عامه نشان میدهد روابط خانوادگی میان زن و
شوهر ،پدر و مادر و فرزندان و اقوام و سایر اعضا باهم چگونه بوده است .بیشترین
اطالعات در مورد مسائل زناشویی را میتوان از ترانههای عروسی دریافت.
مسائل دینی و مذهبی :مضمون بخشی از سوگها و سرورها و نیایشها و اشعار کار
و سرگرمی مضامین دینی و مذهبی چون ستایش خداوند ،مدح و منقبت پیامبر و
ائمه ،دعا ،ذکر ،طلب مغفرت ،زیارت اماکن مقدس است.
مسائل اقتصادی :با بررسی و مطالعۀ ترانهها بهخوبی میتوان وضع زندگی و معیشت و
کار و اقتصاد فردی و اجتماعی و نوع و چگونگی هریک را شناخت و تحلیل کرد.
مسائل آموزشی :بخشی از اشعار عامه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم جنبۀ آموزش
دارند نصابسرایی آموزش مستقیم واژههای محلی به نوآموزان است .برخی اشعار
قالیبافی* و نقشۀ قالی* مراحل کار را آموزش میدهد .در ترانههاى برشمردنى،
کودکان با اعداد آشنا میشوند؛ چیستانها ،شناختی از اشیای پیرامون به مخاطبان
میدهند یا با دادن مشخصات ،نکاتی را به شنوندگان منتقل یا نکاتی از مطالب
اجتماعی و خانوادگی را به آنها القا میکنند.
مسائل فرهنگی و اشاره به آدابورسوم ،آیینها و باورها و اساطیر :اشعارعامه بیانگر
حیات اجتماعی گذشتگان هستند و بسیاری از مسائل اجتماعی مانند جنگ ،شکار،
ورزش ،جشن ،سوگواری و آداب اجتماعی در آنها به تصویر کشیده شده است .گاه
مضامین اساطیری و افسانهای در شعر عامه راه مییابد.
مسائل جغرافیایى و طبیعی :اشعار عامه بازتابندۀ مختصات جغرافیایى ،اقلیمى
است .گاه نشانیهایی دقیق از مکان و منطقهای میدهد.
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بررسی ویژگیهای زبانی در رمان «بیوتن» و پیوند آن با معنا
مریم رامین
امینه

نیا1

محمدزاده4

چکیده
رمان بیوتن اثر رضا امیرخانی یکی از داستانهای موفق و تأثیرگذار در حوزه ادبیات داستانی است
که با توجه به مسائل ساختاری ،زبانی و سبکی از یک سو ،و رویکرد اجتماعی-انتقادی به جنگ
و آسیبهای روانی وزیستی آن از سویی دیگر ،هم توجه جامعه علمی و دانشگاهی را جلب کرده
و هم تأملِ منتقدان رمان جنگ و جریانشناسیِ ادبیات داستانی دفاع مقدس را در پی داشته
است .رمان بیوتن (از عنوان گرفته تا سطر آخر کتاب) نشان میدهد که برخورد امیرخانی با زبان،
برخورد متعارف نبوده است .بازیهای واژگانی ،سرهم نویسی و جدا نویسی واژهها و ضمایر،
جایگزینی عدد به جای کلمه ،چندزبانی ،زبان محاورهای و کوچهبازاری ،برجستهسازی زبان در
این اثر منجر شده است که بیش از همه طرز نگارش آن از این کلمه آشناییزدایی کرده تا گفتمان
بیوطنی و آسیبهای آن را مؤکد سازد .در نگارش این رمان چند زبان (فارسی ،عربی و انگلیسی)
در پیوند با معنا /آوا قرار میگیرد .از این رو ،در مقاله حاضر شگردهای زبانی رمان بیوتن در پیوند
با معنا و گفتمان مورد نظر امیرخانی بررسی میشود .بهنظر میرسد امیرخانی از این طریق
خواسته تقابل و سرگردانی میان سنت و مدرنیته را در مفهوم تقابل فرهنگ «خود» و «دیگری»
برجسته کند.
واژههای کلیدی :بیوتن ،شگردهای زبانی ،معنا ،امیرخانی.

 .1مقدمه
رضا امیرخانی داستاننویس و منتقد ادبی است که با آثار داستانی «منِ او»« ،ارمیا»،
«قیدار» و «بیوتن» خود را به جامعه داستاننویسان ایرانی معرفی کرده است .از این میان،
رمان بیوتن بهدلیل شاخصهای زبانی و آشناییزدایی در فرم نگارش معمول عنوان کتاب
«بیوطن» و شگردهای چاپی توجه منتقدان را برانگیخت .بیتردید ،هر نویسنده به شیوۀ
مخصوص خود مینویسد که سبک او را میسازد .اگرچه زبان ترکیبی از کلمات و جمالت
 .1استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبدکاووس
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبدکاووس
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است ،این دو عامل بهتنهایی در جلب توجه مخاطب کفایت نمیکنند .خواننده مشتاق
کلمه و جمله نیست ،آنچه خواننده را مجذوب رمان میکند ،شیوۀ گفتن وچگونگی
قرارگرفتن کلمهها وجملهها درکنار یکدیگراست .این «چگونگی گفتن» است که سبک و
یا همان شیوۀ نگارش نویسنده را تشکیل میدهد .به همین دلیل قبل ازهر چیز سبک
نویسنده باید مورد توجه و بررسی قرار بگیرد.
سبک به رسم و طرز بیان نویسنده اشاره دارد؛ درواقع تدبیر و تمهیدی است که
نویسنده در نوشتن بهکار میگیرد.
سبک آرایش کلمات است به طریقی که آناً فردیت نویسنده و فکر و نیت
او را بیان کند .بهترین سبک برای ارائه هر منظوری آن است که تقریبا
تطبیق کاملی میان زبان و افکار هر کس بهوجود آورد .سبک ترکیبی از دو
عنصر است :فکری که باید بیان شود و فردیت نویسنده (میرصادقی:1736 ،
.)216
بر این اساس ،بیوتن نیز سبک خاص نویسنده را معرفی میکند که گویا چگونه گفتن
در آن جلوه و اهمیت بیشتری یافته است .حتی عنوان برخی فصلهای کتاب نیز توجه به
فرم و زبان را نشان میدهد .این رمان هفت فصل دارد :فصل :1یعنی؛ فصل :4پنج؛ فصل:7
مسکن؛ فصل :1پیشه؛ فصل :2زبان؛ فصل :6ژنتیک؛ فصل :3مراثی.
عنوان فصلهای یک ،دو و پنج ،شگردهای زبانی امیرخانی را در پیوند با معنا نشان میدهد.
تقریبا نظریههای زبانشناسی بر این توافق دارند که
جمله آمیزهای از فرم و محتواست .در دستور زبان گشتاری-زایشی نوین،
جمله را ترکیب روساخت و ژرفساخت قلمداد میکنند .روساخت الیه
مشاهد پذیر یا بیانشده جمله است .در بارزترین حالت به نمادهای آوایی
و نوشتاری جمله روساخت میگویند .اگر روساخت را اندکی انتزاعیتر در
نظر بگیریم ،نحو جمله میتواند روساخت باشد .ژرفساخت محتوای
انتزاعی جمله است« .ساختاری معنایی» که بیان میشود (فاولر:1771 ،
.)44
در رویکرد نقشگرا ،از نظر هالیدی «زبان ،نظام معانی بههمراه صورتهایی است که
از طریق آن صورتها معانی تشخیص داده میشوند (آقاگلزاده .)17 :1771،در نظریه
کنش گفتار و گفتمان -که زبانشناسانی چون آستین ،گرایس ،جان سرل در باب آن
اظهار نظر کردهاند -پیوند کنش زبانی و گفتمان بررسی شده است.
زبانشناسان معتقدند اهمیت عمده نظریه کنش زبانی در پیدایش
روشهای نوین مطالعات زبانی بهویژه تحلیل گفتمان در این است که این
نظریه پلی میان نظریه انتزاعی زبانشناسی و واقعیات و مشاهدات عینی
چگونگی کاربرد زبان ایجاد میکند (همان.)42 ،
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بنابراین ،در مطالعههای زبانی و فرم اثر -که معموال چگونه گفتن برجسته میشود-
نمیتوان به مسأله معنا بیاعتنا بود؛ زیرا «مادام که این چگونه گفتن در حد مسألهای
مربوط به اسلوب باقی مانده باشد و نقش معنا را مشخص نکند از دوگانگی فرم و محتوا
خالصی نخواهد داشت» (موران .)171 :1717 ،بر این اساس ،مطالعات زبانشناسی و
تحلیلهای گفتمانی کارکرد کنشهای زبانی را در تولید و شکلگیری معنا بهخوبی نشان
میدهد؛ چرا که «تحلیل ویژگیهای زبانی متن بهناگزیر مستلزم تحلیل پرکتیس گفتمانی
است» (یورگنسن و فیلیپس.)141 :1771 ،
بر این اساس ،مقالۀ پیش رو با بررسی ویژگیهای سبکی بیوتن در حوزه زبان و در
پیوند با معنای ایدئولوژی و گفتمان ،در پی پاسخ به این پرسش است که برجستگیهای
سبکی و زبانی تا چه اندازه در پیوند معنا و گفتمان مورد نظر نویسنده است؟ برای رسیدن
به این مقصود ،از روشهای سبکشناسی انتقادی در الیه واژگانی و تعیین تعامل زبان و
ایدئولوژی بهره جستهایم.
سبکشناسی انتقادی یکی از رویکردهای سبکشناسی است که با تجزیه و تحلیل
ویژگیهای سبکی هر متن ،چگونگی کاربرد یا شکلگیری مفاهیم اجتماعی را در زبان
مورد بررسی قرار میدهد ،و از لحاظ مبانی نظری بر زبانشناسی انتقادی و تحلیل گفتمان
انتقادی تکیه دارد .راجر فاولر را یکی از اولین و مهمترین مطرحکنندگان نگرش انتقادی
میتوان بهحساب آورد .او و همکارانش در دانشگاه ایست انگلیا به این مساله پرداختند که
چگونه مفاهیم اجتماعی (مانند قدرت و ایدئولوژی) در زبان بازنمایی میگردند و چگونه
زبان بر شیوه فهم ما از جهان اثر میگذارد .مطالعات فاولر و همکارانش در این زمینه به
پدید آمدن شاخه جدیدی به نام زبانشناسی انتقادی منجر شد و سپس با نام تحلیل
گفتمان انتقادی ادامه یافت .نورمن فرکالف یکی از مشهورترین کسانی است که در زمینه
تحلیل گفتمان انتقادی کار کرده .مطالعاتی که در زمینه نقد زبانشناسی و تحلیل گفتمان
انتقادی انجام شده نیز بر مبنای دستور نظاممند نقشگرای هلیدی صورت پذیرفته است
(درپر.)16 :1774 ،
در سبکشناسی انتقادی ،هدف از تجزیه و تحلیل متن ،نشان دادن ارتباطات پنهان و
ایدئولوژی پوشیده در آن است .بهعبارت دیگر ،هدف کشف اطالعات در زیرسطح زبان
است بهمنظور آشکار ساختن انتخابهای زبانی که معنای متن را شکل میدهند .از آنجا
که ایدئولوژی متن از برخورد اطالعاتی که از متن برمیآید با باورها و تصورات خواننده یا
همان آگاهیهای پیشین او قابل دریافت است ،و خوانندگان مختلف باورهای گوناگون
میتوانند داشته باشند ،جنبه اشتراک خوانندگان در دریافت باوری همسان از متن را
مالک قرار میدهیم و آن را ایدئولوژی متن مینامیم .به تعبیر دیگر ،ایدئولوژی متن را
عبارت میدانیم از مجموعه تصورات یا باورهای مشترکِ دریافتشدنی از متن (همان-34 ،
 .)31رابطه معنادار واژگان با ایدئولوژی و قدرت را میتوان با بررسی بسامد رمزگان
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اجتماعی فرهنگی سیاسی و دیگر ساختارهای اجتماعی نشان داد .همچنین شاخصهایی
که نویسنده برای افراد و نهادها بهکاربرده و بسامد واژههای نشاندار در سخن وی
نشاندهنده پیوند متن با ایدئولوژی هستند .نوع رمزگان در الیه واژگانی و نقش آن رمزگان
در متن ،میزان وابستگی و دلسپردگی مولف به گفتمانهای مسلط و نسبت او با
ایدئولوژیها و نهادهای قدرت را مشخص میکند (فتوحی رودمعجونی:1771 ،
461و.)461
 .1خالصه رمان بیوتن
ارمیا رزمنده جانبازی است که پس از پایان جنگ هر سهشنبه بر سر مزار دوست شهیدش
میرود و در آنجا به آرمیتا ،دختری ایرانی مقیم آمریکا که برای پروژه تحقیقاتی به ایران
آمده ،عالقهمند میشود .او در پی این عالقهمندی ،به آمریکا میرود تا با آرمیتا ازدواج
کند .با ورودش به آمریکا ،با افرادی چون خشی ،سوزی ،جانی ،میاندار و جیسن آشنا
شده ،با مشکالتی مانند :مسکن ،شغل ،خوراک و حتی تضادهای فکری با آرمیتا مواجه
میشود و شغل رانندگی لیموزین و توزیع گوشت حالل را امتحان میکند .ارمیا -که دچار
سرگردانی شده -بهطور اتفاقی با حاج مهدی یکی از دوستان قدیمیاش دیدار میکند .در
پایان ارمیا در جستجوی سوزی که در جنگل اسموکی خوکشی میکند ،توسط پلیس
فدرال آمریکا به اتهام قتل سوزی دستگیر و دادگاهی میشود که حاج مهدی به کمک او
میآید.
 .6حیث واژگانی
سبکشناسی انتقادی در الیه زبانی«واژگان نشاندار و بینشان ،واژگان عامیانه و رسمی،
رمزگان متن ،واژگان مترادف ،متقابل و تکراری را بررسی میکند» (دُرپر)33 :1777 ،؛ با
این هدف که تبیین کند موارد مورد بحث در الیه واژگانی چگونه در خدمت بیان ایدئولوژی
قرار میگیرند .در بررسی رمان بیوتن ،مواردی چون واژگان نشاندار ،تکرار ،زبان عامیانه
و زبان رسمی مورد بحث قرار گرفته است .از آنجا که رمان بیوتن ویژگیهای زبانی خاص
خود را دارد ،مواردی چون چندزبانی ،بازیهای زبانی و طرز نوشتار یا چاپ ،اسم صوت و
اتباع ،در ترسیم سبک زبانی آن مورد توجه قرار گرفته است که از میان آنها چندزبانی
در خدمت موضع و گفتمان نویسنده است.
 .1-6بیوتن :واژه نشاندار /بازی واژگانی
مهمترین بازی زبانی در این رمان را نویسنده درمورد عنوان کتاب بهکار برده است؛
بیوتن برجستگی خاصی به کل رمان داده .درواقع ،اولین شگرد امیرخانی در طرز نوشتن
«بیوتن» خود را نشان میدهد .با همین عنوان بهظاهر نامتعارف ،امیرخانی توجه مخاطب
را بهصورت /فرم نشان میدهد؛ شگردی که گویا قرار است گفتمان نویسنده را برسازد.
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این طرز نوشتار نوعی رفتار آشناییزدایانه است با «بیوطن» .بهنظر میرسد «بیوطن»
به اندازه «بیوتن» مفهوم سرگردانی ،تعلیق و بیوطنی -که همان تعلیق میان سنت و
مدرنیته ،آرمانهای دفاع مقدس و جهان مدرن و معاصر و تقابلهای فرهنگ خودی با
دیگری در مقام غیر -را که گفتمان غالب نویسنده باشد ،نمیرساند؛ اما بیوتن با
آشناییزدایی نوشتاری توانسته این منظور به انجام رساند .آشناییزدایی اصطالحی است
که شکلوفسکی در مطالعه روشهایی که به اثر جنبه تازگی و شگفتی میدهد ،بهکار برده
است« .به گفته او ،ما هرگز نمیتوانیم تازگی دریافتهایمان از اشیا را حفظ کنیم ...این
وظیفه خاص هنر است که آگاهی از اشیا را که به موضوع عادی آگاهی روزمره ما تبدیل
شده است به ما بازگرداند» (سلدون و ویدوسون .)17 :1733 ،شکلوفسکی میان
آشناییزدایی و فرم نوعی مالزمه را تأیید میکند که هرجا آشناییزدایی دیده میشود،
فرم حضور دارد ولی این نکته میتواند گمراهکننده باشد .نه هر فرمی فرم هنری است و
نه هر آشناییزدایی خالقیت هنری (شفیعی کدکنی .)77 :1771 ،آنچه نویسنده از این
طرز نوشتار و تلفظ آن برمیسازد ،به این شرح است:
  /Biyutenنوعی از ویتامین بی؛  /Boyutenتلفظ واژۀ عربی بیوتٍ :خانهها  /Bivatanاز ترکیب بی  +وتین (با اندکی تغییر در وتن) در معنای رگ گردنکه میتوان مفهوم مجازی تعصب ،اصالت را از «رگ» استنباط کرد .کما اینکه صورت
منفی این کلمه :بیرگ در معنای مجازی به فردی بی اصالت و ریشه اشاره میکند.
  /Bivatanاز ترکیب بی +وتن در معنای بیوطن .به نظر نمیرسد مقصود از«وطن» همانی باشد که در عصر مشروطه به تأسی از «مفهوم غربی وطن» شکل گرفت
که جنبه دینی و عقیدتی نداشت و به جغرافیا و عرصه وسیع فرهنگی ایرانی اطالق
میشد (نگ .شفیعی کدکنی17 :1771 ،و .)21مفهوم وطن در رمان امیرخانی ،شمول
وسیعتری از جغرافیای ایران دارد و به مفاهیم «خانه»« ،سرزمین» ،فرهنگ (که فرهنگ
دینی و دفاع مقدس را نیز دربرمیگیرد) ،داللت میکند.
در کنار بازیهای زبانی -که امیرخانی از این واژه برساخته است و بدان برجستگی
بخشیده -مورد سه و چهار با مفهوم گفتمانی امیرخانی مناسبت مییابد .این رفتار صوری
با زبان در تولید معنا یا شمول وسیعتری از یک معنای معمول تأثیر میگذارد و نوعی
ایدئولوژی و گفتمان را برمیسازد .از این رو نمیتوان تصور کرد که این جنبه از ویژگی
زبانی رمان صرفا نمایش فرمالیستی است .میتوان گفت بیوتن واژهای نشاندار است .واژه
بینشان تنها نمادی از واقعیتاند و به مصادیق ذاتی یا تجریدی اشاره دارند؛ درحالیکه
واژههای نشاندار عالوهبر اشاره به مصداق خاص ،نگرش گوینده و نویسنده را نیز دربردارند
(یارمحمدی.)171 :1717 ،
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 رفتم دکتر ،میگوید :بیوتن بدنت کم شده است .میگوید بیوتن ویتامینیاست از گروه ویتامین بی ،که از شکستن و ترک خوردن ناخنها جلوگیری
میکند (امیرخانی.)713 :1777 ،
 چرا ما بی وتن شدیم؟! میخواهم برگردم ایران .دوست دارم برگردمتهران( ...همان.)711 ،
 ثم لقطعنا منه الوتین ...سپس شاهرگش را پاره میکنیم ...آرمیتا تازه ازراه رسیده بود .ارمیا داشت با تهماندهی انبان لغاتش خود را سرگرم
میکرد :وتین یعنی رگگردن .وتن یعنی قطع الوتین .وتن الوتین ..رگ
گردن را زدن .آرمیتا به جای سالم گفت :بی وتن و بی وتین و بی کلمهی
عربی نمیتوانی دم افطار دو کلمه با من حرف بزنی؟ دو کلمه حرف! بی
وتن و بی وتین ...آرام گریست :حرف ...حرف ...بی وتن! (همان.)171 ،
 .1-6ارمیا و آرمیتا :واژه نشاندار و بینشان
انتخاب نام ارمیا -که نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل در زمان بخت نصر است و در کتاب
عهد عتیق به آن اشاره شده است -و امیرخانی در رمان به مطالبی از کتاب عهد عتیق
اشاره میکند:
ارمیا یعنی همین بابایی که دستکم صد پلیس کنار گیت دورهاش کردهاند.
یک آدم نه خیلی معمولی با موهای مجعد و ریشهای بلند جوری که هر
جوری که لباس بپوشد _و لو شلوارِ کوتاه_ و هرجایی برود _ولو فرودگاه
جی .اف .کی_ عبداهلل بودنش تابلو است .البته تورات عهد عتیق براین باور
است که ارمیا یعنی ارمیای نبی .در کتاب ارمیای نبی او را فرزند حلقیا
مینامد و معاصرِ یهویاقیم ابن یوشیا و برادرش صدقیا ابن یوشیا از پادشاهان
یهودا؛ که البته هیچ ارتباطی با جی.اف.کی ندارند .عهد عتیق خطاب به او
مینویسد :بدان که ترا امروز بر امتها و ممالک مبعوث کردم تا از ریشه
برکنی و منهدم سازی و هالک کنی و خراب نمایی و بنا کنی و غرس
بنمایی ......و ارمیا زیر لب میگوید :آخر چه جوری؟.
این نام بدون هدف انتخاب نشده است و یک واژهی نشاندار است که معنای سنت و
ریشهداری دین و پایبندی بدان را میرساند .ضمن اینکه نام شخصیت اصلی رمانی از
امیرخانی به همین عنوان نیز بوده است.
در مقابل گویا آرمیتا از ارمیا ساخته شده است و تقابل سنت و فرهنگ با ارمیا را نشان
میدهد .ارمیا بهعنوان فردی که به اعتقادات مذهبی و سنتی پایبند است ،در مقابلِ آرمیتا
که همه چیز دنیای مدرن را پذیرفته -قرار گرفته است .این تقابل در بحثهایی کهدرمورد مسائل مذهبی صوردت میگیرد ،بهخوبی دیده میشود:
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آرمیتا و خشی مبهوت ارمیا را نگاه می-کنند .ارمیا نمیداند که چه جوابی
بدهد .سری تکان میدهد و لبخند میزند :یزید را لعنت کردم! قاتل امام
حسین را! نباید؟ آرمیتا به تاسف سری تکان میدهد که نه (امیرخانی،
.)171 :1777
امیرخانی در این عبارتها« :باورم نمیشد که آیهای از قرآن را بتواند از حفظ بخواند! "إن
بعضَ الظَن إثم ".در سرم دورانی است .صدای سنتی میگوید :یعنی همانا بعضی از زنها
فقط اسماند .مثل همین آرمیتا» (همان ،)61 ،واژه /نام ارمیتا را بینشان میکند .به یک
معنا ارمیتا از هرگونه مفهومی تهی میشود.
بهکار بردن کلمات مهمل «آلباال لیل واال» -که در اواخر رمان معلوم میشود -معکوس
آن «البالء للوالء» بوده -و چندین بار در رمان تکرار میشود ،نیز نوعی بازی واژگانی است
که واژه «البالء للوالء» را نشاندار میکند.
گاهی این بازیهای کالمی که از زبان شخصیتهای رمان بیان میشود ،به واژههای
نشاندار تبدیل نمیشوند؛ منتها هدف گوینده صرفا بازی نیست .در عبارت «منظوری
نداشتم فرق میکند با من زوری نداشتمها!!!» (همان ،)176 ،تأکید میشود که بیغرضی
در کالم بهمعنای عدم قدرت گفتمانی نیست .درواقع ،امیرخانی با این بازیِ بهظاهر
سطحی ،بر توان گفتمانی خویش تأکید میکند« .کُلُّ من علیها فَانِ! یعنی هر "من"
برایش "فانی" است .برای هر انسانی تفریحی گذاشتهایم .دوباره میخندد جیسن من و
فان عربی را انگلیسی خوانده است .ارمیا هیچ نمیگوید .اما خشی از رو نمیرود» (همان،
 .)463انسانهای سردرگم و بیهویتی چون جیسن و خشی برای فرار از عقاید و باورهای
مذهبی و بیقیدی ،آنها را درجهت خواسته و نظر خود تعبیر میکنند .امیرخانی در جای
دیگری می نویسد« :میخواست سوره والشمس و ضحیها را از حفظ بخواند .ایستاده بود
پای تخته و رسیده بود به فکذبوه فعقرها فدمدم علیهم ربهم و گیر کرده بود .همین سوزی
آن زمانها جلوِ کالس مینشست دست بغل دستیش را گرفته بود و میزد به خودش...
بزن بهم! بزن بهم!» (همان .)463 ،در اینجا بیاعتقادی و بیاهمیت بودن اعتقادات مذهبی
را از سوی شخصیتهای داستانی میبینیم.
خشی اضافه می-کند :قلب قرآن است سوره یاسین .همین سورهی یاسین
که اتفاقا به عربی شبیه به یس مینویسندش ،ابتدایش تشکیل شده است
از حروف مقطعه .حروفیه میگویند که حرف مقطعه هر کدام نمایانگر
کلمهای هستند .آیا نباید این را ما متوجه شویم که قلب قرآن یاسین است
و یاسین ابری وییشن یا و سین است و این  4حرف به عربی یعنی اول
یونایتِد ستیت؟! (همان.)427 ،
شاید چنین به نظر برسد که این بازیهای زبانی یکجور زیباسازی کالمی باشد؛ اما
در نگاه عمیقتری این بازیهای زبانی مفاهیم و گفتمان مورد نظر نویسنده را به دوش
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میکشند .نویسنده با بهکارگیری این بازیهای زبانی ،تعرضها ،سردرگمیها و حیرانی
شخصیتها را نسبت به عقاید و اعتقادات و فرهنگ و هویت خود ،ترسیم میکند .البته
این بازیهای زبانی جنبه زیباسازی نیز دارند و یکی از خصوصیات سبکی نویسنده به
شمار میروند.
 .6-6تکرار
در بالغت« ،تکرار» یکی از مواردی است که از طریق آن بر کلمه یا جملهای تاکید میکنند.
در الیه واژگانی تکرار را بهعنوان عنصر تاکیدی مورد بررسی قرار میدهیم .تکرار در رمان
بیوتن صرفا جنبه زیباییشناسی ندارد ،بلکه این تکرارها هرکدام بار معنوی و ارزشی
خاصی دارند و گفتمان خاصی را تاکید میکنند .با بررسی این عنصر زبانی جهتگیری
فکری نویسنده را از بهکارگیری این تکرارها نشان میدهیم؛ امیرخانی نیز این ویژگی زبانی
را در خدمت بیان موضع و ایدئولوژی خود بهکار گرفته است.
 «و دیگر آسمان را نخواهی دید» :این عبارت در صفحههای ،747 ،167 ،13 ،41 ،47 771تکرار شده است که موضع و دیدگاه نویسنده را نسبت به امریکا و فرهنگ آن
نشان میدهد؛ کشوری که آنقدر سرگرمیها و دلخوشیهای زمینی در آن غلبه یافته
است که آسمان معنویت در آن دیده نمیشود .درواقع این جمله بار ارزشگذارانه دارد.
گفتمان امیرخانی در این موضع گفتمان تکصداست و به نفی و نکوهش فرهنگ مقابل
انجامیده است.
 «همدلی از همزبانی خوشتر» :که در صفحات ( )461 ،466 ،467 ،461تکرار شدهاست؛ صرفا در جهت تاکید بر غربت وتنهایی ارمیا در میان عدهای است که با او
همزبانند؛ اما اعتقادات و افکار ارمیا را باور ندارند .درحالیکه سیلورمن از شخصیتهای
دیگر رمان -که زبانی بیگانه دارد -فقط با نگاه کردن وگفتن «گاد بلس یو» و «آلبااللیل
واال» با ارمیا همصحبت میشود.
 «قبله حاجات منی الس وگاس» :تکرار این جمله به غربزدگی و شیفتگی انسانهایدورمانده از سنت ،مذهب و ....اشاره میکند؛ انسانهایی که این دنیا را مکانی برای
رسیدن به آمال و آرزوهای مادی و محل تفریح و سرگرمی خود دانستهاند.
 «باید با آرمیتا حرف بزنم» :این جمله در صفحههای ،134 ،127 ،127،121 ،124 422 ،421 ،461 ،173 ،113 ،112 ،137تکرار شده و دلیل بر تأکید بر گفتگومندی
برای حل مشکل و اختالف سلیقه و دیدگاه است .ارمیا در پی فرصتی است تا بتواند با
آرمیتا درباره مسائلی که درمورد آنها با او هم فکر و عقیده نیست صحبت کند .تکرار
این جمله -که در چند فصل کتاب ادامه پیدا میکند -اهمیت این موضوعات را برای
نویسنده رمان نشان میدهد.
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همچنین است تکرار عالمت دالر و سجده واجب قرآن .این تکرارها با توجه به موقعیت و
وضعیت روحی شخصیت اول رمان صورت گرفته است و بهنظر میرسد قصد جلب توجه
بیشتر خواننده و تاکید بر آن وضعیت را دارد .برخی از فعلها و قیدها نیز در فصلهایی
از رمان تکرار میشوند .فعلهایی چون «من آمدهام» در صفحه 141کتاب هفت بار تکرار
شده است .تکرار در مورد قیدهایی چون انگار ،دیگر و..که در جای جای رمان دیده میشود.
همچنانکه گفته شد ،کارکرد تکرار در رمان بیوتن صرفا زبانی و بالغی نیست و تکمیل و
تأکیدکننده دیدگاه و موضع ارزشی نویسنده است که رابطه زبان و معنا را بار دیگر مؤکد
میسازد.
 .5-6بهکارگیری زبانهای مختلف؛ چندزبانی :رابطه زبان و گفتمان
«چندزبانی» ( )Heterglossiaاصطالحی است که باختین در توصیف الیههای کالمی که
در همه زبانها وجود دارد ،ابداع کرده است .وی در مقاله «کالم در رمان» به بهترین وجه
معنای ضمنی این کلمه را توصیف کرده است .باختین چندزبانگونگی را «قابلیت زبان
برای گنجاندن آواهای بسیار ،آوای خاص خویش و آواهای دیگر تعریف میکند» (آلن،
 .)1711:11به نظر او:
زبانشناسی ،سبکشناسی و فلسفه زبان که جریان گرایشهای تمرکزبخش
آنها را درحیات زبان بهوجود آورده و شکل داده بودند ،این چندزبانی
مکالمهای را که محل تجسم یافتن نیروهای مرکزگریز موجود در حیات
زبان بوده ،نادیده گرفتهاند .به همین دلیل به هیچ وجه نمیتوانستند
ماهیت مکالمهای زبان را پیشبینی کنند ،ماهیتی که پیکاری بین
دیدگاههای اجتماعی-زبانشناختی بود (باختین.)764 :1713 ،
از طرف دیگر،
[چندزبانی] شرط اساسی حاکم بر عملکرد معنا در هر گفته یا کالم است.
آن در حقیقت ارجحیت بافت بر متن را تضمین میکند .در هر زمان یا
مکان خاصی یک دسته از شرایط اجتماعی ،تاریخی ،اقلیمی و فیزیولوژیکی
وجود خواهند داشت که سبب میشوند کلمه ادا شده در آن مکان و زمان
خاص نسبت به ادای آن در شرایط دیگر معنایی متفاوت بیابند (مقدادی،
.)417 :1731
واژه چندزبانی اغلب ما را وادار میکند به «رابطه انتقادی میان سیاقهای کالم،
گفتگوی میان جهانبینیهای ضمنی متغیرهای کالم بنگریم .بنابراین چندزبانی به
ضرورت با آشناییزدایی زبان پیوند میخورد» ()Fowler,1996: 197؛ آشناییزدایی
در این مفهوم که حضور نیروهای مرکزگریز زبان مانع از آن میشوند که یکپارچگی زبان
در قالب نشانههایی که همواره فقط از یک رابطه دال-مدلولی تبعیت میکنند ،محقق
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شود .در نتیجه این امر ،تصورات متعارف ما از نشانههای زبانی و قواعد داللی آن -که در
یک زبان نظاممند و مرکزگرا بهصورت یکبار برای همیشه سامان یافتهاند -دگرگون
میشوند.
در رمان بیوتن ،شخصیتها به زبان فارسی ،انگلیسی و عربی حرف میزنند .واژهها،
اصطالحها و جملههایی انگلیسی (که البته به خط فارسی نشان داده میشوند) بسیار در
متن رمان دیده میشود .این درآمیختگی زبانها چندگانگی هویت شخصیتها را بهخوبی
نشان میدهد .پرسشی که پیش میآید این است که امیرخانی چندزبانی را با چه هدفی
در بیوتن بهکار گرفته است؟ آیا این چندزبانی ،درآمیختگیِ فرهنگی و زبانی تودهها و
طبقههای مختلف و فرهنگهای مختلف را ترسیم میکند -که به گونهای مسالمتآمیز
در کنار هم گرد آمدهاند -یا صرفا نوعی رفتار فرمالیستی است که بیشتر جنبه
زیباییشناسی صوری دارد تا گفتمان خاصی را بیان کند:
 یک سیلور کوارتر کسی را نکشته است اما به یک سیلور من زندهگیمیبخشد (امیرخانی.)3 :1777 ،
 و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا درست است اما االن از دورهی قبیلهایگذشتهایم تعارف مال آن دوره است (همان.)41 ،
 جدیدا یک سافتور گذاشتهاند در ترمینال که آمار مسافران ورودی رامیگیرد و سُرت میکند و به نسبت تعدادشان به زبان شان ولکام میگوید
(همان.)44 ،
 دتس ایناف ،رمزی! بد است جلو مردم! (همان.)27 ، روزهای اول آدم خیلی میس میکند همه را (همان.)64 ، اهال و سهال ارمی! بیا جلو (همان.)442 ، واهلل العظیم به خاطر تو بود!...داکتر کشی امشب این جا بعد از افطار لکچرارائه میدهند (همان.)443 ،
 گات ایت! خودش است ...شیم آن یو! خشی خجالت نکشیدی (همان،.)442
 تعقیبا لصحبه اخینا االستاذ دکتر خشی واقعا همینگونه ساختیم اینچراغ را (همان.)471 ،
 نو پرابلم! نوپرابلم! این جوان را میشناسم (همان.)477 ، با شنیدن صدا مامور سکیوریتی بیرون میآید و دوباره داد میکشد :گتالست سیلورمن! (همان.)411 ،
 اوت پوت دستگاه امانتی کنسرت درایواین وصل میشود به این پوتپخش لموزین و صدای مدونا از هشت باند پخش صوت میزند بیرون (همان،
.)427
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 1بِرِیک بِده گلو تازه کن! 1روند سخنرانی میکنی؟! (همان.)461 ،مسأله این است که در نمونههای باال و بهطورکل در همه متن رمان ،این درآمیختگی
زبانی ،چندزبانی (هیتروگلیسا) مورد نظر باختین نیست؛ چراکه هدف امیرخانی از آن،
ترسیم همزیستی عناصر گوناگون سنت و مدرنیته و نسبیگرایی فرهنگی نیست.
نسبیگرایی فرهنگی بهعنوان شیوه تفکری بهکار میرود که ما را از
شیوههای محتوم تفکر و ارتباط با دیگران دور نگه میدارد و روشی است
در انسانشناسی که حسّ ما را از چیزها متأثر میکند تا مرکز و مرکزگریزی
را به ما نشان دهد (.)Geertz, 2000: 42
این چندزبانی ،در خدمت نمود آشفتگی و تعلیق شخصیت میان فرهنگهاست که
بهطور ضمنی یا مستقیم نقد و ترسیم ازخودبیگانگی است و از همین رو چندزبانی در
بیوتن در خدمت موضع و دیدگاه تک صدایانه امیرخانی است.
 .1-6زبان عامیانه ،کوچهبازاری و زبان رسمی
نویسنده در رمان از زبان معیار گریز زده است و زبان محاورهای کوچه بازاری را بهکار
میگیرد .بهکار بردن افعالی مثل میلولیدند ،چپاند ،پراند ،سُراند ،توفیر کردن و ....و
همچنین بهکار بردن لفظ «ها» در آخر جمالت (مانند« :دائم السفریها ارمیا!» یا «این
صدای قلپ 1کمی سرحالش آورد ها!») و الفاظی چون کأنه ،توفیر ،المذهب ،نالوطی،
حکما ،خاصه و ...درآمیخنگی زبان عامیانه با زبان رسمی را نشان میدهد .این وجه از
شاخص زبانی رمان بیوتن نیز غیرمستقیم موضع و دیدگاه امیرخانی را که ترسیم گونهای
آشفتگی شخصیت در مواجهه با دو فرهنگ متقابل است ،گوشزد میکند.
 بابا به این المذهبها حالی کن که ترکش یعنی چی من با این انگلیسیالکنم زوارم در رفت از بس به اینها گفتم متالیک بن حالی شان نمیشود
(امیرخانی)13 :1777 ،
 سهراب باز میگوید :االهی به حقِ پنج تن خدا نگهدارت باشد ،ارمیا.میدانم این چرک کف دست خیلی اذیتت میکند میترسم هفت قرآن
به میان عیب و علتی بکنی ...البته دنیا چرکِ کفِ دست است ،دلت پاک
باشد ،بال به دور است (همان.)71 ،
 با اینکه چپیه کارت شناسایی جبهه بود او هیچوقت چپیه به گردننینداخت به جایش لنگ گلِ گردنش میانداخت میگفت چپیه مال برو
بچههای جنوبی است .بچهی تهران آبا و اجدادی با لنگ شوفری حال
میکرده است! (همان.)77 ،
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 فقط رفته بودم تو فکر اینکه اگر گلوله مستقیم تی هفتاد و دو بخورد بهمشکم خیلی افت دارد که اسم این کوچه باریک را به نام حاجیت کنند.
شهید سهراب تهرانچی کسر التی داشت .حاال من هیچ بچه محلها هم
هیچ جلو بچههای سنگرج و عودالجان افت داشت .با خودم داشتم فکر
میکردم که اقل کم باید بیست متری پشت گذر قلی را به اسمم کنند...
دو به شک بودم که کجا را به اسم من میکنند و گرنه من و کپ کردن؟
دم شما گرم! (همان.)77 ،
 همسایههای کاندومینیوم هم بدشان نمیآمد که وقتی به پول مفتیمیرسیدند اگر میخواستند لیموزین کرایه کنند سراغ ارمیا بروند و چه
کسی بدش میآید که توی پول مفت خرج کردن حالی هم به همسایهاش
بدهد (همان)114 ،
 مرخصی بعدی کالس برداشتیم رفتیم باال شهر نشستیم توی یک کافهیخیلی مشدی یک آب جوی اسالمی ماءالشعیر صفر درصد توی گیالس
برایم آورد پرسید امر دیگری گفتم خاک کف پاتم یارو پیشبندش را باال
زد و پاهایش را نگاه کرد کف کرده بود عین کف روی ماءالشعیر رفت و نوار
گیتار فالمنکو را عوض کرد .حکما خیال کرده بود من خوشم نمیآمد
(همان)177 ،
 .3-6جدانویسی کلمات و ضمایر
ویژگیای که در جایجای کتاب دیده میشود و یکی از بارزترین مولفههای سبکی
نویسنده به شمار میآید .این جدانویسی گاه بین کلمهای مرکب است و گاهی بین اسم و
شناسه قرار میگیرد .بهنظر میرسد این جدانویسی نشان از تنهایی کلمه و ضمیر متصل
هم باشد و بهطور ضمنی به غربت و انزوا و تنهایی کلمهها و شخصیت اشاره دارد .ولی
شگرد نوشتاری و جنبه زیباییشناسی و فرمالیستی آن پررنگتر است و نوعی شاخص
نوشتاری به شمار میآید.
 آرمیتا جلو رفت و از فرمانده پلیسها اجازه گرفت . . .تازه اولش است.یک سیلورمن هم همسایهی خود ماست...توی ساخت مان ما( ...همان،
.)11
 دست میکند در کیف دستیش و شیشهی ادوکلنی را به دستم میدهد.موقع گرفتن شیشه مراقبم که دستم به دست ش نخورد (همان.)11 ،
 نشسته ام منتظر آرمیتا که توی آشپزخانهی بی در و پیکرش ایستادهاست ...یک استودیو فلت پنجاه متری ،دست شویی و حمام در هم ...کوچک
اما کامل برای یک زندهگی مجردی (همان.)27 ،
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 نه من همیشه خسته ام .به امروز رسیدنم دخلی ندارد (همان.)22 ، ارمیا داشت با ته ماندهی انبان لغات ش خود را سرگرم میکرد (همان،.)171
 ارمیا نگاه میکند به دستگاه کنار پمپ .یک دستگاه فلزی سکه خوراست با یک شمارش گر( ...همان.)171 ،
 .1-6عدد و جایگزینی عدد به جای کلمه
بهنظر میرسد هدف نویسنده از بهکارگیری اعداد در بیان گفتمان خاصی نیست و صرفا
در جهت زیباسازی رمان از این شگرد چاپ استفاده کرده است.
فصل  4که فصل پنج نامگذاری شده است ،پر از  2است« :پنجهات را بکوب تو
پنجهام».؛ «خمسه خمسه»؛ «پنج تن»؛ «شارع الخامس ،خیابان 2م»؛ «کربالی پنج»؛
«خیابان پلِ پنجمِ اهواز».
نویسنده بسیاری از ارقام را با عدد نگاشته حتی درمواردی الف واژهی «1ول» را با عدد
نوشته است.
  11دقیقه دیگر تایم پارکینگ میرود توی ساعت 4وم و  62سنت جریمهمیشوم 1کمی سریعتر پلیز( ...همان.)47 ،
 فارسی را پاس داریم .جان خودت! 1کی من پاس دارم 1کی تو ( ...همان،.)41
در فصل دوم رمان که فصل پنج نام دارد در چندینجا از این عدد استفاده کرده است:
 گیو می اِ فایو (همان)47 ،؛ خدا االهی به حق پنج تن نگه دارت باشد (همان)71 ،؛ خمسه خمسه (همان.)71 ،تا جایی که در پایان این فصل اعداد 4و  2را از هم تشخیص نمیدهد:
از کودکی هم نتوانستم فرق میان دو و پنج را بفهمم .خاصه وقتی انگلیسی
بودند .دو بود و من خیال کرده بودم پنج است .عاقبت نفهمیدم این فصلِ
دو بود یا فصلِ پنج...
شب 12م را یادت رفته است مگر؟ آمده بودی افطار عبد الغنی1 .روز
گذشته است دیگر( ...همان)433 ،
 .5شگردهای نوشتار
نویسنده با استفاده از شگردهای نوشتار عالمت دالر  $$$را برای جدا کردن پاراگراف
بهکار میبرد و از عالمت سجده واجبه قرآن برای مواقعی که مبلغ زیادی مطرح میشود
(صفحات .)167 ،767 ،714 ،471 ،461 ،417 ،111 ،111 ،17
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فاصلهگذاری بین کلمات از دیگر ویژگیهای سبکی اوست که میتوان آن را از
شگردهای چاپ دانست که کمتر بار ارزشی و معنا شناختی دارد.
 آب میریزم روی سنگ و با هر دستی که روی قبرش میکشم چیزیمیگویم:
ساعی!
کوشا !
منظم !
منضبط! (همان.)66 ،
 همانجوری که چتورِ عرق سگی را میانداختند باال و بعد لبش رامیزدند بیخِ میز و میافتادند به جانِ بدخواه،
عمل کرد ارمی! فقط یک صحنه آهسته
همانجوری
اشتباه رفت و ناموس دست خودش را لکه دار کرد( ...همان.)123 ،
 .1-5بهکارگیری آیات و احادیث
نویسنده در سراسر رمان آیاتی از قرآن مجید را متناسب با متن رمان آورده ،حتی در
برخی موارد داستانهایی تاریخی را نیز روایت کرده است .مثال روایتهایی از کتاب ارمیای
نبی و یا داستان مربوط به اصحاب فیل در صفحه  412رمان آورده شده است .این شاخص
از جنبه اشارهای و مثال و مصداقآوری که ویژگی بارز نثرفنی بود ،فراتر میرود و
کارکردش ،تأیید و تقویت موضع عقیدتی و ایدئولوژی متن رمان است که دلبستگی و
پایبندی امیرخانی را به دین و جنبههای عقیدتی را نشان میدهد.
«لیطمئن قلبی بازش میکنم .جزء پنجم میآید ،سورهی نساء ،آیهی  ".31اینما تکونوا
یدرککم الموت و لو کنتم فی بروج المشیده( »...همان .)77 ،ارمیا این آیه از قرآن را در
جواب حرف خشی که آسمانخراشهای نیویورک را تحسین میکرد ،در ذهن خود مرور
میکند؛ که حتی در آن آسمانخراشهای سر به فلک کشیده و در اوج قدرت و پیشرفت
نیز که باشید نباید معنویت و جهان دیگر و مرگ را فراموش کرد.
«ارمیا با خودش میگوید :و لکم فی القصاص حیات!» (همان .)411 ،در اینجا با توجه
به اتفاقی که در مهمانی عبدالغنی برایش افتاده با خودش میگوید با فدا کردن و قصاص
میتوان زندگیای دوباره بهدست آورد .برای همین دنبال چیزی یا کسی است که آن را
قصاص کند .از این رو سکههایی را که گرفته در پارکومترها میاندازد .و با این کار خشم
خود را از این بی عدالتیهای اجتماعی نشان میدهد.
جمالتی از کتاب ارمیای نبی نیز در داستان آمده است:
عهد عتیق ،خطاب به اومینویسد :بدان که ترا امروز بر امتها و ممالک
مبعوث کردم تا از ریشه برکنی و منهدم سازی و هالک کنی و خراب نمایی
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و بنا کنی و غرس بنمایی...و ارمیا زیر لب میگوید :آخر چگونه؟ (همان،
)12
و کسی در جایی از تارخ فریاد میکشد :او که میآید ،یارانش را در دریایی
از خون و عرق گزین خواهد کرد(.همان)121 ،
اما صدایی در تاریخ هنوز با اصحاب ش حرف میزند .اصحاب از زمان
واپسین میپرسند و او جواب میدهد که مردمانی خواهند آمد و دورباره به
رسوم جاهلی بت خواهند پرستید ..اصحاب فریاد میکشند :اَیعبدون
الصنام؟! بُت؟! و او جواب میدهد :واهلل نعم! کل درهمِ عندهم صنم( ...همان،
)112
ارمیا در فصل پنج رمان ،سکههایی که در مهمانی عبدالغنی گرفته بود را در پارکومتر
میاندازد ،و با این کار در برابر پولپرستی فرهنگ غربی قد علم میکند و با انداختن
سکهها در پارکومتر مادیات را بیارزش مینمایاند.
 .1-5واژههای اتباع
اتباع ،واژهای بیمعنی یا بدون معنای مشخص است که بهدنبال اسم یا صفت میآید و
برای تأکید و گسترش معنی آن اسم یا صفت یا بیان نوعی مفهوم بهکار میرود .بهکار
بردن واژههای اتباع خاص امیرخانی نیست؛ ولی بسامد باالی آنها در سبک نوشتاری او
برجسته شده است .بهنظر میرسد این کلمات برای تاکید بیشتر در جمله است و جنبه
زیباییشناسی داشته باشد.
 بُر خورده بود وسطِ نسلِ رنگ و وارنگ جاجیمهای سیاستمدارانامریکایی (همان.)7 ،
 ارمیا برخالف همهی تازهواردها که هاج و واج به در و دیوار نگاه میکردند(همان.)17 ،
 و اصالتا آدمی درمیماند که این برجها را چهگونه ساختهاند با این زبانهای جور واجور (همان - .)42 ،ته دلم قیلی ویلی میرفت (همان.)47 ،
 دختری ترگل و ورگل با لباس افسری سورمهای جلو آمد (همان.)47 ، .6-5اسم صوت
بهکارگیری اسم صوت در رمان بیوتن صرفا یکی از ویژگیهای سبکی نویسنده بهشمار
میرود و در خدمت زیبایی زبانی است و در خدمت معنا و گفتمان خاصی بهکار گرفته
نشده:
 خشی سری تکان داد و اوفوپوفی کرد (همان.)11 ، -خشی و آرمیتا قاه قاه میزنند زیر خنده (همان.)77 ،
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 برجک تانکر آرام آرام با صدای غیژغیژی برگشت به سمت تو (همان،.)73
 جرینگ جرینگ صدا میکنند و همه بر میگردند به سمت صدا (همان،.)23
 کمی به کمرم کش و قوس دادم و صدای ترق و توروق مهرهها را درآوردم (همان.)12 ،
 .1الیۀ بالغی
نظریهپردازانی مانند لیکاف و جانسون بر این باورند که در زبان خارج از بافتهای شاعرانه
پیوسته بسیاری از فنون بالغی را بهکار میبریم بیآنکه متوجه باشیم آنها به نوعی
«شفاف شدهاند» .این به اصطالح «شفافشدگی» باعث میشود ما آگاهانه متوجه نشویم
که چگونه فنون بالغی ما را به شیوههای غالب تفکر در جامعه پیوند میزنند (دُرپر:1774 ،
 .)111الیه بالغی شامل شگردهای ارتباط موثر نویسنده با مخاطب تمثیل و روایت تمثیلی
طنزنگاشتهای استعاری و بالغت ساختاری است (همان.)22 ،
براین اساس نویسنده با بهکارگیری فنون بالغی در اثر خود ،افکار و اندیشههایش را
در متن پیاده میکند .بنابراین با بررسی متن میتوان به افکار و ایدئولوژی موجود در آن
پی برد .در بخش الیه بالغی ابزارهای مجازی زبان را بهعنوان ویژگی سبکی رمان بررسی
خواهیم کرد .طنز ،کنایه ،تشبیه و استعاره از مولفههایی هستند که در این رمان بهکار
گرفته شدهاند.
 .1-1طنز
طنز واژهای عربی است به معنی تمسخر و استهزا و در اصطالح ادب به آن دسته از آثار
ادبی اطالق میشود که با دستمایه آیرونی و تهکّم و طعنه به استهزا و نشان دادن عیبها،
زشتیها ،نادرستیها و مفاسد فرد و جامعه میپردازد (داد.)777 :1771 ،
شگردهایی را که در طنز نویسی بهکار میبرند میتوان به دو دسته :طنز موقعیت و
طنز عبارت تقسیم کرد .طنز موقعیت ،طنزهایی هستند که در آن نویسنده با استفاده از
جابهجایی شخصیتها و قرار دادن آنها در شرایط و موقعیتهای نامتناسب زمانی یا
مکانی یا تغییر جایگاه آنها ،دست به خلق فضای طنز آمیز میزند .امّا طنز عبارتی،
براساس ظرفیتهای زبانی ایجاد میشود امکانات و صنایع ادبیای همچون بازیهای زبانی
ایهام و ارسال مثل دستمایههای آفرینش طنزهای عبارتی قرار میگیرند (کمالجو و
کایدعباسی.)172-113 :1774 ،
طنز ممکن است در یک جمله بهکار رود و ممکن است در کل متن گسترش پیدا کند.
وقتی در کل متن گسترش مییابد نشاندهنده این است که طنز در الیه عمیقتری از
متن جریان دارد آنچه در جامعه وجود دارد برخالف انتظارات نویسنده است؛ لذا طنز از
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متن جامعه به متن و از متن به مخاطب منتقل میشود و او را متوجه تضادهای رفتارییاش
میکند (دُرپر.)163 :1774 ،
عمدهترین طنزهای بهکار رفته در رمان بیوتن طنز مبتنی بر عبارت است؛ نویسنده با
استفاده از این طنزها بر موضع و دیدگاه خود نسبت به انقالب اسالمی و ارزشهای دفاع
مقدس تاکید داشته است و از ناهماهنگیهاییکه در این مورد بهوجود آمده ،انتقاد میکند.
یکی دیگر از اهداف نویسنده از بهکارگیری صنایع مجازی کاهش فضای غمآلود داستان
بوده تا خواننده را برای ادامه داستان ترغیب کند.
 تو همیشه فریاد میکشیدی یا علی و شلیک میکردی اما رفقات زیر لبمیخواندند «وَ ما رَمَیتَ اذا رَمیت ولکن اهلل رَمی» یک بار که خواستی ادای
رفقات را دربیاوری ،گاف دادی و زدی تو اوت! زدی به کاهدان! نمیدانم
یادت میآید یا نه .بعد رو کردی به رفیقت و خندیدی که« :دیدی خداتان
اشتباه زد( ».امیرخانی.)73 :1777 ،
 همین جوری الکی که نمیشود یک تیر به مشکت بخورد و هلپ بیافتیبغل حوری گوگوری مگوری .باید یاد میگرفتم که به عشق اسم ماندهگار
روی خیابان بیست متری وگنده التی جلو بچه محلها نمیشود ریق
رحمت را تک هورت سرکشید (همان.)77 ،
 بس است دیگر داداش نمیخواهد ما را پاک کنی اصال یک هو بردارریشهایت را ستاری خط بیانداز و گلّهای بچه مدرسهای هم دنبال خودت
بیاور .بگو این سهراب از آن بچههای االهی قلبی محجوب جنگ بود .اصال
امام جماعت عراقیها بود خود بعثیها میآمدند سر نمازهای خلبان
جعفرش مکبر میایستادند ...خندهام میگیرد جعفر طیار را میگوید خلبان
(همان.)66 ،
 وقتی پوتینها را جفت میکرد و کنار در سنگر میگذاشت این قدر آدمحسابی نبود...گردن ما نگذار همه چیز را کی من پوتینهای تو راجفت
کردهام؟ حکما کرامت داشتهای ،کفشهایت جلو پات جفت میشده...
(همان.)61 ،
 .1-1کنایه
کنایه حملهکننده و هدایتکننده در طنز است و در همهجای طنز آشکار است؛ زیرا ابزار
اصلی در انتقاد از دو روییهاست؛ بنابراین جزئی از اصل طنز محسوب میشود و ابزار
خوبی در دست طنزپرداز است .کنایه به طنزپرداز امکان میدهد تا بهوسیله انتقاد ،کامال
غیرمستقیم ،موضوع را به مخاطب بفهماند (کمالجو و کاید عباسی113 :1774 ،تا .)172
نویسنده این صنعت مجازی را در خدمت ایدئولوژی و موضع خود بهکارگرفته است و
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توانسته بهخوبی مفهوم و منظور خود را از طریق این کنایهها بیان کند .آنچه در کنایههای
بیوتن ،رنگ بیشتری دارد ،تأکید بر برتری فرهنگ دینی و ایرانی در برابر فرهنگ امریکایی،
کنایه از ظاهرسازیهای دینی ،بیاعتنایی به آرمانهای دفاع مقدس و رنگباختی هویت
دینی است.
 گوسفندهایی که روزنامههای صبح و ظهر و عصر میخورند درزبالهدانیهای اطراف تهران و با بسم اهلل ذبح میشدند تا جگرشان برود
میدان کشتارگاه کنار فرهنگسرای بهمن و کله و پاچه شان برود سر
خیابان فرشتهی تهران و  ...خیلی دوست داشتنیتر بودند از این گاوهای
امریکایی که با هورمون آرنولدشان میکردند و جگرشان میرفت توی
قرصهای ویتامین آ و پاچهشان میرفت توی ورقهها ژالتین و( ....همان،
.)111
نویسنده عالوهبر اشاره کنایی به وضعیت نامطلوب مطبوعات درکشور ،به اعتقادات
خود نسبت به ذبح اسالمی نیز اشاره میکند .درواقع او بار دیگر پایبندیاش را نسبت به
اعتقاداتش مطرح کرده است .پایبندی نویسنده به رسوم مذهبی و آیین ذبح باعث شده
میان گاو و گوسفندهای ایرانی و امریکایی نیز تمایز قائل شود و همان گفتمان برتر و
تکسویانه را در طنز و کنایهها بهکار گیرد .او در این جملهها از افرادی که فقط ظاهر دین
را میبینند و رعایت میکنند ،انتقاد کرده است.
 عجب دختر عاقلی بوده است که چنین شرطی گذاشته است یحتملبرای جلوگیری از این اسالمهای دانشجویی که به هوای یک ناهارِ انجمن
اسالمی مسلمانسازی میشود و بعدِ ناهار هم یارو یک السالم علیک
میگوید و دورِ دهانش را پاک میکند و میرود ردِ کارش (همان.)141 ،
 از همه بدتر جوانکهای مرتب پشم و شیشهای که میآمدند و سه دورچپیه میپیچیدند دور گردنشان و برای بچه مدرسهایها تور میگذاشتند
که :بله این جا قطعهی چهل و هشت شهداست صلوات بلند بفرستی ...اللهم
..صل عال ...انگار میخواهید سوت بزنید .صل..صاد ..جور صلوات بفرستید
که در این مکان مقدس ثواب اش را ببرید .بعید میدانم خود سهراب بتواند
این جور از مخرج حروف را ادا کنند حتا با وجود همان عبارت معروف لسان
اهل الجنه عربی و سابقهی چند سالهاش آن جا (همان.)62 ،
 یکی از همین راهنماهای جنگندیده اینجوریش کرد .بیترمز داشت ازفضائل ما هوایی درمیکرد که یکهو نگاهش افتاد به سرو وضع حاجیت
حتما برای اینکه بچهها دسته گل مردم منحرف نشوند عکس را چپه کرد!
(همان.)63 ،
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نویسنده با طنزی کنایی از افراد ظاهربین و بیبصیرت که ظاهر شهیدان را مالک
شهادت آنان ترسیم میکنند و از اهداف ارزشمند شهدا برای دفاع از خاک غفلت کردهاند؛
انتقاد کرده است.
ما ایرانیها به خاطرِ سریالِ «مرد شش ملیون دالری» به امریکا آمدیم که
خشی سجده کند به دالرهایش وحاال هم به خاطر سریال «مردان آنجلس»
خوابیم و گفتهایم گور بابای «هزار دستان»! برای همین فردا حتا نمیتوانیم
وقتی نکیر و منکر پرسیدند «من امامک؟» ،ادای آهنگ سریالِ «امام علی»
را با دهن در بیاوریم! داداش! نفهمیدیم که گور بابای «هزار دستان» ،یعنی
گور بابای خودمان! (همان.)412 ،
کنایهای است به افرادی که اصالت و عقاید مذهبی و اسالمی خود را به باد فراموشی
سپردهاند و فرهنگ غرب را جایگزین تمدن خود کردهاند.
 .6-1تشبیه
تشبیه در همه کتابهای معانی و بیان مانند کردن دو چیز به یکدیگر تعریف شده است؛
در اینجا تشبیه را در متن رمان بهعنوان یکی از ابزارهای مجازی زبان در الیه بالغی
بررسی کردیم .اغلب این تشبیهها جنبه زیباییشناسی و ادبی دارند .میتوان گفت نویسنده
این عنصر مجازی را در خدمت گفتمان و ایدئولوژی خاصی بهکار نبرده است و این
خصیصه نسبت به سایر صنایع مجازی ،در بیان افکار نویسنده نمود کمتری دارد.
لموزین را در اولین استراحتگاه جادهای نزدیکیهای پیتسبورگ نگه
داشتم و پیاده شدم تا در عقب را باز کنم باز هم خشی پیش دستی کرد
اما مثل گاو نه من شیری که آخرش یک لگد به سطل میزند! (همان.)12 ،
در اینجا تشبیه صرفا جنبه ادبی دارد و نویسنده آن را در خدمت گفتمان خاصی بهکار
نبرده است.
هنوز هم خیلی از عوام و خواص امریکایی او را تافته جدا بافتهی زربافی
میدانند که بُر خورده بود وسط نسل رنگ و وارنگ جاجیمهای سیاست
مداران امریکایی (همان.)7 ،
نویسنده سیاستمداران امریکا را از لحاظ عقیده و تفکرشان به جاجیم تشبیه کرده
است .این همان تفکر تکآوایانهای است که بر رمان بیوتن سایه افکنده است .موضع
ایدئولوژیک امیرخانی در تشبیهها نیز سایه افکنده است.
مطمئن بودم که کارت تمام است .میخ ایستاده بودی .یک هو از جا در
رفتم .دستِ خودم نبود .کانه اسفند روی اگزوز نفر بر که برای سالمتی اُلَغا
قبل عملیات دود کرده بودی پرت شدم هوا و کالش را مسلح کردم.
میخواستم شلیک کنم ،اما زمان هم کپ کرده بود و همین جوری ایستاده
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بود .به قولِ خودت کانه «خوب ،بد ،زشت» .صحنهی پایانی دوئل سه نفره
با موسیقی انیو موریکونه که با سوت میزدی .تو خوب بودی ،تانک بد بود،
من هم حکما زشت! بخت یارمان بود که قصه «هپیِ اند» شد و تو شلیک
کردی( ...همان.)71 ،
تشبیه صحنههایی از جبهه و جنگ به صحنه فیلم ،هم جنبه زیباییشناسی دارد ،هم
دفاع مقدس را تداعی میکند و زنده نگاه میدارد.
به مسئول سینی سایزر اشاره میکند و ناگهان از همهی المپها و منافذ
تهیه و سوراخهای روی دیوار انگار جاز تندی شره میکند روی سر و کلهی
آدم (همان.)146 ،
تشبیه صدای موزیک به مایعی سیال که بر روی حضار شره میکند تشبیه زیبایی است
که جنبه زیباییشناسی دارد و موضع فکری خاصی را بیان نمیکند.
 .5-1استعاره
استعاره ،گونهای تشبیه است که در آن یکی از طرفین تشبیه ،یعنی مشبّه یا مشبّهبه در
کالم حذف میشود؛ به گونهای که رابطه میان طرفین تشبیه آنقدر فشرده میشود که
به مرحله اینهمانی میرسد و از این لحاظ ،استعاره ،در سخن ،نسبت به تشبیه ،رساتر و
موثرتر است و اغراق و دروغ نمایی در استعاره ،بسی فراتر (شمیسا .)11 :1737 ،امروزه
مطالعات زبانشناختی بحثهای قابل تاملی درباره استعاره و نقش آن در ساختارهای
مفهومی ارائه کرده است که نشان میدهد استعاره صرفا آرایهای ادبی نیست و میتواند
بهعنوان فرایندی فعال در بررسی نظام شناختی و مفاهیم بشر بهشمار آید .جورج لیکاف،
زبانشناس امریکایی ،تصریح میکند که کانون استعاره در مفهوم است نه در کلمهها.
بنیان استعاره نه بر اساس شباهت که بر پایه ارتباط قلمروهای متقاطع
همزمان در تجربه انسان و درک شباهتهای این حوزهها شکل گرفته است.
لیکاف و جانسون مدعی شدند نظام مفهومی ما نقش اساسی در تعریف
واقعیت روزمرهمان ایفا میکند و باید بپذیریم که نحوه اندیشیدن ،تجربهها
و اعمال روزانهمان موضوعاتی مرتبط با استعارهاند (هاشمی-144 :1717 ،
.)147
با استعاره میتوان معنا و منظور خاصی را برجسته کرد تا مخاطب مقصود گوینده یا
نویسنده را سریعتر و روشنتر دریابد .همچنین استعاره با برجستهسازی متن و کالم و با
پردازش قوی معنا در ذهن مخاطب ،باعث جلب توجه میشود و دگرگونی قابل قبولی در
رفتار او ایجاد میکند (دُرپر.)111 :1774 ،
امیرخانی نیز با بهکارگیری استعاره بر موضع و دیدگاه خود تاکید میکند .نمونههای زیر
ازجمله این استعارههاست:
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هرکسی یک بار باال و پایین دیدنِ ماهی را دیده باشد ،تصدیق میکند که
ماهی از بیآبی به دالیلی طبیعی ،نمیمیرد .ماهی بهخاطرِ آب خودش را
میکشد! خشم ،عجز ،تنهایی ،اینها لغاتی علمی نیستند .ارمیا ماهی
بیدست و پای حالل گوشتی شده بود ،روی زمین!
ارمیا آرام است .سهراب آرام نجوا میکند« :ماهی که پخت آرام میگیرد.
همهی خامی مال وقتی است که نپخته باشد( »...امیرخانی.)476 :1777 ،
در بافت سخن ارمیا به ماهی تشبیه شده است .ماهی استعاره از انسانی است که
نمیتواند از اصالت و عقاید خود دور بماند .و برای این عقاید خود حاضر است جان ببازد.
آب نیز استعاره از هویت ملی-مذهبی ارمیا است.
 امشب کس دیگری هست که از همهی نورها تصویر میگیرد ...چار ستونِنور را ببینید امشب ،که به چار گوشهی عالم برافراشتهاند .صدای پروردگار
آمرزنده بلند است که آیا کسی باقی نمانده است که او را بیامرزم( ...همان،
.)414
 همان کله قندی بود که درست کرده بودم و چه قدر دوست داشتم رویسر عروس و داماد بسایم .تا شکر من با نوری که از سر شما به آسمان
میرود قاتی شود .نور شما برای بعضیها شیرین نیست ...اصال یادم نبود؛
هنوز هم نور از سرتان به آسمان میرود؟! (همان.)716 ،
نور استعاره از پاک و مقدس بودن ارمیاست؛ که البته این تعبیر شبه پیامبر بودن ارمیا
در بسیاری جاهای رمان بیان شده است.
خوک گردن کلفتی دارد .برای همین نمی تواند سرش را راحت تکان دهد.
خوک تنها حیوانی است که قادر به دیدن آسمان نیست به خاطر گردن
کلفتش .و از همین رو نجس است .ه به خاطر ژنتیک ،نه به خاطر خوردنِ
مدفوع ،نه به خاطرِ ...فقط بهدلیل اینکه نمی تواند آسمان را ببیند ،تا
ابدالدهر نجس خواهد ماند ( ...همان.)771 ،
خوک استعاره از افرادی که مادیات را مالک زندگی خود قرار داده اند و نسبت و
معنویات بیتوجه هستند .موضعی که امیرخانی در رمان بارها مستقیم و غیر مستقیم بر
آن تأکید میکند.
 .3نتیجهگیری
بررسی ویژگیهای زبانی رمان بیوتن نشان میدهد که رفتار امیرخانی با زبان صرفا برای
نوآوری و از منظر فرمالیستی نیست .از نگارش غریب بیوتن گرفته تا بازیهای واژگانی
دیگر و درآمیختن چند زبان :انگلیسی ،عربی با فارسی در خدمت گفتمان امیرخانی قرار
میگیرد .سرگردانی بین تفکرات و اعتقادات سنت و مدرنیته و نیز تفکر شرق و غرب -که
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باعث چندگانگی هویت شخصیتهای رمان میشود -از ویژگیهای واضح این رمان است
که بخشی از شاخصهای زبانی آن را نیز بر دوش میکشد .تضاد و تقابل سنت و مدرنیته
در رفتار و گفتگوهای شخصیتهای رمان بهخوبی در قالب شاخصهای زبانی و بالغی
نشان داده میشود؛ و در مورد مسائل شرعی و دیگر مظاهر فرهنگی و دینی نیز این
سرگردانی محسوس است .حضور پربسامد و تاثیرگذار آیات قرآن و احادیث در کنار
عالمتهای سجده و دالر ،طنز ،کنایه و استعارههای بهکار رفته نیز بهخوبی به نمایاندن
این تنشهای روحی و سرگردانی شخصیتها کمک کرده است .در این میان ،برخی
ویژگیهای سبکی کتاب چون بسامد باالی اسم صوت ،اتباع و سبک خاص نوشتار و چاپ
بیشتر جنبه زیباییشناسانه دارد تا اینکه در خدمت معنایی خاص باشد .در مجموع ،از
ابتدای رمان ارمیا به دنبال مکانی امن است که در آن بتواند آسمان را ببیند و درواقع به
دنبال مدینهای فاضله است؛ این جستجو با خروج از ایران بهخاطر نابسامانیهای سیاسی
و ورود به آمریکا به گمان بسامان بودن اوضاع اتفاق میافتد؛ عبارت «و دیگر آسمان را
نخواهی دید» که با ورود ارمیا به آمریکا مدام تکرار میشود ،موید نبودن معنویت و
ارزشهای معنوی در آن سرزمین است .عبارت پایانی رمان این مفهوم را به ما میرساند
که در این جهان جایی برای رسیدن به آرمانهای معنوی انسان وجود ندارد و تنها راه
این است که باید منتظر معجزهای الهی بود.
اللهم ارحم من الیرحمه العباد و اقبل من ال یقبل البالد! منتظرم( ...امیرخانی:1777 ،
)111
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تأملی در کارکرد رنگ در مثنوی مولوی
رمضان رضائی
یداهلل رفیعی

1
4

چکیده
رنگ ابزاری است که انسان برای نمایش امور واقعی و ذهنی که در طبیعت دیده و قصد توصیف
آن را دارد ،مورد استفاده قرار میدهد .این عنصر از قدرتمندترین ابزارهای کشف روان و بینش
انسانها محسوب میشوند .در روانشناسی نوین ،رنگ بهعنوان یکی از معیارهای سنجش
شخصیت بهشمار میآید؛ چراکه هریک از رنگها وضعیت روحی و جسمی فرد را بیان می کنند
و از طریق شناخت این عنصر پرده از روی بسیاری از رمزها برداشته میشود .شاعران نیز به نقش
برجسته رنگها در تأثیرگذاری بر ذهن مخاطبان خود واقف بودهاند .در این میان مولوی نیز از
این مهم بینصیب نمانده و ابزار رنگ را در مثنوی بهشکل بسیار هنرمندانهای به کار برده است.
شاید رنگ ،موثرترین و برجستهترین وجه تصاویر حسی و ذهنی و توصیفات مثنوی است که در
تقابل با همدیگر نقش بارزی را بر عهده داشتهاند .در این مقاله بهصورت موردی به تبیین کارکرد
رنگهای سیاه و سفید و نیز سرخ و زرد و چگونگی تقابل آنها و نیز همنشینی برخی واژگان با
این رنگها پرداخته شده است.
واژههای کلیدی :مثنوی ،مولوی ،رنگ ،سیاه ،سفید ،سرخ ،زرد.

 .1مقدمه
از زمانی که انسان در این کره خاکی آرام و قرار گرفت ،کمکم اشیای اطرافش را بهخاطر
تفاوتها و تقابلها ،بهویژه تفاوت در رنگها شناخت و از رنگهای طبیعت تأثیر پذیرفت
و متوجه شد که هیچکدام از رنگآمیزیهای طبیعت بیدلیل نیست .هرچند رنگها در
تعابیر بسیاری مانند سفیدبخت شدن ،روسفید گشتن ،از خجالت سرخ شدن یا سبزقامت
گشتن کاربرد دارند ،بهترین جلوه زیبایی رنگها را خودِ طبیعت فراهم آورده است.
جوانههای نورسته و شکوفههای رنگارنگ ،فصلی را تداعی میکنند و برگهای زرد سرخ،
فصل دیگر را به رخ میکشند.

 .1استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 .2استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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رنگهای گرم (قرمز ،زرد ،سبز و بنفش) و سرد (آبی ،سبز ،فیروزه ای) و خنثی (سیاه،
سفید و خاکستری) در زندگی انسان و در حاالت روحی او تاثیر بسزایی دارند .رنگهای
تیره انسان را محزون ساخته و رنگهای شاد عشق به زندگی را افزون میکنند و بهطورکلی
در القای مفاهیم نقش مهمی را بازی کرده ،تقریباً سیطره خود را در تمامی امور بشر
گسترش دادهاند .بهعنوان مثال ،در حوزه رواندرمانی ،رنگها به یکی از مهمترین ابزار کار
تبدیل شدهاند .این امر در آلمان پس از جنگ جهانی دوم به اثبات رسید .آنها چندین
سال از رنگ درمانی استفاده کرده و پس از چند سال توانستند رنگ افسردگی و مردگی
را دور ریخته و رنگ گرم و سرزندگی را جایگزین آن کنند (علی اکبرزاده.)71 :1731 ،
آلمانیها با عرضه رنگ خاکستری و سپس رنگهای روشنتر توانستند نوع بینش افراد را
در گزینش رنگها تغییر دهند و شادابی و نشاط را به کشور باز گردانند (همان.)71 ،
رنگها در تمدنهای قدیمی نیز از جایگاه نمادین برخوردار بودند .برخی اقوام ،سفید
را رنگ خدایان میدانستهاند .مصریان رفتگان خود را در کفن سپید میپیچیدند تا رهایی
روح پاک را از کالبدی فناپذیر نشان دهند .در نزد ایرانیان نیز رنگ سفید مظهر پاکی،
تقوا و پاکدامنی است« .در میان مسیحیان ،یهودیان و اعراب ،رنگ سرخ ،مظهر عشق الهی
است» (ژولین )11 :1717 ،و در تعزیههای ایرانی نشانه شیطانصفتی و رنگ اشقیاست
(همان .)71 ،در باورهای دینی ملل مختلف ،رنگ لباسها و پوشش کارکردی ویژه داشته،
برای مراحل و حاالت مختلف ،رنگهای متفاوت پیشنهاد میشده است .اهل طریقت نیز
به رنگ لباس و پیوند آن با مراحل و درجات سالک توجهی خاص داشتهاند (حسنلی،
 .)177-172 :1712عالوه بر این ،عنصر رنگ در ادبیات نیز تأثیر فوقالعادهای داشته است.
دقت در عنصر رنگ و شیوههای کاربرد آن در ادبیات میتواند پنجره تازهای برای شناخت
و فهم بیشتر ادبیات باز کند .مثنوی معنوی نیز از این قاعده مستثنا نیست .کتابی که
آوازه آن ،نهتنها در ایران و مشرق زمین ،بلکه در غرب نیز انسانها را حیران خود ساخته
و در این راه عقلهای بشری ،خود را باختهاند .در این اثر گرانسنگ تقابل میان رنگ سیاه
و سفید و سرخ و زرد نوعی جدل را نمایان میسازد و مولوی تضادی چشمگیر و
سرمستکننده را بر گوش و هوش خواننده با نی دمساز خود مینیوشاند .بههرحال نباید
فراموش کرد که در مثنوی ،اشارات و تصریحات فراوانی هست که موالنا میگوید حتی
این سخنانی که در ظاهر بر لب اوست ،درحقیقت از او نیست و چهبسا داللت الفاظ بر
معانی از سنخ داللت وضعی نباشد (گراوند .)17 :1771 ،رنگ در مثنوی کارکرد فراوانی
دارد و در داللتهای مختلف آن واژگان رنگی به کار رفته است .هدف اصلی ما نیز تحلیل
توصیفی-تحقیقی کارکرد رنگها در مثنوی شریف با تکیه بر رنگهای سرخ ،زرد ،سیاه و
سفید و معنای غیررنگی این چهار رنگ (مثل روشن و تاریک و غیره) است .از آنجا که
نوشتار حاضر رویکردی روانشناختی دارد ،ابتدا توضیح مختصری درباره رنگ و سپس
کارکردهای آن ذکر شده ،پس از آن هرکدام از این دادهها در کل مثنوی شریف مورد به
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مورد احصا گردیده ،درتبیین هریک از آنها به داللتهای مختلف و تا حدودی شرح
مقصود موالنا از آنها پرداخته شده است .هرچند درباره ملّای روم و مثنوی پر نغز وی
گفتنیها گفته شده است.
 .1پیشینه تحقیق
موضوع رنگ در ادبیات تقریبا موضوع جدیدی بوده ،در حوزه مطالعات میانرشتهای قرار
دارد .در ابیات فارسی در این زمینه پژوهشهای اندکی صورت گرفته است که ازجمله
آنها «روانشناسی رنگ در اشعار سهراب سپهری» ،نوشته سیدعلی قاسمزاده و همکاران
که در فصلنامه پژوهشهای ادبی شماره  ،4سال  1714به چاپ رسیده است .در این مقاله
به رابطه رنگ و روان شاعر و موضوعاتی از این قبیل پرداخته شده است .و نیز مقاله
«زمینههای نمادین رنگ در شعر معاصر» ،نوشته ناصر نیکوبخت و سیدعلی قاسم زاده که
در نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه باهنر کرمان شماره  11زمستان  1711به چاپ رسیده
است .این مقاله نیز بیشتر از جنبه نماد به موضوع پرداخته است .اما مرضیه انتظاری درباره
این موضوع بهطور خاص دو اثر مشابه تدوین کرده است .اثر اول پایاننامه کارشناسی
ارشد وی با عنوان «بررسی جلوههای تجسمی در مثنوی معنوی» است که به راهنمایی
حبیباهلل آیتاللهی تدوین و در دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس در 1711دفاع شده
است .در این پایان نامه نویسنده موضوعاتی چون نمادهای تعدادی از ابیات و داستانهای
مثنوی ،کاربرد کلمه هنر در مثنوی ،زیبایی و زشتی از دیدگاه مولوی و عناصر هنرهای
تجسمی (عناصر دیداری) نقطه ،خط ،سطح ،نقش ،رنگ و نور یعنی سایه روشن را در
مثنوی مولوی مورد بررسی قرار داده است و بهطورکلی از زاویه هنری محض به موضوع
نگریسته نه ادبی-هنری .اما اثر دوم تحت عنوان «رنگ در مثنوی» که در فصلنامه ادبی
هنری انجمن قلم ایران شماره  7زمستان  17به چاپ رسیده است ،بهگونهای مستخرج از
آخرین فصل پایاننامه مذکور است .در این مقاله به بحث رنگ پرداخته و مفهوم کلی رنگ
و رنگین بودن و بیرنگی بررسی شده و کاربرد و معانی رنگهای مختلف همچنین کاربرد
نور و معانی و موارد استفاده آن از دیدگاه موالنا پرداخته شده است .مقاله مذکور موضوعات
را بهطورکلی و گذرا مورد بحث قرار داده به گونهای که در بسیاری مواقع عاری از هرگونه
تحلیل است .اما مقاله حاضر به تبیین موضوع بهطور اخص آن هم بر پایه تقابل رنگهای
سیاه و سپید ،سرخ و زرد -نه تمامی رنگها -پرداخته و بسامد هرکدام از این رنگها را
بهطور دقیق استخراج کرده و سپس تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری کرده است.
 .6رنگ در ادبیات
رنگها با هماهنگی یا تضاد خود محیط زندگی ما را متحول میکنند .این هماهنگی یا
تضاد رنگها در ادبیات نیز کاربردی بسیار وسیع دارد؛ چراکه ادبیات آیینه تمامنمای هر
جامعه و تفکرات رایج در آن است .همانطور که رنگها در جامعه حضور دارند و بهصورتی
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نمادین تصویرسازی میکنند ،در ادبیات نیز همین تصویرسازی محصول ذهن شاعر نمایان
میشود .در ادبیات نیز رنگ سیاه معنای حزن و ناامیدی و ظلمت دارد و سبز ،رنگ مقدس
و حیات بخش است و سرخ ،رنگ شهامت و شهادت .البته نباید فراموش کرد که امتیاز
بزرگ رنگها سلیقه و پسند انسانها در گزینش آنهاست و هر شخصی بسته به روحیات
و عقاید و حتی تجربیات شخصی خویش ،رنگی را دوست دارد و همواره بدان عشق میورزد
و گاه با آن زندگی میکند .نمونه بارز آن فردوسی است که رنگ سیاه در آثارش با باالترین
بسامد ،بیشترین میزان کاربرد را از نظر مفهومی دارد (حسنلی .)116 :1716 ،یا سهراب
سپهری که با رنگ آبی پیوندی ناشکستنی داشته و در کتاب آبی به زندگی خود با رنگ
آبی اشاره کرده است (سپهری .)1731 ،بنابراین هر اثر ادبی بیانگر نحوه اندیشه صاحب
اثر و جهانبینی اوست .ازآنجاکه شعر نیز به دلیل اینکه برخاسته از عمق احساسات و
عواطف شاعر است ،بازگوکننده شخصیت و روحیات روانی وی نیز خواهد بود .شاید بتوان
قویترین و نمادیترین کاربرد رنگ در ادبیات فارسی را هفت گنبد نظامی دانست که در
آن هفت سیاره ،هفت روز هفته و هفت الهه از باور سومریان ،با هفت رنگ قرین شده است
(همدانیزاده ،بیتا .)13 :بههرروی رنگ میتواند بهترین ابزار برای شناخت عواطف،
احساسات ،روحیات ،اندیشه و مسلک شاعر بوده و جهانبینی وی را مشخص کند .در
مثنوی نیز عنصر رنگ بهعنوان یکی از برجستهترین عناصری است که در آفرینش معنا و
ایجاد صور خیال و در بیان روایات داستانی نقش بسیار بارزی دارد .در این اثر گرانسنگ
،عنصر رنگ تقریباً  4771بار بهکار رفته است که شامل خود واژه رنگ نیز میشود .این
واژه نزدیک به  411بار بسامد داشته است؛ از این تعداد ،حدود  711مورد از نظر مفهومی
بیانکننده معنای رنگ است و بقیه معنایی غیر از رنگ دارند مثل روشن ،تاریک و ظلمت.
واژههای مورد بررسی در مثنوی شامل رنگهای سرخ ،زرد ،سیاه ،تاریک ،سیه ،تیره،
ظلمت ،سپید ،شب ،روز ،روشن ،نور و خود رنگ میشود .مثالً واژه روز ،گاهی به معنای
وقت و زمان و گاهی به معنای روشنی و سپیدی بهکار رفته است .رنگهای فامی (سرخ
و زرد) بهکار رفته در مثنوی حدود  111واژه و رنگهای بیفام (سیاه و سفید) بهکار رفته
حدود  4111واژه را شامل میشود.
کاربرد رنگهای بیفام در مثنوی درصد بسیار باالیی را شامل میشود .در این دسته
از رنگها واژههایی چون سیاه ،سیه ،تیره ،تاریک ،شب ،ظلمت ،سپید ،روشن ،روز و نور
قرار دارند .در این میان رنگ سفید تقریباً با  ،14روز با  ،111روشن با  162و نور با 631
بسامد که در مجموع  1761بسامد را شامل میشود ،پرکاربردترین مفهوم رنگ در مثنوی
است و رنگ سیاه تقریباً با  ،61سیه  ،11تیره  ،11تاریک  ،24ظلمت  ،67شب 117
بسامد که در مجموع  312مورد را شامل میشود ،در مرتبه دوم قرار دارد .از مقایسه این
دو رنگ سیاه و سپید میتوان این نکته مهم را دریافت که نگرش موالنا بیشتر به سفیدیها
و روشنایی بوده است .او درواقع پیروی از عقل که خود عین روشنایی و نکوهش

مقاالت برگزیده همایش هشتم |116

نفسپرستی و مادهگرایی را مورد توجه قرار داده و به سفیدی -که رنگ پاک و بیآالیش
و نشان بیگناهی بهشمار میرود -رسیده است .اینجاست که رنگ سیاه یارای مقابله با آن
را ندارد و گویی همهجا را سفیدی و روشنیای مثل برف سفید پوشانده است.
امّا بسامد رنگهای فامی در مقایسه با بیفام بسیار ناچیز است .بدین صورت که واژه
زرد با  33بسامد بیشترین ،و واژه سرخ با  77بسامد کمترین کاربرد را به خود اختصاص
دادهاند.
 .1-6رنگ سپید
رنگ سپید از رنگهای ویژه بوده ،سمبل پاکی ،پاکدامنی ،بی گناهی و صلح است (شی
جی وا .)44 :1733 ،در باور دینی نیز «سفیدی از نور است و کسانی که اهل نور حق
باشند به رنگ سفید نامیده میشوند و چهرههایشان درخشان میشود» (طبرسی/1733،
ج  .)172 :1برخی نیز اصالً سپیدی را رنگ در شمار نمیآورند و آن را عین بیرنگی
میدانند .درحالیکه واقعیت آن در همنشینی دیگر رنگها کیفیتی را پدید میآورد که
مثل رنگی مستقل خودنمایی میکند و خصلتها و ویژگیهای قابل توجهی دارد .از آن
جمله اینکه در بیشتر اسطورهها (ازجمله اساطیر ایرانی) ،رنگ سفید رمز برتری ،معنویت
و فضیلت است و هرگاه با زرّین همراه میشود ،تقدس بیشتری مییابد.
در اسطوره آفرینش ،سپیدی در برابر سیاهی ،همواره رمز راستی اهورا مزدا در برابر
ناراستی اهریمن است و هنگامی که سپیدی با روشنی در هم میآمیزد ،جنبه الوهیت آن
افزایش مییابد .هرمز در باال در زمانی بیکرانه و روشن است و جامه سپید «آسرونان» بر
تن دارد .آسمان را روشن و سپید میآفریند ،گاو یکتا را به رنگ سفید میآفریند ،بز
اساطیری که «مش» و «مشیانه» را سیراب میکند ،سپیدموی است( ...بهار-16 :1736 ،
 .)121رنگ سپید حتی در حیوانات نیز پیامی خاص دارد .بنابراین اسب اولیا سفیدرنگ،
و اسب اشقیا به نشانه سیهدلی صاحبانشان ،سیاهرنگ است .اشقیا «سیاهنامهاند» و نامه
اعمالشان تیره و تار است ،دلهایشان سیاه و رویشان سیاهتر .اولیا رخسپیدانند و اللهرویان
و سرخگون چهرهها و سپیدبختند و سپیدنامه» (عناصری .)412 :1766 ،رنگ سپید برای
معصومین(ع) از رنگهای دوستداشتنی بوده است .بیشتر لباسهای پیامبر به این رنگ
بوده است .در این زمینه پیامبر اسالم فرمودهاند« :بهترین لباسهای شما لباس سفید
است» در احادیث پوشیدن لباس سفید و کفن کردن مردگان در پارچه سفید مستحب
است .امام صادق(ع) به شهر منصور دوانیقی رفت بر قاطری ابلق سوار بود و لباس سفید بر
تن داشت .منصور به او گفت :شبیه پیامبران شدهای .حضرت فرمود :چه چیز مرا از فرزند
پیامبر بودن دور میکند (محدثی .)73 :1761 ،در منابع عرفانی نیز رنگ سپید از اهمیت
ویژهای برخوردار است .در کتاب اوراداالحباب چنین آمده است:
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و اما مقام دوم ،مقام تجلی جالل است و آن مقام موسوی است علیه السالم
و از جهت این حکمت ،موسی علیه السالم ،بجز از پشم نرم سپید نپوشیدی.
هر که در این مقام باشد ،خصوصاً که بر روح او حال هیبت و حزن و قبض
غالب باشد و بر مزاج بدن او مرّ السودا متولی شود ،هر آینه ،به جز از جامه
نرم لطیف (سپید) نپوشد و اگر به عکس آن ،رنگ سیاه یا کحلی بپوشد،
قبض و حزن بر وی غالبتر شود (باخزری /1712 ،ج .)71 :4
در مثنوی شریف ،رنگ سپید حدود  17بار بهکار رفته است و مفاهیم تداعیکننده آن
ازقبیل نور 631 ،بار و روشنی  162بار و روز  111بار مورد استفاده قرار گرفته است.
اهمیت بهکارگیری واژه و مفاهیم سفید زمانی معلوم میشود که در تقابل با سیاهی قرار
گیرد .موالنا با تکیه بر تضاد و تقابل یک شناخت متعالی را به نمایش میگذارد و نمادهای
تضاد و تقابل را با بهترین صورت ممکن در لفافه قصهها و روایتها آورده ،از آنها نتایج
قابلقبول عرفانی و اخالقی گرفته است .بهعنوان مثال ،وی برای بیاعتباری حواس
ظاهری ،داستان فیل هندیان را آورده است .در این داستان فیل را در مکان تاریکی قرار
میدهند و تماشاگران با لمس حیوان غولپیکر ،آن را در ذهن خود تجسم میکنند .لذا
آنکه دست بر خرطومش کشیده ،فیل را ناودان فرض کرده ،آنکه دست به پایش سوده،
آن را ستون تصور کرده است؛ تا اینکه مولوی در پایان داستان میگوید :اگر در دست هر
کدام از آنها شمعی بود ،حقیقت فیل را درک میکردند و به اشتباه خود پی میبردند.
 .1-6رنگ سپید و ترکیب و همنشینی آن با رنگ سیاه
در مثنوی رنگ سیاه و سپید بهصورتی زیبا در کنار هم آمده و زیباتر از همه این است که
با تأثیرپذیری از قرآن ،این دو رنگ در کلمه حور آمده است .بسامد واژه حور در مثنوی
نزدیک به  41بار است و معنای آن را در لغت «شدت سفیدی چشم در شدت سیاهی
آن» دانستهاند (طریحی /1732 ،ج  .)431 :7پس حور دارای رنگ سپید و سیاه است.
روانشناسی رنگها نیز بر این نکته تاکید دارد که «استفاده از رنگ سیاه و سفید در کنار
هم باعث میشود که فرد از درون آرامش یابد و عدم تعادل و توازن وی از بین برود»
(لوشر .)77 :1737 ،مولوی در این معنا گوید« :یوسف اندر چشم اخوان چون ستور /هم
وی اندر چشم یعقوبی چو حور» (دفتر دوم ،ب .)617
در جایی دیگر ،واژه حور در تقابل با عفریت و ابلیس تقابل معنایی بسیار زیبایی را
ایجاد میکند« :نقش یوسف کرد و حور خوش سرشت /نقش عفریتان و ابلیسان زشت»
(همان ،ب .)4277
در بیت فوق ،موالنا یوسف را در زیبایی و خوشسیرتی در ردیف حوریان قرار داده
است و با این بیان ،به مسألهای روانشناختی اشاره بسیار حساسی کرده و آن شخصیت
غالب انسانی یوسف است که جامعه وی را با آن ویژگی میشناسد و خود وی این ویژگی
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غالب فردی را چنین توصیف میکند« :حکم آن خو راست کان غالبتر است /چونک زر
بیش از مس آمد آن زرست» (همان ،ب .)1117
همانطور که گفته شد ،بیشترین کاربرد واژه سپید در مثنوی در تقابل سیاهی بهکار
رفته است و این تقابل باعث میشود هویتها ،اشکال و امور نهانی آشکار شود و انسان در
درون خود واقعیت چیزی را دریابد« :ظاهر نقرهگر اسپید است و نو /دست و جامه میسیه
گردد ازو» (دفتر اول ،ب .)117
موالنا با تقابل بین سیاه و سپید ،انسان را متوجه ظاهر فریبنده بسیاری از افراد میکند.
او در جایی دیگر از مثنوی ،تقابل سیاه و سپید باعث شده مولوی اصل بسیار مهمی را که
همان ظاهربینی است ،زیر سوال ببرد و انسانها را به بر حذر شدن از آن تشویق کند:
«همچو گاوی نیمه چپّش سیاه /نیمه دیگر سپید همچو ماه //هر که این نیمه ببیند رد
کند /هرکه آن نیمه ببیند کد کند» (دفتر دوم ،ب  613و .)611
گاهی در مثنوی از واژه سپید برای ساختن تعبیراتی دیگر استفاده شده؛ از آن جمله
است روسپید شدن« :در فکَن در نیلش و کن اعتمید /من تو را با وی رسانم رو سپید»
(دفتر سوم ،ب )761؛ «عفو باشد لیک کو فرّ امید /که بود بنده ز تقوی روسپید» (دفتر
پنجم ،ب  .)7122در جایی نیز سپیدی به معنای پیری و سالخوردگی آمده است« :گفتم
از ریشم سپیدی کن جدا /که عروسِ نو گزیدم ای فتی» (دفتر سوم ،ب )1733؛ «شیخ
که بود؟ پیر یعنی :موسپید /معنیِ این مو بدان! ای بیامید» (همان ،ب  .)1371و در جایی
از این معنی عدول کرده و تنها موی سفید را نماد خردمندی و فرزانگی نمیداند ،بلکه
پیری را نشانه خردمندی در عقل میداند؛ چون او برخالف آنچه معمول است ،بیشتر به
عقل ،خرد و اعمال اهمیت میدهد نه به ظاهر افراد .لذا در این باب گوید« :پیر عقل آمد
نه آن مویِ سپید /مو نمیگنجد در این بخت و امید» (همان ،ب )4411؛ «پیر پیرِ عقل
باشد ای پسر! /نه سپیدی موی اندر ریش و سر» (دفتر چهارم ،ب  .)4161او در جایی
دیگر آن را بهمعنای «سپید شدن دیده» آورده است« :دیده کو نبود ز وصلش در فِرِه/
آنچنان دیده ،سپید و کور بِه» (دفتر ششم ،ب .)1134
درنهایت اینکه در دفتر ششم اینبار سپیدی را نماد آدم و سیاهی را نشانه ابلیس قرار
میدهد و میگوید« :دو علم برساخت اسپید و سیاه /آن یکی آدم ،دگر ابلیس راه» (همان،
ب .)4121
گاهی الفاظی دیگر تداعیکننده مفهوم سپیدی هستند .از این مفاهیم میتوان به نور
حدود  631بسامد و روشن با  162بسامد و روز با  111بسامد و درخشان با کمترین بسامد
اشاره کرد .نکته جالب در اینجا این است که بسیاری از همین مفاهیم نیز در تقابل با
مفاهیم سیاهی کاربرد داشتهاند« :چون یقین گشتش که غیر پیر نیست /گفت در ظلمت
دلِ روشن بسیست» (دفتر اول ،ب  )4132و در توضیح معنای «مرجالبحرین یلتقیان

 | 113مقاالت برگزیده همایش هشتم

بینهما برزح الیبغیان» ،مفهوم سپیدی را اینچنین بیان کرده است« :بحر را نیمیش
شیرین چون شکر /طعم شیرین ،رنگ روشن ،چون قمر» (همان ،ب .)4236
موالنا مفهوم روشنی را عالوه بر سپیدی ،در معنای بینا شدن و بصیرت نیز بهکار
میبرد« :هر کِرا باشد طمع ،الکن شود /با طمع کَی چشم و دل روشن شود؟» (دفتر اول،
ب)237؛ «در قضا یعقوب چون بنهاد سر /چشم روشن کرد از بوی پسر» (دفتر دوم ،ب
.)711
در جایی دیگر ،الزمه شناخت حق از باطل را روشنی دانسته ،معتقد است در آوردگاه
روشنی است که بسیاری از انسانها به بیراهه میروند« :تافت ز آن روزن که از دل تا
دلست /روشنی که فرق حق و باطلست» (همان ،ب .)4167
مولوی در بیان خاص خویش گاهی جنگ عناصر و اضداد را طوری به نمایش میگذارد
که خواننده بهراحتی درمییابد اضداد از دل هم بیرون میآیند .بدین معنی که سفیدی از
دل تاریکی و کمال از دل نقصان پدید میآید« :گرچه ظلمت آمد آن نوم و سُبات /نی
درون ظلمت است آبِ حیات؟ //نی در آن ظلمت خردها تازه شد؟ /سکتهای سرمایه آوازه
شد //که ز ضدها ضدها آمد پدید /در سویدا نور دائم آفرید» (دفتر اول ،ب .)7163- 7162
نور از دیگر مفاهیمی است که در تقابل ظلمت بیشتر نمایان میشود .تاکید موالنا بر
این است که معرفت از طریق مقایسه اشیا و ماهیات با همدیگر حاصل میگردد .از نظر او
منشأ و ریشه اصل اضداد را صفات متقابله حق میداند .در این زمینه اکبرآبادی گوید:
«اصل جنگ موجود است ،جنگ اسما و صفات متقابله حق است» (بیتا :دفتر  2و .)6
شاهد محکم برای این مبحث این بیت زیبای موالنا است« :گویی آن دل زین جهان پنهان
بود /ز آنکِ ظلمت با ضیا ضدان بود» (دفتر پنجم ،ب .)171
مولوی ظلمت را رمز توقف در مرتبه جهانی و نور را رمز عروج به مرتبه روحانی میداند؛
لذا افرادی که در مرتبه جهانی باقی مانده و به مرتبه روحانی نائل نمیشوند ،بهدلیل باطن
تیرهشان و نیز بهسبب تیرگی روح ،قادر به دیدن نور حقیقت نیستند« :ز آنکه ظلمانیست
سنگ و روز کور /هست ظلمانی حقیقت ضدّ نور» (دفتر پنجم ،ب )4171
موالنا گاهی از نور ،چشمه زالل حقیقت و معرفت الهی را اراده میکند« :چشم آدم
چون به نور پاک دید /جان و سرّ نامها گشتش پدید» (دفتر اول ،ب )1416؛ و در جایی
نور را در مقابل نار -که هر دو به نوعی دارای درخشندگی و نور هستند -قرار داده،
میگوید« :اندکاندک آب بر آتش بزن /تا شود نار تو نور ،ای بوالحزن //تو بزن یا ربّنا آب
طهور /تا شود این نارِ عالم جمله نور» (دفتر اول ،ب .)1771 -1777
ازآنجاکه صوفیه اعتقاد دارند اسمای الهی مظاهری در جهان هستی دارند ،موالنا نیز
بر این باور است که نار مظهر قهر الهی و نور مظهر لطف الهی است« :پس هالک نار نورِ
مومن است /ز آنکِ بیضدّ دفعِ ضدّ ال یمکن است //نار ،ضدّ نور باشد روزِ عدل /کآن ز قهر
انگیخته شد ،این ز فضل» (دفتر دوم ،ب .)1424 -1421
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از دیگر مفاهیمی که در مثنوی با مفهوم سپیدی گره خورده ،مفهوم روز است که
بیشترین کاربرد آن در تقابل شب و سیاهی است .از نظر او ،هرچند روز و شب با هم در
تضاد هستند؛ حقیقت واحدی را بیان میکنند و آن حکمت هستی است که اقتضا کرده
اضداد با هم متحد شوند و هستی را تشکیل دهند .از نظر موالنا گاهی اضداد از هم
میگریزند و در جایی اضداد با هم پیوند میخورد و این بار پیوند روز و شب فرا میرسد:
«روز و شب ظاهر دو ضد و دشمنند /لیک هر دو یک حقیقت میتنند» (دفتر سوم ،ب
.)1417
باز در جای دیگر منظور از روز و شب را هستی و مدت زمان عمر میداند« :خفته از
احوال دنیا روز و شب /چون قلم در پنجه تقلیب رب» (دفتر اول ،ب )777؛ «ننگ درویشان
ز درویشی ما /روز شب از روزیاندیشی ما» (همان ،ب .)4421
گاهی در مثنوی ،روز و شب تداعیکننده سیاهی و سفیدی نیست؛ بلکه در معنای
زمان و مدت مداوم بهکار میرود« :پس سبو برداشت آن مرد عرب /در سفر شد،
میکشیدش روز و شب» (همان ،ب )4371؛ «خاصه خورشید کمالی کآن سریست /روز
و شب کردارِ او روشنگریست» (دفتر دوم ،ب )11؛ «نه که لقمان را که بنده پاک بود/
روز شب در بندگی چاالک بود» (دفتر دوم ،ب .)1167
موالنا در کاربرد واژگان همچون هنرمندی است که الفاظ را همچون مومی به هر شکل
که میخواهد درمیآورد .او در ابیات زیر ،روز را سمبل خیر و نیکی و شب را مظهر شر و
بدی قرار داده است« :شب ببردش بر سرِ یک روزنی /گفت :بنگر فسق و عشرت کردنی//
بنگر آن سالوسِ روز و فسقِ شب /روز همچون مصطفی شب بولهب //روز عبداهلل او گشته
نام /شب نعوذ باهلل و در دست جام» (دفتر دوم ،ب .)7111-7114
رنگ سپید از نوع رنگهای آرامبخش و بیانگر پاکی و معنویت است .این رنگ فضایی
را ایجاد میکند که در آن جزئیات فراموش شده تا در آرامش و بدون اغتشاش فکری ،به
آنچه مد نظرمان است ،فکر کنیم و تصمیم بگیریم و مسیر حقیقی خود را برگزینیم .در
تحلیل رنگ سپید گفته شده که سپیدی بیانگر معصومیت لمس و درکناشدنی است و
بیانگر کمال متعالی ،پاکی و قدوسیت است .بنابراین به خاطر داشتن مفاهیمی چون تعالی،
پاکی و قدوسیت با عرفان نیز گره خورده است.
 .6-6رنگ سیاه
سیاه تیرهترین رنگ است و خود را نفی میکند .سیاه نمایانگر مرز مطلقی است که در
فراسوی آن زندگی متوقف میشود؛ بیانکننده فکر پوچی و نابودی است .سیاه به معنای
«نه» بوده و نقطه مقابل آن «بله» رنگ سفید است .سفید به صحنه خالی میماند که
داستان را باید روی آن نوشت ،ولی سیاه نقطه پایانی است که در فراسوی آن چیزی وجود
ندارد (لوشر .)73 :1731 ،رنگ سیاه رنگ شب و عزاست و به جادو و شیطان منتسب
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میشود .ظاهر وزین رنگ سیاه آن را بین سیاستمداران و هنرمندان محبوب کرده است.
این رنگ همچنین با ثروت و زیبایی نیز مرتبط است .مثالً اشیای خانگیِ کامالً سیاه،
اشرافیتر به نظر میرسد (شی جی وا .)1733 ،در بیشتر جوامع ،سیاه ،رنگ عزا ،توبه و
اندوه است و اغلب افرادی این رنگ را بر تن میکنند که جامعه را مردود میشمارند و با
معیارهای آن سر ستیز دارند .این رنگ بیانگر نوعی اعتراض به وضع موجود است که در
آن وی احساس میکند هیچچیز آنطور که باید و شاید نیست؛ بناربراین در برابر سرنوشت
خود قد علم میکند و رفتاری عجوالنه غیرعاقالنه بروز میدهد .بیعالقگی به زندگی ،نفی
هرچیز ،بدبینی ،ناباوری و لجاجت از دیگر خصوصیات اوست (لوشر.)171 :1733 ،
مفاهیم در گذر تاریخ دستخوش تغییر و تحول بودهاند؛ واژه سیاه نیز داللتهای
مختلفی را داشته است .گاهی از این رنگ بهعنوان نمادی برای بد بودن استفاده شده
است .تاریکی آغازین ،خأل ،شر ،ظلمت بزرگ ،یأس ،ویرانی ،تباهی،اندوه و سنگدلی از
دیگر داللتهای این رنگ بوده است .در باور گذشتگان ،بهویژه در اساطیر ایرانی ،رنگ
سیاه در مقابل رنگ سپید ،معموالً نشانه و نماد اهریمن و نیروهای اهریمنی است .رمز
دروغ ،شر و پلیدی است .در اسطوره آفرینش ،اهورا مزدا در جهان روشن برین و اهریمن
در جهان تاریک زیرین قرار دارد (بهار.)11 :1736 ،
رنگ سیاه همچنین با ستاره منحوس کیوان ،ارتباط دارد و ریشه در نجوم
بابل و فرهنگ صابئیان «حران» دارد .صابئیان حران برای زحل معبدی
بهشکل ششضلعی از سنگهای سیاه میساختند و پردههای سیاه بر آن
میآویختند و این سیاره را بهصورت پیرمرد هندی سیهچهره نشان میدادند
(حسنلی.)111 :1716 ،
در قرآن مجید نیز واژه سیاه بارها بهکار رفته است .خداوند در آیه  61سوره زمر
میفرماید :روز قیامت کسانی که بر خدا دروغ بستند ،بنگرید که همه رویشان سیاه شده
است و آیه  21سوره نحل چهره کسانی که از تولد نوزاد دختر ناراحت میشدند به رنگ
سیاه تعبیر شده است« :و چون یکی از آنها را به فرزند دختری مژده آید رخسارش سیاه
شده و سخت دلتنگ و خشمگین میشود» و در سورههای دیگر مثل زخرف ،13 /نمل/
 ،21آل عمران 116 /و یونس 43 /دل مشرکان و روی آنان همانند منافقان سیاه قلمداد
شده است .عالوه بر این ،در این کتاب مقدس در بیشتر موارد رنگ سیاه در مقابل رنگ
سفید بیان شده است؛ آنجا که میفرماید تا رشته سیاه از رشته سفید صبحدم برایتان
آشکار گردد (بقره)113 /؛ همچنین میفرماید :در روزی که گروهی روسفید و گروهی
روسیاه باشند ،سیهرویان را نکوهش کنند که چرا بعد از ایمان باز کافر شدید؟ پس بچشید
عذاب را در برابر آنچه کفر ورزیدید .اما روسفیدان در رحمت خدا درآیند و در آن جاوید
و مغتنم باشند (آل عمران116 /و .)113ازآنجاکه پوشش لباس سیاه در بیشتر اوقات،
ناراحتی روحی به دنبال دارد ،در برخی از احادیث اسالمی پوشیدن لباس سیاه مکروه
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دانسته شده است .پیامبر(ص) نیز رنگ سیاه را جز در مورد عمامه و کفش و عبا مکروه
میدانستند و در احرام و کفن آن را جائز نمیشمردند.
در تصوف اسالمی ،رنگ سیاه را اغلب رنگ شیطانی و سیاهبختی ،و در مرتبه پایینی
میدانند .ولی تعدادی نیز آن را رنگ تکامل میدانند .پس هر دو جنبه مثبت و منفی رنگ
سیاه در تصوف کاربرد دارد .از جنبههای پسندیده رنگ سیاه این است که گفته شده:
«اول کسی که با این رنگ سیاه و جامه مویین تمثل کرد ،جبرئیل بود که خود را به رنگ
بر آدم عرضه کرد» (باخزری .)71 :1712 ،این باور عرفانی هم وجود دارد که« :رنگ سیاه،
رنگ شب است و رنگ مردمک دیده و از آن مردمی است که دل ایشان خزینه اسرار باشد
و حال خود را از همه کس مخفی میدارند و در پرده اولیائی تحت قبای به یاد محبوب
ازل میگذرانند» (واعظ کاشفی.)161 :1721 ،
در مثنوی بیشترین کاربرد رنگ سیاه در معنای منفی آن است و با مفاهیم و تعابیر
متعددی به کار رفته .خود واژه سیاه حدود  61بسامد ،سیه که مخفف سیاه است حدود
 11بسامد ،تیره  11بسامد ،تاریک و تار  24بسامد ،ظلمت در معنای سیاهی  67بسامد و
شب 117 ،بسامد را داشته است .مولوی واژه سیاه را در تعبیراتی چون رو سیاه ،مار سیاه،
دل سیاه ،دیگ سیاه و دیو سیاه بهکار برده است« :زاده خاکی منور شد چو ماه /زاده آتش
تویی رو روسیاه» (دفتر اول ،ب .)7112
موالنا اصل موجودات را در این بیت مبنا قرار نداده ،بلکه ظرفیت وجودی را مهمترین
نکته اتکال میدادند .ابلیس از آتش بود ،اما سرانجام از انسان خاکی در رسیدن به مراتب
کمال بازماند.
تو نترسیدی ز عدل کردگار /من همیترسم دو دست از من بدار //گفت
حق :خود او جدا شد از بهی /تو بدین تزویرها هم کی رهی؟ //فاعل و مفعول
در روز شمار /روسیاهند و حریف سنگسار //ره زده و رهزن یقین در حکم و
داد /در چَهِ بُعدند و در بئسالمهاد (دفتر ششم ،ب )7644 -7617
موالنا در بیان نهایت ترسناک بودن چیزی ،آن را به مار سیاه تشبیه میکند؛ چراکه
مار سیاه در عرف عمومی از زهر و قدرت کشندگی باالیی برخوردار است .شاعر نیز با این
تعبیر میخواهد نهایت تأثیرگذاری را با استفاده از رنگ داشته باشد .هرچند لفظ مار به
خودی خود ترسناک است ،کارکرد آن در ترکیب با واژه سیاه صدچندان میشود« :سهم
آن مارِ سیاهِ زشتِ زفت /چون بدید آن دردها از وی برفت» (دفتر دوم ،ب )1176؛ باز در
همین معنا گوید« :موزه را اندر هوا برد او چو باد /پس نگون کرد و از آن ماری فتاد//
درفتاد از موزه یک مار سیاه /ز آن عنایت شد عقابش نیکخواه» (دفتر سوم ،ب -7417
.)7411
موالنا در بیان معانی دلسیاهی طوری با کلمات بازی میکند و رنگها را جابهجا
میکند که از آنها معنای دلخواه خود و مخاطبش بیرون میآید و آن همان صفای باطن
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و روشنی ضمیر است« :تن سپید و دل سیاهش بگیر /در عوض ده تن سیاه و دل منیر»
(دفتر ششم ،ب  .)1171به اعتقاد موالنا ،زنگارها بهتدریج روی هم انباشته میشوند؛ تا
اینکه انسان کوردل شده ،اسرار الهی را نمیبیند .همانند دیگی که روی آتش گذاشته
شده ،بهتدریج سیاهی بر آن اضافه میگردد تا اینکه به غایت تیرگی میرسد« :زنگ تو
بر توت ای دیگِ سیاه /کرد سیاهی درونت را تباه //بر دلت زنگار بر زنگارها /جمع شد تا
کور شد ز اسرارها» (دفتر دوم ،ب  .)7734-7731از نظر موالنا ،سیاهی دیگ از آن خود
دیگ نیست .همانطور که انسان به هنگام تولد پاک و بیآالیش و بیگناه است ،دیگ نیز
چنین بوده« :دیگ ز آتش شد سیاه و دودفام /گوشت از سختی چنین ماندست خام»
(دفتر چهارم ،ب  .)717بنابراین برای حفظ پاکی و بیگناهی باید از ناپاکیها و گناهان
بپرهیزد؛ امّا چون دیگ از آتش پرهیز نکرد ،روسیاه شد .انسان نیز تا زمانی که از معصیت
و گناه پرهیز کند ،روسیاه نخواهد شد« :کز ذنب پرهیز کن ،هین! هوش دار /تا نگردی تو
سیهرو! دیگوار» (دفتر ششم ،ب  .)771موالنا در این بیت و ابیات قبل ،تقابل گناه و
بیگناهی ،نیکی و بدی را با تقابل در رنگ سیاه و سفید ،به خوبی به نمایش گذاشته است.
از دیگر مظاهر پلیدی و پستی و بدجنسی در مثنوی ،دیو است که در ردیف شیطان
و ابلیس بهکار رفته و نقطه مقابل آن حور و پری آمده است .شاعر برای بیان نهایت
بدجنسی دیو از رنگ کمک گرفته ،با رنگآمیزیِ آن بهرنگ سیاه ،نهایتِ شرارت و پستی
آن را چنین به تصویر میکشد« :خویشتن را عاشقِ حق ساختی /عشق با دیوِ سیه
درباختی» (دفتر سوم ،ب  .)673در شاهنامه فردوسی نیز برای توصیف دیوان و جادوگران
از رنگ سیاه استفاده شده است تا جنبه پلیدی و اهریمنی آنان بیشتر روشن شود« :بزد
چنگ وارونه دیو سیاه /دو تا اندر آورد باالی شاه» (فردوسی /1737 ،ج .)71 :1
موالنا گاهی به جای واژه سیاه از مفاهیمی استفاده کرده که تداعیکننده معنای
سیاهی است .یکی از این واژهها ظلمت است که گاهی در تقابل با روز و روشنی و گاهی
در تقابل با هدایت ،و زمانی در تقابل با روز و آفتاب بهکار رفته .از جمله آنها این ابیات
است« :ظلمتی را کآفتابش برنداشت /از دم ما گردد آن ظلمت چو چاشت» (دفتر اول ،ب
)1717؛ «ظاهرِ ما چون درونِ مدعی /در دلش ظلمت ،زبانش شعشعی» (همان ،ب )4434
«چون شما تاریک بودم در نهاد /وحی خورشیدم چنین نوری بداد //ظلمتی دارم به نسبت
با شموس /نور دارم بهرِ ظلمات نفوس» (همان ،ب .)7667-7664
مولویپژوهان این نکته را بارها به بحث گذاشتهاند که مهمترین شیوه موالنا در بیان
مفاهیم ،استفاده از تقابل است و به این حد بسنده نکرده ،کار را به جایی میرسانند که
بحث از تضاد دیالکتیکی کرده ،اضداد را از دل هم بیرون میکشند .نمونههای این امر از
اول تا آخر مثنوی بهکرات دیده میشود .موالنا در بهکارگیری واژه ظلمت در مفهوم تاریکی
بهاندازهای باریکبینی و نکتهسنجی میکند که آب حیات و روشنایی مطلق را از درون
ظلمات پدید میآورد« :گرچه ظلمت آمد آن نوم و سبات /نی درون ظلمت است آب
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حیات //نی در آن ظلمت خردها تازه شد /سکتهای سرمایه آوازه شد //که ز ضدها ضدها
آمد پدید //در سویدا روشنایی آفرید» (همان ،ب )7163-7162
 .5-6رنگ سرخ
رنگ سرخ بیانگر نیروی حیاتی است؛ لذا معنای آرزو و تمام شکلهای میل و اشتیاق را
دارد .قرمز معنی لزوم به دست آوردن نتایج مورد نظر و کسب کامیابی .نشانگر آرزوی
شدید برای تمام چیزهایی است که شدت زندگی و کمال تجربه را در پوشش خود دارد.
سرخ یعنی محرک اراده برای پیروزی و تمام شکلهای شور و قدرت .قرمز یعنی تأثیر
اراده و قدرت آن (لوشر )16-3 :1737 ،و نیز تداعیکننده پشتکار و استقامت ،غرور و
بلندپروازی است .این رنگ بهنوعی رنگ خون است و با توجه به فرهنگ ملل مختلف،
تعابیر متفاوتی دارد .بهعنوان مثال در ژاپن نماد از خودگذشتگی و درترکیه نشانه مرگ
است .در ادب فارسی نیز رنگ سرخ بهدلیل تشبیهات مکرر مورد توجه بوده است و در
مفاهیمی چون گلگون ،رنگ و رنگین بهکار رفته است .همانطور که امیر خسرو دهلوی
گوید« :شاهان که به کینه برستیزند /شمشیر کشند و رنگ ریزند».
همچنین در ادب فارسی به اعتبار سرخ بودن رنگ باده ،ترکیبهایی چون دخت رز،
خون رز ،خون خم ،خون مینا ،آب ارغوان ،آب آتشین و لعل مذاب و غیره به کار رفته ،که
همه کنایه از شراب است (محمد پادشاه .)427 :1716 ،در این معنا حافظ گوید« :به
میسجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید /که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزلها».
از دیگر تعبیرات بهکار رفته در ادب فارسی در مفهوم سرخی ،روی و رخ رنگین است
که با تعابیری چون ورق الله ،اللهرنگ و اللهگون و به کار رفته .درواقع روی معشوق را از
حیث سرخی و زیبایی بدانها تشبیه میکردند .امیر معزی دراینباره میگوید« :چون خط
تو آمد به صفت سنبل و شمشاد /چون عارض رنگین تو آمد گل احمر».
در مثنوی شریف واژه سرخ حدود  77بار بهکار رفته ،و واژه گلگون با  14بار ،و الله با
دو بار تداعیکننده مفهوم سرخ بوده است .این معانی و مفاهیم گاهی بر داشتن تب و
گاهی در معنای خیرهسری بوده ،زمانی هم بهمعنای سالمت و صحت و نیز دارایی و توانایی
به کار رفته است .اهمیت کاربرد رنگ سرخ و زرد در مثنوی در آن است که هرچند این
دو رنگ بهنوعی رنگ روشن هستند ،در این کتاب گرانسنگ در تقابل با هم قرار گرفتهاند
و اینجاست که از نمود واضحتری برخوردار گشتهاند« :حق قیامت را لقب ز آن روز کرد/
روز بنماید جمالِ سرخ و زرد» (دفتر دوم ،ب  )474و در جایی دیگر گوید« :خویشتن در
خاکِ کلی محو کرد /تا نماندش رنگ و بو و سرخ و زرد» (دفتر سوم ،ب .)4167
همچنین در تقابل سرخ و زرد که باعث به وجود آمدن تغییرات ظاهری در انسان
میشود ،حتی این تفاوتها نیز در باطن جسم انسان هویداست« :روی سرخ از غلبه خونها
بود /روی زرد از جنبش صفرا بود» (دفتر سوم ،ب .)7237
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در قصه رستن خروب در گوشه مسجد اقصی و غمگین شدن سلیمان(ع) نیز سرخ و
زرد در تقابل با هم قرار گرفتهاند« :باز آن ابلیس بحث آغاز کرد /که بُدَم من سرخ رو،
کردیم زرد //رنگ رنگِ تست صباغم تویی /اصل جرم و آفت و داغم تویی» (دفتر چهارم،
ب )1774 -1771
از معنای رایج رنگ سرخ در عرف و حتی در ادبیات ،سالمت جسم و جان و توانایی بر
انجام کار است .در این معنا مالی روم گوید« :رنگ او ،از حال دل دارد نشان /رحمتم کن،
مهر من بر دل نشان //رنگ رویِ سرخ دارد بانگِ شکر /بانگ روی زرد باشد صبر و نُکر»
(دفتر اول ،ب  .)1434 -1431باز در این معنا در داستان پرسیدن پادشاه از آن مدعی
نبوت ...چنین آورده است« :هر که را دیدی ز کوثر سرخرو /او محمد خوست ،با او گیر
خو //تا أحبَّ هلل آیی در حساب /کز درختِ احمدی با اوست سیب» (دفتر پنجم ،ب
.)1473 -1476
درنهایت اینکه موالنا گاهی سرخی را بهترین رنگ میداند چرا که سرخی از آن
خورشید است و خورشید نیز زداینده ظلمات و تیرگیها و تاریکیهاست« :سرخرویی از
قران خون بود /خون ز خورشید خوش گلگون بود //بهترینِ رنگها سرخی بود /و آن ز
خورشیدست و از وی میرسد» (دفتر دوم ،ب .)1111-1177
 .1-6رنگ زرد
رنگ زرد بهمعنای داشتن آرزوهای بسیار ،شور و شوق زندگی ،تهور و قدرت اراده است.
صفات اصلی رنگ زرد عبارتند از :روشنی ،شادمانی زودگذر ،توسعهطلبی بالمانع ،سهل
گرفتن و تسکین خاطر (لوشر .)72 :1737 ،رنگ زرد در فرهنگهای مختلف ،بار معنایی
مختلفی دارد؛ در آسیا نشانه بیماری نقرس و پرهیزگاری است و در یونان باستان
نشاندهنده حاالت زنانه بود .یونانیها پوشیدن لباس زرد را برای مردان قابلقبول
نمیدانستند ،آنها الههها و دوشیزگان را با پیراهن زرد نقاشی میکردند .در ادبیات فارسی
نیز یکی از معانی زرد ،بیماری و ضعف است.
وجوه مختلف معنایی رنگهای سرخ و زرد باعث شده تا آن دو رنگ از وجوه مختلف
معمول و آشنای خود بیرون آمده ،بیانگر جلوهها و معانی دیگر شوند؛ زیرا همانطور که
در رنگ سرخ نیز اشاره شد ،این دو رنگ از سویی معنای زندگی ،روشنی ،غرایز و تحرک
را در خود دارند و از سویی دیگر معنای خون ،مرگ ،بیماری ،ضعف و پژمردگی را نشان
میدهند.
واژه زرد در مثنوی حدود  33بار بهکار رفته و در بیشتر آنها بیانگر مفاهیمی چون
بیماری ،ضعف ،ناخوشی و شرمساری است .موالنا در بیان داستان «خلوت طلبیدن ولی از
پادشاه جهت دریافتن رنج کنیزک» ،از رنگ زرد در بیان نشانه درد عشق بهخوبی استفاده
کرده و میگوید« :شهر شهر و خانه خانه قصه کرد /نی رگش جنبید و نی رخ گشت زرد»
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(دفتر اول ،ب  .)166وی در ادامه داستان زردی رخ را نشانه بیماری جسم قرار داده و
میگوید« :چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد /اندکاندک در دلِ او سرد شد» (دفتر
اول ،ب  .)411در جایی دیگر در بیان همین معنی گوید« :نفع باران بهاران بوالعجب /باغ
را باران پاییزی چو تب //آن بهاری نازپروردش کند /وین خزانی ناخوش و زردش کند»
(دفتر اول ،ب .)4111-4177
همچنین در داستان نگریستن عزراییل بر مردی ،این رنگ را نشانه ترس و وحشت
قرار داده است« :راد مردی چاشتگاهی در رسید /در سرا عدلِ سلیمان در دوید //رویش از
غم زرد و هر دو لب کبود /پس سلیمان گفت :ای خواجه چه بود؟» (دفتر اول ،ب -726
)723
همانطور که اشاره شد ،در مثنوی و بهطورکلی در ادبیات کالسیک فارسی ،رنگ زرد
بهطور عموم در بیان معنای بیماری و بیحالی ،ترس ،غم و ضعف به کار رفته است.
همانطور که سعدی گوید« :من از بینوایی نیم روی زرد /غم بینوایان رخم زرد کرد».
موالنا گاهی رنگ زرد را نشانه خجالت و شرمساری میداند و میگوید« :چون زنی از
کارِ بد شد روی زرد /مسخ کرد او را خدا و زهره کرد» (دفتر اول ،ب  .)272در داستان
«دعوت باز بطان را از آب به صحرا» میگوید« :شاه ،کاری ناز کم فرموده است /ز انتظارم،
شاه شب نغنوده است //من نیارم ترک امر شاه کرد /من نتانم شد برِ شَه روی زرد» (دفتر
اول ،ب .)114-111
در جای دیگر موالنا با تغییر جهت بسیار زیاد اینبار زردی رو را به گونهای به تصویر
میکشد که برای مخاطب بسیار زیبا و دلنشین جلوهگری میکند« :زردیِ رو بهترینِ
رنگهاست /ز آنکه اندر انتظار آن لقاست» (دفتر پنجم ،ب  .)7647گویی رنگها در
اختیار موالنا آماده و فراهم هستند که در هر لحظه با آنها تصویری بدیع و دلنشین بسازد
و بدینترتیب پیامش را به مخاطب برساند و مفاهیم را برای وی قابل فهم کند.
 .5نتیجهگیری
مفاهیم و معانی گوناگون رنگ در متنهای ادبی بیانگر نوع نگاه شاعر به رنگها و شناخت
نظر وی بوده ،در عین حال بیانگر توانایی شاعر در به کار گیری این عنصر برای بیان
منظور است .در مثنوی ،رنگ حضوری تزیینی و اتفاقی ندارد ،بلکه با الیههای معنایی و
ساختاری شعر همراه و همساز بوده ،بیانگر حاالت درونی و بیرونی است .رنگ در مخاطب
تأثیر میگذارد و گاهی در انتقال معنا چرخشی قابل توجه میکند که به چرخش معنایی
رنگها میانجامد .رنگ سیاه در مثنوی معنای حزن ،ناامیدی ،ظلمت و ترس دارد و رنگ
سفید و روشن نشاندهنده سرزندگی ،پویایی و هدایت است .در مثنوی همه طیف رنگها
در سیاه و سپید رقم خورده؛ لذا دیگر جایی برای بروز و نمود رنگهای دیگر نمیماند .در
این میان ،نگرش موالنا بیشتر به سفیدیها و روشناییهاست .او در این آوردگاه پیروی از
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عقل را -که خود عین روشنایی و نکوهش نفسپرستی و مادهگرایی و عین سیاهی است-
مورد توجه قرار داده ،به سفیدی که رنگ پاک و بیآالیش و نشان بیگناهی است ،دست
یافته .در ایران زمان مولوی ،بعضی از رنگها براساس باورهای خاصی که ریشه در دیانت
باورهای اجتماعی و فرهنگی مردم دارد ،به گونهای معانی رمانتیک به خود گرفته است؛
لذا مفهوم زرد یادآور خورشید و طلوع روزی تازه نخواهد بود ،بلکه کنایهای است از رخ
بیمار یار و خزان عمر و امثال آن .مولوی با واژههای رنگین اشعار خویش ،همواره انسان
را به تکاپو و تحرک وا میدارد .هرچند کارکرد بیشتر آنها در تقابل با یکدیگر نمود پیدا
میکند.
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گراوند ،سعید« .)1771( .زبان و مسائل پیرامون آن در مثنوی معنوی» .فصلنامه
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سبكشناسی الیۀ بالغی مکاتیب سنایی

سید مهدی زرقانی
ریحانه داودی

1
4

چکیده
از سنایی غزنوی ،شاعر بزرگ قرن ششم ،عالوه بر دیوان و سایر آثار منظوم ،هفده نامه به نثر باقی
مانده که در کتابی با عنوان مکاتیب سنایی به چاپ رسیدهاند ،اما در صحت انتساب تمامی این
نامهها به سنایی تردیدهایی وجود دارد .این پژوهش بهمنظور دستیابی به زمینهای برای فراهم
شدن امکان تشخیص اینکه کدام نامهها از سنایی است ،با رویکردی توصیفی و استفاده از
سبکشناسی الیۀ بالغی و شیوههای کمّی و آماری ،به بررسی این هفده نامه پرداخته و در پی
یافتن شباهتهای معنادار میان نامهها در حوزۀ بالغی است .حاصل این بررسی بیانگر این است
که نامههای هفتم و هشتم با سی و پنج مورد شباهت در مشبهبهها ،هفت مورد در آیات و احادیث
و پنج مورد در کنایهها ،بیش از سایر نامهها در حوزۀ بالغی به یکدیگر شبیه هستند .همچنین
چهل درصد از تشبیههای تکراری و حدود بیست و دو درصد از آیات و احادیث تکراری در دو
نامۀ دهم و چهاردهم بوده و این دو نیز شباهت زیادی به یکدیگر دارند .نامههای پنجم و پانزدهم
نیز که بیشترین میزان استعاره و مجاز تکراری را در خود جای دادهاند ،دارای نزدیکی تصویری
باالیی هستند .اشتراکات تصویری و بالغی بین نامههای ذکر شده ،نگارنده را به این نکته رهنمون
ساخت که دستکم این نامهها از یک نویسندۀ و احد است؛ و این میتواند بخش کوچکی از پاسخ
به شبهۀ ادبی به وجود آمده در انتساب نامهها به سنایی باشد.
واژههای کلیدی :سبکشناسی بالغی ،سنایی ،مکاتیب.

 .1مقدمه
سنایی ،شاعر برجستۀ قرن ششم ،عالوه بر دیوان و سایر آثار منظوم ،نامههایی به نثر دارد
که نذیر احمد آنها را در کتابی با عنوان مکاتیب سنایی به چاپ رسانده است .تعداد این
نامهها هفده تاست که سنایی آنها را خطاب به یاران و دوستان و و زرا و صدور غزنین و
بهرام شاه غزنوی نوشته (سنایی غزنوی-41 :1764 ،م).1
از این نامهها پنج نسخه در دسترس است که با هم شباهتها و تفاوتهایی دارند.
نسخۀ نخستین که کامل است و هیچ جا افتادگی ندارد و اوراقش هم پیش و پس نشده،
شامل پانزده نامه است ،اما بسیار مغلوط رونویس شده .این نسخه در کتابخانۀ دیوان هند
 .1عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

 .2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
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لندن بهعنوان اشعار سنایی موجود است و در ده بخش شامل مندرجات زیر میباشد:
نامهها و جوابها؛ توحید؛ نعت پیغمبر(ص)؛ موعظه و حکمت؛ مدحیات و مراثی؛ غزلیات؛
مقطعات و هزلیات؛ رباعیات؛ سیر العباد الی المعاد؛ کارنامۀ بلخ و سناییآباد (همان-41 ،
م – -43م).
دستنویس دیگری در کتابخانۀ دانشگاه عثمانیه حیدرآباد (هند) شامل کلیات سنایی
بهشمارۀ قلمی  1773میباشد .قسمت مجموعۀ نامههای این نسخه از اول و آخر افتادگی
داشته و نام کاتب و سال کتابت ندارد ،اما از کاغذ وجوهر و خط مشخص است که در اوایل
قرن یازدهم رونویس شده است .این نسخه نیز شامل پانزده نامه است(همان-43 ،م).
نسخۀ سوم در کتابخانۀ حبیب گنج علیگره بهشمارۀ  112 /41مضبوط است .نام کاتب
و سال کتابت ندارد ،اما از کاغذ و جوهر و خط میتوان حدس زد که در قرن دهم استنساخ
شده است .این مجموعه شامل جزوی از دیباچۀ کلیات و چهارده نامه است .این سه نسخه
نه فقط در تقدیم و تأخیر نامهها بلکه از هر حیث کامالً مطابقت دارند ،حتی در اغلب جاها
غلطهای هر سه یکی است .بنابراین بهیقین میتوان گفت که اصل این سه نسخه یکی
بوده و از طرف کاتب مغلوط رونویس شده بوده است (همان-43 ،م-41 -م).
چهارمین نسخه در کابل نزد سرور گویا بوده است که در سال اول مجلۀ آریانا در
شمارۀ (دوم حوت  1741شمسی) ،و نیز در شمارههای سوم ،چهارم ،هفتم ،هشتم و نهم
به چاپ نامهها و معرفی نسخه پرداخته است (سنایی غزنوی :1726 ،یک) .این نسخه نیز
تاریخ کتابت ندارد ،ولی طبق نظر گویا معلوم است که از روی یک نسخۀ بسیار قدیم نقل
شده (سنایی غزنوی-47 :1764 ،م).
نسخۀ پنجم شامل نسخۀ کلیات سنایی در کتابخانۀ آکسفورد است (بهشمارۀ ،273
فهرست مخطوطات فارسی کتابخانۀ بادلی ص  .)161این نسخه با نسخ دیگر از بعضی
جهات بسیار متفاوت است .همچنین در اکثر موارد از اخبار پیغمبر و آیات قرآنی صرف
نظر و جای آنها سفید گذاشته شده است (همان-71 ،م – -71م).
بعضی از این نامهها در مجلههای ارمغان (چهار نامه) و یغما (دو نامه) ،دیوان سنایی
چاپ مدرس رضوی (سه نامه به عالوۀ نامه به نام بهرام شاه غزنوی که در دیباچه استنساخ
شده) ،دیوان چاپ مظاهر مصفا (سه نامه) ،کتاب حکیم سنایی تألیف خلیلی (یک نامه به
عالوۀ نامۀ بهرام شاه) و تعلیقات چهار مقاله دکتر محمد معین (یک نامۀ منتشر شده در
مجلۀ یغما) به چاپ رسیده است .همچنین در کتابخانۀ دانشگاه اسالمی علیگره یکی از
جنگهای فارسی بهشمارۀ  411161شامل چهار نامه به این قرار است :چند سطر از نامۀ
دوم کتاب مکاتیب ،نامه به نام بهرام شاه غزنوی ،دو نامه به نام قوامالدین و زیر که این دو
نامه از روی کلیات سنایی که در سال  611هجری رونویس شده ،استنساخ گردیده و
ازاینرو دارای اهمیت بسیار است .جنگ حاضر در سال  1462مرتب گردیده است (همان،
-71م – -74م).4
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دربارۀ نامههای سنایی تا کنون یک مقاله با عنوان «تحلیل ساختار و سبک مکاتیب
سنایی» نوشته شده است که در آن نویسنده به بررسی ویژگیهای سبکی نثر فنّی و نثر
مرسل در نامهها پرداخته است و به این نتیجه رسیده که نثر سنایی در مکاتیب نثر بینابین
است (بهنامفر .)43 :1711 ،پایاننامۀ «بررسی مضامین عرفانی در مکاتیب محمد غزالی،
احمد غزالی و سنایی» نیز به نامههای سنایی از منظر عرفانی پرداخته است؛ اما در حوزۀ
مورد بحث در پژوهش حاضر ،یعنی بررسی بالغی نامهها ،تا کنون کاری صورت نگرفته
است .از آنجا که در صحت انتساب تمامی این نامهها به سنایی تردیدهایی وجود دارد –
چنانکه دکتر شفیعی کدکنی در کتاب تازیانههای سلوک نوشته است:
استاد نذیر احمد از محققان برجستۀ هند ،مجموعۀ آثار منثور سنایی را که
محدود به چند نامه است در یک کتاب گردآوری و نقد و بررسی کرده است
و آن را مکاتیب سنایی خوانده است .تردیدی نیست که قسمت اعظم این
آثار از قلم سنایی است ولی در اصالت بعضی دیگر از این نامهها جای تردید
باقی است (.)11 :1711
و نیز با توجه به نتایج تحقیقات پیشین و اینکه روشهای سبکسنجی و یکی از
مشهورترین آنها موسوم به تحلیل کیوسام - ،طبق پایاننامۀ «بررسی کارآیی تحلیل
کیوسام در تشخیص مؤلف متون فارسی»  -در زمینۀ تشخیص مؤلف متون ادبی فارسی
بهطور کامل قابل اعتنا و اتکا نیست ،نگارنده بر آن شد که به مطالعۀ اصولی و اژگان،
بالغت و نحو نامههای سنایی بپردازد و در این مسیر از شیوههای کمّی ،آماری و
سبکشناسانه استفاده کند .بهعنوان یکی از اولین گامهای چنین مطالعهای ،این مقاله به
بررسی صنایع بیانی و بدیعی در نامههای سنایی پرداخته و در صدد است تا جایی که
نتایج کار راهگشا است ،این شبهۀ ادبی را برطرف کند و بر اساس شباهتهای معنادار
سبکی موجود بین متغیرهای بالغی بتواند احتمال دهد که کدام نامهها متعلق به سنایی
است و کدام یک منسوب به او .به این منظور در پژوهش حاضر ،نامهها در دو بخش
تمهیدات بالغی و خاستگاه ایماژها مورد بررسی قرار گرفته و در هر بخش با بسامدگیری،
خاستگاه تصویری و آرایۀ غالب هر نامه در حوزۀ بیانی و بدیعی به دست آمده است .سپس
به ذکر تصاویری که در نامههای مختلف تکرار شدهاند ،پرداخته شده است .بسامد این
تکرارها ما را به این نکته رهنمون کرده است که کدام نامهها شباهت بیشتری به یکدیگر
دارند.
 .1الیۀ بالغی سبك
الیۀ بالغی سبک ،زمینۀ اصلی تبلور فردیت و شخصی سازی زبان است و شگردهای بالغی
در شمار اصلیترین تمهیدات سبکیاند (فتوحی .)711 :1771 ،در این پژوهش کتاب
مکاتیب سنایی تصحیح نذیر احمد اساس قرار گرفته است .برای سبکشناسی بالغی،
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هفده نامۀ موجود در این کتاب در دو بخش تمهیدات بالغی و خاستگاه ایماژها مورد
بررسی قرار گرفتهاند .در تمهیدات بالغی ،صناعات بیانی و بدیعی شامل تشبیه ،استعاره،
کنایه ،مجاز ،تلمیح ،درج ،اقتباس ،متناقضنما ،ایهام ،ارسالالمثل ،تضمین ،مبالغه ،اغراق،
غلو ،حسن تعلیل ،لف و نشر ،جناس ،سجع ،و اجآرایی ،اشتقاق ،شبه اشتقاق ،قلب بعض
و ردّ الصدر الی العجز بر اساس تعاریف آنها در بالغت سنتی مورد مطالعه بودهاند .در
بخش خاستگاه ایماژها نیز خاستگاه تصاویر تشبیهها ،استعارهها ،کنایات ،ارسالالمثلها و
تلمیحات بررسی شدهاند.
 .6تمهیدات بالغی
نظر به اینکه حاصل این پژوهش به شکلی فشرده و در حدّ یک مقاله ارائه میشود ،و با
توجه به دغدغۀ اصلی پژوهش که تردید در انتساب تمام نامهها به سنایی است ،حاصل
مطالعات انجام شده و بسامدهای به دست آمده در قالب جداول و توضیحات زیر ارائه
میشود.
درصد صنایع
نامه بیانی

تشبیه کل

اضافۀ تشبیهی

سایر انواع
تشبیه

استعارۀ کل

استعارۀ مصرّحه

استعارۀ مکنیّه

کنایه

مجاز

1
1
6
5
1
3
1
1
9
10
11
11
16
15
11
13
11

73
7 .71
7 .73
2 .71
7 .77
1 .72
71
3 .74
7 .44
7 .11
7 .43
42
41
7 .42
1 .47
6 .66
1 .14

6 .14
111
7 .16
6 .24
7 .12
1 .27
1 .61
1 .17
3 .34
7 .74
32
11
7 .17
1 .23
24
11
111

1 .13
1
3 .17
1 .13
1 .21
4 .16
6 .71
7 .11
7 .43
3 .3
42
41
3 .16
7 .14
11
61
1

1 .12
47
7 .73
17
4 .71
1 .72
11
1 .77
6 .77
1 .12
2 .21
22
11
2 .22
13
41
7 .11

2 .12
31
27
1 .21
2 .61
3 .71
1 .61
6 .66
6 .24
21
7 .77
6 .67
1 .12
7 .27
2 .64
6 .66
1

2 .22
71
11
4 .11
2 .77
4 .67
6 .77
7 .77
7 .13
21
6 .66
7 .76
2 .21
3 .16
7 .71
1 .77
111

11
7 .77
7 .16
1 .7
1 .47
43
3 .17
47
1 .72
3 .7
4 .11
11
74
6 .16
1 .41
6 .6
1 .14

1
1 .2
1 .1
7 .3
7
3 .4
1 .1
1 .1
4
4 .7
1
11
1
1 .1
7 .4
6 .6
1
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جدول  .1درصد فراوانی صنایع بیانی در نامهها
جدول  1به بررسی صنایع بیانی پرداخته و میزان کاربرد هر صنعت را در یکایک نامهها
ذکر کردهاست؛ در ادامه توضیحاتی دربارۀ هریک از این صنایع آمده است.
 .1-6تشبیه
در نامههای  6 ،2و  13میزان تشبیه حسی به حسی بیش از  61درصد است .غیر از سه
نامۀ مذکور و نامۀ ( 17که در آن میزان تشبیههای حسی به حسی با عقلی به حسی برابر
است) ،در سایر نامهها میزان تشبیهات عقلی به حسی بیش از  21درصد است .در نامههای
 4و  14تمام تشبیهات از نوع عقلی به حسی است و در نامۀ  13تمام تشبیههای بهکار
رفته حسی به حسی هستند.
در یازده نامه ( 17 ،14 ،11 ،11 ،7 ،1 ،3 ،7 ،4 ،1و  )13میزان استفادۀ سنایی از
اضافههای تشبیهی بسیار بیشتر از سایر انواع تشبیه است (بیش از  61درصد) .در نامههای
 4و  13تنها اضافۀ تشبیهی مورد استفاده قرار گرفته ،اما نویسنده در دو نامۀ  2و 16
بیشتر از سایر گونههای تشبیه چون تشبیه بلیغ ،صریح (مرسل) و مرکب بهره برده،
بهطوری که میزان کاربرد اضافههای تشبیهی در این دو نامه پایینتر از  16درصد است.
در نامۀ هفتم -که طوالنیترین نامۀ مجموعۀ مکاتیب است -سنایی از نُه گونه تشبیه
بهره برده است .همچنین او در نامۀ پنجم از هفت نوع و در نامۀ پانزدهم از شش گونه
تشبیه استفاده کرده که در این بین بیشترین انواع تشبیه مورد توجه نویسنده ،بهترتیب
اضافۀ تشبیهی ،تشبیه بلیغ و تشبیه مرکب است.
میزان استفادۀ سنایی از انواع تشبیه چنین است که وی در تمامی نامهها از اضافۀ
تشبیهی ،در دوازده نامه از تشبیه بلیغ ،در ده نامه از تشبیه مرسل ،در شش نامه از تشبیه
مجمل و در پنج نامه از تشبیه مضمر استفاده کرده است.
 .1-6استعاره
در یازده نامه ( 12 ،11 ،14 ،7 ،1 ،3 ،2 ،1 ،7 ،4و  )16میزان استفادۀ نویسنده از
استعارههای مصرحه بیشتر از مکنیه است ،اما در نامۀ  ،11میزان کاربرد استعارۀ مصرحه
و مکنیه برابر است ( 21درصد) .همچنین در ده نامه ( 11 ،17 ،11 ،7 ،1 ،1 ،7 ،4 ،1و
 )12میزان کاربرد استعارۀ مکنیه از نوع اضافی (اضافۀ استعاری) بیشتر از نوع غیر
اضافیاش است .در نامههای  16و  13فقط اضافۀ استعاری مورد استفادۀ نویسنده قرار
گرفته و او از استعارۀ مکنیۀ غیر اضافی بهرهای نبرده است.
 .6-6کنایه
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در نامههای  7 ،4و  17میزان کنایه بیش از تشبیه و در دو نامۀ  4و  13نیز میزان کاربرد
کنایه بیش از استعاره است .در آخرین نامه (نامۀ  )13میزان کنایه و تشبیه برابر است
( 1 .14درصد)؛ همچنین در این نامه میزان بهکار گیری کنایه نسبت به سایر نامهها بیشتر
است .در چهار نامه ( 17 ،7 ،4و  )13میزان کاربرد کنایه بیش از  71درصد است.
سنایی در نامۀ دوم با استفادۀ  7 .77درصدی از کنایه به این صنعت بیانی توجه
بیشتری مبذول داشته ،بهطوری که میزان کاربرد کنایه در این نامهاندکی باالتر از تشبیه
و استعاره است.
 .5-6مجاز
صنعت مجاز در نامههای  17 ،11 ،1و  13اصالً مورد استفادۀ نویسنده و اقع نشده است.
در نامههای  14 ،2 ،1 ،7 ،4و  ،16یعنی در شش نامه میزان کاربرد مجاز بیش از پنج
درصد و در سایر نامهها کمتر از پنج درصد است .میزان بهکار گیری مجاز در نامۀ دوازدهم
نسبت به سایر نامهها بیشتر است ( 11درصد) .در دو نامۀ  14و  16میزان استفادۀ سنایی
از صنعت کنایه و مجاز یکسان بوده است.
از چهل و شش مجاز بهکار رفته ،هجده مجاز ( )% 1 .77به عالقۀ جزء و کل ،و شش
مورد ( )%17به عالقۀ الزم و ملزومی هستند.
 .1-6صنایع بدیع لفظی
در جدول  4میزان کاربرد صنایع بدیع لفظی در هر نامه ذکر شده ،در ادامه توضیحاتی در
باب این صنایع آمده است.
درصد صنایع
بدیع نامه
لفظی

جناس

سجع

واجآرایی

اشتقاق

شبهاشتقاق

قلب بعض

ردّ الصدر

1
1
6
5
1
3
1
1

6 .27
4 .31
6 .61
3 .37
31
6 .66
6 .61
7 .61

3 .7
3 .14
1 .43
1 .11
1
2 .2
3 .11
4 .11

1 .71
13
1
1 .1
14
1
7 .1
1 .41

1
1
4 .7
4 .7
4
2 .2
1 .1
1

1
1
1
1
4
6 .16
1 .1
1

1 .4
1
1
7 .7
4
2 .2
1
1 .4

1
1
1
1
1
1
1
1
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9
10
11
11
16
15
11
13
11

1 .31
4 .33
3 .33
1 .21
1
61
6 .11
1 .11
3 .11

1 .1
6 .17
1 .11
6 .13
1
12
1
7 .77
7 .24

42
2 .1
1 .11
6 .13
21
12
1 .7
4 .44
72

1
2 .1
1
1
21
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
7 .2
1
2
1 .1
1
1

1
1
1
1
1
2
1
1
1

جدول  .4درصد فراوانی صنایع بدیع لفظی در نامهها
در تمام نامهها غیر از نامۀ  16 ،17و  ،13میزان استفاده از جناس بهطرز چشمگیری
بیش از سایر صنایع بدیع لفظی است .از نظر تنوع در استفاده از گونههای مختلف جناس،
سنایی در نامۀ پنجم از یازده نوع ،در نامههای  1و  1از ده نوع و در نامههای  3و  12از
نُه نوع جناس بهره برده است.
صنعت سجع تأثیر زیادی بر موسیقی کالم در نامههای  16 ،7و  13دارد .در نامۀ 13
میزان استفاده از سجع بهطرز قابل مالحظهای بیش از سایر صنایع بدیع لفظیِ به کار
گرفته شده است ( 7 .24درصد) .سجع متوازی که آهنگینترین نوع سجع است ،در
نامههای  7 ،4و  1پنج مورد و بیشتر بهکار رفته است؛ بهویژه در نامۀ سوم که نویسنده
در یازده مورد از این نوع سجع بهره گرفته است.
در تمامی نامهها غیر از نامۀ ششم ،واجآرایی دیده میشود .همچنین در سه نامۀ ،1
 17و  13میزان کاربرد واجآرایی بیش از  71درصد بوده است .در نامههای ،1 ،2 ،4 ،1
 17 ،7و  ،12یعنی در هفت نامه میزان استفادۀ نویسنده از واجآرایی بیشتر از سجع است،
اما در نامههای  14 ،11و  11میزان کاربرد این دو صنعت برابر است .همچنین کاربرد
واجآرایی و اشتقاق در دو نامۀ  11و  14برابر است.
سنایی برای آهنگینتر کردن کالم خود در نامۀ پنجم نسبت به سایر نامهها از صنایع
بدیع لفظی متنوعتری بهره گرفته است :جناس ،سجع ،واجآرایی ،اشتقاق ،شبه اشتقاق و
قلب بعض؛ اما او در نامۀ سیزدهم به موسیقی کالم توجهی نداشته است ،چنانکه در این
نامه تنها یک مورد اشتقاق و یک مورد واجآرایی به چشم میخورد.
 .3-6صنایع بدیع معنوی
در این قسمت مانند قسمت قبل ،ابتدا میزان کاربرد صنایع بدیع معنوی در تکتک نامهها
در قالب جدول  7ارائه شده است .در ادامه نیز به توضیحاتی چون بیشترین کاربردها،

درصد صنایع بدیع
نامه معنوی
تلمیح
درج
اقتباس
ارسال المثل
تضمین
ایهام
اغراق
مبالغه
غلو
لف و نشر
متناقضنما
حسن تعلیل

1

2 .61
47
1
3 .3
1
1
1
1
1
3 .3
1
1

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
4 .11
1 .14
4 .11
2 .7
17
1
1
1
1
1
1
1

1
1 .47
71
3 .1
4 .11
17
1
1
1
1
1
1
1

2
6 .36
6 .6
1
7 .7
1
1
7 .7
1
7 .7
1
6 .6
1

6
1
1
1
1
1
1
1
21
1
21
1
1

3
1 .71
6 .12
1
6 .17
7 .1
4 .1
4 .1
1
1
1 .4
1
1

1

1 .31

1 .16

4 .7

1

1

4 .7

1

1

4 .7

1

1

1

7

3 .33

1

1 .11

1 .11

1

1

1

1

1

1

1

1
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برخی شباهتها در میزان به کارگیری بعضی صنایع و مواردی از این دست پرداخته شده
است.

11

6 .11

42

7 .77

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

61

11

11

1

41

1

1

1

1

1

1

1

14

11

1

1

1

1

1

1

41

1

1

11

1

17

1 .14

1

4 .11

4 .11

1

1

4 .11

4 .11

1

1

1

1

11

7 .77

2 .22

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 .11

12

2 .23

41

41

2 .4

1

1

1

1

1

1

1

1

16

21

21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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جدول  .7درصد فراوانی صنایع بدیع معنوی در نامهها
غیر از سه نامۀ  6 ،4و  ،13در سایر نامهها صنعت تلمیح مورد استفاده قرار گرفته ،و
در هشت نامه میزان بهکار گیری تلمیح نسبت به سایر صنایع بدیع معنوی بیشتر است
(نامههای  17 ،11 ،11 ،7 ،1 ،2 ،1و )12؛ همچنین در شش نامه از چهارده نامهای که
در آنها تلمیح بهکار رفته ،میزان کاربرد این صنعت بیش از  21درصد است (،7 ،1 ،2 ،1
 11 ،11و  .)12بیشترین میزان کاربرد تلمیح در نامۀ نهم است ( 3 .33درصد).
در چهار نامۀ  3 ،1 ،7و  11میزان کاربرد صنعت درج بیش از سایر صنایع بدیع معنوی
است .در نامۀ شانزدهم میزان کاربرد این صنعت با تلمیح برابر است ( 21درصد) .بیشترین
کاربرد درج در نامۀ چهاردهم دیده میشود ( 2 .22درصد).
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در نامههای  4و  13هیچ صنعت بدیع معنوی به کار نرفته ،اما در یازده نامه (،1 ،7 ،1
 17 ،11 ،11 ،1 ،3 ،2و  )12از درج هشت نامه از اقتباس ( 17 ،11 ،11 ،7 ،1 ،1 ،7و
 )12و هشت نامه نیز از ارسالالمثل ( 17 ،7 ،3 ،2 ،1 ،7 ،1و  )12استفاده شده است .در
نامۀ دهم میزان کاربرد اقتباس بیش از  71درصد است .در نامههای  11و  12میزان درج
و اقتباس برابر است .در نامههای  7و  17نیز میزان ارسالالمثل و اقتباس برابر است.
همچنین بیشترین میزان کاربرد اقتباس در نامۀ دهم میباشد ( 7 .77درصد).
در نامۀ سوم کاربرد تضمین از ارسالالمثل و اقتباس و تلمیح بیشتر است ( 17درصد)،
و در نامۀ یازدهم بیشترین استفاده از صنعت تضمین دیده میشود ( 41درصد).
 .5خاستگاههای تصویری پر کاربرد
در بخش تشبیه ،خاستگاههای طبیعت با  2 .47درصد ،زندگی و فرهنگ عمومی با .11
 1درصد و مکانی با  1 .13درصد بیشترین کاربردها را داشتهاند.
در حوزۀ استعاره نیز همچون تشبیه ،خاستگاههای طبیعت ( 1 .47درصد) ،زندگی و
فرهنگ عمومی ( 7 .14درصد) و مکانی ( 7 .7درصد) بیشتر از خاستگاههای تصویری
دیگر مورد استفاده قرار گرفتهاند.
خاستگاهی که باالترین کاربرد را در بخش کنایه داشته ،زندگی و فرهنگ عمومی با
 1 .11درصد است .دو خاستگاه تصویری دینی با  1 .14درصد و رزمی با  7 .11درصد
نیز در این بخش مورد توجه سنایی بودهاند.
از میان چهار خاستگاه تصویریای که ارسالالمثلها داشتهاند ،نویسنده بیشترین
استفاده را از ضربالمثلهایی با کانون تصویری طبیعت برده است ( 7 .77درصد) و پس
از آن زندگی و فرهنگ عمومی( 2 .41درصد).
در بخش تلمیح ،تصویرهای مربوط به زندگی پیامبران جلب توجه میکنند ،بهطوری
که  4 .47درصد تلمیحها با بهرهگیری از این تصاویر تولید شدهاند و از این بین زندگی
پیامبرانی که بیشتر مورد نظر نویسنده بوده ،پیامبر اسالم با  2 .7درصد و یوسف با 3 .1
درصد هستند.
برای درک بهتر مفاهیم خاستگاهها ،برخی از عناوین و اصطالحات انتخاب شده در این
بخش نیازمند توضیح است که بهطور مختصر توضیح داده میشوند:
 منظور از تصویر با خاستگاه «طبیعت» ،تصاویری بودهاند که خاستگاه آنها شامل مواردزیر بوده است :آسمانی ،زمینی ،دریایی ،نور ،عناصر چهارگانه ،سنگهای قیمتی،
حیوانات (اعم از چهارپا ،پرنده و ماهی).
 مقصود از تصویر با خاستگاه «زندگی و فرهنگ عمومی» ،ایماژهایی هستند که منشأآنها این موارد بوده است :تجاری -اقتصادی ،مشاغل ،سفر ،پوشاک ،خوراک ،اشیاء،
زندگی عامه ،فرهنگ عامه ،چوپانی ،صیادی ،آرایشی ،خیمه ،رفتاری ،پدیداری.
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 خاستگاه تصویری «مکانی» شامل این چند مورد است :مکانی ،شهری ،روستایی،ساختمانی .همچنین خاستگاه «دینی» شامل تصاویری با منشأهای دینی ،قرآنی،
فرهنگ قرآنی ،اخالقی و تاریخی بوده است.
 منظور از خاستگاه «انسانوارگی» تصاویری هستند که در آنها ویژگی ،صفت و یا کاریانسانی به یک شیء یا پدیده نسبت داده شده است.
 .1تکرار تصاویر در نامهها
در قسمت تشبیه 11 ،مورد (شامل پنج تشبیه که هرکدام دو بار عیناً تکرار شدهاند) در
پنج نامۀ مختلف ( 1 .4درصد از کلّ تشبیهها) وجود دارد که این موارد را در بر میگیرد:
ریاض انس دو بار (نامههای  7و  ،)11نگارخانۀ خیال دو بار (نامههای  1و  ،)2طویلۀ قِدم
دو بار (نامههای  11و  ،)11حیدروار دو بار (نامههای  1و  ،)7حظیرۀ « علی سرر متقابلین»
دو بار (نامهها  11و .)11
در بخش استعاره 21 ،مورد تکراری (شامل  47استعارۀ مصرّحه که هر کدام دو یا چند
بار عیناً تکرار شدهاند) در نامههای مختلف ( 2 .11درصدِ کلّ استعارهها) و  17مورد (شامل
 3استعارۀ مکنیّۀ تکراری) ( 3 .6درصد از کلّ استعارهها) یافت شده و این موارد را شامل
میشوند:
 استعارههای مصرّحه :نقّاش شش بار (نامههای  3 ،6و  ،)7بَدر سه بار (نامههای 4 ،1و  ،)1شبپرّه سه بار (نامههای  11 ،2و  ،)12درّ سه بار (نامههای  7و  ،)1مَرکب ،مِهر،
خر ،حورالعین ،نقشِ نفس هر کدام دو بار (نامههای  2و  ،)12چهار دیوارِ صورت دو بار
(نامههای  2و  ،)11یوسف و نقشبندان هر کدام دو بار (نامههای  3و  ،)11آفتاب دو
بار (نامههای  2و  ،)11خورشید دو بار (نامههای  11و  ،)11شیر دو بار (نامههای  3و
 ،)11سباع دو بار (نامههای  3و  ،)1دیده دو بار (نامههای  11و  ،)14سلطان دو بار
(نامههای  1و  ،)1دل دو بار (نامههای  1و  ،)14غول دو بار (نامههای  2و  ،)3سراپردۀ
غیب دو بار (نامههای  11و  ،)11نقش دو بار (نامههای  11و .)12
 استعارههای مکنیّه :روح روح سه بار (نامههای  11 ،6و  ،)14خاطر عاطر دو بار(نامههای  1و  ،)1کوتاه عمر بودن و عده دو بار (نامههای  7و  ،)1نقش نفس دو بار
(نامههای  2و  ،)12چهار دیوار صورت دو بار (نامههای  2و  ،)11خندیدن عقل دو بار
(نامههای  7و  ،)11سراپردۀ غیب دو بار (نامههای  11و .)11
در حوزۀ کنایه 73 ،مورد -که شامل  41کنایۀ تکراری در پانزده نامۀ مختلف است (.13
 6درصد از کلّ کنایهها) -به چشم میخورند و این موارد را در بر میگیرد :به صحرا
آمدن (آوردن) پنج بار (نامههای  3 ،1 ،4و  ،)1روی نهادن سه بار (نامههای  2 ،7و ،)1
روی زرد شدن سه بار (نامههای  17 ،1و  ،)11گرد چیزی گشتن سه بار (نامههای ،2
 3و  ،)11سیهرویی سه بار (نامههای  1 ،3و  ،)17دمار برآوردن دو بار (نامههای  1و
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 ،)1بر چیزی خط کشیدن دو بار (نامههای  4و  ،)12عنان به دست کسی سپردن دو
بار (نامههای  4و  ،)1خاک قدم در دیده ساختن ،حلقه در گوش افکندن هر کدام دو
بار (نامههای  7و  ،)2چهار دیوار صورت دو بار (نامههای  2و  ،)11سراپرده زدن دو بار
(نامههای  2و  ،)11روحاالمین ،روحالقدس هر کدام دو بار (نامههای  2و  ،)7خطّۀ کون
و فساد دو بار (نامههای  6و  ،)11علم نگونسار کردن دو بار (نامههای  3و  ،)12سپر
افکندن دو بار (نامههای  3و  ،)11آتش در چیزی زدن دو بار (نامههای  3و  ،)7عرصه
تنگ بودن دو بار (نامههای  11و .)13
از میان مجازها نُه مورد تکراری (سه مجاز که هریک دو یا چند بار استفاده شدهاند)
( 2 .17درصد از کلّ مجازها) در چهار نامۀ مختلف بوده که به این قرارند :طین چهار بار
(نامههای  3 ،2و  ،)12سالم علیک سه بار (نامههای  3و  ،)7کاغذ دو بار (نامههای  2و
.)12
مجموع آیات و احادیث تکراری در نامههای مختلف  43مورد است که شامل  17آیه
و حدیث میشود :رحمه للعالمین سه بار ،شیاطین االنس ،و نفخت فیه من روحی هر کدام
دو بار (نامههای  3و  ،)1ما خلقکم و ال بعثکم اال کنفس و احده ،و ما امرنا اال و احده ،علی
سُرر متقابلین ،المؤمنون کنفس و احده هر کدام دو بار (نامههای  11و  ،)11حورالعین،
یوم الدین هر کدام دو بار (نامههای  2و  ،)12اال انّ حزب اهلل هم المفلحون دو بار (نامههای
 3و  ،)12انّ بعض اثم ظنّ دو بار (نامههای  3و  ،)7شیاطین االنس و الجن دو بار (نامههای
 7و .)16
بنا بر آنچه آمد ،مجموع صنایع بیانی بهکار رفته (اعم از تشبیه ،استعاره ،کنایه و مجاز)
 1127مورد بوده که از این تعداد 73 .11 ،درصد به استعاره و  31 .77درصد به تشبیه
اختصاص دارد .این آمار ما را به این نکته رهنمون میسازد که ویژگی اصلی سبک سنایی
در حوزۀ بالغی و در بخش صنایع بیانی ،به بهرهگیری بسیار از استعاره و اضافههای
تشبیهی معطوف میشود .با توجه به اطالعات به دست آمده در این بخش 3 .61 ،درصد
از تشبیهات بهکار رفته در نامهها از نوع اضافی بوده و در یازده نامه از مجموع هفده نامه،
میزان استفادۀ او از اضافههای تشبیهی بهطرز قابل مالحظهای بیش از سایر گونههای
تشبیه است .همچنین  62درصد از مجموع تشبیهات ،از نوع تشبیه عقلی به حسی هستند
که این خود نمایانگر تمایل سبکی سنایی به سمتاندکی پیچیدگی است .همچنین با
بررسی استعارههای بهکار رفته در نامهها متوجه میشویم که در دوازده نامه میزان استعاره
بیشتر از تشبیه است که از این بین  1 .26درصد به استعارههای مصرّحه و مابقی به
استعارههای مکنیّه (اعم از اضافی و غیراضافی) اختصاص دارد.
نکتۀ دیگری که در این بخش جلب توجه میکند اینکه  6 .17درصد از میزان کلّ
استعارههای مصرّحهای که در نامهها بهکار رفتهاند ،استعارههایی هستند که از اضافههای
تشبیهی یا استعاری ترکیب یافتهاند.
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از آنجا که تشبیه بهصورت اضافی ،تشبیهی بلیغ و عالی است و در استعاره نیز با تخیّلی
فشرده سر و کار داریم ،میتوانیم چنین نتیجه بگیریم که سنایی در الیۀ بالغی سبک ،با
استفادۀ حدود  36درصدی از این دو صنعت بیانی ،در جهت ابهامانگیزی و غنی کردن
بالغت نامهها گام برداشته است.
در بخش صنایع بدیعی چند نکته قابل تأمل است .سنایی در بدیع لفظی به موسیقی
کالم توجه خاصی دارد و از مجموع  211صنعت بدیع لفظی 711 ،مورد یعنی 1 .66
درصد آنها به جناس اختصاص دارد .همچنین او در چهارده نامه به این صنعت توجه و
یژهای داشته و میزان استفاده از جناس در این نامهها بهطرز چشمگیری بیشتر از سایر
صنایع بدیعی است .البته برای آهنگینتر کردن کالم ،سجع و واجآرایی نیز مدّ نظر نویسنده
بودهاند و سنایی حدود  47درصد از مجموع صنایع بدیع لفظی به کار گرفته شده را به
این دو صنعت اختصاص داده است .در بین صنایع بدیع معنوی نیز تلمیح با  3 .16درصد
و صنعت درج با  1 .41درصد ،بیشتر مورد استفادۀ نویسنده قرار گرفتهاند و این نمایانگر
تمایل سنایی به اشاره به داستانها و آیات و احادیث برای ملموس کردن کالم خود
میباشد.
 .6نتیجهگیری
طبق مطالعات انجامشده ،باالترین میزان شباهت بین نامهها در حوزههای مختلف بالغی
به شرح زیر به دست آمد:
 در حوزۀ تشبیه ،نامههای  11و  11با چهار مورد یعنی دو تشبیه تکراری کامالً یکسان( 11درصد از تشبیههای تکراری) ،شباهت زیادی به یکدیگر دارند.
 در حوزۀ استعاره ،دو نامۀ  2و  12با دوازده مورد که شامل شش استعارهی یکسان بوده،یعنی  2 .47درصد از استعارههای تکراری ،بیشترین میزان شباهت را به هم دارند.
 باالترین شباهت در بخش کنایه مربوط به نامههای  7و  2با شش مورد یعنی سه کنایۀکامالً مشابهِ تکرار شده است ( 4 .16درصد از کنایات تکراری) .در دو نامۀ  3و  1نیز
پنج مورد که شامل دو کنایۀ یکسانِ تکراری هستند ( 2 .17درصد) ،دیده میشود.
 در نامههای  3و  ،1سی و پنج مشبهبه دقیقاً تکرار شدهاند که شامل  14مشبهبه بودهکه هر کدام دو یا چند بار بهکار رفتهاند و این تعداد دوازده درصد از کلّ مشبهبههای
تکراری است .در دو نامۀ  1و  12نیز بیست و چهار مورد مشبهبه یکسان (شامل 7
مشبهبه تکرارشونده) ( )% 4 .1یافت میشود.
 از میان آیات و احادیث بهکار رفته در نامههای مختلف ،دو نامۀ  11و  11با هشت موردکامالً یکسان ( 7آیه و یک حدیث) (یعنی  6 .47درصد از کلّ آیات و حدیثهای
تکراری) شباهت بسیاری به یکدیگر دارند .در نامههای  3و  1نیز هفت آیۀ مشابه (7
آیۀ تکرارشونده) به چشم میخورد ( 7 .42درصد).
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 نامههای  2و  12در قسمت مجاز بیشترین نزدیکی را به هم دارند ،بهطوری که پنجمورد از نُه مجاز تکراری در کلّ نامهها ( 2 .22درصد) مربوط به این دو نامه است.
از آمارهای بهدست آمده میتوان نتیجه گرفت که نامههای هفتم و هشتم بیش از سایر
نامهها در حوزۀ بالغی به یکدیگر شبیه هستند :سی و پنج مورد در مشبهبهها ،هفت مورد
در آیات و احادیث و پنج مورد نیز در کنایهها .پس از این دو ،نامههای دهم و چهاردهم
بیشترین اشتراکات را با هم دارند ،بهطوری که  11درصد از تشبیههای تکراری و 4 .44
درصد از آیات و احادیث تکراری در این دو نامه به چشم میخورد؛ هرچند بخش زیادی
از این اشتراکات بهدلیل شباهت زیاد بخشی از متن این دو نامه به یکدیگر است (سنایی
غزنوی .)13 :1764 ،نامههای پنج و پانزده نیز که بیشترین میزان استعاره و مجاز تکراری
را در خود جای دادهاند ،دارای نزدیکی تصویری باالیی هستند .این شباهتهای تصویری
نشان میدهد که دستکم این نامهها از یک نویسندۀ واحد است حتی اگر سنایی نباشد.
در بخش خاستگاه ایماژها ،در هفت نامه (یعنی  4 .11درصد از نامهها) بیشترین عناصر
تصویری از حوزۀ طبیعت است .در دو نامه میزان کاربرد تصویرهای طبیعی با تصاویری از
حوزههای زندگی و فرهنگ عمومی و انسانوارگی برابر است و درواقع در هریک از این دو
نامه نمیتوان یک خاستگاه را بهعنوان پرکاربردترین نام برد .در چهار نامه (یعنی 2 .47
درصد از نامهها) تصاویر حوزۀ زندگی و فرهنگ عمومی بیش از سایر حوزهها مورد استفادۀ
نویسنده قرار گرفتهاند ،ضمن اینکه در دو نامه میزان کاربرد تصویرهای مربوط به این
حوزه با حوزههای طبیعت (که در سطرهای قبل به آن اشاره شد) و مکانی برابر است.
از این آمارها چنین برمیآید که بیشترین عناصر تصویری چهارده نامه (یعنی 7 .14
درصد نامهها) از دو حوزۀ طبیعت و زندگی و فرهنگ عمومی هستند و سنایی با بهرهگیری
از این نوع ایماژها نشان داده است که در تصویرسازیهای خود به عناصر محیط پیرامون
توجه دارد و ذهنش کمتر به مسائل انتزاعی -که باعث پیچیدگی زبان میشوند -معطوف
است .درواقع او در عین اینکه بالغت نامهها را در سطح باالیی حفظ کرده ،با استفاده از
عناصر عینی و حسی ،مشبههای عموماً انتزاعی خود را ( 62درصد) برای مخاطب آشنا و
سهلالوصول کرده است.
پینوشت
 .1دربارۀ مخاطب و علت نوشتن هر نامه نگ .سنایی غزنوی :1764 ،ص  143به بعد.
 .4برای توضیحات بیشتر دربارۀ نسخهها نگ .همان-41 ،م-74 -م.
منابع
 بهنامفر ،محمد« .)1711( .تحلیل ساختار و سبک مکاتیب سنایی» .دوفصلنامۀادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا(س) .س  ،1ش  .1صص .71-1
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ثروت ،منصور .)1761( .فرهنگ کنایات .تهران :امیرکبیر.
دهخدا ،علی اکبر .)1734( .لغتنامه .تهران :دانشگاه تهران.
زاهدی ،زینالدّین جعفر( .بیتا) .روش گفتار .مشهد :چاپخانۀ دانشگاه مشهد.
سنایی غزنوی ،ابوالمجد مجدود بن آدم .)1726( .مکاتیب .به اهتمام و تصحیح و
حواشی نذیر احمد .کابل :پوهنجی ادبیات و علوم بشری.
ـــــــــــــــــــــ .)1764( .مکاتیب .به اهتمام و تصحیح و حواشی نذیر احمد.
تهران :فرزان.
شفیعی کدکنی ،محمد رضا .)1711( .تازیانههای سلوک :نقد و تحلیل چند قصیده
از حکیم سنایی .چاپ دهم( .چاپ اول  .)1734تهران :آگاه.
شمیسا ،سیروس .)1713( .بیان .ویرایش سوم .چاپ سوم .تهران :میترا.
ـــــــــــــ .)1733( .فرهنگ اشارات ادبیات فارسی (اساطیر ،سنن ،آداب،
اعتقادات ،علوم .)...تهران :فردوسی.
ـــــــــــــ( .)1767فرهنگ تلمیحات :اشارات اساطیری ،داستانی ،تاریخی،
مذهبی در ادبیات فارسی .تهران :فردوسی.
ـــــــــــــ .)1761( .نگاهی تازه به بدیع .تهران :فردوس.
فتوحی رودمعجنی ،محمود .)1771( .سبكشناسی نظریهها ،رویکردها و روشها.
تهران :سخن.
قدس ،آویده« .)1771( .بررسی مضامین عرفانی در مکاتیب محمد غزالی ،احمد غزالی
و سنایی» .پایاننامۀ کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد اسالمی ،و احد تهران شمال.
قرآن ،ترجمۀ الهی قمشهای .)1736( .انتشارات حافظ نوین.
محمدیان ،امیر« .)1716( .بررسی کارآیی تحلیل کیوسام در تشخیص مؤلف متون
فارسی» .پایاننامۀ کارشناسی ارشد .دانشگاه فردوسی مشهد.
میرزانیا ،منصور .)1731( .فرهنگنامۀ کنایه .تهران :امیرکبیر.
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نقد ادبی در ایران در غیاب فلسفه و تفکر انتقادی
قدسیه رضوانیان
هاله کیانی

1
4

چکیده
نقد ادبی ماهیتی میانرشتهای دارد و بهویژه از فلسفه در رویکردی علمی و نیز از تفکر انتقادی
بهره میجوید .تفکر فلسفی در ایران از انسجام و پویایی برخوردار نبوده ،این مسأله نقد را برای
تئوریپردازی و شناخت ،از یکی از منابع اصلی خود محروم کرده است .این پژوهش به روش
تحلیلی به بررسی آسیبهای تفکر فلسفی در ایران و بخشی از ضعفهای نقد و نظریۀ ادبی که
متأثر از این آسیبها به وجود آمدهاند ،میپردازد و به این نتیجه میرسد که ضعف تفکر فلسفی
و انتقادی در ایران آسیبهایی را متوجه نقد ادبی کرده است :ازجمله روی آوردن به تفکر
ترجمهای ،فقدان نظریۀ ادبی برآمده از ویژگیهای درونیِ ادبیات فارسی و ضعف در مباحث
زیباییشناسی و مفهومپردازی در حوزهی نقد و نظریه ،تفکر شهودی و انتزاعی که گاه در نقدها
رویکردی کلی بدان میبخشد و عدم برخورداری نقد از تفکری مستدل و انتقادی.
واژههای کلیدی :نقد ادبی ،فلسفه ،تفکر انتقادی ،ادبیات ایران.

 .1مقدمه
اگرچه ماهیت نقد ،سنجش و داوری است ،عرصۀ نقد نیز مانند هر مقولۀ فرهنگی دیگری
نیازمند ارزیابی است تا از کارآمدی مسیری که طی مینماید ،اطمینان حاصل کند .نقد
ادبی در ایران هیچگاه بهصورت جریان یا مکتب نبوده است .با وجود آنکه در چند دهۀ
اخیر ،انتشارات مقاالت نقد و گسترش مجالت نقد ادبی دانشگاهی رشد قابلتوجهی داشته،
میتوان اذعان کرد که عملکرد نقد در حوزۀ دانشگاهی به باز شدن پنجرههای جدیدی
برای درک ادبیات فارسی ،ایجاد رویکردهای بومی نقد و شناساندن تواناییهای بالقوه و
بالفعل ادبیات نینجامیده است.
آسیبهای متعددی را میتوان متوجه نقد ادبی در ادبیات فارسی دانست که بخشی از آنها
از ناحیهی ضعف تفکر فلسفی در ایران ایجاد شده است .نقد ادبی ماهیت میانرشتهای دارد
و در دورۀ مدرن ،بسیاری از اصول و روشهای نقد ادبی از سایر علوم انسانی به عاریت
 .1دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه مازندران
 .4دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه مازندران
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گرفته شدهاند .پیدایش رویکردهایی از قبیل نقد روانکاوی ،نقد پدیدارشناختی ،نقد
جامعهشناختی ،نقد ساختارگرایانه و امثال آنها نیز بر سرشت عمیقاً پذیرندهی نقد در
زمانۀ ما داللت میکند (پاینده .)14 :1771 ،علی شریعتی نیز بر ارتباط نقد با فلسفه و
تاریخ و مسائل اجتماعی تأکید میکند و معتقد است مسائل مختلفی که روح یک دوره را
میسازند ،باید در نقد و تحلیل ادبی مورد توجه واقع شوند (شریعتی.)3 :1761 ،
در طول تاریخ نقد ،تأثیرپذیری عمیق آن از دین ،علم ،اجتماع ،تاریخ و فلسفه ،ابعاد
مختلفی به آن بخشیده و دریچههای متفاوتی بر آن گشوده است .اگر تفکر فلسفی را
پرسش از چیستی و بخش مهمی از ماهیتِ آن را تفکر انتقادی بدانیم ،بیشترین تأثیر در
شکلگیری نظریهها و نقد ادبی را تفکر فلسفی هر عصر و دوره به عهده داشته است.
ماهیت نقد ،بهویژه در دورۀ معاصر ،با تفکر انتقادی و تفکر فلسفی گره خورده است و
اساساً مهمترین وظیفۀ فلسفه ،نقد است؛ نقدِ حکمهای کلی و نقد شعارهای متداولی که
در هر موضوعی فراوان است؛ به همین دلیل فلسفهی ریاضی ،فلسفهی فیزیک ،فلسفهی
ذهن و فلسفهی ادبیات شکل گرفته است (موحد /1733 ،الف .)2 :فلسفه ،منتقد ادبی را
در فهم اثر یاری میرساند و در شکلگیری نظریهها و جهتدهی به آنها تأثیر بسزایی
دارد .مدلِ آشکار این پیوند و التزام ،نقد ادبی و تفکر فلسفی در مغرب زمین است .مطالعه
در بحثهای فلسفی یا مطالعه در فلسفه و ماهیت هنر در هر دوره ،تغییراتی دیالکتیکی
را در نقد ادبی غرب نشان میدهد؛ به گونهای که «تمام شیوههای مستقل نقادی آن از
منابع جهانبینی فلسفی و فلسفههای جاری سیراب شدهاند» (زرینکوب.)667 :1767 ،
سؤال این پژوهش این است که با پیشفرض وجود چنین ارتباط منسجمی میان تفکر
فلسفی و نقد ادبی ،آیا عدم شکلگیری نقد و نظریهی منسجم ادبی در ایران میتواند
ناشی از گسستگی سنت تفکر فلسفی و ضعف تفکر انتقادی در ایران باشد؟
بدینترتیب در این مقاله ،پس از نگاهی اجمالی به دیدگاههای نقد و تفکر انتقادی و
فلسفی در غرب ،موقعیت تفکر فلسفی را در ایران مورد توجه قرار میدهیم ،سپس به
بررسی ضعفهایی که در نقد و نظریۀ ادبی از این منظر قابل تبیین و تحلیل هستند،
میپردازیم.
ارتباط ادبیات و نقد ادبی و فلسفه از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است .برای
مثال ،سعید عدنان در کتاب گرایشهای فلسفی در نقد ادبی معتقد به وجود سه نوع پیوند
میان نقد ادبی و فلسفه است« :الف .منتقد ادبی فیلسوف باشد؛ ب .منتقد ادبی متأثر از
فلسفه باشد؛ ج .منتقد ادبی بر اصطالحات فلسفی متکی باشد و آنها را بر شعر تطبیق
دهد.)41 :1736( ».
نوع دیگری از ارتباط ادبیات و فلسفه را نیز در آثاری مانند درآمدی بر فلسفه و ادبیات
نوشتۀ اوله مارتین اسکیالس میتوان دید .نویسنده در این کتاب ،آثار ادبی که تِم فلسفی
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داشتهاند یا آثار فلسفی که از شکل یا ماهیت ادبیات برای نشر اندیشههای خود بهره برده
اند ،را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است (اسکیالس.)1771 ،
مجتبی بشردوست نیز در کتاب موج و مرجان -که در آن رویکردهای نقد ادبی در
جهان جدید و سرگذشت نقد ادبی در ایران را بررسی میکند« ،فقدان مبانی فلسفی» را
یکی از علل آسیبهای نقد ادبی در ایران میداند .اما برداشت او از این مطلب با «مسأله»ی
این مقاله متفاوت است .بشردوست در این بخش از کتاب ،فقدان مباحث زیباییشناختی
را در آثار فیلسوفان ایرانی مورد بحث قرار میدهد و به ضعف تفکر فلسفی در ایران و
ناپیوستگی آن و آسیبهایی که نقد ادبی از این موضوع متحمل شده است ،اشارهای
نمیکند.
 .1ارتباط نقد ادبی و اندیشۀ انتقادی-فلسفی در غرب
نحلههای مختلف در نقد ادبی غرب ،انسجام دیالکتیکی ویژهای دارند .مشرب فکری این
گرایشهای نقد ،چه دین و اخالق باشد ،چه علم و فلسفه به معنای مصطلح آن ،در همه
حال از بحث و گفتوگوهای فلسفی و تفکر انتقادی پدید آمدهاند.
[به گونهای که اختالف میان گرایشهای نقد ادبی در غرب] غالباً ناشی
[است] از گرایشهای مختلف فلسفی در نزد منتقدان و اینکه زمینۀ فکری
آنها بر فلسفههای جزمی مبتنی باشد یا بر فلسفههای نسبی و انتقادی.
درواقع گرایشهای فلسفی در نحوۀ توجیه و تفسیری که منتقدان از آثار
ادبی عرضه میکنند تأثیر دارد( .زرینکوب)631 :1767 ،
در غرب ،همواره محفلها ،انجمنها و جنبشهایی فکری وجود داشته که موجب
حیات مستمر تفکر انتقادی گردیده و دیالوگ میان هر مکتب فکری با مکتب فکری پیش
از خود و درنتیجه دگردیسی انواع نقد را پدید آورده است .در ذیل مدلی از تغییر و
دگردیسی برخی از این گرایشهای نقد (همراه با اشارهای به مسائل اجتماعیِ مؤثر در این
تغییرات) ارائه میشود .غرض از ارائهی این مدل ،نگاهی تقلیلگرایانه به این جریانها
نیست –که هرکدام ابعاد مختلف اندیشگی را عرضه کردهاند -بلکه تنها هدف این است
که بتوان نگاهی کلی و اجمالی داشت به گفتوگوی میان اندیشهها و تأثیر تفکر انتقادی
بر دگردیسی و تغییرات نقد و نظریۀ ادبی.
جدول  :1مدل تغییرات دیالکتیکی بخشی از تفکر هنری و ادبی در غرب
نقد نئوکالسیک :تأکید بر ذوق سلیم و خرد در نقد.
شعر نوشتن بر مبنای قواعد خرد ،گریز از افراط و در نظر داشتن منطق و شعور
قرن  -رد معیارهای طبقاتی و کالسیک.
میلتون
 - 13اعتقاد به اینکه شعر هنر متعالی بهرهمند از معیارهای اخالقی
متعالی است.
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ویلیام داونانت
پوپ

ساموئل جانسن

قرن  -الزمۀ هنر و ادبیات خردورزی بهجای الهام و تأکید بر نظم و
 13خرد است.
قرن  -طبیعت قاعده و لگامی برای مشخص کردن محدودۀ عمل
 -13آدمی است.
 - 11وجود قوانین در شعر و نقد باید مانند قوانین علمی مورد توجه
قرار گیرد.
قرن  -سخن گفتن باید در چهارچوب نظم و آدابدانی باشد.
11

 انقالب فرانسه؛ پیدایش تحوالت عظیم اجتماعی و فکری؛ نقد رمانتیک :واکنش در برابر مکتب نئوکالسیسم همراه با حرکتی در جهت گسیختن قواعدقدیمی و تالش برای دستیابی به معیارهای تازه؛
 غرض اصلی نقد ،بازگویی مسائل و رخدادهایی از زندگی است؛ سخن گفتن به شیوۀ عامۀ مردم و نه شیوۀ فاخر؛ شعر دیگر حاصل خردورزی نیست ،حاصل تخیل و احساس است؛ سنجش هنر بر اساس طبایع فردی.قرن  -تقلید همهجانبه از نویسندگان باستان ،ناشدنی است.
ویکتور هوگو
17
قرن  -گروتسک و اسلوب عالی و مضحک و هولناک تراژدی و کمدی
شکسپیر
را درآمیخت و فرم نهایی .ادبیات عصر جدید یعنی درام را پدید
17
آورد.
قرن  -منتقدِ رمانتیسم آلمانی و معتقد به رمانتیسم و فراتر رفتن از
گوته
 –11آن است.
17
قرن  -همۀ معیارهای انتزاعی را خواه قدیمی و خواه جدید (معیارهای
سن بوو
رمانتیسم) بازدارنده و دست و پاگیر دانست.
17
قرن  -با آزادی مطرح در رمانتیسم میانۀ خوبی نداشت و در
هیپولیت تن
جستجوی قطعیت بود؛
17
 ادبیات را تابع جامعهشناسی قرار داد. گسترش و پیشرفت هرچه بیشتر یافتههای علمی؛ ظهور داروین و نظریۀ تکامل :داروین بیش از هر دانشمند دیگری بر شکل و محتوای ادبیاتانگلیسی قرن نوزده تأثیر گذاشت.
قرن  -تأکید بر «تکامل» در ادبیات و هنر
برونتی یر
17
قرن  -رمانهای ضد داروینی
متیو آرنولد
17
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 داروینیسم در اواخر سدۀ نوزدهم با بدبینی شدید پیوند خورد تا راه را برای پدید آوردنناتورالیسم هموار سازد.
 نوعی واقعیتگرایی که روش علمی را میپذیرد و پیاده می-قرن
امیل زوال
 –17کند.
 ارادۀ آزاد آدمی خیال باطلی بیش نیست.41
 روش آزمایشگاهی و علمی در نقد نگارش آثار ادبی. نقد ادبی نمیتوانست از تأثیر نظریههای اجتماعی و اقتصادی تکاندهندۀ کارل مارکس برکنار بماند.
 مارکس تأکید میکرد که ادبیات همانند هر پدیدۀ فرهنگی دیگری ،بازتاب ساختار اقتصادیاساسی جامعه است؛ محصول همان نیروهایی است که طبقات اجتماعی را میسازند.
گرانویل هیکس قرن  -مسألهی زندگی مردم آمریکا ،مبارزهی طبقاتی است؛
 نویسندهای که با تودۀ کارگر همراه شود ،امکان موفقیتهای17
بیشتری خواهد داشت چراکه میتواند نیروهای بنیادینی که
جامعه را شکل میدهد ،بهدرستی بشناسد.
قرن  -شعر یا رمان را فقط از جنبۀ سیاسی میتوان ارزیابی کرد.
جوزف فریمن
17
قرن  -ناقدان باید از اتخاذ دیدگاههای سودجویانه برکنار بمانند و
متیو آرنولد
دستخوش مالحظات سیاسی و سودجویانه نباشند.
17
 تالش برای اعتالی شعر و برخورداری آن از فضیلت اخالقی.ویلیامدینهاولز قرن  -آرنولد دوستدار گذشته و دنبالهرو کالسیکها بود.
 - –17هاولز تقریبا همۀ آثار کالسیک را مرده و بیروح میپنداشت.
 معیار هنر :واقعیت نه فضایل اخالقی.41
قرن  -نقد تأثری :نقاد فقط تأثرات ذهنی خود را بیان میکرد که بر
آناتول فرانس
 -17شالودۀ محکمی استوار نبود.
41
فردینانبرونتییر قرن  -از مخالفان ناتورالیسم و مخالف هرگونه نسبیتگرایی در نقد.
-17
41
هانری برگسون قرن  -فیلسوف ایده آلیسم.
 - -17زوال :هنرمند واقعیتگرا بهمثابۀ دانشمند.
 برگسون :هنرمند میتواند به ژرفای واقعیت راه یابد نه دانشمند.41

این جدول را میتوان تا سالهای اخیر و تا زمان ظهور جدیدترین گونههای نقد
برخاسته از فلسفههای پدیدارشناسی و تحلیلی ادامه داد .همانگونه که مشاهده میشود،
بررسی اجمالی تغییرات نظریههای نقد ادبی در غرب نشان میدهد که در همۀ دورهها،
خط سیری عقالنی و برآمده از تفکری انتقادی وجود داشته و این خط سیر در هر برههای
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از زمان از موضوعی متأثر شده است؛ موضوعاتی مانند علم ،دین ،جامعه ،سیاست و اقتصاد؛
درنتیجه :موضوعات فلسفی .در عصر دین ،معیارهای نقد را گفتوگو در فضیلت اخالقی
شکل میدهد؛ در عصر علم ،نقد داروینی و یا ناتورالیستی؛ در عصر ادبیات و فلسفه ،نقد
بر اساس معیارهای ادبی و ادبیّت.
تضاد اندیشهها با یکدیگر و تعامل اندیشههای متضاد در طول تاریخ هنر غرب
«حرکت» را ایجاد کرده است .به عبارت دیگر ،فراروی ،در «نفی» و «فروریختن» است.
اساساً حرکتِ عقل بر اساس روبهرو شدن موضوع و مفهوم با ضدِ خود ایجاد میشود؛
آنگونه که هگل در نظریۀ دیالکتیک خود به بررسی حرکت عقل در طول تاریخ میپردازد
و بیان میکند که تناقض و تضاد ،پایه و اساس حرکت و فعالیت موجودات است .حرکتِ
تحولی و تکاملی براساس عبور از ضدی به ضد دیگر و ترکیب و وحدت دو ضد در مرحلۀ
عالیتر است (منصورنژاد« .)117 :1717 ،فکر» در منطق دیالکتیک زمانی حرکت آغاز
میکند که طبق اصل «هو هویت» با مقولۀ «نفی هویت» رو بهرو شود .همانگونه که
مشاهده میشود ،در سیر اندیشهی انتقادی در عرصۀ هنر در غرب نیز هر موضوع یا ایدهای
بهتدریج متضاد خود را در خود میپرورد و همگام با تغییر در مسائل علمی ،اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی (درنتیجه تغییر در مباحث فلسفی) میان دو اندیشهی متضاد گفتوگو
شکل میگیرد و از این تعامل و گفتوگو ،اندیشۀ جدید و فلسفه و نظریههای جدیدی
ایجاد میشود .بدینترتیب سبکها در خط سیری عقلی و منطقی ،دگردیسی و تغییر
مییابند.
بنابراین تفکر فلسفی و انتقادی زیربنای علم و هنر بوده ،فلسفه مقدم بر علم است.
فلسفههای جدید بر خالف قرون وسطا به علوم توجهی ویژه دارند .عقربهی
ذهنی متفکر قرون وسطا بین وحی و عقل در نوسان بود .اما پس از
رنسانس ،علوم جدید در فلسفه مطرح میشود و فرانسیس بیکن مقدمهای
بر علم جدید و طبیعیات جدید مینویسد ،دکارت ریاضیات را برهان میداند
و فلسفهی نظری کانت ،تحلیل علوم جدید نیوتونی است .نظریات نسبیت
انیشتین و پالنک هم از دل فلسفهی کانت بیرون آمده است .پس علم از
فلسفه تغذیه میکند و اگر فلسفه نباشد علم معنا پیدا نمیکند
(سعیدیمهر. )12 :1713 ،
بنابراین انسجام تفکر فلسفی و انتقادی است که انسجام اندیشه را در سایر علوم و
هنرها و ازجمله ادبیات و نقد و نظریۀ ادبی میسر میسازد.
 .6وضعیت تفکر فلسفی و انتقادی در ایران
تفکر فلسفی بر فرهنگ ،هنر و سایر ابعاد جامعه ،تأثیری ژرف مینهد .رسالت فلسفه کشف
امکانات یعنی انحای تحقق هستی فکری انسان است[« .فلسفه] قول و فعل ما را معین
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میکند .ما برای اینکه دریابیم چه باید گفت و چه باید کرد ،به فلسفه نیاز داریم» (داوری
اردکانی .)47 :1771 ،اما فلسفه در ایران دیرزمانی است حرف تازهای به میان نیاورده
است.
میراث فلسفی ایران ،بهویژه در قرون اولیۀ اسالمی ،غنی است .با توجه به این میراث،
میتوان بررسی کرد که فلسفهی معاصر تا چه اندازه توانسته است در استمرار تفکر و
گسترش فلسفهورزی مؤثر باشد .اما بررسی وضعیت فلسفه در ایران از دوران گذشته تا
امروز ،نشان میدهد که ماهیت تفکر فلسفی در ایران ،واجد سیری منسجم و ساختاری
به هم پیوسته و دیالکتیک نبوده است .نشانههای این ضعف در تفکر فلسفی را میتوان
در ارائه نشدن نظریهای از سوی اهل فلسفه یا مطرح نشدن آرای فلسفۀ معاصر ما در
سطح بینالمللی و حتی در میزان آثار تألیفی در حوزۀ فلسفه جستجو کرد.
هرچند آسیبشناسی تفکر فلسفی موضوع این مقاله نیست ،بهدلیل در هم تنیده بودن
فلسفه با سایر علوم ،بهویژه با نقد و نظریۀ ادبی ،در ادامه به اجمال به دالیل این ضعفها
اشارهای خواهیم داشت.
 .1-6فلسفه و تفکر ترجمهای
گروهی از صاحبنظران در حوزۀ فلسفه ،بهویژه در دو-سه دهۀ اخیر ،با ترجمۀ آثاری از
فلسفۀ غرب ،در ایجاد فضایی غنیتر برای اندیشۀ فلسفی کوشیدهاند و مهمترین مجرای
ورود اندیشههای فلسفی مدرن به ایران بودهاند .اما سؤال این است که ما چقدر توانستهایم
با این اندیشهها وارد گفتوگو شویم و از آنها فراتر رویم و تا چه میزان در مرحلۀ
مصرفگراییِ صِرف ماندهایم.
در زمینه سنت فلسفه گذشته ایرانی نیز همین وضعیت دیده میشود .عبدالکریمی
مینویسد :برخورد ما با میراث فلسفی ابنسینا ،سهروردی ،مالصدرا و دیگر فیلسوفان و
حکیمان ایرانی اینگونه است:
صرف تقلید و تکرار و بیان گذشتگان و یا حاشیهنویسی بر متون آنان است
و ضربان نبض زمان در آن احساس نمیشود .ما هنوز نتوانستهایم با
ابنسینا ،فارابی ،سهروردی ،ابن عربی ،موالنا و مالصدرا دیالوگی برقرار
کنیم.)33 :1717( .
بنابراین فلسفۀ جدید در ایران ،در زمینۀ برخورد با اندیشههای وارداتی ،تا حد زیادی
منفعل عمل کرده است .این اندیشههای ترجمهشده ،اساساً جای فکر کردن را در تفکر
فلسفی گرفتهاند و بهکارگیری آنها از شیوه روشمند و تعاملی دوسویه حکایت نمیکند؛
آنگونه که کشورهایی مانند ژاپن توانستهاند با فراروی از اندیشههای غرب ،فلسفهای
مستقل عرضه کنند.
 .1-6فلسفه و تفکر انتقادی

 | 610مقاالت برگزیده همایش هشتم

تفکر فلسفی اساساً تفکری انتقادی است .مکالمه با گذشته و فراتر رفتن از آن ،مکالمه با
فلسفۀ مدرن دنیا و فراروی از آن همگی در فضایی گفتمانی میسر میشود .تفکر بر پایۀ
سنت شکل میگیرد« ،اما ماهیت و اصالت تفکر عبارت است از همین فراروی از فرهنگ
و سنتی که شخص متفکر را احاطه کرده است» (همان .)36 ،چنین چیزی جز با تفکر
انتقادی و گفتوگو با میراث اندیشگی و تفکر وارداتی معاصر امکانپذیر نیست .زیرا
هیچچیز نمیتواند جانشین تفکر شود .در تفکر ما «فلسفه عبارت شده از "مرور"
دانستههایی که در فلسفۀ غرب یا شرق است» (فهیمیفر.)117 :1771 ،
فلسفه در فرهنگی انتقادی شکوفا میشود و برای پیشبرد و پیشرفت فرهنگ ،فرهنگی
انتقادی الزم است .ما «به تأیید همگان فاقد یک فرهنگ انتقادی هستیم و میتوان گفت
منتقد نداریم .فرهنگ انتقادگریز فاقد پویایی الزم برای بقای خویشتن است چه رسد به
رونق و شکوفایی» (سیف.)74 :1737 ،
مفهوم عقالنیت در اندیشۀ سیاسی اندیشمندانی غربی همچون هابرماس را میتوان
«به معنای آزاد ساختن توان بالقوۀ استدالل و تعقل نهفته در عمل تفاهمی (کنش
ارتباطی) دانست که یک فرآیند جهانی-تاریخی به شمار میرود» (نوزذی.)137 :1711 ،
از همینجاست که مفهوم «حوزۀ عمومی» متولد میشود .حوزۀ عمومی جایی است که
در آن تبادل نظر صورت میگیرد و تفاهم حاصل میشود؛ زیرا حقیقت ،امری است بین
االذهانی (باقی .)117 :1717 ،درنتیجه فلسفه و به تبع آن نقد،به فضای گفتمان و
گفتوگو نیاز دارد تا بتواند شکل بگیرد و نضج یابد.
تفکر انتقادی در ایران با تفکر سیاسی آغاز شد .روشنگر مدرن ایرانی طی
مشروطهخواهی پدیدار شد ،یعنی گروهی رو به رشد که بعدها منورالفکر و پس از دهه
 1741به روشنفکران معروف شدند .رویکرد روشنفکران متأثر از فضای مارکسی بیشتر
سیاسی بود تا علمی« .محدوده کار این روشنفکران افزون بر احزاب و گروههای مخفی،
در نقد ادبی و سیاسی بوده است» (آزاد ارمکی )163 :1711 ،و این تفکر انتقادی به
تفکری فلسفی و انضمامی نینجامیده.
 .6-6فلسفۀ انتزاعی و انضمامی
دیدگاه انتزاعی در زمینۀ ماهیت تفکر فلسفی نیز ازجمله علتهای اهمیت نیافتن تفکر
فلسفی در ایران بوده است .در غرب ،اغلب دیدگاهی انضمامی نسبت به فلسفه وجود دارد
و تفکر فلسفی با روح هنر و حتی علوم عجین شده ،در متن زندگی ورود یافته است و
راهکارهایی را در مباحث مختلف ارائه میدهد .از اواخر قرن نوزدهم« ،جریان جدیدی به
نام فلسفههای مضاف ،پلی میان فلسفههای نظری تام و علم ایجاد میکند و نتایج آنها
در علم جاری میشود .فلسفههای مضافاند که مسائل جاری ما را به پرسشهای فلسفی
تبدیل میکنند» (فهیمیفر.)444 :1771 ،
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تمام تکاپوهای فکری یک جامعه ازجمله هنر و علوم انسانی نیازمند پشتوانهی عمیق
فکری و فلسفیاند؛ اما با وجود دانشآموختگی افراد زیادی در حوزههای هنری و فلسفی
و داشتن میراث غنی فلسفی:
ما نه میتوانیم تکنیک ابداع کنیم و نه میتوانیم تکنیکهای غرب را در
جهت مبانی فکری و نیازهای فرهنگی خودمان به کار ببریم .علتش این
است که دستگاه معرفت شناختی وجود ندارد که هنر بدان مستظهر و
معطوف باشد به قابلیتهای رشتههای مختلف هنری و بدینترتیب گویی
در تاریکی تالش میکنیم و چیزهایی میسازیم ولی به یک مکتب -به
معنایی که فیلسوفان هنر میگویند -تبدیل نمیشود( .همان)111 ،
 .5بررسی آسیبهای نقد ادبی متأثر از ضعف تفکر فلسفی
همانگونه که بیان شد ،بخشی از آسیبهایی که متوجه نقد و نظریهی ادبی فارسی است،
درنتیجۀ ضعف تفکر فلسفی به وجود آمده است .در ادامه بخشی از این آسیبها را مورد
بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
 .1-5اندیشۀ وارداتی و نقد مونتاژ و ترجمهای
نقد ادبی ما در سالهای اخیر اندیشههای زیادی را از غرب پذیرفته است .بیتردید این
ترجمهها تأثیرات مثبت فراوانی را برای ادبیات و نقد ادبی به همراه داشته است .ازجمله
اینکه نقدها را از شعارزدگی و نقد ذوقی بهسوی فضای نقدی روشمند و علمی سوق داده
یا ارتباط نقد را با سایر علوم ازجمله فلسفه ،روانشناسی و جامعهشناسی نشان داده است.
اما نگاهی به نخستین سالهای بهرهبرداری از این نظریات تا کنون ،نوعی مصرفگرایی
صِرف را در این زمینه نشان میدهد .در حقیقت ،این ترجمهها و تفکرات وارداتی جایگزین
«اندیشیدن» در نقد ادبی و فلسفۀ نقد شده است .برای مثال ،در غرب فلسفههای جدیدی
همچون پدیدارشناسی یا فلسفه تحلیلی بر نقد ادبی قرن بیستم تأثیر بسزایی داشته
است...
در ایران هم این دو مکتب دو نماینده پیدا میکند ،احمد فردید نمایندۀ
پدیدارشناسی و منوچهر بزرگمهر نمایندۀ فلسفۀ تحلیلی در گروه فلسفۀ
دانشگاه تهران بودند .اما در تمام این مدت ما فقط مصرفکننده بودیم و
هستیم و از اتفاقاتی که در این دو مکتب افتاد ،تنها خبرش را شنیدیم و
خودمان سهمی و نقشی نداشتیم (موحد.)12 :1717 ،
بنابراین وارد شدن اندیشه به جریانهای فرهنگی ،اتفاقی مغتنم است .اما موضوع
مهمتر ،گفتوگو با این اندیشهها و سپس فراتر رفتن از آنهاست ،نه وارد کردن مستقیم
آنها در پیکره نقد؛ زیرا گاه چنین برخوردهایی با اندیشۀ وارداتی ،تأثیری معکوس نیز
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داشته و نهتنها به غنای نقد و نظریۀ ادبی نینجامیده ،در شناخت درست ادبیات کهن و
معاصر نیز اختالل ایجاد کرده است .برای مثال:
در از صبا تا نیما ،ادبیات مدرن فارسی کامالً متأثر از غرب دانسته شده
است و در صد سال داستاننویسی فارسی و آثار دیگر هم این روایت بهعنوان
یک افسانه پذیرفته و تکرار شده است .اما در آن زمان ادبیات واقعگرای
اروپا و ویژگیهای آن با ادبیات ما فرق بسیار داشت پس چطور میتوان
گفت کامالً متأثر از آن بوده است (خرمی.)41 :1711 ،
راه حل ،طبیعتاً کنار گذاشتن این مفاهیم و گفتمانها نیست بلکه ارزیابی و بازاندیشی
و تحلیل آنها بر اساس تفکری انتقادی و نه انقیاد و تسلیم در برابر آنهاست.
 .1-1-5استفادۀ تزیینی از اندیشههای فلسفی
گاه بهدلیل فقدان بسترهای مناسب اندیشگی ،از تفکر ترجمهشده و وارداتی در عرصۀ نقد
ادبی ،فقط بهعنوان زیور و زینتی برای نقد استفاده شده است .بدینترتیب که محصوالت
فکری که از غرب وارد ایران میشوند ،در یک مسیر روشمند مورد استفاده قرار نمیگیرند
و بهصورت تکههایی منفرد و ناسازمند و بهشکل مونتاژگون در نقدهای ادبی به کار میروند.
«این انقیاد به زیورآالت و تجرید و انتزاع بدوی رابطهی زنده با ذهن و زبان و بدون پیروی
از یک خط سیر فکری مستقیم» (قیصری ،)41 :1711 ،در طوالنیمدت موجب عقیم
ماندن نقد و نظریۀ ادبی خواهد شد و شکلی انتزاعی و مجرد به خود میگیرد و از برقراری
ارتباط با علوم و دانشهایی که در ساختمان هنر عامل زیربنایی به شمار میروند و نقد
هنر نیز خود جزیی از آن و جزئی از فرهنگ انسانی است ،ناتوان میماند.
 .1-1-5فراروی از تفکر ترجمهای
بهرهگیری از هر اندیشه جدیدی که در عرصه جهانی مطرح میشود ،آن گاه میتواند
سودمند واقع شود که پس از گفتوگو با آن اندیشه ،از آن فراتر رویم و بتواند موجب رشد
و پرورش جریانهای تازه فکری در ادبیات گردد؛ زیرا «کسب دانش برای معرفت در
برگذشتن است نه برای ماندن» (گلشیری.)16 :1737 ،
این گفتوگوی اندیشگی و سپس فراتر رفتن ،خود نوعی تفکر فلسفی است؛ زیرا
همانگونه که بیان شد فلسفه ،نقد و تفکر انتقادی است .از این منظر« ،نقد ادبی حوزهای
از فلسفه است؛ فلسفۀ زبان ،فلسفۀ فلسفیدن یا فلسفۀ هستی ،فلسفۀ تاریخ یعنی کلیۀ آن
چیزهایی که در آن مراقبۀ درون و پس از آن پرتاب به سوی آن دیگری اتفاق میافتد»
(براهنی.)31 :1761 ،
 .6-1-5نقدهای تئوریزده و مکانیکی
استفاده مکانیکی تئوریهای نقد ادبی غرب که متأثر از اندیشۀ فلسفی آنان است ،بهنوعی
«تئوریزدگی» در نقد ادبی فارسی انجامیده است .ادامۀ این فرآیند ،موجب وارداتی شدن
فکر و اندیشۀ انتقادی در جامعه گشته و ما بدون آنکه این اصول نقد و منابع تئوریِ
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ترجمهشده را با فرهنگ و سنّت ادبی خود منطبق کنیم ،فقط در مرحلۀ الگوبرداری صرف
میمانیم .نویسنده بر اساس این تئوریهای ترجمهشده ،گاهی داستانهایی تئوریزده و
اشباع از صنعتپردازی مینگارد و منتقد نیز بر اساس معیارهای تئوریهای ترجمهشدۀ
آن نوع نقد ،و بدون توجّه به ماهیّت و محتوای اثر ،به بررسی آن میپردازد.
چنین روندی موجب بدبینی گروهی نسبت به ترجمۀ این تئوریها ،در نبود بستر و
زمینهسازیهای الزم برای آن شده است:
از جایی که ادبیات غرب به ایران آمد چه در قالب ترجمۀ آثار داستانی و
شعری یا در قالب آثار تئوریک و آکادمیک ادبی ما به تقلید از چیزی
پرداختیم که حتی حاضر نبودیم به خاطر آن پیشینۀ آن فرهنگ را بیشتر
مطالعه کنیم و بیشتر بشناسیم .از اینجاست که این جریان بیمار میشود.
ابزارهایی هم که از کتابهای ترجمهشدۀ غرب گرفتیم مناسب سنجیدن
آثار فرهنگی ما نبود و این مشکل در ادبیّات ما ماندگار شد (عبادیان،
.)11 :1712
 .1-5تفکر فلسفی و تعریف ادبیات
نقد ادبی ،اصول و معیارهای خود را از نظریۀ ادبی اخذ میکند و نقد و نظریۀ ادبی هر دو
در پیوند با تعریف ادبیات هر دوره هستند .در هر دوره ،تعریفی از ادبیات شکل میگیرد
که نقد و نظریهها و آثار ادبی آن دوره ،تحت تأثیر همان دیدگاه نسبت به ادبیات قرار
میگیرد .این تعاریف در غرب ،مکتوب ،نظاممند و ساختارمندند و مطالعه در آنها و کشف
تغییرات دیالکتیکی آنها در گفتمانهای فلسفی و ادبی ازجمله پارامترهای بحث در
تغییرات سبکی است .ارتباط و پیوستگی تعریف ادبیات و تعریف و معیارهای نقد تا
بدانجاست که برخی از منتقدان بر این باورند که تعریف ادبیات ،بهویژه در دوران معاصر،
وابسته است به مکتب نقدی که خواننده یا منتقد از آن پیروی میکند (برسلر:1716 ،
)11؛ مسئلهای که بر دوسویه بودن این ارتباط تأکید میکند.
در طول تاریخ ،تحت تأثیر پارادایم اندیشگی هر دوره ،تعریف یا وظیفهای برای ادبیات
لحاظ شده است :محاکات طبیعت؛ آیینۀ انعکاس مدینه فاضلهای برتر از جهان واقعی؛
وسیلهای برای تعلیم و تعالی روح؛ پدیدهای برای احساس و بیان لذت؛ آیینه اجتماع و
سیاست و ....گاهی نیز ادبیّت آن بسیار مورد توجه بوده ،در هر یک از این دورهها ،نقد و
نظریههای متفاوتی حول نوع برداشت از ماهیت ادبیات در آثار ادبی شکل گرفته است.
در ایران ،بهرغم ادبیات پهناورش ،تقریباً به چیستی و فلسفه ادبیات پرداخته نشده
است .تنها از دوره مشروطه است که بهدلیل ضرورت سیاسی آن دوره و نیاز به رسانگی
ادبیات ،به گونهای شتابزده و قهرآمیز ،فلسفه ادبیات سنتی ایران به پرسش کشیده
میشود .از آن پس ،جریانهای گوناگون ادبی ،هر یک به تعریفی از ادبیات و فلسفه آن
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دست مییازد .برای مثال ،اولین موضوع نقد ادبی در دورۀ معاصر در ادبیات فارسی این
بوده است که «آیا ادبیات باید بازتاب اجتماع باشد؟» پاسخ به این پرسش ،تا امروز
گونههای مختلفی ادبی را تعریف کرده است .درنتیجه:
یکی از مضامین و موضوعات انتقادی این دوره ( )1417-1741انتقاد از
شعر و سخن غیرواقعی است و این تظاهری است از اعتراض طبقه نوخاسته
جامعۀ آن روز ایران که خسته از شعر و کالم کهنه و خیالبافانه در
جستجوی ادبیاتی است که نشاندهندۀ زندگی مردم و منعکسکنندی
خواستها و مسایلشان باشد .از این رو بخش مهمی از نخستین آثار نقد
ادبی نو در ایران منحصر به انتقاد از ادبیات غیرواقعی است
(پارسینژاد.)41 : 1711،
بنابراین دنبال کردن تعریف و ماهیت ادبیات -که در هر دورۀ ادبی مسلماً متفاوت از
دورۀ دیگر بوده و در نتیجۀ آن آثار متفاوت و سبکهای متفاوتی را به وجود آورده است-
یکی از خألهای مفهومپردازی در نقد و نظریۀ ادبی فارسی است که با تفکر انتقادی و
فلسفی پیوند دارد.
 .6-5تفکر فلسفی و عدم شکلگیری نظریۀ ادبی
همانگونه که پیشتر اشاره شد ،فلسفه شیوه اندیشۀ مستدل و نظاممند و روشمند است.
ضمن اینکه انسجام تفکر فلسفی خط سیر ذوق ،زیبایی و تفکر هنری را در یک جامعه
نشان میدهد .نظریۀ ادبیات و شیوههای نقد ادبی نیز از دل همین تفکر منسجم فلسفی
و هنری میتراود.
نقد ادبی از نظریههای ادبی در تفسیر و ارزیابی متون بهره میبرد؛ اما این نظریههای
ادبی که مادۀ نقد را تولید میکنند ،چگونه شکل میگیرند؟ پیشتر گفته شد که انسجام
تفکر فلسفی یکی از ویژگیهای مهم هر فرهنگ است و موجب تولید انواع نظریهها ازجمله
نظریات ادبی میشود.
نقش نظریه در تفسیر و حتی تولید آثار ادبی بسیار حائز اهمیت است .نظریه میتواند
افکار جدیدی را در روند حل مسائل نظری برانگیزد و الگوهایی از موضوعات و مسائل مورد
بحث ارائه دهد؛ بهطوریکه بتوان توصیفی جامع و طرحگونه از آنها عرضه کرد .تجزیه و
تحلیل و نقد هر نظریه ممکن است به نظریات تازهای منجر شود و نظریه ممکن است
الهامبخش فرضیههای تازهای باشد (توسلی.)11 :1713 ،
بسیاری از اندیشههای ادبی همواره در دیالکتیکی تاریخی با یکدیگر در گفتوگو
هستند .عدم توجه به پیوند هر اثر با بافت ادبی و سایر بافتهای فرهنگی -که پیش و
پس از آن وجود داشته است -همچنین تعریف ادبیات در آن زمان ،شکلگیری نظریۀ
ادبی ،نقد و ارزیابی آثار را دشوار میکند.
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جورج لوکاچ درک این فرایندهای دیالکتیکی را برای تاریخ ادبی و نقد ادبی امری
اساسی و تعیینکننده میداند .او معتقد است در تحلیل فرآیندهای دیالکتیکی «تعیین
آنچه نو و پیشرو است تنها هنگامی میسر است که دریافتی از فرآیند تاریخی تام و تمام
در میان باشد» (.)177 :1716
وظیفه منتقد در نظر گرفتن متن بهعنوان یک کلِ فرهنگی زنده و زیباییشناختی و
ترسیم متن بهعنوان حوزهای پویا بیش از قلمروی ایستاست؛ قلمرویی که از تعدادی
کلمات ساخته شده باشد .در عین حال منتقد باید وابستگی متن به نویسنده ،به خواننده،
به موقعیتهای تاریخی ،وابستگی آن با سایر متنها ،با گذشته و حال را هم در نظر بگیرد
(سعید.)447 :1733 ،
ادبیات فارسی با داشتن قرنها سابقۀ آثار ارزندۀ ادبی ،از داشتن نظریۀ ادبی منسجم
و برآمده از تحلیل متون که در نقد ادبی از آن بهره ببرد و آن را با استفاده از فلسفه مدرن
جهان تکمیل کند ،محروم است .سنت نقد ادبی در ایران هیچگاه به مفهومسازی دربارۀ
پرسشها و مسائل اساسی و درونیِ ادبیات فارسی نپرداخته است .نبودن تعاریف و مفاهیم
پایهای،
موجب شده تالشهایی که در زمینههای مختلف ادبیّت یک اثر صورت
گرفتهاند ،نتوانند فضای مساعدی برای در کنار هم قرار گرفتن پیدا کنند؛
بنابراین نتوانند آن گونه گفتمانی که قابلیت انتقال به دورههای مختلف
داشته باشد را در حیطه نقد تعریف کنند (خرمی.)41 :1711 ،
درنتیجه تفکر منسجمی که برآمده از ویژگیهای درونیِ ادبیات فارسی باشد و سابقه
تکامل عناصر اساسی فکری و ادبی را در آثار نشان دهد ،به وجود نیامده است.
«نظریه و تئوری ادبی خود موجب توسعهی طیف پرسشهایی میشود که آثار ادبی
میتوانند به آنها پاسخ دهند و راههای جدیدی را برای خوانندۀ آثار ادبی میگشاید»
(کالر .)31 :1771 ،یکی از این راهها رسیدن به چنین تعاملی میان نقد و نظریۀ ادبی،
تفکر انتقادی و فلسفی است .اساساً داشتن تفکر فلسفی منسجم است که ضرورت چنین
رویکردهایی را گوشزد میکند و موجب میشود.
 .1-6-5طرح مسائل زیباییشناختی
یکی از مسائلی که از مهمترین منابع ایجاد نظریههای هنری و ازجمله ادبی بهشمار
میرود ،مباحث زیبایی شناسی است .این مباحث ماهیتی فلسفی دارد و به مسائل کلی
در زمینۀ ماهیت هنر ،زیبایی ،مسائل هستیشناسی و معرفتشناختی و ارزشی در خصوص
هنر میپردازد .اسکیالس میگوید:
فلسفه ادبیات یا زیباییشناسی ادبیات ،شاخهای از فلسفه است که ارتباط
تنگاتنگی با دیگر حوزههای فلسفه (از قبیل فلسفۀ زبان ،معرفتشناسی،
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علم ،هرمنوتیک ،متافیزیک و فلسفۀ ادبیات) دارد و آنان را در موضعی
فکری قرار میدهد که از موازین استداللی سطح باالیی برخوردار است
(.)46 :1777
اما سیری در تاریخ پژوهشهای انجام گرفته در زمینۀ نقد و نظریۀ ادبی نشان میدهد
که پرداختن به مسائل و معیارهای زیباییشناسی در ادبیات فارسی کمتر مورد توجه قرار
گرفته و در زمینۀ این دانش نیز عمدتاً با ترجمۀ آثار فالسفۀ غرب بهشکل مصرفگرا باقی
مانده است.
 .5-5تفکر شهودی و ذوقی
بخشی از این نقدهای ادبی که در نشریات دانشگاهی و غیردانشگاهی به چاپ میرسند،
نقدهایی راهگشا و علمی است که یا بر اساس نظریات فلسفی و فکری غرب یا بهطور
مستقل ،تصویری مستدل و روشن از متن ارائه میکنند؛ اما بحث این مقاله دربارۀ بخش
عمدۀ نقدهایی است که فاقد تفکری تحلیلی و روشمند و انتقادیاند .سؤال این است که
در غیاب فلسفه -که به مستدل شدنِ اندیشه و تولیدِ نظریه میانجامد -تفکر تحلیلی و
نقدهای ادبی که جریان مییابند ،چه ویژگیهایی خواهند داشت؟
یکی از ویژگیهایی که در غیاب تفکر منسجم فلسفی و روش فکری انتقادی ،بر بخشی
از نقد ادبی فارسی حاکم است ،تفکر شهودی و ذوقی است .تمام نقدهایی که بر اساس
روشهای اخذشده از مکاتب نقد غربی انجام میشوند ،همچنین تمام نقدهایی که بدون
در نظر گرفتن نظریهای مشخص ،تفسیری کلی از متن ارائه میدهند ،تفاسیر و تحلیلهای
کلی و غیراستداللی عرضه میکنند.
اما این تفکر انتزاعی در نقد ،به دوران معاصر منحصر نیست .عطلت فلسفه از زمان
رواج و نهادینه شدن تفکر عرفانی (از قرن ششم هجری به بعد) به چشم میخورد .از آن
زمان به بعد ،آثار ادبیات عرفانی (همچون منطقالطیر عطار و مثنوی معنوی) مشحون از
سرزنش و تقبیح عقل و استدالل بود و پس از آن تا قرنها ،تعقّل و فلسفهورزی در ادبیات
فارسی -برخالف عرفان و تصوف -چندان مجال بروز نیافت .تفکر انتزاعی و شهودی که
در نتیجۀ قرنها حیات تفکر ایرانی شکل گرفته است ،دالیل و ریشههای بسیاری دارد.
وقتی میگوییم تفکر ایرانی ،یعنی تفکری که «وضعیتگریز»« ،تاریخزدوده»،
«زمانزدوده» و «اجتماعزدوده» است؛ شیوهای که در آن متفکر در مواجهه با وضعیت
نابسامان زمانه خود به ساحت خیال عقبگرد میکند؛ الگویی فکری که در آن «مفاهیم»
بیش از توجه به اجتماع و تاریخ مورد توجه است و به همین دلیل کلیتپرداز و واقعیتگریز
و در نهایت رمانتیک ،شاعرانه و شهودی است؛ سبک تفکری که رابطۀ مشخصی با گذشته
و آینده ندارد و بهشدت پژوهشگریز است (حیدری .)1 :1777 ،چنین تفکری در نقد
ادبی ،به نقدهای ذوقی و شهودی -که یکی از رویکردهای موجود در نقد ادبی فارسی
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است -انجامیده .نقدهایی که به مطلقاندیشی و کلیگویی درباره اثر منجر میشوند و از
تکثرگراییِ نقد علمی و مستدل برخوردار نیستند؛ زیرا بر ذوق و شهود منتقد مبتنی
هستند.
در نظر گرفتن نقد به مثابه تالشی در جهت کشف جنبههای پنهان و مفهوم و حقیقتِ
نهفته در اثر ادبی،
[فقط] فراتر رفتن از لذت پیشانقادانهای [است] که پس از خواندن متن به
خواننده معمولی حادث میشود و پرداختن به بحث فنی درباره جزئیات یا
ساختاری است که -به مفهوم فلسفی -واجد زیباییاند و افادۀ لذت
میکنند .پیداست که این زیبایی و لذت حاصل از آن کیفیتی انتزاعی دارد
و لذا کسانی دست اندرکار نقد ادبی محسوب میشوند که خود را در
رویدادهای اجتماعی یا اوضاع فرهنگی یا تحوالت سیاسی بههیچوجه دخیل
نمیدانند و به دور از اینقبیل «جنجال»ها صرفاً به کار «آکادمیک محض»
میپردازند (پاینده.)474 :1712 ،
منتقدی که به ارزیابی ذوقی روی میآورد ،در نهایت نماینده عامه خوانندگان در
باالترین مرتبه مهارت است« .نوشته او علم نیست بلکه نوع دیگری از هنر ادبی است؛ زیرا
وی برای خلق ساختار نظری یا ورود به عرصه آن تالش نمیکند» (فرای.)41 :1733 ،
ذوق نمیتواند به تنهایی و بدون بهرهگیری از قضاوتی منطقی و مستدل ،قدرت انتقادی
چندانی به دست آورد (ریچاردز.)42 :1732 ،
بنابراین بهرهمندی از تفکر منسجم فلسفی و اندیشۀ انتقادی ،درنتیجه برخورداری از
نظریۀ ادبی زمانمند ،و گذشتهنگر و آیندهنگر ،ایجاد نقد ادبی مستدلِ علمی و راهگشا
برای ادبیات را میسر خواهد کرد .نقدی که در کنار بهرهمندی و تحلیل تفکر سایر
کشورهای دنیا ،ویژگیها و معیارهای خود را از مطالعۀ روشمندِ آثار ادبیات فارسی کسب
کرده باشد.
 .1نتیجهگیری
نقد ادبی و تفکر فلسفی و انتقادی ارتباطی تنگاتنگ دارند و اساساً تفکر فلسفی از منابع
شناخت و نظریهپردازی برای علوم و هنرها و ازجمله ادبیات است .در ادبیات و هنر غرب،
سیرِ دیالکتکیِ نظریههای نقد ادبی ،برخورداری از این انسجام فکری و تعقلی را بهخوبی
نشان میدهد .در فرهنگ فلسفی و فکری ایران ،بهویژه پس از قرن ششم ،تعقل و تفکر
در مقابل عرفان و تصوف تا حدودی رنگ باخت و سیر و انسجام نظام فکری و فلسفی در
سایه-روشن جدالهای عرفانی و سایر مسائل مربوط به آن قرار گرفت .این تفکر گاه تحت
تأثیر ترجمهها و اندیشههای وارداتی ،به انفعال مصرفگراییِ صرف متمایل است و ارائه
نکردن نظریهای جدید یا مطرح نبودن فلسفهی معاصر ایرانی در سطح بین المللی و کمیت
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آثار تألیفی در زمینۀ فلسفه ،از نشانههای پویا نبودن و ضعف انسجام تفکر فلسفی ،بهویژه
فلسفۀ معاصر است.
تفکر فلسفی زیربنای تولید علم و هنر است و از درون آن نظریههای هنری متبلور
میشود .نظریهها نیز بهنوبۀ خود میتوانند در روند حل مسائل نظری افکار جدیدی را
برانگیزند ،الگو ارائه دهند و الهامبخش نظریههای نو باشند.
از سوی دیگر ،تفکر فلسفی و حیات تعقلی ،فضایی را ایجاد میکند که اندیشههای
متضاد بتوانند در آن به تعامل بپردازند؛ زیرا حرکت فکر با تعامل میان اندیشههای متضاد
و سپس فرارَوی از آنها و ایجاد سنتز و فکر و ایدهای جدید از میان آنها میسر خواهد
بود.
بنابراین نقد ادبی فارسی از چنین نظام فلسفی و فضای فکری نظریهپردازی برخوردار
نبوده است و این مسأله ،آسیبهایی را متوجه نظریه و نقد ادبی فارسی کرده است .ازجمله
اینکه ادبیات فارسی با وجود قرنها سابقۀ درخشان در عرصه تولید آثار ادبی ،از داشتن
نظریۀ ادبی برآمده از این آثار محروم است .نظریهای که خود منبعی برای نقد و تفسیر
ادبی میشود .مباحث زیباییشناسی در ادبیات فارسی و در سیر تکاملی آن مورد بحث و
بررسی قرار نگرفته است .همچنین هنوز ماهیت ادبیات و تعاریف ویژه و متفاوت آن در
قرنهای متمادی حیات ادبیِ فارسی ،تبیین نشده و مفهومسازیهای مورد نیاز نقد و
نظریۀ ادبی در این زمینهها صورت نپذیرفته است .اما از آنجا که در برخورد با تفکر
فلسفی غرب دریافتهایم برای تفسیر متون به فلسفه و نظام مستدل و نظریه نیاز است،
اندیشههای غربی را وارد کردهایم و بدون ایجاد تعامل و درنگ و تأمل در این اندیشهها،
به استفاده گاه ابزاری از آنها پرداختهایم .این ترجمهها گاه جانشین تفکر شدند و به
نقدهایی مکانیکی و تئوریزدگی در عرصۀ نقد انجامیدهاند.
در غیاب تفکری فلسفی-انتقادی ،نوعی تفکر شهودی و ذوقی در عرصۀ تحلیل و
تفسیرهای ادبی شکل گرفته است .تفکری که با ارائه تفاسیری کلی و ذوقی و درنتیجه
مطلق ،نمیتواند از ادبیات وضعیت روشنی ترسیم کند و پیوندهای اثر را با سنت ادبی و
فرآیندهای تاریخی و فکری و فرهنگی شکلگیری آن نشان دهد یا در تولید نظریۀ ادبی
یاری رساند.
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تحلیل امر غایب و کارکرد آن در چند داستان کوتاه فارسی
(روانکاوی ،جامعهشناسی و نقد ادبی)
مریم شریفنسب
محمدمهدی ابراهیمی فخاری

1
4

چکیده
امر غایب ،موضوع بسیاری از داستانهای کوتاه دورۀ معاصر است .در این پژوهش به بررسیِ چند
داستان کوتاه از شش نویسندۀ معاصر (نیمۀ نخست دهۀ هشتاد) پرداخته شده است .در همۀ این
داستانها امر غایب ،موضوعِ محوری است .با بررسی این داستانها از دیدگاههای روانشناختی،
جامعهشناختی و بررسی ادبی ،مشخص شد که در بیشترِ موارد ،امر غایب در داستانها انسان و
سپس ،امور انتزاعی است .همچنین ایجاد حس نوستالژی و دلتنگی ،نقد اجتماعی و سیاسی و
اخالقی نسبت به جامعه و ایجاد تکنیکهای داستاننویسی و خلق فراداستان و نمادپردازی ،از
تأثیرات ادبی محوریتِ امر غایب در داستان است .داستانهایی که حول یک امر غایب شکل
گرفتهاند ،عمدتاً داستانهای مدرنی هستند که شخصیتمحور و ذهنمحور بوده ،بیش از عین به
ذهن توجه دارند.
واژههای کلیدی :داستان کوتاه ،امر غایب ،روانکاوی ،جامعهشناسی ،نقد ادبی ،مکتب اصفهان.

 .1مقدمه
امر غایب ،موضوعی است که نویسندگان معاصر بسیار به آن میپردازند .ادبیات رئالیستی،
گرایش خاصی داشت به نوشتنِ چیزهایی که هستند و دیده میشوند و وجودِ مادی آنها
برای خواننده ملموس است؛ اما در دورۀ مدرنیسم و در ادبیات داستانی مدرنیستی ،در
بسیاری موارد ،نویسنده میل به نوشتن در مورد چیزهایی دارد که نیستند .چیزهایی که
آرزو دارد باشند ،یا چیزهایی که در گذشته بوده و دیگر نیستند .چیزهایی که امید دارد
در آینده باشند و یا چیزهایی که تصور میکند هستند ،ولی در عالم «واقع» نیستند و
وجودِ مادی ندارند.
نسبت به امر غایب در داستانها رویکردهای مختلفی وجود دارد .برخی از این رویکردها
شخصی هستند .خاطرات شخصی افراد از دوران کودکی ،خاطرات عاشقانه و شکستهای
 .1استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 .4دانشجوی دکتری ادبیات فارسی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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عشقی و یا آسیبهای روحی و احساسات نوستالژیک از این موارد محسوب میشوند.
معموالً این رویکرد در نهایت به نگاهی روانکاوانه منجر میشود.
عدهای دیگر از نویسندگان ،امر غایب را در جمعِ خانواده نشان میدهند .امر غایب
روابط اعضای خانواده را تحت تأثیر قرار داده ،روانِ شخصیتها را متأثر میکند .این امر
غایب ،در رابطۀ دوستان صمیمی نیز دیده میشود و برخی از نویسندگان به روابط دوستانه
همانند روابط خانوادگی پرداختهاند.
برخی از نویسندگان رویکرد اجتماعی دارند .آنان جامعهای را توصیف میکنند که در
آن برخی از ارزشهای اخالقی که پیشتر وجود داشته ،دیگر از بین رفته است .آنان
خاطرات تاریخی و مشترکِ یک جامعه و شور و نشاط یا مشکالتی -که در تاریخِ یک
جامعه ثبت شده است و دیگر وجود ندارد -را توصیف میکنند؛ همچنین برخی به مسائل
اخالقیِ فراموششده یا فقدان حس مشترک انسانی اشاره میکنند و نگاهی انتقادی به
جامعه دارند.
در مواردی نیز ،امر غایب ،نمادی از چیزی بیاننشدنی است .امر غایب با ماهیتی
رازآمیز در داستان حضور مییابد و گویی نمایندگی چیزی دیگر را به عهده میگیرد و
سعی در بیان چیزی دارد که شخصیتهای داستان و حتی راوی و نویسنده نیز از بیان
آن عاجزند .خاصیت نمادینِ امر غایب ،در بعضی از موارد در داستانهای معاصر دیده
میشود.
اما میتوان تقسیمبندی دیگری نیز برای کارکرد امر غایب قائل شد .در این
تقسیمبندی به جای نگاه به گسترۀ کارکرد امر غایب ،به نوع و جنسِ آن پرداخته میشود.
در این رویکرد ،میتوان امر غایب را در داستانهای مورد بررسی ،به سه دسته تقسیم
کرد:
 .1کارکرد روانیِ امر غایب :در داستانهایی دیده میشود که در آن نویسنده رویکرد
روانکاوانه داشته ،قصد دارد با استفاده از امر غایب روحیات شخصیتهای داستان را
بکاود .در این رویکرد ،واکنشهای دفاعی شخصیتهای داستانی نیز گاهی ،بیش از
پیش بحث را به روانکاوی نزدیک میکند .واکنشهایی مانند «واپسروی»
( )Regressionو «انتقال» یا «جابهجایی» (.)Displacement
 .4کارکرد اجتماعی و سیاسی امر غایب :نویسنده با استفاده از این کارکرد امر غایب ،سعی
در انتقاد از جامعه دارد .این رویکرد جهتگیریِ نقد اخالقی و جامعهشناختی دارد.
 .7کارکرد ادبی امر غایب :گاهی استفاده از امر غایب برای توصیفات هنری و ابزاری
تکنیکی در دست نویسنده است؛ بدین معنا که گاهی امر غایب به خلق صناعات ادبی
و نمادپردازی و تکنیکهای مدرن و پسامدرن منجر میشود.
از دیدگاهی دیگر نیز میتوان امر غایب را به لحاظ موضوعِ آن تقسیمبندی کرد :امر
غایبِ انسانی؛ امور غایبِ انتزاعی؛ اشیاء.
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در این پژوهش 13 ،داستان کوتاه از شش مجموعه داستان از شش نویسندۀ ایرانی
انتخاب شده است :محمدرحیم اخوت ،شیوا ارسطویی ،کورش اسدی ،علی خدایی ،حسین
سناپور و مهسا محبعلی .وجه انتخاب این شش نویسنده ،عضویت یا ارتباط ایشان در
مکتب داستاننویسی اصفهان است (شیری.)12 :1713 ،
ویژگی مشترک این آثار ،مواردی از این قیبل است :حساسیت به هویتباختگی (همان،
 ،)172گذشتهگرایی ،بازآفرینی برخی از واقعیتهای تاریخی و احیای اسطورهها ،به
تصویرکشیدن گرفتار آمدن آدمها در تنگنای تنهایی حتی در جمع خانواده ،عمدهسازی
موضوع مهاجرت و سفر با تمام اشکال ذهنی و فیزیکی آن و( ...همان.)164 ،
 .1کارکردهای روانی امر غایب
روانکاوی بر متون داستانی -خصوصاً در دهههای اخیر -تأثیر فراوانی داشته است .بسیاری
از نویسندگان معاصر موضوع ،درونمایه و هم ساختار و فرم آثار خود را تا حدی مدیون
این دانش هستند (یاوری .)161 :1717 ،در نقد ادبی روانکاوانه ،سه رویکرد متفاوت وجود
دارد :در رویکرد نخست ،به روانکاویِ نویسنده پرداخته میشود (پاینده)461 :1771 ،؛ در
رویکرد دوم به روانکاوی شخصیتهای موجود در متن پرداخته میشود (همان )461 ،و
رویکرد سوم «مبتنی بر الگوی ساختاری ذهن در نظریۀ فروید است» (همان.)434 ،
در پژوهش حاضر ،از رویکرد دوم بهره گرفته شده است .در این رویکرد ،بر اساس
دادههای موجود در متن ،شخصیتِ داستانی تحلیل شده ،مورد روانکاوی قرار میگیرد.
دادههای متنها اغلب بهگونهای است که میتوان تصور کرد نویسنده ،خود را به جای
کاراکتر داستانی گذارده ،از زبان او سخن میگوید .این امر عموماً سبب همذاتپنداری
خواننده با کاراکترها نیز میشود .از این حیث ،رویکرد دوم در نقدهای ادبی روانکاوانه حائز
اهمیت فراوان است.
 .1-1غیابِ عشق و ابژۀ آن
غیابِ عشق یا معشوق ،یکی از مهمترین و پربسامدترین ،مواردی است که در داستانهای
معاصر به آنها پرداخته میشود .در بسیاری از داستانهای معاصر ،شخصیتها ،دچار
احساس غبن و شکست و دلتنگی بهسبب فقدان معشوق و عمدتاً به تبع آن فقدانِ عشق
هستند .در این داستانها شخصیت داستانی به سبب دوری از مقصود خود ،ناگزیر میشود
چیزی شبیه را جایگزینِ آرمانِ ازدسترفته کند« .واقعیتها فرد را مجبور میکنند به
نزدیکترین بدیلی که برای هدف آرمانیاش مییابد ،تن دردهد» (پاینده.)141 :1771 ،
برای نمونه ،در داستانِ «فانفار» (خدایی ،)77-41 :1716 ،مهران سلیمی با همسر و
فرزندش خداحافظی میکند و به یک سفر کاری میرود .در هواپیما بهطور اتفاقی معشوقۀ
سابقش ،شهال فرهمند را میبیند .آنها در شهر با یکدیگر قرار مالقات میگذارند و به
رستوران میروند .آندو با حرف زدن با یکدیگر خاطراتشان را یادآوری میکنند و از
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زندگی و خانواده و همسر و فرزندانشان میگویند .مرد ،پس از دیدن معشوقۀ سابقش،
رفتارش با همسرش سرد میشود و حتی حوصله ندارد تلفنی با او صحبت کند.
موضوع اصلی این داستان ،عشقِ گمشدۀ زن و مردی است که هر یک با فرد دیگری
ازدواج کردهاند؛ اما هنوز یاد و خاطرۀ یکدیگر را در ذهن دارند .امرِ غایب در این داستان،
آنچنان حضور پررنگی در روان و ضمیرِ ناخودآگاهِ ( )Unconscious mindشخصیتِ
داستان دارد که سبب میشود امرِ حاضر ،نادیده گرفته شود:
مرد گفت« :راحت رسیدم .اینجام .دیشب زود خوابیدم .امروز هم دویدم.
صبح خواستم زنگ بزنم ،فکر کردم هنوز خوابی».
زن گفت« :طعنه میزنی؟ هنوز خوابی ،هنوز خوابی».
مرد حوصله نداشت .گوشی را گذاشت« .بعد که پرسید ،میگویم تلفن قطع
شد .تلفنچی هر کاری کرد ،نشد دوباره تماس بگیرد .چهقدر با تلفن حرف
میزنی؟» (خدایی)71 :1716 ،
امر غایب ،در این داستان ،همان عشق است که بسیار پررنگتر از هر امر حاضری،
خودنمایی میکند .این امر غایب ،برای همیشه غایب است و بهدلیل وجودِ مشکالت در
زندگی هر دو نفر ،مهران سلیمی و شهال فرهمند ،عاشق و معشوق سابق ،دیگر نمیتواند
از سر گرفته شود؛ اما مسئله اینجاست که شخصیتهای داستان ،خصوصاً شخصیت اصلی،
نمیتوانند با این موضوع کنار آیند و آن عشق را فراموش کنند.
اینگونه است که مشخص میشود آنچه در ضمیر ناخودآگاه بهظاهر غایب است ،در
زندگیِ انسان از ضمیر آگاه ،تأثیر بیشتری دارد .دیدگاهِ فروید نیز در این مورد همین
است .فروید معتقد است ضمیر ناخوداگاه ،عموماً تأثیری مهمتر و جدیتر در تعیین
رفتارهای انسان دارد (پاینده 412 :1771 ،و 421؛ شمیسا 417 :1717 ،و .)441
همچنین است در داستان «عصرهای یکشنبه» (خدایی )61-11 :1716 ،که در آن
مادام آنا خاطرات یکی از دوستانش را چنین تعریف میکند :نینا ،عاشق مردی به نام میال
میشود و با یکدیگر ازدواج میکنند و به شهر دیگری میروند .پس از چند روز ،میال بیمار
میشود و مجبور میشوند که او را به تهران بیاورند؛ میال در تهران میمیرد .نینا ،با مرد
دیگری آشنا میشود و میخواهد که با او برود ولی پس از چند روز درمییابد که نمیتواند
عاشق کسی جز میال بشود .در پایان داستان معلوم میشود که نینا ،همان مادام آنا است.
در این داستان نیز ،عشق ،برای مادام آنا جایگزین ندارد .او همیشه با خاطرۀ آن عشق
زندگی میکند و نمیتواند عاشق کسی دیگر باشد .او بهطرز بیمارگونهای نیاز دارد که
خاطرات عاشقانهاش را برای دیگران تعریف کند و سعی کند دوباره روزهای وصال را در
ذهن خود تداعی و بازسازی کند.
در این داستان نیز ،امر غایب باعث شده است زندگیِ شخصیتِ داستان مختل شود و
او دچار بیماری روحی شود و این بیماری ،زندگیِ او را تحتالشعاع قرار داده است .معشوقِ
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غایب باعث شده است که شخصیتِ داستان دیگر نتواند هیچ شخصِ حاضری را جایگزین
او کند .این داستان همچنین مؤید ادعای فروید در مورد ضمیر ناخودآگاه است .چیزی در
ضمیر ناخودآگاه مادام آنا حضور دارد و او سعی دارد که آن را به شخصی خیالی به نام
نینا «انتقال» دهد ،ولی در این کار ناتوان است و در نهایت ،هویتِ واقعی خود را افشا
میکند.
انتقال یا جابهجایی یک اصطالح روانکاوی است که در آن کسی ،حسِ خود نسبت به
شخصی دیگر را ،به شخص ثالث معطوف میکند (تایسن72 :1774 ،؛ پاینده:1771 ،
.)421
این اتفاقاتِ گذشته و «غایب» در زندگیِ امروزی و عینیِ او ،بیشتر از زندگی و اتفاقاتِ
حالِ حاضرش تأثیر دارد:
وقتی با لوکا رفتم ،دیدم هیچجا مثل جایی که عاشق شدهم نیست .کسی
که مرا نمیشناخت .لوکا هم کولی بود .ویلنش را میگرفت و دوره میافتاد؛
کنار ولگا یا دانوب .اما من از وسط راه برگشتم .دیوارکوبها را توی چمدان
گذاشتم و گم شدم (خدایی.)61 :1716 ،
در داستان «نیمۀ سرگردان من» (اخوت )33-61 :1716 ،نیز مردی برای دختری -
که در دوران کودکی همبازی او و در دورۀ جوانی همصحبت او بوده و سپس با دوست او
ازدواج و مهاجرت کرده است -خاطراتش را مینویسد .این دو نفر بیش از بیست سال است
یکدیگر را ندیدهاند.
همانطور که آشکار است ،عشقی که پس از بیست سال یادآوری شده ،تأثیر ماندگاری
در زندگیِ شخصیت داستان داشته و باعث شده است که پس از بیست سال دوری و فراق،
هنوز آن را به خاطر داشته باشد و نتواند فراموشش کند.
بیست سال دوری و غیابِ ابژۀ عشق باعث شده است تا تأثیر آن بیشتر شود و عالوه
بر اینکه فراموش نشده ،هرچه بیشتر جای امور حاضر را گرفته است .گذشت زمان ،همانندِ
«پرده»ای بینِ شخصیت اصلیِ داستان و ابژۀ عشقش فاصله انداخته و باعث شده است که
او نتواند این غیاب را تحمل و هضم کند« :اگر توانسته بودم پردۀ این سالها و این فاصلهها
را یکطوری بزنم کنار ،آنوقت نوشتهام اینطور خشک و رسمی نمیشد( ».همان.)33 ،
شخصیت داستان سعی دارد با نوشتن ،دوباره امر غایب و ابژۀ عشق ناکامش را برای
خودش زنده و حاضر کند .هرچند در نهایت ،بهنظر نمیرسد در این کار موفق باشد« :فقط
میخواهم دوباره آن دخترکی که میشناختم برایم زنده شود تا بدانم برای کی دارم
مینویسم( ».همان.)67 ،
بهنظر فروید ،اتفاقات زندگیِ انسان فراموش نمیشوند ،بلکه در ضمیر ناخودآگاهِ او
ماندگار میشوند و در برهههایی از زندگی ،خود را به صورتهای مختلفی نشان میدهند.
«ضمیر ناخودآگاه از دیدگاه فروید مخزن تمام امیال ،هراسها ،خاطرات و انگیزههای
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غریزی است که ما به هر دلیل مجال بروز به آنها نداده و واپسراندهایمشان( ».پاینده،
.)421 :1771
همین اتفاق برای زنی باردار در داستان «قاب خالی» رخ میدهد (اخوت-117 :1716 ،
 .)143در این داستان« ،سیمین» در حالی که باردار است ،دلش میخواهد که در خانه
تنها باشد .او در تنهایی ،رمان میخواند و به سراغ نامهها و عکسها و یادگارهای قدیمی
میرود .به یاد معشوق سابقش میافتد که بیست سال است از او خبر ندارد .خاطراتش را
در ذهنش مرور میکند و بخشهایی از نامههایش را میخواند .حضورِ عینیِ بچهای که
«سیمین» در شکم دارد نمیتواند ذهنیت او را نسبت به گذشته پاک کند و باعث شود
که او عشقش را نسبت به معشوق سابقش فراموش کند .این اتفاق دقیقاً نشان میدهد که
حتی فرزندی که در شکمِ یک انسان حضور دارد ،کمرنگتر از حضورِ خاطراتِ یک عشقِ
بیستساله است.
در این داستان ،امر غایب آنقدر قدرتمند است که میتواند هر چیزی را کنار بزند و
سایه بر هر امر عینی و حاضری بیفکند .عنوان داستان نیز ،داللت محکمی بر این موضوع
دارد« .قاب خالی» نمادی از ذهنیتِ سیمین است که در آن «خالی» نشان از غیاب دارد؛
اما همین قاب ،کلِ ذهنِ سیمین را اشغال کرده و خالیِ بین آن ،جای بسیاری از پُریها
را گرفته است .این قاب ،زندگیِ سیمین را محصور کرده است.
در بخشی از داستان ،نویسنده در مورد سیمین میگوید« :روش به قابها بود و پشتش
به او [سعید /همسرش]» (همان« .)111 ،او= سعید» شخصِ حاضر است و «قاب» نمادی
از شخص غایب .سیمین ،بیش از آنکه به شخصِ حاضر توجه داشته باشد ،متوجه شخص
غایب است.
در داستان «هندی برقصم؟» (محبعلی )17-3 :1711 ،زنی در فراقِ عاشق خود
(همسرش) –که به جبهه رفته -یاد و خاطرۀ او را زنده نگه میدارد و برای او در خیالش
میرقصد .او حضور همسرش را در خانه احساس میکند و حتی صدایش را میشنود و با
او حرف میزند و برایش میرقصد.
در این داستان ،شخصِ غایب ،آنقدر پررنگ است که باعث میشود شخصیتِ داستان،
با او سخن بگوید و حتی در پایانِ داستان با او برقصد .اینبار ،شخصِ غایب ،نه معشوق،
بلکه عاشق است .شخصیتِ داستان دلش برای رفتارهای عاشقانۀ شخصِ غایب تنگ شده
و تالش میکند او را در ذهنش تداعی کند.
این واقعه آنقدر زندگیِ شخصیتِ داستان را تحت تأثیر قرار میدهد که باعث میشود
زندگیِ عینیِ او مختل شود .او در نهایت ،خانهای را ترک میکند که اعضای آن
نمیتوانستند« ،حضور» شخصِ غایب را مانند شخصیتِ اصلی داستان درک و احساس
کنند« :یادم نمییاد کِی بود که ساکم رو برداشتم و از پلهها اومدم پایین و اصالً به صدات
که مدام میگفت نرو گوش ندادم» (محبعلی.)17 :1711 ،

مقاالت برگزیده همایش هشتم |661

در این داستان ،شخصیتِ داستان با استفاده از مکانیسم دفاعی «واپسروی» سعی
دارد تجربیات گذشتهاش را زنده کند .واپسروی «عبارت است از بازگشتی موقت به حالت
پیشین روانی که صرفاً در خیال صورت نمیپذیرد بلکه دوباره زیسته میشود .واپسروی
میتواند بازگشت به تجربهای دردناک یا خوشایند باشد» (تایسن.)11 :1774 ،
در «خیابانهای نیمهشب» (سناپور )41-13 :1713 ،همسرِ مرد ،او را بدون
خداحافظی ترک کرده است .یک بار ساعت دو بعد از نیمهشب ،تلفن زنگ میزند .زنی
آنطرف خط ،میگوید که شبها بهطور اتفاقی یک شماره را میگیرد و با کسی که گوشی
را برمیدارد ،صحبت میکند؛ ولی مرد معتقد است که آن زن ،همسر سابقش است .مرد
با او صحبت میکند و از او میپرسد که چرا رفته است و حرفهایی را که دلش میخواسته
به همسرش بگوید ،به او میگوید .در پایان ،زن میگوید که همخانهاش آمده است و باید
برود و شماره را هم حفظ نکرده است و دوباره تماس نمیگیرد.
در این داستان نیز ،شخصیتِ اصلی ،سعی میکند شخصِ غایب را در وجودِ شخصِ
حاضر تداعی کند .او بدون دلیلِ منطقی ،شخصِ حاضر را بهجای شخصِ غایب میگیرد و
با او حرف میزند .در این ماجرا ،شخصِ غایب ،سبب میشود زندگی و رفتارِ طبیعیِ
شخصیت داستان مختل شده ،در یک مکانیسم روانی ،فرد غایب را در افراد حاضر ،تداعی
نماید.
 .1-1غیابِ کودکی
کودکی و خاطراتِ آن در ترکیبی از شور و نشاط با معصومیت و پاکی و سادگی ،از جمله
مواردی است که در بسیاری از داستانهای معاصر ،حسرتِ شخصیتهای داستان را
برمیانگیزد (البته احساس کاراکترهای گوناگون در داستانها با یکدیگر متفاوت است و
همیشه حسی خوشایند و نوستالژیک نیست).
دوران کودکی و خاطرات آن در نظر روانکاوان اهمیت فراوانی دارد .به زعم ایشان
خاطرات این دوران تا پایانِ عمر در ضمیر ناخودآگاه انسان باقی مانده ،در برهههای مختلف
زندگی بر اثر عوامل گوناگون و به اَشکال گوناگون بروز میکند.
گاه ترسی که یک فرد بالغ در دوران کودکی تجربه کرده است ،دوباره سر برمیآورد و
باعث میشود ناخودآگاه از قرار گرفتن در موقعیتِ مشابه هراس داشته باشد .این اضطراب
در حالی اتفاق میافتد که فرد بالغ –دستکم در بادی امر -بهصورت آگاهانه نمیداند
دلیل این ترس چیست؛ «ناخودآگاه در دسترس ذهن خودآگاه نیست» (کلیگز:1711 ،
)76؛ ضمیر ناخودآگاه ،بهصورت پنهانی تأثیر خود را میگذارد (نیز نگ .پاینده:1771 ،
 422و 426؛ شمیسا.)441 :1717 ،
در داستانِ «آن روز صبح بهار» (اخوت ،)117-77 :1716 ،شخصیتِ مادر ،قبل از
رفتن به سفر دلشوره دارد .در طول راه و در جاده دلواپس است .پس از رسیدن به خانۀ
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قدیمی روستایی که قرار بود در آنجا بمانند ،او به یاد خاطرات کودکیاش میافتد و به
یاد میآورد که یک بار در کودکی ،در راهروی تاریک این خانه بهشدت دچار ترس شده
است.
در این داستان ،خاطرات کودکی ،خود را بهصورت ترس و اضطراب نشان میدهند.
شخصیتِ داستان ،بدون اینکه آن خاطرات را در ذهن بهصورت بالفعل و خودآگاه داشته
باشد ،درگیر آنهاست .تنها در انتهای داستان است که برای خواننده روشن میشود دلیل
ترس و اضطراب و دلشورۀ شخصیتِ داستان چیست.
شخصیتِ اصلی این داستان ،خاطرات تلخ کودکی را از ذهنِ خود واپس زده است:
واپسزنی ( )Repressionواژهای است که فروید نخست برای «هیسریا»
و «رواننژندی وسواس» بهکار برد .در مطالعۀ هیستریا ،فروید با این پدیده
روبهرو شد که برخی از بیماران او خاطراتی را بهیاد نمیآورند؛ هرچند که
اگر بهخاطرشان میآمد ،کامالً واضح بود (صنعتی 42 :1717 ،و .)46
فروید در نهایت واژۀ «واپسزنی» را برای توضیح رفتارِ این بیماران در قبالِ خاطرات
تلخشان استفاده کرد.
رفتار مادر در داستان یادشده ،نمونهای آشکار از کارکرد امر غایب در ذهن شخصیت
است و نشان میدهد که چگونه ضمیر ناخوداگاه ،خود را به انسان تحمیل میکند.
در داستانِ «کراوات سبز» (محبعلی )61-27 :1711 ،دختری برای اینکه با مردی
مسن و ثروتمند ازدواج کند ،به سراغ فالگیر رفته است .فالگیر برای او فال ورق میگیرد.
دختر به حرفهای فالگیر گوش نمیدهد و در فکر آن مرد و گاهی هم در فکر دورانهای
گذشتۀ زندگی از جمله دوران کودکیاش است.
در این داستان ،شخصیت ،با یادآوری خاطرات دوران کودکی ،به مقایسۀ ایدهآلها و
آرزوهای دوران کودکی و چیزی که امروز دچار و گرفتار آن است ،میپردازد و بدین
صورت امروز خود را بر اساس آرزوهای دوران کودکیاش ارزشگذاری میکند.
در ابتدای این داستان ،نویسنده به آینه اشاره میکند که نمادی برای خودشناسی
است و انسان میتواند خودش را در آن ببیند« :تصویرت در آینه میشکند ،همانطور که
سرنوشتت میان لبهای زرشکیشدۀ پیرزن تکهتکه میشود( ».همان .)61 ،آینه ،یکی از
نمادهایی است که در ذهنِ بشر ،خودشناسی و خودکاوی را نمایندگی میکند .در این
مورد مطالب مختلفی نگاشته شده است (نگ .شوالیه و گربران /1 :1713 ،ذیل «آینه»).
در قسمتهایی از داستان که به گذشتۀ شخصیت مربوط است -و در ذهن شخصیتِ
داستان مرور میشود -چنین نوشته شده است« :چرا این جمله هی توی سرت کش
میآید؟ کی بود؟ بیست سال پیش؟ خواهرت روی تاب نشسته است .پیراهن قرمز چیندار
تنش است؟ پاها را باال میآورد و تاب میدهد؟» (محبعلی .)61 :1711 ،در این داستان،
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خاطرات کودکی ،حسرتِ شخصیت را برمیانگیزند و باعث ایجاد حس نوستالژی در او
میشوند.
 .6-1غیابِ عضوی از خانواده یا یك دوست
در برخی از داستانهای مورد بررسی ،غیاب یک دوست یا عضوی از خانواده ،باعثِ ایجاد
حسی خاص شده است .کاراکتر داستان ،جای خالیِ یک شخصیتِ دیگر را حس میکند
و در نبودِ او احساسات خاصی به او دست میدهد که معموالً شبیه اندوه و غربت و دلتنگی
است.
در داستان «مکالمه» (خدایی )31-67 :1716 ،مردی در آزمایشگاه شاغل است .روزی
«عمه» با او تماس گرفته ،خاطراتش را زنده میکند .در طول داستان ،مکالمۀ مرد با عمه
ادامه یافته ،خاطرات پراکندۀ او میشود .نبودنِ عمه ،او را به یادِ جای خالیِ سایر
خویشاوندان میاندازد و سبب میشود بسیاری از خاطرات گذشته در ذهنش زنده شود.
در ابتدا ،تصویرِ خود عمه در گذشته در ذهنِ شخصیتِ اصلی داستان شکل میگیرد:
 عمهتان است .از راه دور... از این اتاق صحبت میکنم.عمه میآید .با لباسی پر از برگهای زرد ،موهای بافته ،در هفت سالگی؛ در
اولین عکس .بعد با لباس پرستاری در بیمارستان ،موهای سفید ،یک دندان
طالیی ،چشمان قهوهای در عکس رنگی آخرش در هفتاد سالگی .تلفن را
برمیدارم (همان.)63-66 ،
تصویری که در ذهن مرد از «عمه» تداعی میشود ،مثبت است و حس نوستالژیک را
در او ایجاد میکند« :عمه مهربان بود» (همان.)67 ،
کارکرد غیابِ اقوامِ نزدیک و کسانی که با شخصیتِ داستان رابطۀ نزدیک داشتهاند،
تقریباً همانند ،غیابِ اعضای خانواده است .همچنان که در داستان «در دلم بود» (اخوت،
« )76 – 47 :1716کورس» واقعۀ عجیبی را که برایش اتفاق افتاده است ،تعریف میکند:
یک شب یکی از دوستان کورس ،به نام «سیفی» -که به آمریکا مهاجرت کرده است -به
خواب کورس میآید و میگوید که «سعدی» ،دوست مشترکشان ،تنهاست .در آن خواب
فال حافظ هم میگیرند .صبح کورس دیوان حافظ را باز میکند و بهطور اتفاقی دوباره
همان غزل میآید .شب ،کورس به خانۀ سعدی میرود و غزل را میخواند .فردا صبح کسی
تلفن میکند و میگوید که نامهای از سیفی دارد .یک هفته بعد ،نامه به دست کورس
میرسد .وقتی نامه را باز میکند ،همان بیت از غزل حافظ -که در خواب خوانده بود -در
ابتدای نامه نوشته شده است .کورس در ضمن بیان این وقایع ،از زندگی خودش با
همسرش میگوید و از فرزندشان که به کانادا مهاجرت کرده است و دیگر بهسختی پدر و
مادرش را میشناسد .کورس خاطرات گذشتهاش را در خالل داستان بیان میکند.
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در این داستان ،امر غایب (انسانی که پیشتر با شخصیتهای اصلی داستان دوستی
داشته و اکنون به کشوری دیگر مهاجرت کرده است) ،باعث بروز اتفاقاتی خارقالعاده
میشود که به معجزه شباهت دارند .گویی با این داستان ،نویسنده قصد دارد نشان دهد
که دوریِ انسانها باعث نمیشود ارتباط عاطفیِ آنها بهطور کامل قطع شود و همیشه
راههایی حتی عجیب و معجزهآسا برای ارتباط آنها با یکدیگر وجود دارد.
یکی از ملموسترین نمودهای تناقضآمیزِ «حضورِ غیاب» در همین داستان است .در
این داستان ،غیابِ یک انسان ،خود را بهصورتی نشان میدهد که روابطِ عادی و طبیعیِ
اتفاقات روزمره را بههم میزند و باعث میشود که شبهمعجزه و خرق عادت اتفاق بیفتد و
تصویری انتزاعی و غیرمعمول از امر غایب نمایش داده میشود .به عبارتی ،امر غایب ،منجر
به خلقِ داستانی نزدیک به داستانهای سبکِ «رئالیسم جادویی» شده است که در آن
امری معجزهآسا و عجیب و گاهی خرافی (اما باورپذیر برای راوی و سایر کاراکترها) ،در
خالل یک داستان رئالیستی رخ میدهد .رئالیسم جادویی یکی از سبکهای داستاننویسی
است که در آن در خالل وقایع یک داستان رئالیستی ،اتفاقاتی خارق عادت رخ میدهد
که عمدتاً مرتبط با اعتقادات جمعی و خرافات است (سیدحسینی– 713 /1 :1717 ،
.)717
در «دلشدگان را خبر نکرد» (اخوت ،)61 – 73 :1716 ،پیرمردی در خیالش ،گاهی
نوه و گاهی دوستش «علی» را مخاطب قرار میدهد و برای او خاطرات زندگیاش را تعریف
میکند .پسر این مرد ،به اروپا مهاجرت کرده است و همسر و فرزندش در ایران ماندهاند.
دخترش هم مهاجرت کرده است .پیرمرد خاطراتی را که از فرزندش دارد ،بیان میکند و
میگوید که چهطور همیشه اشیا و فضای خانه ،خاطرات گذشته را به یادش میآورد و
حتی خاطرۀ پدر و مادرش را نیز زنده میکند و او را غمگین میسازد.
این بار در این داستان ،نه اتفاقات عجیب ،بلکه اتفاقات ساده و پیشپاافتاده ،شخصیتِ
داستان را به یاد امر غایب ،یعنی دوست و اعضای خانواده میاندازد .در این داستان،
شخصیتِ اصلی ،پیرمردی است که با دیدنِ خانۀ قدیمی و یادگارهای گذشته ،خاطراتی
در ذهنش زنده میشوند که او قادر نیست جلویشان را بگیرد:
من انگار نمیتوانم فقط این درخت را ببینم .پیرمردی را میبینم که در آن
پایانِ زمستان خاک باغچه را میکَنَد ،زمین را گود میکند و نهال انجیر را
مینشاند .بعد هم یک آفتابه آب پایش میریزد تا کی که درخت بزرگ
شود و در تمام طول تابستان بچههای فامیل از سر و کولش باال بروند .نگاه
من از تمام اینها که تو میبینی میگذرد و آن ارواحی را میبیند که حاال
خودم هم یکی از آنها هستم (همان.)71 ،
اینجا ،امر غایب ،منجر به خلقِ داستانی با برخی از خصوصیات داستان جریان سیال
ذهن شده است .در این نوع از داستانها ،شخصیتها با دیدنِ برخی از اشیا یا آدمها و یا
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اتفاقها ،چیزهای دیگری در ذهنشان تداعی میشود؛ در بسیاری از موارد ،این چیزها
مربوط به گذشته و خاطراتی هستند که در ذهن شخصیتِ داستان باقی مانده است.
همچنین ،غلبۀ حس نوستالژی بر این شخصیت ،آشکار است.
وقتی فضا فضای مکالمه نباشد ،آدمیانِ تکافتاده که آوایشان بیآنکه
امکان برخورد با آواهای دیگر را داشته باشد ،در خود میپیچد و گم
میشود ،به گفتگو با خود یا با آن دیگریِ پنهان در خود -جن درون یا
همزاد -روی میآورند و به درون مهاجرت میکنند (میرعابدینی:1716 ،
.)1771 /1
تداعیهای ذهنی در ادبیات داستانی جهان ،سبب بروز تحوالت مهمی شده است .از
جمله میتوان به داستان جریان سیال ذهن اشاره کرد که تحت تأثیر آرای فروید و
روانکاوان بزرگِ دیگر از جمله شیوۀ تداعی آزاد در درمان بیماران روانی بهوجود آمد .در
شیوۀ تداعی آزاد ،روانکاو« ،نوعی گفتوگو را با بیمار آغاز میکند و از بیمار میخواهد که
دربارۀ هر چیزی که مایل است و هرآنچه به ذهنش میرسد ،بدون اینکه مانعی سر راه
بیان خودش بگذارد ،صحبت کند( ».پاینده« .)421 :1771 ،در شیوۀ معمول جریان سیال
ذهن ،گذر از اندیشهای به اندیشۀ دیگر با آوردن تصاویر ،اشارات ،خاطرات و تداعیهای
گوناگون صورت میگیرد» (بیات.)111 :1713 ،
 .6غیابِ امر اجتماعی و سیاسی
در تحلیل جامعهشناختی و سیاسیِ یک اثر ادبی ،محتوای داستان برجستهتر میشود و
کارکرد اجتماعی و سیاسیِ اثر ،مورد بررسی و مداقه قرار میگیرد و پیام اجتماعیِ آن
تبیین میشود .از مهمترین منتقدان این نوع از نقد ادبی ،میتوان جورج لوکاچ ،لوسین
گلدمن ،پیر ماشری ،والتر بنیامین و برتولت برشت را نام برد (نگ .شمیسا.)421 :1717 ،
این منتقدان ،بهنوعی از پیروان کارل مارکس محسوب میشوند.
برتنز معتقد است یکی از مهمترین پرسشهایی که باید از متن ادبی پرسید ،این است
که «تا چه حد متون ادبی ،محصول دورۀ تاریخی نگارش آن آثار هستند؟» (.)113 :1714
در برخی داستانها ،امر غایب ،خصوصیت جمعی دارد .بدین صورت ،فقدانِ آن برای
یک جامعه محسوس است و نبودنِ آن نه فقط در زندگیِ شخصیتِ داستان ،بلکه در جامعه
احساس میشود .معموالً چیزی که در این داستانهای به آن اشاره میشود ،یک امر
اخالقی اجتماعی و یا یک موضوع سیاسی است .بهترین شیوه برای تحلیل چنین مواردی
«توسل به تجزیه و تحلیل کالم در متن [ ] ...است ،یعنی تشخیص نظام یا شبکۀ بیان و
گفتهها چه آشکار چه پنهان و رابطۀ آن با زمان و مکانی که حوادث متن در آن رخ
میدهد» (کهنموییپور.)47 :1717 ،
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مثالً در داستان «باغ مهتاب» (اسدی ،)11 – 43 :1711 ،شخصیتِ داستان ،میخواهد
به محل قرار خود با دوستش ،شهال برود .او در میان راه به باغِ تقریباً متروکهای میرسد.
مردی او را مجبور میکند به خاطراتش گوش دهد .او (مرد داخل باغ) میگوید که قبالً
به جای این باغ ،کافهای بوده و زنی آنجا کار میکرده که او عاشقش بوده است .یک روز
به این دلیل که ناشناسی در نوشیدنی آن کافه سم ریخته بوده ،همۀ مشتریان آن میمیرند
و پس از آن ،کافه تعطیل و به باغ تبدیل میشود .شخصیت داستان ،پس از شنیدن این
خاطرات ،نسبت به عشق بدبین میشود .به نظر میرسد که پیرمرد ،روح قاتل مشتریان
کافه یا حتی روح صاحب کافه است؛ چرا که کسی جز کاراکتر داستان ،او را نمیبیند.
همانطور که آشکار است ،شخصیتِ داستان ،درگیرِ رابطهای عاشقانه است؛ اما شخصِ
مرموزی -که گویی روحِ یک مرده است -او را نسبت به عشق بدبین میکند .این کافه
نمادی از عشق است که دیگر امروز از بین رفته است .فضای نمادین داستان ،القا میکند
که عشق در جامعه مرده است و دیگر جایگاهِ سابق خود را ندارد .شخصیتِ مرموز ،با انتقال
احساسِ خود به شخصیتِ اولِ داستان ،نشان میدهد که این حس در جامعه وجود دارد
و مختص یک فرد یا شخصیت نیست و لذا غیابِ عشق ،در این داستان کارکرد انتقادی
اجتماعی را مییابد.
باید توجه داشت که «شهال» در این داستان ،بهموقع بر سر قراری که با شخصیتِ
اصلیِ داستان دارد ،حاضر نشده است .این اتفاق ،در عالمِ واقع رخ میدهد و همزمان شدنِ
آن با تلقینهای فراواقعی و سوررئالیستیِ مردِ عجیب ،بیش از پیش باعث میشود که
شخصیتِ داستان ،به عشق به با تردید بنگرد.
در این داستان نشان داده میشود که هیچ فردی نمیتواند بهصورت مستقل زندگی
کند و بر جامعۀ خود تأثیر نگذارد و از جامعه تأثیر نپذیرد .حتی کارهایی که در گذشتههای
دور در جامعه انجام شده است ،امروز تأثیر خود را دارند و زندگیِ انسانهای امروزی از
تأثیر رفتارهای گذشتگان در امان نیست .در این داستان ،این تأثیر بهشکل ظاهر شدنِ
روح یک مرده یا شخصِ عجیبی از گذشتههای دور رخ مینماید؛ اما در نهایت ،راوی معتقد
است که تأثیر اتفاقات گذشته ،بر زندگیِ امروز انسانها همیشه وجود دارد و این اتفاق
عجیب ،خاصیتِ رواییِ داستان را بیشتر میکند و در عالم واقع ،این تأثیر و تأثر متقابل
فرد و جامعه ،بهصورتهایی دیگر نیز اتفاق میافتد .همچنان که شخصیتِ داستان از ابتدا
آمادۀ این تأثیر منفی هست« :هیچچیز از خرید هدیه برای دختر ،کالفهکنندهتر نیست.
خیلی طول کشید تا پیداش کردم -یک شیشۀ کوچک ایفینی» (اسدی .)47 :1711 ،او
تصویرهای جنسی را در ذهن تداعی میکند و راوی با آوردن چنین توصیفهایی قصد
دارد نشان دهد که چگونه ،مسائل جنسی ،جای عشق و عالقه را در ذهن انسانها گرفتهاند:
«[خورشید] یکهو مثل زنی که یکی یکی لباسهاش را از تن درآورد همۀ ابرها را پس زد
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و لختِ لخت ایستاد وسط آسمان» (همان .)71 ،این عبارت از زبانِ شخصیتِ داستان،
بیش از پیش مؤید چنین ادعاییست:
باز سکوت شد و آفتاب و سرمای ملسی که آدم را هوایی میکرد تا از خیر
سینما و قدم زدن و هر چه مقدمه هست بگذرد و یکراست برود سر خودِ
خودِ خواسته که خانه بود و عشق (همان.)71 ،
غیابِ عشق در جامعه ،در این داستان در نهایت ،به تحملناپذیر شدنِ رابطۀ انسانها
منجر میشود و داستان با ابراز انزجار و کراهتِ شخصیتِ داستان نسبت به شخصیتِ
«شهال» پایان مییابد.
در داستان «تقسیم» (ارسطویی« ،)11 – 71 :1713 ،شهرزاد» هنگام ثبت نام در
دانشگاه ،امیر ،دوست دوران کودکی و نوجوانیاش را میبیند و به یاد خاطرات دوران
انقالب ،زندان و گاهی به یاد خاطرات دوران مدرسه و بازیهای کودکانهشان میافتد.
خاطراتی که در ذهنِ شخصیتِ داستان مرور میشود ،خاطراتی اجتماعی و سیاسی
هستند و فقط مربوط به همین دو شخصیت (شهرزاد و امیر) نمیشوند .دیگر دوران
اتفاقهای سیاسیِ زمان انقالب اسالمی گذشته و فضای سیاسی و اجتماعی ایران نسبت
به آن دوران تغییر کرده است .فقدانِ آن حال و هوا ،شخصیتهای داستان را به احساسی
مشترک با جامعه میرساند؛ احساسی که قابل تعمیم است« :شهرزاد توی صف تظاهرات،
روسری میبست و عین خیالش نبود که شبیه سوفیا لورن شده یا شمسی خانم ،همسایۀ
غرغروی بداخالقشان( ».همان« .)71 ،سلول انفرادی ،تنگ بود و تاریک .درست مثل زیر
پلههای مدرسۀ پژوهنده» (همان.)77 ،
هرچند این داستان از زبانِ شخصیت اصلی آن روایت میشود و بعضی از قسمتهایش
به داستانهای جریان سیال ذهن نزدیک میشود ،باید توجه داشت که بیشتر خاطراتی
که این شخصیت مرور میکند ،مربوط میشود به مسائل سیاسی و اجتماعی تاریخ ایران
در زمانِ انقالب اسالمی در سال  1723که خاطرات مشترکِ جامعه ایران محسوب میشود
و فقط مربوط به شخصیتِ داستان نیست .حتی بخشهایی که بهظاهر متفاوت و شخصی
به نظر میرسند ،در عمل ،مشتی نمونۀ خروار و همگی قابل تعمیم به کل جامعه هستند.
همچنان که جاناتان کالر اشاره کرده است:
داستان ،اعضای گروههایی را که در طول تاریخ سرکوب شده یا به حاشیه
رانده شدهاند به همذاتپنداری با یک گروه بالقوه برمیانگیزد و نشانشان
میدهد که چه میتوانند باشند و به این ترتیب ،این گروه را به یک گروه
تبدیل میکند (.)122 :1712
بنابراین برخالفِ ظاهرِ این داستان ،روایتِ شبیه به جریانِ سیال ذهن چندان تأثیری
در تبدیل شدنِ آن ،از یک داستان اجتماعی به داستانی شخصیتمحور نداشته است و
این داستان همچنان ،داستانی اجتماعی است.
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چنین مسائلی در داستانِ «شازده خانم» (ارسطویی )61 – 61 :1713 ،نیز دیده
میشود .البته این یکی ،بیش از آنکه ساختارِ داستانی داشته باشد ،کارکرد بیانیهای
سیاسی و اجتماعی دارد و چندان از نظر ادبی قابل تحلیل و بررسی نیست (نگ .ابراهیمی
فخاری.)171 – 116 :1771 ،
اینچنین است که نظریهپردازی چون جورج لوکاچ «با رد کردن عینیت بیروح و
ساختگیِ نوعی تقلید «بیطرفانه» ناچار است بر «چشمانداز» پیششکلدهندۀ رماننویس
یعنی نوعی «پایگان اهمیت» که طی آن پارهای امور بیش از امور دیگر اهمیت مییابند
تأکید کند» (هارلند.)442 :1712 ،
 .5کارکرد ادبی امر غایب
امر غایب ،گاهی ابزاری میشود در دست نویسنده که با آن تکنیکهای ادبی خاصی را در
داستان وارد کند و یا به نمادپردازی دست بزند.
مثالً در داستانِ «سانشاین» (اسدی ،)46 – 3 :1711 ،تکۀ خالیِ ابرویِ دختری که
شخصیتِ اصلیِ داستان ،عاشقِ اوست ،نمادی از فقدانی است که موجبِ عشق میشود.
غیابی که با حضور ،معنای خود را از دست میدهد و عشق را نیز از بین میبرد .از وقتی
دختر ابروهایش را اصالح میکند ،شخصیتِ اصلی داستان عشق خود را نسبت به او از
دست میدهد .چنین روایتی بهصورت نمادین بیان میکند که عشق بر اثر غیاب و فقدانِ
چیزی شکل میگیرد و نه حضور آن .این نگرش در ادبیات کهن و کالسیک ایران نیز
وجود داشته؛ همیشه عشق در فراق رخ نموده است و بیشترِ اشعارِ عاشقانه ،راوی را در
حالتِ فراق توصیف میکنند و نه وصال.
به آنی هدبندش پس که رفت ابروش را دیدم و همان دم هوشم پرید رفت
نشست روی بیدی که بر سر ایمان حافظ میلرزید .روی ابروش ،درست
گوشۀ ابروی چپش یک خط خالی سفید بود (همان.)11 ،
با توجه به اینکه داستان در دورۀ معاصر نوشته شده ،این غیاب ،بهصورتی ادبی و
متفاوت با دورههای گذشته توصیف میشود .در این داستان ،قسمتِ خالیِ ابروی یک
دختر موجبِ ایجاد عشق در شخصیتِ داستان میشود و این تکنیک ،در حقیقت به خلقِ
نگرشی امروزیتر به عشق و جایگزینی امری سنتی با مدرن منجر شده است.
در داستانِ «تورگی» (ارسطویی« )21 – 17 :1713 ،لقمۀ حلوا ارده» -که پیرمردی
عارف مسلک آن را میان رزمندگان توزیع میکرده -و نبودنِ آن نزد جانبازانِ جنگ ،آنان
را دچار حس حسرت نسبت به گذشته و جبهه میکند .این حس حسرت در نهایت به
پرستار بیمارستان نیز منتقل میشود :لقمۀ حلوا ارده و فقدانِ کنونیِ آن ،پرستار را نیز
عاشقِ جبهه و پیرمرد میکند.
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لقمۀ حلواارده ،بهظاهر هیچ تناسبی با عرفان و حال و هوای جبهه و جنگ ندارد؛ اما
نویسنده با استفاده از آن موقعیتی را خلق کرده است که امور مادی و ملموس و روزمره
و پیشپاافتاده ،تداعیکنندۀ اموری عرفانی و فرامادی میشود .در این داستان ،اول شخص،
صحنۀ جبهه را در حالی که پیرمرد بینِ رزمندگان لقمههای حلوا ارده را تقسیم میکند،
تصور میکند و این تصویر ،در ذهنش شکل میگیرد:
توی خانه خسته افتادم روی تخت .تا صبح ،گِلزار بود .آنها سنگین و
کشانکشان از وسطِ گل میگذشتند .دست هر کدام یک لقمه نان و حلوا
ارده بود .یک گاز به لقمه میزدند و یک قدم برمیداشتند .گلولهباران بود.
[ ] ...فرح توی گِل ،خودش را میکشید دنبال آنها و نان و حلوا ارده گاز
میزد (همان.)21 ،
در این داستان بهوسیلۀ امر غایب ،نمادپردازی صورت گرفته است .میرصادقی
مینویسد:
[نماد] مانند تمام مفهومهای هنری ،تعریف جامع و مانعی ندارد اما همچون
چیزی تعریف میشود که بهجای چیز دیگری قرار گرفته باشد .بهعبارت
دیگر ،چیزی است که معنای خود را بدهد و جانشین چیز دیگری نیز بشود
یا چیز دیگری را القا کند (.)116 :1761
همانطور که آشکار است ،در این داستان ،لقمۀ حلوا ارده ،هم معنای خود را حفظ
کرده است و هم معنایی دیگر را به ذهن متبادر میکند.
در داستان «خفاشه» (محبعلی ،)16 – 77 :1711 ،نویسنده از امر غایب برای خلق
تکنیکی پسامدرن بهره میبرد .راوی در ابتدای داستان به خواننده میگوید که من را بین
سطرهای داستان گم کن .در پایان هم میگوید هیچ وقت قاتل پیدا نمیشود ،چون «تو»
مرا در بین سطرهای داستان گم کردهای؛ هنگامی که تو داشتی یک داستان در مورد یک
قتل میخواندی ،من یک نفر را واقعاً کشتم؛ اما چون مرا در بین سطرهای داستان گم
کردی ،توانستم پنهان بمانم!
غیابِ راوی در داستان ،سبب میشود خواننده حضورِ او را فراموش کند .بهطور عموم،
هر متن روایی ،راویای دارد که ماجرا را مطابق میل خود پیش میبرد؛ اما غیاب تعمدی
و آگاهانۀ راوی -در تکنیکهای پستمدرن -میتواند سبب فریبخوردن مخاطب و تغییر
جهت روایت –بازهم به سمت دلخواه راوی -شود.
در این داستان یک قتل اتفاق میافتد .نه اینکه فکر کنی داستان روایت
یک قتل است .نه ،دقیقاً در همین داستان ،البهالی همین سطرها که از
این پس میآید ،یک قتل اتفاق میافتد و وظیفۀ تو این است که در حین
خواندن قاتل را گم کنی.
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آماده باش تا جنایتی جلو چشمانت واقع شود .دلم میخواهد به منتهای
درجه ترس و دلهره داشته باشی (همان.)11 ،
اما در ادامه ،راوی غایب میشود و حضورش دیگر در داستان محسوس نیست .تا اینکه
پس از چند صفحه ،دوباره وارد متن میشود و با مخاطب سخن میگوید« :کارآگاه هرگز
مرا پیدا نخواهد کرد .چرا که من یک قاتل – نویسنده هستم و چند لحظۀ بعد محو خواهم
شد( ».همان .)11 ،در نهایت داستان با این عبارات به پایان میرسد:
چه قتل لذتبخشی بود ،بدون کوچکترین اشتباهی؛ قتلی که تمام دالیلش
در زیر سطرهای آن قتل دیگر پنهان شده و هیچکس هرگز به راز آن پی
نخواهد برد .نه کارآگاه و نه تو ،که مرا در میانۀ داستان گم کردی (همان،
.)16
در این داستان ،با استفاده از این تکنیک پسامدرن ،یک فراداستان خلق شده است
(نگ .شریفنسب و ابراهیمی فخاری  .)14 :1774فراداستان ،هم یکی از انواع داستانی و
هم یکی از تکنیکهای داستانپردازی پسامدرن است .در این شیوه ،داستانی نوشته
میشود که در آن به انحای مختلف ،به داستانبودنِ داستان و گاهی حتی فرایندِ
نوشتهشدنِ داستان اشارۀ مستقیم یا غیرمستقیم میشود.
این اصطالح منجر به نوعی نوشتار میشود که بهشکلی منسجم،
قاعدهمندی و جنبۀ عرفی خویش را بهنمایش میگذارد ،نوشتاری که به
شکلی عیان و جامع ،شرایط و وضعیت ساختگی خویش را عریان میکند
و از این طریق ،در رابطۀ مسئلهساز میان زندگی و داستان به کنکاش
میپردازد (وو 11 :1771 ،نیز نگ .پاینده .)772 – 774 /7 :1771
چنین داستانی توقعِ خواننده را برای معنادار بودن داستان ،برآورده نمیکند (نگ .وو،
.)114 :1717
در این داستان نیز ،به جای توجه به معنایِ درونِ داستان ،فرایندِ خواندن و ارتباطِ
خواننده با نویسنده و متن ،مورد کاوش قرار گرفته ،در مورد آن بازاندیشی شده و باعث
ایجاد تشکیک و مهمتر از آن خودآگاهی نسبت به این فراینده شده است .این مسئله باعث
شده این داستان از زمرۀ داستانهای پسامدرن محسوب شود.
 .1نتیجهگیری
پرداختن به امرِ حاضر در داستانهای رئالیستی از اصول بدیهی است .در داستانهای
رئالیستی ،آنچه هست و ملموس است و وجود و حضور مادی دارد ،توصیف میشود و
موضوع اصلی داستان ،حول همین امور حاضر شکل میگیرد؛ اما بسیاری از داستانهای
مدرن به امر غایب میپردازند .دلیل آن نیز توجه بیشترِ نویسندگان مدرنیست به «ذهن»
به جای «عین» است.
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در داستانهایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت ،امرِ غایب ،در بسیاری از
موارد ،امری است که ذهن شخصیتِ داستان را مشغول کرده است و اگر نه مهمترین ،یکی
از مهمترین دغدغههای اوست .این خصوصیت ،بهویژه در مواردی که داستان در مورد
اعضای خانواده و دوستان و معشوق است ،بیشتر دیده میشود .این موارد معموالً به ایجاد
حس نوستالژی و دلتنگی در شخصیتِ داستان منجر میشود.
در داستانهایی که جنبۀ اجتماعی آنها قوی است و به موضوعات سیاسی و اجتماعی
توجه دارند ،پرداختن به تاریخ و گذشتۀ سیاسی کشور و مسائل اجتماعی ،حس دلتنگی
را ایجاد میکند .غیابِ یک خصوصیت سیاسی و اجتماعی سبب میشود نویسنده نگرشِ
انتقادی خود را در داستان مطرح کند .امر غایب گاهی نیز به مثابۀ ابزاری هنری در دست
نویسنده ،به ساخته و پرداخته شدن فراداستان یا داستانهای نمادین منجر شده است.
نیز باید اشاره کرد که در داستانهای مورد بررسی ،در اغلبِ موارد ،امر غایب ،انسان
است (مثالً معشوق ،دوست و اعضای خانواده) و پس از آن امور انتزاعی (مانند مسائل
اخالقی و سیاسی و اجتماعی) بیشتر مورد توجه بوده است .این نکته نیز شایان توجه است
که بهندرت امر غایب ،شیء بوده و مهمترین مورد آن در داستان «باغ مهتاب» (اسدی،
 )11 – 43 :1711است که غیابِ کافه ،بسیار برجسته میشود.
در مجموع باید گفت که داستانهای مدرن توجه ویژهای به امر غایب دارند و این را
تا حدود زیادی میتوان ناشی از توجه بیشتر به ذهن به جای عین و سوژه به جای ابژه
دانست .همچنین شخصیتمحوری و درونکاوی در این داستانها میتواند یکی دیگر از
عوامل توجه نویسندگان به امر غایب باشد.
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بررسی معنیشناختی استعاره زمان در اشعار نیما یوشیج
1

نرجسبانو صبوری
آسیه ذبیحنیا عمران
7
فائقه شاهحسینی
4

چکیده
مفهوم «استعاره» یکی از مباحث مطرحشده در مطالعات ادبی و زبانشناختی است .یکی از دالیل
اهمیت بررسی صورتهای استعاری این است که آنها در همه زبانها وجود دارند .عالوهبر این،
معنیشناسان شناختی معتقدند استعاره عنصری بنیادین در مقولهبندی و درک انسان از جهان
خارج و نیز در فرایند اندیشیدن است .استعاره «زمان بهمثابه مکان» در زبان فارسی را میتوان
بنابر ویژگیهای آن به دو دسته تقسیم کرد :نخست ،در مواردی که زمان ،شیء متحرک و ناظر
نسبت به آن ثابت است و دوم در حالتی که زمان ،شیء یا مکانی است ثابت و ناظر نسبت به آن
متحرک است .در پژوهش حاضر ،نخست استعارهها در شعر نیما مشخص شده و سپس
استعارههای زمان از میان آنها بررسی گردیدهاند .بنابر بررسیها ،استعارههای زمان در شعر این
شاعر به فراوانی یافت میشوند و شاعر برای نشان دادن زمان از حالت استعاری آن بهره برده
است .تعداد نمونههای تحلیلشده 721 ،نمونه شعریاند که از مجموعه کلیات اشعار نیما
انتخابشدهاند .در این پژوهش ،توزیع فراوانی و درصد میزان براساس دو معیار بوده است :نخست،
کاربرد استعاره و سپس حضور عنصر زمان در شعر ،بهصورتیکه زمان شیء متحرک است و ناظر
نسبت به آن ثابت .دوم ،در حالتی که زمان ،شیء یا مکانی است ثابت و ناظر نسبت به آن متحرک.
نتایج بهدستآمده نشاندهنده آن است که درک استعاری نیما بهصورتی بوده است که زمان
شیء متحرک و ناظر نسبت به آن ثابت است .این در حالی است که در موارد کمتری شاعر خود
را ناظر یا عاملی فعال میداند.
واژههای کلیدی :معنیشناسی شناختی ،استعاره ،زمان ،مکان ،نیما.

 .1مقدمه
علوم شناختی بهطور مشخص به بررسی ماهیت فعالیتهای ذهنی مانند تفکر،
طبقهبندی ،مقولهبندی و فرایندهایی که این فعالیتها را ممکن میکنند ،میپردازد.
 .1استادیار زبانشناسی ،دانشگاه پیام نور
 .2دانشیار ادبیات فارسی ،دانشگاه پیام نور
 .3دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی ،دانشگاه پیام نور
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معنیشناسان شناختی معتقدند استعاره ( ،)metaphorعنصری بنیادین در مقولهبندی
و درک انسان از جهان خارج و نیز در فرایند اندیشیدن است .بنابراین در این رویکرد،
استعاره مفهومی نوین مییابد و به هرگونه فهم و بیان مفهوم انتزاعی در قالب تصورات
ملموستر اطالق میشود (لیکاف.)411 :1774 ،
میتوان گفت استعاره پدیدهای شناختی است .معنیشناسی شناختی بر این باور است
که ما یکسری از پدیدهها را در قالب پدیدههای دیگر میشناسیم .بهعبارتی ،اساس
استعاره درک و تجربه یک چیز براساس چیز دیگر است .طبق روابط استعاری در زبان ،ما
از واژههای مشابهی برای پدیدههای متعلق به حوزههای مختلف استفاده میکنیم.
لیکاف و جانسون ( )1711( )Lakoff & Johnsonادعا میکنند که نظام تصوری ذهن
انسان بر پایه مفاهیم تجربی اندکی شکل گرفته است .طبق این رویکرد ،آن دسته از
تجربیات ما که مستقیماً از تجربیات فیزیکی ناشی نمیشوند ،بهطور طبیعی باید استعاری
باشند.
در ادبیات ،استعاره یکی از مهمترین صنایع ادبی است و اغلب در متون ادبی و اشعار
سبب پیچیدگی متن میشود .استعاره درواقع نوعی تشبیه ( )simileاست و در شرایطی
تحقق مییابد که از جملۀ تشبیهی تنها مشبهبه بهکار رود و مشبه ،ادات تشبیه و وجه
شبه حذف شوند (.)saeed, 1997: 302
زمان ازجمله مقولههای انتزاعی مهمی است که در طول تاریخ توجه بسیاری از
متفکران را به خود جلب کرده .بهعبارتی ،زمان ،مفهومی انتزاعی است و یکی از
دستاوردهای استعاره ،فهمیدن چیزی انتزاعی از طریق چیزی ملموستر است .درک زمان
بهمثابۀ مکان ،شیء ،یا فضایی بسته بارزترین نمونههای درک استعاری مفهومی انتزاعی
است .از طریق استعارۀ «زمان بهمثابۀ شیء» ،تغییر زمان از طریقِ تغییر مکان درک
میشود (لیکاف و ترنر.)36 :1717 ،
این پژوهش به بررسی معنایی «استعارۀ زمان در شعر نیما» بر اساس رویکرد شناختی
میپردازد .هر فارسیزبانی ،در سالهای تحصیل خود ،با مفهوم استعاره در زبان فارسی
آشنا میشود .در دیدگاههای سنتی ،برای بررسی استعاره صرفاً بهسراغ مطالعه ادبیات
میرفتند ،ولی معنیشناسان شناختی معتقدند استعارهها در سراسر زندگی روزمره ما به کار
میروند .بهاینترتیب ،پژوهش حاضر در محدودۀ خاصی صورت خواهد پذیرفت؛ نخست
اینکه صرفاً به بررسی استعاره در زبان فارسی توجه خواهد داشت ،دوم اینکه به بررسی
معناشناختی استعارۀ زمان در شعر خواهد پرداخت.
 .1مبانی نظری
یکی از ویژگیهای زبانشناسی شناختی ،توجه خاص آن به استعاره است .از نظر
معنیشناسان شناختی ،استعاره عنصری بنیادین در مقولهبندی و درک انسان از جهان
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خارج و نیز در فرایند اندیشیدن است .در این رویکرد استعاره تصوری نوین مییابد و به
هرگونه فهم و بیان مفهومی انتزاعی در قالب تصورات ملموستر اطالق میشود .با این
تعریف ،استعاره دیگر خاص زبان ادبی نیست و در حوزه کاربرد روزمره زبان جای میگیرد.
نظریه معاصر استعاره -که در چارچوب معنیشناسی شناختی به تبیین استعاره میپردازد-
مدعی است که نهتنها زبان ،بلکه شیوه درک آن از مقوالت انتزاعی جهان بر مبنای استعاره
استوار است و اساساً استعاره فرایندی ذهنی و شناختی است و استعارههای زبانی صرفاً
نمود و شاهد استعارههای ذهنی محسوب میشوند .درعینحال یکی از راههای شناخت
استعارههای ذهنی مطالعه نمود استعارههای ذهنی در زبان است (گلفام و ممسنی:1713 ،
.)77
صفوی معتقد است استعاره بهدلیل انتخاب یک نشانۀ زبانی بهجای نشانۀ دیگری
برحسب نوعی تشابه از روی محور جانشینی رخ میدهد و واحد انتخابشده عالوهبر حفظ
مفهوم اولیه ،مفهوم ثانویهای نیز پیدا میکند .انتخاب «نرگس» به جای «چشم» از نظر
مخموری« ،لعل» به جای «لب» از نظر سرخی و «سرو» به جای «قد یار» از نظر تناسب
نمونههایی از استعاره هستند که کاربرد مشبهبه به جای مشبه از روی محور جانشینی آن
را ممکن ساختهاست (صفوی .)467 -467 :1737 ،قابل توجه است که تنها تشابه یا وجه
شبه دلیل انتخاب نشانهای به جای نشانۀ دیگر نمیتواند باشد؛ زیرا تاکنون ادبا و شاعران
«لب» را به «لبو»« ،خون»« ،انار» یا پدیدههای سرخ رنگ دیگری تشبیه نکردهاند و تنها از
«لعل» به جای «لب» در صنعت استعاره استفاده کردهاند .پس باید ویژگی دیگری در این
انتخاب دخیل باشد .وی همچنین میگوید:
این ویژگی «الگوی شناختی آرمانیشده» ()idealized cognitive models
است که خود را بر مفاهیم زبانی تحمیل میکنند و برگرفته از تجربیات،
فرهنگ و باورهای قومی ویژۀ اهل زبان است که مبتنی بر علم یا استداللهای
منطقی نیست .این الگوهای شناختی آرمانیشده ،خود را بر انتخاب نشانهای
به جای نشانه دیگر تحمیل میکنند و باعث میشوند تا از میان انتخابهای
متفاوت ،تنها یکی انتخاب شود و حد و مرزی برای این جانشینی تعیین
کنند (همان 431 ،و .)434
بهطور کلی دو رویکرد متفاوت نسبت به استعاره وجود دارد؛ یکی نگرش کالسیک و
دیگری نگرش رمانتیک .در نگرش کالسیک ،استعاره محدود به زبان ادب است و سنت
مطالعه استعاره در میان غربیان به ارسطو بازمیگردد .نگرش رمانتیک در بررسی استعاره
به قرون  11و  17میالدی مربوط میشود .در این نگرش استعاره محدود به زبان ادب
نیست و الزمه زبان و اندیشه برای جهان خارج به حساب میآید .درنتیجه تمایزی میان
زبان خودکار و ادب مطرح نیست (صفوی.)761 :1713 ،
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در فرایند استعاره نوعی ارتباط استلزامی-زبانی بین یک حوزۀ عینیتر و یک حوزۀ
انتزاعیتر برقرار میشود .در اصل ،استعاره ابزاری است که مفاهیم یک حوزۀ تجربه را بر
حسب حوزۀ دیگر معنی مینهد .بنابراین ،برای هر استعارهای یک حوزۀ مبدأ و یک حوزۀ
مقصد در نظر گرفته میشود (لی.)6 :4111 ،
سعید ( )714-712 :1773بر این باور است که در معنیشناسی شناختی استعاره
نقش مرکزی در زبان و تفکر دارد .ویژگی «نامتقارن بودن» به «جهتداری» استعارهها
بازمیگردد .در استعاره مقایسۀ نامتقارن بین دو مفهوم وجود ندارد .درعوض شنونده
گرایش مییابد تا مشخصهها را از مشبهبه به مشبه انتقال دهد .برای مثال ،نمیگوییم
«سفر زندگی است» ،بلکه میگوییم «زندگی سفر است» .حال باید به سراغ «انتزاعی
بودن» برویم .این ویژگی با ویژگی قبلی ،یعنی «نامتقارن بودن» در ارتباط است .اغلب
چنین گفته میشود که در استعاره مشبهبه از مشبه ملموستر است.
لیکاف و جانسون ( )2-7 :1711نگاه کالسیک استعاره را به چالش کشیدند و ادعا
کردند :استعاره تنها به حوزۀ زبان محدود نشده ،بلکه سراسر زندگی روزمر،ه ازجمله حوزۀ
اندیشه و عمل را نیز دربرگرفته است؛ بهطوریکه نظام مفهومی هرروزۀ ما -که براساس
آن فکر و عمل می کنیم -اساساٌ ماهیتی استعاری دارد .از این منظر استعارهها نهتنها
نگاه کنونی ما به زندگی را شکل میدهند ،بلکه میتوانند توقعات و انتظارات ما نسبت
به زندگی آیندهمان را نیز تعیین کنند .لیکاف و جانسون مدعی شدند که مفاهیم حاکم
بر اندیشه ما فقط شامل موضوعات فکری نمی شود ،بلکه اعمال روزمره ما را نیز
دربرمیگیرد .اگر درستی این ادعا را قبول کنیم ،باید بپذیریم که نحوه اندیشیدن،
تجربهها و اعمال روزانهمان موضوعاتی مرتبط با استعارهاند.
لیکاف و جانسون ( )1711بر آنند که این تصورات استعاری یا انتزاعی از طریق نگاشت
استعاری ( )metaphorical mappingاز مجموعه کوچکی از مفاهیم تجربی و اساس ذهن
ما ساختاردهی و درک میشوند .نگاشت استعاری بهصورت تکسویه ( )unidirectionalو
نامتقارن است .یعنی  Xرا در قالب  Yدرک میکنیم؛ درحالیکه  Yدر قالب  Xدرک
نمیشود .بهعبارتی استعاره ساختاری را از قلمرو مبدأ به قلمرو مقصد فرا میافکند ،ولی
عکس آن ممکن نیست .برای مثال قلمرو عشق بهوسیله قلمرو سفر مفهومپردازی میشود؛
ولی بهطور قراردادی سفر بهوسیله عشق ساختاربندی نمیشود؛ یعنی مسافر بهلحاظ
قراردادی بهمثابه عاشق توصیف نمیشود (روشن و اردبیلی.)141 :1774 ،
معنیشناسان شناختی معتقدند از آنجا که استعاره در ذهن گوینده شکل میگیرد،
پس بر رفتارهای مختلف زبانی فرد تأثیر فراوان دارد .زمان مفهومی انتزاعی است و همواره
از طریق چیزی ملموس و عینی درک میشود .طبق ویژگی بسط استعاری یا نگاشت
استعاری میتوان از یک واژه برای پدیدهای زمانی و مکانی استفاده کرد .به دیگر بیان،
مقولۀ زمان از مقوالت انتزاعی مهمی است که درطول تاریخ توجه بسیاری از اندیشمندان
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را به خود جلب کرده .در حوزۀ معناشناسی شناختی نیز مطالعاتی که در برخی زبانها
انجام شده است ،نشان می دهد که مفهوم انتزاعی زمان در قالب مفهوم ملموسترِ مکان
درک و بیان می شود.
به اعتقاد آلوود و گاردنفورز ( ،)174 :1777( )Alwood & GardenFurzeتمایز پویایی-
ایستایی به توصیف اصطالحات مربوط به زمان و مکان مربوط میشود و بهطور کلی تمایز
اینها به درک ما از زمان و مکان بستگی دارد .آنها بهمنظور درک بصری ما از زمان و
مکان ،دادههایی از زبان اشاره و گفتاری آوردهاند .هدف از استفادۀ زبان اشاره نشان دادن
تمایز میان ایستایی و پویایی است .برخالف زبان گفتاری ،زبان اشاره با حرکات بدن ابراز
میشود که در فضا ( )spaceمورد استفاده میگیرد و از فضا برای مفاهیم مکانی و زمانی
استفاده میکند .با این حال ،تمایز عمدهای میان کاربرد فضا برای ابراز روابط زمانی و
مکانی وجود ندارد .در فضای اشاری تمایز میان روابط مکانی ایستا و روابط زمانی نیز
بهصورت یکسان تجلی میشود .تمایز میان ایستایی و پویایی در دو سطح به هم مربوط
میگردند :یکی در سطحی که ما معنای زبانی اصطالحات منفرد را توصیف میکنیم و
بهلحاظ معنایی میتواند ایستا یا پویا باشد و دیگری در سطحی که ما مفهومیسازی فضا
و مکانی که سیستمهای یکپارچه را برای اصطالحات زبانی متعدد ایجاد میکنند ،درک
میکنیم.
مدل زمان متحرک بستگی دارد به اینکه چطور کاربران زبانهای مختلف موقعیت
خود را نسبت به اشیای دیگر توصیف میکنند .در زبان انگلیسی گفته میشودThe « :
 .»ball is in front of the treeدر برخی زبانها به جای «( »in front ofجلوی)
از مفهومی بهمعنای «( »behindپشت) استفاده میشود .به این استراتژی ،استراتژی
تنظیم موقعیت ناظر ( )ego-alignedگفته میشود .از منظر کالرک ()1793 /Clark
استراتژی تنظیم موقعیت ناظر زبانویژه است و بر این اساس است که دو آیتم در یک
جهت جلو -عقب قرار میگیرند .درحالیکه استراتژی «( » ego-opposedتقابل ناظر)
ظاهرا دو آیتم را در موقعیتی ایستا تصور میکند .ولی اساس این رابطه پویایی است .اگر
ما موقعیت را بهصورتی مفهومیسازی کنیم که گویی دو فرد از دو جهت مختلف در حال
نزدیک شدن به یکدیگرند ،تصور درستی نسبت به مفهوم جهت پیدا میکنیم.
رویکرد جایگزین این است که ما در مدل زمان در حال حرکت ()moving-time
تمام جهت را نسبت به گوینده در نظر بگیریم .لیکاف و جانسون مدل ناظر متحرک
( )moving egoو زمان متحرک ( )moving timeرا کنار گذاشتند .هرچند در موارد
متعددی ناچاریم جایگاه ناظر یا نقطه معینی را نقطۀ پایه در نظر بگیریم ،گاهی جهت
حرکت هم مهم میشود .مانند مواردی که میان آنها تقابل جهتی برقرار است مثل «رفت
و آمد» یا «آورد و برد»« .رفت» در جهت دور شدن از سمت ناظر است و «آمد» در جهت
نزدیک شدن به سمت ناظر است (به نقل از آلوود و گاردنفورز.)173-172 :1777 ،
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الورسون ( )1771 /Alversonادعا میکند که فهم استعاری زمان بهمثابۀ حرکت در
مکان ،یک فرایند شناختی جهانی است (یو.)1 :1711 ،
تراگوت ( )714 :1731با انتقاد از مدلهای قبلی دو نوع «( »time lineخط زمانی)
مختلف تعریف کرد :زمان ( )tenseو توالی ( .)sequencingمنظور از زمان ،زمان رخداد
پارهگفتار است و نسبت به زمان فعلی گوینده سنجیده میشود .منظور از توالی ،ترتیب
رخدادها است و دو رویداد جاری را نسبت به هم طبق زمان رخدادشان میسنجد .در
توصیف تراگوت ،تفاوت میان زمان و توالی نسبت به مبدأ سنجیده میشود و با ارزش
زمان فعلی ( )nowمقایسه میشود .درواقع ،زمان ،بهصورت اشاری است؛ درحالیکه توالی،
ترتیب رخدادها و موقعیتها نسبت به یکدیگر است.
در زبان گفتاری ،اصطالحات بسیاری برای زمانواژهها در اختیار داریم؛ بهویژه برای
اصطالحات زمانیای که با مکان رابطه برقرار میکنند .عبارتهای زمانی گذشته گویی در
پشت مکانی فضایی قرار گرفتهاند و آنها که در آینده رخ میدهند ،گویی در پیشرو واقع
شدهاند .مثال:
 .1روزگار سختی پیش رو داری.
 .4دیگه دوره جوانی را پشت سر گذاشتم.
گاهی زمان بهصورت ثابت در نظر گرفته میشود و ناظر به سمت آن در حرکت است.
مانند« :به زمان امتحانهای پایان سال نزدیک میشویم» .گاهی ناظر ثابت است و زمان
به سوی او حرکت میکند« :زمان گذشت و رفت».
گیبسون ( )477 :1732در مقالهای با عنوان «مکان رخدادها قابل درک هستند ولی
زمان اینگونه نیست» ( )Events are Perceivable But Time is Notزمان و مکان را به
هم مرتبط دانسته است .وی از طریق حرکت اشیا ،موقعیت ناظر و وقایعی که حین
جابهجایی ناظر رخ میدهد ،ارتباط میان زمان و مکان را تعبیر کرد و قیاس وی نیز زمان
حال بود.
درنهایت میتوان نتیجه گرفت که در زبانشناسی شناختی از همبستگی میان زمان و
مکان صحبت نمیشود ،بلکه این دو رخداد ،رخدادی واحد تلقی میشوند و با نگاشت از
حوزه مکان به زمان درک آن تسهیل میگردد.
 .6معرفی پیکرۀ تحقیق
دادههای این پژوهش از شعرهای نیما آورده شده است .در پژوهش حاضر ،ابتدا استعارهها
و تشخیصها در شعر نیما مشخص شده است .سپس از میان آنها ،استعارههای زمان
بررسی گردیده است .بنابر بررسیها ،استعارههای زمان در شعر این شاعر به فراوانی یافت
میشوند و شاعر برای نشان دادن زمان از حالت استعاری آن بهره برده است .تعداد
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نمونههای تحلیلشده 721 ،نمونهاند که از کلیات اشعار نیما یوشیج ()1774
انتخابشدهاند.
در این پژوهش ،درنهایت توزیع فراوانی و درصد میزان براساس دو معیار بوده است:
حضور عامل استعاره ،و زمان .معیار زمان دو حالت دارد :حالتی که زمان ،شیئی متحرک
است -که ناظر نسبت به آن ثابت است -و حالتی که زمان ،شیء یا مکانی است ثابت و
ناظر نسبت به آن متحرک .الزم به ذکر است از میان نمونههای تحلیلشده ،نمونههای
استعاری در جهتی انتخابشدهاند که در آنها زمان منعکس گردد.
 .1-5تحلیل دادههای پیکره
در بررسی  721نمونه استخراجشده 137 ،نمونه دارای استعاره بودند که از میان آنها
 117مورد استعارهی زمان بودند ،آنچه بیش از همه درخور توجه و بررسی مینمود ،نوع
ی است که شاعر زمان را به کار می برد .در این بخش به ذکر نمونههای شعری و تحلیل
آنها پرداخته میشود.
 .1-1-5زمان شیء متحرک است و ناظر نسبت به آن ثابت
در این بخش به نمونههایی پرداخته شده که در آن ،زمان ،متحرک و در حال حرکت
است؛ درحالیکه ناظر ثابت در نظر گرفته شده .نخست نمونههایی را آوردهایم که در آنها
گذر زمان بهصورت افقی ترسیم شده است؛ یعنی زمان ماهیتی خطی دارد و گذر زمان
در راستای افقی از نقطه  Aبه  Bانجام میپذیرد:
 «و ندانستم زمان چه رفت و شبها چه گذشتند( »...نیما .)131 :1774 ،زمان گذشتهاست و نیز شبها پیدرپی یکی پس از دیگری همچون اشیای متحرک در مسیر
یکسویه از برابر شاعر عبور کردهاند .شاعر که همان ناظر است در وضعیت ثابت تصور
شده .زمان گذشته است و حرکت زمان را میتوان پشت سر ناظر در نظر گرفت.
 «هر زمان که شب در رسیدی ... /در نهان بانگ تو میشنیدم» (همان .)41 ،زمان کهشب است ،شیء متحرک و شنوندۀ صدا که ناظر است ،ثابت تصور شده است .شب
همچون شیء در حال حرکت ،در زمان گذشته روی به سوی ناظر ثابت داشته است.
 «از برای خستگانی خفته بر ره که نمیدانند /...صبحدم چون با وقار خود درآمد رویبگشاده» (همان .)171 ،صبح همچون شیء متحرک ،روی به سوی ناظر ثابت (خستگان
خفته) در زمان گذشته حرکت کرده است .در عبارت فوق ،سازوکار تشخیص یا
انسانپنداری نیز دیده میشود .به صبح -که بخشی از زمان است -ویژگیهای انسانی
نسبت داده شده و صبح نظیر انسانی موقر با روی باز از در وارد میشود.
 «قاصد روزان ابری ،داروگ ،کی میرسد باران؟» (همان .)411 ،شاعر که ناظر است دروضعیتی ثابت در انتظار رسیدن فصل باران یا بهعبارتی زمان ریزش باران است .این
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زمان همچون شیء در حال حرکت در آینده روی به سوی ناظر حرکت خواهد کرد؛
زمان در پیش روی ناظر قرار گرفته است.
 «در خیال روزهای روشنم کز دست رفتند» (همان .)161 ،روزهای خوب بسان اشیاییمتحرک ،حرکت کرده و از برابر ناظر عبور کردهاند و ناظر گویی اشیای ارزشمندی را از
دست داده و در حسرت از دست دادن آنها به اندیشه فرو رفته است.
 «چه به پاس نفسی زودگذر /ماندهام من به تن و جانم اسیر» (همان .)117 ،لحظه،شیء در حال حرکت است که با سرعت از برابر شاعر عبور کرده و گذشته است و شاعر،
ثابت برجای مانده و گذر لحظه را ناظر بوده است.
 «کس مگر در زندگانی هست کاو را دل /...و قطار لذتافزای چنان روزان /بگذردش ازپیش خاطر» (همان .)117 ،روزها چون اشیایی در حال حرکت از برابر ناظر میگذرند
و ناظر در وضعیتی ثابت گذر روزها را به تماشا مینشیند .در عبارت فوق ،همچنین
استعارۀ تصویری بهکار رفته است و گذر روزهای پیدر پی بهصورت حرکت قطار به
تصویر کشیده شده است.
 «آفتاب از نگهش سرد به خاک /پرشی کرد و برنجید و برفت ... /جغد بر سنگنشستهست خموش» (همان .)141 ،آفتاب که بیانگر بخشی از زمان یعنی ظهر است،
همچون شیء در حال حرکت از برابر ناظر ثابت (جغد) در مسیری یک طرفه گذشته و
دور شده .در عبارت فوق ،سازوکار تشخیص قابل مشاهده است و آفتاب دارای هویت
شده و کنشها و حاالت انسانی همچون پریدن ،رنجیدن و رفتن به آن نسبت داده شده
است.
 «نغمهپرداز سبک پی بادهای دور و نزدیک /خواند آهنگی توانبخشم به راه گوش /گفتاینک لحظههای خرمی نزدیکتر گشتند» (همان .)161 ،لحظهها به اشیایی در حال
حرکت مانند شدهاند که در حال گام برداشتن و نزدیکتر شدن به سوی ناظر
(نغمهپرداز) بودهاند؛ این در حالی است که ناظر در وضعیتی ثابت ،نزدیکتر شدن
لحظهها به سوی خود را نظاره مینماید.
 «هیچ آوایی نمیآید از آن مردی که در آن پنجره هر روز /چشم در راه شبی مانندامشب بود بارانی» (همان .)417 ،شب شیئی است متحرک که قرار است از راه برسد و
مرد ،ناظر ثابت است که در حالت سکون در پشت پنجره رسیدن این شب بارانی را به
انتظاره نشسته ،زمان در پیش روی ناظر ثابت تصور شده است.
در نمونه زیر ،ناظر ثابت است و زمان با حرکتی عمودی در حال گذشتن است .به دیگر
بیان ،گذر زمان بهصورت عمودی به تصویر کشیده شده است:
 «که چه خواهد بود با ما صبح؟ /چو صبح از کوه سر بر کرد /،میپوشد از این طوفان رخآیا صبح؟» (همان .)461 ،صبح چون شیئی متحرک از کوه سر بر میآورد و شاعر خود
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را در وضعیت سکون تصور کرده است .حرکت زمان عمودی و در جهت پایین به باال
نشان داده شده است.
در نمونههای زیر شاعر حرکت زمان را در سطح تصور کرده است:
 «چراغ صبح میسوزد به راه دور /سوی او نظر با من» (همان .)12 ،صبح بهآرامی همچونشیئی در حال حرکت است و گذر صبح یا بهعبارتی حرکت زمان با استعارۀ تصویری
سوختن چراغ در دور دست به تصویر کشیده شده است.
 «کورۀ خورشید هم چون کورۀ گرم چراغ من نمیسوزد» (همان .)411 ،زمان ظهر استو حرکت دارد و این حرکت زمان بهصورت روشن بودن و گرمی کوره به تصویر کشیده
شده است .در عبارت فوق ،تصویر خورشید -که از تصویر کوره الگوبرداری شده -با
تصویر چراغ که آن هم از کوره الگوبرداری شده ،منطبق میشود.
در نمونۀ زیر حرکت زمان بهصورت دورانی به تصویر کشیده شده است:
 «بگذار به خواب اندر آیم /کز شومی گردش زمانه» (همان .)61 ،در این نمونه ،شاعرزمان را در حال گردش در نظر گرفته و بر آن است که خود را بهصورت ثابت در خواب
نگه دارد.
در نمونه زیر حرکت زمان بهصورت تغییر دیده میشود؛ به دیگر بیان ،زمان حرکت
دارد و حرکت زمان بهصورت تغییر و دگرگونی نشان داده شده است:
 «صبحدم چون رنگهای آفتاب جلوهگر /روی و پهنای جهان را بست در رنگ دگر»(همان .)411 ،صبح با آمدن خود تغییری در اوقات شبانهروز بهوجود آورده است .جهان
ثابت در نظر گرفته شده و منتظر تغییر رنگ با ظهور و حرکت صبح است.
 .1-1-5زمان ،شیء یا مکانی است ثابت و ناظر نسبت به آن متحرک
در این بخش به مواردی پرداخته شده که در آن زمان ،شیء یا مکانی ثابت در نظر گرفته
شده و ناظر نسبت به آن متحرک است:
 «شب است /شبی بس تیرگی دمساز با آن» (همان .)467 ،شب همچون مکانی محصوردر فضا است که تاریکی نیز به سوی آن حرکت کرده و با این مکان در آمیخته است.
 «تو را من چشم در راهم شباهنگام /که میگیرند در شاخ تالجن سایهها رنگ سیاهی ...تو را من چشم در راهم» (همان .)147 ،شب مکانی است ثابت و ایستا و شاعر در این
مکان چشم به راه مخاطب خویش است.
 «منجمد با تن او /شبان سنگین» (همان .)423 ،شبهای پیدر پی اشیایی هستند کهدارای وزن بوده و سنگینی دارند؛ به بیان دیگر شب همچون شیئی سنگین و دارای
وزن از سوی شاعر درک شده است.

 | 630مقاالت برگزیده همایش هشتم

 «با من ،شب من ،تاریک همچو گور» (همان .)411 ،شب شیئی است که به تملک شاعردر آمده است ،این شیء ثابت که از آنِ شاعر شده و شاعر آن را در اختیار خود دارد،
دارای رنگ هم هست و همانند گور تیره و تاریک است.
 «به شب آویخته مرغ شباویز» (همان .)126 ،شب شیئی است ثابت که مرغ شباویز(جغد) میتواند خود را به آن بیاویزد و آرام بگیرد.
 «هست شب /همچو ورمکرده تنی گرم در استاده هوا» (همان .)241 ،شب مکانی استثابت و محصور در فضا که میتواند بهمثابه نقطهای ثابت در فضا از سوی ناظر درک
شود .همچنین سازوکار انسانپنداری نیز به استعاره زمان افزوده شده و شب بسان تن
ورمکردۀ انسانی در فضایی ساکن به تصویر کشیده شده است.
 «و شب تیره که اشباع شدهست /با فسونی که درو( »...همان .)211 ،شب تیره همچونظرف مکانی به تصویر کشیده شده که مملو از فسون است.
 «در درون شب سرد /و ز برون شب سرد» (همان .)67 ،شب دارای حجم است و میتوانبه درون آن راه یافت و از آن بیرون آمد .درواقع برای شب طرحوارۀ حجمی در نظر
گرفته شده است.
 «ناشکیباست به دل قایقبان /شب پر از حادثه ،دهشتافزاست» (همان .)36 ،شب ظرفیاست که با مظروف حادثه لبریز شده و وحشتآفرین است.
 «از زمانی که قد افزارد روز /تا زمانی که فرو ریزد شب را ارکان» (همان .)27 ،زمان روزو زمان شب که با حروف اضافه از و تا مشخص شدهاند بهمثابه دو مکان ثابت به تصویر
کشیده شدهاند که با فاصله از یکدیگر قرار گرفتهاند .همچنین سازوکار انسانپنداری در
خصوص روز به کار گرفته شده و ویژگی بالیدن و رشد کردن که از ویژگیهای انسانی
است به آن نسبت داده شده است .در فرو ریختن ارکان شب نیز استعاره تصویری دیده
میشود و میتوان شب را بسان ساختمانی در ذهن تصور کرد که پایههایش در حال
فرو ریختن است.
 «وای شب ،نه تو راست هیچ پایان» (همان .)66 ،زمان شب به عنوان مکان و زمانی درنظر گرفته شده که مانند راهی بیپایان شاعر به انتهای آن نمیرسد.
 «تا صبحدمان در این شب گرم /افروختهام چراغ» (همان .)144 ،صبحدم و شب گرم دومکان ثابت و ایستا در نظر گرفته شدهاند .صبحدم مکانی است که با فاصله از شاعر قرار
دارد و شاعر به آن جا خواهد رسید و شب مکانی است که شاعر در آن حضور دارد و
چراغی در آن جا بر افروخته است.
 «جاده خاموش است /از هر گوشه شب هست در جنگل» (همان .)142 ،شب بهمثابهجسمی ثابت و ساکن در نظر گرفته شده که با جایگیری در هر جای جنگل سبب
پخش تاریکی شده است.
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 «آمد مرا گذار به پیری» (همان .)417 ،پیری که برههای از عمر انسان است ،همچونمکانی به تصویر کشیده شده که شاعر گذارش به آنجا رسیده و به آن مکان گام نهاده
است.
 «رفقا وقت تمام است تمام!» (همان .)213 ،وقت یا زمان همچون شیئی از بین رفتنیبیان شده که دیگر چیزی از آن باقی نمانده است.
 .1نتیجهگیری
تحلیل محتوایی شعر نیما نشان میدهد زمان بهصورت مقولهای پراهمیت در شعر این
شاعر منعکس شده است .در تمامی نمونههای این تحلیل ،زمان بهصورت استعاری مطرح
بوده است .دادههای پیکره براساس حضور استعاره و تشخیص مورد تحلیل قرار گرفته
است .اکثر این ابیات در جهتی بودهاند که موردی از این صور خیال در آنها وجود دارد.
جدول  :1توزیع فراوانی و فراوانی نسبی حضور استعاره ،استعاره زمان و تشخیص در شعر نیما
درصد فراوانی
فراوانی نسبی
فراوانی
17
1/17
137
استعاره
71
1/71
117
استعاره زمان
71
1/71
141
تشخیص
721
جمع ابیات

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،بنابر نتایج بهدست آمده در اشعار تحلیلشده،
 17درصد استعاره 71 ،درصد استعاره زمان ،و  71درصد تشخیص بهکار رفته است .درصد
محاسبهشده نیز بر اساس فراوانی  721بیت ذکر شده در پیکرۀ تحقیق است .در برخی ابیات
همزمان ممکن است تشخیص و استعاره بهکار رفته باشد.
از سوی دیگر ،یک بار دیگر دادههای پیکره براساس جهت و در نظر گرفتن زمان در شعر
شاعران مورد تحلیل قرار گرفته است.
توزیع فراوانی و درصد میزان براساس دو معیار بوده است :زمان شیء متحرک که ناظر
نسبت به آن ثابت است؛ و حالتی که زمان ،شیء یا مکانی است ثابت و ناظر نسبت به آن
متحرک .هریک از این مالکها در جدول زیر منعکس شده است.
جدول  :4توزیع فراوانی و فراوانی نسبی زمان و ناظر نسبت به یکدیگر در شعر نیما
درصد
فراوانی
فراوانی
موقعیت ناظر و زمان نسبت به یکدیگر در شعر نیما
نسبی
36
1/36
17
زمان ،شیء متحرک است و ناظر نسبت به آن ثابت
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زمان ،شیء یا مکانی است ثابت و ناظر نسبت به آن
متحرک
تعداد کل

46

1/41

41

117

بنابر جدول  ،4میتوان دریافت که درک استعاری نیما از زمان بهصورتی بوده است
که زمان شیء متحرک است و ناظر نسبت به آن ثابت ،و در  36درصد موارد او چنین
بینشی را نسبت به زمان داشته .این در حالی است که در موارد کمتری شاعر خود را ناظر
یا عاملی فعال میداند و این تصور را دارد که ناظر به سوی زمان در قالب مکان حرکت
میکند و از میان این  117نمونه فقط  46درصد نمونهها به این صورت بوده است.
طبق آرای زبانشناسان شناختی ما تجربیاتی را در جهان خارج بهدست میآوریم و
درنتیجه تصوری از آنچه تجربه کردهایم ،در ذهن ما نقش میبندد .اغلب معنیشناسان
شناختی استعاره را بخشی از زبان میدانند و استعاره نگاشت کلی بین حوزۀ مفهومی
مبدأ به حوزۀ مقصدبوده ،بیان استعاری تنها نمود سطحی این نگاشت است .بر اساس آنچه
در این مقاله گفته شد ،زمان مفهومی انتزاعی است و همواره از طریق چیزی ملموس و
عینی درک میشود .نظریه معاصر استعاره به استعارههایی مانند «زمان بهمثابه مکان یا
فضایی محصور» میپردازد .طبق ویژگی بسط استعاری یا نگاشت استعاری میتوان از یک
واژه برای پدیدهای زمانی و مکانی استفاده کرد .یکی از تمایزهای ادراکی میان این دو،
رخدادهای ایستا و پویا را در بر میگیرد.
همچنین طبق تحلیل دادههای این مقاله ،میتوان دریافت که شاعر فارسیزبان به
اهمیت زمان واقف بوده و در مورد گذشت آن نگرانی یا حسرت خود را ابراز داشتهاند .در
تمامی این موارد ،شاعر بنا بر تجربه خود نسبت به موجودات در اطرافش -که مکانی را
اشغال میکنند -زمان را در نظر گرفته است .در برخی موارد شاعر خود را محصور به زمان
میدیده و در برابر گذشت آن تسلیم شده و در مواردی دیگر زمان را بهمثابه مکانی میداند
که ناظر به سوی آن حرکت کرده است.
بهطور کلی مفهوم انتزاعی زمان بهصورت استعاری در قالب مکان در گفتار روزمره نیز
به کار میرود و شعر و زبان خودکار ،زمان را بهصورت انتزاعی میپندارد و آن را به مکان
تبدیل میکند تا مفهومی عینی به آن بخشد .به نظر می رسد نظریۀ معاصر استعارۀ لیکاف،
آلوود و گاردنفورز و تراگوت ابزار نظری مناسبی برای بررسی ساختار مفهومی شعرهای
زبان فارسی است و البته باید توجه داشت که این نظریه جهانشمول و فرهنگبنیاد است.
با بررسیهای دقیقتر اشعار نیما درمییابیم که وی به استفاده از استعارههای زمان
گرایش داشته و زمان مفهوم مهمی در شعر او بوده است .بهطور کلی ،در مجموع 721
نمونه تحلیلشده میتوان به این نتیجه رسید که از میان آنها  137نمونه مواردی هستند
که در آنها استعاره بهکار رفته و از میان آنها در  36درصد زمان ،شیء متحرک است و

636| مقاالت برگزیده همایش هشتم

 شیء یا مکانی است ثابت و، زمان، درصد نمونهها41  و تنها در،ناظر نسبت به آن ثابت
 آنچه قابل توجه مینماید این است که در شعر این، بنابراین.ناظر نسبت به آن متحرک
 و زمان بهمثابه شیء به، شیء متحرک است و ناظر نسبت به آن ثابت،شاعر اغلب زمان
.تصویر کشیده شده است
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بررسی اقتباس فیلم گاو از مجموعۀ عزاداران بَیَل با رویکرد تحلیل
گفتمان
قدرتاهلل طاهری
سید مهدی همایونسیرت

1
4

چکیده
فیلم «گاو» نقطهعطفی در تاریخ سینمای ایران بهشمار میآید و در عین حال یکی از
تحسینشدهترین اقتباسها از ادبیات معاصر کشور است .در این مقاله با رویکردی نشانهشناختی،
داستان چهارمِ مجموعۀ عزاداران بَیَل و فیلم «گاو» بررسی میشوند و نشانههای اقتصادیِ افزوده
به داستان ساعدی ،بهعنوان عوامل اصلی اقبال عمومی به فیلم معرفی میگردند .خوانشهای
ستایشآمیزِ چپگرایانه از فیلم ،عمدتاً بر پایۀ همین نشانههای اندکِ افزوده قرار داشتند .گفتمان
غالب روزگارْ از طرفی با عاملیّت ساعدیِ فیلمنامهنویس و مهرجوییِ کارگردان ،اقتباس مذکور را
با خود همساز کرد و از طرف دیگر استقبال از فیلم را رقم زد .ضمن بررسی امر فوق ،این مقاله
میکوشد با تمرکز بر جنبههای هستیشناختیِ موجود در فیلم -که از داستان ساعدی به آن وارد
شدهاند -خوانشی موسّعتر ارائه دهد .روستای بیل بهعنوان تمثیلی از هر جامعۀ انسانی ،سویههای
گفتمانیِ خود را در زبان و آیینها و باورهای اعضایش درونی کرده و بر مرزبندی با «دیگری»
تأکید میکند .یک عضو معمولی و محترم جامعه ،مشدحسن ،پس از نفیِ ناخواستۀ گفتمان بیل
قربانیِ خشونتی میشود که جامعه از طریق اعضای خود بر او روا میدارد و نهایتاً به حذف کاملش
میانجامد .نشانههای مؤید این خوانش را در داستان و فیلمنامه و فیلمْ پی گرفتیم و نمود
جنبههای وهمآمیز داستان ،و نیز وامگیریِ عناصری از دیگر داستانهای مجموعه را از نقاط قوّتی
برشمردیم که عمدتاً از نگاههای ناقدان دور مانده است .ضمناً از این رهگذر ،نظام نشانگان ادبی
با نشانههای سینمایی مورد مقایسه قرار گرفتهاند.
واژههای کلیدی :سینمای اقتباسی ،گفتمان ،نشانهشناسی ،غالمحسین ساعدی ،داریوش
مهرجویی ،عزاداران بیل ،گاو.

 .1مقدمه
در آغاز دورانی که -احتماالً به تقلید از عبارت «موج نوِ» ) (Nouvelle Vagueسینمای
فرانسه -به موج نوِ سینمای ایران مشهور است ،داریوش مهرجویی ،گاو ( ،)1711یکی از
 .1دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شهید بهشتی
 .2کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شهید بهشتی
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مهمترین و غیرمتعارفترین فیلمهای تاریخ سینمای ایران را ساخت .این فیلم آشکارا به
سنّت چندسالۀ ادبیات داستانی دهۀ چهل تکیه داشت و عامل این برخورداری و اتصال
یکی از پرکارترین و شاخصترین نویسندگان معاصر بود :غالمحسین ساعدی .مهرجویی
یک فیلم دیگر نیز با اقتباس از داستان آشغالدونی این نویسنده ساخت و تقوایی هم
داستان آرامش در حضور دیگران را بهتصویر کشید .بااینحال ،چه پیش و چه پس از
مقطع مهمِ اواخر دهۀ چهل خورشیدی ،سینمای ایران اقبال چندانی به ادبیات داستانی
نداشته است .میزان اندکِ فیلمهای اقتباسی در ایران ،در مقایسه با سینمای جهانْ نشان
میدهد که فیلمسازان ایرانی خود را از منابعی غنی -که میتوانند به رفع نقایصِ روایی و
ضعفهای گفتوگونویسی در سینما کمک کنند و فیلمنامهها را تنوع و انسجام بخشند-
محروم کردهاند.
در این مقاله کوشش میشود با خوانشی متفاوت از داستان چهارم مجموعۀ عزاداران
بیل ،و فیلم اقتباسشده از آن ،گاو ،نمونهای از یک اثر پویای اقتباسی معرفی شود .گاو
نهتنها در زمان ساختهشدنش مورد استقبال ناقدان و تماشاگران قرار گرفت ،بلکه اکنون،
پس از بیش از چهل سال ،واجد ظرفیتهایی است که میتوان با دقّت در آنها فیلم را در
افق معناییِ امروز تفسیر کرد .این اثرِ اقتباسی نهتنها زیر سایۀ داستان باقی نمانده ،بلکه
مهرجویی توانسته است با انباشتن فیلم از عناصری از دیگر داستانهای مجموعه ،آن را
غنی کند .اکنون فیلم و داستان هر کدام بهعنوان اثری مستقلْ شناخته شدهاند و
موردهایی از هنر ماندگار در مدیوم خود هستند .شاید یکی از دالیل تداوم امر اقتباس از
ادبیات در فیلمهای بعدیِ مهرجویی ،موفقیت همهجانبۀ گاو بوده باشد.
 .1-1روش تحلیل گفتمان
واژۀ  discourseرا در زبان فارسی به «سخن»« ،گفتار» و «گفتمان» برگرداندهاند .در
این مقاله مجالی برای بحث در خصوص میزان دقت و تناسب هریک این معادلها نیست
و برای پرهیز از آشفتگی ،تنها از «گفتمان» استفاده میشود .بابک احمدی در تعریف این
واژه مینویسد:
هر سخن [(گفتمان)] را میتوان گسترهای از اطالعات ،یا به بیان بهتر
گسترهای خاص از مبادلۀ اطالعات دانست :نظام مناسبات میان سویههای
ارتباط .بدینسان مفهوم سخن [(گفتمان)] با مفهوم حدومرزها ارتباط
دارد ،مرزهایی که پیشبینی معنا درون آنها ممکن است ،یا تحقق معنایی
در آنها ممکن میشود (.)66 :1731
در این مقاله به مفهوم گفتمان ،آنطور که میشل فوکو ) (Michel Foucaultمطرح
کرده است ،نظر خواهیم داشت و در مقایسه میان فیلم اقتباسشده و منبع اقتباس ،از

مقاالت برگزیده همایش هشتم |631

مشابهتها و تمایزات گفتمانیِ حاکم بر آنها سخن خواهیم گفت .حسین پاینده دربارۀ
اصطالح «گفتمان» در اندیشۀ فوکو مینویسد:
[گفتمان] عالوه بر جنبههای صوری زبان (انتخاب واژگان و ساختهای
نحوی) ،ناظر بر رفتار اجتماعی نیز هست .صورتهای زبانی ...عالوه بر
کارکرد عامشان (برقراری مراوده بین گویشوران) ،نشاندهندۀ قدرت و
روابط قدرتاند و فوکو دقیقاً همین جنبه از گفتمان را بررسی میکند .هر
گفتمانی موجِد معرفت یا دانشی خاص و نیز قدرتی خاص است (:1771
.)241
فوکو برای مشخص کردن مرزهای تلقیاش از مفهوم گفتمان ،مینویسد:
گفتمان را نباید [تنها] مجموعۀ چیزهای گفتهشده یا شیوۀ گفتنشان
فهمید ،بلکه به همان اندازه ،گفتمان در آنچه گفته نمیشود ،یا آن چیزی
که با ژستها ،منشها ،شیوههای بودن ،شاکلههای رفتار و آمایشهای
مکانی مشخص میشود .گفتمان مجموعهای است از داللتهای مقیدکننده
که از مناسبات اجتماعی میگذرند (.)417 :1717
او بر لزومِ درنظرداشتِ ویژگیهای متعدد گفتمان در تحلیل آن تأکید میکند و
مینویسد:
باید در گفتمان ،کارکردهایی را آشکار کرد که صرفاً کارکردهای بیان (بیانِ
نسبتی از نیروها که پیشاپیش شکل گرفته و استقرار یافته است) یا
کارکردهای بازتولید (بازتولید یک نظام اجتماعیِ پیشاپیش موجود)
نیستند .گفتمان -این عملِ صرفِ سخن گفتن ،کاربرد کلمهها ،استفاده از
کلمههای دیگران (ولو با زیر و رو کردنشان) ،کلمههایی که دیگران
میفهمند و قبول دارند (و احتماالً بهنوبۀ خود زیر و رویشان میکنند)-
خود این عملْ یک نیرو است (همان.)411 ،
1ـ .1تحلیل گفتمان در مطالعات اقتباس
اقتباسکننده در مقام خوانشگر با متن ادبی مواجه میشود و رویکرد او در این مواجهه،
ناگزیر ،تحت تأثیر گفتمان(های) مسلط بر خوانشش قرار میگیرد .اثر اقتباسی ،بهعنوان
نتیجۀ خوانش سینماگر ،بر هر خوانش دوبارهای از متن منبع نیز اثر میگذارد و پایانی بر
درهمتنیدگی الیههای گفتمانی متصور نیست .بنابراین بررسی اقتباس ،در آنِ واحد هم
مستلزم تشخیص گفتمانهای غالب بر متنها و فیلمها (و حتی نقدها و پژوهشها) و هم
خودْ تحت تأثیر گفتمانهای اجتماعی است« .متن ادبی و هنری ،محصول گفتمان
ایدئولوژیک دورۀ خود است .پس هیچ خوانشی ،خوانش نهایی و تمام و کمال از متن
نیست .همچنین بدون خوانش گفتمان(ها) ،فهم متن ممکن نیست» (نجومیان و بنویدی،
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 .)761 :1771گفتوگوی فیلم و داستان منثور (یا نمایشنامه) مطالعۀ اقتباس را بهسوی
تفاوتها و شباهتهای گفتمانی آثار میکشانَد.
رویکرد نقادی گفتمانْ در بررسی متون ادبی و سینمایی ،متأثر از رهیافتهای
پساساختگرایی در زمینههایی همچون بینامتنیّت و واسازی است؛ و درست در نقطۀ
مقابل رویکرد ساختگرایانی قرار میگیرد که معتقد بودند متن را باید با شیوهای همزمانی،
بدون توجه به خارج از روابط درونمتنی ،و بهعنوان نظامی بسته و خودبسنده مورد خوانش
قرار داد .با شناخت و تحلیل گفتمانهایی که زمینۀ خلق و خوانش اثر ادبی و هنری
هستند خواهیم دید که همچون ادبیاتْ...
هر فیلمی خود بخشی از مبارزات ایدئولوژیک ،فرهنگ و هنر دوران خویش
است و از این نقطهنظرها با وجوه متعدد زندگی ،که خارج از متن فیلم قرار
دارد ،مربوط میشود .همین ارتباطْ به تمامی رشتههای معانی که اغلب
بیش از مسائل زیباییشناسی صرف برای تاریخشناس یا انسان معاصر
اهمیت دارد ،رخصت نشو و نما میدهد (لوتمن31 :1732 ،ـ.)32
 .6-1عزاداران بیل ،مجموعهای مناسبِ اقتباس
مجموعه داستان پیوستۀ عزاداران بَیَل که غالمحسین ساعدی آن را اولبار در سال 1717
خورشیدی به چاپ رساند ،تا سال  1726دوازدهبار چاپ شده است .مکان و شخصیتهای
اصلیِ برسازندۀ داستانها ،روستایی به نام بَیَل و ساکنان آن هستند؛ همچنین مضامین و
موتیفهای غالبْ در هر هشت قصۀ این مجموعه قابل ردیابیاند .قصهها را راوی
سومشخصی روایت میکند؛ راویای که گاه در جای دانای کل مینشیند (و البته بهندرت
قضاوت میکند) و گاه در اوهامِ شخصیتی از اشخاص روایت خود شریک میشود .این
راوی در سراسر مجموعه ،مدام نظرگاه روایی را از درونی به بیرونی و بالعکس تغییر میدهد
و چنانکه خواهیم دید ،گاه حتی به شخصیت اصلی مجموعه ،روستای بیل ،نیز وفادار
نمیماند.
از چند جنبۀ متفاوت ،داستانهای عزاداران بیل به مدل سینمایی روایت مکتوب
(فیلمنامه) شبیهاند :نخست آن که داستانها به پیرفتهایی تقسیم شدهاند که هر کدام
با ساختار و الزامات سکانس سینمایی منطبق است؛ هر پیرفت در این داستانها شامل
کنشهایی است که موقعیت انتهاییِ پیرفت قبلی را بسط داده ،طی فرایندی دراماتیک
به موقعیتی تازه مبدل میکند .وحدت زمانی نیز در هر پیرفت حفظ میشود ،همانطور
که هر سکانس فیلم میباید زمانی واحد دشته باشد.
دومین عاملِ نزدیکی کتاب عزاداران بیل به نوعِ روایت سینمایی ،انطباق نسبی نظرگاه
روایی داستانها با نوع کانونیسازی سینمایی است .از بازیگوشیهای گاهگاهِ راوی که
بگذریم ،او بهعنوان راوی سومشخص ،همچون دوربین فیلمبرداری ،ناظر و نمایانگر وقایع
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است و همچون بوم صدا دیالوگهای واقعی را ضبط و منعکس میکند .نظرگاه غالبْ
بیرونی است و جاهایی هم که راوی خود را به شخصیتی خاص محدود میکند،
سومشخصی باقی میماند که از دریچۀ چشم و گوش (و نه ذهنیت و قضاوت) شاهد و
روایتگر ماجراهاست .نظرگاه درونی سومشخص (بر خالف نظرگاه درونی اولشخص) در
داستان منثور میتواند کارکردی مشابه سینما داشته باشد .شگرد رواییِ عزاداران بیل ،چه
ذیل روایت از نظرگاه بیرونی و چه درونی ،اینگونه است.
عامل سوم شباهت مذکور ،پرهیز نویسنده از توقف داستان برای توصیف است .برخالف
رمان کالسیک و بسیاری داستانهای معاصر ،اینجا هر توصیفی در گرماگرم کنش و به
شیوهای ضمنی رخ مینماید و همین ،اقتدار راوی را در برابر مخاطب کاهش داده ،او را
در مقامی همسنگِ راوی پرمحدودیت سینمایی قرار میدهد.
سرانجامْ شباهت آخر این است که روایت داستانها از آرایههای آشکار لفظی و بیانی
خالی است .البته استعاره و مجاز و تشبیه از دل موقعیتها قابل دریافت است ،ولی (نکته
اینجاست که) هرگز جلوهای در زبان ندارد .همین چشمپوشی نسبت به ظرفیتهای
زیباییشناختیِ خاص زبان مکتوب ،نحوۀ غیرمستقیمِ آرایههای بیانی داستان را به شیوۀ
بیان هنری فیلم نزدیک کرده است.
 .1ساختار روایی و نظام نشانهایِ داستان چهارم عزاداران بیل
منبع اقتباس فیلم گاو ،داستان چهارم مجموعۀ عزاداران بیل ،از هجده فصل کوتاه تشکیل
شده است .از آنجا که روایت بهشکلی عینی پیش میرود و تصویر و گفتوگو (و نه بیان
شخصی یا درونی راوی) کلیت داستان را میسازد ،هر فصل تا حدی شبیه سکانسی از
یک فیلم ،یا پردهای از یک نمایش ،مرزهای زمانی و مکانی مشخصی با فصل بعد از خود
دارد .فصلبندی داستان چهارم (همچون همۀ داستانهای مجموعه) منطبق با ساختار
پیرفتی است .این داستان هجده پیرفت مستقل دارد.
داستان و پیرنگ در اینجا بهطور بنیادی از هم متمایز نیستند ،چرا که زمان روایتْ
خطی ،و شیوهاش عینیست .نظرگاه روایی با برشهای زمانی و مکانی که در پایان هر
پیرفت میزند ،پیرنگ را به شیوهای کالسیک شکل میدهد.
در الگوی منحنی داستان ،وضعیت ثبات اولیه در همان پاراگراف اول دچار تنش و
فروپاشی میشود :صبحْ مشدیاسالم با گاری منتظر کدخداست تا با هم به مراسم ختم
خواهر مشدی عنایت در خاتونآباد بروند .ناگهان صدای گریه و زاری زن مشدی حسن
گره اول داستان را ایجاد میکند .از نظر مضمونی قابل توجه است که در حالت ثبات اولیه،
نشانههای مرگ و آیینهای مربوط به آن با وضوح و ایجاز حاضر است .گویی از همان ابتدا
سایۀ مرگ بهشیوهای عادی و روزمره بر سر بیل افتاده است .سخن از «ختم خواهر مشدی
عنایت» به همراه تصویرالشۀ مرغی که در استخر روستا «شنا میکند» ،نشانههایی از
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حضور محتوم مرگ بهعنوان درونمایۀ اصلی داستان هستند .1ضمناً مراسم ختمْ مَجازی
است نشانهای ،از روال کارکرد گفتمان بیل؛ گفتمانی که جنبهها و مؤلفههایش حاال پس
از گذشتن حدود نیمی از مجموعه ،دیگر کامالً در نظر مخاطبْ عیان و آشناست.
در ادامه ،اهالی بیل که متوجه نالههای زن مشدیحسن شدهاند ،ابتدا شروع میکنند
به حدس زدن که چه اتفاقی افتاده .خیال میکنند بالیی سر مشدیحسن آمده است ،اما
او «رفته سیدآباد عملگی» .فصل اول در حالی تمام میشود که زنهای ده در حال آرام
کردن زن مشدیحسن هستند و مردها منتظرند ببینند چه شده.
در تمام داستانهای مجموعه ،نقش اسالم در میان افراد ده از بسیاری جهات متمایز
است .سخنش فصلالخطاب ،و در تمام داستانها توجه و تمرکز نظرگاه روایی به او بیش
از بقیه است .اگرچه در نگاه نخستْ مشدیحسن در قامت شخصیت محوری و عامل
پیشبرد داستان جلوه میکند ،در این تحلیل تالش خواهد شد تا با جزیینگری در کنشها
و واکنشهای اسالم ،او بهعنوان شخصیتی محوری معرفی شود؛ شخصیتی که برخالف
باقی اهالی بر تقدیر بیل و بازیچه بودن خود و دیگران در دست این شخصیت اصلیِ همۀ
داستانهای مجموعه ،تا حدی واقف است .4مشدیاسالم درواقع عامل انسانیِ پیشبرد و
برقراریِ جوانب مختلف گفتمان شخصیت اصلی ،بیل ،است.
در پایانِ پیرفتِ اول مشدیاسالم هنوز معتقد است بالیی سر مشدیحسن آمده .او
بهمثابۀ وجدان نیمههشیار روستا از همین آغازْ زاری زن را به «بال»یی نسبت میدهد که
مشدیحسن را گرفتار کرده است .انگار برای او حالِ زن نمیتواند به اتفاقی دیگر داللت
کند .از این دیدگاه داستانْ عبارت است از روایت فرایند تحقق خیال اسالم.
بدویّت فضای روستا و محدودیتی که این بدویّت در تعبیر نشانهها برای یک ناظر
محلی و خودی اعمال میکند ،امریست واقعی .به عبارت دیگر در دایرۀ بستۀ نشانههای
محدود زندگی روستایی بیل ،نالۀ زن تنها به مرگ شوهر داللت میکند .بااینحال در این
مرحله از داستان ،گرهگشاییِ نخست حاکی از اشتباه بودن حدس اسالم است .اما روایت
پس از بسط و گسترش ،دقیقاً با تحقق عملی همین حدس به پایان میرسد .آن پایانْ
خواننده را دوباره به بسته بودن دایرۀ نشانهها در روستای داستانیِ بیل توجه میدهد و از
دیگرسو بار دیگر تقدیر ناخوشایند اهالی و عاقبتِ محتومِ هر کس را که خواسته یا
ناخواسته ثبات گورستانیِ حاکم بر بیل را کمی بر هم بزند ،به رخ میکشد.
در واقع گسترش داستان از جایی که عنوان میشود گاو مشدیحسن مرده و او خود
سالم (و البته غایب) است ،در راه بازگرداندن طعنهآمیز آن تقدیر بهسمت شخص
مشدیحسن انجام میپذیرد .گویی بهرغم محتوم بودن حدس اسالم ،برای تحقق
واقعیاش کمی صبر نیاز است .داستان در مسیر چندروزۀ این صبر اتفاق میافتد و چنانکه
خواهیم دید ،اسالم نادانسته نقش کاتالیزور تقدیری را بازی میکند که خود پیشگویی
کرده است .آنچه بر سر مشدیحسن میآید ،تلویحاً مکافات عشقاش است به گاو؛ عشقی

مقاالت برگزیده همایش هشتم |611

که گفتمانِ بیل به هر دلیلی آن را برنمیتابد .زمانی که مشدیحسن مرگ گاو را باور
نمیکند ،گویی با حکم تقدیر و تصمیم بیل (و مهمتر از آن با قانون این روستا) به مقابله
برمیخیزد .بنابراین از آنجا که مشدیحسن نظم و ثبات حاکم بر جامعۀ روستا را با مسخ
خود به هم میزند ،به عنصری ناسازْ تبدیل میشود و مستحق نابودی میگردد.
تعلیقی که زاریِ زن در اول داستان ایجاد کرده بود ،در پیرفت دوم جای خود را به
گرهافکنی و درنتیجه تعلیقی دیگر میدهد :وقتی زن مشدیحسن خبر میدهد که گاو او
مرده ،گره اولیه گشوده میشود .سپس روایت بصریِ بهت و حیرت روستاییان و نقل
گفتارهاشان (مثالً «یا امام زمان!») به شیوهای غیرمستقیم بر هولناکی واقعه داللت
میکند .پیداست این دال (مرگ گاو) در نظام گفتمانی حاکم بر آن موقعیت ،متضمن
مدلولیست غیرمعمول و از نظر تبعاتْ پیشبینیناپذیر .عامل تشدید غیرعادی اثر چنین
دالی را قطعاً باید در جنبههای شکلدهندۀ گفتمان مسلط بر بیل جستوجو کرد .احساس
غبن ناشی از قطع جریان معاش روستا (که خواهیم دید با تکیه بر نشانههایی معطوف به
وابستگی اهالی به شیر گاو ،تا حدی به فیلم اقتباسی قابل انتساب است) در داستانْ
نشانهای (چه با داللت صریح ،و چه ضمنی) ندارد و از همان ابتدا ،نگرانی بیلیها تنها
متوجه نحوۀ واکنش مشدیحسن به واقعه است.
در آغاز پیرفت سومْ اسالم و بقیه به طویلۀ خانۀ مشدیحسن میروند تا فکری به
حال جنازۀ گاو (بهعنوان تجسّد و تجسّم مصیبتِ رویداده) بکنند .راوی سومشخص که
همزمان با دیدار اهالی از جنازه ،آن را تصویر میکند ،دست به تشبیهی میزند که آن را
میتوان از موارد دخالت در روایت دانست .اگرچه استراتژی روایت مجموعه بر پرهیز از
دخالت مستقیم راوی شکل گرفته ،اما گهگاه اثری از او میبینیم« :گاو مشدیحسن وسط
طویله افتاده مانده بود .دست و پایش را طوری دراز کرده بود مثل این که مرد خستهای
خوابیده است» (ساعدی .)114 :1717 ،این تنها در حد یک تشبیه باقی نمیمانَد و در
کلیّت داستان ،تداعیکنندۀ اینهمانی میان گاو و مشدیحسن است .ظاهراً حتی راوی
آماده است که مشدیحسن را در هیئت گاو مرده بیابد .در ادامه اسالم تصمیم میگیرد
که الشۀ گاو را به سرعت در چاه خانۀ مشدیحسن بیندازند .این عملْ بازی نشانهها را به
سمت تحلیلی روانکاوانه میکشاند.
7
بحرانِ پیشآمده ناشی از فقدان گاو است اما به شیوهای متناقضنما برای مدیریت
این بحران در قدم اول باید گاو کامالً از دید خارج شود .به دیگرسخن فقدانی که پیش از
این روی داده باید کامل شود تا پیش چشم اهالی روستا و مشدیحسن نباشد .نشانۀ
فقدان باید کامالً از عرصۀ خودآگاهی ده خارج شود .نتیجۀ چنین سرکوبیای سربرآوردن
مکانیزم جایگزینی در مشدیحسن ،اسالم ،و نهایتاً بیل است و چنانکه در پایان خواهیم
دید ،قربانیهای اصلیِ جایگزینی ،مشدیحسن (موضوع جایگزینی) و شخص اسالم (عامل
سرکوبی فقدان و درنتیجه متحمل احساس خودآگاهانۀ گناه در پایانبندی داستان)
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هستند .در واقع جامعۀ انسانی بیل با قربانی کردن آن دو به وضعیت پیش از خودآگاهی
بازگشته ،مجدداً ثبات مییابد و گفتمان حاکم را از خطر تزلزل میرهاند.
پیرفت نُه در خانۀ عباس ،شخصیتی فرعی ،و در غیاب او میگذرد .قبالً به ابتکار
اسالم ،اسماعیل ،برادرزن مشدیحسن ،در خانه عباس نزد خواهر عباس مخفی شده و به
مشدیحسن گفته شده بود که او بهدنبال گاو رفته است .شگردی کامالً تنیده در بافت
داستان باعث شده تا زمینه برای خردهداستان دیگری که موازی با داستان اصلی پیش
خواهد رفت ایجاد شود .این تنیدگی و ارتباط داستانی میان اسماعیل و خواهر عباس از
یک سو و شخصیتهای اصلی ،حضور مجازی راوی سومشخص در خانۀ عباس و روایت او
را از آنچه میان اسماعیل و خواهر عباس میگذرد ،منطقی و توجیهپذیر میکند .در میان
آشفتگی بیل ،در این خانه مغازلۀ شرمگنانهای برپاست که به وعدۀ خواستگاری میانجامد؛
دوباره زندگی از میان مرگ راه باز کرده است؛ زندگیای که دامنۀ حامالن گفتمان حاکم
را گسترش میدهد به جبران خروج مشدیحسن از شمول احاطۀ این گفتمان برخاسته
است.
خواننده در داستانهای قبل با پوروسیها و با وحشت اهالی بیل از آنها آشنا شده
است .در این داستان هم این بارِ اولی نیست که سخن از پوروس به میان میآید .در اوایل
همین فصلْ مشدیجبار در انکار ادعای مشدیحسن گفته بود« :اگه پوروسیها بفهمن
میان میدزدنت» .جدا از شیطنت تلخی که در این گفته نهفته است ،گویی او در صورت
استحاله ،تازه ارزش مییابد و در معرض خطر دزدیده شدن قرار میگیرد .پس (باز در ذیل
گفتمان بیل) گاو میتواند قیمتیتر از یک همشهری بالغ باشد .باید به یاد داشت که چند
صفحه قبل ،در گفتۀ خواهر عباس ،از نظر عاطفی نیز گاو برتر از انسان شمرده شده بود.
اینجا باز فرض برتری انسان بر حیوان ،تحت نظام ارزشی روستا تلویحاً مورد تردید واقع
میشود .اما آنچه باعث میشود بیل در ادامه ،مشدیحسن را تهدیدی برای حاکمیت
گفتمان خود بداند و به حذفش دست زند ،این است که موجود جدیدْ از نظر اهالی نه گاو
است و نه انسان؛ «دیگری»ای ناشناخته است که در نظام این روستا تعریف نشده ،قابل
جذب نیست .قدرتْ همواره عناصر ناساز را از دایرۀ شمول نظام ارزشی خود میرانَد.
در شبِ هجوم بیگانهها به بیل ،مشدیاسالم در پاسخ کنجکاوی یکی از اهالی میگوید:
«...پوروسیها اومده بودن مشدحسنو بدزدن» (همان .)171 ،رخدادها موجب تزلزل
جایگاه مشدیحسن و گاو در گفتمان ،و امکان جایگزینی آنها در محور جانشینی دنیای
داستانْ شدهاند .شکستن مرزهای واقعیت و وهم ،سالمت و جنون ،1به آشکارترین صورت
ممکن در روایت تکجملهای اسالم از واقعه نمودار است .روانپریشی مشدیحسن در حال
نفوذ در قلمروِ گفتمان منسجم و «سالم» روستا است و در بیان مباشر بیل نیز راه یافته.
داستان به اوج فرایند آلودهزدایی نزدیک میشود.
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در پیرفت پانزده در قبرستان (داللت ضمنی دیگری به مرگ عاجل) مردها به
چارهجویی نشستهاند .اسالم که بنا به اظهار کدخدا حرف آخر را میزند ،پیشنهاد میدهد
که مشدیحسن را به بیمارستان شهر ببرند .نشانههایی هست مبنی بر این که اسالم
نهتنها به ثمربخش بودن این عمل امیدی ندارد ،بلکه هدفش از این پیشنهاد تنها دور
کردن مشدیحسن از بیل است .شهر هم که (گفته شد) در داستانهای دیگر جز
تبعیدگاهی مخوف و بیبازگشت نیست و قصد بردن مشدیحسن به شهر در حقیقت قصد
برطرف کردن تهدیدی است که وضعیت روانی او در نظام گفتمانی بیل ایجاد کرده.
مشدیحسن مظهر بحرانی و خطرناک امکانِ نابودی مرز میان دوگانههای قراردادی
است :واقعیت/خیال ،تمدن/توحش ،زندگی/مرگ .دوگانههایی که نظام ارزشی منتسب به
آنها عناصر برسازندۀ گفتمان بیل ،بهعنوان شخصیت اصلی ،هستند .تا مشدیحسن در
روستاست ،برقراری ثبات دوباره ممکن نیست ،تصمیم اسالم نوعی آلودهزدایی با هدف
بیرونراندن تهدید است؛ تهدیدی که وحشت ساکنان بیل از پوروسیها در مقابلش به
بازی بچگانهای میماند .درنهایت با این که مشدیحسن از روستا دور میشود ،به شهر
نرسیده میمیرد و برای همیشه در مرز شهر و روستا باقی مانده و کامالً زدوده نمیشود.
و نشانۀ حضور این عامل بحران در نزدیکی روستا را میتوان در حالت نیمههشیار و شدیداً
اندوهگین اسالم در فصل آخر دید .گویی آگاهی (و تجربۀ) او از امکان فروپاشی مرزهای
قراردادی ساختارهای اجتماعی (در هیئت آگاهی از مرز شکنندۀ میان جنون و واقعیت)
وحشتی ابدی در او ایجاد کرده است .شاید همین وحشت است که در نهایت ،در داستان
واپسین مجموعه ،موجب فروپاشی ذهنی این اصلیترین پاسدار ارزشهای بیل و عزیمت
بیبازگشتش به شهر و تیمارستان شهر میشود.
در پیرفت آخر ،فصل هجدهم ،اسالم و کدخدا و مشدیجبار که مشدیحسن/گاو را
برده بودند ،به بیل برمیگردند .کدخدا و جبار به خانههایشان میروند و راوی با اسالم
میماند .مراسم عروسیِ مقدمهچینیشده در فصلِ نُه برپاست و مشدیبابا از اسالم
میخواهد که سازش را بیاورد و بنوازد .رفتار مشدیبابا مَجازیست از روحیۀ جمعیِ تازۀ
اهالی بیل و داللتیست بر روان جمعی آنان که بیتوجه به سرنوشت مشدیحسن به
پایکوبی مشغولاند .گویی تالش اسالم برای برقراری مجدد ثبات در ده و زدودن عامل
تردید و تشویش ،نتیجه داده است .منحنی داستان به ثبات ثانویه رسیده است و عروسی
بهعنوان نشانهای از جریان زندگی برپاست .مشدیبابا باالخره از سرنوشت مشدیحسن
سؤال میکند و اسالم سرسری پاسخ میدهد که «مشدیحسن؟ نرسیده به شهر»...
(همان)173 ،
بار دیگر گفتمان حاکم بر بیل عامل تهدید را به سوی جاهای «دیگر» رانده و پیروز
شده است .با اینحال از زاویۀ درونی نیز یک تغییر سطح اتفاق افتاده است؛ تغییر سطحی
که آرامآرام دارد زمینه را برای اتفاق نهایی در داستان آخر آماده میکند :مشدیاسالم در
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باور خود نسبت به درستی اعمالش بهعنوان مباشر گفتمان حاکم بر بیل ،اندکی سست
شده است .اندوه مشدیاسالم ناشی از نقش او در پیشبرد فرایند درمان روان جمعی
روستاست .پس از تمام اتفاقات داستان ،آگاهی او نسبت به آنچه بهطور پیوسته پس از
مرگ گاو پیش آمد و به مرگ مشدیحسن انجامید ،در تقابل با ناآگاهی جامعۀ بیل قرار
میگیرد و او را از افراد دیگر منفک میکند ،درست برخالف ابتدای کار که با دیگران
همراه بود .او دیگر چندان عالقهای به گفتوگو با دیگران ندارد و جملۀ آخر خود را حتی
تمام نمیکند .غم هولناک او به وحشت از ادامه و تکمیل جملهاش با فعلی که داللتش
قابل حدس است تبدیل میشود.
نهایتاً از دفن احتمالی مشدیحسن (امر زدودهشده از جامعه) برخالف دفن گاو (نشانۀ
فقدان) سخنی به میان نمیآید .آیا همین که او (به ابتکار اسالم) در خارج از روستا مُرده،
خطر بازگشت بحران به روان جمعی بیل ،و تهدید دوبارۀ نظام ارزشی این ده را از میان
میبرد؟ روستا مشغول شادیست اما توجه راوی سومشخص که اکنون بیش از قبل به
دیدگاه اسالم نزدیک است ،به صدای «نعرۀ درماندۀ گاوی از درون طویله» ،نشان از ادامۀ
حضور ضمنیِ مالیخولیا و امکان سربرآوردن دوبارۀ آن دارد.
 .6فیلمنامۀ گاو ،تفسیری از داستان
در فیلمنامۀ منتشرشدۀ گاو تنها نام غالمحسین ساعدی بهعنوان نویسنده آمده و به ذکر
این جمله بسنده شده که «این فیلمنامه توسط داریوش مهرجویی در سال  11به فیلم
درآمد» (ساعدی .)7 :1733 ،اما مهرجویی در مصاحبهای با مجلۀ فیلم به همکاری با
ساعدی اشاره میکند:
با نویسندگان ایرانی به مشکل برنخوردهام و با هم کنار آمدهایم .با آنها...
باز و بدون تعصب برخورد میکنم تا آنها ...به هیجان بیایند و خودشان
هم برای سینماییتر شدن کار ،جنبههای تازهای به نوشتهشان اضافه کنند.
با غالمحسین ساعدی همینجوری کار میکردم (مهرجویی.)424 :1712 ،
فکر اقتباس از داستان چهارم مجموعه ،چه متعلق به مهرجویی باشد و چه در
گفتوگوهای میان او و ساعدی شکل گرفته باشد ،فیلمنامۀ نهایی را میتوان حاصل
مکالمۀ ساعدی (به همراه مهرجویی) با مجموعه داستان خودش ،به قصد پرداخت و
بازنمایی در مدیومی دیگر دانست .از نتیجۀ کار پیداست که برخالف اکثر داستاننویسان
ایرانی ،سینما برای ساعدی به اندازۀ ادبیات و تئاتر جدی بوده است .به گفتۀ جواد مجابی
وقتی [گاو] در جشنوارهها به شهرت و جایزهها دست یافت ،اهمیت
همکاری همهجانبۀ ساعدی برای تدارک این فیلم بیشتر آشکار شد .وی
عالوه بر نوشتن فیلمنامه ،در انتخاب محل بهعنوان یک پژوهشگر
روستاشناس سنتآشنا ،کوشیده بود .حتی در گزینش هنرپیشهها که
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سالها با آنها در تئاتر کار کرده و ظرفیتهای بازیگری آنها را
میشناخت ،از مشورتهای دائمی دریغ نورزیده بود (.)432 :1731
تفاوتهای داستان و فیلمنامه قابلتوجهاند .در بررسی داستان اشاره شد که وضعیت
ثبات اولیه در منحنی پیشرفت داستان به صورتی کامالً گذرا روایت میشود و ساختن آن
به عهدۀ خواننده گذاشته شده است .این امر موجب میشود که برای تفسیر نسبت میان
مشدیحسن و گاو ،در داستان ،خواننده امکان جوالن بیشتری داشته باشد .در فیلمنامه
اما سی و شش بخش 2اول به نمایش و معرفی شخصیتها و فضای بیل اختصاص دارند.
در این مقدمۀ بیست و چند صفحهای بر اطالعات خاصی از وضعیت پیش از بحران تأکید
میشود.
اما مهمترین تفاوت میان داستان و فیلمنامه ،متأثر از گفتمان مسلط چپ در زمانۀ
ساخت فیلم شکل گرفته و نشانگر ورود الیههای گفتمانیِ افزوده به فیلم است .اشارههایی
به نیاز ساکنان روستا به شیر گاو مشدحسن ،از جمله در بخشهای دوازده و بیست ،یکی
از مشخصههای فیلمنامه نسبت به داستان است .این نیازِ اهالی بیلْ واقعی و معیشتیست
و در تقابل آشکار با رابطۀ عاطفی مشدحسن با گاو قرار دارد .در بخش چهارده بر این
تفاوت رویکرد به گاو تأکید میشود .همین اشارهها موجب شده که در زمان اکران فیلمْ
اکثر منتقدانْ گاو مشدحسن را استعارهای اقتصادی قلمداد کنند و با ابزار نقد مارکسیستی
سراغ فیلم بروند .در حقیقت داستانهای مجموعۀ عزاداران بیل ،از جمله داستان مورد
اقتباس گاو ،با وجود روایت فقر روستاییان ،کمتر انضمامی بودند و بیشتر بر جنبههای
هستیشناختی و فرهنگی زندگی بیل تأکید داشتند .مجموعه داستان در سال 1717
منتشر و فیلمنامه در  1713یا  1711نوشته شده است .در این فاصلۀ چندساله نفوذ و
تأثیر گفتمان عدالتخواهانه و رادیکال چپ در فضای اجتماعی-سیاسی ایران رشدی
روزافزون داشته و این تغییر عمده در گرایش گفتمانی فیلمنامهای که بر اساس مجموعه
نوشته شده (که با افزودن نشانههایی جزیی اما قابلتوجه به داستان اِعمال گشته) در
راستای همان فراگیر شدن گفتمان چپ قابل توجیه است .استقبال از فیلم بهعنوان اثری
منتقدانه و اجتماعی ،و نوشتهشدن نقدهایی که اکثراً به اثر نگاهی ایدئولوژیک داشتند،
نشانگر بهروز بودن نویسندگان فیلمنامه و تناسب پاسخشان به خواست گفتمانی جامعه
بوده است .میبینیم تفاوتهای میان فیلمنامۀ گاو با داستان مورد اقتباس ،تنها به آنچه
نوع متفاوت ظرفیتهای دو مدیوم اقتضا میکند ،بازنمیگردد .بخش مهمی از تغییراتی
که در فرایند اقتباس سینمایی در محتوای داستان چهارم عزاداران بیل ایجاد شده،
محصول همراهی ساعدی با موج گستردۀ نفوذ گفتمان چپ در جامعۀ ایران نیمۀ دوم
دهۀ چهل است.
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چنانکه گفته شد ،روایت داستانْ در آغازِ گرهافکنی شروع میشود ،و روایت فیلمنامه
زمان قابلتوجهی را صرف مقدمهچینی میکند تا این که در بخش سیوهفتْ با گریۀ
موحش زن مشدحسن بحران و تنش آغاز میشود.
از بخش سیوهفت تا هفتادوهشت در حدفاصل گرهافکنی نخست تا ضرباالجل بعدی
روایت (بازگشتن مشدحسن) عالوه بر بسط چند کنش و کشمکشِ خُرد -که در داستان
با ایجاز آمده بود -سه کنش تازه از داستانهای دیگر مجموعه به ساختار روایت اضافه
میشود .این سه مورد به شیوههای مختلفْ وجوهی از زیستِ فرهنگی بیل را بازمینمایند
و تصویر گفتمان حاکم بر این روستا را (که شخصیت اصلی داستان خواندیم) روشنتر
میکنند:
 )1موسرخه ،شخصیت محوری داستان هفتم ،که در ابتدای فیلمنامه بهعنوان فردی
الل با ناتوانی ذهنی تصویر شده بود ،به پیشنهاد مشدجبار و موافقت اسالم به
آسیابخرابهای برده میشود تا از روی کمعقلی ماجرا را برای مشدحسن فاش نکند .پای
او را با طناب به سنگ آسیا میبندند و مقداری نان و پیاز برایش میگذارند و میروند.
اضافه کردن این کنش (مخفی کردن موسرخه) به روایت با زمینهچینی همراه است.
موسرخه به این علت از اجتماع بیرون برده میشود که قادر نیست به اقتدار گفتمان حاکم
که در این مقطع به شکل تدبیر اهالی برای سرکوبی نشانههای فقدان گاو متجلی شده-گردن بنهد .تبعید موسرخه بهعنوان سویۀ کنترلناپذیر زبانْ (که در قالب اشارههای بدنی
و رفتاری نیز کارکردی مشابه زبان مییابد) از نظر نشانهشناختی اهمیتی برابر با
سربهنیست کردن الشۀ گاو ،بهعنوان نشانهای بر سرکوبیِ آثار فقدان ،دارد .طنابی که برای
بستن پای او بهکار میرود ،به شیوهای آیینی برای بستن جنازۀ گاو و کشاندنش به سوی
چاه استفاده شده بود ،و نیز در پایان فیلمنامه مشدحسن را با آن بسته و از فضای بیل
خارج میکنند .در مقایسه با داستانْ عنصر طناب در فیلمنامه کارکردی گستردهتر و
پیچیدهتر دارد و به شیوهای تکرارشونده بر ارادۀ بدوی جامعۀ بیل جهت تحمیل اقتدار
گفتمان خود و پنهانسازی عوامل طبیعی (مرگ) و نشانهایِ (فاشگویی موسرخۀ الل)
مخلِّ ثبات گفتمانی داللت میکند .سلسله سرکوبیهای ابتداییِ درام ،نشانۀ عدم توانایی
گفتمان بیل برای هضم و درک آگاهانۀ عامل ایجاد تزلزل هستند و همین سرکوبیها گرۀ
طناب تدبیر بیل را چنان کور میکند که در نهایت ،ثباتْ تنها بهواسطۀ حذف هولناک
مشدحسن به روستا بازمیگردد.
 )4به موازات تدبیر مذکور ،مراسمی آیینی نیز در بیل شروع میشود که دقیقاً معادل
عزاداری و نوحه و نالهایست که در داستان سوم برای دفع بالی قحطی بر پا بود .عزاداری
بهعنوان کنشی که در نام مجموعه ذکر شده در داستان چهارمْ برخالف بیشتر داستانهای
دیگر کتاب حضور شاخصی ندارد .اما ساعدی در فیلمنامه توانسته با اضافه کردن این
کنش در همین مقطع اولیه ،آن را در تضاد و تقابل با سرور و شادی پایانِ روایت قرار
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دهد؛ تضادی که در کل مجموعه بارها مشاهده میشود و مؤکد تضاد مرگ/زندگی بهعنوان
دو مضمونِ همیشهحاضر در کتاب است .از طرفی دیگر عزاداری با هدف دفع بال ،نشانۀ
حضور پررنگ خرافات است و در کنار تدبیرهای بچگانه برای برطرف کردن بحرانْ جنبهای
دیگر از واکنش اهالی بیل را به برهمخوردن ثبات نمایندگی میکند.
 )7در همان زمان برگزاری مراسم عزا ،مشجبار و حسنی به قصد «تالفیدرکردن» به
پوروس میروند و با یک مرغ بر میگردند .این دزدی هم از داستان سوم به فیلمنامه راه
یافته اما برخالف آن داستان ،به ایجاز روایت میشود .در واقع مخاطب تنها با رفتن و
برگشتن آنها روبهروست و از خالل گفتوگوهای مشدریحان و حسنی پازل اطالعاتِ این
دزدی کامل میشود .مغازلۀ دو فرد اخیر در زمان اوج مراسم عزا ،داللت آشکار دیگری بر
حضور همزمان مرگ و زندگی در ناخودآگاه جمعی اهالیست.
سه عمل مذکورْ بیانگر سه سطح تازۀ واکنش جامعۀ بیل به بحران پیشآمدهاست؛ سه
سطحی که در داستان چهارم (یعنی منبع اقتباس) حضور نداشتند .ساعدی این سه
خردهداستان را با مالحظۀ روابط عِلّی در بافت دراماتیک فیلمنامه گنجانده و عالوه بر
گسترش روایت و دخیل کردن افراد و موقعیتهای تازه در آن ،به تشکیل داللتهای
نشانهشناختی تازهای در ذهن خوانشگر متن کمک کرده است .تکمیل مخفیکاری ،توسل
به غیب ،و سعی در انتقام و مقابله به مثل ،در کنار تدبیر سادهلوحانۀ «نگفتن» ماجرا به
مشدحسن ،همۀ چارههای موجود در فضای گفتمانی بیل در رویارویی با بحران هستند.
تفاوت مهم دیگری نیز در ادامۀ فیلمنامه به چشم میخورد :پس از آنکه همچون
داستان ،مشدحسن از شنیدن جملۀ «گاوه در رفته» از اسالم ،شوکه میشود و جرئت
نمیکند به درون طویله برود .سطل آب را به اسالم میدهد و از او میخواهد که به گاو
آب بدهد .اما برخالف داستانْ اینجا اسالم از جا تکان نمیخورد و مشدحسن خود به
درون طویله میرود و با فقدان گاو مواجه میشود« .لحظهای بعد بیرون میآید ،پریشان
است ،سطل آب را رها میکند ،زانوانش تا میشود و مینشیند .قیافهاش تغییر میکند و
یکباره با صدای بلند به خنده و بعد به گریه میافتد» (ساعدی24 :1733 ،ـ)27
در بررسی داستان گفته شد که مشدحسن با پرهیز از ورود به طویلۀ خالی ،استحالۀ
خود را آغاز میکند و تنها وقتی به آنجا پا میگذارد که با اجرای مکانیزم همانندسازی،
به گاو (موضوع فقدان) تبدیل شده است .درحالیکه در فیلمنامه این تحوّل پس از ورود
مشدحسن به طویله شروع میشود .مهمترین تأثیر این تغییر این است که نقش اسالم در
فیلمنامه تا حدّی به حاشیه میرود و روایت کامالً بر مشدحسن متمرکز میگردد .از ابتدای
فیلمنامه هم آنچه صدای واحد مشدیاسالم بهمثابه نمایندۀ گفتمان بیل در داستان
خوانده شد ،میان افراد مختلف روستا پخش شده بود .ظرفیت مدیوم فیلم برای
شخصیتپردازی افرادِ بیشتر نسبت به داستان کوتاه موجد این تغییر بوده است.
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البته مشدیاسالم با وجود کاهش کارکردها هنوز نقش مهمیست .او ناگهان خود را
میبازد و در بخش نودوچهار به نشانۀ این که کار از کار گذشته است ،با اندوه از ننهفاطمه
میخواهد که عَلَمها را جمع کند و در بخش بعد وقتی اهالی میبینند که موسرخه با
تکّهای طناب به پا ،به ده برگشته است ،از پسرمشدصفر میخواهد که او را به حال خود
رها کند .پس تهرنگی از خودآگاهی زودهنگام اسالمِ داستان اینجا هم بهچشم میخورد.
در نیمۀ اول فیلمنامه ،در مقایسه با داستان ،پوروسیها نقش ملموستر و واقعیتری
دارند .بااینحال در نقطهعطف فعلی ،شبی که استحالۀ مشدحسن کامل شده ،حضور
پوروسیها تماماً خیالی مینماید .فیلمنامه در اینجا از تغییر زاویهدید و نزدیک کردن
روایت به پوروس و پوروسیها میپرهیزد تا پرهیبی از سه پوروسی را از چشم روستاییان
تصویر کند .این تا حدی به عملکرد متفاوت راوی در دو مدیوم برمیگردد .زبان کلمه،
حتی در روایتی عینی با راوی سومشخص ،میتواند همزمان بیانگر واقعیت و خیال باشد
و بهراحتی از تعیینِ مرز مشخص میان این دو فضا طفره رود .در فیلم اما وفادار نماندن
به فرض واقعنماییِ عینیتِ روی پرده به مراتب دشوارتر است.6
در بررسی داستانْ شخصیت اصلی ،روستای بیل معرفی شد که ارزشهای گفتمانی
خود را از طریق آیینهای عزا ،کنشها و واکنشهای خودکار اهالی ،و بهویژه از طریق
چارهجوییهای اسالم برای رفع بحرانْ در مقابل عامل تهدیدکننده بهکار میگیرد .اما
اینجا ،در فیلمنامه ،نقش اسالم و تأثیر و تأثرش در نسبت با وقایعْ چندان برجستهتر از
بقیۀ اهالی (مثالً کدخدا) نیست .بخشهای صدونوزده و صدوبیست این انفعال اسالم را
بهخوبی تصویر میکنند .او که غذای مشدحسن را به طویله برده است ،بدون توفیق در
جلب توجه مرد بیمارْ و بدون اینکه خودْ سخنی به زبان بیاورد ،بیرون میرود .تفاوت
برجستهای که نقش خاص اسالم را در داستان به نقشی کموبیش عادی در فیلمنامه
تبدیل میکند ،اینجاست :در داستانْ اسالم برای مشدحسن یونجه میبُرد ،درحالیکه در
فیلمنامه ،غذایی برای او میبرد که همسرش (همسر مشدحسن) آماده کرده است .بنابراین
با توجه به این تغییر کارکرد ،در فیلمنامه گفتمان حاکم بر بیل (که همچنان آشکارا
شخصیت اصلی است) از طرق متفاوتی که در رفتارهای همۀ اهالی پدیدار است ،با عوامل
تهدیدکننده میجنگد و خود را از تزلزل حفظ میکند و نهایتاً با طرد بیرحمانۀ
مشدیحسن ثبات را به وضعیت تحت حاکمیت خود بازمیگرداند.
در بخش صد و پنجاهوهشت خشونت سه بیلی به جایی میرسد که مشدحسن را با
ترکه به باد کتک میگیرند تا حرکت کند ،تا از روستا دور و دورتر شود .مشدحسن فرار
میکند ،به باالی تپهای میرسد ،و در گودالی فرومیافتد و میمیرد .همچنانکه منحنی
داستانی در هنگام مرگ او به نقطۀ اوج خود میرسد و سپس در جامعۀ بیل که تعادل و
ثبات خود را با حذف و زدودن مشدحسن دوباره به دست آورده فرود میآید .وقت مرگْ
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طنابها به دست و پای او پیچیدهاند ،عناصری که از ابتدا دال بر ابزار اعمال قدرت جامعه
برای حفظ سلطۀ گفتمان غالب بودهاند و در جایجای متن تکرار شدهاند.
در نشانهای دیگر مبنی بر رفع بحران در اثر مرگ مشدحسن ،پوروسیها با آرامش از
دید خارج میشوند .آنها را چه بهعنوان نشانههای استعاری «تهدید» بگیریم و چه
بازنمایی بیلیهای دستاندرکار «رفع تهدید» ،نتیجه یکیست :ماموریت انجام شده است.
در فیلمنامه سیالیت این دو امر متضاد ،تهدید و رفع آن ،سویههای خشونتبار «ثبات» را
پیش چشم میآورد؛ ثباتی که بدون اِعمال خشونتی عریان نسبت به مشدحسنِ خودی
قابل بازیابی نیست.
در مجموع فیلمنامۀ گاو نسبت به داستان مورد اقتباسْ ساختار متعارفتری دارد و
روایتش شامل مقدمهچینیِ مفصلیست .در پایان نیز تفاوتی بهچشم میخورد که
تأکیدکنندۀ همین امر است :در داستان سرنوشت مشدحسن به روشنی روایت نمیشود.
حتی وقتی از اسالم در این مورد سؤال میشود ،او حرف خود را میخورَد .اگرچه همانجا
هم سرنوشتی جز مرگ برای مشدحسن متصوَر نبود ،روایت نشدن و به زبان نیاوردن
واقعه ،بهطور ضمنی نشانگر ادامۀ حضور تهدید در مرزهای بیل (یا الاقل در ذهن اسالم)
تلقی میشد .در فیلمنامه اما مرگ مشدحسن تصویر میشود و گرهگشایی قاطع نهایی را
شکل میدهد .این پایان قطعی ،ساختار روایی فیلمنامه را به شیوهای متعارف میبندد.
بازگشت زندگی و ثبات به جامعۀ بیل ،همچون داستان ،با مراسم عروسی خواهر عباس
و پسر مشدصفر جشن گرفته میشود .ننهخانم و ننهفاطمه که تعزیهگردانان اصلی سکانس
عزاداری و مراسم دفع بال در میانۀ داستان بودند ،اکنون بدون تغییری در ظاهرشان مشغول
اسپند دود کردن و بزک عروس هستند .تفاوتی که در نقطۀ فرود نهایی فیلمنامه با پایان
داستان بهچشم میخورد در اثر اختالف ساختاریایست که در پاراگراف قبل بررسی شد.
در فیلمنامه در میانۀ جشن و در روند اوجگیریِ صدای دایره ،مشداسالم به روستا میآید
و گاریاش را برای برگرداندن جنازۀ مشدحسن آماده میکند و راهی میشود.
 .5محصول اقتباس :فیلم گاو
گاوْ خوانشی تازه از داستان چهارم عزاداران بیل است؛ خوانشی که تحتتأثیر الزاماتِ
ناگزیرِ گفتمانی ،سویههایی متفاوت از مجموعهداستان یافته است .از سوی دیگر ،فضاسازیِ
وهمآمیزِ متنِ منبع (بنا به اقتضائات نشانهایِ مدیوم) در فیلمْ تا حدی کمرنگ شده است.
اینهمه ،در ساحَتِ گفتمانِ مسلط بر زمانۀ معاصرِ فیلم ،به برداشتی چپگرایانه از آن
بهعنوان اثری رئالیستی دامن زده است.
فیلم گاو در فضای نقد و نظر زمان خود ،موجد تفسیرها و برداشتهایی متعدد و تا
حدی متفاوت شد؛ بااینحال عموم صاحبنظرانْ آن را به یک دلیل ستودند و قابل
گفتوگویش دانستند :گاو در نقطۀ مقابل فیلمفارسی میایستاد .بهراستی هم این فیلم از
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تمام کلیشههای سینمای پیش از خود گسسته بود[« :گاو] دور از راه و رسم فیلمفارسی
است .دور از عادتهای چند سال اخیر ،در موضوعهای تئاتر و سینما ،است .تقلیدی
نیست» (رهنما.)31 :1711 ،
اما این رویکردِ غالب ناقدان نبود؛ آنان آشکارا به جنبههای مضمونیای بیشتر توجه
نشان میدادند که در داستان غایب بود .گفتمان روشنفکری ایران در دهههای پیش از
انقالب بهشدت متأثر از دیدگاههای چپگرایانه و مارکسیستی بود و رویکردهای نقادانه
در نشریات جدّی عمدتاً بر مقوالتی چون عدالت اجتماعی ،نسبت کار و ابزار آن با سرمایه،
و هواداری از طبقات فرودست تمرکز داشت .تسلّط این گفتمانْ موجب میشد که آثار
هنری و ادبی از دریچهای سوسیالیستی ارزیابی شوند و ناقدان (و مخاطبان جدیتر) افق
معناییِ تفسیرهای خود را با برجستهسازی نشانههایی که به گونههای مختلف بر مقولههای
انتقادی چپ داللت داشتند ،شکل میدادند .چنانکه در بررسی تطبیقی داستان چهارم
مجموعۀ عزاداران بیل و فیلم گاو خواهیم دید ،داستان از چنین نشانههایی (دستکم
بهطور آشکار) خالی است ،اما واجد این ظرفیت هست که با افزودن حداقلی از نشانهها ،با
گفتمان رایجْ همراهی ،و درونمایۀ خود را تا حدی حول محور آرمانهای چپگرایانه تعریف
کند؛ این اتفاق ،فارغ از ارزشگذاری ،تا آنجا در فیلم اقتباسی پدیدار شد که ابعاد دیگرِ
اثر را در چشم ناقدان برای مدتی به حاشیه راند:
این گاو منبع معاش مشدحسن و عامل تغذیۀ روستای مشدحسن است.
روستای مشدحسن روستایی است بهغایت فقیر ...عشق شیدایی مشدحسن
به گاو ،و جنون مشدحسن ،معلول شرایط فقیرانۀ روستا ...است .فیلم گاو
میتواند تماشاگر را متوجه گذشتۀ اندوهبارش نماید (عشقی.)31 :1721 ،
 .1ساختار روایی و نظام نشانهای گاو
چنانکه گفته شد ،فیلم گاو ،نسبت به منبع اقتباس خود تا حدی متفاوت است .این
تفاوتها با درنظرداشتِ ظهور و گسترش پرشتاب گفتمان چپ در فاصلۀ زمانیِ کوتاه میان
نوشتهشدن داستان و ساختهشدن فیلم قابل توجه و تحلیل هستند .تغییرات فیلم نسبت
به داستان ،محصول نهایی را به خوانشی مستقل از منبع خود تبدیل کرده است.
گاه فرایند اقتباس از همگونیِ ساده فراتر میرود و به یک بارگذاری مجدد
فرهنگی نزدیک میشود ...اینجا اقتباسْ سیاستهای متن منبع را تفسیر
کرده ،تعبیر تازهای به دست میدهد و/یا با ایجاد میزانسنهای نو ،معناهایی
به متن میافزاید یا در آن جایگزین میکند ).(Sanders, 2006: 21
در بررسی فیلم گاو ،میکوشیم جنبههای سینمایی این «بارگذاری مجدد فرهنگی»
را برشماریم.
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فیلم از همان ابتدا ،با تایپوگرافی خاص تیتراژ که با خطی مشابه شیوۀ نگارش نوآموزانْ
روی پرده میآید ،بر بدویّت حاکم بر بیل داللت دارد .همسو با بدویّتی که حروف
عنوانبندی بهعنوان نشانههایی غیرداستانی به تماشاگر القا میکند ،موسیقی هرمز فرهت
روی تیتراژ ابتدایی -که با سازهای ایرانی همچون نی و تنبک و سنتور رنگآمیزی شده-
با لحنی اندوهگین آغاز میشود و در اواخر تیتراژْ ناگهان با تِمی شاد به پایان میرسد،
گویی کلِّ داستان فیلم را با نوا روایت میکند .همانطور که در بررسی فیلمنامه و داستان
گفته شد ،تقابل و دیالکتیک مرگ و زندگی ،عزا و شادی ،از اصلیترین مضامین اثر است
و طبعاً در فیلم نیز نقش پررنگی دارد .موسیقی تیتراژ ابتدایی اولین تمهید سینمایی در
بیان این دوگانگیست.
زمینۀ تیتراژ ،تصاویر متحرک و ثابتِ پرهیبگونهای هستند از دو کاراکتر :یک انسان
و یک گاو .دفرمه شدن عمدیِ تصاویر و تضاد میان روشنی سایهها و تاریکی زمینه ،بیش
از هرچیز بهکار القای حسی وهمآمیز و نامشخص میآید .وهمی که در مجموعه داستان
عزاداران بیل جابهجا خودنمایی میکرد ،در تیتراژ اقتباس سینمایی با انتزاعی کردن و
بخشیدن جلوهای اکسپرسیونیستی 3به تصویر ،به زبان سینما ترجمه شده است .تیتراژ با
ثابتشدن فیگور انتزاعی گاو به پایان میرسد.
از همان سکانس اول فیلم ،تفاوتهایی جزیی اما بعضاً قابلتأمل با فیلمنامه به چشم
میخورد .هم در دکوپاژ (decoupage) 1و هم در میزانسنْ (mise-en-scene) 7نقش
مختارِ کارگردان بهعنوان مؤلف فیلم پیداست .حتی دیالوگهایی از فیلمنامه حذف شده
و دیالوگهایی به آن اضافه شدهاند .برای مثالْ در سکانس اول فیلم که به معرفی اشخاص
در نماهای متوسط (medium shot) 11مُقطّع اختصاص دارد و سپس کُنشی با همان
کارکردِ معرفی در پی میآید (شیطنت پسرمشدصفر و بچههای دِه و آزار موسرخه) ،فضا
آشکارا سردتر و تلختر از شروع فیلمنامۀ ساعدی است .از نشانههای این امر ،یکی این که
صدای خارج از قاب در نماهای ابتدایی فیلمْ آوای تکرارشوندۀ زنگوله است درحالیکه در
فیلمنامه صدای قهقهه از همان اول بلند است .ضمناً پنج کادر ثابت اول که اهالی (و پیش
از همه پاپاخ ،سگ روستا) را معرفی میکنند همه فاقد ریتم درونی 11هستند و برخالف
آن چه در فیلمنامه آمده ،اهالی در این نماها نمیخندند .در ادامۀ این سکانس درمییابیم
که صدای زنگوله ،که به موسرخه بسته شده ،مقدمۀ شرارت خشونتآمیز بچههاست.
موسرخه -که در داستان چهارم نقشی حاشیهای داشت و در داستان هفتم پس از
بیمار شدن به شهر فرستاده میشود -در فیلم حضور پررنگ و مهمی دارد .در واقع آنچه
در مجموعه داستان بر سر موسرخه میآید ،بسیار مشابه سرنوشت مشدحسن است .هر
دو بهعلت بیماری و جنون بهمثابه خدشهای بر نظام روستا شمرده میشوند و مورد
آلودهزدایی قرار میگیرند .در فیلم اما بااینکه ماجرای موسرخه روایت نمیشود ،نحوۀ
رفتار بیلیها با او آشکارکنندۀ روحیۀ حاکم بر جامعۀ بیل ،و در همان راستای مواجهۀ
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آنان با مشدحسن است .موسرخه در فیلم سخن نمیگوید ،و همین ویژگی نشانۀ آن است
که او از همان ابتدا خارج از نظام گفتمانی بیل قرار میگیرد .بااینحال چون تهدیدی
محسوب نمیشود ،به زندگی نیمهحیوانی خود در ده ادامه میدهد و فعالً از سوی نظام
گفتمانی بیل «تحمّل» میشود.
در سکانس بعد مشدیاسالم را در نمایی باز میبینیم که با گاری به روستا برگشته
است .اما بخش گفتوگوی اهالی با او دربارۀ ساززدن (که در فیلمنامه بود) در فیلم تصویر
نشده .در واقع هم بودونبود این جملهها چندان تفاوت ندارد .در ادامه ،حذفها و اضافههای
میان فیلم و فیلمنامه را تنها در مواردی بررسی میکنیم که تأثیر خاصی در نظام نشانهای
فیلم داشته باشند .برای مثال ،در همین بخش ،وقتی زنی برای گرفتن شیر به راه میافتد،
کدخدا به او میگوید مشدحسن هنوز نیامده و «تو این ده هم که یه گاو بیشتر نیست».
این جملۀ آخر در فیلمنامه نبود و در داستان نیز اساساً مصداق نداشت .بسیاری از نقدهای
چپگرایانه و مارکسیستی بر فیلم با همین جمله جرقه خوردهاند .پنج سال بعد از انتشار
مجموعه داستانی که واجد کمترین نشانههای ایدئولوژیک بود ،و فقر را با نگاهی
هستیشناختی مینگریست ،فیلمی که برمبنای داستانی از آن مجموعه ،با همکاری
نویسندۀ آن ساخته شده ،در خود چند نشانۀ گذرا ،اما موثر میگنجانَد و اینگونه خود را
ذیل گفتمان فراگیر روزگارش تعریف میکند .در اواخر دهۀ شصت میالدی ،سراسر جهان
شاهد اعتراضهای رادیکال ،از جمله به فقر و تبعیض بود و در جامعۀ روشنفکری ایران
نیز گفتمان چپ غلبه داشت .ورود افقهای اعتراضی به متن ساعدی ،از جلوههای موفق
بینامتنیّت با توجه به سویههای تازۀ گفتمانیِ جامعه است .از جنبهای مخاطبمحور ،همین
چند نشانۀ دال بر شیردادن گاو و اهمیتش در زندگی مادی اهالی ،کافی بود که جامعهای
که در فضای چنان گفتمانی تنفس میکند ،کل فیلم را اثری اعتراضی و همسو با
آرمانهای چپ تلقی کند.
در ادامه ،حضور زنان کاسهبهدست در طویله بر نقش اقتصادی گاو در جامعۀ بیل تأکید
دارد :نقشی که فیلم را چنانکه گفته شد به ایدئولوژی دوران پیوند میزند .ضمناً در فیلم،
گاو آبستن است و این خود نشانهای از امیدبستن روستاییان به او برای آیندۀ حیات
روستاست.
سکانس باخبر شدن اهالی از مرگ گاو ،به شیوهای متعارف برگزار میشود ،اما بر خالف
فیلمنامه که عزیمت افراد را به سمت طویله توصیف کرده است ،در فیلم یک کاتِ موثرْ
مکان را از میدان ده به طویله پیوند میدهد ،بیآن که حرفی و تصویری از عزیمت در
میان باشد .این حذف ،چه در مرحلۀ دکوپاژ شکل گرفته باشد و چه زمان تدوین ،بر پویایی
و اثرگذاری این گرهافکنی میافزاید؛ تشدید ضرباهنگْ تعلیق میآفریند و حذف
پاساژهایی (passage) 14از این دست ،بازسازی و تصویرِ بخشی از روند ماجرا را به ذهن
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تماشاگر وامیگذارد .گذشته از اینها ،قطع نمای خارجی اهالی به نمای داخلی متوسط،
با زاویۀ رو به پایین از گاوِ مرده ،بهخودیخود تمهیدی بیانگر و اکسپرسیونیستی است.
در سکانس بعدی ،بسیار طعنهآمیز است که تصمیم گرفته میشود موسرخه را زندانی
کنند تا به مشدحسن چیزی نگوید ،درحالیکه او عالوه بر عقبماندگی ،ظاهراً الل هم
هست .فقدان توانایی صحبت کردن ،از نشانههای مالیخولیاست و بسیاری نشانههای حاکی
بر مالیخولیا در موسرخه و مشدیحسن مشترک است .17اللبودن موسرخه در داستان به
چشم نمیآمد ،چراکه راوی در این باره اظهارنظری نمیکرد .درحالیکه راوی پنهان فیلم
تنها با نشان دادن شخصیت ،و بدون نیاز به کانونیسازی او ،ویژگیهای رفتاریاش (از
جمله همین ناتوانی در سخن گفتن) را که موجد کنایۀ مذکور است ،بهروشنی بازمینماید.
این مثالی است برای تمایز و تفاوت نوع بازنمایی در دو مدیوم داستان مکتوب و فیلم.
در ادامه پسر مشدصفر و مشدجبار موسرخه را به آسیاب میبرند و مانند حیوانی با
طناب به سنگ آسیا میبندند .حضور عنصر طناب قابل توجه است .مرز میان انسان و
حیوان در فرهنگ بیل ،در نمایش شکل رفتار با موسرخه به چالش کشیده میشود.
موسرخه بهنوعی مابهازای کمخطر مشدحسنی است که در ادامه ،و با خبردار شدن از
واقعه ،به خطری جدی برای حیات روانی بیل تبدیل میشود.
در یک پاساژْ مشدصفر را میبینیم که سرش را از سوراخ پشتبام بیرون آورده و در
نمای بعدی در النگشات دستۀ عزاداران که به سمت بیل میآیند ،از نقطهنظر(point- 11
) of-view, POVاو تصویر میشود .سکوت پاساژ و تضاد نماهای نزدیک و دور موجد
حس وهم است .سکانس مهم عزاداری هم که در پی میآید با کنتراست شدید نور و
تاریکی شب جلوهای اغراقآمیز دارد .نورپردازی این فصل کامالً از منطق واقعیت تخطی
میکند؛ بهعنوان مثال عَلمهای ثابت و متحرک عمدتاً روشن هستند درحالیکه منبع نور
واقعیای برای تابیدن به آنها متصور نیست .در کلوزآپها هم استفاده از لنز تِله12
) (telephoto lensجزییات و حاالت چهرۀ افراد را که اغلب برای تماشاگر ناشناساند،
برجسته میکند .در باند صدا از صدای سنج و همهمه و روضه (که در فیلمنامه توصیف
شده بود) خبری نیست و قطعهموسیقی غمناکی در سراسر سکانس شنیده میشود.
فیلمساز با جایگزین کردن موسیقی و حذف صدای افکت و اشخاص ،از پرداخت رئالیستی
مراسمْ خودداری میکند و وهمی کموبیش انتزاعی به تصاویر اکسپرسیونیستی خود
میافزاید .در کلِ این سکانسْ فیلمساز با تغییر فیلمنامه در واقع به فضای وهمناک داستانِ
ساعدی بازمیگردد.
در بررسی این نقطهعطف ،در نگاه به داستان چهارم عزاداران بیل عنوان شد که
مشدحسن برای مواجه نشدن با واقعه به داخل طویله نمیرود و اسالم را مامور آب دادن
به گاو میکند .اسالم هم با وانمود کردن به انجام این عمل ،نقشی بااهمیت در گسترش
توهم در ذهن مشدحسن ایفا میکند .نقشی که برای اسالم ،بهعنوان مباشر شخصیت
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اصلی داستان ،بیل ،در نظر گرفتیم ،در این مقطع از روایت کارکردی ویژه مییافت .ساعدی
در فیلمنامه این نقش را کمرنگ کرده بود و از جمله در این بزنگاهْ ماجرا را اینگونه تغییر
داده بود :مشدحسن از اسالم میخواهد که برود و به گاو آب دهد ،اما اسالم وحشت
میکند و «از جا تکان نمیخورد ».در فیلم اما اسالم حتی به مشدحسن نزدیک نمیشود
و او هم چنین درخواستی نمیکند .آنها را در یک قاب هم نمیبینیم و نهایتاً مشدحسن
شخصاً به تاریکی طویله وارد میشود .کلیّت سکانسْ متمایل به القای پیوستگی اسالم با
اهالی و نمایش فردیت و تنهایی مشدحسن است .بنابراین همانطور که پیشتر گفته شد،
در فیلمْ آشکارا نقش اصلی (پروتاگونیست) را مشدحسن ایفا میکند و این از مهمترین
تفاوتهای فیلم و داستان است ،هرچند شاید در نگاه اول چندان به چشم نیاید .بیل نیز،
با مباشرت اکثر اهالی (و نه فقط مشدیاسالم) ،نقش آنتاگونیست را دارد.
سرانجام اهالی یکییکی از سیاهی درگاه وارد طویله میشوند .در دیالوگهایی که میان
اهالی (مخصوصاً اسالم) با مشدحسن در طویله ردوبدل میشود ،هیچ نشانه و گفتاری
مبنی بر پیوستن (یا وانمود پیوستن) آنها به توهم مشدحسن وجود ندارد .در تمام
سکانسْ اسالم ،مشدحسن را مخاطب قرار میدهد و نه «گاو مشدحسن» را .درحالیکه
در داستان ،چنانکه گفته شد ،رفتار و نقش اسالم بهکلی متفاوت است .ردی از نقش اخیر
در فیلمنامۀ ساعدی به چشم میخورد ،چنانکه در بخش پایانی همین سکانسْ در
فیلمنامه ،اسالم گاو مشدحسن را مخاطب قرار میدهد؛ با اینحال در فیلم رفتار و گفتار
او یکدست ،همچون دیگر روستاییان ،و بدون شریک شدن در توهم مشدحسن روایت
شده است .کانونیسازی در روایت فیلم ،با تأکید و تکیه بر دو شخصیت عمده ،روستای
بیل و مشدحسن انجام گرفته است.
نمای پایانی سکانس قبل ،که با افتادن مشدحسن بر زمین پایان یافت ،به نمای ابتدایی
سکانس بعد ،از زنی سراسر سیاهپوش که بر گوری افتاده ،کات میشود .هر دو نما متوسط
هستند و با زاویهای رو به پایین گرفته شدهاند .سپیدی لباس مشدحسن به سیاهی چادر
کات میخورَد و این اساسیترین تغییر در شکل کلی دو نما ،واجد نشانهای پیشگویانه
است .سپس نماهای عمومی از گورستان ،که مردان در گوشهای از آن در حال تعیین
تکلیف مشدحسن هستند ،وجهی انضمامیتر به آن نظام نشانهایِ پیشگویانه میدهد.
گرچه اهالی از امید بهبود سخن میگوید اما قراین ضمنی حکایت از واهی بودن امید
دارند .در پسزمینۀ تصویرِ چارهجویان ،عزادارها دیده میشوند .جلوههای آیینی به طرزی
طعنهآمیز در گورستان جمعاند تا گفتمان بیل از طریق هماندیشی شخصیتهای «سالم»
روستا ،عامل برهمخوردن ثبات را از میان ببرد.
در دقیقۀ نودوسه در النگشاتْ سه بیلی را به همراه مشدحسن در کادری مشابه و
قرینۀ نماهای طول فیلم از سه بلوری (پوروسی) از زاویه دید بیلیها میبینیم .تهدیدْ
عملی شده است ،اما عامل فاجعه ،هر چه بوده ،از بلور (پوروس) نیامده است .میزانسنی
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که در این لحظه تماشاگر را به یاد سه بلوری (پوروسی) میاندازد ،شگردی بصری برای
درآمیختن معنای نشانههای تهدید با نشانههای فاجعه است .آیا ترس از بلوریها در واقع
ترس از روبهرو شدن با خود ،با بحران درونی بیل ،نیست؟ آنچه این دریافت (یا حداقل
اهمیت نشانۀ مذکور) را تقویت میکند ،پیدا شدن دوبارۀ بلوریها در همان چشمانداز
همیشگی اما در فاصلهای دورتر ،و تداوم ترس بیلیهاست .آنها که مشدحسن را ،بهعنوان
محصول بحران ،کشانکشان حرکت میدهند ،هنوز با دیدن سه بلوری متوحش میشوند.
در ادامه ،پس از چند نمای متوسط از چهار بَیَلی در باران تند صحرا ،بار دیگر آنها را
در نمایی قابلانطباق با نمای باز بلوریها میبینیم .پس از به اوج رسیدن تنش و بروز
استیصال در اثر ایستادن مشدحسن ،اسالم او را همچون گاوی کتک میزند و «حیوان»
خطابش میکند .مشدحسن از تپهای باال میرود و در نمایی که آشکارا یادآور سکانس در
چاه انداختن جنازۀ گاو است ،در چالۀ آبی میافتد؛ از نشانهها و عناصری که ذهن را به
سمت تداعی مذکور هدایت میکند ،اسلوموشنشدن تصویر ،فیداوت شدن صدای زمینه،
و طنابهاییست که دور بدن مشدحسن پیچیده شدهاند.
در نمای بعدْ سه بیلی را میبینیم که باالی سر جنازهای که از نظر پنهان است عزا
گرفتهاند و بالفاصله سه بلوری تصویر میشوند که رو برمیگردانند و میروند ،انگار
ماموریتی را به پایان رسانده باشند .جالب اینجاست که برخالف همیشه که ما آنها را از
زاویه دید اهالی بیل میدیدیم ،این بار ،توجه بیلیها به بلوریها جلب نشده و آنان را
نمیبینند .این تغییر مهم نیز در فرایند تبدیل فیلمنامه به فیلم ایجاد شده است و در متن
فیلمنامه ،این بار نیز بلوریها از دید بیلیها تصویر میشوند .آیا دیدن و ندیدن بلوریها
میتواند نشانهای از تمایل ناخودآگاه اهالی بیل باشد؟ یا اینکه بلوریها در مقام تقدیر یا
توهم تقدیر ،مسئوالن پیشبرد درام بودهاند؟ مسئوالنی که بهشکل متناقضی منفعلاند .یا
این که بلوریها نشانههایی موازی با ظهور بحران در بیل بودند که اکنون پس از برطرف
شدن آن بحران ،بیلیها هم دیگر نادیدهشان میگیرند.
در سکانسِ فرودِ منحنی داستانی ،بهعنوان مجازی بصری دال بر ادامۀ زندگی و
بازگشت ثبات به بیل ،یکی از همان پیرزنهای عزاگردان را میبینیم که در حال آرایش
عروس است .نگاه سرد پیرزنان به عروس ،یادآور نگاههای سرد اهالی در نماهای نخست
فیلم است و در نمای خارجیِ بعدی ،مردمی که روی دیوارها منتظر جشن هستند،
همانهاییاند که در سکانس عزاداری در همین لوکیشنها به تماشا نشسته و ایستاده
بودند .زنان علمگردان اینبار دایره و دف میگردانند؛ اسپندی که برای دفع بال دود میشد،
اکنون برای دفع چشمزخم بر سر عروس دود میشود؛ پسر مشدصفر و موسرخه برعکس
سکانس نخست با هم دمخور شدهاند؛ و با خروج دوبارۀ مشدیاسالم از روستا ،این بار با
گاری ،نمایی سرباال از زن مشدحسن که همچنان روی پشتبام ایستاده ،فیلم را به پایان
میرسانَد.
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 .6نتیجهگیری
پیش از این گفتیم که فیلم گاو را معتقدان به ایدئولوژیهای چپگرایانه بهگرمی تحویل
گرفتند .اینان بر نشانههایی تمرکز داشتند که روستاییان را مشتری شیر گاو مشدحسن
(که در فیلمْ تنها گاو ده است و در داستان نه) نشان میداد .در داستانهای عزاداران بیل
اما هیچ اثری از نشانههای اینچنین دیده نمیشود .البته ستایشهایی که از دریچۀ نگاهی
چپگرایانه نثار فیلم شد ،قابلدرکاند؛ اما اکنون چنین زاویهای برای تحلیل گاو نابسنده
به نظر میرسد .چنانچه همچون منتقدانی که در دهۀ چهلْ فیلم را بهمثابۀ بیانیهای
مارکسیستی مطرح کردند ،بخواهیم عامل ایجاد بحرانِ بیل را از دست رفتنِ منبع ارتزاق
روستا بدانیم ،بازگشتِ ثبات در آخر فیلم را (که با نمایشِ جشن توأم است) به کدام تحوّل
میتوانیم نسبت دهیم؟ آیا منبع تازهای برای معاش روستاییان پیدا شده است؟ بنابراین،
و با توجه به نشانههای متعددی که در فیلم وجود داشت (یا وجود نداشت :هرگز کسی به
از دست رفتنِ گاو در حکم غبنی اقتصادی اشاره نکرد) میتوان تفسیرِ صرفاً چپگرایانه
از فیلم را رویکردی تقلیلگرایانه دانست .درست است که اضافهکردنِ مایۀ مذکور به
داستان ،نظام نشانهایِ فیلم را غنیتر ساخته ،اما برداشتِ صرفاً مادی از کلّ فیلم ،متضمّن
نادیدهگرفتنِ بسیاری مایههای پررنگ دیگر ،همچون انتقاد بنیادی به ماهیت تمامیتخواه
تمدن ،و نیز مضامین روانکاوانۀ فیلم و داستان است.
در تحلیل نشانهشناختیِ مجموعهداستانِ پیوستۀ عزاداران بیل و فیلمنامه و فیلم گاو،
به سطحی از گفتمان اشاره شد که در هر سه متنْ بهعنوانِ شخصیت اصلی ظاهر میشود
و در طول روایتْ میکوشد خود را پس از مواجهه با بحران ،به سطحِ منسجم و تثبیتشدۀ
اولیّه بازگردانَد .این گفتمانْ واجد ارزشهایی مفروض و جهانشمول است که بیش از همه
در قالب ( )1تلقیای کلّی از انسجام و ثبات در جوامع متمدّن )4( ،نظام شدیداً
ارزشگذارانۀ دوقطبی تحت حاکمیتِ ایدههایی چون عقالنیت و سالمت ،و ( )7نشانههای
کهن ،چون آیینها ،رخ مینمایند .داستان و فیلم ،با تمثیل قرار دادن بَیَل بهعنوان
جامعهای واجد نظامها و نشانههای فوق ،سعی در ایجاد پرسش و تردید در مورد این
گفتمان دارند و به این وسیله آن را مورد واسازی قرار میدهند.
اما در آن سو ،و در نگاهی به فرایند تبدیل داستان به فیلم در زمینۀ اجتماعیِ دهۀ
چهل خورشیدی ،سطحی دیگر از تسلط و تغییر گفتمانی را ـاینبار در جامعه ـمیتوان
جُست .مختصراً به نقدهای عمدتاً ستایشآمیزی که در زمان اکرانِ نخستِ فیلم در
مطبوعات به چاپ رسید ،اشاره کردیم .اغلبِ تفسیرها با مبنا قرار دادن نشانههای اندکِ
دال بر جوانب اقتصادیِ زندگی در روستای بیل ،به فیلم نگریستند و حتی بعضاً داستانِ
مورداقتباس را به خاطر نبودِ این نشانهها کمارزش خواندند .این رویکردْ ناشی از تسلط
گفتمان چپ در فضای فکریِ اواخر دهۀ چهل بود .تحلیل حاضر کوشیده است ضمنِ
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بهدست دادنِ تفسیر موسّعتری از فیلم ،نشان دهد که تسلط گفتمانی خاص ،چگونه
میتواند به خوانش یک اثر نزد همگان جهت بدهد.
اکنون ،نزدیک به پنجاه سال پس از نوشتهشدن داستان ،و بیش از چهل سال بعد از
فیلم ،به نظر میرسد الیۀ گفتمانیای که نویسندگان فیلمنامه ،هوشمندانه به داستان
افزوده بودند ،به پسزمینه رفته است و ضمن اینکه حضورِ کمرنگش به کلیّت فیلم
لطمهای نمیزند ،دیگر بهکارِ تفسیری ماتریالیستی نمیآید .در عوض میتوان توجه را به
این نکته معطوف کرد که سویههای هستیشناسانهای که در داستانهای عزاداران بیل در
قالب روانکاویِ اجتماعی ،و نیز انتقادهای رادیکال به ماهیت تمدن ،وجود داشت ،بهشیوهای
موفّق در فیلمْ گِرد آمدهاند .در واقع نقطۀ قوت گاو ،برخالف نظر منتقدان دهۀ چهل ،نه
در افزودن مضامین چپگرایانه به روایت ،بلکه در غنیساختن آن با استفاده از عناصر و
درونمایههای داستانهای همان مجموعه ،و نیز بهکارگیریِ خالقانۀ ظرفیتهای بیان
سینمایی است.
پینوشت
 .1میتوان این شگرد را معادل «براعت استهالل» در دستگاه زیباییشناسی قدمایی
دانست .اگرچه کارکردهای نشانهشناختی آن فراتر از تعاریف کموبیش تکساحتی براعت
استهالل است.
 .4در واقع همین وقوف نصفهنیمه به نقش افراد در هستیِ بیل ،سرنوشت دردناک او را در
آخرین داستان مجموعه رقم میزند.
 .7از آنجا که ابزار نشانهشناسی روانکاوانه را برای بررسی داستان انتخاب کردهایم ،الزم
است مفهوم «فقدان» را در این حیطه اندکی بشکافیم .فروید و روانکاوانِ پس از او عقیده
دارند که افسردگی ،یا بهاصطالح مالیخولیا ،یک سوگواری برای چیزی ازدسترفته است.
بر طبق الگوی پیشنهادی مالنی کالین ،این «چیز» میتواند درونی یا بیرونی باشد .ژولیا
کریستوا در کتاب خورشید سیاه :افسردگی و مالیخولیا ( )1713مینویسد:
غمگینیِ [افراد افسرده] بیان قدیمیتری از یک پریشانی خودشیفتهوار...
خواهد بود ،بسیار پیش از آنکه هیچ عامل خارجی بتواند بهعنوان منشاء
و مصداق آن مطرح شود .برای چنین اشخاص دچار افسردگی
خودشیفتهوار ،غمگینی ...ابژۀ جانشینی است که برای فقدان دیگری آن را
درونی میکنند و میپرورانند (نقلشده در مکآفی)73 :1712 ،
افسردگی خودشیفتهوار به اهمیت نقش مادر و قلمروی خیالی در فراگیری زبان توسط
کودک اشاره دارد .چیزی که در کورای نشانهای از ورود کودک به حوزۀ نمادین جلوگیری
میکند فقدانی عذابآور است ...کودک با عدم توانایی برای تشخیص و قضاوت قادر نیست
چیزی را که از دست داده به زبان آورد ،چیزی که نامناپذیر است (همان .)111 ،مورد
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مشدحسنِ داستان گاو ،به کودکی میمانَد که از کورای نشانهای (فضای روانیای که انرژی
و رانههای اولیۀ کودک در آنجا آرایش یافته و بیان میشوند) که در آن با گاوش یکی
بوده ،و در هیئت امن و کاملِ طویله پدیدار میشود ،دور مانده و در نتیجه از نظم نمادین
جامعه گسسته و مبتال به مالیخولیا گشته است.
 .1شخص روانپریش کسی است که توانایی استفاده از الگوهای نمادین فرهنگ را ندارد،
چرا که در حالت خودشیفتگی بهسر میبرد و قادر نیست با تفاوتهایی که در تفکر نمادین
جلوه دارند ارتباط برقرار کند .هر زمان که ساختار نمادین انکار شده یا فرو ریخته باشد،
واقعیت برای سوژه محو میشود .عالوه بر این ،زمانی که سوژه با فحوای داللتیِ عواطف
نشانهای قطع رابطه کند ،برای او غیرممکن میشود که حرف بامعنایی بزند( .مکآفی،
)12 :1712
 .2فیلمنامه در  134بخش مجزا نوشته شده است .این بخشبندی گاه از منطق دکوپاژ
نمابهنما پیروی میکند و هر بخش شرح یک نماست ،و گاه بر مبنای سکانسبندی پیش
میرود و هریک از بخشها طبق تعریف سکانسْ پیرفت کاملی میسازد که شامل وحدت
زمانی است .به همین دلیل اطالق «نما» یا «سکانس» به این بخشها گمراهکننده است.
با درنظرداشتِ نکتۀ مذکور ،و توجه به اینکه پیشبردن تحلیل براساس بخشبندیِ
مکتوبِ فیلمنامۀ منتشرشده بررسی و ارجاع را به صورتی دقیقتر امکانپذیر میکند ،در
نوشتار حاضر از منطبق نبودن کامل آن بر اصول دکوپاژ چشمپوشی شده و همین عنوان
«بخش» برای اشاره به هر یک از بخشهای شمارهگذاریشده بهکار میرود.
 .6این بدان معنا نیست که ذهنیگرایی و سوررآلیسم و دیگر ظرفیتهای مدرن بیان ادبی
در سینما قابل اجرا نیست .اما در فیلمی که ساختار روایی متعارفی برگزیده و
پیشفرضهایش را عمدتاً بر نمایش واقعیت بیرونی بنا کرده ،خوانش رویدادها بهمثابه امر
ذهنی منطقی بهنظر نمیرسد.
 expressionism .3واژهای است به معنای «هیجاننمایی» «بیانگری» و ریشه در هنر
نقاشی دارد .جلوههای اکسپرسیونیستی در سینما با بهکارگیریِ عناصر نظام نشانهای
تصویر ،ازجمله نورهای موضعی و تند ،سایهروشنهای پرکنتراست ،غلبهدادن تاریکی به
روشنایی ،رنگپردازی با طیفهای گرم ،وهمآمیز کردن فضا با مغشوشساختن فاصلۀ
کانونی ،و ...موجد تشدید حس صحنه میشود( .برای اطالع از جنبههای نمودِ جنبش
اکسپرسیونیسم در سینما نگاه کنید به :بوردول و تامسون 111 :1717ـ)113
 .1واژهای فرانسوی ،به معنی تعیین و ثبت دقیقِ جوانب سینماییِ فیلمنامه و طراحی
جزییات فیلمبرداری ،که توسط کارگردان انجام میشود .در انگلیسیshooting :
script
 .7واژهای فرانسوی که بر هرآنچه در قاب سینمایی قرار میگیرد اطالق
میشود(Hayward, 2006: 253).
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 .11قابی که در آن اندازۀ اشیای روی پرده متوسط است .معموالً در اینگونه نماها آدمهایی
که از کمر به باال دیده میشوند بیشترِ قاب را پر میکنند (بوردول و تامسون:1717 ،
.)763
 .11ضرباهنگ تغییر در میزانسن هر نما
 .14نماهای واسطه میان پیرفتها
 .17چنانکه پیشتر گفته شد ،عاقبت این هر دو در مجموعه داستان یکی است ،اما فیلم
با کانونیسازی مشدحسن از نمایش ماجرا و سرانجامِ موسرخه خودداری میکند.
 .11نمایی که در آن دوربین در جای چشم یکی از شخصیتهای فیلم قرار گرفته و چیزی
را نشان میدهد که او میبیند .معموالً پیش یا پس از نمای نقطهنظر نمایی میآید که آن
شخصیت را در حال نگاه کردن نشان میدهد (بوردول و تامسون.)761 :1717 ،
 .12عدسیای با فاصلۀ کانونی بلند که با بزرگ نشان دادن سطوح دور ،طوری که به
سطوح پیشزمینه نزدیک بهنظر میآیند ،بر پرسپکتیو یگ صحنه اثر میگذارد (همان،
.)731
منابع
-

-

احمدی ،بابک .)1731( .از نشانههای تصویری تا متن .تهران :مرکز.
بوردول ،دیوید و کریتسن تامپسون )1717( .تاریخ سینما .ترجمۀ روبرت صافاریان .چاپ
چهارم .تهران :نشر مرکز.
پاینده ،حسین .)1771( .داستان کوتاه در ایران (جلد سوم :داستانهای پسامدرن).
تهران :نیلوفر.
رهنما ،فریدون« .)1711( .دربارۀ فیلم گاو» در داریوش مهرجویی ،نقد آثار ،از الماس
 66تا هامون( .گردآوری ناصر زراعتی .)1717 .تهران :هرمس .ص.31
ساعدی ،غالمحسین .)1717( .عزاداران بیل .چ  .4تهران :نیل.
ــــــــــــــــــ  .)1733( .گاو (فیلمنامه) .تهران :معین.
عشقی ،بهزاد« .)1721( .سینمای جامعهگرای ایران» در داریوش مهرجویی ،نقد آثار،
از الماس  66تا هامون( .گردآوری ناصر زراعتی .)1717 ،تهران :نشر هرمس .ص .31
فوکو ،میشل« .)1717( .گفتمان را نباید فهمید» در تئاتر فلسفه ،گزیدهای از
درسگفتارها ،کوتاهنوشتها ،گفتوگوها و . ...ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده.
تهران :نشر نی.
لوتمن ،یوری .)1732( .نشانهشناسی و زیباشناسی سینما .ترجمۀ مسعود اوحدی .چ .4
تهران :سروش.
مجابی ،جواد .)1731( .شناختنامۀ غالمحسین ساعدی .تهران :نشر آتیه.
مکآفی ،نوئل .)1712( .ژولیا کریستوا .ترجمۀ مهرداد پارسا .تهران :مرکز.
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 مهرجویی ،داریوش« .)1712( .من اینجوری فیلم میسازم (حرفهایی از داریوشمهرجویی)» در داریوش مهرجویی نقد آثار از بانو تا مهمان مامان .گردآوری علیرضا

قرهشیخلو و مهدی وفایی .تهران :هرمس.
 نجومیان ،امیرعلی و فاطمه بنویدی« .)1771( .گفتمان پس از جنگ در فیلم اتوبوسشب» در نامآورد (دفتر دوم) .علیرضا کمری (گردآورنده) .تهران :سورۀ مهر .صص
721ـ.731
- Sanders, Julie. (2006). Adaptation and Appropriation. New York:
Routledge.
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حافظ و تناقض؛ زمینهها و کارکردها
حجت عباسی

1

چکیده
غزل حافظ در گستره زبان و ادب پارسی عمدتاً به عناوین و ویژگیهایی چون نظم پریشان،
ایهامپردازی ،ابهاممحوری ،ریاستیزی ،رندستایی ،قلندرانهسرایی ،میپرستی و تناقضگویی ،ممتاز
و نامبردار است .هریک از این مقوالت بارها از زوایای گوناگون به بوته نقد و بررسی نهاده شده
است؛ ازجمله خصیصه تناقض که موضوع محوری پژوهش حاضر بوده ،همواره در کانون توجه
قرار داشته است؛ منتها با این نقیصه فراگیر که عمدتاً تنها به ذکر مصادیق این تناقضات بسنده
کردهاند و توجهی شایان یک تحقیق علمی به زمینهها و کارکردهای ظهور و بروز تناقض در شعر
حافظ نشان ندادهاند .آن دسته انگشتشمار نیز که بدین مهم بذل توجه نمودهاند تنها به زمینه-
هایی چون سیر تحول طبیعی فکری و عملی بشر یا دخالت رخدادهای اجتماعی و تاریخی اشاره
کردهاند و در باب کارکردهای تناقض نیز تنها به بیان این نکته که تناقض در شعر حافظ از نوع
خالق است ،اکتفا نمودهاند ،بی آنکه مصادیق این کارکرد خالقانه را بازگویی و واکاوی کنند.
پژوهش حاضر بر آن است که با بازنگری دیگر زمینههای محتمل در بروز تناقض در کارنامه
شعری حافظ ،یعنی دروغپردازی هنری و عجز بشر در برابر معمای وجود -که به نوبه خود به
تبلور واکنشهای متناقض روانشاختی ازجمله سرگشتگی ،خودستیزی و سرکشی انجامیده-
همچنین رونمایی پارهای از رهاوردهای خالقانه وجود این تناقضات در غزل وی ،خأل پژوهشی
مذکور در این مورد را تا حد امکان پر کند.
واژههای کلیدی :حافظ ،تناقض ،دروغ هنری ،معمای وجود ،سرگشتگی ،خودستیزی ،طغیان.

 .1مقدمه
دیوان حافظ که بهمثابه منشوری است برای شناخت جهان ذهن و زبان وی ،برآیندی
است از حاالت و احساساتی گونهگون و گاه چنان متضاد و متناقض که شاید در گردونه
ادب فارسی کمتر شاعر یا ادیبی را بتوان سراغ گرفت که از این دید ،اشعار و اقوالش چنین
تنوع بحثبرانگیزی را به نمایش بگذارد؛ چنانکه از میان شاهکارآفرینان این عرصه ،فقط
میتوان سعدی را (آنهم فقط در زمینه مباحث جبر و اختیار -که به خودی خود ،مسألهای
متناقضنماست) در ردیف حافظ قرار داد؛ درحالیکه مروری بر مجموعه آثار دیگر بزرگان
پارسیگوی ،روشنگر این حقیقت است که از منظر وحدت بینش و منش عاطفی و عقالنی،
 .1استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر
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با اشعار و آثاری تقریباً یکدست و کم فراز و فرود مواجهیم؛ یعنی سراینده در سراسر اثر،
عمدتاً مجموعه حاالتی موافق را منعکس میکند؛ نه مجموعهای از آرا و عواطف پراکنده
و ناهمگون که دستآخر مخاطب را متحیر میگذارد که آیا شاعر حکمت خدا را باور دارد
یا ندارد؟ اصالً وی بر چه دین و مدهبی است؟ آیا زندگی و هستی را زیبا و معنامند
میبیند یا زشت و ناخوشایند؟ چگونه است که در بینش ،جبرباور است اما در کنش،
اختیارمحور؟! باألخره عقل راهگشاست یا راهنما؟
حافظ اینگونه است؛ از یک سو به گوش خود و مخاطب نجوا میکند که بر در ارباب
بی مروت دنیا مروید« :حافظ آب رخ خود بر در هر سفله مریز /حاجت آن به که بر قاضی
حاجات بریم» (حافظ.)421 :1713 ،
اما از سوی دیگر ،دیوانش سرشار از درخواست و تمنا از پادشهان و وزرا و والیان وقت
است که به گواه تاریخ بعید مینماید همگی درخور درخواست و تمجید بوده باشند؛ ازجمله
شاه یحیی« :حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است /از بهر معیشت مکن اندیشه باطل»
(همان .)411 ،یا شاه منصور« :وام حافظ بگو که باز دهند /کردهای اعتراف و ما گوهیم»
(همان .)467 ،از یک سو نیز بر آن است که گفتار و کردار آدمی ،مقهور جبر محتوم است:
 /که از آن دست که او میکِشدم میرویم»
«من اگر خارم و گر گل چمنآرایی هست
(همان .)464 ،از سوی دیگر از وی میخواهد که از رهروی شرّ بپرهیزد و در جاده صواب
و نیکی گام زند .گاهی هم خرد و خردمندان را به باد سخره و سرزنش میگیرد« :ما را ز
منع عقل مترسان و می بیار /کاین شحنه در والیت ما هیچکاره نیست» (همان .)23 ،او
گاه مخالفان خویش را به کمخردی و خروج از چهارچوب عقل متهم میکند« :ناصحم
گفت که جز غم چه هنر دارد عشق /برو ای خواجه عاقل هنری بهتر از این» (همان،
.)431
بههمینترتیب ،گاه چنان سرمست و دلربوده شیراز است که آن را خال رخ هفت کشور
مینامد و گاه در غایت دلزدگی و دلگرفتگی ،در پی برون بردن رخت و پخت خویش از
آن سامان است! مدام آنان را که نصیحتش میکنند از خود میراند و در مقابل ،خود
پیوسته بر منبر موعظه میرود و او را که به نصیحتش گردن نهد ،سعادتمند و مقبل
میخواند! همواره دم از لزوم پیروی از پیر میزند حالآنکه خود تا آنجا که از شواهد و
قرائن بر میآید ،پیروی پیری شناختهشده نکرده! پی در پی اقرار و سفارش میکند که
هرچه دارد از ورد سحر و دعای نیمهشب و خلوت قرآن است؛ اما به همان اندازه نیز
وسوسهگری میکند که «من چه گویم که قدح نوش و لب ساقی بوس /بشنو از من که
نگوید دگری بهتر از این» (همان.)431 ،
بهراستی علت این همه ناهمخوانی و دوگانگی چیست؟ چرا حافظ از این حیث،
تشخصی ممتاز در میان ادبای این مرز و بوم دارد؟ چنانکه محقق درباره وی چنین زبان
به اعتراف میگشاید که «وقتی میخواهیم وارد حوزه تفکر ایرانی و ادب فارسی شویم،
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مشکلترین کار سخن گفتن درباره حافظ است» (خالدیان .)71 :1711 ،از این رهگذر چه
رهاوردها و کارکردها برای جهان شعری وی رقم خورده است؟ برای پاسخ به این پرسشها،
ناگزیر باید ابتدا نگاهی هرچند گذرا به ماهیت تناقض انداخته ،سپس ریشههای آن را در
کالم حافظ به بحث و بررسی نهاد.
 .1حافظ و تناقض
ناهمگونی و ناسازگاریهای مذکور که معموالً عنوان تناقض به خود میگیرد ،مقولهای
سابقهدار و شناختهشده در عالم حافظپژوهی است .1تناقض از آن رو که به نوعی ،جزئی
جداییناپذیر از ادوار فکری هر بشر و ادیب است ،و همواره یکی از مالزمان قافله
آفرینشهای فکری و ادبی بوده .البته مانند هر مفهوم انتزاعی دیگر ،مبحث تناقض نیز
مشمول نسبیت و ضریب ظهور و بروز است؛ بدان معنی که گاه شاعری چون مولوی بدان
دلیل که هم توجه چندانی به صنعتگری ادبی ندارد و هم از آن جهت که آثارش همگی
تنها در دورهای خاص از زندگی وی -که اغلب بر یک سیرت و سان سپری گشته تبلور
یافتهاند -بسیار به ندرت دستخوش تناقض گشته است .اما در مقابل ،ذهن و زبان حافظ
که هم بر کاربرد تمامی امکانات زبانی تأکید بلیغ دارد و هم اشعارش محصول ادوارمختلف زندگانی وی بوده -سرشار از تناقض است.
اکنون پرسش آن است که آیا این همه را باید بهسادگی و آسانی به دگرگونیهای
فکری حافظ در گذر زمان نسبت داد؟ یعنی چنانکه نگارنده مقاله «جلوههای تناقض در
کالم حافظ» میپندارد ،کلیت این تناقضات را باید تنها از دریچه روند طبیعی تحول سیر
فکری بشر از جوانی و خامی تا پیری و پختگی نگریست (کیانپور)11 :1717 ،؛ بدون توجه
به این حقیقت که اوالً معلوم نیست کدام سروده به کدام دوره از زندگانی حافظ تعلق دارد
و ثانیاً آیا احتمال برخورداری حافظ از تناقض خالق دور از ذهن است؛ همانکه شفیعی
کدکنی درباره آن مینویسد« :هر هنرمند بزرگی در مرکز وجودی خود ،یک تناقض ناگزیر
دارد! تناقضی که اگر روزی به ارتفاع یکی از دو نقیضین منجر شود ،کار هنرمند تمام
است» (کدکنی.)14 :1737 ،
یا آنگونه که در مقاله «هنر ،پیوند تناقضهاست» آمده ،این همه« ،انگارههایی
متناقضنما» هستند و با ابزار تأویل و شکاف الیههای روساخت متن میتوان به
ژرفساختی رسید که در آن جملگی این تناقضها به آشتی میگراید (نوشادی:1713 ،
)2؛ حالآنکه تأویل ،ابزاری لغزشپذیر است که گاه حتی ناخودآگاه در خدمت تفسیر به
رأی و مصادره متن به سود عقاید شخصی مفسر قرار میگیرد .در این راستا ،به بستر
تاریخی-اجتماعی عصر حافظ نیز بهعنوان زمینه بروز تناقض در دیوان وی اشاراتی
سربسته و کم شرح کردهاند؛ ازجمله زرینکوب تبعات فاجعه حمله مغول ،فساد حکومتی
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حاکم بر جامعۀ آن دوران را در واکنشهای گسیخته حافظ دخیل دانسته است.
(زرینکوب)43 :1767 ،
این آراء و برداشتهای بعضاً درست و بجا ،اغلب بدون عنایت به دیگر علل عمده
تناقضآفرینی و کارکردهای آن حاصل شده است که غفلت از آنها هرگونه قلمفرسایی
در باب اصل تناقض در کالم حافظ یا هر شاعر دیگر را به نتایجی سطحی یا غیرعلمی
میرساند؛ آنهم جایی که منتقدانی چون دیوید دیچز معتقدند که کار شعر ،سوا از بستر
تاریخی آن ،افشاگری ماهیت متناقض جهان خود و پیرامون است و به حقیقتی که شاعر
بیان میکند ،تنها از منظر تناقض میتوان دست یافت (دیچز.)14 :1721 ،
اما از میان علل عمده (و البته محتمل) تناقضمندی شعر حافظ ،یکی خصیصه
دروغپردازی هنری است که نگارنده رد پایی از آن در هیچیک از مقاالت و نوشتار مربوط
به موضوع مشاهده نکرد و دیگری ،اغماض معمای وجود و ناتوانی آدمی در گشودن راز
آن است که گرچه در آثاری چون ساحت بینش حافظ از داریوش شایگان و «دواعی و
موانع شعر گفتن موالنا و حافظ» از عبدالکریم سروش به اصل موضوع پرداخته شده،
همگی یا در حد اشاره یا استشهادی برای مستندسازی ایدههای نویسنده است.
 .1-1دروغپردازی هنری
مراد از دروغپردازی هنری ( ،)Artistic Lieدم زدن شاعر و ادیب و هنرمند از چیزی
است که عمالً خود ایمانی راسخ بدان ندارد و تنها این اقتضای زیباشناختی کالم ،توانایی
خالق ادبی و همراهی با جریانهای فکری-ادبی عصر است که وی را به انعکاس آن بینش
و اندیشه ترغیب میکند .4توضیح بیشتر آنکه وقتی برای مثال شاعری در اوج تسلط
انگارههای عرفانی بر گستره غزل فارسی ،پا به گود طبعآزمایی مینهد ،گویی بهشکلی
ناخودآگاه و بخشنامهوار ،وی نیز خود را ملزم به بهرهوری از آبشخورها و باورهای عرفانی
مییابد؛ چراکه عرفان با آن ذخیره پایانناپذیر رازآلودگی و در عین حال لطافتبخشیهای
شاعرانه ،منبعی اجتنابناپذیر برای قوه خالقه و طبع شاعر است تا تصاویر و زیباییهای
نوین ادبی خلق کند .این رویکرد ناخودآگاه هنری-ادبی را بهروشنی در ادبیات معاصر
ایران نیز میتوان مشاهده کرد؛ آنجا که به یمن توفیق چشمگیر آثار نومیدیمدار نیما،
اخوان ،شاملو و فروغ ،دیگر سرایندگان همعصر نیز بناچار جویای آنند که در هر قطعه و
سروده ادبی ،در کوس نومیدی بدمند !7این عراضه ادبی-هنری تنها دامنگیر ادب فارسی
نبوده است؛ چنانکه بهعنوان مثال تحقیقات شکسپیرشناسی نشان میدهد که وی نیز
در عین خلق شاهکارهایی خردمدارانه و انساندوستانه نظیر هملت و مکبث و شاهلیر ،خود
مالکی استثمارگر و بیگذشت بوده است (رینالد.)24 :1771 ،
در این موضع ،منطق پژوهش ایجاب میکند که نمونهها و شواهدی از این خصیصه
بهعنوان یکی از عوامل زمینهساز تناقض در شعر حافظ ارائه شود .اما واقعیت آن است که
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فقط در صورت اعتراف یا تصریح خود شاعر در منبعی موثق (مانند مجموعهخاطرات ،اتو
بیوگرافی یا شرحی بر آثار بهعنوان کارنامهای مشروح از جزئیات زندگانی عملی و فکری
وی) است که میتوان در این خصوص قضاوت دانشپسند کرد .متأسفانه در باب حافظ
چنین امکاناتی در دست نیست و تنها از منظر ظن و گمان میتوان به مواردی اعترافگونه
اشاره کرد؛ بهویژه در ابیاتی که وی بر خود انگ ریاکاری و دروغورزی میزند« :صراحی
میکشم پنهان و مردم دفتر انگارند /عجب گر آتش این زرق در دفتر نمیگیرد» (حافظ،
 .)111 :1713یا «حافظ به زیر خرقه قدح تا به کی کشی /در بزم خواجه پرده ز کارت
برافکنم» (همان.)411 ،
شواهدی دیگر از دیوان -که شاید بتوان آنها را نیز دلیلی محتمل بر ارتکاب دروغ
هنری در کارنامه فکر و عمل حافظ دانست -جدال بیوقفۀ وی با منتقدان است؛ بدان
معنی که هیچ معلوم نیست ایرادهایی که منتقدان از شعر وی میگرفتهاند ،تنها در باب
زبان و بیان ادبی وی بوده باشد ،بلکه امکان این نیز هست که انگشت اعتراض ایشان به
سوی همین تناقضات مکرر هم دراز بوده است .این ظن و احتمال زمانی قوت میگیرد که
حافظ خود نیز آشکار میکند که سابقه صنعتگری با خلق دارد« :حافظم در مجلسی
دردیکشم در محفلی /بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت میکنم» (همان.)411 ،
همانگونه که میبینیم ،در مصرع نخست صحبت از دوگانگی شخصیت و کردار است؛
پس در این بیت ،صنعتگری نمیتواند به معنای معمول ادبی آن باشد.
 .1-1بغرنجی و گرانباری مسأله وجود
دیگر عامل ظهور و بروز تناقض در شعر حافظ که به زعم نگارنده از برجستهترین عوامل
اصلی قلمداد میشود ،حقیقت انکارناپذیر عجز آدمی در برابر حل معمای وجود است که
پیچیدگی و اغماض آن همواره محرک ندانمگریها و ابهامپردازیهای خیاموار و حافظانه
بوده .چالش و جستجویی دیرین که معموالً با سوال مشهور «از کجا آمدهام آمدنم بهر چه
بود» رقم میخورد .همان پرسش کهن که چون به پاسخی قانعکننده میرسد ،به ظهور
مولویها و جهانبینیهای خوشبینانه میانجامد و آنگاه که از گردونه تردید و ناباوری
جواز گذر نمییابد ،به پدیداری حافظها و خیامها و بینشهای ابهامآلود ختم میشود.
ابهامی که در صورت تداوم به گونهای سلسلهمراتبی به وقوع سه واکنش روانشناختی
یعنی سرگشتگی و سرگردانی ،خودنکوهی و خویشتنستیزی و سرانجام ،سرکشی و طغیان
میگراید .فراوان است ابیات و اشعاری از دیوان حافظ که بازتابی از این سه واکنش فردی
شاعر در برابر ابهام و ندانستن و نتوانستن است و چنانکه در ادامه میآید ،این هرسه آن
روی دیگر سکه تناقض هستند که بخشی از جهان شعری حافظ را شکل دادهاند؛ جهانی
که بخش دیگر آن نمایانگر راهدانی و خودباوری و تسلیم و رضاست!
 .1-1-1سرگردانی و سرگشتگی
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امروزه در تحقیقات روانشناختی در ساحت ادبیات و هنر ،جلوههای افسردگی ،جنون،
مالیخولیا و سرگردانی را بهعنوان زیرمجموعههای عارضه روانپریشی به مطالعه میگذارند؛
عارضهای که مشخصه بارز بسیاری از هنرمندان و ادیبان بوده است .چنانکه اکثر
شاهکارهای هنری ازجمله آثار جیمز جویس ،ادگار آلن پو و کافکا را محصول ماهرانه
بحرانهای روان پریشی میدانند (آدلر .)443 :1731 ،از مهمترین نمودهای روانپریشی
در یک متن ،همین تبلور تناقضات است که هم از وجود دوراههها و ابهامات الینحل در
زندگانی نویسنده و سراینده خبر میدهد و هم مخاطب را چه در باب متن و چه درباره
آفریننده آن بر سر دوراهی مینهد؛ زیرا گزارههای ناسازگار متن عمالً هر برداشت و
نتیجهگیری را عقیم میگذارد.
این درست همان چیزی است که درباره حافظ صدق میکند؛ چنانکه سیر پژوهش
درباره هیچیک از شاعران کالسیک پارسیسرا به اندازه وی با برآیندهای زبانی ناشی از
ابهام و تناقض یعنی «احتماال»ً« ،شاید»« ،اما» و «اگر» مواجه نبوده است .با اینهمه از
میان جلوههای روانپریشی در شعر حافظ تنها بحران سرگشتگی است که بهگونهای
ملموس خودنمایی میکند و آن نیز محصول بزرگترین دوراهی زندگی وی یعنی «دوراهی
دانستن و ندانستن» یا به زبان بیپردهتر «دوراهی باور و کفران» است که گاه به ظهور
اشعاری باورمندانه همچون «در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد» یا «دوش دیدم که مالئک
در میخانه زدند» ،انجامیده است و گاه به خلق تندروانهترین و بحثبرانگیزترین بیت از
دیوان منجر شده است« :پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت /آفرین بر نفس پاک
خطاپوشش باد» (حافظ.)31 :1714 ،
حافظ بارها به سرگشتگی و حیرانی خویش اعتراف میکند تا جایی که خود اقرار
میدهد به افسانه سرگردانی مبدل شده است« :شدم فسانه به سرگشتگی و ابروی دوست/
کشید در خم چوگان خویش چون گویم» (همان .)461 ،نیز« :دوستان عیب من بیدل
حیران مکنید /گوهری دارم و صاحب نظری میجویم» (همان.)464 ،
این تحیّر و دوگانگی به نوبه خود به درجازدگی و درماندگیای ختم میگردد که
محصول آن نیز در شعر حافظ ،ابیاتی گویای غفلت و رکود و سکون است که شاعر در
آنها مدام بر خویشتن خویش نهیب میزند که« :کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در
پیش /کی روی ره ز که پرسی چه کنی چون باشی» (همان .)711 ،یا« :ای دل به کوی
عشق گذاری نمیکنی /اسباب جمع داری و کاری نمیکنی //چوگان حکم در کف و گویی
نمیزنی /باز ظفر به دست و شکاری نمیکنی» (همان.)771 ،
به تبعیت همین سردرگمی است که شاعر در واکنشی ناخودآگاه و پیشبینیشدنی
خویشتن را فردی قادر و قابل نمیبیند که در کشمکش با عقدههای فکر ،پایداری کند و
از این رهگذر زانوی اقرار بر زمین میزند که «مرد این بار گران نیست دل مسکینم» یا
«این متاعم که همی بینی و کمتر زینم»! این همه ،تصویرگر شخصیتی دودل و بر سر
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دوراهی است که همچنان در بند گرههای ناگشوده جهان درون و بیرون است؛ گرههایی
که پیامد ناگشوده ماندن آن به زبان امروز به «کم آوردن» و اعتراف به عجزی راه میبرد
که پیاپی در دیوان حافظ اتفاق میافتد؛ ازجمله در بیت زیر که شاید آشکارترین تجلیگاه
عجز و ناتوانی ناشی از سرگشتگی و درماندگی در غزل حافظ است« :چو بر در تو من
بینوای بی زر و زور /به هیچ باب ندارم ره خروج و دخول //کجا روم چه کنم چاره از کجا
جویم //که گشتهام ز غم و جور روزگار ملول /چه جرم کردهام ای جان و دل به حضرت
تو /که طاعت من بیدل نمیشود مقبول» (همان)414 ،
تمامی چنین ابیات و اشعاری در دیوان حافظ در حالی بروز یافته که به موازات آنها
این گمشده لب دریای ابهام ،همچنین مدعی است گوهری که در پی آن کون و مکان را
جستجو کرده فراچنگ آورده و مشکل خویش را بر پیری از مغان حل نموده است؛
چندانکه خود میگوید« :بعد از این نور به آفاق دهم از دل خویش /که به خورشید
رسیدیم و غبار آخر شد» (همان)111 ،
با اینهمه ،تبلور تلقیات و اشارات خودنکوهانه و جهانستیزانه در دیوان نیز -که پیامد
مستقیم همین سرگردانی مفرط تواند بود -همچنان شبهه دروغپردازی هنری را در کنار
امکان نسبت دادن این تناقضات به مراحل مختلف زندگانی حافظ یا عصر آشفته زندگانی
وی قوت میبخشد.
 .1-1-1خویشتنستیزی
خودنکوهی پیامدی ناگزیر است که معموالً چالش سرگردانی به دنبال دارد و زمانی اتفاق
میافتد که ناتوانی فرد در گرهگشایی از مشکالت فکری و گزینش یکی از دو یا چند راهِ
پیش رو ،وی را به سوی خودسرزنشگری سوق میدهد .این مضمون نیز در غزلیات حافظ
نمودی آشکار دارد .برای نمونه در ابیات زیر ،شاعر پس از صحه نهادن بر بیسامانی و
شوریدهسری خود ،زبان به نکوهش و طعن خویش میگشاید« :زهد رندان نوآموخته راهی
به دهی است /من که بدنام جهانم چه صالح اندیشم //شاه شوریدهسران خوان من بیسامان
را //زآنکه در کمخردی از همه عالم بیشم» (همان.)476 ،
حافظ نیز همچون هر فرد دیگر وقتی اینچنین دستخوش نارضایتی و چالش با خود
میشود ،به نوعی شکاف شخصیت یا شخصیت دوقطبی دچار آمده ،مدام در حال
جابهجایی میان این دو است؛ به گونهای که گاه شخصیتی مستقل و بیرون از وجود خویش
برای «حافظ» قائل میشود و به مقابله با او بر میخیزد .برای مثال« :ز باده خوردن پنهان
ملول شد حافظ /به بانگ بربط و نی رازش آشکاره کنم» (همان .)414 ،یا «حافظم گفت
که خاک در میخانه مبوی /گو مکن عیب که من مشک ختن میبویم» (همان.)464 ،
همچنین« :مگو دیگر که حافظ نکتهدان است /که ما دیدیم و محکم جاهلی بود» (همان،
.)127
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خودسرزنشی و ابراز ناخشنودی از خویشتنی که شاعر با او احساس یگانگی و هماهنگی
نمیکند ،در شعر حافظ در حد موتیف ،مجال تکرار یافته است .تا بدانجا که حتی گاه خود
در چرخشی ناگهانی از خویش در میخواهد که دست از به اصطالح خودخوری برداشته
به سپری کردن فرصت به عیش روی آورد« :مگذران روز سالمت به مالمت حافظ /چه
توقع ز جهان گذران میداری» (همان)473 ،؛ «چون نیست نقش دوران در هیچ حال
ثابت /حافظ مکن شکایت تا می خوریم حالی» (همان.)713 ،
اما تقابل و تضادی که اعترافات خودشکنانه حافظ به بار میآورد ،آنجاست که وی در
خودستایی داد سخن میدهد .او اغلب هم برای اشعارش تأثیراتی فرازمینی قائل است که
ساکنان عرش و ملکوت و کرسی را دستخوش گیرایی و دلنشینی خود میکند؛ آنهم با
چنان خودباوری و تلقی شیرین از خویشتن که گویی سراینده هیچگاه در حضیض
سرخوردگی به سر نبرده است که اینک مدعی است قدسیان شعرش از بر میکنند ،سرود
مجلسش فلک به رقص میآورد ،اگر سفینه غزلش به دریابار رسد ماهیان از شوق در به
نثار خواهند آورد و آنگاه که او لب به غزلسرایی میگشاید ،ناهید خدایبانویی شعر و
طرب از دست مینهد« :درر ز شوق برآرند ماهیان به نثار /اگر سفینه غزل حافظ رسد به
دریایی» (همان.)771 ،
 .6-1-1طغیان و سرکشی
اگر سرگشتگی و بر دوراهه ماندن قهرمانان داستانهای حماسی معموالً به فاجعه
میانجامد ،این رخداد در باب شاعری ابهامزده چون حافظ با درغلطیدن به چرخه سرکشی
و طغیان بهعنوان پیامد ناگزیر خودنکوهی و خویشتنستیزی به وقوع میپیوندد .زیرا بر
اساس توازن و تعاملی که میان جهان درون و بیرون هر انسان بر قرار است ،چند و چون
جهان خارج ،نمایهای خواهد بود که زاویه و شیوه نگرش ما از پشت پنجره جهان درون
فرا روی ما خواهد گشود .به عبارت دیگر ،تصویر کالنی که آن را با عنوان جهانبینی
میشناسیم ،همان بازتاب و بازساختۀ ادراکات ما از هستی و وجود است؛ ادراکی که چون
در جهان فکری فرد به توفیق تولید تصویری مطلوب و معنامند از هستی و وجود نائل
میآید ،مولّد جهانبینی خوشبینانۀ امثال مولوی میشود که به یمن این تصویر خوشایند،
همهچیز را زیبا و به جا و شایسته میبینند« :کل عالم صورت عقل کلست /کوست بابای
هر آنک اهل قل است //چون کسی با عقل کل کفران فزود /صورت کل پیش او هم سگ
نمود //صلح کن با این پدر عاقی بهل /تا که فرش زر نماید آب و گل //من که صلحم دایما
با این پدر /این جهان چون جنتستم در نظر //هر زمان نو صورتی و نو جمال /تا ز نو دیدن
فرو میرد مالل //من همیبینم جهان را پر نعیم /آبها از چشمهها جوشان مقیم» (مولوی،
.)417 :1734
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اما همین هستی و وجود از دید حافظ و همسنگرانش باری سنگین و ناعادالنه است
که بر دوش انسان نهاده شده .از آنجا که منطق چنین تحمیلی نیز نامعلوم و مرموز است،
چارهای جز ابهامپردازی و ندانمگویی برای شاعر باقی نمیماند« :ساقیا جام میام ده که
نگارنده غیب /نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد //آن که پر نقش زد این دایره مینایی/
کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد» (حافظ.)114 :1713 ،
حافظ در اکثر ابیاتی که اینچنین از پیچیدگی و رازآلودگی معمای وجود دم میزند و
به بهانه این که «کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را» دستبهدامن بادهگساری
و فراموشکاری میشود ،اما ضرورت سرنوشتساز شناخت خود و جهان پیرامون ،باز او را
به گود پرسوجو و کاوش و کنکاش میکشاند 1و آنگاه که هرچه بیشتر میجوید ،کمتر
مییابد ،در واکنشی به موازات سرگشتگی و خودستیزی به طغیان بر ضد همه نظامهای
حاکم بر هستی و وجود آدمی و ساختار و روابط اجتماعی رو میآورد؛ رویکردی که پیش
از وی خیام با زبانی خفیفتر و محافظهکارانه در پیش گرفته بوده است .اما در شعر حافظ،
مصلحت مالحظهکاری چنان به یک سو نهاده میشود که از ناظم خلقت تا مردم زمانه به
باد انتقاد گرفته میشود و ازاینپس همهچیز رنگ و بوی اعتراض و سرکشی به خود
میگیرد؛ از نرگس ساقی که عربدهجویی میکند و معشوقهای که جز زخم زبان کار دگر
نمیداند گرفته تا مدعی و حسودی که چوب در چرخ خالقیت حافظ میگذارد و محتسب
و صوفی و زاهدی که وی را درک نمیکنند! دقیقاً جهانی سرشار از نزاع که تناسبی ناگزیر
با جهان درون شاعر دارد که به قول خود وی پر ز فغان و غوغاست!
از میان همۀ جلوههای گردنکشیهای حافظانه 2در برابر واقعیتهای جهان بیرون ،به
چالش و سخره گرفتن خلقتی که ناظمش از آن به خلقت احسن و بیفترت و نقص و
کاستی یاد میکند ،6سبب بروز یکی از بارزترین تناقضات بینشی در جهان حافظ شده
است .بدین قرار که در قرآن نظم نوین حاکم بر خلقت ،تحت عنوان برهان نظم ،یکی از
برترین استنادات پروردگار در اثبات وجود و حکمت بالغه خویش مطرح میشود .بسیاری
از ادبای دینمدار زبان فارسی (همچون مولوی ،عطار ،سنایی و نظامی) نیز در
نطریهپردازیهای الهیاتی خویش بر این ادعا مهر تأیید نهاده ،آن را ترویج کردهاند؛ برای
نمونه نظامی در این باره میسراید« :در عالم عالم آفریدن /به زین نتوان رقم کشیدن»
(نظامی.)17 :1731 ،
اما چنان به نظر میرسد که روح منتقد و پرسشگر حافظ نهتنها چنین منطق و حکمتی
را درک نمیکند ،بلکه آشکارا کمر به نقض آن میبندد و به تبع پر خطا دانستن قلم صنع،
هم عالم خلقت را مستحق بازبینی و دگرگونآفرینی معرفی میکند« :آدمی در عالم خاکی
نمیآید به دست /عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی» (حافظ.)747 :1713 ،
او همچنین تمام امور اخروی مترتب بر این خلقت و حکمت را به باد طنز و طعن
میگیرد؛ آنگونه که در ابیات زیر بهشت را به باغ ارم و منتگذرایهای پروردگار بر نوع
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بشر را به نخوت شداد تشبیه میکند« :آمرزش نقد است کسی را که در اینجا /یاری است
چو حوری و سرایی چو بهشتی //مفروش به باغ ارم و نخوت شداد /یک شیشه می و
نوشلبی و لب کشتی» (همان )477 ،و اگر کسی منکر آن است که باغ ارم و نخوت شداد
ممکن است اشاره به صاحبمنصبی یا پادشاهی زمینی باشد ،کافی است بیت زیر را فرا
رو داشته باشد تا دریابد که حافظ این بار به زبانی آشکارتر ،پاداش بهشت (که برترین مزد
الهی است) را درخور رنجی که آدمی باید در دنیا متقبل آن شود ،نمیداند« :دولت آن
است که بی خون دل آید به کنار /ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست( »3همان،
.)27
حافظ نهتنها با کلیت فلسفۀ بهشت و دوزخ مشکل دارد ،بلکه حتی جزئیات آن را نیز
دستپرماس سرکشیهای خود میکند :فردا اگر نه روضه رضوان به ما دهند /غلمان ز
روضه و حور ز جنت به در کشیم» (همان .)422 ،به موازات این ،باید تمامی ابیات و
اشعاری را که مبلغ بیگناهی انسان ،مستحق کرامت بودن گناهکاران و آمرزش بی چون
و چرای بادهپرستان است ،در مطمح نظر داشت« :قدم دریغ مدار از جنازه حافظ /که
گرچه غرق گناهست میرود به بهشت» (همان)64 ،؛ یا «حافظ روز اجل گر به کف آری
جامی یکسر از کوی خرابات برندت به بهشت» (همان.)67 ،
اما آنچه این رویکردهای طغیانآمیز حافظ را به یکی از مهمترین جلوههای تناقض در
شعر او مبدل کرده ،آن است که وی را گاه و بیگاه در کسوت یک عارف و به تبعیت از
اصول عرفانی ،مروج اصل بنیادین تسلیم و رضا مییابیم! کم نیست ابیاتی در دیوان حافظ
که مشوق فرمانبرداری محض عارفانه و پرهیز از گردنکشی در برابر مشیت مقدر است و
شگفتتر از آن ،ابیاتی است که همه نقص و کاستیها را به خود نسبت میدهد« :هرچه
هست از قامت ناساز بی اندام ماست /ورنه تشریف تو بر باالی کس کوتاه نیست( »1همان،
.)23
همچنین ابیات و اشعاری که مدعی درک شاعر از بنای وجود و هستی بر عشق ازلی
و پابندی وی بدان است ،بر عمق تناقض مورد بحث دوچندان میافزاید« :رهرو منزل
عشقیم و ز سرحد عدم /تا به اقلیم وجود اینهمه راه آمدهایم //سبزه خط تو دیدیم و ز
بستان بهشت /به طلبکاری این مهرگیاه آمدهایم» (همان.)416 ،
دیگر حقیقتی که به این تناقض دامن میزند ،آن ذهنیت و هاله قدسی است که از
حافظ در حافظه جمعی ایرانیان بر جا مانده .چگونه ممکن است مردی که قرآن را با
چهارده روایت اندر سینه دارد و ملقب به لسانالغیب است و پیشگویی میتواند و دیوانش
همچون قرآن مرجع فال و مرادطلبی مردمان است ،دستکم در بخشی از زندگانی خویش
اینچنین با خالق خویش دستبهگریبان بوده باشد؟! نزاع و کشمکشی که اگر نبود ،دم
زدن از صلحی نیز که عاقبت میان او و ایزد رخ داده بیمعنی میبود« :شکر ایزد که میان
من و او صلح افتاد /حوریان رقصکنان ساغر شکرانه زدند» (همان.)171 ،
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 .6کارکردهای تناقض در شعر حافظ
همانگونه که پیش از این اشارهوار گفته شد ،تناقضنماییهای روانپریشانۀ برخی از
هنرمندان و ادیبان ،سرچشمه زایا و خالق کارگاه هنری ایشان بوده .این حقیقتی است
که میتوان از آن تحت عنوان تناقض خالق در برزخ وجود شاعر یاد کرد؛ نکتهای که
جَسته و گریخته در مطالعات تناقضشناسی حافظ به زبان و عبارات گوناگون به چشم
میخورد ،اما معموالً تنها به ذکر بیان مصادیق تناقض اکتفا شده ،از بیان آنکه این
تناقضات دقیقاً چه نوآوری یا کمالبخشی به بار آورده است ،کمتر نشانی به چشم میخورد.
با این وصف ،پنج کارکرد ادبی و فکری که از دید نگارنده تناقض برای شعر حافظ
داشته است ،بازگو میشود:
 .1-6تعمیق ابهام و ایهام
بر هیچکس پوشیده نیست که حافظ بخشی از موفقیت خود را مدیون چالشهای ادبی و
فکری است که به واسطه شگردهای ابهامگری و ایهامپردازی پدید آمده .ازجمله ابزار
حافظ در تحقق این ترفندها یکی همین تناقض بوده که فیالواقع جانمایۀ ابهام و ایهام
است و بهراستی نمیتوان بر متنی ادبی بی حضور تناقض ،فضایی مبهم و موهوم حاکم
نمود و مخاطب را بر دوراهی پرسشهای کهن یا بازیهای زبانی و بیانی متحیر کرد .بیت
زیر از نمونههای اعالی این ادعاست که هر دوی این پرسش و بازی را در خود نهفته دارد:
«چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش /زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست»
(همان.)26 ،
این شگرد میخکوب کردن مخاطب بر دوراهیِ پرسشهای چالشبرانگیز ،پیش از حافظ
نیز نمونههایی عالی در عرصۀ ادب فارسی دارد؛ بهویژه ابهام آگاهی یا ناآگاهی رستم از
فرزندی سهراب که همچنان موضوع بحث و بررسی در محافل و مقاالت ادبی است.
 .1-6تحقق نظم پریشان
آنچه کلیت غزل حافظانه را از دیگر غزلیات تشخص و تمایز میبخشد ،پریشانی نظم آن
است .یعنی در غزل وی برخالف سنت غزل فارسی ،چنان است که هم هر بیت برای خود
استقاللی دارد و میتواند از چیزی متفاوت با قبل و بعد از خود سخن بگوید (درحالیکه
در ژرفساخت غزل ،زنجیرهای نامرئی ،پیوند عمودی غزل را نیز حفظ میکند) و هم
میتواند آرایی ضد و نقیض را در خود جا بدهد .تناقض ازجمله عواملی است که در تحقق
این مهم دخیل بوده است .ناگفته پیداست تناقض فی نفسه حامل دوگانگی و پراکنش
بوده ،به خودی خود هر متن را دستخوش تفرقه هنری میکند .برای نمونه در بیت زیر
شاعر با لحنی پشیمان و گالیهمند ،مخاطب را از رنج سرگردانی عشقورزی و عاشقپیشگی
بر حذر میدارد« :هر که خواهد که چو حافظ نشود سرگردان /دل به خوبان ندهد وز پی
ایشان نرود» (همان)123 ،؛ درحالیکه در ابیات پیشین ،بالکل چیزی دیگر تبلیغ و ترویج
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میکند؛ یعنی خشنودی و رضایتمندی« :در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند /تا ابد سر
نکشد وز سر پیمان نرود //هرچه جز بار غمت بر دل مسکین من است /برود از دل من وز
دل من آن نرود» (همان).
در این راستا ،نباید تنوعی مخاطبپسند را که از رهگذر وجود تناقض و رقم خوردن
نظم پریشان حاصل میشود ،نادیده گرفت .در رقابتِ جذب مخاطب بیشتر ،یکی از
مهمترین عوامل برتریبخش حافظ بر دیگران ،همین است که هرکس با هر سلیقه و
بینشی میتواند جهان مطلوب خویش را در شعر وی بیابد؛ اما برای آنکه مخاطب مثالً با
اثری چون غزلیات شمس یا غزلیات سنایی ارتباط برقرار کند ،باید ترجیحاً کششی درونی
به عالم عرفان داشته باشد.
 .6-6گسترش عنصر داستانی جدال
دیگر عامل توفیق چشمگیر حافظ ،تبحر وی در به کارگیری عناصر و ظرفیتهای داستانی
در حیطه غزل بوده است .شخصیتپردازهای شگفت (نظیر محتسب ،رند ،پیر مغان و
معشوقه حاضرجواب) و همچنین گسترش عنصر جدال -که در نزاع با مدعی و حسود و
معشوق و زاهد و صوفی بسط یافته -گواهی بر این مدعاست .نقش بالفعلی که تناقض در
این مورد ایفا میکند ،آنجاست که ریشۀ تمامی این نزاعها در آرا و درنتیجه جبهه-
گیریهای متناقض این شخصیتها نهفته است؛ به عبارت دیگر ،انگیزه اصلی در این
کشمکشها بیشتر نقض ایده طرف مقابل است تا تضاد منافع؛ خاصه آنگاه که جدال خود
حافظ با ناظم و نظم حاکم را نیز به این جرگه بیفزاییم! این نزاع و جدال چندان در شعر
حافظ دامنهدار است؛ نا جایی که گاه شاعر نیز از تداوم آن خویشتن را بر حذر میدارد:
«حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود /با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است»
(همان.)71 ،
 .5-6گریزگاه متن و زبان انتقادی
شاعر یا نویسندهای که میخواهد زبان به انتقاد بگشاید ،باید بهتبع اصل شرط احتیاط،
در کالمش گریزگاهایی برای توجیه و خروج از مظان اتهام بگنجاند؛ آنهم منتقدی چون
حافظ که از یک سو با حکومتها و متشرعان خودکامه و متعصب روبهرو بوده و از سوی
دیگر نوک قلم انتقاد وی نهتنها متوجه مردم و قاضی و داروغه ،بلکه گاه متوجه عوالم
الوهی و اخروی نیز بوده است .تناقضگویی چارهای کارساز بوده که حافظ با آن راه را
برای گریز خویش از اتهام باز گذارده است؛ بدان صورت که اگر در ابیاتی مستقیم و
غیرمستقیم به نهادها و باورها میتازد ،وجود ابیات متناقض -که ایدههایی متضاد را تبلیغ
میکند -همچون مدرکی در دست شاعر است تا به پشتوانۀ آن رفع اتهام کند.
 .1-6وانمایی ابعاد گوناگون شخصیت حافظ
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یکی از حرمانهای بزرگ تحقیقات در عرصۀ ادبیات فارسی ،نبود اطالعات موثق و جامع
درباره سیر زندگانی و شخصیت واقعی بزرگان آن است .معموالً این متون برجا مانده از
ایشان است که اطالعاتی اندک و در هاله ابهام درباره آنان به دست میدهد .این کاستی
در باب حافظ که نه شمسالدین افالکی داشته تا شرح حالش را بنگارد و نه همچون
سعدی به تشریح سفرها و حوادث زندگانیش پرداخته است ،دوچندان احساس میشود.
در این میان ،باز این تناقض است که باعث شده دستکم تصویری نسبی و بهدور از
بزرگنماییها و افسانههای تذکرهنویسان از وی فرا دست آید .زیرا همانگونه که پیش از
این دیدیم ،از رهگذر این تناقضات است که میتوان برای نمونه دریافت شخصیت حافظ
در عین گرایش و پایبندی به پارهای از ارزشها و باورهای رایج ،همچون بسیاری از دیگر
خالقان شاهکارهای هنری و ادبی دستخوش روانپریشی خالق و نمودهای آن همچون
اعتراف به نادانیها و ناتوانیها ،سرگشتگی ،خودستیزی و سرکشی بوده است که گهگاه
وی را به سوی نقض همان ارزشها و باورها سوق میداده .این واکنشهای افشاگر
شخصیت در حالی به یمن وجود مقوله تناقض رخ داده است که غیبت آن در کارنامه
بزرگانی چون فردوسی ،مولوی ،عطار و نظامی موجب گشته تا تصویر دقیق و مطمئنی از
جهان شخصی و غیرادبی ایشان در دست نباشد .برخی از ابیات اعترافگونۀ حافظ ظرفیتی
بینظیر برای تحقیقات روانشناختی فراهم میکند« :کارم بدان رسید که همراز خود کنم/
هر شام برق المع و هر بامداد باد» (همان)33 ،؛ «مگر دیوانه خواهم شد در این سودا که
شب تا روز /سخن با ماه میگویم پری در خواب میبینم» (همان.)416 ،
 .5نتیجهگیری
جهان شعر و اندیشۀ حافظ برآیندی است از همایش ابهاممندی ،ایهامپردازی ،رندستایی،
میپرستی ،تناقضگویی و انتقادگری .از میان این همه ،عنصر تناقض به گونهای کمسابقه
و بحثبرانگیز در شعر حافظ خودنمایی میکند .همین امر موجب پرداختن بسیاری از
پژوهشهای حافظشناسی به این مهم شده است که بیشتر بر بازنمایی مصادیق این
تناقضات تأکید داشته ،به تشریح زمینهها و کارکردهای این تناقضات التفاتی حاشیهای
نشان دادهاند.
پژوهش حاضر در کنار اشاره به برخی زمینهها و کارکردهای مورد بحث در تحقیقات
پیشین (ازجمله عواملی چون سیر تحول فکری ،متناقضنمایی و واکنش به رخدادهای
تاریخی-اجتماعی) ،دو علت دیگر را نیز بهعنوان عوامل زمینهساز ظهور و بروز تناقض در
کالم حافظ مطرح نمود .نخست احتمال خودآگاه یا ناخودآگاه گرایش وی به دروغپردازی
هنری است؛ یعنی دم زدن از چیزی که ادیب و هنرمند خود بدان اعتقاد و ایمانی راسخ
ندارد! شاید اعترافات پیاپی حافظ مبنی بر دوگانهکرداریها و صنعتگریهایش با خلق
نمودی از این عارضه ادبی مرسوم و معمول باشد .بغرنجی معمای وجود و ناگزیری ادیب
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اندیشمند از رازگشایی از آن عاملی دیگر اما خالی از شک و ریب است که حافظ را بر
دوراهی باور و کفران به بحران ابهامزدگی میکشاند و در نهایت به ورطه متناقضگویی در
میافکند .پیامد این دوراهی و ابهامزدگی در شعر حافظ در قالب سه واکنش سرگشتگی،
خودستیزی و سرکشی جلوهگر شده است که از دید نگارنده مسبب بروز بیشترین میزان
و عمیقترین نوع تناقض در دیوان حافظ هستند؛ بهویژه آنگاه که حافظ بنابر آموزهها و
اصول عرفانی ،از راهدانی و رضایتمندی و تسلیم و رضا سخن میگوید.
این همه اما آنگاه که به کارگاه طبع ظریف و توانمند ادبی حافظ درآمده ،نهتنها
موجب بیمعنایی یا آشفتهگوییهای مالیخولیایی نشده ،بلکه تحت عنوان آنچه محققان
ادبی و روانشناسی ،روانپریشی خالق یا تناقض زاینده مینامند ،به تحقق کارکردهایی
انجامیده است که با اطمینان میتوان گفت در غیاب آنها حافظ ،حافظ نمیشد .اینجاست
که میتوان دریافت چرا هر شاهکار را محصول وحدت نهایی امور متناقض میخوانند .در
شعر حافظ ،تحقق نظم پریشان ،تنوع مخاطبپسند ،تعمیق مقوله ایهام و ابهام ،گسترش
عنصر داستانی جدال ،وانمایی ابعاد وجودی و شخصیتی شاعر و توجیهپذیری و
اتهامگریزی ازجمله این کارکردهای تناقضزاد است.
پینوشت
 .1البته ناگفته پیداست که تناقض بهعنوان یکی از ابزارهای ادبی که در خدمت به چالش
کشیدن حس زیباشناختی مخاطب بوده و حافظ نیز بهخوبی از کارکردهای آن آگاهی
نشان داده ،از دایره این جستار بیرون است و تنها تناقضات عملی و شخصیتی شاعر در
کانون توجه قرار دارد نه تناقضات ادبی.
 .4شایان ذکر است که آنچه در این مبحث تحت عنوان دروغپردازی هنری مطرح میشود،
با آنچه نظامی گنجوی با شعار «احسن شعر اکذب او مینامد» تفاوت دارد؛ بدان معنی
که مقصود نظامی مشخصاً اغراق و بزرگنمایی شعری است .در مقابل شاید این سخن
مشهور سعدی را بتوان اشارهای به دروغپردازی هنری دانست :هان تا سپر نیفکنی از
حمله فصیح /کو را جز این مبالغه مستعار نیست //دین ورز و معرفت که سخندان
سجعگوی /بــر در سـلـاح دارد و کـس در حــصـار نـیـسـت» (سعدی.)166 :1761 ،
 .7البته شعار معروف نیما نیز مبنی بر این که «شاعر باید فرزند زمانه خویشتن باشد» و
در نتیجه اوضاع سیاسی–اجتماعی روزگار و موضع خود را خواه ناخواه در شعر بازتاب
دهد در این مورد بی تأثیر نبوده است .برای نمونه ،سهراب سپهری گاه و بیگاه به بوته
انتقاد گذارده شده که چرا به روزگار اوج بحرانهای سیاسی-اجتماعی ،شعر وی هیچ
نمود و نشانی از آن جریانات ندارد .به عبارت دیگر ،از وی انتظار داشتهاند که از چیزی
بگوید که برای وی محلی از اعراب نداشته است! نیما در نامهای به همسایه مینویسد:
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«ادبیاتی که با سیاست مربوط نبوده در هیچ زمانی وجود نداشته و دروغ است ...مفهوم
بیطرفی هم بسیار خالی و بیمعنی است» (پیروز.)73 :1711 ،
 .1چه اگر غیر از این بود ،این همه مضمون «وجود ما معمایی است حافظ که تحقیقش
فسون است و فسانه» در سراسر دیوان تکرار نمیشد.
 .2دیگر نمودهای سرکشی و طغیان حافظ که به تبلور عنصر جدال و کشمکش در شعر
وی دامن میزنند ،عبارتند از:
 در برابر زهد و ریای سازمانیافته« :ور نهد در ره ما خار مالمت زاهد /از گلستانش بهزندان مکافات بریم» (دیوان )421:یا «بیرون جهیم سرخوش و از بزم صوفیان /غارت
کنیم باده و شاهد به بر کشیم» (همان.)422 ،
 در برابر تقدیر و روزگار« :چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد /من نه آنم که زبونی کشماز چرخ فلک» (همان.)417 ،
 در برابر رنج و غم« :اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد /من و ساقی به همسازیم و بنیادش براندازیم» (همان.)421 ،
 در برابر ماللزدگی و محرومیتهای عشقی« :ساقی بیار جامی وز خلوتم برون کش /تادر به در بگردم قالش و الابالی //از چهار چیز مگذر گر عاقلی و زیرک /امن و شراب بی
غش معشوق و جای خالی» (همان.)713 ،
 در کشاکش با نفس و نفسانیات« :باده در ده چند از این باد غرور /خاک بر سر نفسنافرجام را» (همان.)11 ،
 .6برای نمونه نگ .سوره ملک ،آیه سوم و چهارم« :همان که هفت آسمان را طبقه طبقه
بیافرید در آفرینش آن [خداى] بخشایشگر هیچ گونه اختالف [و تفاوتى] نمىبینى
بازبنگر آیا خلل [و نقصانى] مىبینى .باز دوباره بنگر تا نگاهت زبون و درمانده به سویت
بازگردد».
 .3بدیهی است که این اشعار و اقوال با آنچه به نام سنت قلندری مبنی بر مسجدسوزی و
سجاده به می رنگین کردن و بتخانه بنا کردن میشناسیم تفاوتی اساسی دارد و آن این
است که در این هجمههای قلندرانه به مظاهر دینی مراد مبارزه معکوس با تشرع و
تدینی است که به واسطه استفاده ابزاری و تعصبات آتشافروز مذهبی ،کارکردی وارونه
پیدا کرده بوده است.
 .1البته اگر در این ابیات ،مخاطب را خداوند بینگاریم! زیرا از جمله موارد ابهامآفرین شعر
حافظ یکی همین نامعلومی مخاطب و معشوق زمینی یا آسمانی است.
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تحلیل گفتمان فراروایتی ،نقدی بر شعر روایی «سفر» شاملو
پوران(صدیقه) علیپور

1

چکیده
یکی از نظریههای مؤثر در تحلیل آثار ادبی ،گفتمان است .گفتمان به دستهای از سخنها
میگویند که در بافت اثر ادبی تعبیه شده و ورای متن و مؤلف است .این تئوری مجال مناسبی
را برای نقد و تأویل انواع مختلف ادبی ،خصوصاَ شعر روایی فراهم میکند.
شعر روایی ،بهعنوان یکی از رویکردهای جدید در ادبیات معاصر که توجه عدۀ زیادی از شاعران
معاصر را به خود جلب کرده است ،بهدلیل جوهری بودن ذاتش عالوهبر برخورداری از عناصر
بنیادی روایت ،با مفاهیم فرامتنی و فراروایی نیز درآمیخته است .همچنین بهدلیل ساختار
داستانیاش و رابطۀ تنگاتنگی که با ارزشها دارد ،در حوزۀ گفتمان ایدئولوژیک ،قابل بررسی
است.
این مقاله میکوشد تا از منظر نظریۀ گفتمان ایدئولوژیک ،بهعنوان نمونۀ نقد عملی به تحلیل
شعر روایی «سفر» از شاملو بپردازد.
واژههای کلیدی :گفتمان ،شعر روایی ،فرامتن و فراروایت ،شاملو ،شعر «سفر».

 .1مقدمه
یکی از مقولههای نظری مؤثر در امر نقد آثار ادبی در دوران معاصر ،مقولۀ گفتمان است.
گفتمان از نظر فوکو ،امکان طرح پرسشهایی درباره ادبیات و مناسبات متنی را فراهم
میآورد .بنابراین رابطۀ نزدیکی با آثار ادبی دارد (میلز)71 :1711 ،؛ بهویژه در تبیین و
تأویل مفاهیم متنی هر اثر .فوکو معتقد است وظیفۀ تفسیر آن است که آنچه را در فراسوی
متن پنهان است ،آشکار کند ( .)23 :1711او باور دارد که گفتگو فرا شد فهم متقابل است
و تحقیق کامل آن ،چیزی مشترک است بین نویسنده و مخاطب (نگ .نیچه و دیگران،
.)412-411 :1733
این مقاله بنا دارد در راستای رویکردهای مختلف نقد آثار ادبی و بنا بر همین نظریه ،به
تحلیل و تأویل شعر «سفر» شاملو -که از مبنایی ایدئولوژیکی برخوردار است -بپردازد.
این شعر ،در حوزۀ انواع ادبی جدید ،یعنی شعر روایی قرار میگیرد؛ شعری که پس از
 .1استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شهید باهنر
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مشروطه بهعنوان حوزهای رسمی به عرصۀ ادبیات راه یافت و خود موضوعی است که در
ادامه به آن میپردازیم .تاکنون درباره نقد آثار شاملو ،مقاالت و نوشتارهای مفصلی منتشر
شده است؛ اما این مقاله میکوشد نگاهی تازه و متفاوت را ارائه کند.
 .1-1گفتمان
گفتمان ( )discourseبهمعنای دستهای از سخنهایی است که بهشکلبندی گفتمان
واحدی تعلق دارند .گفتمانی که ورای متنها و مؤلفهاست (نگ .اسمارت-21 :1712 ،
 .)21پس هر عمل گفتمانی معینی را میتوان با معرفتی که تشکیل میدهد ،تعریف کرد
(همان .)62 ،از نظر فوکو ،نهادها ،وقایع سیاسی ،کردارها و فرایندهای اقتصادی نیز در
گفتمان تأثیر میگذارند (دریفوس و رابینو )111 :1713 ،و گفتمان همواره با سازوکارهای
فراگفتمان اجتماعی و فرهنگی جنبۀ همذاتی دارد (فوکو.)171-174 :1734 ،
برخی بر این باورند که گفتمان اصطالح فراگیری است که در بطن آن طیفی از
ایدئولوژیهای مختلف جای میگیرد (ایگلتون .)177-411 :1771 ،ایدئولوژی یا دیدگاه
فکری-اجتماعی عبارت است از مجموعهای از عقاید ،برداشتها و ارزشهای نظاممند که
در جامعه یا بخشی از آن جاری است .از نظر یارمحمدی ،ایدئولوژیها در متن هر اثر ،از
طریق مؤلفههای خاصی بهنام ساختهای گفتمانمدار قابل تحلیل است (.)127 :1771
پس آثار ادبی ،ازآنجاکه از طرفی اساساً بافتی درهم تنیدهشده از سخن جمعی دارند،
گفتمانمدار هستند و از طرف دیگر ،چون رابطۀ پیچیدهای هم با حقیقت و هم با ارزشها
دارند ،میتوانند گفتمانی ایدئولوژیک را ارائه کنند.
 .1-1شعر روایی
بارت معتقد است شعر همواره با نثر تفاوت دارد ،ولی این تفاوت ذاتی نیست .همواره با هر
زبان به مقولههای ابدی اندیشه فکر میکنیم؛ اما شیوههای گفتار (نثر یا شعر) براساس
موقعیتهای مختلف تعیین میشوند (بارت .)62 :1713 ،از نظر بارت ،شعر گزاره نیست،
بلکه جوهر است و طبیعتش را در درون خود دارد .درنتیجه برای اعالم هویت ،خیلی خوب
میتواند به نشانههای درونیاش متوسل شود (همان.)66 ،
نیما بهعنوان یکی از تئوریسینهای تحول در شعر معاصر باور داشت که باید یک مدل
وصفی-روایی را که در دنیای شعور آدمهاست ،به شعر بدهیم ( .)121 :1712از نظر او
زبان روایی-وصفی در شعر میتواند تجسم و عینیّت بخشیدن به مفاهیم را در ذهن
مخاطب ایجاد کند و شاعر میتواند هرگونه ذوق و هوش خود را آفتابی کند و به همۀ
جزئیات زندگی دست اندازد (همان.)72 ،
جورکش در بوطیقای شعر نو آورده است :از نظر نیما ،شعر و قصه دو ژانر تفکیک
شدهاند .البته نیما فقط به نقطه اشتراکهای این دو ژانر توجه دارد؛ یعنی جایی که شاعر
میخواهد تجربهای را به مخاطب انتقال دهد ( .)112 :1771نیما مهمترین عنصر اشتراکی
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بین قصه و شعر را زبان میداند .زبان در هر دو یک نقش را ایفا میکند؛ ولی انتخاب
کلمات ،تحلیل و ترکیب آنها در شعر موجب خلق معانی تازه میشود و در داستان رویکرد
خاص خود را دارد (همان.)111 ،
از نظر باختین ،سخن شاعرانه ماهیت اجتماعی دارد؛ اما اشکال شاعرانه منعکسکنندۀ
فرایندهای اجتماعی دیرپاتری هستند؛ یعنی گرایشاتی از زندگی اجتماعی را منعکس
میکنند که آشکار شدنشان نیازمند قرنها فرصت است ( )774 :1771ولی سخن روایتگرا
جزئیترین تغییرات و نوسانات محیط اجتماعی را ثبت میکند .پس جهان شعر همواره با
گفتمانی یکپارچه و مسلم بازنمایی میشود (همان.)736 ،
 .6-1شاملو و شعر روایی
احمد شاملو (الف .بامداد )1711-1737 /متولد تهران ،کودکی را در شهرهای مختلف
ایران گذراند .در سال  ،1746نخستین دفتر شعری خود را به نام «آهنگهای
فراموششده» منتشر کرد .سالها سردبیری چند هفتهنامه را بر عهده داشت .دو مجموعۀ
آیدا در آینه و آیدا درخت ،خنجر و خاطره نمونههای حرکت شعری اوست .سپس او با
انتشار مجموعههای ابراهیم در آتش و باالخره ققنوس در باران شعر سپید را بهرسمیت
شناخت (نگ .شاملو11-41 :1713 ،؛ سرکیسیان .)74 :1711 ،یکی از شعرهای بلند و
روایی شاملو در مجموعۀ اخیر ،شعر «سفر» است که در بر گیرندۀ مفاهیم گستردۀ متنی
و فرامتنی است و ازجمله شاهکارهای شعری او محسوب میشود.
البته برخی از منتقدان شاملو را شاعر روایی نمیشناسند .آنها بنا بر این گفتۀ شاملو
که «شعر به نظم کشیدن داستان نیست» ،نتیجهگیری کردهاند که شاملو شعر روایی را
نمیپسندد؛ درحالیکه اشعار روایی او زیادند .مثل :دشنه در دیس ،زمین ،مرگ ناصری،
سفر و غیره (جورکش .)471 :1771 ،حریری نیز در این مورد اشاره کرده است که« :شاملو
برخالف تئوری ذهنیاش در زمینۀ فاصله شعر از حوزه روایت به شعر روایی روی آورده
است» (.)71 :1734
از نظر نگارنده ،شاملو فقط خواسته است جوهریت شعر را -که فراتر از روایت داستانی
است -تبیین کند .همانطور که از پارامترهای متنی او برمیآید ،ارتعاشات فراروایی
شاعرانه ،گسترۀ وسیعی از مفاهیم جوهری را به تحلیل فرامیخواند و این امر از طریق
داستان منثور ،کمتر امکانپذیر است .از همینجاست که میتوان برخی از اشعار شاملو را،
نهتنها روایی ،بلکه طنینی از گفتمان فراروایی تلقی کرد.
 .5-1فراروایت
مقصود از فراروایت ،اعتقاد به اصول و مبانی جهانشمول و عامی است که برای همۀ
انسانها در همۀ زمانها و مکانها ثابت و جاودانه باشد (حسینی بهشتی.)3 :1733 ،
برخی از متفکران ،مثل لیوتار -که اساساً اعتقادی به اصول و مبانی جهانشمول ندارند-
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فراروایتها را نفی میکنند .پستمدرنها نیز معتقدند هیچ آرمانی وجود ندارد که بتواند
به آرمانهای دیگر بشر ،وحدت بخشد .برخالف نظر آنها ،فوکو معتقد است «نظام سخن»
مطابق با زمان و مکان و صورتبندی دانش خواننده شکل میگیرد .پس این سوژه نیست
که سخن میگوید ،بلکه جامعه و فرهنگ است که از سوژه سخن میگوید .بنابراین جامعه،
فرهنگ و تاریخ بهعنوان قوانین عام ،بر روایتها تأثیر میگذارد (همان .)1 ،البته گفتنی
است که مفهوم فراروایت ،بازخوردی از مفهوم فرامتن را در خود میپروراند.
 .1-1فرامتن
دکتر شمیسا در کلیات سبکشناسی ،واژۀ فرامتن ( )metatextرا از نظر لغوی« ،متنِ
متن» ترجمه کرده است؛ یعنی متنی که متن را توجیه و تحلیل میکند (.)417 :1731
از نظر اصطالحی ،فرامتن نوشتاری است که به خود ارجاع میدهد؛ بنابراین جنبۀ ادبیّت
آن چنانکه فوکو بیان میکند ،اهمیت ویژهای دارد (نگ .احمدی .)176 :1711 ،پس به
تحلیل عواملی چون زیبایی ،اصالت و خالقیت متن میپردازد .در ادبیات کالسیک ،نقش
مؤلف بسیار برجسته بود؛ بنابراین متن براساس اندیشههای او مورد ارزیابی قرار میگرفت.
ولی در دوران مدرنیته -که به حذف مؤلف منجر شد -نقش فرامتنی در تحلیل آثار اهمیت
ویژهای پیدا کرد .بههمیندلیل نظریهپردازانی چون دریدا بر این باور بودند که هر متن به
تعداد فرامتنهایش ،مؤلف و درنتیجه تفسیر و معنی دارد .عمدهترین مسألۀ قابل تأمل در
حیطۀ فرامتن ،اصالت بخشیدن به زبان و داللتهای درونمتنی آن است .فوکو باور دارد
که چون منش آثار ادبی ،بیشتر بهسمت داللت درونی سوق پیدا میکند ،جنبۀ ادبی اثر
اهمیت ویژهای دارد (نگ .احمدی )176 :1711 ،و مؤلف فقط نظام گروهبندیشدهای از
گفتمانهاست که در متن وجود دارد و به کلیّت متن وحدت میبخشد (فوکو:1711 ،
 .)21بنابراین متن ،به خودیِ خود ،دارای استقالل معنایی است که این مفهوم برای
هرمنوتیک اهمیت ویژهای پیدا میکند .البته نه بدین معنا که نظر مؤلف دیگر اهمیت
ندارد ،بلکه معنای مورد نظر مؤلف ،ساحتی از متن است که قرینۀ دیالکتیک معنای زبانی
است (نیچه و دیگران .)412-416 :1716 ،در فرامتن ،واژگان و همچنین عبارات باید به
خودی خود در درون متن ارزیابی و مفهومشناسی شوند و وظیفۀ تحلیل فرامتنی این
است که اصطالح یا واژگان خاص هر شعر -که بهطرز ویژهای بر ساختار آن تأثیر گذاشته-
همچنین کلیۀ واژگانی را که به بافت تحلیلی آن اصطالح محوری مرتبطند ،مورد تحلیل
قرار دهد .بنابراین ترکیبهای زبانی درونمتنی و همنشینی آنها با دیگر عناصر متن،
ازجمله عوامل مهمی هستند که خواننده را به تحلیل فرامتنی فرا میخواند.
 .3-1زبان و بازی زبانی
راز معنای متن در این است که بهنظر نمیرسد در جایی مشخص قرار داشته باشد .معنا
نه در کلمه قرار دارد ،نه در ذهن و نه حتی در مفهوم یا تصوری مجزا و سرگردان بین
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کلمه ،ذهن و خود چیزهایی که دربارهشان صحبت میکنیم .ولی زبان ما را قادر به تفکرات
پیچیدهای میکند ،تفکراتی که زمان و مکان متن را درمی نوردد (نیگل)11-14 :1717 ،
تا معنا یا معناهایی از آن را ،در اختیار ما بگذارد .ریکور در مقالۀ «نوشتار بهمثابه مسألهای
پیش روی نقد ادبی و هرمنوتیک فلسفی» سخن را وحدت دیالکتیک رویداد و معنا در
جمله میداند (نگ .نیچه و دیگران .)411 :1716 ،البته سخن بهحسب ذات و سرشت آن
فراگیر است؛ پس بهصورتِ بازیای زبانی ظاهر میشود تا قابلیت تعبیرهای پیاپی را پیدا
کند .هایدگر معتقد است این ما نیستیم که با الفاظ بازی میکنیم ،بلکه سرشت زبان است
که با ما بازی میکند ( .)421 :1711زبان چیزی است که جهانبینی و هستیشناسی
انسان در آن بازتاب مییابد؛ بنابراین در الفاظ و کلمات ظاهر میشود .ابراهیمی دینانی
میگوید انسان در پرتو توانایی زبان میتواند از مشاهدات خود فراتر رفته و به معانی معقول
دست پیدا کند .درنتیجه آگاهیها و علوم انسان در زبان و با زبان ظهور پیدا میکند
(.)737-714 :1717
شاملو ازجمله شاعرانی است که در کار آفرینش هنری نیز بهاندازۀ فلسفۀ شخصیاش
نسبت به اجتماع و جهان هستی ،احساس مسئولیت داشت .بههمیندلیل برای دستیابی
به واالترین کیفیت اثر هنری ،به مسألۀ زبان و بازی زبانی توجه ویژهای داشت .درنتیجه
به قول جورکش :در شعرش ،همواره «به جستجوی واژگان و تصاویر القا گر پرداخته است»
(.)416 :1771
 .1-1شخصیت
مفهوم شخصیت در کنار زبان ،میتواند گفتمان فرامتنی و درنتیجه فراروایی را قابل تحلیل
کند .ویژگیهای شاخص گفتمان هر شخصیت ،همواره برای کسب مفهوم اجتماعی خاصی
و نوعی بسط اجتماعی میکوشد .بنابراین گفتمان هر شخصیت ممکن است موجب ورود
دگرمفهومی شود .فرد متکلم در این صورت همواره ایدئولوگ است و کلماتش ایدئولوژیک
محسوب میشود (باختین.)171 :1771 ،
از نظر جورکش ،پرسوناهای شعر شاملو طنینی از صدای خود او هستند ()472 :1771
و حضور راوی بهعنوان دانای کل ،خواننده را در موضع عبرتاندوزی از کلمات قصار،
بهسمت ارزشگذاریهای فردی شاعر سوق میدهد (همان .)411 ،ولی نگارنده معتقد
است با توجه به تحلیلهای ممکن فرامتنی در شعر او ،اصلیترین پرسونای شعرش انسان
است بهمعنای عام و جهانشمول آن ،و نه فردیت مطلق و شخصیت اجتماعی شاملو .در
فراگرد روایتهای شعری او ،ایدئولوژی صرفاً انسانیای وجود دارد که برخاسته از گفتمانی
جمعی است.
اکنون ،با توجه به اهمیت مسألۀ انسان در تحلیل فرروایی شعر شاملو ،الزم است بهطور
ویژه به مفهوم انسان بهعنوان فرامتن بپردازیم.
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 .1-1انسان
کاردینر در تحلیل روانشناسی عناصر تشکیلدهندۀ شخصیت پایۀ انسان ،اعتقادات را
یکی از مهمترین عناصر وجودی او بهشمار میآورد (.)Kardiner, 1939: 132
ازآنجاکه مشخصۀ اصلی انسان بهعنوان یک وجود ذیروح ،صرف نظر از هر صورت
روانتنی ( )psychophysischکه دارد ،رها شدگی وجودی او از اسارت اجزای ارگانیک
است و اختیار قابلیت تجریدش از زندگی و هرآنچه متعلق به آن است .ازجمله :در هوش
و غریزۀ او؛ بنابراین چنین موجودی روحانی ،رهاشده از محیط و گشوده در برابر عالم است
(دیرکس .)27 :1717 ،در دیدگاههای فلسفی و عرفانی ،انسان از جایگاه ایدئولوژیک
برخوردار است .الهیجی معتقد است انسان مغز و خالصۀ عالم است و عالم گرد او برآمده
و پیرامنش میشود ( )137 :1731تا جوهرۀ انسانی او را متجلّی نماید .صدرالمتألهین هم
باور دارد که انسان اساساً موجودی طالب کمال است تا سیر عالم بهسوی غایت آفرینش
که همان تجلّی ذات باریتعالی است -محقق شود ( .)71 :1711غزالی نیز بر این باوراست که فضیلت شخص آدمی به استعداد معرفت او نسبت به حقتعالی بستگی دارد
( )7 :1761و رسیدن به سعادتی که همان لقای پروردگار است (همان.)44 ،
البته عمل این انسان ایدئولوگ که در طلب کمال و معرفت میکوشد ،ذاتی و فطری
است .چنانکه در قرآن کریم آمده است« :فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت اهلل التى فطر
الناس علیها ال تبدیل لخلق اهلل ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس ال یعلمون ،منیبین
الیه و اتقوه و اقیموا الصلوۀ و ال تکونوا من المشرکین( ».روم 71 :و  )71روى خود را
حقگرایانه بهسوى دین الهى نگه دار .این فطرت الهى است که خداوند انسانها را بر آن
آفریده و براى آفرینش تغییر و تبدیلى نیست .ابراهیمی دینانی میگوید « :عقل اوّل،
همواره میکوشد ،حتی امور نامعقول را شکل بخشیده و تا آنجا که میتواند معقول سازد»
( .)711 :1717هوسرل و ارسطو نیز بر این امر تأکید کردهاند که ادراک همواره ،احساس
کردن امر محسوس و تعقل کردن امر معقول است و ادراک امر قدسی ،از طریق نیرویی
است که قطع نظر از ماهیت آن ،بهطور واقعی امر قدسی را میشناسد و به تصدیقش
میپردازد (مک کواری .)742-717 ،1731 ،پس درک باطنی انسان از حقیقت ،فطری
است و همین ادراک باطنی اوست که او را از طریق عینیّت بخشیدن به امور ذهنی،
بهسمت ادراک حقیقت میکشاند .از نظر نگارنده ،شعر «سفر» شاملو ،اساساً انسانمدار
است .از یک نگاه کلّی ،این شعر ،ایدئولوژی شاملو را از نظام هستی و سرنوشت کلّی انسان،
با توجه به رویکرد پرسشگری فطری او و همچنین بنا به تأثیر فرامتنهای ایدئولوژیک در
گفتمان جمعی (آنچنانکه در باال نقل شد) تبیین میکند.
 .1تحلیل و نقد گفتمان فراروایی شعر «سفر»
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همانطور که در مباحث نظری تبیین شد ،گفتمان فرصتی است برای بازخوانی
فرامتنهای متن ،و متن (چنانکه ریکور باور دارد) چون چیزی است که تأویل میشود،
به روی تعداد نامحدودی از خواندنهایی که میتوانند نوشتار را به گفتار زنده تبدیل کنند،
گشوده است (ریکور .)41 :1714 ،بنابراین در این مقال سعی میشود تا بهواسطۀ خوانشی
آزاد و با توجه به عناصر روایت ،گفتمانهای ایدئولوژیک فراروایی در شعر «سفر» شاملو
تحلیل و تأویل گردد.
 .1-1زبان
زبان در شعر حساسترین و مهمترین وظیفۀ تعیینکنندگی در مفاهیم فرامتنی را به عهده
دارد .این امر از طریق بازی واژگانی انجام میگیرد .واژه در شعر کنشی بدون گذشتۀ
مستقیم و بدون زیستنگاه است که تنها سایۀ سنگین انواع بازتابهای مربوط به
خاستگاههای خود را ارائه میدهد .واژه ،همچون دانشنامهای است که همزمان موارد زیادی
را در بر میگیرد؛ ولی بهمحض گزینش یک سخن ارتباطی از میان آن موارد ،مفهومی
خاص به آن القا میشود .بنابراین هر واژۀ شاعرانه ،مثل شیء غیرمنتظره و جعبه
شعبدهبازی است که تمامی توانهای بالقوه زبان از درونش خارج میشوند (بارت:1713 ،
.)31
باختین معتقد است جهتگیری مکالمهای هر کلمه در میان کلمات دیگر ،توان بالقوۀ
هنری جدید و مهمی را در گفتمان ایجاد میکند ( .)761 :1771در شعر سفر ،این مسأله
بهطرز فزایندهای از طریق انحای مختلف بازی زبانی (تکرار ،همآیی و غیره) خود را نشان
میدهد .بررسی نوع ،رخداد ،بسامد و همآیی واژگانی میتواند یکی از طرق توصیف گفتمان
باشد (یارمحمدی .)27 :1771 ،بازیهای زبانی این شعر ،مفاهیم فرامتنی زیر را ارائه
میدهد:
 .1-1-1مفهوم هستیشناسانه
دوازده بار نام دریا ،هفت بار جزیره و چهار بار تنگاب .بسامد این واژگان و بازی مکرر با
آنها نشانه درگیری شدید ذهن هستیشناسانۀ انسان (بهعنوان اصلیترین شخصیت این
روایت) با مسألۀ سرنوشت بشری است .هیجان ترس و خوف بهخاطر گذر از مسیری
ناشناخته از فحوای این بازی زبانی به کمک واژگان و تعبیرات متنی بیرون میزند .تکرار
واژههای سؤال« :کجا؟»« ،کدامین؟» در آغاز ،میانه و پایان شعر ،به تکمیل این برداشت
کمک میکند که شاعر بر پرسشهای مثل حقیقت چیست؟ و پایان سفر انسان به کجا
ختم میشود؟ اصرار میورزد« :خدای را /مسجد من کجاست؟ /ای ناخدای من؟ /در
کدامین جزیرۀ »...
 .1-1-1مفهوم عشق و امید
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آنطور که از شعر برمیآید ،تنها دلیلی که انسان راهش را ادامه میدهد و دشواریهای را
تحمل میکند ،عشق است .این مفهوم از طریق بازی واژگان (لبان تو /کالم تو /حرف به
حرف /کلمات معطر /عطر دهان /رطوبت دهان) و به کمک واژگان (گل /بهار /باغ /عطر)
بروز مییابد .گویا بازی عاشقانهای با واژگان مرتبط با دهان و سخن و با استفاده از حواس
(شنیداری ،بویایی ،چشایی) در جریان است تا تأثیر امیدبخش عمیقی بر جان مسافر و
مخاطب روایت بگذارد« :چنین گفتی /با لبانی که مدام /پنداری /نام گلی را /تکرار
میکنند»...
 .6-1-1مفهوم یگانگی
تکرار ضمایر «من /تو» و «ما» و تکرار افعال با شناسۀ مفرد و جمع ،به مفهوم یگانگی
انسان با خدا اشاره دارد .یعنی رسیدن احساس دوگانگی به یگانه شدن ،حکایت از مسافر
روایتی دارد که حضور خدا را در سفر بهعنوان ناظر تجسم میکند؛ اما در همهحال در
اعماق وجودش ،خود را با او یکی میداند .البته در پایان روایت ،با متصل کردن مفهوم
واژۀ «سجده» به «مسجد» در سطر آغازین شعر ،خود را در پهنۀ بیکران حقیقت ناچیز
میبیند؛ یعنی مفهوم حضور پرشکوه خدا و هیچ بودن انسان« :...خدای را /مسجد من
کجاست؟ /...کالم تو /...جان من /...و به سجده /من /پیشانی بر خاک نهادم»؛ «از تنگابی
پیچاپیچ گذشتیم /.../ما بهسختی در هوای گندیدۀ طاعونی دم میزدیم /و ...پارو
میکشیدیم.» .../
این یگانگی به گونهای نیز در یگانه شدن «زمین و آسمان» مشهود است؛ جایی که در
پهنۀ هستی الیتناهی «آب و مهتاب» و «ماهی و ماه» با هم یکی میشوند-« :که در این
دریا بار /همه چیزی /به صداقت /از آب /تا مهتاب /گسترده است /و نقرۀ کدر فلس ماهیان/
در آب /ماهی دیگرست /در آسمانی /باژگونه».
 .1-1شخصیت
فوکو معتقد است در معرض تجربۀ انسانی ،از یک طرف بدنی قرار داده شده است که
همچون فضایی مبهم است که فضامندیاش بر فضای اشیا تشخص مییابد و از طرف
دیگر ،خواست و طلب او ،بهعنوان تمایلی اوّلیه و ازلی قرار دارد که بر اساس آن کلیۀ اشیا
ارزش نسبی پیدا میکنند (.)714-711 :1737
شخصیت اصلی این روایت (مسافر) ،نمایندۀ انسان عصر جدید است .انسانی که درگیر
و دار دغدغههای «بحران هویت» ،در راستای همین تمایل فطریاش ،به جستجوی
پاسخی برای پرسش دائمی «چگونه و برای چه زیستن» برخاسته است .او در طول سفر
با حوادثی روبهرو میشود تا وجودش ذره ذره به درجهای برسد که او را به خواست
درونیاش نزدیک کند .نسفی معتقد است
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رونده به سمت مقصد ،اوّل حس است و بعد از مدتی رونده عقل میشود.
آن عقل که رسول فرماید« :العقل نور فی القلب یغرق به بین الحق و
الباطل» نه عقل معاش و بعد از مدتی دیگر رونده ،نور عقل میگردد .مقصد
معرفت خدای است (.)112-11 :1733
البته این مسافر جستجوگر ،سفرش را بههمراه یک راهنما (کشتی بان) آغاز میکند.
 .1-1-1مفاهیم فراروایی قابل تحلیل از طریق شخصیت
 .1-1-1-1مفهوم عدد هفت :در طول سفر از هفت دریا میگذرد .هفت حادثه را پشت
سر میگذارد تا به مرحلۀ پختگی و دریافت برسد .این امر ،ضمن اینکه با مفاهیم فرهنگی
(از هفت آب گذشتن ،هفت آب شستن و تطهیر کردن) ارتباط دارد ،در فرهنگ عرفانی
نیز عدد هفت نشانۀ کمال است .گذشتن از هفت چرخ و هفت دریا (شور و شراب و  )...و
شستن به هفت آب نیز در ادبیات کاربرد دارد .برای نمونه در شعر نظامی« :گردن کش
هفت چرخ گردان /محراب دعای هفت مردان»؛ «دامن از این چنبرۀ دردناک /پاک بشویید
به هفت آب و خاک».
 .1-1-1-1مفهوم قربانی :مسافر این روایت در پایان سفر ،پس از رسیدن به مقصد،
خود را در پیشگاه حقیقت قربانی میکند تا مذهب زنده بماند .قربانی کردن در آیین
کشورهای مختلف دارای اعتباری مذهبی و مقدس است.
یاحقی در تعریف قربانی آورده است:
قربانی در عبری از مادۀ قرب است و بهاصطالح کلی در عالم ادیان ،عبارت
است از گرفتن زندگانی موجود زنده (اعم از انسان ،حیوان و نبات) بهمنظور
نزدیک شدن به خدایان و جلب نظر آنان .واژۀ فرنگی آن سکریفایس
( )Sacrificeدر زبانهای اروپایی به این معنی است که «قربانی شده»
برای خدایان ،با قربانیشدن ،جنبۀ تقدس و خدایی میگیرد (.)777 :1716
برای مثال« :آنجا که من از خویش برفتم تا در پای تو سجده کنم /و مذهبی عتیق
را /... /به ورد گونهیی /جان بخشم».
البته این مفهوم ،ارتباط نزدیکی با مفهوم «فنای نفس فی اهلل» در عرفان اسالمی نیز
دارد؛ چنانکه هجویری درخصوص عبادت انسان در پیشگاه حقیقت ،فنای نفس را واجب
میداند:
پس نمازکننده را از فنای نفس چاره نیست و آن جز به جمع همت نباشد؛
چون همت مجتمع شود والیت نفس برسد از آنچه وجود وی تفرقه است
اندر تحت عبادت جمع نیاید و ذهاب طبع جز به اثبات جالل نباشد که
جالل حق زوال غیر باشد و صفای سرّ جز به محبت نباشد و کمال
مشاهدت ،جز به صفاء سرّ نه همیآید (هجویری.)771 :1732 ،
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بدینترتیب مسافر روایت ،به سجدۀ خلوص ،پیشانی بر خاک مینهد و نفس خویش را
قربانی میکند.
شخصیت دیگر اصلی این روایت« ،نوح» است که بهعنوان مخاطب در شعر حضور
مییابد .او کشتیبان و راهنمای راه است .محیی الدین عربی معتقد است عشق خدا فطری
هر انسانی است و پیامبران آمدهاند تا راههای کج و راست را در مسیر انسان به او نشان
دهند (نگ .مطهری .)17 :1716 ،بنابر مذهب کاتولیک نیز انسان تصویر الهی را در خود
دارد و با دست یافتن به این حقیقت شاد میشود ( .)Brantl, 1962: p.52ولی آنطور
که در تیمائوس آمده :انسان برای رسیدن به سرنوشت غایی خویش که همان تعالی است،
به کمک میانجی نیاز دارد که آن عیسی مسیح است ( .)Lynch, 1967: p. 124پس
چنین سفری ،بدون راهنما امکانپذیر نیست .مسافر چندینبار در طول سفر ،مسیر را از
راهنما پرسوجو میکند« :خدای را /مسجد من کجاست؟ /ای ناخدای من؟ .../کدامین
جزیره ،کدامین جزیره ،نوح من ای ناخدای من؟»
نوح در داستان آسمانی ،پیامبر راهنمایی است که علیرغم استهزای کافران ،به فرمان
الهی کشتیی فراهم میسازد تا قوم هدایتشده را بهوسیلۀ آن از گرداب هولناکی که باعث
غرق ساختن جاهالن کافر در راه بود ،نجات بخشد .در این شعر نوح ،ناخدا و راهبلد است.
او میتواند کشتی را از دریاها و تنگابها عبور دهد .پس مسافر به او اعتماد میکند و با
او همراه میشود ،البته بهدلیل سخت بودن مسیر ،گاهی دچار نومیدی است و گاهی حتی
دچار تردید؛ ولی در پناه راهنمایی او با ایمانی قلبی ،همچنان به مسیر خود ادامه میدهد.
برخی از الهیدانان ،ایمان را فضیلتی واقعی (کنی )61 :1711 ،و برخی کیفیتی عقالنی
(همان )141 ،میدانند .اما این نکته در بین همۀ آنها قطعی و مسلم است که ایمان نوع
ویژهای از اعتقاد در باب مسائل دینی است ...« :در تالشی نومیدانه /پارو میکشیدیم /بر
پهنۀ خاموش دریای پوسیده /...اما کدامین جزیره...ای ناخدای من؟ /تو خود آیا جست و
جوی جزیره را /بر فراز کشتی /کبوتری پرواز میدهی؟»
در کنار این شخصیتها ،شخصیتهای فرعی نیز مطرحاند :اجساد در مقابل جنبدگان
(مفهوم گمراهی در مقابل هدایت) .اجسادی که چشمانشان از وحشت برگشاده است و
آتش خشمشان بهسمت جنبدنگان نیزه پرتاب میکند .این مفهوم نیز ریشۀ عمیقی در
فرهنگ دینی دارد .مفهوم «یحیی و یمیت» در تعابیر دینی ما ،بهمنزلۀ «هدایت و
گمراهی» است .در داستان نوح ،گمراهان در خشم خدا غرق میشوند (اجساد) و هدایت
شدگان (جنبنده) در کشتی نجات پناه میگیرند« :پس هنگام خشم خدا ،اوضاع طبیعت
دگرگون شد .هوا تیره شد .ابرهای انبوه چون دستههای دیو درهم غلتیدند .غرشهای
وحشتناکی فضا را میلرزاند ....همه جا را آب گرفت ...مردم بداندیش و کجرفتار در نادانی
خود ماندند( ».شریف رحمانی )21 :1761 ،مثال از متن شعر« :بر پهنۀ خاموش دریای
پوسیده /که سراسر /پوشیده از اجسادیست که چشمان ایشان /هنوز /از وحشت توفان
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بزرگ /برگشاده است /و از آتش خشمی که به هر جنبنده /در نگاه ایشان است /نیزههای
شکن شکن تندر /جستن میکند».
 .6-1فضا
یکی از مهمترین عناصر روایی در شعر ،توصیف است .لوکاچ معتقد است توصیفی که
متکی بر جنبههای سطحی و عکسواره باشد ،بیارزش تلقی میشود ( .)17 :1737ولی
توصیف شعری ،چون با ابهام همراه است ،مخاطب را مجذوب خود میکند.
در شعر شاملو ،توصیف در خدمت ایجاد معناهای مجرد با کاربرد صفتهای پیدرپی همراه
است (جورکش )417 :1771 ،و همۀ این صفتهای ذهنی ،در خدمت ریتم و موسیقی
هستند (همان .)421 ،تصاویری که از طریق شعر شاملو در ذهن مخاطب تثبیت میشود،
تحت تأثیر سینما ،خاطرۀ چندین نسل را رقم زده است (همان .)416 ،برای نمونه ،تصویر
فضاهای زیر:
 .1-6-1مسیر سفر (دریاها و تنگابها)
از نظر آرمسترانگ ،همۀ ادیان ،عرفانی را تجربه کردهاند که با سفر همراه است؛ چنانکه
عرفان یهودی که خدا را شاه قدرتمندی میانگاشته که تنها با گذر از هفت آسمان میتوان
به او نزدیک شد .در نمونههای مسیحی نیز آگوستین از سفر به سمت خدا حرف میزند
که البته آنرا عروجی روحی به واقعیتی در درون میداند (آرمسترانگ-421 :4 /1717 ،
 .)412بنا بر همین گرایش عرفانیِ سفر بهسمت خداست که مالصدرا چنین میگوید:
«حقیقت نفس ،خواهان این است که همواره هیئت و حالت استعال داشته باشد» (:1712
 .)761-767هایدگر در مسیر راه انسان پلی را تصور میکند و میگوید این پل زمان است
و ما مردمانی هستیم که از این پل باید و میگذریم تا به فراتر از آن برویم و به ابرمرد
( )ubermenchenتبدیل شویم (احمدی.)463 :1731 ،
در شعر سفر ،مسافر باید برای رسیدن به فضای مقصد و غایی ،از مسیر هفت دریا و
تنگاب بگذرد .این مفهوم با توصیف فضاهای زیر همراه است:
 فضای اوّل :گذر از تنگابی در حالیکه شب ،مزرع سبز آبگینه بود... فضای دوم :سکون موج و باد در دریای مرده که آسمانی سربی و کوتاه دارد و آفتابیرطوبتزده و سرگردان با تردیدی میان فرو نشستن و برخاستن ،در حالت تعلیق است؛
 فضای سوم :پارو کشیدن در هوای گندیدۀ طاعونی بر پهنۀ خاموش دریایی پوسیده وسرشار از اجساد بهتزده که از چشمانشان ،تندرهای خشم بهسمت مسافر و کشتیبان
پرتاب میشد؛
 فضای چهارم :دریایی جوشان با گردابهای هول و خرسنگهای تفتهای که آب بر آنهاخیز بر میداشت؛
 -فضای پنجم :دوزخی که آب گندیده بر تابههای داغش دودکنان میسوزد؛

 | 510مقاالت برگزیده همایش هشتم

 فضای ششم :حرکت کشتی با سنگینی سیّالش با غژاغژ دگلهای بلندی که از بار غروربادبانها پست میشد ،بر دریای دمهخیز جوشان؛
 فضای هفتم :دریای پاکی که مثل یک کاسۀ مرجانی میماند که از اشک غم غربتزنگیان ،اندوه مسافر و اندوه ناخدا دربارۀ هم ،زالل بود؛
همانطور که مشهود است ،توصیف شش مورد از دریاها با صفات :بیزنهار /پوسیده/
مرده /جوشان /آب گندیده /دمهخیز همراه است.
بیان این وصفها ،حاکی از دلهره و تشویش خاطر مسافر از توانستن یا نتوانستن طی
کردن راه یا درنوردیدن این مقصود دشوار است .مورد هفتم درنهایت سفر توصیف میشود.
دریای پاکی که صداقت در آن آشکار است و جزیرۀ مقصد در آن واقع شده است.
عالوهبر مفهوم کلّی سفر برای کمال یافتن انسان در گفتمان عرفانمدار ،بهنظر میرسد
گذر از این مسیر ،گویای حرکتی از خوردن و باز پس گرفتن انسان از عملکرد خود نیز
هست که ریشه در فرهنگ عامه دارد« :آدم از عمل خودش میخورد» با مفهومی دوپهلو
(تالش برای اندوختن-نتیجۀ عمل).
 .1-6-1مقصد سفر (جزیره)
مقصد سفر ،جزیره است .جزیرهای بکر در آبگیر ایمن ،واقع در دریای پاکی که همه چیزی
به صداقت در آن ،از آب تا مهتاب گسترده است .ماه آسمان و ماهی دریا در آن یکی است
و در گسترۀ خلوتی ابدی جای دارد .آنطور که از متن بر میآید ،مقصد سفر ،آرمانشهر
است .آرمانشهر پیشرفتهترین بنیانگذار ایدئولوژیکی است (اوویون )17 :1712 ،که اصل
ثابت آن جزیرهای بودن و جایگاهی دورافتاده و کامالً جدا از بقیۀ جهان است.
 .6-6-1مکان استقرار (مسجد)
مسجد مکانی است که روح انسانی را بهسمت امر قدسی و الوهی فرامیخواند و در تعاقب
آن هدف اصلی آفرینش او را با پرستش خداوند یکتا -که عبادت شاخصۀ اصلی ظهور آن
در عملکرد انسان است -تبیین میکند« :و ما خلقت الجنّ و االنس الّا لیعبدون (ذاریات:
 .)26در قرآن ،آیات و اشاراتی در رابطه با مسجد ذکر شده است« :سبحان الذی اسری
بعبده لیالً من المسجدالحرام الی المسجد االقصا الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انّه هو
السمیع البصیر» (اسراء)1 :؛ «انّی انا ربّک فاخلع نعلیک انّک بالواد المقدس طوی» (طه:
 .)14همۀ این مثالها به مالقات انسان با خداوند اشاره دارند .در شعر سفر نیز مسجد در
جزیرۀ آن آبگیر ایمن واقع شده است؛ جایی که مسافر در شکوه عظمت الیتناهی قدرت
حقیقت ،خود را افتاده میبیند؛ پس به سجده ،پیشانی بر خاک مینهد.
 .5-1زمان
در شعر روایی ،زمان سهگانه (گذشته ،حال ،آینده) در رفت و آمد است و از طریق جریان
سیال ذهن و عاطفه بر زمان شعر غلبه میکند .بدینترتیب نوعی نظم فضایی جایگزینِ
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نظم زمانی میشود (تودروف .)32-12 :1714 ،این مفهوم در شعر سفر ،با مفاهیم فرامتنی
فلسفی و عرفانی آمیخته است .از دیدگاه فالسفه نیز فعل ،پیوسته مقرون به زمان است و
زمان نیز به گذشته و آینده و حال تقسیمپذیر میشود .این امر مسألهای عقلی است
(ابراهیمی دینانی.)161-167 :1717 ،
در شعر سفر زمانی روایی وجود دارد که از «شام سفر» آغاز میشود« ،آفتاب
رطوبتزده» و «روز بیآفتاب را که به زردی مینشیند» سپری میکند تا به جزیره برسد.
البته این سفر ،کامالً ذهنی است و دراز بودن این زمان ،در طول سفر و از طریق گفتمان
فرامتنی در سه زمان (گذشته ،حال ،آینده) معلوم میشود.
 .1-5-1زمان گذشته
از نگاه کلّی ،زمان بیانی روایت سفر متعلق به گذشته است .کسی که از گذشته سخن
میگوید به گذشته مطلق نمیاندیشد ،بلکه گذشته برای انسان ،گذشته انسانی است
(همان)167 ،؛ گذشتهای که تاریخی انسانی را بهدنبال دارد .بنابراین مسافر -که بهعنوان
راوی ،حکایت سفر خود را نقل میکند -میکوشد تا از طریق زمان گذشته ،ذهنیت
انسانیاش را تبیین کند .در عین اینکه تحلیل این زمان سپری شده ،به درازنای تاریخ
فرامتنی بستگی دارد« :از تنگابی ...گذشتیم /... /به دریایی ...درآمدیم .../لنگر بر گرفتیم/...
راه /به دریایی دیگر بردیم »...
 .1-5-1زمان حال
پرسش اصلی این شعر روایی در زمان حال اتفاق میافتد .درحالیکه میکوشد حقیقت
وقت را دریابد .عرفا حال را ،همان «وقت» سالک میشناسند؛ یعنی مرحله و مقامی که
انسان در آن قرار گرفته است .پس اکنونِ هر کس ،مرتبۀ آگاهی اوست نسبت به خویشتن
خویش (ابراهیمی دینانی .)171 :1717 ،البته در مسیر روایت ،گاهی از زمان گذشته به
حال التفات میشود .به این دلیل که میخواهد ادراک وقت و حال را حفظ کند و سپس
به آینده نقب میگشاید تا هویّت زمان را واشکافی نماید .ابراهیمی دینانی میگوید:
ارتباط با زمان حال ،فقط از طریق یادآوردن گذشته و توجه به آینده
امکانپذیر میشود .از ادراک اکنون ،همان چیزی است که میتوان آن را
به زمان داریم بهشمار آورد .پس از دریچه اکنون میتوان هویت زمان را
مشاهده کرد ()111 :1717
مثال در متن شعر « :ما ...پارو میکشیدیم /بر پهنۀ خاموش دریای /...که سراسر پوشیده
از اجسادی است که چشمان ایشان /هنوز /از وحشت توفان بزرگ /برگشاده است/...
نیزههای ...جستن میکند».؛ «و تنگابها و دریاها /.تنگاب ها /و دریاهای دیگر»...
 .6-5-1زمان آینده
آینده برای انسان قدرت تغییر و تحول است .انسان بهحکم اینکه عاقل است ،آگاهانه
بهسوی آینده پیش میرود (ابراهیمی دینانی .)711 :1717 ،در این سفر ،مسافر برای
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آیندهاش استقرار در جزیره را خواهان است و به همین انگیزه بهسمت آینده حرکت
میکند .این زمان در زیرنهاد متن روایت نهفته است و وجه آشکاری ندارد.
 .5-5-1زمان الیتناهی
ابنسینا ،زمان و عالم را سرمدی میداند و خداوند تبارک و تعالی را به حسب ذات بر عالم
و زمان ،مقدم بالذاته میداند .همچنین معتقد است هرآنچه در این جهان به وقوع
میپیوندد ،پدیده زمانی است (همان .)137 ،از نظر نیما نیز ،شعر روایی در بند زمان و
مکان واقعی نیست و هست مییابد و فکر را با الیتناهی روبهرو میگرداند (.)441 :1712
در شعر سفر ،عالوهبر مفهوم چندزمانی یا تعلیق زمان فرامتنی ،با زمان ابدیِ فراروایی نیز
روبهرو هستیم و آن ،زمانِ جزیره است که «در گسترۀ خلوتی ابدی» یعنی در زمانی
الیتناهی و جاودانه واقع شده.
 .1-1دیالوگ
در شعر سفر ،دیالوگها دوجانبهاند؛ یکی از جانب مسافر و دیگری از جانب کشتیبان.
 .1-1-1دیالوگهای مسافر که صورت طلبی دارد و بهصورت پرسش و تقاضا مطرح
میشود:
«خدای را /ای ناخدای من /مسجد من کجاست؟» و « با دستهای عاشقت /آن جا /مرا/
مزاری بنا کن!» .بهنظر میرسد این دیالوگها ،عالوهبر بیان دغدغۀ ذهنی مسافر ،میکوشد
تا راهنما را برای پاسخ برانگیزاند و درواقع در جستجوی ایجاد ارتباط ،انس و همزبانی با
او نیز هست .وین رایت ،اندیشمند فلسفه دین و الهیات میگوید« :اگر هیچوقت خداوند
با انسان سخن نمیگفت ،ما به احتمال زیاد تصوّر میکردیم که عالم خالق و مدبری ندارد»
(.)47 :1712
 .1-1-1دیالوگهای کشتیبان (راهنما و دلیل راه):
این دیالوگها دو تاست .یکی از آنها جنبۀ تحریض و ترغیب دارد و مسافر را بهسمت
حقیقت میکشاند؛ چنانکه رازی در مرصاد العباد آورده است« :در غلبات شوق عارف به
حضرت و تصرف واردات غیبی ،انواع کرامات و نعمات بر ظاهر و باطن پدید آمدن گیرد»
( )117-144 :1737و در قرآن آمده است« :اَسبَغَ علیکم نعَمَهُ ظاهرهً و باطنهً» (لقمان:
 .)41شاملو هم مینویسد-« :اینک دریای ابرهاست /...اگر عشق نیست /هرگز هیچ آدمیزاده
را /تاب سفری این چنین /نیست!» دیگری ،جنبۀ بشارت دارد و نوید فرجامی خوش را به
انسان جستجوگر میدهد؛ چنانکه سهروردی بیان داشته است« :چون لذت ،وصول کمال
است و ادراک آن؛ پس هیچ چیز کاملتر از واجبالوجود نیست .او عظیمترین دریابنده
است و دریافت او عظیمتر از همۀ دریافتهاست» ()31 :1711؛ «-اینت سفر ،که با مقصود
فرجامید /:سختینهیی به سرانجامی خوش!»
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 .6نتیجهگیری
گفتمان به دستهای از سخنها میگویند که ورای مؤلف و متن شکل میگیرد؛ پس
میتواند امکانی را فراهم کند تا بتوانیم دربارۀ مفاهیم گستردۀ اثر ادبی بهویژه در حوزۀ
روایت گفتگو کنیم.
یکی از مقولههای روایت در دوران معاصر ،شعر روایی است .شعر روایی نوعی از ادبیات
منظوم است که در جریانهای ادبی نو ،پس از مشروطه با تئوریپردازی نیما به ادبیات
فارسی راه یافت و پیروانی را به خود جلب کرد .از جملۀ آنها احمد شاملو است که
علیرغم نظر برخی از منتقدان ،به شعر روایی روی آورده .شعر روایی بهدلیل ساختار
داستانیاش عالوهبر جنبههای روایی ،به گفتمان جمعی فراروایی نیز مرتبط است .بنابراین
میتواند در حوزۀ گفتمان در نقد ادبی ،تحلیل شود .البته ما برای تحلیل مفاهیم فراروایی،
عالوهبر اجزاء متنی که ساختار بافتی آن را تشکیل میدهد ،به بررسی اجزاء فرامتنی نیز
نیازمندیم.
شعر «سفر» شاملو یکی از آثار برجستۀ ادبی است که در حوزۀ گفتمان روایی و
فراروایی ،قابل تحلیل است .بنا بر یافتههای تحلیلی این مقاله ،مفاهیم فراروایی این شعر
از جنبۀ ایدئولوژیک فرهنگ جمعی برخوردار است.
این شعر ،نگاهی هستیشناسانه به حیات و سرنوشت انسان دارد؛ تبیین چالشی است
مألوف بین مرگ و زندگی .بنابراین در تبیین گفتمان خود از کلیّات و ذهنیّات به جزئیّات
و عینیّات روی میآورد تا از پیچ و تابهای روایت کالمی در گذشته و به یک فضای
فراروایی الیتناهی متصل شود.
روایت این شعر ،داستانی متعالی است از انسانی که درگیر یک وجدان ایدئولوژیک
است .درنتیجه ،دعوت نجاتدهندهای را که همانا نوح ناخدا و دلیل راه است ،میپذیرد و
در طلب هویّت و حقیقت سرنوشتش با او همسفر میشود .مسافر به رهتوشۀ ایمان و
عشقی که از جانب راهنما به او القا میشود ،مسیر دشوار و سختینه را پی میگیرد تا در
جزیرۀ ایمن به آرامش میرسد .در پایان سفر ،خود را در پیشگاه باشکوه حقیقتی که درک
کرده است به خاک میاندازد و قربانی میکند تا دین و ایدئولوژی زنده بماند.
عناصر روایی در گفتمان این شعر بهسمت فراروایت گرایش دارد .شخصیت اصلی
روایت ،از محدودۀ فردی به وضعیت فراشخصیت و انسان مطلق روی آورده است .دیالوگها
در جهت تبیین گفتمان ایدئولوژیک در خصوص رابطۀ انسان با حقیقت و در جهت تکمیل
مفاهیم فراروایی بهکار گرفته شدهاند .شعر ،زمان و مکانگریز است .گاهی سفر را از مسیر
دریا مطرح میکند و گاهی در آسمان میپوید و بعد در نقطهای از یگانگی واقع میشود.
«آب و مهتاب» و «ماهی و ماه» را یکی میپندارد؛ چنانکه «خود و ناخدا» را نیز از از
تعلیق بین «من و تو» به «ما» و یکپارچه شدن سوق میبخشد؛ سپس در «گسترۀ خلوتی
ابدی» ناگهان از همۀ زمانها و مکانها خارج میشود و در بیفضایی و بیزمانی مطلق،
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به ادراک حقیقت دست مییابد .البته در بند پایانی ،با بازگشت بهسمت شروع شعر ،پرسش
هستیشناسانۀ متن تکرار میشود تا ثابت گردد که علیرغم اینکه ذهن هرکسی بهاندازۀ
معرفتی که کسب میکند ،به ادراک حقیقت دست پیدا میکند ،انسان همواره با این
پرسش هستیشناسانه درگیر است و در جستجوی آرام گرفتن در پاسخ آن میپوید.
درمجموع ،حقیقت پیچیدهای در متن وجود دارد؛ تمایلی ژرف به پاکی انسانی .انسانهای
زندهنما بهعنوان اجسادی غرق در تاالبهای آلودۀ دنیا تصویر میشوند و انسان فرهیخته
از هفت دریا عبور میکند تا به دریای پاکی برسد؛ چرا که تطهیر یافتن و پاک شدن الزمۀ
رسیدن انسان به حقیقت الیتناهی است.
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بررسی تطبیقی علویات سیدحیدر حلی و ملكالشعرای بهار
محمدحسن فؤادیان
کلثوم تنها

1
4

چکیده
شخصیت امام علی از دیرباز مورد توجه شاعران متعهد شیعی بوده و در شعر بسیاری از شاعران
کالسیک و معاصر عربی و فارسی ستوده شده است .شخصیت وی تابلوی هزار نقشی است که در
آن ،شاعران تالش کردهاند گوشهای از شخصیت ایشان را در حد توان ترسیم کنند .سیدحیدر
حلّی (در ادب عربی) و ملکالشعرای بهار _در ادب فارسی) از این جملهاند .در این جستار که به
شیوۀ توصیفی و تحلیلی و بر اساس اصول مکتب آمریکایی در ادبیات تطبیقی است ،به بررسی
اشعار این دو شاعر متعهد شیعه پرداخته شده است .ملکالشعرا برای ابراز مودت خود به موال و
مقتدایش پای از میدان فراتر نهاده و صفات خداوند را به امام نسبت میدهد و امام را هدف
آفرینش توصیف میکند .سیدحیدر دوستی امام علی(ع) را و اسطه قبول طاعات میداند و امام را
معنای و اقعی نماز معرفی میکند .علی ،نماد و تجسم و اقعی دین خداست و با ضربت خوردن او
در محراب ،ایمان و دین خدا نیز رنگ و ماهیت خود را از دست میدهد .بهار مدائح خود را با
تشبیب آغاز میکند و به طرز ماهرانهای به مدح امام میپردازد .سیدحیدر نیز بدون مقدمه ،به
مدح و رثای موالیش زبان میگشاید .موضوع غدیر بیشترین بسامد را در علویات این دو شاعر
دارد .غدیر در شعر بهار جنبه نقلی دارد .او با بهرهگیری از آیات قرآن به مسأله غدیر پرداخته
است .سیدحیدر هم با احتجاج و استدالل که شیوه خاص شعرای متعدد شیعی چون کمیت و
دعبل است ،و با زبانی گاه عاطفی و گاه حماسی سعی در پرده برداشتن از حقیقت دارد.
واژههای کلیدی :سیدحیدر حلی ،ملکالشعرای بهار ،امام علی(ع) ،شعر شیعی.
(ع)

 .1مقدمه
تاریخ روابط ایران و عراق گذشتهای بس طوالنی دارد ،قدمت این تاریخ به حدی است که
میتوان گفت گستره زمانی روابط هیچ کشوری به پای آن نمیرسد .عالوه بر آنکه
زمینههای گوناگون روابط آنچنان پیوند این دو ملت را قوام بخشیده که زمان قادر به
گسستن آن نیست؛ حتی حاکمان خودسر نتوانستند این ارتباط و پیوند تاریخی را تضعیف
کنند .کنگرههای ایوان مدائن بر اصالت این پیوند داللت دارد .بهطور مشخص فضای
 .1دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه تهران
 .4دانشآموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه تهران
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مشترک دینی و مذهبی ایران و عراق ،پیوندهای زبانی ،سنتهای مشترک همه از این
یگانگی حکایت دارد .ادبیات آینه تمامنمای بخشی از این پیوند است .اگرچه زبان حامل
اصلی ادبیات است ،اندیشهها و مضامین آنچنان بر تصاویر زبانی سایه افکنده که الگویی و
احد از آن دو ساخته است .تاثیر و تاثر شعرای عرب -بخصوص عراق و ایران -نزد هیچکس
پوشیده نیست و هرگز تعصبات زبانی این حقیقت را نمیپوشاند .داد و ستد واژههای دو
زبان و انتقال تصاویر و ایدهها در بلندای قامت شاعرانی چون سعدی ،متنبی ،زهاوی و...
مشهود است.
سیدحیدر حلّی ،شاعر عرب زبان قرن نوزدهم ،و محمدتقی بهار ،شاعر معاصر ایران ،از
نمونه این شاعران هستند که در مدح و رثای اهل بیت پیامبر(ص) اشعار زیادی سروده اند.
واقعه غدیر در شعر دو شاعر بسامد فراوانی دارد .چکامههای بهار جنبه روایی دارد؛ او بعضا
از خالل و قایعی چون لیلۀ المبیت و فتح خندق با تاثیر از قرآن به اثبات این امر میپردازد.
در مقابل ،سیدحیدر شیوه احتجاج را در پیش گرفته و از این راه در پی اثبات این حقیقت
است .بهار بیشتر به مدح امام پرداخته و سیدحیدر در چکامههای خود مدح و رثا را با هم
آمیخته است.
در این مقاله ،بر اساس مکتب تطبیقی آمریکایی به برسی اشعار این دو شاعر متعهد
شیعی پرداخته شده است .درباره برسی تطبیقی اشعار این دو شاعر متعهد پژوهشی صورت
نگرفته اما درباره سیدحیدر حلی و بهار آثار گرانسنگ و متعددی نگاشته شده است که
به دو نمونه از آنها که بهنوعی با این پژوهش مرتبط یا نزدیک است ،اشاره میشود:
 مقاله «اندیشه دینی در اشعار بهار و احمد صافی نجفی» که آقایان یداهلل رفیعی ورمضان رضایی آن را نگاشتهاند؛
 مقاله «تصویرپردازی در شعر شیعی سیدحیدر حلی و شهریار» که نگارنده آن را دراولین همایش میراث مشترک ایران و عراق به چاپ رسانده است.
 .1روش تحقیق
نگارندۀ این مختصر در بررسی و پژوهش تطبیقی خود ،از روش تحلیل محتوا مدد جسته
و سرودههای علوی موجود در دیوان این دو شاعر را معرفی و و یژگیهای هریک را
برشمرده است .به دیگر بیان ،با آوردن نمونه اشعاری از هر دو شاعر محبّ اهل بیت عصمت
و طهارت ،در نهایت ایجاز ،به معرفی و تبیین سبک و سیاق ادبی و عمق بصیرت و ژرفای
عشق و دلدادگیِ آنها پرداخته است.
 .6مکتب آمریکایی
مکتب امریکایی -که رشد آن مرهون فرانسویهای تندروی همچون اتیمبل است -به نفی
دو شرط تفاوت زبان و ضرورت ارتباط تاریخی پرداخت .براین اساس ،محقق در تطبیق
دو ادب ،بهدنبال ارتباط تاریخی نیست ،بلکه تاریخ ،تکیهگاه اوست .او برای روشن شدن
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موضوع از استنادات تاریخی کمک میجوید و این ،همان تفاوتی است که ریماک دربارۀ
آن میگوید:
بین گرایش تاریخی و تکیه کردن بر تحقیقات تاریخی برای رسیدن به
نتیجۀ بهتر ،تفاوت وجود دارد .او استمداد از تاریخ را توصیه میکرد ،ولی
با شرط ارتباط تاریخی مخالف بود .عالوه بر آن ،نکتۀ دیگری بر تعریف ادب
تطبیقی افزود که بسیار قابل تأمل است .او معتقد بود ادب تطبیقی ،بررسی
ادب در خارج از کشوری معین است .این بررسی ممکن است بین دو ادب
باشد یا بین ادب و زمینههای معرفتی و اعتقادی ،مثل فنون و فلسفه و
تاریخ و علوم انسانی و ادیان .درواقع ،او مأموریت ادب تطبیقی را نهتنها
بررسی امتداد ادب ملی در خارج از مرزها ،بلکه در خارج از حوزۀ ادب
میبیند .در نظر ریماک ،محقق نباید بهدنبال شرط تأثیر و تأثر بگردد .از
نظر او میدان مقارنه ،میدان تشخیص زیبایی است ،نه پژوهشهای علمی...
(امین مقدسی.)41 :1716،
در این مکتب ،ادبیت یک اثر ادبی مورد توجه است .منظور از ادبیت و یژگیهایی است
که یک اثر را به اثر ادبی تبدیل میسازد .لذا در برسی و تطبیق آثار ادبی باید به میزان
ادبیت آن توجه داشت نه رابطه تاثیر و تاثر (مکی.)176 :1713 ،
 .5نگاهی به زندگینامه سیدحیدر حلی و ملكالشعرای بهار
سیدحیدر حسینی حلّی ،فرزند سیدسلیمان ،در شب نیمه شعبان ،به سال  1416هـ .ق
مطابق با  1171م در شهر حله عراق متولد شد .از آنجا که این شب مبارک در تمام فرق
اسالمی ،مقدس و شب میالد حضرت مهدی(عج) است ،همین امر سبب تعلق خاطر شاعر
و اعتقاد و ارادت خاص شاعر به فلسفه زندگی و غیبت و ظهور حضرت گردید (الموسوی،
.)74 :1113
خانواده سیدحیدر حلّی از خاندانهای سادات اصیل و معروف به فضل ،دیانت ،شعر،
ادب و علم در شهر حله عراق بود .دانشوران مشهور علمی ،دینی و ادبی از این خاندان
ظهور کردهاند .در زمان او ،کمی قبل و کمی بعد از او ،اشخاصی مثل پدرش سیدسلیمان،
عمویش سیدمهدی ،فرزندش سیدحسین و برادرزادهاش سیدعبدالمطلببن داود همگی
از فضال ،ادبا و شعرای نامی حله بودند .از نظر اصل و نسب ،سیدحیدر از سالله زیدبن
علیبن حسین(ع) است .این نوادۀ خاندان عصمت و طهارت علیهمالسالم در رثای اجداد
گرانقدرش اشعار پر سوز و گدازی دارد .سیدحیدر یکساله بود که پدر جوان ،فاضل و
شاعرش سیدسلیمان بر اثر ابتال به طاعون در  42سالگی وفات کرد و سید ،تحت سرپرستی
عمویش قرار گرفت .سیدمهدی ،عموی سیدحیدر ،از فضال و شعرا و ادبای پارسا ،مهربان
و شخصی اجتماعی بود .وی در تربیت دینی ،تعلیم علمی و ادبی و پرورش ذوقی و شعری
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برادرزادهاش کوشید و از هیچ تالش و همتی دریغ نکرد .سیدحیدر نیز با تکیه بر هوش و
استعداد سرشار ذاتی و خدادادیاش ،همت و تالش عموی مهربان و معلم دانشمند خود
را به ثمر رساند (الیعقوبی /1711 ،ج  )61 :4او سبکهای ادبی ،فنون شعر ،تاریخ ،معارف
دینی و متون دیوان شعرای بزرگ متقدم عرب را از عموی فرزانهاش آموخت و صرف و
نحو و بالغت و بدیع را از شیخ حسن فلوجی فراگرفت .اما از بین شاعران و ادیبان
معاصرش ،بیشترین تأثیر را از عمویش سیدمهدی گرفت و نزد او به درجه و مکانی دست
یافت که زهیربن ابیسلمی نزد اوسبن حجر ،بدان دست یافته بود (األمین /1716 ،ج :47
11؛ الزرکلی /1731 ،ج 471 :4؛ البصیر.)77 :1716 ،
محمدتقی بهار (1466ـ1771هـ .ش) شاعر ،محقق ،استاد دانشگاه ،روزنامهنگار و مرد
سیاست بود .شهرت شاعری بهار به قصاید فخیم و استواری است که با توجه به سنت
ادبی گذشته سروده .بهار از خراسان برخاسته بود؛ اما نسیم -آزادی که پس از امضای
فرمان مشروطیت در ایران وزیدن گرفت -وی را به تهران کشانید تا بتواند از مهمترین
دستاورد نهضت که خونبهای شهیدان بود ،پاسداری کند .بهار بیتردید یکی از بزرگترین
شاعران مشروطه تهران است .وی بهدلیل تنوع حجم تالشهای ادبی ،تاثیری قاطع در
تاریخ مشروطیت ایران داشت .بهار را بهرغم تنوع فرم اشعارش ،میتوان آخرین
قصیدهسرای فارسی برشمرد (موریسن .)121 :1711 ،بهار رهبر زندگی بود .او ملت خود
را به جلو سوق میداد و از کسانی نبود که تا فرصتی به دست آورد به گوشهای بخزد و
فقط با یار خویش نرد عشق ببازد و در مقابل حوادث اجتماعی -که درد مشترک او و
هموطنانش بود -خونسرد باشد .او میدانست که در چنین مواقعی به وظیفه بزرگ شاعری
و هنرمندی باید عمل کرد (ظفری /1711 ،ج .)111 :4
 .1شعر دو شاعر
سیدحیدر حلّی بیشک یکی از استوانههای محکم و استوار شعر عرب است و در اشعارش
به مدح و رثای اهل بیت پیامبر(ص) پرداخته .شعر او فرسنگها از سطح نظم شاعرانه و
ادیبانه فراتر رفته و سرشار از امواج عواطف ظریف و احساسات مؤثّر و تصاویر خیالانگیز
شاعرانه است.
هر بیتی از اشعار وی متضمّن اندیشهای واال ،الهی ،انسانی و آموزنده ،و سراینده «شعر»
به معنی حقیقی کلمه است .در رثا و ثنای اهل بیت علیهمالسالم ،بهویژه در مرثیهسرایی
برای ساالر شهیدان امام حسین علیهالسالم ،سید را بزرگترین شاعر عرب شمردهاند و
معتقدند که هیچ شاعری در این عرصه به او نمیرسد .از این منظر ،او را «شاعر الحسین
علیهالسالم» لقب دادهاند .وی در رثائیات خود توانسته اعجاب شعرا و ادبای بزرگ عصر
خویش را برانگیزد؛ ازاینرو اکثر ناقدان وی را پیشوای صنعت رثا بهشمار آوردهاند
(الموسوی21 :1113 ،؛ الخیاط.)17 :1731 ،
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وی در دو دیوان خویش به مدح و رثای حضرت علی(ع) پرداخته است و در خالل این
ابیات به اوصاف و ویژگیهای فردی ،اجتماعی و سیاسی ایشان اشاره کرده است و همراه
با تصویر حوادث ،به عوامل شهادت وی اشاره میکند .نگرش او در این قصاید ،تصویری
حماسی و روایی-تاریخی است و میتوان گفت زبان عاطفه در آن بسیار محسوس است.
وی با الفاظی فصیح و معانی عمیق اطالعات تاریخی بسیاری را در آن گنجانده و در خالل
رثا ،بیشتر به مصائب و مشکالت جامعه پرداخته و سعی در پیوند گذشته تاریخ با وضعیت
اجتماعی و سیاسی زمان خود داشته است .او در جایجای قصایدش به امام عصر(عج) توسل
جسته و طلب یاری کرده است .در شعر بهار نیز مدح محاسن اهل بیت(ع) بهکرات به چشم
میخورد .هرچند ستایش اهل بیت تا حدی الزمه کار رتبه ملکالشعرا در استان قدس
بوده است ،از قوت روح دیانت در وجود او و عشق و ایمانش به خاندان رسالت حکایت
دارد .در این مدائح و مراثی همان اغراقها و مبالغههایی که نزد اکثر سرایندگان اشعار
مذهبی معمول است ،وجود دارد؛ اال آنکه لطیفتر و مأنوستر است و گاه با افکار و آرای
تازهای همراه شده.
 .3برسی تطبیقی علویات دو شاعر
ادبیات دینی بهعنوان یکی از گونههای ادبی ،ازجمله مقولههای رایج در ادبیات فارسی و
عربی محسوب میشود .مولدان اشعار مذهبی با خلق آثار خود ،زیباییها و فضایل آشکار
و نهان شخصیتهای الهی-عرفانی را به مخاطبان نشان داده ،به ارتقای سطح فرهنگ و
شعور اجتماعی آنها منجر میشوند .این نوع ادبی درحقیقت تمام تالش خود را در دفاع
از ارزشهای مذهبی و ترویج اندیشههای الهی و ترغیب مخاطبان ،به کار گرفته است.
شعر شیعی در زمرۀ ادبیات اسالمی قرار دارد .در این نوع شعر ،شاعر با سرودن مرثیه،
مدح و هجا به تبیین و ترویج عقاید شیعه ازجمله اثبات حقانیت حضرت علی(ع) ،بیان
فلسفۀ نهضت عاشورا و مظلومیت امام حسین(ع) میپردازد .از حق اهل بیت پیامبر(ص) و
جایگاه ایشان دفاع میکند و با سالح شعر به مخالفان اهلبیت حملهور میشود .شعر
شیعی بهعنوان سندی تاریخی ،بیانیهای اعتقادی و رمز مقاومت شیعیان ،توانسته است با
زبان تأثیرگذار هنر در برابر همۀ بیمهریها استوار بایستد و شیعه و اعتقادات آن را
جاودانه کند .ازاینرو شاعرانی با این خصیصه و رویکرد ،همواره مورد توجه اهل بیت(ع)
بودند.
شاعران شیعه سعی داشتهاند بهنحو مؤثر و با ذوق سلیم و شیوای خود ،دورنمایی از
چهرۀ تابناک اهل بیت(ع) را به تصویر بکشند ،هرچند شأن و منزلت افالکیان بسی باالتر
و ارزندهتر از آن است که خاکیان به مدح آنها بپردازند ،لیکن باز هم شاعران فرهیخته
در سراسر این کرۀ خاکی و با هر آئین و مذهبی ،همواره برآنند تا نهایت استعدادهای
شاعرانۀ خود را بهکار گیرند و برترین اشعار خود را در خصوص اهل بیت ،ارائه دهند و این
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امری است مُسَلّم که عاشقان ،معشوق را پیوسته بستایند .بهار و سیدحیدر حلی شاعر
عربزبان قرن نوزدهم از این جملهاند.
این دو شاعر اشعار زیادی در مدح و منقبت امام علی(ع) سرودهاند .سیدحیدر در
چکامههایش مدح و رثای امام را به هم آمیخته است .آنچه قابل ذکر است ،نحوۀ ورود این
دو شاعر به مدح امام علی(ع) است .بهار چکامههای خود را با تشبیب شروع میکند .در
قصیدۀ بهار ،معشوق ،شاعر را با زلف و ابروی چون تیغ و درع زمرد اسیر دام زلف خود
کرده است و به او میگوید :چرا بر من رحم نمیآوری حال آنکه من مدحکننده شیر خدا
هستم ...و اینچنین وارد مدح امام میشود .ولی سیدحیدر مستقیم و بدون هیچ مقدمهای
وارد مقصود میشود؛ این حاکی از عاطفه فوار شاعر است که مجال هر سخنی را از وی
گرفته.
بهار گاهی پای از این فراتر مینهد و برای ابراز ارادت خویش به موالیش ،صفات خداوند
را به امام نسبت میدهد .آسمان بهخاطر وجود علی(ع) پا برجاست و هستی در گرو طاعت
اوست .امام علی در شعر بهار حیات دوباره مییابد،کسی که در کشتی نوح همگان را نجات
داد علی(ع) بود و خاک درگه علی چون عیسی حیات میبخشد« :بوالحسن فرزند موسی
آنکه خاک درگهش /مرده را مانند عیسی روح در پیکر کند» (بهار .)13 :1713 ،وی
ارادت قلبی خود به موال و مقتدایش را اینگونه ابراز کرده ،او را هدف و مقصود آفرینش
توصیف مینماید« :حیدر ساالر بدر و صاحب صفین /حیدر مقصود آفرینش کیهان //یافته
جنت ز دوستانش آذی /یافته دوزخ ز دشمنانش نیران //از او شد سربلند ملت اسالم /و از
او شد استوار پایه دین» (همان.)41 ،
این ابیات نشانگر این است که والیت و امامت در نظر شاعر جایگاهی واال دارد .وی
علی(ع) را همان ادامهدهنده راه پیامبر ،استوارکننده پایههای اسالم و مایه سرافرازی اسالم
معرفی میکند و بر این عقیده است که دوستدار علی سعادتمند در دنیا و آخرت است و
سرپیچان از او ذلیل و خوار میشود.
سیدحیدر نیز در چکامههایش مدح و رثای امام را در هم آمیخت است .وی دوستی
امام علی(ع) را واسطه قبول طاعات برمیشمارد ،امام را معنای و اقعی نماز معرفی میکند
و قتل وی را قتل نماز میداند .وی بیان میکند که علی ،نماد و تجسم واقعی دین خدا
بود و با ضربت خوردن او در محراب ،ایمان و دین خدا نیز رنگ و ماهیت خود را از دست
داد« :إطاعۀٌ قتلهم من لَم تَکُن /تُقبَلُ طاعاتُ الوری اال بِهِ //قتَلتُمُ الصالۀَ فی محرابها /یا
قاتلیهِ و هو فی محرابهِ» (.)26 :1111
علی قرآن ناطق است و تمام علم و حکمت قرآن در وجود او جای گرفته .اگر درباره
جانشین حضرت سلیمان گفته شده که «الذی عنده علم من الکتاب» (نمل )11 :درباره
علی(ع) گفته شده «من عنده علم الکتاب» (رعد .)17 :او امیر سخن و سرآمد اهل بالغت
و فصاحت است .دانشوران و سخنسنجان درباره اوج کالم علوی ،سخنان بسیار گفتهاند،
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پس از قرآن و سخنان پیامبر هیچ سخنی در عرب به استواری و رفعت سخنان علی نیست.
او پیشوای همه سخنوران و سرور همه زبانآوران است و قیاس سخن او با کالم دیگران
سنجش زر ناب است با خاک .به همین اعتبار ،سیدحیدر از علی(ع) به تعبیر «کتاب اهلل»
یاد میکند که در میان مردمی ناسپاس و گمراه ضایع گشته ،و از امام زمان میخواهد تا
به خونخواهی و گرفتن حق کتاب خدا قیام کند« :فَهوَ کِتابُ اهللِ ضَاعَ بَینَهُم /فَاسال بِامرِ
اهللِ عَن کِتَابِه //و قُل و لکِن بِلسَانِ مُرهِفٍ /و اجعَل دِمَاءَ القَومِ فِی جَوَابِه ( ،)26 :1111و
درقصیدهای دیگر« :قُم ناشدِ االسالمَ عَن مُصابه /اُصیبَ بالنَبیِّ أم کتابه //لقَد أراقُوا لیلۀ
القَدرِ دماً /دماؤُها انصَببنَ بانصبابه» (همان.)22 ،
ملکالشعرای بهار همین معنا را بهطرزی زیباتر از بیان سیدحیدر حلی بیان میکند.
وی با بهرهگیری از صنعت بدیعی جمع و تفریق ،امام علی(ع) را حقیقت قرآن میداند و
امام را برتر از قرآن معرفی میکند« :توئی حقیقت قرآن و برتر از قرآن /که صامت است و
کریم و تو ناطقی و کریم» (.)111 :1713
یکی از وجوه افتراق بین این دو شاعر شیعه در اشعارشان این است که شاعر بلندپایه
عراقی در چکامههایش بین گذشته و حال را جمع کرده است .بهار درباره شهادت امام
علی چیزی نگفته است؛ اما سیدحیدر حلی -که در اوضاعی نامناسب به سر میبرد -امام
عصر(عج) را به خونخواهی از امام علی(ع) فرا میخواند و از حضرت طلب میکند که با زبان
شمشیر انتقام خون امام را بگیرد .وی عثمانیها را ظالمانی چون ابنملجم معرفی میکند
و امام را در قالب اشعاری که از عاطفه سرشار وی سرچشمه میگیرد ،به قیام فرامیخواند.
به این شیوه روحیه انقالبی خود را قوت میبخشد .زبان شاعر در این ابیات عاطفی است
هرچند روح حماسه در آن ظاهر است« :یا ایُّها المحجوبُ عن شیعته /و کاشِفُ الغُمیُّ علی
احتجاجه //فانهَض لها فلیسَ إالکَ لَها /قد سَئِمَ الصَّابِرُ جُرعَ صابه //و اطلُب اباکَ المُرتَضی/
مُنقَلِبا عنه علی اعقابه //فهُوَ کتابُ الهِ ضاعَ بینهُم /فاسال بامر اهلل عن کتابه» ()26 :1111
 .1توصیف شجاعت آن حضرت
یکی از وجوه افتراق ملکالشعرای بهار و سیدحیدر حلی ،توصیف دالوریهای امام علی
در میدان کارزار است .این موضوع در شعر ملکالشعرا بسامد زیادی دارد ،ولی سیدحیدر
زیاد از آن سخن نگفته است .این امر به روحیه سیدحیدر حلی -که اصوال به مصائب و
مشکالت شاعر و محیط زندگیاش میپردازد -بازمیگردد .بیشتر اشعار بهاردر مناقب
علی(ع) در ایام جوانی و زمان اقامت در مشهد سروده شده است (امین مقدسی:1716 ،
 .)63بهار علویات خود را قبل از مشروطه و قبل از اینکه وارد سیاست شود ،سروده و فارغ
از هر غمی به توصیف جنبههای مختلف شخصیت علی(ع) پرداخته است .اما سیدحیدر در
شهر حله عراق زندگی میکرده که تحت سلطه عثمانیان بوده است .از طرفی ،اوضاع
نامناسب عراق و مناسبتهایی که در رثای ائمه در عراق بر پا میشد (و مردم در خالل
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این مناسبتها از اوضاع نابسامان عراق شکایت میکردند) ،باعث برافروختن شمه
مرثیهسرایی او شد و وی را از ذکر دالوریهای آن حضرت بازداشت .در مجموع دیوان
سیدحیدر چند بیت بیشتر در مدح شجاعت امام وجود ندارد که آن را ذکر میکنیم.
بهار دروصف شجاعت امام چنین میسراید« :حامی دین خدا شیر یزدان آن که سهم
تیغ او /رعشه بر جان و تن شیران آجام آورد» ( .)17 :1713وی امام را حامی دین و شیر
خدا معرفی میکند ،امامی که تیغ شمشیرش تن شیران بیشه را به لرزه در میآورد .بهار
در این بیت از دشمنان امام به شیر بیشه تعبیر میکند و آنها را در شجات و دالوری
مانند شیر میداند تا بتواند از این طریق بهطرزی شاعرانه شجاعت امام را به تصویر بکشد.
سیدحیدر با بهرهگیری از صنعت تشبیه شوق امام به صحنه کارزار را بهطرزی ماهرانه
به تصویر کشیده است« :قد الف الهیجاءَ حتی لیلها /أغرابه یانس فی عقابه //یمشی الیها و
هو فی ذهابه /اشدُّ شوقا منه فی ایابه /کالشبل فی و ثبته و السیف فی /هبتهِ و الصلُّ فی
انسیابه» ( .)21 :1111شوق امام به هنگام ورود به میدان جنگ ،بیشتر از اشتیاق وی
هنگام بازگشت است .امام انیس جنگ کارزار است و در میدان جنگ چون شیر بر دشمن
هجوم آورد و چونان شمشیر است در برندگی و خیزشش چون خیزش ماری است که بر
زمین میخزد .واژگان این ابیات ساده است ،اما بار معنایی زیادی دارد که شاعر با آن مافی
ضمیر خود را به بهترین شکل تصویر میکند .سیدحیدر با استفاده از تشبیه حسی شجاعت
امام در میدان کارزار را چنین به تصویر کشیده است :هیچکس را یارای کشتن امام نیست
و اگر میخواست ،ابنملجم به مراد خود نمیرسید .ولی بهخاطر شوقی که به دیدار
پروردگارش داشت سر از محراب بر نداشت؛ «و هو لعَمری لو یَشاءُ لم یَنل /ما نالَ اشقی
القومِ فی آرابهِ» (همان) .شاعر در مصرع دوم گوشه چشمی به این سخن رسول خدا(ص)
دارد که فرمود« :یا علیُّ أشقیَ االولینَ عاقِرُ الناقۀِ ،و أشقَی االخرینَ قاتلُکَ» (ابوالفتوح
رازی.)213 :1711 ،
بهار در چکامهای که در صفت شب سروده ،با اشاره به این سخن پیامبر (ضربۀ علی
فی یوم الخندق افضل من عبادۀ الثقلین) شجاعت امام را به صورت حکایت ،در نبرد خندق
به تصویر کشیده است:
روزی که جست عمرو ز خندق /بسته به خنگ تازی مقود //زی قوم شد
چو رعد خروشان /وز بیم او یالن شده ارعد //شیر خدا زخیل برآمد/
خمیدهای به جنگ محدد //با حد تیغ کفر بینداخت /برداشت دین زخاک
بدان حد //نزد حق از نیاز دو گیهان /افزود قدر ضربت آن ید ()731 :1713
 .1علی(ع) در قرآن
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یکی از ویژگیهای مشترک بین دو شاعر ،اشاره به آیات نازله در شأن امام علی(ع) است.
سیدحیدر در بیت زیر به آیاتی که درشأن فضایل آن حضرت نازل شده ،اشاره میکند:
«حتی أتیتُ فأتی فی حسبٍ /قد دخلَ التنزیلُ فی حسابه» (.)23 :1111
بهار نیز به همین موضوع اشاره کرده است .وی تمام قرآن را در مدح موال میداند و
بیان میکند که اگر کسی در این امر شک دارد ،به قرآن نظر بیندازد« :آنچه در قرآن بُوَد
از مدح وی نبوَد /برون دَور داری رو فرو خوان آنچه در قرآن بود» (.)121 :1713
(ع)

 .9علم امام علی
هر دو شاعر بهطرز هنرمندانهای این خصیصه را به رشتۀ نظم کشیدهاند .سیدحیدر در
چکامهای که در رثای سیدالشهدا(ع) سروده ،به حادثه سقیفه پرداخته است .در آن چکامه
امام را شهر علم خدا معرفی میکند و با استفاده از استفهام انکاری معنای مورد نظر خود
را قوت میبخشد .چنین بیان میدارد که آیا راهی برای هدایت مردم وجود دارد حال
آنکه درِ شهر علم خدا را با غصب حق وی بستند .مردم از کسی که سر آمد علم و دانش
است ،روی برتافتند و به کسی روی آوردند که آکنده از هر عیب و نقصی است« :و هل
مدخال للرُشد أبقی و فیه مِن /مدینۀ علم اهللِ قَد سُدَّ بابُها //بلی عَدِلت عن عیبَۀ العلمِ و
اقتدت /بمن مُلئت من کل عیب عیابها» (.)27 :1111
بهار با الهام از حدیث نبوی در مورد امام علی(ع) که فرمودند« :أنا مدینۀُ العلمِ و علیٌ
بابُها ،فمَن ارادَ العلمَ فَلیأتِ البابَ» (النیسابوری /1773 ،ج  ،)146 :7با نبوغ و هنر خود به
معرفی هرچه بیشتر و توصیف دانش آن حضرت پرداخته است« :هست شهرستان علم
مصطفی را در علی /آن دری کِش پایگاه بر طارم کیوان بُوَد» ( .)121 :1713شاعر در
مصرع دوم با تعبیر دری که پایگاه آن کیوان است ،به و سعت این علم و دانش امام اشاره
کرده است.
او در همین قصیده پا فراتر نهاده و صفات خدایی را به امام نسبت میدهد :امام بر
همهچیز احاطه دارد؛ برای اثبات این ادعا بیشتر از قطرات باران دلیل و برهان هست:
«ذات او باشد قدیم و بر همه اشیا محیط /خواهی ار برهان فزون از دانه باران بود» (همان،
)121
 .10لیلۀ المبیت
از مضامین مشترک شعر سیدحیدر حلی و بهار ،پرداختن هر دو شاعر به حادثۀ تاریخی
«لیلۀ المبیت» است .سیدحیدر در بیت زیر تحسر و اندوه خود را از کشته شدن کسی که
جان خود را در راه حفظ اسالم به خطر انداخته و تمام توانش را در راه اعتالی دین و امت
اسالمی به کار گرفته بود ،بیان میدارد و با این بیت رضایت رسول خدا را از وی به تصویر
میکشد« :بلی قضی نفسُ النبیّ المرتضی /و اُدرج اللیلۀ فی أثوابه» (.)22 :1111
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بهار نیز شجاعت امام را به تصویر میکشد و معتقد است جز علی کسی نیست که در
آن هول و ال اینچنین آرام بر تخت پیامبر آرامد« :کیست جز او تا که خسبد بر فراش
مصطفی /در میان فتنه و شر خواب آرام آورد» (.)17 :1713
بهار در جایی دیگر ،به سبب دالوری امام در این شب ،خالفت را حق مسلم امام
میداند و معتقد است آنکس که در بستر پیامبر خوابیده شایستهترین مردم به خالفت
است« :آنکه بر جای نبی بستر آفت بگزید /الجرم بعد نبی صدر خالفت او راست (همان،
.)121
 .11مسأله غدیر
یکی از مسائل سیاسی مهم در شعر شیعی ،مسأله غدیر است .غدیر حساسترین مقطع
اسالم است که در آغاز شکوفایی ،دین خدا را از خطر حتمی دشمنان داخلی و خارجی
در بُعد فکری و معنوی نجات داد .غدیر صراط است؛ با ایمان به غدیر میتوان از این صراط
گذشت (انصاری .)11 :1711 ،حادثه غدیر حادثهای سطحی ،آسان و گذرا نیست ،بلکه در
مجرای دین اسالم و مسیر طوالنی آن ،عمیقترین واقعه بهشمار میرود .از اینرو ذکر آن
در عرصههای مختلف اسالمی و پژوهشهای دینی ضرورری است؛ زیرا بیعت غدیر
مسألهای است که با ذات دین اسالم و اصل و صایای پیامبر(ص) مرتبط است (هیفا:4111 ،
.)617
شاعران شیعه ،همیشه در اشعار سیاسی خود به مسألۀ غدیر اشاره کرده ،و برای اثبات
حقانیت و مشروعیت امر خالفت به دست علی(ع) و فرزندان او ،دالیل و مستندات خود را
ذکر کردهاند .سیدحیدر از نادیده گرفتن وصیت پیامبر(ص) در روز غدیر خم و نیز از آشکار
شدن چهره واقعی منافقان بعد از وفات رسول خاتم و ظلم و جورشان بر خاندان و اهل
بیت ایشان -که تا آن روز کینهشان را در دل پنهان کرده بودند -سخن میراند .او در
چکامهای با رویکرد تاریخی به واقعه سقیفه پرداخته و در این قصیده (با بهرهگیری از
شیوه احتجاج و استدالل و با لحن خطابی که خاص شعرای متعهد چون کمیت و
سیدحمیری است ،و با نگاهی عمیقتر از ملکالشعرا ،واقعه غدیر را بررسی کرده است.
وی با استفاده از صنعت تجرید چنین بیان میکند :که چه کسی شایسته است لباس
خالفت را بر تن کند .آیا کسی که یار و غمخوار پیامبر بود یا کسی که نزدیکیاش درد و
رنج پیامبر را به همراه داشت .چه کسی شایسته خالفت است؛ کسی که همیشه مدافع
پیامبر بود یا کسی که قصد کشتن پیامبر را داشت :أعِد نَظراً نحوَ الخالفۀ أیُّما /أحقُّ بان
تضفو علیهِ ثیابها //أمن هوَ نفس النَّبی أم الَّذی /له کان داءً سلمُها و اقترابُها //و من دَحرجَ
االعداءَ عنهُ أم الذی /له دحرِجَت تحتَ الظالمِ دُبابُها» (.)27 :1111
شاعر در این ابیات به حادثه تبوک اشاره کرده است .درسال نهم هجری ابوبکر ،عمر،
عثمان و ابوعبیده جراح تصمیم به قتل پیامبر گرفتند .نقشه آنها برای قتل پیامبر این
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بود که تصمیم گرفتند که هنگام بازگشت از غزوه تبوک ،شتر پیامبر را رم دهند و اینگونه
وی را به قتل برسانند .ولی خداوند پیامبر را از نقشه آنها آگاه کرد و آنها نتوانستند
نقشهشان را عملی کنند.
شاعر در همین چکامه بارویکرد تاریخی به حوادث بعداز وفات پیامبر اشاره کرده،
میگوید اصحاب سقیفه بهخاطر کینههایی که از علی(ع) در دل داشتند ،حق وی را غصب
کردند .او بیان میکند که این غصب حق امام همچنان ادامه داشت تااینکه به بنیامیه
رسید« :فَللهِ ماجرَّت سَقیفۀُ غَیِّها /علی مرشدیها یومَ جلَّ مُصابُها //بها ضَربت غصباً علی
ملک احمدٍ /بکفِ عدیٍ و استمرَّ اغتِصابُها //و ابدت حقودالجاهلیۀ بعدما /لخوف من االسالمِ
طالَ احتجابُها» (همان).
بیشترین بسامد مضامین سیاسی در شعر بهار مربوط است به مساله خالفت علی(ع)
بعد از پیامبر .غدیر در شعر بهار جنبه نقلی دارد .وی با رویکرد تاریخی و با احتجاج به
آیات و احادیث نازلشده در شأن مولی(ع) در راه اثبات حق امام(ع) است .به فتح خیبر و و
قایع آنروز اشاره میکند و از این راه بهدنبال اثبات حقیقت است؛ وی وصایت علی را از
جانب خدا میداند« :شیر یزدان علی که پیغمبر /در کف او لوای ایمان داد //آن کِش اندر
غدیر خم یزدان /داد دیهیم دین و خاتم داد //آنکه از کندن در خیبر /کرد دین نبی قوی
بنیاد» (.)162 :1713
وی در چکامهای دیگر با اشاره به آیه «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی
و رضیت لکم االسالم دینا» (مائده ،)7 :خالفت و والیت علی را حکمی صادرشده از جانب
خداوند میداند .درواقع شعر بهار بیان واقعه غدیر از زبان خدا و پیامبر است؛ شعری که
گویای حقیقت در مجرای زمان شده .ملکالشعرا با اسلوب قصه و حکایت ،والیت امام را
در ضمن حادثه غدیر به تصویر میکشد:
در غدیر خم یزدان گفت مر پیمبر را /کز پی اکمال دین شو پذیره حیدر
را //پس پیمبر اندر دشت نهاد منبر را /برد بر سر منبر حیدر فلک فر را//
گفت بشنویدای قوم قول حق تعالی را /هم بجان بیاویزید گوهر توال را//
پوزش آورید از جان این ستوده موال را /این وصی برحق را این ولی واال را
(.)163 :1713
ملکالشعرا در قصیدهای دیگر باز به این امر اشاره کرده است:
داورش خوانده ولی و احمدش خوانده وصی /هم والیت هم وصایت ز احمد
و داور است //در غدیر خم خطاب آمد زحق برمصطفی /تا علی او را ولی بر
مهتر و کهتر کند //گوید آنک او را منم موال علی موالی اوست /زینهار از
طاعت او گر کسی سر در کند (همان.)77 ،
در بیت دوم شاعر به آیه «یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ و إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا
بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ و اللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ» (مائده )63 :اشاره
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کرده ،از خطبه حضرت رسول درباره والیت و جانشینی علی(ع) یاد میکند و این ماجرا را
به تصویر میکشد که پیامبر(ص) در غدیر خم ،موضوع جانشینی را اعالم کردند و پس از
آن دست علی را باال بردند و فرمودند« :مَن کُنتُ موالهُ فهذا علیٌ مواله» .در این ابیات از
زبان امام سخن میگوید.
بهار با تاثیرپذیری از آیات قرآن ،خالفت امام علی در مسأله غدیر را حکمی از جانب
خدا میداند .اما نگاه سیدحیدر به این مسأله بسیار عمیق بوده ،بهدنبال چرایی حادثه و
ریشهیابی عدم رسیدن خالفت به ایشان بعد از واقعه بزرگ غدیر است .شاعر کینههایی را
که دشمنان اسالم از علی(ع) در دل داشتند ،سبب غصب خالفت میداند .وی با شیوه
احتجاج و با کلماتی کوبنده که نشان از ایدئولوژی شاعر متعهد شیعه است ،سعی میکند
از این موضوع پرده بردارد.
 .11توسل
از مضامین مشترک در شعر سیدحیدر حلی و ملکالشعرای بهار ،توسل به امام
است .سیدحیدر در اشعار زیر از حوادث روزگار که وی را رنجور کرده شکوه میکند و
رهایی از آن را از امام میطلبد« :امیرَالمؤمنینَ اغِث صَریخاً /المَّ بجنبِ قبرِکَ مستغیثا//
أتاکَ یَحُثُّ ناجِیۀ المنایا /و صرفُ الدهرِ یطلُبُهُ حَثیثا» (.)71 :1111
بهار نیز تنها توشه راه خود را مدح امام و پیروی از والیت او میداند و از این رهگذر
نجات میطلبد« :خدایگانا بنگر زلطف سوی بهار /که روح القدس کند مدحت تواش تعلیم//
به مدحت تو و پیروی والی تو /سخن سراید در این بزرگوار حریم» (.)111 :1713
در این اشعار هر دو شاعر در مقام توسل به موال و مقتدای خویش هستند .سیدحیدر
با تعبیر ساده مقصود خویش را بیان میکند؛ اما سخن ملکالشعرای بهار شاعرانه و هنریتر
است .او با تعبیر «خدایگانا» از حس درونی خود (این که موال قادر به انجام هر کاری
است) حکایت کرده ،در این اشعار قانون شفاعت را بیان میکند .درواقع شعر بهار دارای
دوحالت ترغیب و تحذیر است.

علی(ع)

 .16نتیجهگیری
سیدحیدر حلی و ملکالشعرای بهار از شعرای متعهد شیعه هستند که در اشعارشان به
مدح و رثای امام علی(ع) پرداختهاند .سیدحیدر در چکامههایش مدح و منقبت امام را در
هم آمیخته و بیشتر به رویکردهای تاریخی و سیاسی زندگانی حضرت پرداخته ،درصدد
است تقابل بین حق و باطل و ظلم و رستگاری و هدایت و ضاللت را به تصویر بکشد .بهار
نیز بهزیبایی به تصویرسازی حوادث دوران حضرت پرداخته ،با زبانی عاطفی و گاه حماسی
از حقانیت اهل بیت(ع) و ایشان دفاع میکند .مسأله غدیر بسامد بسیار باالیی در شعر دو
شاعر دارد .بهار با تکیه بر قرآن و حدیث ،از غدیر سخن میگوید ،اما نگاه سیدحیدر به
مسأله غدیرعمیقتر است .در مدح امام علی ،بهار شیوه اغراق شاعرانه را در پیش گرفته و
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اوصافی که خاص خداوند است ،به امام نسبت داده .سیدحیدر نیز در قالب اشعاری زیبا
بهطرزی ماهرانه مقصود خود را به تصویر کشیده است .تاثیرپذیری بهار از قرآن در
مدائحش کامال مشهود است .یکی از ویژگیهای شعر سیدحیدر حلی که در شعر بهار
دیده نمیشود ،مسأله خونخواهی امام علی است .وی در این چکامهها بین گذشته و حال
را جمع کرده و امام عصر(عج) را به خونخواهی از امام فرا میخواند و عثمانیها را که بر
جان و مال مردم سیطره داشتند ،ظالمانی چون ابنملجم معرفی میکند و از این طریق
جنبه انقالبی شعرش را قوت میبخشد.
پینوشت
 .1شیخ حسن فلوجی ،یکی از علمای آن دوره است که در علوم عربی و بیان و بدیع و
منطق و ریاضیات و فقه و اصول سرآمد بود و بسیاری از نوابغ علم و ادب آن دوره نزد او
تعلیم یافتهاند (کرکوش1734 ،ق /ج.)117 :4
منابع
 قرآن کریم االمین ،السیدمحسن .)1716( .اعیان الشیعه .تحقیق حسن االمین .بیروت :دار التعارفللمطبوعات.
 امین مقدسی ،ابوالحسن .)1761( .ادبیات تطبیقی (با تکیه بر ملکالشعرای بهار و امیرالشعرا احمد شوقی) .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 انصاری ،محمدباقر .)1711( .اسرار غدیر .چ  .12تهران :تک. انور ،هیفا .)4111( .االمام علی(ع) فی فکر مسیحی المعاصر .بیروت :دارالعلوم. البصیر ،محمدمهدی .)1771( .نهضۀ العراق األدبیۀ (فی القرن الثالث عشر للهجرۀ ) .ط .7بیروت :دار الرائد العربی.
 بهار ،محمدتقی .)1713( .دیوان اشعار .به کوشش محمدملک زاده .تهران :نگاه. الحاکم النیسابوری ،محمدبن عبداهلل .)1773( .المستدرک على الصحیحین .محقق:مقبلبن هادی الوادعی .دارالحرمین.
 حلّی ،سیدحیدر .)1111( .دیوان .تصحیح علی الخاقانی .بیروت :مؤسسۀ األعلمیللمطبوعات.
 الخیاط ،جالل .)1731( .الشعر العراقی الحدیث .بیروت :دارالصادر. رازی ،ابوالفتوح .)1711( .حسینبن علی؛ روض الجنان و روح الجنان .؟ :آستانقدس رضوی.
 الزرکلی ،خیرالدین .)1731( .األعالم .ج  .4ط  .7بیروت :دارالعلم. -ظفری ،ولیاهلل .)1711( .حبسیهسرایی در ادب فارسی .تهران :امیرکبیر.
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کرکوش الحلی ،یوسف .)1734( .تاریخ الحلّۀ .ج 4و .1قم :شریف الرضی.
مکی ،طاهر احمد .)1713( .االدب المقارن ،اصوله و تطورُهُ و مناهجُهُ .قاهره :دار
المعارف.
موریسن ،جرج .)1711( .تاریخ ادبیات ایران از آغاز تا امروز .یعقوب آژند .انتشارات
گسترده.
الموسوی ،مدین .)1113( .السید حیدر الحلّی شاعراً .بیروت :دارالثقلین.
یاحقی ،محمدجعفر .)1711( .جویبار لحظهها .چ  .11تهران :جامی.
الیعقوبی ،محمدعلی .)1711( .البابلیات .ج  .4النجف :مطبعۀ الزهراء.
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بازتاب اندیشههای آرمانشهری و پادآرمانشهری
در ادبیات داستانی نوجوان در ایران
1

سیدعلی قاسمزاده
آسیه ذبیحنیا عمران
3
امیرارسالن حدیدی
2

چکیده
اتوپیا یا آرمانشهر ،ترسیم جامعهای ایدهآل و آرمانی است که بیش از هر معنایی تالش انسان را
برای تسکینِ روحی ،آرامش و امنیت ،و درنتیجه دستیابی به جامعهای اخالقی -انسانی ،در
فضای همواره پرآشوب و هراسناک دنیوی ،از گذشته تا امروز نشان میدهد؛ دنیایی مقدس و
آرمانی که همگی انسانها در اوج خودشکوفایی قرار گرفته و به تکامل شخصیتی خویش
رسیدهاند .این مفهوم تا آنجا که حافظۀ مکتوب بشری یاری میکند ،از کتاب «جمهور» افالطون
به کتابها راه یافت و از کتاب «اتوپیا» نوشتۀ تامس مور (1272 -1113م ).در وادی ادبیات
داستانی ( )Fictionوارد شد .در تاریخ طوالنی و ادبیات غنی ایران ،شهرهای آرمانی در
داستانهای جمشید و سیاوش تا مباحث فلسفیِ مدینۀ فاضله فارابی و ناکجاآباد سهروردی،
رایگانآباد سنایی و ...مطرح شدهاند .این داستانها از نظر تاریخی بر اتوپیای مورد نظر تامس مور
تقدم دارند و در قرون وسطی پرشمارتر از متنهای مشابه در ادبیات داستانی غرب هستند؛ ولی
به دالیلی ،بۀکباره اینگونه جهانگری در ادبیات داستانی غرب تقویت و در ایران به وادی فراموشی
سپرده شد .این جستار با واکاوی کیفیت انعکاس جامعۀ آرمانی و ضد آن در آثار داستانی نوجوان
ایران ،به این نتیجه دست یافته است که ادبیات داستانیِ نوجوانانۀ معاصر در ایران بیشازآنکه
دنبالهروی بنمایۀ آبشخور اسطورهای خویش ،یعنی رسیدن به مدینۀ فاضله و دنیای جاودانۀ آن
باشد ،بیشتر به سبب ناامیدی ناشی از ناتوانی بشر معاصر از دستیابی به آسایش و آرامش
همیشگی و واقعی ،به دستوپیا یا پادآرمانشهر گرایش دارد .این نکته میتواند از یک سو ،نوعی
واکنش اعتراضی برضد ناتوانی بشر از بازسازی جامعۀ فاضله یا تحقق عملی آن و آمادگی برای
ورود به عرصۀ نمادین زندگی و هبوط از دنیای بهشتی کودکانه باشد ،و از دیگر سو ،نوعی توجه
و تحریض برای جلب توجه انسان به اوضاع کنونی و خودساختۀ دنیای تکساحتی معاصر قلمداد
شود.
 .1دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ،قزوین
 .2دانشیار دانشگاه پیام نور یزد
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات کودک و نوجوان
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واژههای کلیدی :آرمانشهر ،پادآرمانشهر ،نقد جامعهشناختی ،ادبیات کودک و نوجوان ،ادبیات
داستانی معاصر.

 .1مقدمه
 .1-1بیان مسأله
ادبیات آرمانشهری ،گونهای از ادبیات است که خواهان تحقق آرزوهای گمگشتۀ
انسانهاست .آرمانشهر معادل اتوپیا در غرب بوده ،شهری خیالی است که در آنجا مردم
در آسایش و رستگاری کامل زندگانی میکنند .در کنار این ادبیات ،متنها و برخی
داستانها وجود دارند که وقتی جامعههای آینده را به تصویر میکشند ،دیدی ناامیدانه و
وحشتزا دارند ،و زندگی فردا را با مشکالتی مانند از بین رفتن محیط زیست ،تسلط
ماشین بر انسان ،ظهور دیکتاتورها و دولتهای خودکامه و مانند اینها همراه میدانند.
چگونگی سازمان دادن این مفاهیم و دالیل التزام به بازآفرینی دنیای آرمانی (اتوپیا) ،یا
چرایی انحراف افکار برخی از نویسندگان معاصر از آن و ترسیم جامعۀ پادآرمانشهری و
تعهدگریزی در برابر جامعۀ آرمانی (بهویژه در ادبیات داستانی) ،نکتهای است که باید به
آن توجهی خاص و دیگرگونه داشت .با وجود آنکه ترسیم مدینۀ فاضله در دنیای اساطیر
بهسبب نزدیکی ارتباط انسان بدوی به فطرت و پیوند ساده و بیآالیش با ماورای طبیعت
و امور متافیزیکی امری معمول و مقبول مینماید ،نباید تصور کرد که انسان عصر مدرن
که بیش از گذشته عملگرا (پراگماتیک) است و به علم تجربی و عملی بیش از دانششهودی تکیه دارد -از ایجاد دنیای آرمانی بیزار است؛ بلکه بهعلت ماهیت عملگرایانۀ وی
به جای انسان اسطورهای که بیشتر در پی بازنمایی دنیای آرمانی است ،انسان امروزه غالباً
در پی ایجادِ عملی چنین جامعهای است؛ چنانکه پیدایش مکاتبی چون مارکسیسم ناظر
بر تحقق همین تفکر بوده .چنانکه پیشتر نیز با پیدایش قارۀ امریکا در جهانبینی انسان
غربی زمینۀ ایجاد چنین جامعهای عمال مهیا دیده شد .به باور آنها ،در دنیایی که غالب
انسانها انسانیت خویش ،و به تعبیری معصومیت غریزی و فطریشان را از دست دادهاند،
ترسیم دنیایی مبرا از آلودگی و گناه بیشتر از عصر اسطورهها نیاز است و قارۀ امریکا که
بهسبب نرسیدن انسان گناهآلود غربی همچنان پاک مانده است ،بهترین مأمن و گاهواره
برای تربیت چنین انسانهایی محسوب میشد .لذا تصویر «آدم امریکایی» در فرهنگ
امریکایی تالشی است برای رهایی یا آزادی از قید و بندِ تاریخ .چنین انسانی نهتنها
گذشتهای ندارد که بدان مشغول شود ،بلکه آغازگر دنیایی جدید با نوید سعادتمندی و
رستگاری است (نگ .مقدادی.)71-47 :1777 ،
گویا دنیای داستانی در ایران نیز به تبعیت از غرب ،در تقاطع تعهد و بیتعهدی و
التزام و بیالتزامی در برابر دنیای آرمانی و آرمانشهری گرفتار گشته و بهتبع شکاکیت
مدرن و بنمایۀ همیشگی آن (یعنی عدم قطعیت) ،گاهی به ساحتی خاص و متفرد از این
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تقاطع گام برداشته ،سپس واپس میکشد و راهی دیگر در پیش میگیرد .ازآنجاکه ادبیات
داستانی برای انسان معاصر ظرف گفتمانها و دریچهای بهسوی بازنمایی هویت و معرفت
انسانی عصر جدید است ،ردگیری دغدغهها و آرزوهای آدمی در دنیای داستانی جدید
میتواند طرز رویکرد نوع انسان معاصر به جامعۀ فاضله در دنیای جدید و کیفیت تحول و
سیر فکری انسان از گذشته تا امروز در باب جامعۀ آرمانی باشد .بنا بر همین ضرورت ،این
پژوهش با واکاوی در اوضاع ادبیات داستانیِ نوجوانانۀ در ایران تالش میکند ،ادبیات
اتوپیایی و دستوپیایی موجود را با تکیه بر چند اثر داستانی در دورۀ معاصر ایران معرفی
کند.
 .1-1پیشینۀ تحقیق
ازآنجاکه یکی از دغدغههای همیشگی بشر دستیابی به دنیای آرمانی و به تعبیری مدینۀ
فاضله بوده و هست ،پژوهشگران نیز بهسبب برجستگی چنین مفهوم بنیادینی در ایران و
غرب ،پژوهشهایی مستقل و معتبر در باب اقسام و صور آن نگاشتهاند؛ چنانکه در ایران
عالوهبر کتابهایی مانند آرمانشهر در اندیشۀ ایرانی نوشتۀ حجتاهلل اصیل و کتابهایی
که در طول پژوهش به آنها استناد شده ،چند مقاله نیز دراینباره نوشته شده است .البته
بیشتر این مقالهها با تمرکز بر اندیشهها یا آثار یک شاعر یا نویسنده و یا مقایسۀ دو
نویسنده یا شاعر به رشتۀ تحریر درآمده است؛ مانند «آرمانشهر در اندیشۀ فروغ فرخزاد
و نازکالمالئکه» (حیدری )1774 ،یا مقالۀ «بررسی و مقایسه آرمانشهر سهراب سپهری
و پاد آرمانشهر طاهره صفارزاده» (حریری .)1771 ،بااینحال اگرچه در حوزۀ ادبیات
داستانی تنها یک مقاله با عنوان «آرمانشهر علمی فرانسیس بیکن و داستانهای علمی-
تخیلی استنلی گرامن واینبام» (مرندی )1771 ،آنهم در ادبیات داستانی غرب نوشته
شده است ،تاکنون هیچ پژوهشی در حوزۀ ادبیات داستانی نوجوانانۀ ایران به ردیابی چنین
اندیشهای -که معطوف به آرمانشهر و پادآرمانشهر دنیای ادبیات داستانی معاصر بهویژه
رمان باشد -انجام نگرفته و این پژوهش میتواند نخستین کوشش برای نمایش این اندیشۀ
بنیادین بشری و سرنوشت آن در جامعۀ ایران باشد.
 .1چارچوب نظری تحقیق
این پژوهش به شیوۀ تحلیلی و مطابق با نگرش هرمنوتیکی تالش میکند با توجه به
الیههای معنایی و ساختاری داستانهای نوجوانانۀ معاصر ایران ،ردپای اندیشههای
آرمانشهری و پادآرمانشهری را پیگیری و بازنمایی کند.
 .1-1اتوپیا و دستوپیا
نخستینبار تامس مور ،انسانگرای انگلیسی ،در قرن شانزدهم و  41سال پس از سفر
کریستف کلمب و کشف آمریکا ،سفرنامهای نوشت و خواننده را با خود به سرزمینی خیالی
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به نام اتوپیا برد .وی در کتابش آرمانشهر را بهشکل «شهری که باید دارای ساختاری
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،آموزشی و ...باشد که بتواند حداکثر اعضای تابع خود را به
حداکثر سعادت ممکن به رساند» به نمایش گذاشت (مور .)13-16 :1713 ،بنابراین
یوتوپیا یا اتوپیا واژهای است برساختۀ تامس مور در معنای «هیچستان» که گویا در تضاد
آیرونیک با واژۀ « »eu-toposبهمعنای خوبستان ساخته شده است (همان )16 ،پیشوند
« »ouدر زبان یونانی بهمعنای «نفی» و کلمۀ « »toposبهمعنای «مکان» است .پس
اتوپیا در لفظ با نفی و انکار «توپیا» (یعنی مکان) آغاز میشود و در معنا به تصور مکانی
آرمانی استحاله مییابد .این از نوعی دیالکتیک بسیار ظریف در نامگذاری و بالطبع در
محتوای آن سراغ میدهد .جالب اینکه نامگذاری شیخ شهابالدین سهروردی بر این معنا
در زبان فارسی (ناکجاآباد) نیز حاوی همین چالش درونی است.
برخی «شهر خورشید» اثر کامپانال (نویسندۀ ایتالیایی1677-1261 ،م) را معادل و
همراستای یوتوپیای تامس مور دانستهاند .کامپانال آرمانشهر خود را «کامنوک» مینامد؛
یعنی جامعۀ همسود (همان)13 ،؛ جامعهای که در آن همۀ مردم سودمند بوده ،کسی
متضرر نباشد؛ به تعبیری جامعهای خالی از تضاد طبقاتی و تضاد منفعت و . ...بنابراین
مدینۀ فاضلۀ مور و کامپانال نوعی جامعۀ خالی از هرگونه مالکیت خصوصی است؛ شبیه
آنچه بعدها کمونیسم شعارش را میدهد .در کتاب یوتوپیا میخوانیم« :افالطون که
خردمندترین مردم بود ،بهسادگی پی برده است که تنها راه سعادت مردم برابری دارایی
است .من تردید دارم که این برابری را در جایی که مالکیت خصوصی وجود دارد ،بتوان
برقرار کرد» (همان .)61 ،بنابراین آرمانشهر مورد نظر مور و کامپانال ابزاری برای انتقاد از
وضع موجود در جامعۀ خویش است؛ فریاد اعتراضی در برابر نحوۀ کشورداری و نظام
اخالقی -اجتماعی آن .شاید از این روست که کارل مانهایم ( 1713-1177م)،
جامعهشناس مجاریاالصل انگلیسی ،اوتوپیانیسم را نظریهای پیشنگرانه و اندیشهای
بدبینانه و اعتراضی نسبت به نظام موجود میداند؛ نظریهای که با بی ارزش دانستن وضع
فعلیِ جامعه ،در آرزوی دست یافتن به وضع مطلوب ناموجود است .وی در کتاب معروفش،
ایدئولوژی و اتوپیا ،میگوید :اتوپیا «شکافی بین امر واقعی و گسترۀ خیال [است] که
تهدیدی برای ثبات و استمرار واقعیت محسوب میشود» ( .)47: 1711به باور وی ،تفاوت
آرمانشهر با ایدئولوژی در همین نکته است که ایدئولوژی به تبیین و توجیه وضع موجود
نظر دارد؛ ولی آرمانشهرگرایی طالب وضعی ،جز وضع موجود است .یعنی از نظر مانهایم،
دیالکتیک اینبار در تقابل آرمانشهرگرایی به وجود آمده است و در یک جامعه و وضع
موجودِ خودِ آن جامعه ظاهر میشود .آرمانشهر را «کمال خودساختۀ انسان» نیز
خواندهاند (روویون.)72 :1712 ،
امّا واژۀ « »dystopiaرا -که آن نیز واژهای یونانی است -میتوان «بدمکان» یا
«بدآرمانشهر» یا «پادآرمانشهر» معنا کرد .اگرچه پادآرمانشهر از نظر مانیفست و
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کارکرد ،واکنشی بدبینانه به دیدگاه آرمانشهری محسوب میشود ،به طرز شگفتآوری
ویژگیهای مشترک زیادی با آرمانشهر دارد .تمایز اصلی این دو گونه برمیگردد به اِعمال
پیآمدی مثبت یا منفی به فانتزی آرمانشهری؛ پیآمدی که متن آن را اعمال میکند.
[دستوپیا] به آن دسته آثار در ادبیات داستانی اطالق میشود که در آنها
خصلتهای خوب بشری بهطرزی انحطاطیافته مطرح میشود .در اینقبیل
داستانها ،نویسنده تمایالت تهدیدکننده و ویرانگری را که در پی پدیده-
های بهظاهر سالم سیاسی ،اجتماعی و صنعتی نهفته است ،به مقیاسی
وسیع و درحقیقت اعتراضآمیز تصویر میکند تا تأثیرات مخرب اینگونه
پدیدهها را بر جامعۀ انسانی و خصلتهای بشری نشان دهد (داد:1714 ،
.)41
با نگاهی به متون پادآرمانشهری آشکار میشود که پادآرمانشهر جامعهای است که
ویژگیها و مشخصات آرمانشهر را دارد با دو تفاوت :اول آنکه در آن حداقل یک نقص
خطرناک به چشم میخورد ،دوم آنکه در داستانها یا روایتهای پادآرمانشهری،
شهروندان از وضع موجود خود و جامعه راضی هستند و آن را بهترین شرایط برای زندگی
میدانند؛ درحالیکه خواننده چنین نظری ندارد .در برخی از متنها ،گاهی با اصطالح
« »anti-utopiaنیز برخورد میکنیم .تفاوت پادآرمانشهر « »dystopiaو
ضدآرمانشهر « »anti-utopiaبه نکتهای ظریف برمیگردد .پادآرمانشهرها( ،مانند
داستانهای  1711و سرود) ،معموالً به خوب بودن تظاهر نمیکنند؛ ولی ضدآرمانشهرها
(مانند ما و بخشنده) مدعی هستند که مجال شادی را برای شهروندانشان فراهم میکنند.
در جامعۀ پادآرمانشهری ،شهروندان متعصبانه رهبر جامعه را میستایند؛ درحالیکه
در حالتی غیرانسانی زندگی میکنند ،از جهان خارج ترس دارند (حکومت این ترس را
تشدید میکند) ،خود را مطابق با انتظاراتی خاص وفق دادهاند ،و باور دارند که همیشه
تحت مراقبت دایمی هستند .برای کنترل شهروندان بهشدت از تبلیغات و آموزش استفاده
میشود .سنتها ،مذاهب و خانواده بد و بیمعنی هستند .نظام کیفری فاقد قوانین مدون
و متکی به شکنجههای فیزیکی و روانی است .اطالعات ،تفکر مستقل و آزادی محدود
شده است ،فردیت و مخالفان بد هستند .شخصی از درون جامعه ،دربارۀ جامعه دچار سؤال
میشود و بر غلط بودن چیزی اصرار میکند .این شخصیت برخالف داستان آرمانشهری
که از خارج میآید ،از درون جامعه قد علم میکند .نکتۀ جالب این است که جامعه دچار
توهم جهانی کامالً آرمانشهری است .همانگونه که مشهود است ،زندگی در سطح جامعه
و ذهن شهروندان پادآرمانشهر با مفهومی به نام کنترل ،عجین شده است.
 .1-1تاریخچۀ آرمانشهر
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قدمت توجه آدمی به آرمانشهر ،به پس از هبوط آدم از بهشت روی زمین برمیگردد .از
این رو ،تالش برای بازنمایی آن مدینۀ فاضله ،دغدغۀ جداییناپذیر انسانهاست .اسطورهها
که اولین جرقههای فکری و آرمانخواهانۀ بشر هستند -سرشار از این تمایالتآرمانشهری است؛ چنانکه در حماسۀ سومری گلیگَمِش (مربوط به هزارۀ دوم قبل از
میالد) توصیف نوعی بهشت زمینی را مییابیم که «در آنجا آوای زاغ به گوش نمیرسید،
پرندۀ مرگ فریاد مرگ سر نمیداد ،شیر نمیدرید ،کبوتر نمینالید ،نه بیوهای بود نه
مرضی نه پیری و نه مویهای» (کادن )133 : 1711،و این بازتابی از همان مدنیت بهشت
آیین در اساطیر است .همانگونه که «ورجمکرد» -که به دست جمشید برای نجات
موجودات اعم از انسانها و حیوانات از گزند سرما ساخته بود -گونهای از آرزوی ایرانیان
برای رسیدن به مدینۀ فاضله بوده است .البته با دوران طالیی حکومت جمشید ،ایرانیان
به تجربۀ زندگی در آرمانشهر ایرانی دست مییابند؛ گرچه با پادآرمانشهر ضحاکی این
تجربه دوام نیاورد.
دیرپاترین اندیشه و منش مدوّن در اینباره ،در کتاب جمهوری افالطون یافت میشود.
«اگرچه همگان افالطون را بنیانگذار آرمانشهر میدانند ،وی در پرداخت به این اندیشه
مبدع نبوده و به احتمال قریب به یقین آن را از اندیشۀ پادشاهان ایران باستان کسب
کرده است» (روحاهلل .)12 :1717 ،به عقیدۀ وی ،تقسیم جامعه به طبقات مختلف
اقتصادی ،زمینهساز بحرانهای اخالقی میشود .بنابراین ،با لغو مالکیت خصوصی ،عمالً
وی نخستین کسی است که نظام کمونیستی و اشتراکی را پیشنهاد کرد .مهمترین ویژگی
تفکر آرمانشهری افالطون که بعدها شاگردش ارسطو در قالب نظریۀ «اعتدال طالیی»
آن را دنبال کرد ،این بود که تنها انسانی میتواند زمام امور مردم را بر عهده گیرد که در
سرزمین جانش به حکومت حقیقی رسیده باشد .حکومت حقیقی بر نفس ،از آنِ شخص
حکیمی است که با کنترل سه قوّۀ شهویه ،غضبیه ،وهمیه و هدایت آنها در مسیر عدالت
و اعتدال ،بر رفتار خود اصل حکمت را حاکم کرده باشد .به نظر افالطون ،جامعۀ آرمانی
باید تصویری راستین از فضایلی باشد که ریشۀ اصلی آن در جهانی برین به نام عالم مُثُل
است .از این روست که هر عنصری که ساختار و نظام جامعه را برهم زند و بر عقالنیت
جامعه خدشه وارد کند ،ضدآرمانی است و جایی در جمهور آرمانی او ندارد .شاعران بهسبب
تحریک عواطف و برانگیختگی شور و هیجان در جامعۀ آرمانی جایی نداشتهاند (اسکیالس،
 .)21 :1713اگرچه ارسطو بسیاری از عقاید افالطون درباب شعر و ادبیات را نقض کرد،
به مدینۀ فاضلهای پرداخت که تنها در دنیای ادبیات امکانپذیر است و آن محاکات از
دنیایی است که باید باشد نه اینکه میبینیم و در آن میزییم .ایجاد احساس تزکیه یا
کاتارسیس از نظر ارسطو گویای همین نکته است (همان.)67-23 ،
پس از افالطون ،آگوستین قدّیس ( 171م ،).با نگاشتن کتاب شهر خدا تفکر
آرمانشهری را دنبال کرد .چهار صده بعد ،فارابی (423ق 131 /.م ،).فیلسوف و حکیم
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نامور اسالمی ،ملقب به معلم ثانی ،با نگاهی فلسفی و اسالمی ،بنیاد آرمانشهر را در
شماری از کتابهای خود از جمله رسالۀ فی آراء اهل المدینه الفاضله پیریزی کرد .اندیشۀ
آرمانخواهانۀ فلسفی با نامگذاری و اشاراتی هرچند متفاوت به لحاظ مفهومی و کارکردی
از طرف شیخ اشراق پی گرفته شد و با نوشتههای ابن سینا ،اخوانالصفا ،خواجه نصیرالدین
طوسی و خواجه رشیدالدین فضلاهلل در ایران به حیات خود ادامه داد .ابونصر فارابی (777
ق ،).حکیم شیعیمذهب قرن سوم ،در کتابهای سیاست مَدَنیه و آراء أهل المدینه الفاضله
و تحصیل السّعاده با طرح مدینۀ فاضله و مدینۀ جاهله ،آرای فلسفی خود را در باب
آرمانشهر بیان کرد .ابن مُسکویه رازی ( 141ق ).در کتابهای جاویدان خرد و ترتیب
السّعادات و خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اخالق ناصری به تبیین نظری این موضوع
پرداختهاند .شیخ شهید ،شهابالدین سهروردی ،به دفعات از ناکجا و ناکجاآباد نام میبرد:
پرسیدم که خبر ده که بزرگان از کدام صوب تشریف دادهاند؟ آن پیر که
بر کنارۀ صُفّه بود ،مرا جواب داد که ما جماعتی مجردانیم ،از جانب
ناکجاآباد رسیده .فهم من بدان نرسید .پرسیدم که آن شهر از کدام اقلیم
است؟ گفت اقلیمی که انگشت سبابه بدان راه نداند (.)72 :1733
از این زمان به بعد ،مکان نشو و نمای متنهای آرمانشهری به غرب منتقل شد و
مسیر رشد خود را در آن دیار پی گرفت .با وجود این ،باید توجه کرد که مدینۀ فاضلۀ
هرکس متناسب با نگرش و باورهای شخصی و جهانبینیاش تعریف میشود؛ چنانکه
مدینۀ فاضلۀ طالبوف در مسالک المحسنین بر قانونمداری ،حکومت مشروطه ،اصالح
الفبا ،آزادی بیان ،آزادی حقوق فردی و جمعی ،آزادی مطبوعات و دخالت مستقیم دولت
در تنظیم ثروت و مالکیت تأکید دارد .یا آرمانشهر علی شریعتی همچون آرمانشهر دیگر
بزرگان اندیشهورز ،مختص به خود اوست .تأکید شریعتی آگاهیبخشی برای نفی «آنچه
هست» و رسیدن به «آنچه باید باشد» چیزی جز تالش او برای ترسیم مدینۀ فاضلۀ او
نیست.
 .6پیشگامان ادبیات آرمانشهری /پادآرمانشهری در ادبیات داستانی معاصر
ایران
 .1-6مجمع دیوانگان ،نوشتۀ غالمحسین صنعتیزاده کرمانی
به قول یحیی آرینپور« ،نخستین اوتوپیا (رویای مدینۀ فاضله) در زبان فارسی مجمع
دیوانگان ( 1717ش ).به قلم غالمحسین صنعتیزاده کرمانی است» (.)431 :1732
در یکی از روزهای آخر سال ،دیوانهای باالی دیوار رفته و در اِزای دو کاسۀ مسی،
روزنامههای آن روز و و تقویم سال نو را از روزنامهفروش میخرد .دیوانگان از فرا رسیدن
سال نو باخبر میشوند و تصمیم میگیرند موقتاً عاقل باشند تا بتوانند مثل دیگران سال
نو را به آزادی جشن بگیرند .شبهنگام به حسب نقشهای که طرح کرده بودند ،دست و
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پای محافظان را میبندند و گریزان سر به صحرا میگذارند .در میان آنها پیرمردی
زندهدل وجود داشت که از روز ورود به دارالمجانین لب از لب نگشوده بود و به او پیر الل
میگفتند .دیوانگان جفتکزنان و عربدهجویان میدوند و در نیمفرسنگی شهر ،کنار چشمۀ
آبی حلقه میزنند .ناگهان پیر الل لب به سخن میگشاید ،و سخنانی میگوید .پیرمرد
پس از این بیانات به یاران خود پیشنهاد میکند که «به سوی آینده» حرکت کنند .آنگاه
با خواب هیپنوتیزم در خیاالت و تصورات همراهان تصرف میکند و آنان را به «کشور
خرد» میبرد و ترقیات دو هزار سال بعد را به آنها نشان میدهد .اینجا شهری است که
نامی ندارد و تمام کشورهای دنیا در آن از روی نمره تعیین میشوند .زبان ساکنان آن به
اندازه ای سهل و سریع است که در چند دقیقه مطالب را به یکدیگر میفهمانند .در اینجا
حقیقت و آزادی و سعادت سایه انداخته ،هیچگونه خیانتی واقع نمیشود ،و عموم در
آسایش هستند .لباس زن و مرد یکی است و امتیازات از میان بشر رخت بر بسته .مردم
همه سالم ،صورتها وجیه و چهرهها گشاده است .حسد بهکلی معدوم شده ،و غصه و
اندوه نیز وجود ندارد .همه فعال و کاری و معتاد به ورزش هستند .کار هر کسی معین
شده و ادارهای ضامن تمامی ضروریات زندگی است .در این معموره ،خادم و زیردست
وجود ندارد .مواد و قوای طبیعت ،از باد و باران و حرارت خورشید و جزر و مد دریاها و
نیروی نهانی «اتم» همه مقهور ارادۀ بشر شده و ادارۀ بهداشت سیصد سال عمر را بیمه
کرده است .در اینجا تنها مهر و محبت فرمانرواست .اینجا بهشت موعود است .سالی یک
مرتبه ،در روز عید نوروز کنفرانس عمومی در کوههای لبنان تشکیل و کشفیات و اختراعات
آن سال در معرض افکار عمومی گذارده میشود .در کشور خرد ،تیمارستان محل کسانی
است که وظایفی را بر عهده داشتهاند و انجام ندادهاند یا اظهارات بیموقع و بیلزومی کرده
یا پایبست اوهام و خرافات بوده اند( ...همان .)432 ،این رمان نیمهتمام مانده است.
« .1-6س .گ .ل .ل ».صادق هدایت
داستان نهچندان کوتاه «س .گ .ل .ل ».نوشتۀ صادق هدایت -که در سال ( 1714ش).
منتشر شد -ازجمله داستانهایی است که زیرمجموعۀ پادآرمانشهری قرار میگیرد« .س.
گ .ل .ل ».داستانی است که در دو هزار سال بعد اتفاق میافتد؛ زمانی که از پیدایش بشر
روی زمین بیست هزار سال میگذرد .برای راوی در سفر به آینده همهچیز عجیب و غریب
است:
دو هزار سال بعد اخالق ،عادات ،احساسات و همۀ وضع زندگی بشر بهکلی
تغییر کرده بود .آنچه عقاید و مذاهب مختلف در دو هزار سال پیش به
مردم وعده میداد ،علوم بهصورت عملی درآورده بود .احتیاج تشنگی،
گرسنگی ،عشقورزی و احتیاجات دیگر زندگی برطرف شده بود ،پیری،
ناخوشی ،و زشتی محکوم انسان شده بود .زندگی خانوادگی متروک و همۀ
مردم در ساختمانهای بزرگ چندینمرتبه مثل کندوی زنبور عسل زندگی
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میکردند .ولی تنها یک درد مانده بود ،یک درد بیدوا و آن خستگی و
زدگی از زندگی بیمقصد و بیمعنی بود (هدایت.)7 :1726 ،
«س .گ .ل .ل ».دربارۀ هنرمندی به نام «سوسن» و عاشق وی ،نقاشی به نام «تِد»
است .سوسن همواره نگاهی معنوی به هنر دارد؛ امّا در جامعهای زندگی میکند که بهدلیل
پیشرفت علم و تکنولوژی ،بهنوعی پوچی رسیده است و اندیشمندان جامعه در پی یافتن
راهی برای انقراض نوع بشر هستند .در بخشهایی از داستان ،تد از اختالفنظر شخصیتی
به نام پروفسور راک دربارۀ نابودی نسل بشر ،با گروهی بهعنوان «لختیها» که بهعنوان
طرفداران فرهنگ بازگشت به طبیعت هستند ،حرف میزند .در جایی از داستان ،پروفسور
راک در تلویزیون سخنان بسیار مفصلی در باب لزوم نابودی بشر و تحقیق درخصوص
سریعترین و مؤثرترین شیوه برای رسیدن به این مقصود میگوید و در نهایت پیشنهاد
خود را اینگونه مطرح میکند« :اینک من یک پیشنهاد بر پیشنهادهای دیگران میافزایم،
که آن را پس از بیست سال تجربه و آزمایش روزانه به دست آوردم ،که عبارت است
از ِسرُم مخصوصی به اسم «سِرُم گگن لیبس الیدنشافت» .ویژگی سِرُم ابداعی پروفسور
راک این است که پس از تزریق شدن به هر جانداری (ازجمله انسان ،حیوان یا گیاه) ،میل
به جفتگیری و تکثیر نسل را در او زایل میکند و بهاینترتیب نسل بشر آرامآرام ،نابود
خواهد شد .بخش بعدی داستان ،شش ماه پس از گفتوگوی تد و سوسن و سخنهای
پروفسور راک اتفاق میافتد؛ زمانی که سِرُم «س .گ .ل .ل ».به همۀ مردم تزریق شده
است .امّا بهعلت اشتباه در مایع سرم و مقدار مواد بهکار برده شده در آن ،باعث شده بود
شهوت افراد از میان نرود و وسیلۀ دفع آن خنثی گردد و بههمیندلیل جنونی عمومی به
مردم دست بدهد؛ جنونی که در نتیجۀ آن آدمها خودشان را به اقسام گوناگون بکشند.
در ادامه سوسن و تِد نیز با استنشاق مادۀ کشندهای به نام «پروتکسید دازوت» خودکشی
میکنند .در آخر داستان ،طرفداران بازگشت به طبیعت ،شهر «کانار» را تصرف میکنند،
و با شکستن در خانۀ سوسن ،وارد کارگاه هنری وی میشوند ،و پس از دیدن آخرین اثر
او ،تندیس «حشرۀ دمدمی» تابوتی را پیدا میکنند که پیکر بیجان سوسن و تد در آن
بود .داستان «س .گ .ل .ل ».جستوجویی است دربارۀ رابطه انسان آینده با فنآوری ،که
دستآخر به معناباختگی زندگی ،و دلزدگی انسان از زنده بودن منجر میشود.
 .5سیری در داستانهای آرمانشهری /پادآرمانشهری در ادبیات داستانی
نوجوانانۀ ایران
 .1-5فرشتۀ صلح یا فتانۀ اصفهانی ،نوشتۀ غالمحسین صنعتیزاده کرمانی
این رمان را غالمحسین صنعتیزاده کرمانی در سال  1741ش .با تصویرگری رسام ارژنگی
منتشر میکند؛ رمانی که آرمانگرایی نویسنده بر سراسر آن چیره است .فرشتۀ صلح یا
فتانه اصفهانی از گونۀ فانتزیهای علمی-تخیلی است و در زیرگونۀ ادبیات آرمانشهری
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قرار داد .این داستان تحت تأثیر شروع جنگ دوم جهانی نوشته شد؛ ولی بهدلیل نبود
زمینۀ اجتماعی پذیرش و ناپختگی علمی ،چندان مورد توجه قرار نگرفت.
پدری بنام رازدار که کیمیاگر است ،با دخترش ،فتانه ،در محلۀ خواجوی اصفهان
زندگی میکنند و با همسایهها ارتباط چندانی ندارند .ازاینرو ،همه فکر میکنند او در
حال تبدیل خاک به طالست .کارآگاهی به نام کاردان مأمور کشف اسرار زندگی رازدار
میشود .وی با مراجعه به منزل رازدار ،خود را مقابل دانشمند بزرگی مییابد .در این میان،
فتانه موفق میشود پرتوی کشف کند که از راه دور میتواند جنگافزارها را از طریق آب
کردن فلزات نابود کند .با درگرفتن جنگی دهشتناک در جهان ،وی به از بین بردن
سالحهای طرفین متخاصم اقدام میکند .این اقدام به تشکیل شورای صلح و تالش برای
نوشتن قانون ادارۀ جهان بدون جنگ منجر میشود .در انتهای داستان ،بیگانگان فتانه را
می ربایند و او با اعتصاب آب و غذا خودکشی میکند.
 .1-5دوست ناشناس ،نوشتۀ میرهادی ربانی
دوست ناشناس ،نوشتۀ میرهادی ربانی را در سال  1777کتابفروشی باستان منتشر کرد.
ماجرا از یک روز سرد پاییزی آغاز میشود که جوجههای زاغی از باالی درخت به زمین
میافتند .بچهها جوجهها را آزار میدهند ،ولی کودکی به نام ناصر به خانه میبردشان و
از آنها حمایت میکند ،تا روزی که پرواز میکنند و میروند .مادر آنها -که در این مدت
شاهد کمکهای ناصر به جوجههایش بوده -آدرس محل دفن شش قطعه الماس را به
ناصر میدهد .وقتی ناصر الماسها را برای فروش به بازار میبرد ،جواهرفروشی آنها را از
او میگیرد .این کار به درگیری آنها و دخالت مجدد زاغ و ربودن الماسها منجر میشود.
زاغ کاله و کمربندی به ناصر میدهد که او را نامریی میکند .این کاله و کمربند ابزار
جنگ ناصر با سرمایهداران و زمینداران میشود و به کمک این وسایل ،پول آنها را
میگیرد و به نیازمندان و تهیدستان میدهد .در انتها ناصر با یاری زاغ به سرزمینی بهشتی
میرسد که در آن از غم و اندوه و بیماری و فراغ اثری نیست (ربانی.)1777 ،
 .6-5دو کدخدا ،نوشتۀ عباس یمینی شریف
دو کدخدا نوشتۀ عباس یمینی شریف است که در سال 1747ش .انتشارات سازمان
کتابهای طالیی آن را منتشر کرد .احمد پسربچۀ چوپانی است که آرزوی درس خواندن
دارد و با پرورش چند مرغ و فروش تخم آنها هزینۀ تحصیلش را فراهم میکند .وی با
انتقاد از وضعیت شهرها به روستا برمیگردد ،به دبستان میرود و بعدها مرغداری علمی
راه میاندازد و ثروتمند میشود .در ادامۀ داستان ،او کدخدا شده و با استفاده از دانشش
به بهبود زندگی روستاییان همت میگمارد و باعث آسایش و ثروتمندی آنها میشود.
داستان در برخی از قسمتها مانند به مدرسه رفتن در روستای دهۀ بیست و کسب دانش
مرغداری علمی در یک روستای دورافتاده و ...بسیار باورناپذیر شده و با رجحان روستا به
شهر به صرف وجود هوای خوب در دام آرمانگرایی غیر واقعبینانه درمیغلتد .این داستان
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تمامی پارامترهای الزم برای قرار گرفتن در ژانر آرمانشهری را ندارد ،ولی میتوان با
چشمپوشی از برخی معیارها آن را در این مجموعه مطالعه کرد (نگ .یمینی شریف،
.)1717
 .5-5ناکجاآباد ،نوشتۀ جعفر مدرس صادقی
یکی از بارزترین نمونههای ادبیات پادآرمانشهری ایران بعد از انقالب ،داستان بلند
ناکجاآباد ( )1767از جعفر مدرس صادقی است .ناکجاآباد از مدینۀ فاضلۀ مرد خسته،
نوشتۀ بورخس متاثر است .این اثر ویژگیهای ادبیات آرمانشهری و پادآرمانشهری را
همزمان دارد؛ یعنی اگر داستان را در دو محیط جدا در نظر بگیریم ،همزمان با دو نوع
داستان مواجه خواهیم شد .جوان عتیقهفروشی ،بهسبب تمام شدن بنزین اتوموبیلش از
جاده دور میشود؛ درحالیکه ساعتش بر اثر زمین خوردن از کار افتاده است (استعارهای
از رهایی از بند زمان واقعی) ،بهدنبال زنی که گلهآهویی را میچراند ،به قصر کهن و
شگفتی میرسد که ساکنان آن (دارا و آسیه) در امنیتی مطلق به سر میبرند ،نه غذا
میخورند ،نه سرما و گرما را حس میکنند :اینجا ناکجاآباد است .داستان در میان فضایی
واقعگرایانه و وهمانگیز در نوسان است .نویسنده با درنوردیدن مرز بین گذشته و آینده و
گذر از تونل زمان ،بین رؤیا و واقعیت پل میزند .جوان وقتی به واقعیت -اتومبیلی که با
آن سفر میکرد -بازمیگردد ،از جهان رؤیایی به دنیای زشت و پلیدی گام میگذارد که
از حرص و ولع انباشته شده است .دنیای واقعی در داستان ناکجاآباد درمیان شهر آرمانی
با فضاهای اساطیری از یک سو و شهر ضد آرمانیِ آیندهمحور از دیگرسو قرار گرفته است.
در چنین فضای معلقی چارهای نیست جز آنکه شخصیتهای داستانی مرگ را بهعنوان
گریزگاه از گزند ابتذال زندگی روزمره برگزینند( .نگ .مدرس صادقی.)1767 ،
 .1-5تروریست نابغه ،نوشتۀ الهام قدوسی
ماجرای داستان ،ماجرای پروفسوری است که با دستیابی به تکنولوژی فوقالعادهای که
در اختیار دارد ،تصمیم میگیرد نظم و طرحی تازه در جهان دراندازد .پروفسور توماسون
که شخصیت عجیب و غریبی دارد ،دانشمندی است شیفتۀ هیتلر که با در اختیار داشتن
تیمی متشکل از مهندس اسمیت ،مهندس هیومن و پروفسور کخ توانسته است به
تکنولوژی شبیهسازی دست یابد .او همچنین دستگاه فکسی دارد که میتواند به واسطۀ
آن خود را به هر نقطه از جهان منتقل کند.
پروفسور توماسون با استفاده تکنولوژی همانندسازی ،دست به همانندسازی تمام
رؤسای جمهور و رؤسای دولتهای جهان میزند .او قصد دارد با جایگزین کردن نمونههای
بدلی رؤسای جمهور (به جای رؤسای واقعی) ،نظمی جدید در جهان برقرار کند .در نظم
نو جهانی پروفسور توماسون ،فقر ،بیعدالتی ،ظلم و بدبختی هیچ جایی ندارد .در این
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دنیای جدید ،همه با صلح و آرامش در کنار همدیگر زندگی میکنند .خبری از سالحهای
کشتار جمعی نیست و همۀ تکنولوژیها با محیط زیست بشری هماهنگ خواهند شد.
پروفسور راه حل همۀ مشکلها را در وحدت و یکپارچگی میبیند و از سوی دیگر گمان
برده است که مقصر تمام مشکالت موجود در جهان سیاستمداران و سردمداران حکومتها
هستند .با وجود این ،خودش نیز از خطا مبرا نیست (نگ قدوسی.)1717 ،
 .3-5انسانها و ابربرج ها ،نوشتۀ ایرج فاضلبخششی
این کتاب زندگی انسانها را در دوران آینده به تصویر میکشد .زمانی که انسان تبدیل به
یک ابزار تولید شده و تولیدکنندگان تالش میکنند با اثرگذاری بر تمام ویژگیهای
انسانی ،انسانها را در اختیار بگیرند و در راستای بهرهوری بیشتر از آنها سود ببرند.
نویسنده در این داستان تخیلی ،خاطرات خود را از زندگی در کتابخانۀ ابر برجی بازگو
کرده و طی آن خاطرنشان میسازد که زندگی در این اوضاع ،بهرغم برخورداری انسانها
از رفاه نسبی و عمر طوالنی ،باعث کمرنگ شدن جلوههای انسانی میشود .به تصریح وی،
در این کتابخانه من و دو همکارم ،وظیفۀ نگهداری و صدور مجوز استفاده از اطالعات را
برعهده داشتیم .با پیشرفت فنآوری از دهها سال قبل ،شغل کتابداری تبدیل به شغل
کتابخانهداری شده بود .دیگر ما کتابهای چاپشده روی کاغذ را نگهداری نمیکردیم،
بلکه تمام اطالعات و دانش روز ،روی لوح فشرده نگهداری میشد و کتابخانهدار ،مسئول
نگهداری این اطالعات و تجهیزات فنی کتابخانه بود .برای انجام خدمات متفرقه ،چند
روبات کوچک در کتابخانه به کار گرفته میشوند .آنها کارهای نظافتی و جابهجایی مخازن
اطالعاتی را به عهده داشتند و یک انسان درجۀ دو نیز بهعنوان همکار این روباتها ،آنها
را یاری میداد .از جمله ویژگیهای این مرکز اطالعاتی که نویسنده به آنها اشاره میکند،
عبارتند از :مجاز بودن افراد به مطالعه فقط در زمینۀ تخصصی کار و فعالیت خود ،استفاده
از هولوگرامها ،انسانهای سه بعدی که از گذشتۀ انسانها باخبر هستند و میتوانند
ساعتها در پیوند با مسائل شخصی دیگران ،طرف گفتوگو قرار گیرند ،و مقررات خاص
حفاظت و تربیت کودکان( .نگ .فاضل بخششی)1712 ،
 .1-5بیمار اتاق  ،610نوشتۀ ایرج فاضلبخششی
شرکت «تاب» ،در راستای شعار عمر بیپایان برای انسانها ،به پژوهش و تحقیق در زمینۀ
تولید اعضای پیوندی بدن میپردازد .این مرکز تحقیقاتی قصد دارد برای تولید یک انسان
کامل با مغز فعال با یکی از قدرتمندان سیاسی و اقتصادی قراردادی انعقاد نماید .یکی از
پژوهشگران این مرکز برای گرفتن مدیریت پروژه و تضمین موفقیتش ،مغز خود را در
اختیار شرکت قرار میدهد تا اگر پروژه شکست خورد ،بخشهای مورد نیاز را از مغز او
جدا کنند .پروژه با شکست روبهرو میشود و مسؤوالن نهتنها قصد گرفتن مغز مدیر پروژه
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را دارند ،بلکه از ریههای او نیز میخواهند استفاده کنند؛ ولی یک پرستار باهوش مانع از
انجام این کار میشود (نگ .فاضل بخششی.)1717 ،
 .1-5نازبالش ،نوشتۀ هوشنگ مرادی کرمانی
نازبالش داستانی تخیّلی و فانتزی است با انسانهایی معمولی و متوسّط امّا متفاوت.
انسانهایی که برای بهتر زیستن ،نقطهای را مشخّص میکنند و تا رسیدن به آن همگی
میاندیشند و درنهایت به نقطۀ مطلوب و موردنظر میرسند .نازبالش ماجرای تخمِ
کدوتنبلهایی است که باید حتماً روی نازبالش قرار گیرند تا رشد کنند .تخمهایی که پس
از خوردن بانی هوش فراوان در فرد شده ،به «تخمهای هوشآور» معروف هستند .اولین
کسی که از این تخمها میخورد ،آقا ماشاءاهلل است که بعد از برداشتن پس اندازش از
بانک ،با دست پر به خانه میرود و خانواده را با این شگفتی آشنا میکند .زن ماشاءاهلل با
برداشتن تخمی از کنار جوی آب و کاشتن آن ،بانی تکثیر تخم میشود .او که در گیر
بیخوابیهای مردش است و معتقد به اینکه «هرچه بیشتر بفهمیم ،بیشتر اذیت
میشویم» ،تخم کدو را به شوهر میدهد تا آنها را بفروشد .شخصیت اصلی داستان
یعنی«مهربان» اینجا نمایان میشود .مهربان در اثر خوردن تخم کدوی هوشآور ،طرف
چپ کلهاش به جرق و جروق میافتد و نگاه عمیقاش را میدوزد به ساعت بزرگ و از کار
افتاده ،که در باالی قلعۀ قدیمی خاک میخورد .ساعتی که بعد از کنکاشهای زیاد
درمییابد متعلق به پدربزرگش است .از اینجا به بعد ،خواننده ماجراهای رفت و آمد مهربان
و خواهرش به شهرداری را برای به کار انداختن دوبارۀ ساعت ،و تالش شبانهروزی شهردار
برای رونق شهرک را میخواند .تالش و کوشش تا جایی که بعد از سالها ،ساعت سالم،
بر باالی قلعه خودنمایی میکند.کارها که ختم به خیر میشود ،دوباره سروکلۀ ماشاءاهلل
خان پیدا میشود ،که هنوز که هنوز است خیاالت درهم برهمش نمیگذارد به خواب
خوشی فرو برود .در انتها نویسنده از شهرک آرزو میگوید که محل گردشگران ،تخم کدو
و نازبالشفروشان شده است (نگ .مرادی کرمانی.)1771 ،
داستان ،داستانی بیزمان است و ساعت بیدارشدۀ این قصّه نماد نظم و دقّتی است که
درپی باشعور شدن و آگاهی مردم شهر حاصل میشود .نخستین آرزوی آسانبرچی شهرک
پساز خوردن تخم کدو ،بهکار افتادن ساعت شهرک است .تخم کدو نماد هر بهانه و دلیلی
برای اندیشیدن و باهوش شدن ،برج و باروی کهن فراموششدۀ در حال فروریزی شهر،
نماد خودباختگی و خودفراموشی مردمی است که مفاخر خویش را فراموش کردهاند؛ امّا
با بیداری زمان ،خود را پیدا میکنند .درنهایت شهرک آرزو آرمانشهری میشود که
مردمش به آرامش و شادی میرسند .زبان این داستان فانتزی است ،رگههایی از طنز دارد
و سرشار از لطیفه ،شوخی و بذلهگویی است که درعین یادآور شدن نکات و مفاهیم
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اجتماعی که در گوشهوکنار داستان به هر بهانه مطرح میشود ،قصّهای تأثیرگذار و درآنِ
واحد خندهدار است.
« .9-5گوش کهندژ» از مجموعۀ آنها کم از ماهیها نداشتند ،نوشتۀ شیوا
مقانلو
گوش کهندژ داستانی سمبولیک با تکنیک تقریباً پستمدرنیستی و یک داستان ذهنی
است که تاریخ در آن عمدتاً جعل میشود .این شهر آرمانی با ترکیبی از قصهگویی و
داستان ساخته میشود و رجوع میکند به کتب کهن و جایی را پیدا میکند که زنان در
آن برای خود جایی داشتهاند .مدینۀ فاضلهای که در آن زنان اهل حکمت بودهاند و آنقدر
پیشتاز بودهاند که در نهایت یک هویت مردانه پیدا میکنند و جا پای مردان میگذارند
(نگ .مقانلو.)1771 ،
« .10-5قمرگمنام نپتون» از مجموعه داستان «آنجا که پنچرگیریها تمام میشوند»،
حامد حبیبی
داستان «قمرگمنام نپتون» داستان مردی است که محکوم به اعدام شده و در یک هفتهای
که تا مرگ فرصت دارد ،در خیال خود به گشت و گذار در خاطراتش میپردازد .ازدیدگاه
ساختارگرایی ،در نوع فانتزی از رده داستانهای آرمانشهری قرار دارد .این داستان از
تکنولوژی مسلط بر انسان -که بانی انحطاط اخالقی ،و عامل سرد شدن روابط انسانی
است -سخن میگوید .در این داستان انسانها ضعیف و شکستخوردهاند و هویت خویش
را باخته و مقهور تکنولوژی و فنساالری گشتهاند و دنیای آرمانی خویش را در رهایی از
دنیای مدرن و بازگشت به روزگار بیآالیش ماقبل مدرن میدانند (نگ .حبیبی.)1771،
 .1نتیجهگیری
داستانهای نوجوانانۀ معاصر بازتاب تعلیقی است که نوجوانان در این مقطع از زندگی با
آن دست به گریباناند؛ داستانهایی که درونمایهها و شخصیتهای آنها میان دنیای
بهشتوار کودکانه و دنیای وحشتناک و خطرناک بزرگساالن در نوسان هستند .فضای تیره
و تار آفریندگان بزرگسال در داستانهای یادشده -که متأثر از یکی از اوضاع سیاسی و
اجتماعی تاریخ معاصر ایران است -اغلب داستانهای نوجوانانه را در پادآرمانشهر گرفتار
میسازد .دنیایی گریزان از آرمانها که بیشتر گواه اعتراض نسبت به اوضاع زمانه و جامعه
است .شخصیتهایی روانرنجور و عمدتا ناکام و ناامید از آینده که راه چارهای جز گریز از
واقعیت و درنهایت ترجیح مرگ بر زندگی پیش روی نمیبینند.
دالیل غلبۀ چنین نگرشی میتواند موارد ذیل باشد:
 درونمایه آثار پادآرمانشهری تسلط ماشین بر انسان است .عدم پیشرفت کشور ما دردر زمینۀ تکنولوژی ماشینی و نترسیدن از اسارت انسان توسط ماشین ،میتواند دلیل
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دیگری بر کم بودن تعداد داستانهایی از این دست باشد .به عبارت دیگر ،فئودالیسم
حاکم بر ایران نگرانیها را به سمت و سوی دیگر متوجه کرده بوده است.
 چون انتقاد از اوضاع اجتماعی موجود و تصویر شرایطی غیر از آنچه موجود است،فیالذاته در اینگونه از آثار ادبی وجود دارد ،و از طرفی ،ادبیات آرمانشهری بیشتر از
آنکه اصالحطلب باشد ،انقالبی است ،ممکن است زیر تیغ سانسور در رژیم قبل ،و
خودسانسوری نویسندگان بعد از انقالب به سالمت نجسته باشد .سانسور ادبیات را به
سمت سمبولیسم و اساطیر سوق میدهد و اولین شکستخورده از آرمانشهر ،اساطیر
بود.
این پدیده نشاندهندۀ ناسازگاری این دو ژانر و شکست اتوپیا در ادبیات داستانی
نوجوانانه در ایران است .البته نباید فراموش کرد که غلبۀ داستانهای پادآرمانشهری بر
روایتهای آرمانشهری ،به ماهیت سوسیالیسم و کمونیسم داستانهای آرمانشهری نیز
برمیگردد؛ نکتهای که میتواند مورد مخالفت جامعۀ مذهبی ایران قرار بگیرد .درحالیکه
داستانهای پادآرمانشهری درعمل در مخالفت با کمونیسم و در رد عواقب آن پا گرفته
است؛ لذا بهتر میتواند در روساخت و ژرفساخت داستانی -روایی ادبیات نوجوانانۀ ایرانی
بهویژه در دوران قبل از انقالب نفوذ کند.
منابع
 اسکیالس ،اوله مارتین .)1713( .فلسفه و ادبیات ،ترجمهی مرتضی نادری درهشوری.تهران :اختران.
 اصیل ،حجتاهلل .)1731( .آرمانشهر در اندیشه ایرانی .تهران :نشر نی. آرینپور ،یحیی .)1732( .از صبا تا نیما .چ  .6تهران :زوار. حبیبی ،حامد .)1771( .آنجا که پنچرگیریها تمام میشوند .چ  .7تهران :ققنوس. حریری ،خلیل و محمدعلی ضیایی« .)1771( .بررسی و مقایسه آرمانشهر سهرابسپهری و پاد آرمانشهر طاهره صفارزاده» .مجله عرفانیات در ادب فارسی .ش ،11
صص.412-171
 حیدری ،محمود و سمیه زارع« .)1774( .آرمانشهر در اندیشهی فروغ فرخزاد ونازکالمالئکه» .نشریهی ادبیات تطبیقی .ش  ،1صص .13-23
 حریری ،خلیل و محمدعلی ضیایی« .)1771( .بررسی و مقایسهی آرمانشهر سهرابسپهری و پادآرمانشهر طاهره صفارزاده» .مجلهی عرفانیات در ادب فارسی .ش ،11
صص.412-171
 داد ،سیما .)1714( .فرهنگ اصطالحات ادبی .تهران :مروارید. ربانی ،میرهادی .)1777( .دوست ناشناس .تهران :کتابفروشی باستان. -روح اهلل ،معصومه .)1727( .درآمدی بر جمهوری افالطون .تهران :پدیدآور.

 | 513مقاالت برگزیده همایش هشتم

 روویون ،فردریک .)1712( .آرمانشهر در تاریخ اندیشه غرب .ترجمهی عباسباقری .تهران :نشر نی.
 سهروردی ،شیخ شهابالدین یحیی .)1733( .قصههای شیخ اشراق .به کوشش جعفرمدرس صادقی .تهران :نشر مرکز.
 صنعتیزاده کرمانی ،عبدالحسین .)1771( .فرشته صلح یا فتانهی اصفهانی .تهران:ابن سینا.
 فاضل بخششی ،ایرج .)1712( .انسانها و ابر برجها .تهران :قصیده سرا. فاضل بخششی ،ایرج .)1717( .بیمار اتاق  .610تهران :آهنگ قلم. قدوسی ،الهام .)1717( .تروریست نابغه .تهران :سبزان. کادن ،جی .ای .)1711( .فرهنگ ادبیات و نقد .ترجمهی کاظم فیروزمند .تهران:شادگان.
 مانهایم ،کارل .)1711( .ایدئولوژی و اوتوپیا :مقدمهای بر جامعهشناسی شناخت.ترجمهی فریبرز مجیدی .تهران :سمت.
 مدرس صادقی ،جعفر .)1767( .ناکجاآباد .تهران :نشر نقره. مرادی کرمانی ،هوشنگ .)1771( .ناز بالش .چ  .1تهران :معین. مرندی ،سیدمحمد و زهرا جاننثاری« .)1771( .آرمانشهر علمی فرانسیس بیکن وداستانهای علمی -تخیلی استنلی گرامن واینبام» .مجلهی پژوهش ادبیات معاصر
جهان .دورهی ( 16ش  ،)61صص .71-33
 مقانلو ،شیوا .)1771( .آنها کم از ماهیها نداشتند .تهران :ثالث. مقدادی ،بهرام .)1777( .دانشنامهی نقد ادبی .تهران :چشمه. مور ،تامس .)1713( .یوتوپیا .ترجمۀ داریوش آشوری و نادر افشار نادری .تهران:خوارزمی.
 هدایت ،صادق .)1726( .سایه روشن .تهران :جاویدان. -یمینی شریف ،عباس .)1717( .دو کدخدا .چ  .7تهران :امیرکبیر.

مقاالت برگزیده همایش هشتم |511

بررسی کارکرد رفتارها و ارتباطات غیرکالمی در تاریخ بیهقی
فاطمه کالهچیان
قدرتاهلل علیرضایی

1
4

چکیده

تاریخ بیهقی یکی از شاهکارهای ادبیات فارسی و تاریخنویسی کالسیک است .این اثر بهدلیل
توانایی و شیوه خاصّ نویسندهاش در بیان وقایع تاریخی عهد غزنوی ،از جایگاه واالیی برخوردار
است .با اینکه پژوهشهای زیادی درباره کتاب بیهقی انجام یافته است ،هنوز جای بعضی
تحلیلهای مفید با معیارهای نوین نقد ادبی ،خالی بهنظر میرسد .بیهقی تاریخش را داستانگونه
نوشته است .این فضای داستانی ،زمینه استفاده از رفتارهای غیرکالمی را بهوجود میآورد که
نقشی مؤثّر در انتقال مفاهیم مورد نظر نویسنده به خواننده دارند .در این پژوهش تالش شده
است با نگرشی میانرشتهای که هم به ادبیات داستانی مربوط است و هم نشانهشناسی و
روانشناسی ،نمودهای ارتباطات غیرکالمی در تاریخ بیهقی بررسی گردد و بیان شود که این
رفتارها چگونه در پیشبرد موفّق روایت و شخصیّتپردازی بیهقی تأثیر دارند .الزم به ذکر است
این دسته از نشانهها ،در آثار سنّتی ادب فارسی ،کمتر نمود خودآگاه ،جدّی و گسترده دارند؛ امّا
به دالیلی چون دقّت و عالقه بیهقی به بیان جزئیات رویدادها و مهارت در استفاده از ظرائف
مربوط به معرّفی شخصیت ،جلوههایی شاخص و قابل تأمّل در اثر او مییابند .پرکاربردترین
نمونههای ارتباط غیرکالمی در تاریخ بیهقی ،در رفتارهای چهره و اندام و سپس نشانههای مربوط
به مکان ،زمان ،لباس و تعامالت پیرازبانی جلوهگر میشوند.
واژههای کلیدی :رفتار (ارتباط) غیرکالمی ،ادبیات داستانی ،نشانهشناسی ،روانشناسی ،تاریخ
بیهقی.

 .1مقدّمه
نگرش ابوالفضل بیهقی به رویدادها ،اشخاص و کنشهای تاریخش ،مانند نویسندگان
داستان است .این امر از سویی و حسّاسیت بیهقی نسبت به مستننویسی و دقّت در بیان
وقایع تاریخی از سوی دیگر ،باعث شده است تا او به شگردهایی دست یابد که در آن
عصر ،جزو شاخصههای بارز و خوآگاه داستاننویسی محسوب نمیشدهاند؛ امّا امروز به
اهمیّت آنها بیشتر واقفیم.
 .1استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
 .2کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
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سراسر کتاب بیهقی مشحون است از گفتوگوی اشخاص با یکدیگر .این
سخنان در نهایت زیبایی و گویایی به قلم آمدهاند؛ بهطوریکه اگر از نظر
نویسندگی ،حتّی از لحاظ داستان پردازی بنگریم ،بهتر از این نمیتوان
محاورت اشخاص را تنظیم کرد (یوسفی.)117 :1721،
امّا بیهقی برای جذب مخاطب و تأثیر نوشتهاش «گاهی ویژگی لباس ،قیافه و طبع و
اخالق اشخاص و بزرگان را نیز شرح میدهد» (زریاب خویی)362 :1721،؛ امری که نشانه
توجّه او به نقش عناصر غیرکالمی است؛ چراکه «آنچه را راوی روایت میکند ،بیانی از
کنش غیرکالمی شخصیّتهاست» (محمّدی )111 :1731 ،و بیهقی نشان میدهد که
بهعنوان یک مورّخ-نویسنده ،در این نوع روایت صاحب سبک است.
«ارتباط غیرکالمی که آن را زبان اشاره یا زبان خاموش نیز مینامند ،عبارت از کلّیه
رفتارهایی است که آگاهانه یا ناآگاهانه در حضور دیگران ابراز میشوند یا توسّط دیگران
درک میشوند( ».لوتانز .)116 :1731 ،به عبارت دیگر« ،اگر پیامها بهصورت عالئم یا
رمزهای غیرکالمی انتقال یابند ،آن را ارتباط غیرکالمی میگویند( ».شعبانی:1731 ،
.)411
ارتباطات غیرکالمی شامل تمامی جنبههای ارتباط بهجز کلمات هستند.
ارتباط غیرکالمی نهتنها شامل ژستها و حرکات بدن میشود؛ بلکه نحوه
ادای کلمات را نیز در برمیگیرد؛ مثالً وقفهها ،بلندی صدا و لهجه .این
ویژگیهای غیرکالمی بر معنای کلمات تأثیر میگذارند .درضمن ،ارتباطات
غیرکالمی ،شامل آن دسته از جنبههای مؤثّر محیط که بر تعامل تأثیر
میگذارند نیز میشود؛ مثل جواهرآالت و لباس ،ظاهر و حاالت چهرهی
افراد (وود.)411 :1711 ،
صاحبنظران مباحث مربوط به این نوع از ارتباط معتقدند ،بخش بزرگی از تعامل افراد
با یکدیگر ،براساس مفاهیم برآمده از عناصر غیرکالمی شکل میگیرد و این عالئم بیش از
رفتار کالمی در ایجاد ارتباط نقش دارند .به عبارت دیگر« ،حالتهای چهره ،حرکات دست
و پا ،وضع اندام و ...جریان بدون وقفه از اطّالعات را مبادله میکنند( ».ورشوچی:1716 ،
 )47و میتوانند مؤثّرتر از ارتباط کالمی باشند؛ به گونهای که اگر انتقال پیامها با کلمات،
دشوار یا غیرممکن باشد ،بهراحتی جانشین آن میشوند (فرگاس.)131 :1737 ،
بیشتر جنبههای ارتباط غیرکالمی ،وابسته به فرهنگند . ...بهجز معدودی
از رفتارهای غیرکالمی جهانی که عمدتاً در بیان احساسات نقش دارند،
مفاهیم فرهنگی ،اغلب در قالب حرکات بدنی یا حالتهای مشخّص از
صورت شکل میگیرند و برحسب ویژگیهای فرهنگی متغیّرند
(جهانگیری.)46-42 :1731،
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 .1پیشینه تحقیق
درباره رفتارهای غیرکالمی در ادبیات سنّتی و مدرن ،چند پایاننامه و مقاله نوشته شده
است؛ امّا پژوهشی که تاریخ پراهمیّت بیهقی را از این منظر بکاود و مورد تحلیل قرار دهد،
انجام نگرفته است .با توجّه به نقش پررنگ این دسته از رفتارها در تاریخنگاری و
روایتنویسی بیهقی ،اثر او را از منظر چنین موضوعی بررسی کردیم .پیش از پرداختن به
موضوع اصلی باید گفت ،تشخیص مفهوم گروهی از حرکات غیرکالمی در تاریخ بیهقی
ساده است؛ امّا درک معنای گروهی دیگر ،بهواسطه اشتمال بر مفاهیم عمیقتر و چندگانه،
نیازمند تأمّل بیشتر است .ضمن اینکه ،گاه نویسنده با توضیحی درباره معنای هر رفتار،
تشخیص مخاطب را آسانتر میکند ،و گاه درک تمامی مفهوم را بر عهده خود او میگذارد.
در این صورت ،سهم تعمّق مخاطب در خواندن اثر بیشتر میشود و بهواسطه درگیرتر
شدن با جزئیات پنهان متن ،از التذاذ بیشتری بهره میبرد .در این مقاله ،بارزترین رفتار-
های غیرکالمی در تاریخ بیهقی ،به پنج گروه رفتارهای چهره ،اندام ،پیرازبان ،محیط و
مصنوعات تقسیم میشوند و مورد تحلیل قرار میگیرند.
 .6مبحث اصلی
 .1-6رفتارهای چهره
مهمّترین دلیل اهمیّت قابل توجّه چهره در ارتباطات انسانی ،تشخّصی است که معموالً در
هنگام تعامل دارد« .وقتی با دیگران سخن میگوییم ،معموالَ به چهره آنها نگاه میکنیم
و اغلب به دیگر قسمتهای بدن بیتوجّهیم» (ریچموند و کروسکی .)171 :1711 ،به بیان
دیگر« ،حاالت چهره و چشمهایمان ،نسبت به سایر رفتارهای غیرکالمی ،ارتباطات روزمرّه
ما را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهند» (همان .)174 ،بسیاری از عالئم دقیق ،پنهان و
جزئی در روابط آدمیان ،از طریق صورت بازتاب مییابند« :صورت انسان ،پیامآور ظریفی
است .انسانها میتوانند بهصورت خود هزاران حالت بدهند» (وود.)711 :1711 ،
چهره میتواند بسیاری از ویژگیهای ناآشکار شخصیت افراد را پیدا سازد؛ حتّی «از
چروک روی پوست میتوان به روحیهی خشن ،عصبی یا افسردهی صاحب چهره پی برد.
اشکال چهره و پیامهای آن تنوّع بی حدّ و حصری دارند» (کریمی.)11-13 :1731 ،
اینگونه است که میتوان گفت ،چهره پرمعناترین عضو تمام بدن بهحساب میآید .هر
یک از اعضای چهره ،میتوانند حامل پیامهای جداگانه باشند .گاهی هم تمام چهره در
کلیّت خود ،پیامی واحد را انعکاس میدهد .بسیاری از رفتارهای چهره ،غیرارادی هستند.
 .1-1-6لب و صورت
«دهان و لبها را آوردگاه چهره توصیف کردهاند ....از دهان میتوان برای بیان کسالت،
عالقه ،غم ،شادی ،تحقیر ،تنفّر ،خشم ،نیازهای بدنی ،نافرمانی ،تعصّب و بسیاری از
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احساسات دیگر بهره گرفت( ».ریچموند و کروسکی412 :1711 ،و .)411کنشها و
واکنشهای مربوط به لب و صورت ،کاربردی قابل توجّه در تاریخ بیهقی دارند؛ ازجمله:
« ...روی در خاک آستانه مالیدند و بگریستند و بگفتند خطا کردیم» (بیهقی:1717 ،
.)341
مالیدن صورت در خاک ،رفتاری غیرکالمی و آگاهانه است که هنگام ابراز پشیمانی
صورت میگیرد؛ هرچند این نشانه ،در این بخش از تاریخ بیهقی ،از سر ریاکاری بروز
میکند« .چون سوری را بدید روی سرخش زرد شد و با وی چیزی نگفت و تبجیل کرد
و من بنشستم» (همان .)611 ،وقتی حاجب سباشی ،سوری را میبیند ،چون میداند او
از کسانی است که نظر سلطان مسعود را نسبت به خودش تغییر داده است ،رنگ صورتش
ناخودآگاه زرد میشود .این دگرگونی ،نشانه احساسی ناخوشایند و بیم است« .خشمی و
دلتنگیای سوی من شتافت؛ چنانکه خوی از من شد» (همان .)447 ،هنگامی که احمد
بن دواد بیاعتنایی و بیاحترامی افشین را نسبت به خود می بیند (افشین شفاعت او را
در باب بودلف نمیپذیرد) ناگهان عرق میکند .این پیام نشانه انفعال و هیجان شدید،
دلخوری ،خشم و حتّی احساس خجالت است.
«و حسنک را همچنان میداشتند و او لب میجنبانید و چیزی میخواند؛ تا خودی
فراختر آوردند» (همان .)133 ،هنگامی که میخواهند حسنک را اعدام کنند ،او زیر لب
چیزهایی زمزمه میکند .این رفتار ،اگرچه در ذات خود کالمی است؛ امّا از منظر نگاه
مخاطب ،نشانهای غیرکالمی محسوب میشود و بازتاب روحیه دینی ،باورها و نوعی
آرامش در حسنک است.
 .1-1-6چشم
«ما بدون حتّی یک کلمه ،میتوانیم با چشمهایمان به همنوعانمان نزدیک شده ،از آنها
دوری گزیده ،آنها را کنترل کرده ،به آنها عشق ورزیده مورد خشم و توهین قرار دهیم»
(ریچموند و کروسکی .)416 :1711 ،چشم یکی از پربسامدترین مجموعه پیامها را القا
میکند« :نگاه از رایجترین و نیرومندترین عالئم ارتباط غیرکالمی است؛ اصوالً چشمها
مؤثرترین نماد دیداریاند که افراد به آنها توجّه خاصی دارند» (فرگاس-117 :1737 ،
 .)172شاید بتوان گفت ،چشم آخرین عضوی است که میتواند پیامهای خود را پنهان
کند؛ یا دیگرگونه جلوه دهد.
نمونههایی از رفتارهای چشم در تاریخ بیهقی:
 «میکائیل بدانجا اسب داشته بود .پذیرۀ وی آمد .وی را مؤاجر خواند و دشنامهای زشتداد .حسنک در وی ننگریست و هیچ جواب نداد» ( .)136 :1717میکائیل وقتی حسنک
را در حالت اسارت میبیند ،به او دشنام میدهد؛ امّا حسنک در سکوت ،حتّی به او نگاه
نمیکند .این رفتار ،بی اهمیّتی میکائیل و سخنان او را نشان میدهد و البتّه آرامش،
بردباری و بزرگمنشی حسنک را.
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 «البتّه سوی من ننگریست ،فرا ایستادم و از طرزی دیگر سخن پیوستم ( »...همان، .)161وقتی افشین متوجّه میشود احمد بن دواد برای نجات بودلف آمده است ،به او
نگاه نمیکند .او با این کار ،مخالفت و بیتوجّهی خود را نسبت به خواسته احمد نشان
میدهد.
 «خوارزمشاه بخندید و در احمد نگریست .چون قائد بازگشت ،احمد را گفت که« :بادحضرت دیدی در سر قائد؟» احمد گفت :از آنجا دور کرده آید» (همان .)711 ،وقتی
خوارزمشاه سخنان بیپروا و گستاخانه قائد را میشنود ،به احمد عبدالصمّد مینگرد.
این نگاه ،هم حاوی شگفتی و ناراحتی از جسارت قائد است؛ هم بهدنبال یافتن و تأیید
این احساسها در احمد.
 «ما را هرچند اندیشه میکنم ،براستاد نمیکند که دههزار سوار ترک در میان باشند.تدبیر این چیست؟ همگان در یکدیگر نگریستند» (همان .)131 ،وزیر در باب ترکمانان
از سپاهساالران نظر میخواهد .نگاه آنها به یکدیگر ،عالوه بر اینکه برای آگاهی از نظر
دیگران است ،نوعی سردرگمی و تردید را نشان میدهد.
 «گفت ،برّه چون است؟ گفتم بغایت فربه .گفت :از گوزگانان آوردهاند .ما در یکدیگرنگریستیم .بخندید .گفت :این برّه از بهای آن گوسپندان خریدهاند؛ از آنکه به رباط
گرزوان فروختهاند» (همان .)774 ،بونصر ،نظر بیهقی و بونصر طیفور را درباره بّرهای که
در باغ دارد میپرسد و سپس اشاره میکند که برّه از جوزجانان آورده شده است .آن دو
به یکدیگر نگاه میکنند؛ نگاهی که نشانه پرسش ،ناآگاهی و اندکی شگفتی است؛ چراکه
آنان میدانند بونصر گلّهای در گوزگانان نداشته است.
 .6-1-6خنده
اوّلین مطالعات علمی درباره خنده و معیارهای تشخیص انواع آن ،در اوایل قرن نوزدهم
انجام شد (پیس .)14 :1711 ،خنده نشانهای نیرومند در چهره است که البتّه باید با
دقّت و تأمّل مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا عالوه بر پیام شادی و دوستی ،میتواند حاوی
معانی مختلفی ازجمله خشم ،تنفّر ،تمسخر و تحقیر نیز باشد.
نمونههایی از مفاهیم خنده در تاریخ بیهقی:
 «و قضا بر وی میخندید؛ که دو روز دیگر گذشته خواست شد» ( .)377 :1717استبدادسلطان مسعود در پایان عمرش چندبرابر شده بود؛ تا جایی که کارهای نابخردانه زیادی
انجام میداد؛ درحالیکه نمیدانست چند روز دیگر خواهد مرد .انتساب خنده به تقدیر،
هرچند تخیّلی است ،بار معنایی تمسخر و تا حدّی شگفتی دارد.
 «پیران کهنتر دزدیده مینگریستند؛ که جز محمودیان ومسعودیان را ندیده بودند .و برآن تجمّل و کوکبه میخندیدند» (همان .)223 ،وقتی سلجوقیان وارد نیشابور شدند،
پیران باتجربه به آنها میخندیدند .این خنده بهدلیل تمسخر و تحقیر سلجوقیان است؛
زیرا هیبت و جاه آنان در مقابل شکوه و جالل غزنویان ناچیز بود.
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 «امیر از این اخبار بخندیدی؛ امّا در کسانی که غور در این کارها داشتند ،این سختصعب بود» (همان .)611 ،سلطان مسعود وقتی حکایت پیرزن سلجوقی را که برای پیدا
کردن طال به خراسان میآمد شنید ،به خنده افتاد .این خنده ،هم نشان تمسخر و
تحقیر است و هم نوعی شادباشی و ناباوری.
 «خوارزمشاه بخندید و گفت :ساالر دوش بار بیشتر در جای کرده است و دیرتر خفتهاست!» (همان .)713 ،وقتی خوارزمشاه بیپروایی و گستاخی قائد را میبیند ،میخندد
و میگوید ،قائد مست است و هذیان میگوید .خنده خوارزمشاه در این موضع ،برخاسته
از خشمی پنهان است و نیز حامل تحقیر قائد و توهین به او.
 «امیر بخندید و گفت :رای من همچنین بود که بوسهل گفت و صواب جز این نیست»(همان .)712 ،وقتی سلطانمسعود نظر بوسهل را میشنود ،با خنده آن را تأیید میکند.
این خنده ،نشانه رضایت مسعود است و بهوسیله آن بر نظر بوسهل صحّه میگذارد.
 «علی چون به دهلیز بنشست ،هر کس که رسید او را چنان خدمت کردند که پادشاهانکنند .که دلها و چشمها به حشمت این مرد آگنده بود و وی هر کس را لطف می
کردی و زهرخنده میزدی» (همان .)11 ،وقتی بزرگان دربار به حاجب علی قریب
احترامی شاهانه میگذارند ،حاجب با خندهای تلخ به آنها پاسخ میدهد؛ خندهای که
حامل مفاهیمی چون اندوه ،دغدغه ،نگرانی و نوعی بیم آرام است .او میداند که مسعود
چه عاقبتی را برای او رقم زده است.
 .5-1-6گریه
گریه رفتاری است که در مواجهه با احساس شدید اندوه و گاهی از غلبه عواطفی دیگر
چون شادی ،درماندگی و ترس بروز میکند .این رفتار ،نمودی قابل توجّه در تاریخ بیهقی
دارد که به تحلیل نمونههایی از آن میپردازیم:
 «خواجه آب در چشم آورد .گفت :از من بحلی  .)132 :1717( » ...وقتی حسنک وزیراز خواجه احمد میمندی طلب بخشش میکند ،خواجه از وضعیتی که حسنک در آن
گرفتار شده و همچنین نحوهی سخن گفتن او ناراحت می شود و به گریه می افتد.
 «تنی چون سیم سپید و رویی چون صد هزار نگار .و همه خلق به درد می گریستند»(همان .)133 ،این گریه نیز از سر احساس حزن و حسرت است.
 «وی بگریست و گفت :ندانم در روی خداوند چون نگرم» (همان .)213 ،وقتی حاجبسباشی از ترکمانان شکست میخورد ،به گریه میافتد؛ گریهای برآمده از ناراحتی شدید
و شرم و خجالت از سلطان.
 «خواجه برخاست و زمین بوسه داد و بنشست و بگریست و گفت :من هرگز حقّخداوندی این پادشاه فراموش نکنم ( »...همان .)133 ،وقتی خواجه احمد عبدالصّمد از
بد گمانی سلطان رها میشود و مورد التفات او قرار میگیرد ،گریه میکند .این گریه،
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هم خاطره رنجی را که کشیده است در خود دارد؛ هم احساس راحت ،رضایت ،شادمانی
و قدرشناسی را.
 «در راه امیر به چند تن بگذشت که اسبان به دست میکشیدند و میگریستند» (همان، .)611گریه این سپاهیان که برای نبرد با ترکمانان آمده بودند و گرفتار شکست و
قحطی شده بودند ،پیامهایی چون احساس بیچارگی و ناامیدی شدید دارد.
 «بوالحسن کرجی را دیدم در زیر درخت افتاده و مجروح مینالید .نزدیک وی شدم ومرا بشناخت .بگریست» (همان .)621 ،در غوغای دندانقان ،ابوالحسن کرجی که زخمی
و درمانده است ،وقتی دوستش را میبیند ،میگرید .این گریه نوعی حدیث نفس است
و جایگزین درددل و شرح درماندگی و درد شده است؛ ضمن اینکه اندکی شادمانی نیز
در خود دارد.
 .1حرکات اندام
اشارات و حرکات بدن ما ،گفتوگویمان را بهتر القا میکنند .ما از طریق این حرکات
میتوانیم کلماتمان را تقویت کنیم؛ بر آنها تأکید بورزیم یا آنها را نقض کنیم (ریچموند
و کروسکی« .)127 :1711 ،فرد با ژستهایی که میگیرد ،طرز راه رفتن و ایستادن ،تغییر
حالتهای اعضای بدن و ترکیب حالتها با هم ،از طریق کانالهای مختلف حرکتی ارتباط
برقرار میکند و یا پیامی را انتقال میدهد» (برکو .)143 :1716 ،این پیام یا از طریق یک
حرکت مستقل القا میشود؛ یا بهوسیله دستهای از حرکات و رفتارهای مرتبط با هم
(بریسیج .)3 :1714 ،الزم به بیان است ،بعضی از این رفتارها آگاهانهترند و دستهای دیگر،
بیشتر بهصورت ناخودآگاه و به شکل عکسالعمل انفعالی بروز میکنند .حرکات اندام در
تاریخ بیهقی ،در چهار گروه رفتارهای حرکتی ،لمس کردن ،اشاره و حرکات سر نمود
مییابند.
 .1-5رفتارهای حرکتی
نمونه هایی از رفتارهای حرکتی در تاریخ بیهقی:
 «چون افشین این سخن را بشنید ،لرزه بر اندام او افتاد و به دست و پای بمرد و گفت:این پیغام خداوند به حقیقت میگزاری؟» ( .)162 :1717وقتی افشین سخن احمدبن
دواد را مبنی بر آزاد کردن بودلف میشنود ،لرزه بر بدنش میافتد .این لرزه نشانه
هیجانی ترسآلود و ناگهانی است.
 «آملیان چون این حدیث بشنودند ،به دست و پای بمردند و متحیّر گشتند» (همان، .)121وقتی اهالی آمل از میزان خراجی که باید به مسعود بپردازند آگاه میشوند،
خشکشان میزند .این نشانه که در بیحرکتی آنان جای گرفته است ،داللت بر احساس
شگفتی ،درماندگی و ناتوانی دارد.
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 «امیر رقعت بینداخت و سخت در خشم شد» (همان .)611 ،سلطانمسعود نامه بونصررا به زمین پرتاب میکند .این حرکت حاوی خشم شدید بهدلیلی غیرمنتظره و ناگهانی
است.
 «روی به من کرد که :فرمان چیست؟ گفتم :پیغامی است از سلطان؛ چنان که او رساندو من مشرفم تا جواب برده آید .خشک شد و اندیشید زمانی؛ پس گفت ،چه پیغام
است؟» (همان .)611 ،وقتی سباشی میفهمد سوری و بیهقی حامل پیغامی از سوی
مسعود هستند ،لحظاتی بیحرکت میماند .این واکنش ،نشانه بیمناکی و نگرانی ناگهانی
و شدید است.
 «ملطّفه به من انداخت» (همان .)11 ،وقتی سلطان مسعود از رویدادهای دربار و مرگپدرش آگاه میشود ،نامه را بهسوی طاهر دبیر میافکند .این حرکت ،عالوه بر اینکه در
چارچوب رسوم معمول شناخته شده است ،میتواند نشانه ناراحتی و درگیر بودن اندیشه
نیز باشد.
 «چون حسنک بیامد ،خواجه بر پای خاست .چون او این مکرمت بکرد ،همه اگر خواستندو یا نه بر پای خاستند .بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت .برخاست؛ نه تمام و
بر خویشتن میژکید» (همان .)131 ،احمد حسن میمندی هنگام ورود حسنک به
مجلس محاکمه ،برمیخیزد .این حرکت نشان احترام است؛ امّا بوسهل نیمخیز میشود؛
رفتاری که حکایت از احساس اجبار ،نفرت و خشم او دارد.
 .1-5لمس کردن
«ارتباط بساوایی ،نخستین و شاید بنیادیترین شکل ارتباط محسوب میشود .ابتداییترین
اشکال زندگی ،برای تعامل با محیط اطرافشان منحصراً به لمس کردن متّکی بودند. ...
مقولههای لمس کردن عبارتند از :حرفها -عملی ،اجتماعی-مؤدبانه ،دوستانه-صمیمی،
عاشقانه-صمیمی» (ریچموند و کروسکی 473 :1711 ،و  )711همانطور که لمس کردن
دیگران میتواند بیانگر وابستگی عاطفی ،اظهار مهربانی و حتّی احساسات منفی مثل تنفّر
و خشونت باشد ،خود لمسی هم که معموالَ در داستانهای مدرن نمود دارد ،میتواند
حامل پیامهای مختلفی ازجمله هیجان باشد« .این هیجان میتواند در بسیاری موارد ،از
عصبانیت ،خشم ،تردید یا موقعیتی ناشی شده باشد که فرد در آن قرار گرفته است»
(لوییس .)33 :1717 ،نمونههایی از لمس کردن را در تاریخ بیهقی بررسی میکنیم .این
نمونهها غالباَ در قالب بوسیدن افراد یا اشیاء جلوه میکنند:
 «خواجه زمانی با حصیری عتابی درشت و نرم کرد و وی عذرها خواست -و نیکو سخنپیری بود -تواضعها نمود .وی را در کنار گرفت و از وی عذرها خواست و نیکویی کرد
و بوسه بر وی زد و)161 :1717(». ...؛ در کنار گرفتن حصیری توسّط احمد حسن و
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بوسه زدن بر وی ،دلجویی ،مالطفت و عذرطلبی بزرگی است از دوستی که مرتبهای
فروتر از او دارد.
 «و لوا بداشت بر دست راستش و شمشیر حمایل بست و بوسه داد و بر کنار بنهاد»(همان .)726 ،سلطانمسعود هدایایی را که از طرف خلیفه فرستاده شده است ،یکی
یکی میبوسد .این رفتار ،عالوه بر انعکاس رسمی معروف ،احترام و اشتیاق و نوعی باور
به تیمّن و تبرّک آن هدایا را بازتاب میدهد؛ هرچند این اشتیاق و باور ،چندان از سر
اعتقاد نباشد.
 «و حاجب بوالنّضر ،بازوی رسول گرفت .وی را از میان صفّه نزدیک تخت آورد و بنشاند»(همان .)726 ،گرفتن بازو در این نمونه -که در نمونههایی دیگر نیز تکرار شده است-
در راستای رسمی رایج انجام میگرفته و برای اظهار احترام و تکریم بوده است.
 «رسول دست بوسه داد و خادم زمین بوسید و بایستادند» (همان .)721 ،رسول خلیفهبرای احترام به مسعود ،دست او را میبوسد؛ امّا خادم که به دلیل جایگاهش چنین
اجازهای ندارد ،به زمینبوسی در برابر او اکتفا میکند.
 «برخاستم و سرش ببوسیدم و بی قراری کردم؛ سود نداشت .بار دیگر کتفش را بوسهدادم؛ اجابت نکرد و باز به دستش آمدم و بوسه دادم( »...همان .)162 ،احمد بن دواد
برای نجات بودلف اینگونه خواهش میکند .بوسیدنهای مکرّر سر و کتف و دست
افشین در این نمونه ،نشانه اصرار شدید درخواسته و نیز نوعی حقارت است که احمد
به آن تن میدهد.
 «امیر او را به خویشتن خواند و در آغوش گرفت و بسیار نیکویی کرد» (همان.)711 ،بااینکه احمد عبدالصمّد با بیمهری سلطان مواجه شده است؛ امّا باز هم مشکالتی را
که بوسهل به وجود آورده برطرف میکند .مسعود او را مهربانانه در آغوش میگیرد و با
این رفتار ،هم محبّت و هم پشیمانی خود را آشکار میکند.
 .6-5اشاره
وقتی انسان در شرایطی قرار گیرد که نتواند منظور خود را در قالب کلمات به دیگران
برساند ،از ابزار اشاره بهره میگیرد .اشاره معموالً با سر ،چشم ،دست یا مجموعهای از
اینها صورت میگیرد .این رفتار مؤثّر غیرکالمی ،بارها در تاریخ بیهقی آشکار میشود؛
البتّه بدون تصریح به اینکه با کدام یک از اعضا صورت گرفته است:
 «استادم به من رسید .اشارتی کرد سوی من .پیش رفتم ،پوشیده گفت :چه کردی وچه رفت؟» (بیهقی .)127 :1717،بونصر مشکان برای آگاه کردن سلطان مسعود از
ماجرای حصیری و احمد میمندی ،بیهقی را به شکارگاه میفرستد .اکنون که سلطان
به همراه بیهقی به شهر بر میگردند ،مشکان که به استقبال آمده ،با اشاره بیهقی را
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فرامیخواند تا از واکنش سلطان بپرسد .واضح است که بار معنایی این نشانه ،پنهانی
بودن این دعوت و مطالب مربوط به آن است.
 «امیر اشارت کرد سوی بلگاتگین که مقدّم حاجبان بود؛ تا خواجه را به جامهخانه برند»(همان .)111 ،این اشارت مسعود به حاجب بزرگ ،نشانه امری موجز و بینیاز از توضیح
است که مرسوم بود بزرگان به زیردستان داشته باشند.
 «حاجب علی نیز برخاست که بازگردد .سلطان اشارت کرد که بباید نشست» (همان، .)17قسمت مهم مفهوم این اشاره را خود بیهقی مورد تصریح قرار دادهه است :دعوتی
بیکالم به ماندن و نشستن که اهمّیت و خصوصی بودن دلیل ماندن را نیز شامل
میشود.
 «اشاره کردند سوی خطیب شهر که مردی فاضل بود( »...همان .)13 ،وقتی طاهر دبیراز رازیان میخواهد تا نظر خود را درباره سخنان سلطان مسعود بگویند ،آنها با اشاره
خطیب را به عنوان سخنگو انتخاب و معرّفی میکنند .این اشاره ،هم اتّفاق نظر هماهنگ
شده رازیان را در انتخاب سخنگو آشکار میسازد؛ هم احترام و اعتماد به او را و هم
اهمّیت ویژه مطلبی را که قرار است درباره آن سخن گفته شود.
 .5-5حرکت سر
حرکت سر ،جزء پرکاربردترین عالئم غیرکالمی است که ما در زندگی روزمرّه بارها از آن
استفاده میکنیم .این حرکت برای مقاصد زیادی بهکار میرود که پرکاربردترین آنها
عبارتند از :تأیید ،رد ،شگفتی  ،تمسخر و حتّی خشم.
نمونههایی از حرکت سر در تاریخ بیهقی:
 «از بهر نگاهداشت دل خداوند سلطان را ... ،بر دل وی خوش میکردند و من نیز سریمیجنبانیدم و آری میکردم؛ چه ،چاره نبود» ( .)117 :1717چاپلوسان بیخردی که
در دربار هستند ،حمله به ترکمانان را پیش مسعود کاری سهل نشان میدهند .احمد
عبدالصمّد نیز وقتی میبیند نمیتواند نظر سلطان را تغییر دهد ،سری تکان میدهد.
این حرکت ،هرچند بیاصالت و باجبار است ،نشانه تأیید محسوب میشود .اندکی دقّت
از سوی خواننده در ساختار بیانی مطلب ،ساختگی بودن این تأیید را آشکار میکند.
 «خریطه باز کرد و خواندن گرفت و نیک از جای بشد و سر میجنبانید» (همان.)166 ،بونصر مشکان که در حال خواندن نامههایی چند است ،وقتی میفهمد سپاه ایران به
دلیل بیتدبیری ،از ترکمانان شکست خورده است ،سر میجنباند .این رفتار هم نشانه
خشم است و هم نوعی درماندگی و ناباوری.
 «آنگاه الف زدی که فالن را من فرو گرفتم و خردمندان دانستندی که نه چنان است وسری میجنبانیدندی و پوشیده خنده میزدندی که نه چنان است» (همان.)161 ،
وقتی بوسهل زوزنی خود ستایی میکند و کارهای ناکرده را به خویش نسبت میدهد،
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مجرّبان خردمند که میدانند « نه چنان است» ،سر تکان میدهند .این حرکت ،تحقیر،
تمسخر و شگفتی را با هم دارد.
 .1پیرازبان

پیرازبان عبارت است از ارتباط صوتی بدون استفاده از کلمات .پیرازبان
شامل اصواتی چون زمزمهها ،نفس نفس زدن و ویژگیهای این اصوات
است؛ مثل بلندی ،ضرب آهنگ و زیر و بم .پیرازبان شامل نحوه تلفّظ
کلمات و درجه پیچیدگی جمالت نیز میشود .اصوات ،ابزارهای
چندمنظورهای هستند که به دیگران میگویند ،چطور رفتار و سخنان ما را
تفسیر کنند .این ویژگی اصوات است که به دیگران عالمت میدهد ،سخنان
ما را به عنوان شوخی ،تهدید ،حقیقت ،پرسش و ...تلقیّ کنند (وود:1711 ،
.)771
آواهای داستان یا مربوط به شخصیتها هستند؛ یا از محیط اطراف و طبیعت برمی-
خیزند (یول )7 :1731 ،نمونههایی از کاربرد مؤثّر پیرازبان در تاریخ بیهقی:
 «بوسهل را صفرا بجنبید و بانگ برداشت و فرا دشنام خواست شد» (.)131 :1717بوسهل زوزنی وقتی سخنان حسنک را میشنود ،صدایش را به فریاد بلند میکند .این
فریاد ،هم نشان خشم شدید بوسهل است و هم برخاسته از مخالفت با نظر حسنک و
نگرانی از مقبولیت سخنان او نزد جمع.
 «خواجه بانگ بر او زد و گفت :این مجلس سلطان را که اینجا نشستهایم هیچ حرمتنیست؟» (همان .)131 ،هنگامی که بوسهل میخواهد حسنک را دشنام دهد ،خواجه
احمد بر او فریاد میزند ،این فریاد ،خشم و تحقیر خواجه نسبت به بوسهل را در خود
دارد و در عین حال ،نهی کننده و بازدارنده است.
 «پس آواز دادند او را که بدو .دم نزد و از ایشان نیندیشید» (همان .)133 ،مأمورانحکومتی با صدای بلند به حسنک میگویند بدود؛ ولی او به حرف آنها کوچکترین
توجّهی نمیکند .این فریاد ،هم بهدلیل همهمه و شلوغی اطراف است؛ هم با امر و تحکّم
همراه است و هم میتواند برای ایجاد هراس باشد.
 «امیر چون نامه بخواند ،از تخت فرود آمد و آهی بکرد که آوازش فرود زیر سرایبشنیدند» (همان .)234 ،وقتی امیر سعید ،فرزند مسعود ،از دنیا میرود و این خبر به
سلطان میرسد ،او آهی میکشد .این پیرازبان صریح که پیامی آشکار دارد ،سرشار از
حسرت و اندوه است.
 .3محیط
محیط و اجزا و عناصرش ،همواره نقشی انکارنشدنی در پیشبرد روایت و شکلگیری
عواطف و روابط اشخاص آن دارند .به عبارت دیگر« ،عوامل محیطی یکی دیگر از مقولههای
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ارتباط غیرکالمیاند که بر تعامالت میانفردی اثر میگذارند .عوامل محیطی به آن بخش
از عناصر محیط اطالق میشوند که بر احساس و اعمال انسانها مؤثّرند» (وود:1711 ،
 .)717رنگ ،مکان و زمان از مهمترین نشانههای محیطی به کار رفته در تاریخ بیهقی
هستند که مورد بحث قرار میگیرند.
 .1-3رنگ
به گفته بسیاری از متخصّصان ارتباطات غیرکالمی ،رنگها در طول تاریخ
معانی نمادینی را گسترش دادهاند .رنگها نهتنها حامل پیام هستند ،بلکه
اهمّیت آنها به حدّی است که دانشمندان در تحقیقات کرومادینامیک
(مطالعات تأثیرات روانی حاصل از مشاهده رنگها) ثابت کردهاند که رنگها
بر بینایی ،شنوایی و ...اثر میگذارند (ریچموند و کروسکی.)712 :1711 ،
در ادبیات و داستانپردازی معمول فارسی ،نمود و تنوّع رنگ بارز نبوده است .در تاریخ
بیهقی نیز تنها رنگ سیاه است که با بسامد باال و البتّه پیامهای محدود بروز مییابد:
 «کارش پوشیده میماند؛ تا دو هزار و اند غالم بساخت و چتر و عالمت سیاه...پیشگرفت» (بیهقی .)371 :1717 ،هارون پسر آلتونتاش ،پنهانی و دور از چشم
غزنویان ،برای خود حکومت تشکیل میدهد .برای اینکه به این حکومت صورت رسمی
بدهد ،باید پرچم و نشانهای شاهانه داشته باشد .شعار حکومت عبّاسیان سیاه بود و
هرکس حکومتی در توابع این خالفت تشکیل میداد ،خواه ناخواه از رنگ سیاه استفاده
میکرد .در موارد زیر هم رنگ سیاه در لباس و اشیاء حکومت غزنویان و نیز در هدایا و
نامههایی که از سوی خالفت عبّاسی برای سلطان مسعود فرستاده شده است جلب توجّه
میکند؛ ضمن اینکه باید گفت« ،رنگ سیاه معموالً نشانی برای حسّ ترس و وحشت
و نیز نماد قدرت است» (آیزر.)31 :1731 ،
 «و پیش تا امیر رضیاهلل عنه حرکت کرد از رباط کرون ،معتمدی برسید از آن کوتوالبوعلی و دو چتر سیاه وعالمت سیاه و نیزههای خرد ،همه در غالف دیبای سیاه ،بیاورد»...
(بیهقی.)631 :1717 ،
 «و لوا به دست سواری و منشور و نامه در دیبای سیاه پیچیده و به دست دیگر در پیشرسول به ترتیب بداشته و حاجبان و مرتبهداران پیش ایشان( »...همان.)721 ،
 «رسول برخاست و نامه در خریطه دیبای سیاه پیش تخت برد و به دست امیر داد وبازگشت» (همان.)411 ،
 «و روز چهارشنبه سیّم رجب ،عبدالرّزاق خلعت امیری والیت پرشور پوشید و رسم اوکردند و ده غالمش را سیاه دادند به حاجبی» (همان.)276 ،
 .1-3مکان
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مکان یکی از عوامل محیطی است که نقش بارزی در ایجاد احساسات
گوناگون در انسان ایفا میکند .ساختمانها ،مناظر ،وضعیت دیوارها ،اتاقها
و ...همه از عواملی هستند که به نوع یا انواعی احساسات و ارتباطهای انسان
را تحت تأثیر قرار میدهند (جمشیدی.)11 :1771 ،
اثر بیهقی کتابی است که به واقعیّات میپردازد؛ پس مکانهایی هم که در آن ترسیم
میشوند واقعی یا طبیعی هستند .در تاریخ بیهقی ،هم از مکانهای محلّی و بزرگ یاد
میشود؛ هم از اجزاء و مکانهای کوچکتر .مثالً ،هم از شهرهای آباد و بزرگی نظیر ری،
سپاهان ،خوارزم ،غزنین ،هرات ،نیشابور و ...نام برده شده است و هم مکانهایی جزئیتر؛
نظیر شکارگاه ،قلعه ،کاخ ،دکان ،صفّه ،باغ و ...که نقش مهمّی در شکلگیری حوادث دارند.
 .6-3زمان
زمان ازجمله عناصر محیطی و حامل پیامهایی غیرکالمی است که قابلیت تعیینکنندگی
و اثربخشی بسیار دارند« .جهتیابی روانشناختی زمان عبارت است از چگونگی احساس،
تفکّر یا ادراک افراد از زمان و چگونگی تأثیر زمان بر ارتباطات و زندگی روزمره آنها»
(ریچموند و کروسکی .)767 :1711 ،زمان کلّی در آن بخش از تاریخ بیهقی که به دست
ما رسیده ،مربوط است به دوره حکومت مسعود غزنوی .دورهای که چند سال بیشتر طول
نمیکشد .بیهقی تاریخش را به ترتیب سالها مینویسد .طبیعی است که رویدادهای متن
او در فصلهای گوناگون پراکنده باشند؛ امّا اتّفاقات مهم مثل جنگها ،تفریحات و سفرها،
بیشتر در فصلهای بهار و پاییز رخ میدهند و این مطمئناً با اعتدال هوا و شرایط اقلیمی
بیارتباط نیست .به زمان اعیاد مذهبی و ملّی (چون عید قربان ،عید فطر ،مهرگان ،سده،
نوروز و  )...نیز اشاره شده است .زمان دیگری نیز در این تاریخ وجود دارد که با زمان در
داستانهای امروزی بیشتر منطبق است و در شکلگیری داستانها تأثیر دارد .بیهقی برای
نشان دادن جزئیات زمانی ،از بامداد گرفته تا اواخر شب ،از اوقات معروف و شناخته شده
نمازهای پنجگانه استفاده میکند .استفاده از این قالب بیان زمان ،نزد خراسانیان قدیم
متداول بوده است.
 .3مصنوعات
انسانها عالوه بر ارتباط با یکدیگر ،با طبیعت و پدیدههای پیرامون خویش نیز رابطه دارند.
بخش بزرگی از این تعامل ،متوجّه اشیایی است که خود بشر آنها را ایجاد کرده.
بحثبرانگیزترین مصنوعات در تاریخ بیهقی ،خوراک و لباس هستند که البتّه نقش جامهها
بارزتر است.
 .1-1خوراک
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ارتباطات غیرکالمی دارای ابعاد گستردهای هستند و موارد زیادی را در
برمیگیرند .بخشی از آنها که کمتر معطوف به رفتار هستند ،غذاها و
نوشیدنیهای مورد استفاده مردمند .آداب مربوط به خوردن ،در شناخت
اشتراکات و افتراقات بین فرهنگها حائز اهمّیت است .پیامهایی که از غذا
و هنجارهای خوردن آن منتقل میشوند ،اغلب پیامهای غیرارادی هستند...
(محسنیانراد.)412 :1731 ،
بهطورکلّی ،خوراکهای هر قوم در معرّفی فرهنگ ،سلیقه ،دین ،احساسات و ...در بین
آن مردم نقشی مهم ایفا میکنند .چون تاریخ بیهقی به بیان وقایع دربار پرداخته است،
بیشتر از خوراکیها و نوشیدنیهای متناسب با مجالس بزرگان سخن به میان میآورد و
جز بهصورت اندک و پراکنده ،از خوراک عامّه نمیگوید .روی هم رفته میتوان گفت،
خوراکیها نقش تعیینکنندهای در روایتهای بیهقی ندارد:
 «این پیر ،مجرّب جهاندیده بود .طعامی خوش بخورد با ندیمان؛ پس فرود سرای رفتو خلوت کرد و رود و کنیزک و شراب خواست و دست به شراب خوردن کرد» (بیهقی،
.)117 :1717
 «آتش در هیزم زدند و غالمان خوانساالر با بِلِسکها در آمدند و مرغان گردانیدن گرفتندوخایه وکواژه و آنچه الزمه روز مهرگان است ملوک را ،از سوخته و برّگان روده کردند»
(همان .)211 ،نمونه اخیر ،مربوط به غذاهای آیین مهرگان است .تجمّالت مربوط به
خوراک در این جشن ،نشان از اهمّیتی دارد که برای این آیین قائل بودند .غزنویان برای
نفوذ در قلبهای ایرانیان ،به آداب باستانی آنها احترام میگذاشتند.
 .1-1لباس
«لباس ،زیورآالت ،عینک و ...نشانههایی هستند که به نسبتهای متفاوت و به وجوه
گوناگون در شکلبندی انواع گوناگون ارتباطات اجتماعی مشارکت دارند» (گیرو:1717 ،
 .)143لباسها میتوانند نشانه شخصیت ،فرهنگ ،طرز تفکّر ،توان مالی و ...باشند .جامهها
در تاریخ بیهقی ،اغلب نشان دهنده شغل ،مقام و منصب افرادند .هر کس به اقتضای
مقامش لباسی مخصوص دارد .بخش مهمّی از جزئینگری بیهقی ،در توصیف دقایق مربوط
به پوشش شخصیتهایش جلوه میکند .البتّه در این میان ،با توجّه به فضای روایت ،او
توجّهی به پوشش مردم عادّی نداشته است:
 «خواجه خلعت بپوشید :قبای سقالطون بغدادی بود؛ سپیدی سپید ،سخت خرد نقشپیدا ( »...بیهقی .)112 :1717 ،وقتی احمد میمندی به مقام وزارت میرسد ،لباس
مخصوص این منصب را میپوشد؛ لباسی که او را از صاحبان دیگر مناصب متمایز می-
کند .اینگونه لباسها و لوازم متناسب با آنها ،شامل دیگر جایگاهها نیز میشوند.
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 «امیر فرمود تا خلعتی سخت نیکو فاخر راست کردند تاش را :کمر زر و کاله دو شاخ واستام زر هزار مثقالی» (همان.)461 ،
 «و روز دیگر شنبه ،بوالفتح را به جامهخانه بردند و خلعت عارضی پوشید .در آن خلعت،کمر هفتصدگانی بست و پیش آمد وخدمت کرد» (همان.)741 ،
 « ...و غالمی سیصد در زر و سیم غرق؛ همه با قباهای سقالطون و دیبای رومی و»...(همان.)411 ،
نمونههایی دیگر از کاربرد لباس در تاریخ بیهقی:
 «یک ساعت بود که حسنک پیدا آمد بی بند .جبّهای داشت خیری رنگ؛ با سیاه می زدخلقگونه و درّاعه و ردایی سخت پاکیزه و دستاری نشابوری مالیده و موزه میکائیلی نو
در پای» (همان .)137 ،این توصیف دقیق و ماندگار از لباسهای حسنک ،هم تمایل به
نظافت و نظم در او را نشان میدهد ،هم نشانه دور ماندن از جاه و شوکت درباری است
و هم اتّصال او را به وضعیتی مرفّه در گذشته نشان میدهد.
 «چون میان سرای رسیدم ،یافتم افشین را بر گوشه صدر نشسته  ...و بودلف به شلواریو چشم ببسته آنجا بنشانده» (همان .)161 ،وقتی احمد بن دواد وارد خانه افشین
میشود ،بودلف را با شلوار و چشمبند میبیند .این ظاهری است که از قدرت و بزرگی
بودلف در آن خبری نیست و گرفتاری و وضعیت حقارتبار او را آشکار میکند؛ بخصوص
بهواسطه تضادّی که با بر صدر نشستن افشین دارد.
 «برفتم تا باغ پیروزی؛ بدان خضرا که بودند .هر یکی یک کرباس خلق پوشیده و همگانمدهوش و دلشده» (همان .)314 ،وقتی بیهقی وارد باغ خضرا میشود ،محمّد و
فرزندانش را میبیندکه آنجا نشستهاند و لباسی کهنه و بیارزش در بر دارند .این پوشش،
با وجود انتساب خانواده محمّد به خاندان غزنوی ،نشانهی جایگاه ضعیف شده و وضعیت
نابهنجار آنهاست.
 «و نماز دیگر ،من پیش رفتم با موزهی تنگساق و قبای کهنه و زمین بوسه دادم.بخندید و گفت :چون افتادی؟» (همان .)627 ،بیهقی حالت خود را پس از شکست
دندانقان بیان میکندکه چگونه با کفش تنگ و لباس مندرس از ترس کشته شدن فرار
کرده و به دیدار سلطان مسعود رفته است.
 .1نتیجه گیری
با وجود بازتاب اندک و ناآگاهانه رفتارهای غیرکالمی در بیشتر آثار کالسیک ادبیات فارسی
و نقش نهچندان مؤثّر آنها در پیشبرد داستانها ،در مقایسه با ارتباطات کالمی ،نمود این
رفتارها را در تاریخ بیهقی ،تا حدّ قابل توجّهی آگاهانه یافتیم .یکی از خصوصیات بارز
نویسندگی بیهقی ،بیان جزئیات است .عالوه بر این ،تاریخ بیهقی ساختاری داستانی دارد
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دقّت ،جزئینگری و تمایل به داستاننویسی و شخصیتپردازی ،مجالی مناسب برای
جلوهگری انواع مهمّی از رفتارهای غیرکالمی را در تایخ بیهقی فراهم میآورند .در این
میان ،بسامد رفتارهای چهره و اندام نسبت به سایر حرکات بیشتر است؛ چراکه بیهقی
میخواهد ظاهر و باطن شخصیت افراد تاریخش را بتفصیل برای خواننده بیان کند؛
بنابراین به جزئیات بسیاری از کنشها و حرکات آنها توجّه میکند .این ریزبینی و
حسّاسیت ،رفتارهای غیرکالمی را در تاریخ بیهقی ،به نشانههایی تعیینکننده و مؤثّر بدل
میسازد .بیهقی برای اینکه خوانندگانش را مطمئن نگاه دارد و دقّت خود را استمرار
بخشد ،به یادآوری متداوم زمان و مکان میپردازد .از پیرازبان نیز برای توضیح نحوه
برخورد شخصیتها با هم و بیان حاالت روحی آنها استفاده میکند .او از مصنوعات،
بهویژه خوراک ،کمتر سخن میگوید؛ شاید به این دلیل که نقش قابل تأمّلی در شکلگیری
رویدادها ندارند؛ امّا پرداختن به جزئیات پوششهای درباری ،سهم غیر قابل انکاری در
نشان دادن روحیه جزئینگری او و توجّهش به نشانههای غیرکالمی دارد.
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تأثیر فرمالیسم بر پژوهشهای عرفانیِ محمدرضا شفیعی کدکنی
علیرضا محمدی کلهسر
فاطمه حمزه

1
4

چکیده
دکتر شفیعیکدکنی افزون بر سهمی بسزا در پیشبرد مطالعات عرفانی ،فعالیتهایی شایان توجه
در حوزۀ نظریهها و تحلیلهای ادبی نیز داشته است .گرایش وی به جنبش فرمالیسم روسی را
نهتنها از میان مباحث نظری ،بلکه در شیوۀ تحلیلی وی از متون ادبی فارسی نیز میتوان دریافت.
یکی از مهمترین این موارد ،کاربرد شیوۀ تحلیل فرمالیستی در بررسی تصوف و ادبیات عرفانی
است که در نظریات وی پیوند فرمالیسم و عرفان را در پی داشته است .این مقاله در پی بررسی
و تحلیل اثرپذیری وی از فرمالیسم در بررسی تصوف است .با توجه به اینکه شفیعی کدکنی
بررسی تصوف را به بررسی زبان عرفان تقلیل میدهد ،آشکارترین وجه اشتراک نظریات شفیعی
با فرمالیستها را میتوان در مباحث مربوط به زبان دانست .مهمترین عناصر و مفاهیم فرمالیستی
بیانگر شیوۀ شفیعی کدکنی در پژوهشهای عرفانی عبارتند از آشناییزدایی ،وجه غالب،
برجستگی فرم و نظریۀ انواع ادبی .مفهوم آشناییزدایی بیشتر در شرح تعریف عرفان ،مفاهیم
وجه غالب و انواع ادبی فرمالیستی در شرح ریشهها و تاریخ تصوف و مفهوم برجستگی فرم در
بحث از زبان عرفان و ارزشگذاری متون تصوف موثر بودهاند .افزون بر این ،رویکرد فرمالیستی
شفیعی کدکنی موجب شده تا تحلیل تصوف به تحلیل زبان عرفان و آن نیز به تحلیل ویژگیهای
فرمی و زیباشناختی تبدیل شوند .همین عامل نقدهایی را نیز برانگیخته است .با نگاهی به
نقدهایی که بر پژوهشهای عرفانی شفیعی وارد شده ،میتوان دریافت محور این نقدها تالش
برای نشان دادن ناهمخوانی تصوف با رویکرد و روشهای فرمالیستی بوده است.
واژههای کلیدی :فرمالیسم ،شفیعی کدکنی ،عرفان ،آشناییزدایی ،زبان.

 .1مقدمه
هر تحقیقی بیشک از زاویهای و با پیشفرضها ،انتظارات و جهتگیریهایی انجام
میگیرد .همین امر اهمیت نظریه و رویکرد تحقیق را آشکار میکند .در حوزۀ ادبیات و
نظریۀ ادبی ،فرمالیسم یکی از مهمترین نظریههایی است که بهدلیل پیوند با عنصری
اساسی در اثر ادبی همواره -با اختالف در شدت و ضعف-مورد توجه بوده است.
 .1استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شهرکرد
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد
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فرمالیستها با تأکید بر فرم در تعریف ادبیات ،بر نقطهای انگشت گذاشتند که حتی
دورترین نظریهها از آرمانهای فرمالیسم نیز نمیتوانند آن را بهطور کامل نادیده بگیرند.
اما کاربرد این رویکرد و نظریه در تحلیل متون عرفانی قدمت چندانی ندارد .این امر بیش
از همه به این دلیل است که متون عرفانی همواره با وجه غالب معرفتی ،تعلیمی و محتوایی
شناخته میشدهاند .شاید یکی از محققانی که پیش از همه با جدیت بر این رویکرد تأکید
داشته ،محمدرضا شفیعی کدکنی بوده است .آنچه از نوشتههای وی برمیآید ،نشاندهندۀ
اثرپذیری وی از این جریان و رویکرد پژوهشی آن است (محمدیان .)117 :1711 ،این
اثرپذیری افزون بر ابعاد مختلف ،دستاوردهایی را نیز به همراه داشته که گاه مورد توجه
دیگر پژوهشگران نیز قرار گرفته است.
پیش از این ،میرباقری فرد و آلگونه جونقانی ( )1717با نگاهی انتقادی ،برخی ابهامات
رویکرد شفیعی کدکنی در بررسیهای عرفانی را به بحث گذاشتهاند .تأکید آنان بیش از
همه بر رابطۀ زبان و تجربۀ عرفانی و ناکارآمدی رویکرد فرمالیستی در تبیین آن بوده
است .شاهکویی ( )1777با تحلیل انتقادی فرمالیسم ،بررسیهای ادبی دکتر شفیعی را
یادآور شده است .محمدیان ( )1711نیز در مقالهای تأثیر فرمالیسم بر پژوهشهای ادبی
و اشعار دکتر شفیعی را مورد بررسی قرار داده است .در مقالۀ حاضر ،با بررسی آرای دکتر
شفیعی کدکنی دربارۀ تصوف و ادبیات عرفانی تنها در پی بررسی جنبههای اثرپذیری وی
از این جریان ادبی خواهیم بود .این بررسی با رهیافتی توصیفی چگونگیِ بهرهگیری وی
از مهمترین مفاهیم فرمالیستی در بخشهای مختلف عرفانپژوهی را نشان خواهد داد.
مهمترین سواالت این تحقیق عبارتند از اینکه کدامیک از مولفههای فرمالیستی بیش از
همه در مطالعات عرفانی شفیعی کدکنی موثر بودهاند؟ وی از هریک از این مولفهها و
مفاهیم در کدام بخش از تحقیقات عرفانی بیشتر سود جسته است؟ این رویکرد شفیعی
کدکنی چه نقدهایی را متوجه وی و آثارش کرده است؟
مواد مطالعاتی مقالۀ حاضر عبارتند از کتاب زبان شعر در نثر صوفیه و برخی از
یادداشتها و مقدمههای دکتر شفیعی بر کتابهای عرفانی .در متن مقاله ابتدا تکتک
مفاهیم فرمالیستی موثر بر عرفانپژوهی شفیعی کدکنی معرفی و سپس شیوۀ این
تأثیرپذیری تحلیل خواهد شد.
 .1اصلیترین مولفهها
 .1-1آشناییزدایـی
این اصطالح یکی از مهمترین مفاهیم نظریۀ فرمالیسم است که همزمان آرمان و شیوۀ
تحلیل فرمالیستها را آشکار میکند .آشناییزدایی ،از عبارتی روسی به
معنای«بیگانهسازی» یا «غریبسازی» گرفته شده است و بهواسطۀ مقالۀ معروف
شکلوفسکی با نام فرمالیستهای روسی بهطور اعم و ویکتور شکلوفسکی بهطور اخص گره
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خورده است (نگ .قرهباغی .)127 :1717 ،آشناییزدایی در پیوند با ادبیت ،معیاری بود
که در درجۀ نخست برای تعریف ادبیات (در معنای عام) و تمایز آن از غیرادبیات بهکار
گرفته شد؛ ولی بعدها برای تحلیل متون خاص نیز مورد استفاده قرار گرفت .فرمالیستها
با استفاده از آشناییزدایی بر خاصیت نوسازی و عادتستیزی هنر بیش از دیگر ویژگیهای
بیان شده در دیگر مکاتب و نظریهها تأکید کردند .شکلوفسکی «هنر را بهمعنای ویرانی
سویۀ خودکار ادراک دانست .یعنی هر تصویر باید ادراکی تازه از موضوع را به دست دهد
و نه اینکه معنایش را تکرار کند .پس تصویر همواره مرتبط است به آشناییزدایی»
(احمدی .)17 :1774 ،بنابراین حتی تصاویر هنری و ادبی نیز درصورتی مولفهای هنری
محسوب میشوند که قادر به برانگیختن ادراکی نو در مخاطب باشند .تقابل میان زبان
ادبی و روزمره در نگاه فرمالیستها نیز برخاسته از همین نگاه عادتستیز است .به گفتۀ
شکلوفسکی «هدف هنر انتقال حس چیزهاست آنطور که درک میشوند نه آنطور که
شناخته شدهاند» ( .)61 :1711به عبارت دیگر ،زبان روزمره و متونی که ادراکی خودکار
را در مخاطب برمیانگیزد ،با آشناییزدایی میتواند اثربخشی از دست رفته را دوباره به
دست بیاورد.
تأثیر این مفهوم را در بررسیهای عرفانی شفیعیکدکنی در نگاه نخست از تعریف وی
از عرفان بهوضوح میتوان دید .به زعم وی ،عرفان عبارت است از «نگاه هنری به دین و
الهیات» (شفیعیکدکنی .)11 :1774 ،خاصیت این نگاه هنری این است که عادتها را
کنار میزند و سعی در ارائۀ تصویر و برداشتی نو از مسایل دارد .به عبارت دیگر ،شکلگیری
عرفان در گرو نوسازی و آشناییزدایی از امری خودکار است .این امر خودکار به باور
شفیعی کدکنی دینی است که حالتی ایستا و مکانیزه به خود گرفته (نگ .همان.)11 ،
درواقع عرفان ،بازیابی و دریافت دین به شیوهای جدید است و مهمترین ویژگیاش پویایی
و طراوت در مقابل شکل کهنش (دین) بهشمار میرود .در اینجا شفیعیکدکنی با همان
رویکرد فرمالیستها در تعریف ادبیات و ادبیت ،با تأکید بر آشناییزدایی به تعریف عرفان
میپردازد .وی تجلی این نگاه هنری و عادتستیز عرفان را در رفتار و گفتار صوفی
میجوید .در حوزۀ رفتار ،توجه وی بیش از همه به تجارب و کنشهای آنان است .با وجود
این ،تجارب صوفیه را وجه دیگری از سخنان و زبان آنان میداند .بنابراین صورتی دیگر از
نگاه فرمالیستی در بررسی زبان و سخنان صوفیه بهعنوان نمود حاالت و تجارب آنان رخ
مینماید.
در بررسیهای فرمالیستی ادبیات و بهویژه شعر نیز این نوع بهرهگیری از کلمات و
تکنیکهای برجسته کردن آنها است که راه را برای تمایز آن از زبان روزمره و خودکار
هموار میکند .تعبیر «رستاخیزکلمات» که شکلوفسکی از آن استفاده کرده است ،به همین
امر اشاره میکند .اتفاقاً شفیعی کدکنی هم با بهرهگیری از همین تعبیرات ،هم در باب
شعر و دورههای شعری قضاوت میکند و هم به تبیین عرفان از این دیدگاه میپردازد .از
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نظر وی «شعر چیزی نیست جز منحرف شدن زبان از حالت ابتذال آن .من ابتذال را اینجا
به معنی لغوی آن بهکار میبرم یعنی در دسترس همه بودن؛ شعر نوعی کاربرد زبان است
بهصورتی که کلمات از حالت عادی خود و صورت ابتذال خارج شوند» (همان:1774 ،
 .)761درواقع وظیفۀ ادبیات و شعر خارج کردن زبان ادبی از زبان روزمره و اعتال بخشیدن
به آن است .آشناییزدایی در متون ادبی به شیوههای گوناگون انجام میپذیرد .البته
شکلوفسکی این اصطالح را در دو معنا به کار برده است:
نخست به معنای روشی در نگارش که آگاهانه یا ناآگاه در هر اثر ادبی
برجستهای یافتنی است و حتی گاه شکل مسلط بیان است .معنای دوم
آشناییزدایی در آثار شکلوفسکی معنایی گستردهتر است و تمامی شگردها
و فنونی را در بر میگیرد که مولف آگاهانه ازآنها سود میجوید تا جهان
متن را به چشم مخاطبان بیگانه بنمایاند .نویسنده بهجای مفاهیم آشنا،
واژگان ،شیوۀ بیان یا نشانههای ناشناخته را بهکار میگیرد (احمدی:1774 ،
.)11
با وجود این ،معنای دوم در آثار وی و دیگر فرمالیستها پررنگتر از اولی بوده است.
بر اساس این معیار میزان ادبیت کالم و تمایز آن از زبان روزمره ،در گرو میزان استفاده از
این شگردها در راستای آشناییزدایی از متن است.
شفیعی کدکنی همین نگاه را که در بررسی تاریخ ادبیات و ویژگیهای شاعرانه بارها
مورد استفاده قرار داده ،در بررسی تصوف و عرفان نیز بهکار میگیرد .مهمترین مولفه در
بررسیهای عرفانی شفیعی هم مربوط به زبان است .شفیعی بحث دربارۀ زبان و سبک
عرفانی را وابسته به دو عنصر اصلی میداند :حال و قال که«دو روی یک سکهاند»
(شفیعیکدکنی .)43 :1774 ،منظور وی از حال همان تجربۀ ناب عارف است که گاهی
آن را بر قال عارف مقدم میداند (نگ .همان )267 :و گاهی نیز قال را بر حال مقدم
میشمارد (همان .)124 ،همین دوگانگی را در بررسی آنها نیز میتوان دید .وی گاه با
حال عارف همچون زبانی مینگرد که امکان بررسی بهمثابه زبان را دارد و گاه حال را
عنصری میشمارد که از دریچۀ قال میتوان به جایگاه و ارزش آن پی برد .شفیعی کدکنی
در قضاوت دربارۀ زبان و حاالت و تجارب عرفانی بهروشنی از همین معیار فرمالیستی بهره
میجوید .به باور وی وقتی تجربهای تکراری باشد و در آثار و گفتههای پیروان و شارحان
عارفی تکرار شود ،خاصیت عادتزدگی و تأثیر خود را از دست میدهد و تبدیل به تجربهای
(یا قالی) خودکار و مکانیزه میشود .در اینجا نیزفقط یک نگاه آشناییزدا است که میتواند
خودکارشدگی و غبار عادت را از آن متون بزداید .بر اساس این دیدگاه ،اگرچه عرفان شکل
پویا و طراوتیافتۀ دین است ،خود نیز میتواند به عادت تبدیل شود .اگر زبان و تجربیات
تکراری در آن راه نفوذ بیابند ،بیگمان عرفان هم حالت پویای خود را از دست میدهد و
در «زبانی بیمار و بیانی ناتوان» پدیدار میشود (همان .)17 ،پس نوآوری و اصالت عرفان
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(تجارب عرفانی) در گرو ویژگیِ آشناییزدایندهای است که با دستکاری فرایند ادراک
توجه مخاطب را به خود جلب میکند .در اینجا کارکرد عرفان و هنر بهم میآمیزد؛ عرفان
هم برای دین نقش هنر را دارد برای نگاه عادی و روزمرۀ انسان:
عرفان از دیدگاه نگاه هنری یا نگاه جمالشناسانه نسبت به تجربۀ دینی
مطرح شده است .در یک نتیجهگیری عام میتوان گفت که هرقدر یک
تجربۀ عرفانی هنریتر باشد ،به مصداق عرفان نزدیکتر است .تجربۀ عرفانی
سکهای است که یک روی آن حاالت عارف است و تجارب روحانی و قدسی
او و روی دیگر این سکه جانب جمالشناسانۀ تجربه است .تمام افراد بشر
حتی خود عارف جانب جمالشناسانۀ تجربه را میبینند (همان.)721 ،
بهطور خالصه باید گفت ردپای عنصر آشناییزدایی در بررسیهای عرفانی شفیعی
کدکنی در دو جایگاه مجال خودنمایی مییابد :نخست تعریف و روند شکلگیری و ایجاد
عرفان که بر اساس وجه نظری آشناییزدایی طرح میشود .همانطور که آشناییزدایی در
وجه نظری معیاری بود در دست فرمالیستها برای تعریف ادبیات (در معنای عام) و تمایز
آن از غیر ادبیات ،شفیعی نیز این معیار را با تأکید بر تقابل میان آشناییزدایی و
خودکارشدگی برای تعریف عرفان و فرایند شکلگیری آن بهکار میگیرد .دوم،
ارزشگذاری متون عرفانی و خالقان آنها .نگاه فرمالیستی در این وجه با بررسی میزان
استفاده متون مختلف از عناصر آشناییزدا در مورد میزان ادبیت آنها قضاوت میکند.
شفیعی کدکنی نیز با صرف نظر از مفهوم عرفان (در معنای کلّی آن) ،با توجه به چگونگی
حضور عناصر و شگردهای هنری و ادبی به ارزشگذاری و مقایسۀ متون و تجارب خالقان
آنها میپردازد .برای نمونه وی نشانههای تصوف و عرفان را در متنی چون منطقالطیر و
مثنوی آشکار میبیند «تا در فالن گفتار بازمانده از فالن زاهد قرن دوم هجری» (همان،
 .)17دلیل این امر نیز نه مباحث و باورها و تفاسیر طرحشده در آنها ،بلکه «مصادیق
خروج از هنجار» و حضور بخشها یا تمامی اعضای مجموعۀ «عاطفه ،تخیل ،رمز و
چندمعنایی بودن» (همان )11 ،است .استفاده از عباراتی چون «گفتارهای ساده» برای
تصوف آغازین همین نگاه را آشکار میکند.
 .1-1محوریت فرم
چنانکه پیشتر نیز اشاره شد ،شفیعی کدکنی عادتستیزی و آشناییزدایی را در رفتار و
گفتار صوفیان میجوید .وی دربارۀ آشناییزدایی در رفتار توضیح چندانی نمیدهد و فقط
چند نمونه ذکر میکند« :وقتی ناگهان در حضور او [= محمد بن کرام سیستانی] چراغ
خاموش شد و خانه ناگهان تاریک گردید بیهوش شد و چون به هوش آمد حال را جویا
شدند .گفت :از بیم زوال ناگهانی معرفت بیهوش شدم» (همان .)17 ،گفتنی است در این
نمونه نیز آشناییزدایی و گریز از هنجارها بیش از رفتار ،در گفتار صوفی نمایان است .وی
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در بقیۀ موارد آشناییزدایی در رفتار و حتی تجربۀ درونی را با محک گفتار صوفی
میسنجد .نکتهای که در بخش حاضر اهمیت دارد این است که قال عارف باید فرمی
داشته باشد که نمایانگر رفتار خالق صوفی و دید هنری او باشد .بنابراین حال عالی در
صورت و فرم نازل نمایان نمیشود .درواقع وی عبارت «نگاه هنری» در تعریف عرفان را با
ویژگیهای فرمی بیان و زبان صوفی پیوند میزند؛ پیوندی که یادآور ارزشهای فرمی هنر
نزد فرمالیستهاست« :هنری را نمیشناسیم که فاقد صورت جمالشناسانه باشد .هرجا
تجربۀ هنری وجود داشته باشد ،حس جمالشناسیک انسان است که داور محکمه است و
اصالت یا عدم اصالت آن ذوق را تایید میکند» (همان .)722 ،نخستین خاستگاه
برجستگی این فرم در شعر نمود پیدا میکند .وزن و قافیه و صناعات ادبی و نوع بیان
شاعر ،عوامل دخیل در برجستگی فرم و قالب شعری هستند که مانع خودکارشدگی و
اتوماتیزه شدن متون ادبی میشوند و شفیعی کدکنی با بهرهگیری از همین سنجهها به
تبیین «نگاه هنری» در عرفان میپردازد .اینجاست که وی در شرح این ویژگی عرفان ،با
فاصله گرفتن از مباحث مرسوم عرفانی ،به بحث دربارۀ عواملی میپردازد که بهشکلگیری
برجستگی فرم در شعر منجر میشوند:
از نظر زبانی ،در شعر حقیقی و در شعر ناب همان اتفاقی میافتد که در نثر
عارف به هنگام بیان تجربۀ خویش .به همین دلیل ،هیچگاه آن شعر ناب و
آن نثر عارف ،طراوت خودرا از دست نمیدهد و مبتذل نمیشود.
صورتگرایان روس در اینجا به نکتۀ بسیار مهمی رسیدهاند که پویایی فرم
نوعی قیام مستمر علیه اتوماتیزه شدن است؛ یعنی تجربۀ شاعر و تجربۀ
عارف ،به گونهای در زبان ظاهر میشود که صورتی پویا دارد .این پویایی
صورت در ذات خود قیامی علیه اتوماتیزه شدن دارد .یعنی نمیگذارد که
این صورت ،بر اثر کثرت استعمال مبتذل شود (همان.)737 ،
همانگونه که اشاره شد ،از نگاه فرمالیسم ،برجستگی فرم و اصالت دادن به آن در
بررسی ادبیات و آثار ادبی ،جایگاهی ویژه دارد( .آیخن باوم .)73-77 :1712 ،فرم افزون
بر عینیت ،چگونگی نمود موضوع اثر را نیز تعیین میکند؛ این نکتهای است که شفیعی
کدکنی نیز در تفسیر خود از فرمالیسم بر آن تأکید کرده (نگ .شفیعی کدکنی:1771 ،
 .)47شفیعی کدکنی با توجه به همین نکته ،فرم را بیش از همه متشکل از عناصری
میداند که بیشترین تغییر و نوشدگی را نیز در طول زمان میپذیرند و میتوانند برای
قضاوت دربارۀ میزان هنری بودن اثر مورد استفاده قرار گیرند:
آنچه در ادبیات محل تغییر و مالک ادبیات بودن است ،همین عوامل صوری
است .محتوا و حتی تشبیهات و انواع تصویر هم مالک خالقیت نیست .زیرا
برطبق نظریۀ اشکلوسکی ،تصاویر شعری دیر دیر و قرنبهقرن تغییرات
جزئی پیدا میکنند .در حقیقت هیچ تشبیه و تصویری نمیتواند صد در
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صد بدیع و بیسابقه باشد .آنچه نو میشود و مالک خالقیت و ادبیت یک
اثر میشود ،همین ترکیب و کیفیت نظام بخشیدن به عوامل صوری و
هنرسازههای زبان آثار ادبی است .انحراف از ابتذال از مرحلۀ بسیار سادۀ
وزن و قافیه شروع میشود تا میرسد به وادیهای دستنایافتنی و
کشفنشدۀ شعر مولوی و حافظ .در این فاصله درجات شعریت یک شعر
هم قرار میگیرد یعنی نصابالصبیان ابونصر فراهی به میزان اندک انحرافی
که از زبان مبتذل دارد ،از شعریت برخوردار است و غزلهای حافظ نیز به
میزان انحرافش از ابتذال (شفیعیکدکنی.)731 :1774 ،
اهمیت فرم برای مطالعات عرفانی شفیعی کدکنی در اینجاست که وی افزون بر اینکه
آن را محور تلقی خود از عرفان قرار میدهد ،تداوم و پویایی آن را بیانگر میزان اصالت
رفتار ،حاالت و تجارب صوفی نیز میداند .وی با تکرار همین اصل ،گاه از توضیح بیشتر
خودداری کرده ،فقط به معرفی برخی مصادیق اکتفا میکند .یکی از این مصادیق «آشنایی
با ساحتهای کلمه» و «کاربرد کلمه و آشنایی با جنبههای بیفرمول زبان» است (همان،
 .)461وی درنهایت ،فرم در زبان تصوف را در معنایی وسیع بهشکل هر نوع نمایان شدن
اندیشه و حاالت صوفی معرفی میکند:
نباید تصور کنیم که حال عارف بیرون از راه صورت قابل ادراک و زیبایی
است ،حتی همین حرف و صوت و گفت را برهم زدن هم صورتی از
صورتهای هنری تجربۀ عارف است .گامی است نبوغآمیز در جهت آفرینش
فرم و یا صورت ،اما در شکل انکار صورت و خود از نوادر صورتهاست.
هنرسازۀ بدیعی است که از خالقیت موالنا سرچشمه گرفته است .بهراحتی
میتوان با تأمل و سنجیدگی چهرههای برجستۀ تجربۀ عرفانی ،امثال
بایزید ،شبلی ،ابوالحسن خرقانی و ابوسعید را انتخاب کرد و پس از انتخاب
به جستجوی صورتهایی پرداخت که همراه تجربۀ عرفانی ایشان ،همیشه
حضور دارد .با اطمینان میتوان گفت که مالزمهای است میان تجربۀ عرفانی
متعالی و صورت و فرم هنری مشخص و برجسته (همان.)722-726 ،
در اینجا شفیعی کدکنی حتی امور محتوایی ،عملی و اعتقادی صوفیان را نیز به فرم
ظهور آنها وابسته میداند .مواردی چون کرامات ،شطحیات ،گزارش تجارب و ...همگی
هنگامی در حوزۀ عرفان میگنجند که در فرمی هنری (در معنای فرمالیستیِ آن) نمایان
شوند:
کرامتی که تصویر آن فرم هنری نداشته باشد کرامتی است ،مضحک و
مبتذل؛ شطحی که فرم هنری نداشته باشد شطح نیست و اگر توسعا شطح
نامیده شده باشد ،شطحی است مبتذل و لوس که با اصالت تجربۀ عرفانی
در ستیز است (همان).
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تمامی آثار عرفانی ،زمانی به مفهوم واقعی عرفان -که همان دیدهنری است-نزدیک
میشوند که دارای فرمی پویا باشند .این فرم پویا مانع از عادتزدگی آنها خواهد شد.
نکتۀ دیگری که شفیعی در باب فرم آثار ادبی بر آن تکیه دارد ،این است که فرم اثر
میتواند عمل رسانگی را برای مخاطب انجام بدهد .فرم هر حکایت یا اثر عرفانی تأثیر
مهمی در ذهن مخاطب دارد و این فرم است که باعث میشود ،منظور نویسنده به مخاطب
انتقال یابد .شفیعی معتقد است فرم حکایتهای اسرارالتوحید تأثیر انکارناپذیری در فهم
آنها داشته است (همان.)744-747 ،
بنابراین وی در بررسی فرم نیز تا حد زیادی تحت تأثیر تلقی فرمالیستها از این عنصر
قرار دارد .این اثرپذیری را بیش از همه در تقابل فرم و محتوا و وابستگی محتوا به فرم
میتوان مشاهده کرد .نتیجه اینکه در دید وی ،عرفان بدون بحث دربارۀ عناصر محتوایی،
معرفتشناختی ،هستیشناختی ،کالمی و  ...تنها با توجه به فرم هنری آن مورد بررسی
قرار میگیرد« :از آنجایی که تصوف قلمرو هنری زبان است ،عرفان اصیل جز در یک زبان
هنری وجمالشناسانه امکان تحقق ندارد» (همان .)77 ،این رویکرد بهراحتی پژوهشهای
عرفانی را همسو با پژوهشهای ادبی پیش میبرد.
 .6-1تاریخ ادبی؛ نظریۀ انواع
جنبش فرمالیسم در کنار موضوعات یاد شده ،بررسی انواع ادبی و تحوالت آنها را نیز
بهطور جدی پیگیری کرد .هدف فرمالیستها از این بررسیها تبیین چگونگی فراز و فرود
یا تولد و جانشینی انواع مختلف در طول تاریخ بوده است .این بررسیها نیز بدون تمرکز
و شرح تاریخی این جانشینیها ،در پی کشف قانون حاکم بر این تحوالت بود ،تا از این
راه نظریهای برای تاریخ ادبیات همچون تاریخ تحوالت ادبی پیریزی کند .این مبحث را
شاید بتوان حاصل تغییراتی جزیی در نظریات فرمالیسم بهسوی درک نوعی ساختار
تفاوتبنیاد و مبتنی بر تقابل و تمایز دانست (نگ .برتنز .)61-61 :1714 ،تغییر مذکور
بیانگر این است که صناعات ادبی بهدلیل ویژگیهای ذاتیشان عامل آشناییزدایی در متن
نیستند ،بلکه این تمایز و تقابل میان دو شگرد یا مجموعۀ شگردهاست که به برجسته
کردن متن میانجامد .در این میان برجستهسازی نتیجۀ کاربرد شگردی نو یا تغییری
نقیضهوار (نگ .قاسمیپور )174-171 :1711 ،در زمینۀ شگردهای خودکارشدۀ پیشین
است .این موضوع که بر فرایند تقابلی آشنای خودکارشدگی و برجستهسازی استوار است،
برای فرمالیستها مقدمهای بود تا تحوالت انواع ادبی را نیز توجیه کنند .به عبارت دیگر،
تحول انواع ادبی در تاریخ ادبیات از نظر فرمالیستها نتیجۀ خودکارشدگی یک نوع و
برجستهشدن نوعی دیگر بود .با این دیدگاه فرمالیستها «تطور آثار ادبی و تقابل آنها را
با هم نه بهعنوان واکنشی در برابر دگرگونیهای اجتماعی و نه بهعنوان برآیند و پیامد
تحوالت تاریخی لحاظ میکردند؛ بلکه آن را چونان آشکار شدن متوالی خودزایای سبکها
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و انواع ادبی میدانستند» (همان .)171 ،تینیانوف با تأکید بر پرهیز از خلط میان «تاریخی
بودن پدیدۀ ادبی» با «رویکرد تاریخی مطالعۀ آن» ( )171 :1712بر همین تفاوت انگشت
مینهد.
یکی از مهمترین مفاهیم فرمالیستی برای شرح تحوالت ادبی ،مفهوم وجه غالب بوده
است« .وجه غالب را میتوان نقطۀ کانونی اثر هنری دانست؛ عاملی که بر سایر اجزای اثر
هنری حاکمیت دارد ،آنها را مشخص میکند و یا تغییری میدهد» (یاکوبسن/1711 ،
ب .)111 :تحول انواع ادبی حاصل معرفی مدام وجوه غالب نو طی فرایندی خودسامانگر
هستند .پیشرَویِ این وجوه غالب حاصل پسرویِ عناصر ،شگردها و وجوهی است که
پیشتر بهدالیلی غالب بودهاند .وجود وجه غالب در گرو کارکرد نظام ادبی است:
در نظام ادبی تعاون مبتنی بر تساوی همۀ عناصر وجود ندارد ،بلکه این
نظام گروهی از عناصر را به جلو میراند (غالب) و گروهی دیگر را دگرگون
میکند؛ اثری که وارد ادبیات میشود کارکرد ادبی خود را به یمن وجود
گروه غالب بهدست میآورد (تینیانوف.)112 :1712 ،
بر اساس این توضیحات ،تحول ادبی نزد فرمالیستها پیامد گسستهایی در تاریخ
ادبی است که از دل خودکارشدگی و برجستهسازی صناعات بیرون میآید و فرایندی است
کامالً خودبسنده.
اثرپذیری شفیعی کدکنی از این الگوی فرمالیستی در دو بخش از نظریات وی مشاهده
میشود .وی در بحث شکلگیری و ریشههای تصوف بر نگاه هنری به دین و الهیات تأکید
دارد .در این تعریف ،دین امری دستمالی شده و تکراری جلوه میکند که عرفان در نظامی
خودتنظیمگر با عقب راندن آن ،خود به وجهی غالب برای طراوت بخشیدن به دین تبدیل
میشود .چند شباهت میان این بررسی و الگوی تاریخ ادبیات فرمالیستی وجود دارد:
الف .شکلگیری عرفان نتیجۀ عاملی درونی بوده است .از همین رو بررسی ریشههای آن
به رویکرد تاریخی نیاز چندانی ندارد.
ب .شکلگیری عرفان نتیجۀ خودکارشدگی گونهای پیشین (دین) بوده است و عرفان با
تبدیل شدن به وجهی غالب در حوزۀ دینی موجب طراوت و دیگرگونه دیدن میشود.
ج .برجستگی عرفان نتیجۀ تغییرات فرمی در نوع پیشین است.
افزون بر این ،وی تاریخ و تحوالت تصوف را نیز با الگویی مشابه همین الگو میکاود.
وی برای توصیف اوج و حضیض تاریخ تصوف از معیار زبان بهره میگیرد.
تا آنجا که زبان سیر خالق و پوینده داشته است ،صوفیه به خلق و ارائۀ
تجربههای نو پرداختهاند از زمانی که زبان در آثار ایشان تکراری و غیرخالق
شده است ،تجربههای صوفیه نیز بهصورت تکراری و مبتذل درآمده است
(شفیعی کدکنی.)411 :1774 ،
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در بخشهای قبلی به نقش صناعات ادبی در ایجاد این خالقیت و پویندگی اشاره شد.
اما یکی دیگر از مواردی که از دید وی زبان تصوف را به هنر و ادبیات در معنای فرمالیستی
نزدیک میکند ،مجموعۀ «تخیل ،رمز ،عاطفه ،چندمعنایی بودن» است (همان .)37 ،وی
اینبار نه برای تعریف عرفان ،بلکه در تبیین تحوالت تصوف از این معیارها بهره میگیرد
و با الهام از الگوی فرمالیستی تحول انواع ادبی و تاریخ ادبیات ،به نظریهپردازی دربارۀ
تاریخ تصوف میپردازد .شفیعی نوسازی زبان و تجارب عرفانی را موجب اوج گرفتن زبان
عرفانی (و بهتبع آن سنت تصوف) و رکود آن را عامل افول زبان و سنت عرفانی میداند.
استفاده از عبارتهایی چون «سیر خالق» و «تجربههای نو» در برابر «تکراری و خلّاق»
بر همین نکته تأکید دارد .باید توجه داشت که وی در شرح تاریخ و تحوالت تصوف با
توجه به مفهوم وجه غالب که بر الگوی چرخهای خودکارشدگی و برجستهسازی درزبان
(و تجارب) عرفانی متکی است ،نمودار تاریخی تصوف را ترسیم میکند:
زبان تصوف در قرن ششم و هفتم به اوج خود میرسد .صوفیان قرن ششم
و هفتم ،بخصوص محییالدین ابن عربی و پیروان او با زبان خاص خود و
تلقیای که از قرآن دارند ،دست به تجربههای تازهتری میزنند .میتوان
گفت که تجربۀ صوفیه در تلقی معانی قرآن با ابنعربی و مکتب او به پایان
میرسد .درحقیقت مهمترین و آخرین مرحلۀ زبان تصوف ،زبان محیالدین
و اقمار اوست .آخرین مرحله در تجربههای تصوف نیز مرحلهای است که
بدان دست یافته است .دیگران جز تنظیم و پایین و باال کردن اصطالحات
او و کوشش برای تقریر بیشتر نظریۀ او کار چندانی انجام ندادهاند؛ البته در
نثر (همان.)117 ،
بنابراین تصوف پیش از ابن عربی و تجربۀ انفسی و زبانیِ صوفیانی چون ابوسعید
ابوالخیر ،بایزید بسطامی ،ابوالحسن خرقانی متحول و پویا بوده و با حضور مولوی به اوج
خود میرسد .با ظهور ابنعربی جریان تصوف وارد مرحلۀ جدیدی میشود که از ویژگی-
های آن غموض و پیچیدگی زبان صوفیان است .در اینجا این زبان است که تحولآفرینی
میکند« .برروی هم محییالدین نیروی شگفتآوری از خلق و ابداع و رمز دارد و این نیرو
ارتباط کاملی دارد با قدرت وی در کاربرد زبان» (همان .)121 ،این مرحله از تصوف ،با
ابن عربی آغاز میشود و با خود او پایان میپذیرد .درواقع ،از این دوران پیروان وی به
خلق و ابداع جدیدی دست نمیزنند و آنچه از عرفان جاری میشود ،همان مباحث پیشین
است .به گفتۀ وی ،تالش پیروان ابنعربی در تصوف فقط معطوف به مفهومسازی و جدول
ضرب ساختن از مفاهیم کلیدی اندیشههای ابن عربی است.
تینیانوف تقلید را هنگامی برخوردار از حیات ادبی میداند که «اثر تقلیدشده خود
دارای حیات ادبی باشد» ( )111 :1712بنابراین اگر از منظری فرمالیستی به نظرات
شفیعی کدکنی بنگریم ،پیروان ابن عربی تالشی برای جانشینی عنصر و وجه غالب تصوف
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ابن عربی نکردند ،بههمیندلیل از این دوران به بعد ،آثار عرفانی با تقلید از عناصری که
کمکم از اهمیت و حیات هنری خالی میشوند ،جریان تصوف را به پسزمینه راندند.
رویکرد «تحولی» فرمالیستها در بررسی ادبیات در برابر رویکرد تکوینی (همان:
 ،)171در بررسیهای شفیعی کدکنی نیز دیده میشوند .وی در بررسی شعر نیز با همین
رویکرد به قضاوت مینشیند (شفیعی کدکنی .)71-7 :1711 ،بنابراین در این بخش نیز
ضمن تأثیرپذیری وی از مبانی نظری فرمالیسم ،میتوان شاهد همسویی مطالعات عرفانی
با مطالعات ادبی در نگاه وی باشد.
 .6مروری بر نقدها
آنچه در مورد تأثیرپذیری شفیعیکدکنی از فرمالیسم برای شناخت و تحلیل عرفان معرفی
شد ،انتقاداتی را نیز برانگیخته است .برخی از این انتقادات به ابهامات یا اشکاالت موجود
در تحلیلهای وی اشاره دارند و برخی دیگر به اشکاالت روششناختی برخاسته از
بهکارگیری مبانی فرمالیستی برای تحلیل عرفان مربوط میشوند .در ادامه ،برخی از
انتقادات وارد شده بر رویکرد شفیعی کدکنی مورد بررسی قرار میگیرد:
الف .چنانکه گفته شد ،شفیعی کدکنی درک تجربۀ عرفانی را از راه زبان میسر میداند
و بارها بر تعریف سوسوری از زبان و تلقی فرمالیستی از برداشت هنری از زبان تأکید
داشته است .بهنظر میرسد این نکته نوعی ناهمخوانی با اهداف و مسائل عرفانی به همراه
دارد .ریشۀ این ناهمخوانی در این است که اهمیت قایل شدن به تجربههای پیشزبانی در
نظریات سوسور عمالً غیر ممکن است ،چون «الگوی سوسوری زبان ،اساساً منکر هرگونه
تجربۀ فارغ از زبان است» (آلگونه جونقانی و میرباقریفرد .)11 :1717 ،در نظریۀ سوسور
نشانههای زبانی در یک نظام ارتباطی و تفاوتبنیاد شکل میگیرند .مهمترین ویژگی این
نظام همچون سایر نظامها (در مفهوم ساختاری آن) خودساماندهی آن است .سوسور در
این بخش از نظریۀ خود -که برآمده از ماهیت اختیاری نشانههاست-بر سلبی بودن نشانهها
نیز تأکید میکند (کالر .)71-43 :1737 ،بنابراین در اینجا تغییر چیدمان نشانههای زبانی
و داللتهای آنها نتیجۀ تغییر مرزبندی و آرایش آنهاست ،نه پیامد عاملی بیرونی.
شفیعی معتقد است:
امثال بایزید و حالج در بیان شطحیات خویش قبالً تجربهای در قلمرو کالم
انفسی داشتهاند و آن را از طریق گزارههای هنری زبان بیان کردهاند .اما
پدیدآورندگان ایماژهای جدولی بیآنکه تجربۀ کالم انفسی داشته باشند،
از طریق بازیهای زبانی با کلمات و آفرینش خانوارهای دور از هم به قالب
زدن اینگونه حرفها و تصویرها میپردازند (شفیعیکدکنی ،به نقل از
میرباقری فرد و آلگونه جونقانی.)11 :1717 ،
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با توجه به همین مطالب و با اشاره به وجود تناقضی در نظریۀ شفیعی کدکنی اشاره
میکنند که
اگر نگرش زیباشناختی به الهیات و امثالهم از طریق اعمال فرایند جانشینی
و همنشینی در سطح گزارههای زبانی صورت میگیرد ،آنگاه محق دانستن
گروهی [= امثال بایزید و حالج و ]...و ناکارآمد دانستن گروهی دیگر [=
صاحبان گزارههای جدولی] با چه توجیهی قابل قبول خواهد بود؟
(میرباقری فرد و آلگونه جونقانی.)11 :1717 ،
شاید بتوان این نکته را نتیجۀ آمیختگی توجیهنشدۀ فرمالیسم و رمانتیسیسم در تعریف
هنر (و بهتبع آن عرفان) در اندیشۀ شفیعی کدکنی دارد .آمیختگیای که از یک سو زبان
را در مفهومی سوسوری و با انگیختگیِ ( )motivationپایین و از سوی دیگر آن را
نتیجۀ تجربه و با انگیختگیِ باال میپندارد.
ب .اشکالی دیگری که در برخی نقدها به آن پرداخته شده فروکاستن زبان عرفان به
زبانی ادبی است .توجه به زبان و فرم در تحقیقات شفیعی کدکنی موجب شده تا مواردی
چون آرایههای ادبی ،تخیل ،رمز ،موسیقی کالم و جادوی مجاورت در شناخت و تحلیل
زبان عرفان نقشی ویژه داشته باشند .وی گاه وجود ،بسامد و شیوۀ استفاده از این موارد
را معیاری برای قضاوت دربارۀ تجربه عرفانی ،جهانهای مکشوف و معانی برآمده از زبان
میداند .از همین رو زبان وسیلهای میشود «برای خلق عوالم جدید روحانی»
(شفیعیکدکنی .)121 :1774 ،بهنظر میرسد این دیدگاه شفیعی را بتوان نتیجۀ تقابلی
ضمنی میان برونه و درونۀ زبان نیز دانست .در برخورد با این تقابل ،وی بیش از همه به
عناصر موجود در برونۀ زبان توجه میکند و در موارد مشابه وجود عناصر برجستهترِ بیرونی
را دلیلی برای خالقیت و پویایی زبان و تجربۀ عارف ذکر میکند .محمدی ( )1777با
توجه به همین مطالب و با تأکید بر عنصر تأویل در شکلگیری زبان و سنت عرفانی نشان
میدهد که
بخشهایی از متون عرفانی که با آشکار کردن صناعات ادبی مورد توجه
قرار میگیرند نیز معموالً در ژرفساخت خود بر مبنای ساختاری تأویلی
گسترش مییابند .به عبارت دیگر در این بخشها ،بیش از آنکه تشخص
زبان عرفان وامدار صناعات ادبی موجود در متن باشد ،وابسته به ساختهای
تأویلی موجود در ژرفساخت متن است (محمدی کلهسر.)111 :1777 ،
از این منظر مهمترین نکته در شکلگیری و گسترش زبان عرفان زیرساخت تأویلی
آن است ،نه روساختهای زیباشناختی .در این نگاه ،شگردهای ادبی و زیباشناختی در
شکلگیری و گسترش زبان عرفان اهمیتی چندان زیاد ندارند .تأکید بر عنصر تأویل ،بر
خالف تکیه بر شگردهای فرمالیستی میتواند تا حد زیادی توجیه کنندۀ خلق مفاهیم
نوی عرفانی نیز باشد:
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آنچه بیش از همه موجب تمایز زبان عرفان از سایر گونههای زبانی (ازجمله
زبان ادبی ،فقه ،علم و روزمره) میشود ،نقش پررنگِ نگاه تأویلی و زایش
زبان در فرایند حرکت از یک بافت و الیۀ معنایی به بافت و الیۀ جدید
است .گفتنی است ،با وجود اهمیت و بسامد باالی تمهیداتی ادبی چون
تناسبات لفظی و موسیقیایی در متون عرفانی ،چندان نمیتوان از آنها
بهعنوان ویژگیهای زبان عرفان نام برد ،زیرا این عوامل را باید ویژگیهایی
مشترک میان زبان عرفان و زبان ادبی محسوب کرد .در اینجا عواملی چون
تناسبات لفظی را باید متعلق به برونۀ زبان عرفان ،و فرایند خروج از بافت
را بهعنوان عامل گسترش زبان عرفان را متعلق به درونۀ زبان تلقی کرد
(همان.)113 ،
چنانکه مشاهده میشود مشکل نظریه و روش شفیعی کدکنی از این زاویه عبارت
است از عدم توانایی آن در تمایزگذاری میان زبان عرفان و زبان ادبی.
ج .استفاده از روش فرمالیستی برای تعریف و تحلیل عرفان ،نوعی چشمپوشی از مبانی
و پایههای معرفتشناختی عرفانی را در پی دارد .این رویکرد «عمداً یا سهواً بخشهایی از
حادثۀ معرفت غیر زبانی را نادیده میگیرد» (میرباقری فرد و آلگونه جونقانی:1717 ،
 .)12این معرفت که در اغلب متون پیشین اساس عرفان تلقی میشود ،بر تمایز دو نوع
معرفت حضوری و شهودی استوار است .منتقدان این دسته ،بر ناکارآمدی و عدم کفایت
رویکرد فرمالیستی در تبیین تفاوت میان زبان اشارت و زبان عبارت تأکید میکنند و
برآنند که این رویکرد برخالف ادعای خود ،از تجربۀ انفسی و غیبیِ عارف صرف نظر
میکند .به عبارت دیگر ،اگرچه شفیعی کدکنی در نوشتههای خود حال و قال را دو روی
یک سکه میداند ،آنچه از مفهوم زبان در معنای مورد نظر صوفیان بر میآید ،مقولهای
است که درصورت تبدیل به عبارت قادر به انتقال معنای حاصل از تجربه نیست .با توجه
به مسائلی که در فهم چیستیِ زبان اشارت و نسبت آن با تجربۀ عرفانی و زبان عبارت
طرح شده است (نگ .میرباقری فرد و آلگونه جونقانی ،)11 :1717 ،باید گفت در رویکرد
شفیعی کدکنی ،نسبت تجربۀ عرفانی با زبان (در معنای زبانِ عبارت که قابل انتقال است
و تحلیل) بهطور روشن مشخص نشده است.
د .در ادامۀ مبحث قبل ،برخی منتقدان نیز حاالت و شقوق زبان در متون عرفانی
کالسیک را با حاالت مختلف آن در روشهای برآمده از نگاه فرمالیستی به زبان بیارتباط
میدانند .شفیعی کدکنی در ادامۀ تعریف خود از عرفان به مثابه نگاهی هنری ،به تشریح
ادراک زبان و اثر هنری پرداخته است .وی ادراک هنر را ادراکی «بیچگونه» میخواند و
آن را به عرفان نیز تسرّی میدهد .وی این ادراک بیچگونه را که در «مرکز تمام گزارههای
اقناعی» یافته میشود ،در برابر ادراک «باچگونه» قرار میدهد که به گفتۀ او «در مرکز
گزارههای اثباتی ما» یافتنی است (شفیعی کدکنی .)63 :1774 ،شفیعی همسو با این دو
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مفهوم ،به تمایزی میان نوع زبان نیز اشاره میکند .هرچند وی ریشۀ این تمایز را بهشکلی
ستایشآمیز در نظریات ریچاردز مییابد ،به نوعی دیگر در اندیشههای فرمالیستها نیز
تکرار شده است .تمایز میان زبان ارجاعی و عاطفی در نوشتههای ریچاردز امری است که
در نظریۀ ارتباطی یاکوبسن نیز بهشکلی دیگر و بهصورت تمایز میان نقش ارجاعی و شعری
زبان (یاکوبسن /1711 ،الف )111-71 :یافتنی است .رویکرد شفیعی کدکنی به این تمایز
در نظریۀ ریچاردز نیز مسیری را طی میکند که انتهای آن به فرمالیسم میرسد .وی پس
از شرح نظریۀ ریچاردز بر این نکته تأکید میکند که:
تجربههای دینی و عرفانی و تجربههای هنری ،در ساحت عاطفیِ زبان آشکار
میشوند و ما در این کتاب و در اکثر فصول آن با همین ساحت عاطفیِ
زبان سرو کار داریم [ ]...اندیشهای که در سراسر این کتاب گسترش مییابد
این است که عرفان نگاهی هنری و جمالشناسانه نسبت به الهیات و دین
است و طبعاً [ ]...این مباحث [ ]...میتوانند ما را در برابر معنای خود
«اقناع» کنند ولی هیچچیزی را «اثبات» نمیکنند (شفیعی کدکنی،
.)71 :1774
بنابراین ایدۀ شبه پوزیتیویستی ریچاردز به اندیشهای با مبانی فرمالیستی پیوند میخورد.
تقویان ( )1774نیز با نقد تالش شفیعی برای انطباق این تمایز ریچاردز با تمایز زبان
علم و معرفت در شعر عطار ،بهشکلی تلویحی رویکرد فرمالیستی شفیعی کدکنی را مورد
انتقاد قرار میدهد .شفیعی در شرح این بیت الهینامه« :زبان علم میجوشد چو خورشید/
زبان معرفت گنگ است جاوید» ،تقابل «زبان علم /زبان معرفت» را همان تقابل مورد نظر
ریچاردز میخواند:
وقتی عطار از تقابل علم و معرفت سخن میگوید و زبان علم را زبانی روشن
توصیف میکند و زبان معرفت زبانی مبهم و گنگ ،آن هم گنگ همیشگی
بهنظر میرسد که به حوزهای از معرفت شناسی  epistemologyدست
یافته است که قدما از آن محروم بودهاند (عطار به نقل از تقویان:1774 ،
.)117
تقویان بر آن است تا نشان دهد در این بیت ،زبان علم و معرفت در معنای زبان ارجاعی
و عاطفی به کار نرفتهاند و «جوشیدن» و «گنگ بودن» نیز بهمعنای شفافیت و ابهام
نیست و مقصود از آن همان تمایز میان علم و معرفت (در گفتمان صوفیه) یا عبارت و
اشارت است« :قصد عطار آن است تا توضیح دهد کار علم بسیار گفتن و پرگویی است،
درحالیکه کار معرفت خاموشی و گنگ بودن است» (تقویان.)116 :1774 ،
«شطح» یکی از مواردی که از سوی شفیعی کدکنی بهعنوان نمونهای از وجه عاطفی
زبان در سنت تصوف معرفی میشود .وی اصالت شطح را وابسته به پیچیدگیهای فرمی
و زبانی آن و صدق و کذب آن را نیز وابسته به اقناع خواننده میداند (شفیعی کدکنی،
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 .)111-111 :1774در راستای مطالب گفته شده در نظر نگرفتن محتوای معرفتی شطح
در این دیدگاه انتقاداتی را برانگیخته است (بینا .)31 :1712 ،آشکار است که هدف چنین
انتقاداتی نیز رویکرد فرمالیستی شفیعی در بررسی تصوف و زبان عرفانی است.
 .6نتیجهگیری
نظریۀ فرمالیستی ازجمله جریانات بحثبرانگیز سدۀ بیستم است که تاثیری بسزای در
روند مطالعات ادبی داشته است .بنیانگذاران این نظریه با ارجحیت نهادن بر فرم آثار ادبی
نسبت به محتوای آنها سعی در معرفی ادبیات بهعنوان پدیدهای مستقل از جریانات
تاریخی ،اجتماعی،سیاسی و  ....داشتهاند .شفیعی کدکنی ،بهعنوان یکی از نامدارترین
پژوهشگران معاصردر حوزۀ ادبیات ،ضمن تمجید از آرای صورتگرایان روسی ،از این
نظریات در تحقیقات خود نیز استفاده کرده است .وی عالوه بر تأثیرپذیری از این جریان
در زمینۀ شعر و ادبیات ،سعی دارد با بهرهگیری از این مباحث به تبیین عرفان و تصوف
اسالمی نیز بپردازد .همانطور که زبان در آرای فرمالیستها نقشی محوری و تعیینکننده
دارد ،در تحقیقات شفیعی کدکنی در باب عرفان نیز در مرکز توجه قرار میگیرد .وی در
پژوهشهای عرفانی خود با تأکید بر مقوالتی چون آشناییزدایی ،برجستگی فرم و تحول
ژانرها شیوۀ خود را متأثر از فرمالیسم پی میریزد .از همین منظر به تعریفی متفاوت از
عرفان ،ریشههای آن و اوج و افول تاریخ تصوف میپردازد .شفیعی با تاکید بر آشناییزدایی،
عرفان را حاصل نوسازی در برابر کلیشههای دینی معرفی میکند و این نوسازی را نیز
بیش از همه در فرمهای زبانی جستجو میکند .از این رو توجه به فرم و صنعتهای ادبی
در نظریۀ او اهمیتی خاص مییابد.
این نگاه از سویی بهدلیل طرح مسائل ،ادعاها و فرضیاتی نو مورد توجه بسیاری از
پژوهشگران ادبی قرار گرفته و در عین حال انتقاداتی طریح را نیز بر انگیخته است .از
جملۀ این اشکاالت ،ابهام چشمپوشی از تجربۀ پیشازبانی صوفیان در نگاه شفیعی ،تقلیل
زبان عرفانی به زبان ادبی ،ابهام در نسبت میان تجربه و زبان و برخی انطباقهای
توجیهناپذیر میان عرفان و فرمالیسم بوده است.
منابع
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قاسمیپور ،قدرت« .)1611( .نقیضه در گسترۀ نظریههای ادبی معاصر» .نقد
ادبی .ش ،3ص 111-151
قرهباغی ،علی اصغر ( .)1616واژگان و اصطالحات فرهنگی .تهران :سوره مهر.
کالر ،جاناتان .)1619( .فردینان دوسوسور .ترجمۀ کورش صفوی .تهران :هرمس.
میرباقری فرد و آلگونه جونقانی« .)1619( .تحلیل فرمالیستی زبان عرفانی:
لوازم و عواقب آن» .جستارهای ادبی .ش ،110ص .11-51
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سوره مهر.

مقاالت برگزیده همایش هشتم |591

بررسی تطبیقی اصطالح عرفانی تجلّی در مرصادالباد و شرح گلشن راز
عبّاس محمّدیان
فائزه

1

قادری4

چکیده
بنیادیترین موضوع در عرفان نظری «تجلّی خداوند» است .تجلّی در یک نگاه کلّی به دو بخش
تجلّی در قوس صعودی و تجلّی در قوس نزولی تقسیم میشود .تجلّی در قوس نزولی مباحث
مربوط به هستی شناسی و چگونگی آفرینش و شاخههای آن را در برمیگیرد و تجلّی در قوس
صعودی بیشتر مربوط به چگونگی بازگشت موجودات به سوی حق ،بخصوص مباحث
معرفتشناسی انسانی و کمال او میشود .بنیان پژوهش حاضر بر بررسی اصطالح عرفانی «تجلّی»
و انواع آن درمکتب دو عارف نامی قرنهای هفت و هشت هجری ،نجم الدّین رازی ،معروف به
دایه ،و شیخ محمّد الهیجی ،در دو اثر جاویدان آنها ،مرصادالعباد و شرح گلشن راز ،بنا شده و
بر آن است که دیدگاه این دو عارف را در مقولهای واحد مقایسه کرده ،تحلیل نماید تا از طریق
تبیین همگونی و تمایز آنها گامی کوتاه در شناخت آرا و اندیشه های این بزرگان در خصوص
بنیادیترین مباحث عرفانی برداشته شود .هدف اصلی مقاله بررسی تطبیقی مفهوم تجلّی در این
دو اثر است که به روش توصیفی و تحلیل محتوا و به شیوۀ کیفی تجزیه و تحلیل شده است.
مهمترین منابع پژوهش ،دو کتاب مرصادالعباد و شرح گلشن راز است .هر چند ممکن است در
ظاهر سخنان آنها با یکدیگر متفاوت بوده و با الفاظ گوناگون بیان شده باشد ،ولی در واقع یک
هدف واحد را در بردارد .دو شاعر به طور کلّی در موضوع مفهوم تجلّی و انواع آن ،مضامین کم و
بیش مشترکی دارند .نجم رازی و الهیجی برای تجلّی انواعی قائل شده اند که در این مقاله بدان
پرداخته شده است.
واژههای کلیدی :تجلّی ،مرصادالعباد ،گلشن راز ،نجم رازی ،الهیجی

 .1مقدّمه
موضوع تجلّی از جمله موضوعاتی است که بسیاری ازعارفان وسالکان بدان پرداختهاند.
نجم رازی و شیخ محمّد الهیجی از جمله نویسندگان و عارفان توانمندی هستند که در
خصوص تجلّی و انواع آن ،نظریّات قابل توجهّی ارائه دادهاند .موضوع این مقاله بررسی
تجلّی و انواع آن در دو کتاب مرصادالعباد و شرح گلشن راز است .تجلّی از موضوعاتی
است که عارفان با استفاده از آن ،کیفیّت دریافت خود را از حق -تعالی -و ظهور او در
 .1دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
. 2دانشجوی دورۀ دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
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عالم تعّینات بیان کرده ،کوشیدهاند با درک اتّصال خود به مبدأ وجود ،گرهی از اسرار
آفرینش بگشایند و مقدّمات قرب خود را به حق فراهم سازند .تجلّی به معنای جلوهگری،
ظاهر ،آشکار و درخشنده شدن است .در اصطالح عارفان ،تجلّی در قوس صعود ،درخشش
نور الهی بر دل عارف و«انکشاف شمس حقیقت  -تعالی و تقدّس -از غیوم صفات بشری
به غیبت آن است( ».کاشانی )74 :1714 ،سالک در این صعود معنوی که به سوی خدا
دارد حق را در مظاهرمشاهده میکند .تجلّی در قوس نزول ،در حقیقت تجلّی حق بر
هستی است .در عرفان نظری ،حالت وجودی تجلّی حق مورد بحث است ،یعنی تجلّی خدا
در سیر نزولی ،اصالً خلقت عالم ناشی از تجلّی وجودی حق است .موضوع تجلّی و انواع
آن از جمله موضوعاتی است که بسیاری از شاعران و نویسندگان عارف و وارسته از آن
سخن گفتهاند.
مفاتیحاالعجاز فی شرح گلشن راز نوشتۀ شیخ محمّد الهیجی (متوفّی 714،ه.ق)،
عارف و شاعر قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری ،است که شرح عالمانه ،کمنظیر و مفصّلی
بر منظومۀ گلشن راز شیخ محمود شبستری (متوفّی 341،ه.ق) است .این کتاب یک دوره
عرفان نظری و تعالیم ابن عربی را شامل میشود .ایجاز وفشردگی گلشن راز به حدّی بوده
که شرح نوشتن برآن را ناگزیر میکرده است .از میان شرحهای موجود ،بیگمان مفاتیح
االعجاز فیشرح گلشن راز ،بهترین شرحی است که برآن نوشته شده است .الهیجی در
شرح خود ،همچون مترجم زبانی فراموش شده ،با فصاحت تمام آن شرط الزمی را که به
هر بیت جان میبخشد ،در ذهن خواننده برمیانگیزد (لویزان .)411 :1731 ،طرز تلّقی
شبستری سبب میگردد که سخن الهیجی دل نشین گردد و به کالم او دو سطح ظاهر
و باطن میدهد(نصر .)71 :1732 ،مرصاد العباد منالمبداءالیالمعاد یکی از شاهکارهای
متون صوفیانه در زبان فارسی است .مرحوم فروزانفر نثر این کتاب را سحر مطلق خوانده
و ملک الشّعرای بهار در سبک شناسی این اثر را از آثار ادبی ذیقیمت معرّفی کرده است.
عرفایی همچون مولوی و حافظ و  ،...از مطالب و مضامین عرفانی این کتاب سود جسته
اند(نجم رازی ،1731،مقدّمه 63-67 :و دهخدا.)714-717 :1773 ،
 .1-1بیان مسأله
موضوع تجلّی و شاخههای آن در جهانبینی عرفانی از جایگاه رفیعی برخوردار است .این
موضوع تقریبا عمدۀ مباحث عرفانی را در برمیگیرد .به همین سبب ،برای شناخت مباحث
مربوط به عرفان نظری ،بخصوص هستیشناسی و انسانشناسی و معرفتشناسی ،ناگزیر
باید موضوع تجلّی و انواع آن ونقش این موضوع مهم در عرفان مورد بررسی و تحقیق قرار
گیرد.
از جمله مباحث مهم عرفان ،سیر و سلوک سالک به سوی حق در قوس صعودی و
پیمودن راه کمال و رسیدن به آخرین منزل ،یعنی فنای در حق و بقای در اوست .این
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مهم حاصل نمیشود ،مگر به توفیق و عنایات حق ،که شرط آن تجلّی فعلی و صفتی
خداوند بر سالک راه و اشراق و القای معانی و اسرار پوشیده بر قلب او و در نهایت ،تجلّی
ذاتی است که باعث فنای سالک از صفات بشری و هستی مجازی خویش میگردد .همین
امر برای نشان دادن ارزش و اهمّیت موضوع کافی است وعلّت اصلی پرداختن نگارندگان
به این مبحث مهم و در حدّ بضاعت ،نشان دادن همگونیها و ناهمانندیهای نگاه دو عارف
نامی مسلمان ایرانزمین در موضوع تجلّی است.
.1-1پیشینۀ تحقیق
در مورد تجلّی تحقیقات و پژوهشهای زیادی صورت گرفته که میتوان به برخی از آنان
برای نمونه اشاره کرد :تجلّی در شعر شهریار ،حسین آریان ،فصلنامۀ عرفان اسالمی (ادیان
و عرفان)1717 ،؛ تقسیمات تجلّی در قلمرو عرفان ،فاطمه حیدری ،سهیال زینلی ،فصلنامۀ
عرفان اسالمی (ادیان و عرفان)1717 ،؛ انسان کامل از تجلّی تا حلول ،رقیّه شنبهای،
پژوهشنامۀ ادب حماسی (پژوهش نامۀ فرهنگ و ادب)1711 ،؛ بررسی تاریخی -تحلیلی
نظریّۀ تجلّی در عرفان اسالمی ،نگین مشرقی ،پژوهشهای اعتقادی کالمی (علوم اسالمی)،
1711؛ نظام واره تجلّی در مکتب عرفانی ابن عربی ،سیّد احمد فاضلی ،پژوهشهای فلسفی
 کالمی1712 ،؛ تجلّی و ظهور در عرفان نظری ،سعید رحیمیان ،قم :دفتر تبلیغاتاسالمی 1736 ،و ...ولی نگارندگان تا کنون پژوهشی را که منحصراً به بررسی تطبیقی این
اصطالح در این دو کتاب و از دیدگاه این دو عارف نامی پرداخته شده باشد ندیدهاند؛ به
همین سبب ،این موضوع را در خور پژوهش و کندوکاو یافتهاند.
 .1بحث
.1-1تجلّی در لغت و اصطالح :
تجلّی به فتح اوّل و دوم و کسر و تشدید الم ،در لغت به معنی منکشف شدن کار و هویدا
گردیدن است (منتهی االرب) و به معنای آشکار شدن و جلوه کردن وتابش و نمایش است
(آملی774 :1116،؛ زوزنی177: 1731،؛ طریحی :1764،ذیل"جال"؛ مستملی-1767 ،
 211 : 1766؛ گوهرین .)41 :1761 ،همچنین به معنای نمودار شدن وپدید آمدن( ،اِمص)
هویدایی ،پیدایی ،تابش ،روشنایی ،نمود ،جلوه ،ودر تصوّف تأثیر انوار حق به حکم اقبال
بردل مقبالن که شایستگی مالقات حق را به دل پیدا کنند .جمع :تجلّیات (معین:1711،
ذیل واژۀ تجلّی) .دیگر ،به معنای جلوه کردن و وضوح و انکشاف و تابش و نمایش و از
نهانی وکمون بهدرآمدن میباشد و مقابل آن خفاست و ظهور نیز به همان معانی آمده
است و در مقابلش بطون است و در مصدر مطاوعه میباشد .تجلّی از ریشۀ جَلَو :جال و
یجلو به معنی روشنی و آشکاری است و هم در معنای انجال است .در گفتار عارفان اصطالح
«ظهور» نیز گاه مترادف با اصطالح تجلّی به کار رفته است .تنزّل ،تعیّن و فیض از دیگر
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مترادفات تجلّی میباشند .سه واژه در مقابل تجلّی وجود دارد :حلول ،تجافی ،اتّحاد .در
اصطالح آنچه از انوار غیبی بردلها آشکار شود تجلّی نام دارد ،زیرا جمع غیوب به اعتبار
تعدّد موارد تجلّی است و هر اسمی از اسمای الهی به حسب حیطه و وجوهش تجلّیات
مختلف دارد .تجلّی یعنی «مَا یَنکشف للقُلوب مِن اَنوار الغُیوب» ،آن چه منکشف میشود
از برای قلوب از انوار غیب .هرگاه دل سالک از تعلّقات و مظاهر مادّی پاک و مصفّا گردد،
انوار الهی متمثّل به تمام رنگها در او میتابد و حق بیصورت و بیکیفیّت بر دیدۀ دل
وی جلوهگری مینماید(حسینی .)777 :1716،از قبیل تجلّی بر موسی (ع) و حدیث
پیامبر(ص)« :رَاَیتُ رَبّی فِی اَحسَنِ صورَه» .در این مقام که محلّ شهود است ،انوار تجلّیات
الهی هر لحظه به ظهوری و شأنی دیگر بر دلهای پاک و مصفّا متجلّی میشود ،گاه این
تجلّی باعث فنای سالک میشود و گاه تجلّی بیفناست .این سخنان از علوم وجدانی و
مکاشفات است و به طریق استدالل نمی توان آنها را درک کرد و پذیرفت.
در اصطالح صوفیّه تجلّی عبارت از جلوۀ انوار حق است بر دل صوفی(رجایی
بخارایی :1761،ذیل واژۀ تجلّی( .همچنین روزبهان بقلی ،که در نوشته های خویش
اصطالح تجلّی را بسیار به کار برده است ،آدمی را محل تجلّی ذات و صفات خداوند ،و
عالَم را محل تجلّی افعال او میداند (بقلی :1711،ج731 ،1ـ « .)733تجلّی ،تأثیر انوار
حق باشد به حکم اقبال بردل مقبالن ،کی بدان شایستۀ آن شوند که به دل مر حق را
ببینند» (هجویری .)211:1732،
اوّلین مأخذ عمدۀ اصطالحات عرفانی ،قرآن است که تالوت و ختم آن همواره نزد
زهّاد و عبّاد متصوّفه رایج بوده است و اصطالحاتی مانند :تجلّی و ذکر و قلب و ...مأخوذ از
قرآن و غالبا حاکی از تأویلی است که صوفیّه در حقّ آیات متضمّن این الفاظ داشته اند و
گفتهها و نوشتههایشان را بدان اعتباربخشیدهاند (زرینکوب .)1767:117 ،البتّه برخی از
علما و فقهای آن روزگاران به اینگونه تعابیر و تأویالت روی خوش نشان نمیدادهاند و
میان آنها و صوفیّه معارضاتی در این باب وجود داشته است (قیصری.)327 :1721 ،
تجلّی در معنی سلوک ،منشأ احوال و مقامات عرفانی است .نهایت سلوک نیز فنا و
بقاست و به تجلّی ذاتی ختم میگردد .در کلمات صوفیانِ متقّدم ،تجلّی با نور و اشراق و
رؤیت ،که نمادهای بصریاند ،و نیز با مفهوم قلب پیوند دارد ،از جمله گفتهاند که تجلّی،
تابش نور حق است بر قلب مقبالن (هجویری 211 :1732،؛ ابونصر سرّاج )767 :1711،
و تجلّی برخاستن حجابِ میان بنده و حق است به واسطۀ غیبت صفات بشری
(کاشانی .)147 :1763،در عرفان ،خلقت جهان را ناشی از تجلّی حق میدانند؛ چنانکه
حافظ میگوید:
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
در ازل پرتو حسنت زتجلّی دم زد
(حافظ)1767:416،
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مولوی نیز در دفتر ششم مراد خداوند فیّاض را از آفرینش ،تجلّی و ظهور حق میداند
و معتقد است که در جهان مادّی هرچیزی را در مقایسه با ضدّ آن میشناسیم ،امّا چون
خداوند بیهمتا ضدّی ندارد تجلّیگاه او دل انسان کامل است که خداوند بنا به آیۀ« :وَاِذ
قالَ رَبّک لِلمَالئِکَه اِنّی جاعِل فِی االرض خَلیفه» ( بقره ،)71/مقام و منصب خالفتاللّهی
را بر روی زمین به او ارزانی داشته است (بهنام فر.)121 :1774،
تجلّی نور مکاشفهای است که از باری-تعالی -بردل عارف ظاهر میگردد ودل را
میسوزاند و مدهوش میگرداند(سجادی  ،)111 :1764،و همچنین عبارت از برطرف
شدن حجابهای بشری است(سهروردی .)417 :1716،تجلّی گاه به معنی ظهور و گاهی
به معنی رؤیت قلبی نیز به کار رفته است .در تعریف هایی که از تجلّی توسّط عرفا به عمل
آمده ،در اکثر آنها غیب به نور تشبیه شده است .پیشینۀ این اصطالح به آغاز آفرینش
حضرت آدم (ع) باز میگردد .بذر تجلّی در بدو آفرینش آدم (ع)در وجود او به ودیعت
نهاده شد تا در طول کمال شریعت ،میوۀ آن پدید آید .نجم رازی در بارۀ پیدایش و نحوۀ
به تکامل رسیدن "تجلّی "چنین میگوید« :اگرچه تخم تجلّی ابتدا در طینت آدم تعبیه
افتاد ،امّا در والیت موسی سبزه پدید آورد ،و در والیت محمّدی ثمره به کمال رسید» .
(نجم رازی )741 :1717همچنین درعرفان اسالمی تجلّی به دو معنای سلوکی و
متافیزیکی وجودشناختی آمده است .در معنای اوّل تجلّی عبارت است از آشکار شدن
ذات وصفات وافعال حق -تعالی -بر ضمیرسالک ،امّا در معنای دوم ،عالَمِ هستی تجلّی حق
– تعالی -بر خویش است .یعنی تجلّی خداوند در صور موجودات از حیث وجودی که آنها
در باطن غیب مطلق دارند (ابن عربی1111،ق .)416 :این دو معنا باحدیث قدسی«کنتُ
کنزاً مخفیّاً فَاَحبَبْتُ اَن اُعرَف فَخَلَقْتُ الخَلقَ لِکی اُعرف » (نجم رازی )4 :1717،که در
سخنان عارفان بارها آمده است ،ارتباط نزدیکی دارد .بنیاد و ریشۀ نظریّۀ تجلّی در عرفان
نظری ،اعتقاد به وحدت وجود است .از نظر عارفان ،زهد و ریاضت و حتّی سماع سالک
برای تجلّی است و کوشش و تحقیق (تکلّف سالک برای دریافت حقیقت) با تجلّی به ثمر
میرسد .آن چه موجب پیدایش هستی میگردد تجلّی حق است وتجلّی حق به استناد
حدیث «کَنز مخفی» برپایۀ حبّ ذاتی است (فروزانفر .)47 : 1713،خدای متعال جمیل
است و دوستدار جمال و اقتضای حسن و جمال ،جلوهگری و عاشقطلبی است ،خدا برای
جلوهگری ،جهان را آفرید:
میکنی هر شش جهت را از رخت آیینه دار نیست از دیدار خود از بس شکیبایی ترا
(صائب :1761،ج )41 :4
تجلّی ،واژۀ قرآنی است و سه بار در قرآن مجید به این کلمه اشاره شده است :یک
بار در ظاهر شدن روز که میفرماید« :وَالنّهار اِذاتجلّی» (لیل ،)4/سوگند به روز چون جلوه
کند .بار دوم «وَ النّهار اِذا جَلّیها» (شمس ،)7/و قسم به روز که جهان را روشن میسازد.
بار دیگر در بیان میقات حضرت موسی با خدا ،که آن حضرت از خدا درخواست میکند
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خود را به او بنمایاند و پاسخ میشنود که هرگز مرا نمی بینی ،و لیکن به آن کوه بنگر،
اگر در جای خود برقرار باشد ،بهزودی مرا ببینی« :فلّما تجلّی رَبّه لِلجَبَل جَعَله دَکاً وَ خَرَّ
موسی صَعقا» ( اعراف .)3 /این آیه بیش از همه الهامبخش عارفان و شاعران در اشاره به
تجلّی الهی است .در دو آیۀ نخست در معنای لغوی خود و در آیۀ سومی در معنای عرفانی
و از نوع تجلّی ذاتی ،که آن را صعقه نیز میخوانند ،به کار رفته است .بنابراین ،سابقۀ
اصطالح تجلّی به کاربرد آن در قرآن کریم بازمیگردد.
کوه در رقص آمد و چاالک شد
جسم خاک از عشق برافالک شد
طور مست و خَرَّ موسی صاعقا
عشق جان طور آمد عاشقا
(مولوی)1 :1711،
شیخ طبرسی منظور از تجلّی در این آیه را ،تجلّی آیات و نشانه های قدرت او میداند
نه ظهور خود حق –تعالی( -طبرسی ،شیخ حسن :ج  .)1،37در کشف االسرار میبدی
کلمۀ تجلّی در این آیه به معنی ظهور بهکار رفتهاست (میبدی ، 1777،ج .)341 :7علّامه
طباطبایی در ذیل آیه آورده است که کلمۀ تجلّی در این آیه به معنی قبول جال و ظهور
میباشد(طباطبایی ،1767،ج .)711 :1مسئلۀ تجلّی خداوند ،یکی از مهمترین و در عین
حال پیچیده ترین مسائل عرفانی است که بیان آن در قالب الفاظ ،بسیار دشوار ،بلکه
محال است .در حدیث قدسی آمده است که خداوند به بنیآدم چنین خطاب میفرماید:
«ای فرزند آدم ،مرا خالصانه عبادت کن تامن قلب تو را از تجلّی نورم پر کنم و تو را به
حال خود نگذارم» (عاملی .)11 :1761،درحدیثی ازامام صادق(ع) آمده که خداوند در
کالم خویش بر انسانها تجلّی کرده است ،امّا ایشان نمیبینند .همچنین بنا به حدیثی که
در اکثر منابع عرفانی ازحضرت محمّد (ص) نقل شده است ،اگر خداوند بر چیزی تجلّی
کند آن چیز در برابر خدا خاشع میشود« :اِذا تجلّی اهلل لِشَیئ خشع له» (نجم رازی،
 .)716 :1717ظاهراً آنچه در این دو حدیث آمده مضمون آیۀ41سورۀ حشراست که بنا
برآن ،اگر خداوند قرآن را برکوهی فرو میفرستاد ،آن کوه ازبیم خدا خاشع و ازهم پاشیده
میشد .معنای اصطالحی تجلّی در نزد عرفا عبارت است از :آشکار شدن ذات مطلق حق-
تعالی -و کماالت او پس از متعیّن شدن به تعیّنات ذاتیّه یا اسمائیّه یا افعالیّهاش برای خود
او یا برای غیر او(یعنی در آینۀ فعل) به نحوی که تجافی یا حلول یا اتّحاد الزم نیاید
(رحیمیان.)77 :1736،
به نظر عرفا ،که قرآن نیز مویّد آن است ،هیچ کدام از پدیدههای عالم وجود ،مظهر
جامع همۀ اسما و صفات الهی نمیباشند و به قول نجم رازی:
« چون به کمال نبود هم بار امانت معرفت نتوانست کشید .مجموعهای
میبایست از دو عالم روحانی و جسمانی که هم آلت محبّت و بندگی به
کمال دارد و هم آلت علم و معرفت به کمال دارد تا بار امانت مردانه و
عاشقانه در سُفت جان کشد و این جز والیت دو رنگ انسان نبود » (نجم
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رازی .)11 :1717،از این رو آدمی را آفرید که مظهر همۀ اسما و صفات
الهی یا به تعبیری شاعرانه آیینۀ خدانماست« .خَلَقَ اهلل آدَم عَلی صورَتِه»
(فروزانفر.)112 :1713،
دو مبحث مهم در عرفان نظری وجود دارد :اوّل ،اثبات وحدت وجود و دوم توجیه
کثرت ،مطلب اوّل به لحاظ عقلی ،نقلی و شهودی برای عرفا دست یافتنیتر از مطلب دوم
میباشد ،امّا توجیه کثرت (پس از اثبات وحدت وجود) مانند یک تناقض جلوه میکند .از
همین روی تالشهای متعدّدی برای توجیه وقوع کثرت در عالم رخ داده است .ارائۀ
«تجلّی» به عنوان نحوۀ ارتباط بین حق و خلق از جانب عرفا در جهت تبیین این مساله
مهم بوده است (رحیمیان .)41 :1736 ،تجلّی حق که ناشی ازحبّ خداوند است ،خود
منشأ حبّ بندگان نیز میشود.
تجلّی خداوند دوگونه است:
 .1تجلّی علمی یاتجلّی ذاتی(فیض اقدس) :ظهورحق کماهی به حالت صور اعیان ثابته.
 .4تجلّی شهودی وجودی (فیض مقدّس) :براثراین تجلّی عالم خارج وجود پیدا میکند.
(الهیجی)2-1: 1711،
طرح نظریّۀ تجلّی درمیان عرفای مسلمان قبل از ابنعربی نیز کموبیش مطرح بوده
است .با وجود تأکید فراوان ابن عربی بر مفهوم تجلّی ،نمی توان او را مبدع نظریّۀ تجلّی
دانست .در بررسی سیر تاریخی نظریّۀ تجلّی ابتدا دیدگاه عرفای مسلمان قبل از ابنعربی
را داریم که مهمترین تقسیمبندی تجلّی در این دوره تقسیم تجلّی به ذاتی و صفاتی است
که طبقهبندی تجلّی در معنای شهودی میباشد که در عرفان عملی مطرح است .دیدگاه
دوم ،نظریّۀ تجلّی از دیدگاه ابن عربی و پیروان اوست .ابنعربی این نظریّه را بهصورت یک
جهان بینی و نظام فکری درآورد .وی تجلّی را هم در جنبۀ شهودی و هم در جنبۀ وجودی
بهکار برد ،امّا ابن عربی و پیروانش بیشتر برجنبۀ وجودی آن تأکید نموده اند .ویلیام
چیتیک میگوید :ابن عربی فقط از تجلّی خدا (خود انکشافی خدا) که آن را به نحو عینی
و ذهنی ادراک میکرده سخن گفته ،نه آن که تمایزی میان ذهنی و عینی ذکر کرده باشد
(چیتیک .)1 :1737،ابنعربی معتقد است که« :آن چه بردل از انوار غیوب –پس از ستر-
کشف و آشکار میشود ،تجلّی است» (ابنعربی .)174 :1766،اگر دل از هر آنچه غیر
خداست پاک گردد و پاکی نیز به باالترین حد برسد و دل محل و جایگاه زیبایی و جمال
حق بشود ،آن وقت دل آینۀ ذات صفات متعالی میگردد؛ امّا این سعادت مخصوص هر
انسانی که دلش را صیقل دهد نیست و سعادتِ تجلّی شامل حال او نمیشود .شیخ عبداهلل
انصاری میگوید« :تجلّی حق ناگاه آید امّا بر دلِ آگاه آید» .شیخ علی بونانی از قول شیخ
خود ،خواجه ابوبکرشانیانقزوینی روایت میکند « :نه هرکه بدوید گورگرفت ،امّا گور آن
گرفت که بدوید» (نجم رازی  .)711 :1717،در ابتدا دل از صفات بشری پاک میشود.
آن گاه برخی صفات روحانی بر دل تجلّی میکند ،بعد قطعاً نور ذکر و طاعت بر انوار روح
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غلبه میکند ،روحانیّت بهحرکت درمیآید و بر دل پاک و صاف ،تجلّی پدید میآید(همان:
.)711
.1-1تجلّی در مرصادالعباد
به نظر میرسد نجمرازی در موضوع تجلّی تا حدّ زیادی از اندیشه های ابن عربی متاثّر
است یا دستکم دیدگاه او در این باره به دیدگاه محیالدّین نزدیک است؛ نجم رازی و
ابنعربی پس از تقسیم تجلّی خداوند به ذاتی و صفاتی ،تجلّی ذاتی را دو نوع میدانند
(ابن عربی11: 1766،ـ71و نجم رازی : )741 :1717:تجلّی ربوبیّت و تجلّی الوهیّت .تجلّی
صفات نیز بر دو نوع جمال و جاللی است که هر یک به ذاتی و فعلی تقسیم میشود .در
مکتب ابن عربی تجلّی در کنار نقش سلوکی ،به نظریّهای وجودشناسانه تبدیل شده که
عهدهدار تبیین نظام هستی و نحوۀ ارتباط حق و خلق و ربط جهانِ نموداریِ کثرات با
وحدتِ مطلقِ حق است .این تلقّی وجودشناسانه در شکل ساده و شاعرانۀ آن در بین
صوفیّه وجود داشت .رازی نیزدرباره تجلّی وجودی ،بیانی نظیر بیان شارحین فصوص دارد
و تجلّی اوّل یا مبدأ موجودات و مخلوقات و ارواح انسانی را روح پاک محمّدی میداند(پارسا
 .)17 :1766،بیشترادیبان و فاضالن در تکمیل مطالب عرفانی خود ،از مطالب و مضامین
عرفانی کتاب مرصاد سود جسته اند(نجم رازی .)63-67 :1717،در بینش صوفیانی
همچون نجم رازی وعین القضات و عطّار ،اوّلین مظهر تجلّی حق نور (روح) محمّدی
میباشد که ذات حق با اسما و صفات خود در او تجلّی نموده ،به واسطۀ اوعالم خلق را به
وجود آورده است« .دریغا [محمّد]درعالم «کُنتُ کنْزاً مخفیّاً فَأَحبَبتُ اَن اُعرَفَ» (نجم
رازی .)4 :1717،مخفی بود ،اورا به عالم «لوالک لَما خَلقتُ األفالک» آوردند (عین القضات
 .)462 :1716،اگر نور وجود او نبود نظام آفرینش پدید نمیآمد .نجمرازی میگوید« :حق-
تعالی -چون موجودات خواست آفرید ،اوّل نور و روح محمّدی را از پرتو نور احدیّت پدید
آورد» ،چنان که خواجه خبر میدهد « :أنا مِنَ اهلل وَ المُومِنونَ مِنّی » (نجم رازی :1731،
 .)73-71از نظر نجم رازی حقیقت ،الاله الّا اهلل از این جا متجلّی میشود که بت وجود
بهکلّی از پیش برخیزد و سلطنت الوهیّت والیت فروگیرد .چون این حقیقت در والیت
محمّدی -علیه الصّلوه -پدید آمد ،حضرت فرمود « :فَاعلَم اَنّه ال اله الّا اهلل» پس بدان هیچ
معبودی جزخدا نیست (محمّد .)17/تا این مقام مشاهده نشود به حقیقت ال اله الّااهلل دست
پیدا نمیکنیم« .واستَغفِر لِذَنبِک» :طلب آمرزش کن ( غافر ،22/محمّد.)17/
نجمالدّین رازی تجلّی را ظهور ذات و صفات و اسمای جاللیّه و جمالیّه میداند .در
عرفان ،از آن به تجلّی حق تعبیر میشود و مفهومی بسیار گسترده پیدا میکند ،تا جایی
که قسمی از آن موجب پیدایش کاینات محسوب میشود که آن را «تجلّی خلقی»نام
مینهیم ،و قسمی دیگر سبب گشوده شدن دریچهای از اسما وصفات الهی بردل سالک و
مایۀ تهذیب نفس او به شمار میآید که آن را«تجلّی تهذیبی»می خوانیم .تعاریفی که
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درمتون عرفانی برای تجلّی ذکر کرده اند ،اغلب شامل تجلّی تهذیبی میشود .عزّالدّین
کاشانی تجلّی تهذیبی رابرسه قسم دانسته است :تجلّیذات ،تجلّیصفات و تجلّیافعال
(کاشانی 171 :1763،و .)171با این حال ،تعریفی که نجمالدّینرازی در مرصاد العباد از
این کلمه بهدست میدهد هردو قسم آن را دربرمیگیرد ،بدین عبارت« :تجلّی عبارت
ازظهور ذات و صفات الوهیّت است جلّ وعال» (نجم رازی .)716:1717،وی دربارۀ تجلّی
وجودی« ،بیانی نظیر بیان شارحین فصوص دارد وتجلّی اوّل یا مبدأ موجودات و مخلوقات
و ارواح انسانی را روح پاک محمّدی میداند » (پارسا  .)17 :1766،پیامبر(ع) مهمترین
حلقۀ ارتباطی خدا و خلق است ،چنانکه آن حضرت فرمود« :مَن رَأنی فقد رَأَی
الحَق(سیوطی.)131 :،1741،
 .6-1انواع تجلّی ازدیدگاه نجمرازی
کاملترین انواع تجلّی حق را در قوص صعود نجم رازی در کتاب مرصادالعباد بیان کرده
است که به صورت زیر است :الف -تجلّی روحانی؛ ب  -تجلّی ربّانی (حقّانی).
الف.تجلّی روحانی:

از نظر رازی هم ،تجلّی بر اساس مبدأ ظهور روح نیز تجلّیاتی دارد وممکن است سالک
تجلّی روح را به خطا تجلّی حق پندارد .در چنین حالی پیرکاملی الزم است تا سالک را
ازگمراهی برهاند .تجلّی در روح هم حاصل میشود وبسیاری از افراد تحت تأثیر تجلّیات
روحانی براین باورند که به تجلّی ذاتی رسیده اند(نجم رازی .)171 :1717،تجلّی روحانی
در ابتدای سلوک یا اواسط آن در سالک ظهور مینماید .نشانههایی برای تشخیص تجلّی
ربّانی از تجلّی روحانی ذکر شده است :در تجلّی روحانی صفات بشری وشک وشبهه موقّتاً
کنار میرود ،حتّی ممکن است در تجلّی روحانی چیزی از قبیل علم و قدرت نصیب نفس
شود ،امّا در تجلّیربّانی صفات بشری فانی میشود و طور نفس از میان برمیخیزد ومعرفت
و آرامش حقیقی پدید میآید .تجلّی روحانی ممکن است موجب بیشتر شدن عجب وغرور
سالک و نقصان خوف و طلب گردد ،امّا در تجلّیربّانی هستی به نیستی بدل میشود و
خوف و طلب فزونی مییابد .گاهی پیش میآید که صفات روح ،بالذّات تجلّی کند و سالک
گمان کند که این تجلّی حق است ،دراین زمان مرشدی الزم است ،تا او را از گمراهی
نجات دهد .تجلّی روحانی عیب نو پیدا شدن(حدوث) دارد و توان نابود کردن ندارد؛ هر
چند که در وقت پیدایی قدرت دفع صفات بشری را دارد ،امّا نابود نمیتواند بکند ،وقتی
تجلّی پوشیده شد ،باز صفات بشری برمیگردد .در تجلّی روحانی انسان به وسیلهای از
علم و شناخت در مکر و حیله و به دست آوردن مقاصد هواهای نفسانی دست پیدا میکند
که قبالً آن وسیله را نداشته است ،امّا در تجلّی حق این آفت نیست ،زیرا از لوازم تجلّی
حق ،از بین رفتن نفس و محو صفات باطل و بیهوده است(جاءَ الحَق وَ زَهَقَ الباطِل) .با
حصول تجلّی روحانی ،آرامشِ دل دست میدهد ،ولی سالک از عیب های شک و گمان
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خالص نمیشود ،ذوق معرفت و شناخت به تمامی به دست نمیآید و تجلّی حق برعکس
این است .از تجلّی روحانی غرور بهوجود میآید ،درد طلب و اشتیاق کم میشود و ترس
و نیاز هم کاهش مییابد ،بر عکس ،از تجلّی حق تمامی اینها کنار میرود و هستی به
نابودی تبدیل میگردد ،و دردِ اشتیاق بیشتر میشود .گاهی سالک گرفتار تجلّیات غلطی
میشود که عبارتند از:
 -1با نورِ ذکرِ ذاکر ،نورِ ذکرِ مذکور آمیخته میشود .ذوق تجلّی مذکور میبخشد ،در حالی
که آن نیست؛  -4روح با تمام صفات در تجلّی میآید ،این از نابودی تمام آثار صفات
بشری است؛ -7ذات روح ،که خلیفۀ خداست ،در تجلّی میآید ،به خالفت حق ،شروع
میکند به دعوی«اَنَاالحَق»کردن؛ -1همۀ موجودات را پیش تخت خالفت روح در سجود
مییابد ،اشتباه میکند که گویا حضرت حق است .قیاس براین سخن که « اِذا تجلّی اهلل
لِشی ء خَضَع له » (نجم رازی.)711-717 :1717،
ب .تجلّی ربّانی:

تجلی ربانی به دو دسته تقسیم میشود-1 :تجلّی ذات -4تجلّی صفات
)1تجلّی ذات« :اگر از بقایای وجود سالک چیزی باقی مانده بود ،فنای ذات وتالشی
صفات است در سطوات انوار آن ...چنان که حال موسی– علیه السّالم  -که اورا بدین تجلّی
از خود بستدند و فانی کردند » (نجم رازی .)147 :1737،خواجه عبداهلل انصاری بیان
میکند که:
«عاشق را تجلّی ذات ،هست کند وتجلّی صفات پست کند»
(گوهرین .)42: ،1716،نسفی در این مورد میگوید« :عشق آتشی است که
در آتش افتد و موضع این آتش دل است ،این آتش از راه چشم به دل آید
و در دل وطن سازد » (نسفی .)164 :1717،به عقیدۀ رازی «در کتم عدم
انسان را به معلومی در علم حق وجودی بود » (نجم رازی .)111 :1717،
این یکی از حاالت آدمی است که به تجلّی ذاتی اشاره دارد« .هَلْ أَتَی عَلَی
الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُن شَیْئًا مَّذْکُورًا» (انسان ،) 1/آیا مدّتی از
روزگار بر انسان گذشت که او چیزی قابل ذکر نبود؟
نجم رازی پس از تقسیم تجلّی خداوند به ذاتی و صفاتی ،تجلّی ذاتی را به دو بخش
کرده است :الف -تجلّی ربوبیّت؛ ب -تجلّی الوهیّت .این تقسیمبندی طبق اشارۀ قبل،
مطابق نظر ابنعربی است .از نظر وی تجلّی ربوبیّت همان است که برای موسی-
علیهالسّالم -و کوه طور رخ داد؛ هستی آنها باقی بود ،اگرچه کوه متالشی و موسی بیهوش
شد« .فَلَمّا تجلّی رَبّه لِلجَبَل جَعَله دَکَّا وَ خَرَّ موسی صَعِقا » ( اعراف .)114/تجلّی الوهیّت
به پیامبراسالم (ص) اختصاص داشت که در اثر این تجلّی ،هستی وی در ذات الوهیّت
فانی شد ،به طوریکه به او وحی شد کسانی که با تو بیعت میکنند در حقیقت با خدا
بیعت میکنند .برخورداری بیواسطۀ خاصّالخاص از صفت ارحمالرّاحمین از نتیجۀ تجلّی
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صفات الوهیّت و محو آثار بشریّت و تخلّق به اخالق ربوبیّت است(نجم رازی.)471 :1717،
ایّوب(ع) فرمود« :مَسَّنیّ الضُرُّ وَ اَنتَ اَرحَمُ الرّاحِمین » ( انبیاء .)17/خداوند تمام هستی و
وجود محمّدی را به تاراج گذاشت و به جای وجود محمّدی ،وجود خود وذات الوهیّت را
اثبات کردِ«.انَّ الّذین یبایعُونکَ إِنَّما یُبایِعونَ اهللَ » ( فتح .)11/به یقین کسانی که با تو
بیعت میکنند،جز این نیست که با خدا بیعت میکنند .،پس بیعتکنندگان با محمّد
(ص) ،بینصیب از این تجلّی نمیباشند.
)4تجلّی صفات :تجلّی صفات به دو نوع جمالی و جاللی تقسیم میشود (نجم رازی،
 .)741 : 1717تجلّی صفات جمال هم بردو نوع است :الف -صفات ذاتی؛ ب -صفات فعلی،
تجلّی صفات ذاتی نیز بر دو نوع است :الف -صفات نفسی؛ ب -صفات معنوی« :صفات
نفسی»آن است که خبرمخبر از آن داللت کند برذات باری -تعالی -نه به معنی زیادت
برذات ،مانند :موجودی ،واحدی و قایم به نفسی .صفات معنوی «آن است که خبر مخبر
از آن داللت کند برمعنی زیادت بر ذات باری -جَلّ و عَال ( »-همان) .شامل هشت صفت
است که عبارتند از :علم ،قدرت ،ارادت ،سمع ،بصر ،حیات ،کالم و بقا .
اگر خداوند به صفت عالمی بر سالک متجلّی گردد ،علوم لدّنی پدیدار میشود؛ مثل
علم خضر« و عَلَّمناهُ من لَدنّا علماً» (کهف ،)62/واز پیشگاه خود دانشی ویژه به او آموخته
بودیم .اگر به صفت قدرت متجلّی شود ،مثل محمّد(ص) میشود که به یک مشت خاک
لشکری را فراری داد «وَ مارَمَیت اِذ رَمیَت وَلکِّنَ اهلل رَمی» (انفال .)13 /ای پیامبر هنگامی
که به سوی دشمنان تیر پرتاب کردی تو پرتاب نکردی ،بلکه خدا پرتاب کرد .اگر به صفت
مریدی متجلّی شود ،مثل تجلّی خداوند بر عثمان حیری بود که میگفت« :سی سال است
تا حق  -تعالی -همه آن میخواهد که ما میخواهیم» (نجم رازی .)744 :1717،اگر به
صفت سمیعی متجلّی شود ،مانند حضرت سلیمان سخن مورچگان را میشنود؛ «وَقالَت
نَمله یا اَیُّها النَّملُ ادخُلوُا مَساکِنکُم » ( نمل .)11/ای مورچگان به خانههایتان درآیید .اگر
به صفت بصیری متجلّی شود ،انسان آیینۀ ذات و صفات حق میگردد .وقتی آینه صافی
شد به صفتی که خدا برو تجلّی کند ،خدا بدان صفت درو متجلّی شود .هر صفتی که از
وجود چون آیینه ظاهر شود ،مالکیّت آن از خداست نه از وجود انسان ،انسان چیزی جز
پذیرای آن عکس نیست .سرّ خالفت الهی این است ،چنین انسانی در حقیقت ،مُظهر و
مَظهر ذات و صفات خداوندی است .اگر به صفت حیات متجلّی شود ،مانند خضر(ع) و
الیاس(ع) به حیات جاویدان زنده میشود (نجم رازی .)744 :1717،اگر به صفت کالم
متجلّی شود ،مانند موسی کلیم الّله میشود .وَکَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَکْلِیمًا (نساء ،)161/خدا با
موسی بهصورتی ویژه و بیرابطه سخن گفت .اگر به صفت بقا متجلّی شود ،صفت خودبینی
از وجود او رخت برمیبندد و صفات مجازی بشری او به صفات ربّانی تبدیل میگردد؛
«یَمْحُواللّهُ مَایَشَاء وَیُثْبِتُ وَعِندَهُ امّ الْکِتَابِ» (رعد .)77/خدا هر چه را بخواهد محو میکند
و هر چه را بخواهد پابرجا مینماید و امّ الکتاب نزد اوست (نجم رازی.)747 : 1717،
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تجلّی فعلی ،شامل چهار صفت است« :خالقی ،رازقی ،احیا و اماتت» .اگر حق به صفت
رازقی متجلّی شود ،مانند تجلّی حق بر مریم میشود که «وَهُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَۀِ تُسَاقِطْ
عَلَیْکِ رُطَبًا جَنِیًّا» (مریم .)42 /وحرکت ده بهسوی خود تنۀ درخت خرما را تا بریزد برایت
خرمای تازه و رسیده(مریم .)42 /چون به صفت خالقی متجلّی شود ،سالک مانند حضرت
عیسی(ع) میشود که به اذن خداوند میتواند مرده را زنده میکند؛ «وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ
کَهَیْئَۀِ الطَّیْرِ بِإِذْنِی » (مائده ،)111/هنگامی که به اذن من ازگل ،مجسّمهای به شکل پرنده
میساختی.
چون به صفت احیا متجلّی شود ،مانند تجلّی حق بر حضرت ابراهیم(ع) میشود که
فرمود« :رَبِّ أَرِنِی کَیْفَ تُحْیِـی الْمَوْتَى » (بقره ،)461 :ای پروردگار من ،به من نشان بده
که مردگان را چگونه زنده میکنی« .وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوتَی بِإِذْنِی » (مائده ،)111/هنگامی که
مردگان را به اجازه من بیرون میآوردی .اگر به صفت اماتت(میراندن) تجلّی کند ،به قول
نجم رازی ،مثل اتّفاقی میشود که برای مرید ابوتراب نخشبی پیش آمد که چون نظر
بایزید بر وی افتاد نعرهای بزد و جان به جانآفرین تسلیم کرد (نجم رازی .)747 :1717،
تجلّی صفات جالل ،نیز مانند تجلّی صفات جمال به دو دسته تقسیم میشود-1 :
صفات ذات  -4صفات فعل .صفات فعل ،تنها شامل صفت اماتت میشود و تقسیمبندی
دیگری ندارد .صفات ذات بر دو نوع است :الف  -صفات جبروت؛ ب  -صفات عظموت.
الف -تجلّی صفات جبروت :چون حق به صفات جبروت بر سالک متجلّی شود ،نوری
بینهایت در نهایت شکوه ،بیرنگ ،بیشکل و بیکیفیّت پیدا میشود .ابتدا نوری مشاهده
میگردد که بالفاصله صفات انسانیّت را فانی میکند و آثار هستی مجازی را از بین میبرد،
گاهی فقط شعوری بر فنا میماند و بس (همان.) 741: ،
ب -تجلّی صفات عظموت هم بر دو نوع است :صفت حیّی و صفت قیّومی .صفت کبریا
وعظمت و قهّاری چون به صفت حیّی و قیّومی متجلّی شود ،فناءالفنا پدید میآید و بقاءالبقا
آشکار میشود و حقیقتِ آن نور ظاهر میگردد .یَهدِی اهللُ لِنوره مَن یشاءُ (نور .)41/ظهوری
که هرگز خفا نمیپذیرد و طلوعی که از غروب ایمن است (نجم رازی .)741 :1717،چون
صفات کبریا و عظمت و قهّاری خاص بر والیت سالک متجلّی شود ،باز آنچه در کشف و
شهود یافته بوده گم میکند و دهشت و حیرت جای آن را میگیرد ،و علم و معرفت را به
جهل تبدیل میکند .پیامبر اکرم (ص) در این مقام بود که به قول نجم رازی «پس از
وظیفۀ «و قل ربّ زدنی علما » (طه ،)111/ورد «یا دلیلالمتحیّرین زدنی تحیّرا» بر دست
گرفت (همان .) 746 :اگر حق به صفت کبریا و عظمت و قهّاری تجلّی کند ،تمامی موجودات
را نیست گرداند (همان.)743 :
از دیگر انواع تجلّی ،تجلّی بامشاهده و تجلّی بیمشاهده است .البتّه مشاهده ،مکاشفه،
تجلّی با هم تفاوت دارند و به گفتۀ نجم رازی همۀ سالکان این موضوع را درک
نمیکنند(همان)« .مشاهده بیتجلّی باشد ،و باتجلّی باشد ،و تجلّی با مشاهده باشد و
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بیمشاهده باشد» (همان) .تجلّی حقیقی آن است که شعور بر تجلّی و بیمشاهده باشد.
به این دلیل که مشاهده از باب مفاعله است ،دوگانگی اقتضا میکند ،و تجلّی حقیقی رفع
دوگانگی و اثبات وحدت میکند ،در حالی که امکان ندارد مشاهده و تجلّی بیمکاشفه
باشد ،و مکاشفه آن است که بیمشاهده و تجلّی باشد(همان).
.5-1تجلّی در شرح گلشن راز
شیخ محمّد الهیجی در شرح گرانسنگ خود بر منظومۀ شیخ محمود شبستری از
مطالب بسیاری سخن گفته است ،ولی عمدۀ مباحث او در مبحث آفرینش و انسانشناسی
حول محور تجلّی میچرخد .شبستری در منظومۀ هزار بیتی خویش در تبیین مباحث
گوناگونی چون  :تجلّی ،وحدت وجود ،انسانشناسی ،والیت و نبوّت و اصطالحات گوناگون
عرفانی به روش تأویل وتفسیرازمفاهیم قرآنی واحادیث قدسی و نبوی بهرههای بسیار برده
است ،امّا نه به این معنی که آنچه میدانسته و به همّت خود و توفیق حق کشف کرده
بیان کرده است .
در این مشهد که انوار تجلّی است سخن دارم ولی ناگفتن اولی است
(شبستری)131-132 :1714،
الهیجی با استفاده از اطّالعات گسترده و ذوقیّات و تجربیّات عرفانی خویش شرح
مبسوطی بر مطالب ارزشمند او نوشته که در نوع خود کمنظیر و بسیار مورد استفادۀ اهل
فن و عالقهمندان به حوزۀ عرفان است.
به نظر شبستری این سخنان از علوم وجدانی و مکاشفات است و به طریق عقل و
استدالل نمیتوان آنها را ادراک نمود .تأثیر محیالدّین ابن عربی و عطّار در جای جای
منظومۀ گلشن راز محسوس و هویداست ،ولی چون شیخ محمود شبستری در سخنان ابن
عربی نوعی آشوب میدیده است سرانجام دست در دامن شیخ خود ،امینالدّین زده و از
پاسخهای پیرش دل او آرام گرفته است .تأثیرپذیری از ابنعربی حلقۀ اتّصال هر سه اندیشه
(هروی ،شبستری والهیجی) است .شبستری مطابق نظر ابن عربی عقیده دارد که همۀ
آنچه در عالم عیان است ،بازتاب آفتاب وجود حق است :
چو عکسی زآفتاب آن جهان است
هر آن چیزی که در عالم عیان است
(شبستری)1714:111،
مراد وی از "عکس" تجلّی و بازتاب حقیقت واحد هستی است؛ یعنی در عین حال که
وجود یکتاست ،ظهورات و تجلّیات کثیر دارد(شیرازی .)31 :1733،قیصری
میگوید:همانطورکه جسد تو مظهرتوست(شأنی از شئون روح توست) ،توهم مظهر حق
هستی(قیصری .)216 : 1732،مفهوم تجلّی ذات وصفات احدیّت در تمامی پدیدههای
آفرینش یکی از اصول اساسی در مبحث وحدت وجود است .تجلّی روندی است که طیّ
آن ذات حق ،خود را در تعیّنات و کثرات نمایان میسازد(رحیمیان  .)174 :1711،این
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اصل در جهانبینی شبستری تا حدّی حائز اهمّیّت است که شبستری منظومۀ گلشنراز
را با استناد به آن آغاز میکند و میگوید:
چراغ دل به نور جان برافروخت
به نام آن که جان را فکرت آموخت
(شبستری)31 :1714،
از نظرالهیجی و شبستری در واقع ذات حق است که به صورت اشیا تجلّی نموده
وافاضۀ وجود نموده است و هرگاه این افاضه قطع شود ،غیر از حق چیزی باقی نمیماند.
اگر آفتاب را نمی توان مستقیماً دید ،می توان آن را در آب مشاهده کرد .عالم خلقت به
منزله آب است تا موجودات بهخصوص انسان ،بتواند به واسطۀ آن ،با مبدأ فیّاض مرتبط
شود .چون شهود مستقیم انوار آفتاب وجود برای هرکسی میسّر نیست ،از طریق مظاهر
اسما و صفات او ،که موجودات عالم هستی میباشند ،میتوان در حدّ ظرفیّت وجودی و
مرتبۀ کمالی ،آفتاب وجود را درپرده مشاهده کرد.
هم او بیننده هم دیده است و دیدار
چو نیکو بنگری در اصل این کار
(شبستری)11 :1714،
از نظر الهیجی ،تجلّی ظهور حقیقت است در هر مظهری به خصوصیّتی و صفتی و
نوعی نه به صورت تکرار(الهیجی  ،)711 :1773،این تجلّی به صورت مظاهر ،خود را به
مخلوقات مینماید .جمال الهی ،که در همۀ اسما و صفات حق جاری و ساری است ،در
معرض ادراک و شهود هر چشمی قرار نمیگیرد ؛ سالک در نتیجۀ تصفیۀ درون و ارشاد
پیر کامل به مرتبهای میرسد که به دیدۀ بصیرت مشاهدۀ جمال الهی میکند و این را
سالکان تجلّی مینامند .جهان هستی از تجلّی مستمر ذات الهی در کسوت اسما و صفات
پدید میآید و برترین بنیاد هستی ،حق است در صور مظاهر ممکنات (الهیجی:1711،
 .)12به نظر وی ،تجلّی که ظهور حق است ،بر دیدۀ دل پاک سالک از روی کلیّت چهار
نوع است :الف –آثاری ،ب -افعالی ،ج -صفاتی د -ذاتی (شبستری .)411 :1714،
الف -تجلّی آثاری؛ آن است که سالک به صورت جسمانیّات ،که عالم شهادت است ،از بسایط
علوی و سفلی و مرکبّات به هر صورت که باشد ،حق -تعالی -را میبیند ودر حین رؤیت،
قطعا میداند که حضرت حق است( الهیجی .)174 :1711،از جمیع تجلّیات آثاری ،تجلّی
صوری ،یعنی حق را در صورت انسان مشاهده نمودن ،کاملتر و برتر است:
برو تا بشنوی انی انا اهلل
ویا چون موسی عمران در این راه
(شبستری)411 :1714،
ب -تجلّی افعالی آن است که حضرت حق به صفتی از صفات فعلی ،که صفات ربوبیّت
اند ،متجلّی شود و در اکثر موارد این تجلّیات به صورت رنگهای گوناگون متمّثل میشود؛
یعنی سالک حضرت حق را به صورت نور سبز و نور کبود و نور سرخ و نور زرد و نور سفید
مشاهده میکند(شبستری .)411 :1714،عالمت آن ،قطع نظر از افعال خلق واز بین بردن
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نسبتهای خیروشرو نفع و ضرر به ایشان و استواء مدح و ذم در قبول و ردّ خلق
میباشد(گوهرین .)71 :1761،خاستگاهش فعل حق و فیض مقدّس است و باعث فنای
افعالی و نیل به توحید افعالی و مشاهدۀ افعال در فعل واحد حق میباشد ،رؤیت این
تجلّیات توسّط عارف را "محاضره" مینامند(رحیمیان  .)117 :1736،اوّلین تجلّی که
برسالک وارد میشود ،تجلّی افعال است ،آن گاه تجلّی صفات و بعد از آن تجلّی ذات
(جامی  .)116 :1726،به عقیدۀ الهیجی ،تجلّی افعال گونهای از تجلّیاتاند که مبدأ آنها
صفات فعلی است .از دیدگاه او ،تجلّی آثاری ،کمابیش با آنچه دیگران تجلّی فعل نامیدهاند
منطبق است .این بیت به سه نوع تجلّی ذاتی ،افعالی و صفاتی اشاره دارد.
در آید از پی احمد به معراج
دهد یکباره هستی را به تاراج
(شبستری ) 461 :1714،
ج -تجلّی صفاتی آن است که حضرت حق به صفات هفتگانۀ ذاتی ،که حیات و علم،
قدرت و اراده و سمع و بصر و کالم است ،متجلّی شود و گاه اتّفاق میافتد که در تجلّی
صفاتی نور سیاه جلوه میکند ،یعنی حق را متمثّل به نور سیاه میبیند (شبستری:1714،
411؛ الهیجی .)121 :1773،الهیجی آن را تجلّی صفات هفتگانۀ ذاتی حق دانسته است.
از نشانههای تجلّی صفات آن است که اگر ذات قدیم به صفات جالل تجلّی کند ،مانند
عظمت ،قدرت ،کبریا و جبروت ،خشوع و خضوع ایجاد میکند و اگر به صفات جمال تجلّی
کند ،رأفت و رحمت و لطف و کرامت ،سرور و انس .شهود این تجلّی را مکاشفه مینامند.
د -تجلّی ذاتی آن است که سالک در آن تجلّی فانی مطلق شود و علم و شعور و ادراک
او به کلّی از میان برود .این تجلّیات ،به حسب صفا و اوقات سالک ،متفاوت است :اگر
حضرت حق را مظهر خود ببیند ،تجلّی کامل است ؛ امّا اگر خود مظهر حق شود ،یعنی
ببیند که خود حضرت حق است ،اتم و اکمل است ،زیرا در ضمن این تجلّی است که
سالک به مرتبۀ حقیقت میرسد (شبستری414 :1714،؛ الهیجی  .)171:1711،عرفا
شهود تجلّی ذاتی را مشاهده مینامند و این مرحله را بقاء باهلل میگویند که کامالن بعد
از فنا درذات حق به بقاء باهلل میرسند و خود را مطلق روحانی میبینند (الهیجی:1711 ،
 .)71به عقیدۀ الهیجی ،اثر این تجلّی ،فنای مطلق و فقدان شعور و ادراک و علم و تمایز
است .عالمت این تجلّی ،محو بقایای وجود سالک و تالشی صفات است (کاشانی:1763،
 .)77این همان توحید عیانی است که در تجلّی ذاتی سالک بعد از فنا ،به بقای حق
بازمیگردد و سخن پیامبر(ص) که «مَن رَآنی فَقَد رَای الحَق » در این مرتبه بوده است
(همان .)171:
.1-5-1تجلّی جمالی و جاللی :تجلّی جمالی آن است که مستلزم لطف ورحمت و قرب
باشد(الهیجی  .)244 :1773،تجلّی جاللی آن است که موجب قهر و غضب ودوری
باشد(همان .)244 :این دو تجلّی الزم و ملزوم یکدیگرند؛ یعنی الزمۀ جمال ،جالل است
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و الزمۀ جالل نیز جمال .به اعتقاد وی ،رخ زیبارویان به مناسبت نور و لطف و رحمت با
تجلّی جمالی شباهت دارد ،پس رخ مهرویان نمودار جمال حق ،و زلف آنان به سبب
سیاهی نمودار جالل حق میباشد(حیدری .)3 17 :1713،
رخ و زلف آن معانی را مثال است
تجلّی گه جمال و گه جالل است
(شبستری)114 :1714،
چه شاید گفت از او کان جای راز است
حدیث زلف جانان بس دراز است
(همان)111 :
به عقیدۀ شیخ شبستری رخ نمودار جمال ،و زلف از آن جهت که سیاه است نمودار
جالل است .الزمۀ تجلّی جمالی لطف و رحمت و قرب به حق است؛ در مقابل تجلّی جاللی
را داریم که موجب قهر و غضب و دوری میباشد ،امّا این دو تجلّی در التزام یکدیگرند و
به اصطالح الزم و ملزومند .یعنی الزمۀ جمال ،جالل است و در جالل ،جمال قرار گرفته
است .به اعتقاد شبستری خدا خیر محض و جمال مطلق است ،همۀ هستی آفریدۀ او و
زیبایی هستی تجلّی جالل و جمال اوست« :تجلّی ،گه جمال و گه جالل است » (شبستری
.)114 :1714
.1-5- 1تجلّی نوری [ شاهد] :تجلّی جمالی ذات مطلق (الهیجی )71 :1773،حق
است به اعتبار ظهور و حضور .فروغ و روشنایی نور ارواح است؛ یعنی فروغ نور تجلّی
است که مخصوص ارواح طیّبه است(الهیجی.)617 :1773،
.6-5-1تجلّی دائمی الهی :اقتضای آن است که همیشه و در هر زمانی عالم هست باشد
(همان.)211 :1773،
 .5-5-1تجلّی شهودی :ظهورحق در صور مظاهر ممکنات را تجلّی شهودی میخوانند
فَخَلَقتُ الخَلقَ اشاره به این معنی است(الهیجی .)7 :1773،عبارت از صور حق است به
صور موجودات عینیّه (الهیجی.)111 :1773،
 .1-5-1تجلّی ظهوری بردو نوع است :یکی عام و دیگری خاص .تجلّی عام را تجلّی
رحمانی (رحمت امتنانی) مینامند که افاضۀ وجود باتمام کماالت ،برتمام موجودات فرموده
و دراین تجلّی همۀ موجودات مساویند و تفاوتی میان آنها وجود ندارد« ،ماتَری فِی خَلق
الرَّحمن مِن تَفاوُت » (ملک .)7/تجلّی دوم را که خاص(فیض) است ،رحیمی میگویند
که فیضان کمال معنوی بر مؤمنان و صدّیقان و عارفان میفرماید ،مثل معرفت و توحید
و رضا و تسلیم و توکل و متابعت اوامر واجب و اجتناب از مناهی(الهیجی .)1 :1711 ،از
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این تجلّی تعبیر به فیض نمودهاند ،در این تجلّی کافر از مؤمن و عاصی از مطیع و ناقص
از کامل ممتاز گشته است(همان.)2 :
بهطورکلّی الهیجی معتقد است که در حقیقت "تجلّی" یک حقیقت بیش نیست ،و
بیشمار بودن آن به علّت وجود ممکنات مختلف و استعدادهای بیحد و حساب آنها
است .چون ممکنات ذاتاً فناپذیرند ،خداوند در هر لحظه به باز آفرینی آنها میپردازد ،و
این گونه است که بار دیگر ممکنات خلق میشوند.
 .3-5-1بررسی تطبیقی تجلّی در مرصادالعباد و شرح گلشن راز
الهیجی و نجمرازی و دیگر عرفا ،اساس خلقت و بنیاد آفرینش را از عشق دانستهاند.
نجمرازی و الهیجی و شبستری معتقدند که با چشم دل و دیدۀ بصیرت میتوان حضرت
حق را مشاهده نمود و خود را در وجود او فانی کرد .رازی عقیده دارد که هر دلی سعادت
دستیابی به تجلّی را ندارد ،بلکه آن موهبتی است از جانب خداوند ،به هر کسی که بخواهد
آن را عطا میکند .الهیجی نیزالزمۀ تجلّی را ظهور حق بر دیدۀ دلِ پاکِ سالک میداند.
طبق نظر شبستری ،که الهیجی نیز آن را تفسیر میکند ،اوّل تعیّنی که از التعیّن متعیّن
شد ،روح اعظم و عقل کل بود که آن را نور محمّدی مینامند .به واسطۀ حقیقت محمّدی
نیز فیض و امتداد به جمیع موجودات دیگر میرسد .نجم رازی نیزمانند الهیجی و
شبستری عقیده دارد که تجلّی اوّل یامبدأ موجودات و مخلوقات و ارواح انسانی ،روح پاک
محمّدی است .محورجهانبینی عرفانی شیخ محمود شبستری و الهیجی و نجم رازی بنا
بر تعالیم ابنعربی– بر اساس نظریّۀ وحدت وجود  -براین مبنا استوار است که پروردگار،
بنیاد ذاتی جهان و خیر محض و جمال مطلق است که الزمۀ این زیبایی ،فیضان و
جلوهگری است ،هر سه عارف این معانی را در آثار خویش بیان داشتهاند .شبستری یک
دوره عرفان نظری وتعالیم ابن عربی را در قالب شعر فارسی بیان نموده است و الهیجی
دقیقا همنوای با او توضیح و تفسیر بیشتری بر مطالب شبستری نوشته است .همچنین
نظریّۀ نجم رازی دربارۀ تجلّی ،مشابه نظر ابنعربی است که در عرفان اسالمی و حکمت
متعالیه فراوان مورد استفاده قرار گرفته است .تأثیرپذیری شبستری و الهیجی و رازی از
اندیشههای ابن عربی مشهود است .رازی و الهیجی نیز هردو معتقدند که عقل نمیتواند
به ماورای مظاهر برسد.
کاربرد اصطالح تجلّی در شرح گلشن راز الهیجی و مرصادالعباد نجم رازی تقریبا
با یکدیگر مشابهت دارد ،مگر در برخی اصطالحات و زبان و بیان آنها؛ با این تفاوت که
مطالب الهیجی قرابت بیشتری با زبان فالسفه و اندیشههای ابن عربی دارد .به نظر میرسد
آبشخور اندیشۀ دو عارف یکی بوده و تجربیّات عرفانی آنان نیز به هم نزدیک است .نجم
رازی بیشتر از تجلّی در قوص صعود و انواع تجلّی بر قلب سالک سخن گفته و انواع آن را
به دقّت برشمرده و توضیح داده ،در صورتی که الهیجی در راستای شرح و تفسیر ابیات
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گلشن راز شبستری ،از هردو نوع تجلّی سخن گفته و به نسبت نجم رازی کمتر به انواع
تجلّی در قوص صعود پرداخته است .در مورد هدف از تجلّی و خلق موجودات عقیدۀ هر
دوی آنها "اظهار"بوده است ،یعنی خداوند اراده کرد که اسما و صفاتش در عالم تحقّق
یابد تا با این کارهم جمال حق مشاهده گردد و هم خداوند متعال شناخته گردد .هردو
عارف بر تکرارناپذیری تجلّی تأکید کردهاند وبر این باورند که هر تجلّی با تجلّی دیگر از
نظر نوع و شدّت و ضعف و آثار متفاوت است(الهیجی.)467 :1711،
.6نتیجهگیری
مبحث تجلّی از مهمترین مباحث جهانبینی عرفانی است .کتاب مرصادالعباد و شرح
گلشنراز دو کتاب ارزشمند عرفانیهستند که در ارتباط با مباحث عرفانی ،بخصوص
مبحث تجلّی ،قابلیّت پژوهش تطبیقی با یکدیگر را دارند .نجم رازی به صورت مفصّل این
مبحث را بیان کرده و الهیجی هم در شرح ابیات گلشن راز در راستای تفسیر ابیات گلشن
راز شبستری به موضوع تجلّی و انواع آن اشاره کرده است .هر دو عارف در این موضوع
تحت تأثیر نظریّۀ ابنعربی بودهاند؛ با این تفاوت که رنگ تأثیرپذیری الهیجی از نجم رازی
بیشتر است .هردو نظریّات فالسفه را در خصوص آفرینش مردود میدانند ،با این تفاوت
که جبههگیری نجم رازی علیه فالسفه بسیار تند و متعصّبانه است و آنان را در ردیف
مالحده و زنادقه میداند و به حاکم زمان توصیه میکند که آنان را به تیغ بیدریغ از پیش
پای بردارد ،ولی انتقاد الهیجی از فالسفه و اهل برهان ،نرمتر است .هردو عارف معرفت
شهودی حق را هدف آفرینش انسان میدانند و بر این باورند که معارف حقیقی و علوم
پنهانی فقط از طریق تجلّی بر قلب عارف و سالک راه حق امکانپذیر است ،البتّه درجات
و آثار تجلّیات حق به اندازۀ مرتبۀ کمالی انسان میباشد .نجم رازی به صورت دقیقتر و
ریزتر به موضوع تجلّی ،بخصوص در قوص صعود ،ورود پیدا کرده و انواع مختلف تجلّی را
برشمرده و توضیح داده ،ولی الهیجی انواع تجلّی را به صورت کلّیتر مطرح کرده و به
ریزهکاری های این موضوع وارد نشده است.
فهرست منابع

 قرآن کریم.-

ابونصر سرّاج ( بی تا ) ،کتاب اللُّمَع فی التّصوّف،تصحیح رینولد آلن نیکلسون،
لیدن  ،1711تهران :چاپ افست.
آملی ،حیدربنعلی( 1116ه) ،تفسیر المحیطاالعظم و البحر الخضم فی تأویل
کتاب اللّه العزیز المحکم ،تهران :چاپ محسن موسوی تبریزی.
ابراهیمی دینانی .غالمحسین( .)1711اسما و صفات حق .تهران :وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی.
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ابن عربی .محیالدّین(1111ق) .فصوص الحکم .التّعلیقات ابوالعالء عفیفی .الطبّعه
الثّانیه .بیروت :دار الکتاب العربی.
 )1766( --------------فصوص الحکم .تحقیق ابوالعال عفیفی .تهران :الزّهرا.بهنام فر ،محمّد( .)1774وحی دل موالنا .چاپ دوم .مشهد :آستان قدس رضوی
(بهنشر).
پارسا .خواجه محمّد( .)1766شرح فصوص الحکم .تصحیح جلیل مسگرنژاد .تهران:
مرکز نشر دانشگاهی.
چیتیک .ویلیام(« .)1737موالنا ،ابن عربی و اندیشه وحدت وجود» ،فصلنامۀ
پژوهشهای فلسفی کالمی ،شماره  .2-6ترجمۀ ابوالفضل محمودی.
حافظ .شمس الدین محمّد( .)1767دیوان غزلیّات .خلیل خطیب رهبر .چاپ
ششم .تهران :صفی علی شاه.
حکمت .نصراهلل(« .)1713وضع و داللت الفاظ در گلشن راز» .فصلنا مۀ شناخت.
شماره  .23صفحه.13-76
حیدری .فاطمه؛ سهیال زینلی («،)1717تقسیمات تجلّی در قلمرو عرفان»،
فصلنامه تخصصی عرفان .سال ششم .شماره .47
رجایی بخارایی .احمد علی( .)1761فرهنگ اشعار حافظ .چاپ پنجم .تهران:
علمی.
رحیمیان ،سعید ( ،)1736تجلّی و ظهور در عرفان نظری .قم :دفتر تبلیغات
اسالمی.
 ،)1711( ------------تجلّی و احکام آن در عرفان عملی محیالدّین ابنعربی .دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه کاشان .شماره نهم .بهار و تابستان .ص -61
.27
زرّین کوب .عبدالحسین( .)1767ارزش میراث صوفیه .چاپ ششم .تهران:
امیرکبیر.
 .)1771( -----------------جستجو در تصوف ایران .چاپ دهم .تهران:امیرکبیر.
 .)1731( ----------------نقش برآب .چاپ دوم .تهران :معین.سجّادی .سیّد جعفر( .،)1732فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی .چاپ سوم.
تهران :طهوری.
سیوطی .عبدالرّحمن بن ابی بکر( .)1741الجامع الصّغیر فی احادیث البشیر
النّذیر .قاهره :المطبعه الخیریّه.
شبستری .شیخ محمود،گلشن راز .چاپ اوّل ،تهران  :طالیه.
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شجاعی .مرتضی(« .)1713امانت الهی از دیدگاه عرفای ایرانی و ابن عربی»،
نشریّۀ دانشکدۀ ادبیّات دانشگاه تبریز .سال  .21بهار و تابستان
شفیعی کدکنی .محمّد رضا .)1711( .دفتر روشنایی .تهران :سخن.
شوقینوبر .احمد (« .)1731تجلّی در عرفان و دیوان حافظ .مجلّۀ هنر و ادبیّات
کیهان اندیشه (ش .11مهر و آبان .صفحه.112- 124
شیرازی .شاه داعی( .)1733نسایم گلشن (شرح گلشن راز) .به کوشش پرویز
عبّاسی .چاپ اوّل .تهران:الهام
طباطبایی .سیّد محمّد حسین ( .)1767تفسیر المیزان .تهران :بنیاد علمی و
فرهنگی عالّمه طباطبایی.
طریحی .فخرالدین بن محمّد ( .)1764مجمع البحرین .تهران :احمد حسینی.
طریقی .عبدالحسین(« .)1713تجلّی در عرفان اسالمی» .فصلنامه عرفان اسالمی،
سال پنجم .شماره  ،16تابستان.
عاملی .شیخ حر( .)1717ترجمۀ جواهر السّنیّه .زین العابدین کاظمی خلخالی،
چاپ دهم .تهران :دهقان.
عطّار نیشابوری .فریدالدّین( .)1734منطق الطّیر .تصحیح سیّد صادق گوهرین.
تهران :علمی و فرهنگی.
عقدایی .تورج(« .)1717جمال شناسی گلشن راز» .فصلنامۀ ادبیّات عرفانی و
اسطوره شناختی .س ( 6ش .)11بهار.
عین القضات همدانی .عبداهلل بن محمّد( .)1716تمهیدات .با مقدّمۀ عفیف عسیران.
تهران :منوچهری.
غنی .قاسم( .)1717تاریخ تصوّف در اسالم و بحث در آثار و احوال حافظ .چاپ
نهم .تهران :زوّار.
فاضلی .سیّداحمد(« .)1712نظام وارۀ تجلّی در مکتب عرفانی ابن عربی».
فصلنامۀ علمی  -پژوهشی دانشگاه قم.،سال هشتم (شمارۀ اوّل) پاییز.
فهیمی ،رضا ،حسینآقا حسینی ،محمّد رضا نصر اصفهانی(" )1771بررسی مفهوم
تجلّی و انواع آن از دیدگاه ابن عربی " دو فصلنامۀ علمی –پژوهشی ادبیّات
عرفانی دانشگاه الزّهرا(س) ،سال سوم (شماره  )6بهار و تابستان .
قیصری ،ابراهیم(" ،)1721تعبیرات عرفانی از آیات قرآنی" ،هشتمین کنگره
تحقیقات ایرانی ،کرمان ،دفتر سوم ،بیست و هفت خطابه ،فرهنگستان ادب و هنر
ایران ،تهران .
قیصری رومی ،محمّدداوود( ،)1732شرح فصوص الحکم ،سیّد جالل الدّین
آشتیانی ،تهران :علمی و فرهنگی.
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کاشانی ،عبدالرّزاق( ،)1731اصطالحات الصّوفیه،تحقیق ابراهیم جعفر ،قم  :بیدار.
کاشانی ،عزّالدین ،مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه( ،)1763عالّمه جالل الدّین
همایی ،چاپ سوم ،تهران  :هما .
کاشانی ،عزالدین( ،)1714مصباح الهدایه ،عفّت کرباسی و محمّد رضا برزگر
خالقی،تهران :زوار.
گوهرین ،سیّد صادق( ،)1716شرح اصطالحات تصوّف ،ج  ،7چاپ اوّل ،تهران :
زوار.
الهیجی ،شیخ محمّد( ،)1773اصطالحات ازمفاتیح االعجاز فیشرح گلشنراز
،کیوان سمیعی ،تهران :محمودی .
الهیجی ،شمس الدّین محمّد( ،)1711مفـاتیح االعجـاز فـی شـرح گلشـن
راز ،تصحیح محمّدرضا برزگر خالقی و عفّت کرباسی ،چاپ هشتم ،تهران :زوّار.
لویزان ،لئونارد(، )1737شیخ محمود شبستری ،ترجمه ی مجدالدین کیوانی،
چاپ اوّل ،تهران :مرکز.
مستملی ،اسماعیل بن محمّد(1767ـ ،)1766شرح التعرّف لمذهب التّصوّف،
تهران  :محمّد روشن.
مشرفی ،نگین(" ،)1711بررسی تاریخی –تحلیلی نظریّههای تجلّی در عرفان
اسالمی " فصلنامۀ علمی  -پژوهشی علوم اسالمی ،سال چهارم (شماره )16
زمستان .
معین ،محمّد( ،)1711فرهنگ فارسی ،چاپ هجدهم ،تهران :امیرکبیر.
موسوی سیرجانی ،سهیال( ،)1711فرهنگ نامۀ تطبیقی ،چاپ اوّل ،تهران :زوّار.
موالنا جالل الدّین بلخی( ،)1711مثنوی معنوی ،تصحیح رینولد نیکلسن ،چاپ
چهارم ،تهران  :پیمان.
مهدوی .بتول؛ سمیّه شجاع (« ،)1771خوانش شارحان گلشن راز از اعیان ثابته
و تطبیق آن با آرای ابن عربی» ،دوفصلنامۀ علمی –پژوهشی ادبیّات عرفانی
دانشگاه الزّهرا(س) .سال سوم ،شمارۀ  .2پاییز و زمستان.
میبدی .رشیدالدّین( .)1777کشف االسرار .به اهتمام علی اصغر همّت .تهران:
چاپخانۀ بانک ملی .
نجمالدّین رازی .عبداهلل بن محمّد( .)1717مرصادالعباد .به اهتمام دکتر محمّد
امینریاحی .چاپ چهاردهم .تهران :علمی و فرهنگی.
نسفی .عزیزالدّین( .)1717انسان کامل .تصحیح ماژیران موله .ترجمه .مقدّمه
سیّدضیاءالدّین دهشیری .چاپ دهم .تهران :طهوری.
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نصر .سیّدحسین( .)1732هنر و معنویّت اسالمی .ترجمۀ رحیم قاسمیان .چاپ
اوّل .تهران :دفتر مطالعات دینی و هنر.
نقدی .اسماعیل( .)1737اصطالحات عرفانی در شرح گلشن راز الهیجی،
معارف .دوره یازدهم(شمارۀ 1و.)4
هجویری .علیّ بن عثمان( .)1732کشف المحجوب .تصحیح ژوکوفسکی .چاپ
چهارم .تهران :طهوری.
یثربی .سیّد یحیی( .)1761سیر تکامل و اصول مسائل عرفان و تصوّف .تبریز:
دانشگاه تبریز.
 .)1771(-----------فلسفه عرفان .چاپ دوم ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی.یونگ .کارل گوستاو( .)1721روان و دین .ترجمۀ پـروین فرامـرزی .تهـران :آسـتان
قـدس رضوی.
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عشق سیّال و سازندۀ مراد و عشق ساکن و سوزندۀ مرید
نسرین فقیه ملک
مریم

مرزبان1

رجبینیا4

چکیده
بسیاری از مفاهیم انتزاعی عرفانی با استفاده از استعارههای مفهومی قابلیّت درک بهتری
پیدا میکنند .احمد غزّالی و شاگرد او عینالقضات همدانی ،عرفای قرن پنجم و ششم
هجری قمری ،در کتابهای خود بیش از هر مفهوم دیگری به مفهوم انتزاعی «عشق»
پرداخته و این مفهوم را به شکلهای گوناگون و زیبایی بیان کردهاند .این پژوهش
استعارههای مفهومی عشق را که در تمهیدات عینالقضات و سوانح احمد غزّالی آمده
است ،بر اساس نظریههای «زلتن کوچش» ،چهرۀ مشهور مطالعات استعارۀ مفهومی ،و نیز
دیگر صاحبنظران این حوزۀ مطالعاتی ،بررسی میکند و پربسامدترین حوزههای مبدأ را
برای بیان مفهوم عشق در تمهیدات و سوانح معرّفی کرده ،شباهتها و تفاوتهای آنها
را بیان میکند .همچنین نشان میدهد که در نگاه هر دو عارف ،نهایت عشق ،یگانهشدن
عاشق با معشوق است؛ با این تفاوت که غزّالی با استفاده از ویژگیهای پویا و سازندۀ عشق
(مانند قدرتمندی و کمالبخشی) ،عاشق را به جایگاه معشوق میرساند و عینالقضات با
استفاده از ویژگیهای ساکن و سوزنده (مانند ویرانگری) ،عاشق را فانی میکند تا در وجود
معشوق ،باقی شود .سپس برای دریافت دید کلّی عرفای آن دوره نسبت به عشق و سیر
تحوّل آن ،انواع این استعارهها را با استعارههای مفهومی رسالۀ عشق و عقل تألیف
نجمالدّین رازی مقایسه کرده و دریافتهایم که عشق قدرتمند اواخر قرن پنجم در قرن
ششم و اوایل قرن هفتم به عشقی صمیمی تغییر یافته است.
واژههای کلیدی :استعارۀ مفهومی ،عشق ،تمهیدات ،سوانح ،رسالۀ عشق و عقل.
 .1مقدّمه

 .1دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه الزهرا
 .2دانشجوی دکتری ادبیات عرفانی ،دانشگاه الزهرا (س)
(س)
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در ادبیات و زبانشناسی امروز ،زبانشناسی شناختی در بسیاری از زمینههای مطالعاتی
تأثیر میگذارد .استعارۀ مفهومی یکی از این پدیدههای زبانی است که نخستین بار در
سال  1711لیکاف و جانسون آن را مطرح کردند .این دو نظریهپرداز معتقدند که
طبقهبندی جهان برای بیان مفاهیم انتزاعی به شیوۀ استعاره است و استعارهها پایۀ مفاهیم
به شمار میروند (لیکاف و جانسون .)441 :4117 ،از دیدگاه زبانشناسی شناختی،
استعاره درک حوزهای مفهومی در قالب حوزۀ مفهومی دیگری است .به بیانی دیگر ،حوزۀ
مفهومی الف همان حوزۀ مفهومی ب است که به آن استعارۀ مفهومی گفته میشود
(کوچش .)11 :1777،یکی از کارکردهای اصلی این استعاره ،کارکرد کشف معنایی آن
است که خواننده را برای درک نوشتههای رمزگونه و شاعرانۀ عرفا یاری میکند .با این
دانش ،مفاهیم انتزاعی بهشکل قابلِ درکی بیان میشوند .تمهیدات عینالقضات و سوانح
احمد غزّالی نیز آثاری کامالً عرفانی و سرشار از مفاهیم انتزاعی عارفانه هستند .عشق
آنچنان ذهن و روح عینالقضات را تحت سیطرۀ خود قرار داده که وی یک تمهید از
تمهیدات دهگانۀ این کتاب را به حقیقت و حاالت عشق اختصاص داده؛ سوانحالعشّاق نیز
نخستین عشقنامۀ مستقّل عرفانی به زبان فارسی است.
در این مقاله پس از بیان نظریههای گوناگون ،به ویژه نظریۀ کوچش دربارۀ استعارۀ
مفهومی و انواع آن ،ابتدا استعارههای مفهومی عشق در کلّ تمهیدات و سوانحالعشّاق،
بررسی میشود ،سپس نوع آنها از جنبههای مختلف (با توجّه به دستهبندیهای
زبانشناسان برجسته) ،تعیین شده ،حوزههای مبدأ و پربسامدترین آنها مشخّص
میگردد .آنگاه به تحلیل و بیان دلیل استفادۀ عینالقضات و احمد غزّالی از این حوزهها
پرداخته میشود و سعی خواهد شد به واسطۀ تحلیل استعارههای مفهومی ،مفهوم عشق
از دیدگاه نویسندگان مورد نظر بیان شود .در انتها برای دریافت دید کلّی جامعۀ آن روزگار
دربارۀ این مفهوم ،حوزههای مبدأ و چگونگی استفاده نجمالدّین رازی (عارف قرن ششم و
هفتم) از استعارههای مفهومی عشق در رسالۀ عشق و عقل ،بررسی گردیده ،با تمهیدات
و سوانح مقایسه میشود.
هدف اصلی از انتخاب اثری از دو عارف بزرگ قرن ششم ،احمد غزّالی و عینالقضات،
برای بررسی و مقایسۀ مفهوم عشق ،دغدغۀ هر دو عارف برای بیان این مفهوم و تعیین
میزان تأثیرپذیری مرید از مراد و بیان شباهتها و تفاوتهای اندیشۀ آنها است.
پرسشهایی که در این پژوهش مطرح میشود ،عبارتند از:
 عینالقضات و احمد غزّالی از چه نوع قلمروهای مبدأ برای بیان مفهوم عشق،استفادهکردهاند؟
 کدامیک از این قلمروها بسامد بیشتری در متن مورد نظر دارد؟ -شباهتها و تفاوتهای دیدگاه مراد و مرید مورد نظر دربارۀ عشق چیست؟
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 با توجه به استعارههای مفهومی موجود در این دو کتاب برای مفهوم عشق ،عشقِ موردنظر عینالقضات و غزّالی را چگونه میتوان تعریف کرد؟
 دیدگاه عینالقضات و غزّالی دربارۀ عشق با نجمالدّین رازی ،عارف همروزگارشان ،چهشباهتها و تفاوتهایی دارد؟
استعارههای مفهومی برای دریافت مفاهیم انتزاعی متون عرفانی نقش مهمّی دارند و
تا کنون پژوهش چندانی دربارۀ استفاده از این نوع استعاره در تمهیدات و سوانحالعشّاق و
مقایسۀ استعارههای مشترک در متون مشابه ،انجام نشده است .فقط زهره هاشمی و
ابوالقاسم قوام ( )1774در مقالۀ «نگرش احمد غزّالی به عشق بر بنیاد نظریۀ استعارۀ
شناختی» به بررسی مفهوم عشق در سوانحالعشّاق پرداختهاند که بهنظر نگارندگان پژوهش
حاضر ،یکی از ایرادهای این مقاله عدم وجود شاهدها و مستندات از متن سوانح است.
بهدلیل فقدان پژوهشی دربارۀ مقایسۀ چگونگی به کارگیری عینالقضات و استادش احمد
غزّالی از استعارۀ مفهومی عشق در آثارشان و نیز نوع نگاه مراد و مرید مورد نظر به عشق،
انجام این پژوهش ضروری به نظر میرسد.
 .1استعارۀ مفهومی
استعاره یا  Metaphorاز واژۀ یونانی  Metaphraگرفته شده و مشتق است از واژۀ
 Metaبه معنای فرا و  Phereinبه معنی بردن (هاوکس .)11 :1711 ،استعاره یکی از
مهمترین روشهای گسترش زبان است؛ کلمات را از سطح حقیقی دور میکند و رابطۀ
میان دو چیز را با واژگانی دیگر به گونهای مجازی القا میکند (همان .)113 ،استعارهها
خصلت مفهومی دارند ،بهنحوۀ اندیشیدن مربوط میشوند و در زبان و جمالت نمایان
میگردند .تفکّر انتزاعی خصلت استعاری دارد و بنابراین هرجا با مفاهیم مجرّد و انتزاعی
سر و کار داریم ،اندیشه شکل استعاری مییابد (داوری اردکانی .)16-12 :1771 ،گادامر
عقیدۀ کانت را مبنی بر اینکه استعاره اندیشه را به جایی فراتر از شهود انتقال میدهد،
تأیید میکند .طبق این نظر ،زمانی که شهود مستقیم غیرممکن است ،فهم از استعاره
مدد میجوید (ساسانی .)713 :1771،کوچش ،نظریهپرداز مطالعات استعارۀ شناختی،
استعاره را درک حوزهای مفهومی در قالب حوزۀ مفهومی دیگری میداند .بنابر نظر او،
حوزۀ مفهومی الف همان حوزۀ مفهومی ب است که به آن استعارۀ مفهومی گفته میشود.
بنابراین استعارۀ مفهومی دو حوزۀ مفهومی دارد که یکی از آنها توسّط دیگری درک
میشود .یکی از دو حوزۀ مفهومی که عبارتهای استعاری از آن استخراج میشود ،حوزۀ
مبدأ و حوزۀ مفهومی دیگر که با این شیوه درک میشود ،حوزۀ مقصد نام دارد (کوچش،
 .)12-11 :1777اساسیترین مسأله در نظریۀ استعارۀ مفهومی ،نگاشت است .این اصطالح
از حوزۀ ریاضیّات گرفته شده است و به انطباقهای استعاری میان مفاهیم مرتبط اشاره
دارد (گرادی .)17 :4113 ،بارسلونا نیز استعاره را نگاشت از قلمرو مبدأ به قلمرو مقصد
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میداند؛ قلمرو مقصد برحسب ساختار مفهومی قلمرو مبدأ درک میشود و مورد استدالل
قرار میگیرد .نگاشت ،مجموعهای از تناظرهاست .اگر نگاشت با نامنگاشت اشتباه
گرفتهشود ،بدفهمی ایجاد میشود .نامنگاشتها از نوع گزاره هستند ،ولی استعاره نگاشت
است ،شکل گزارهای ندارد و مجموعهای از تناظرها میان قلمرو مبدأ و مقصد است
(بارسلونا 111-117 :1771 ،نیز نگ .ساسانی .)112-117 :1771 ،هاشمی برای روشن
کردن مفهوم نگاشت از مثال لیکاف استفاده میکند و مجموعۀ زیر را که مجموعه ای
دارای نظام از نگاشتها یا انطباقهاست ،در مقالۀ خود میآورد (.)146 :1717
نگاشتهای عشق سفر است
مبدأ :سفر
مسافران
وسیلۀ نقلیه
سفر
موانع پیش رو
تصمیمگیری دربارۀ مسیر
مقصد سفر

مقصد :عشق
عاشقان
رابطۀ عاشقانه
حوادث رابطه
مشکالت موجود در رابطه
تصمیمگیری برای رابطه
اهداف رابطۀ عاشقانه

کوچش به تناظرهای مفهومی «انطباق» میگوید؛ زیرا این تناظرها عناصر مفهومی
سازهای حوزۀ ب را بر عناصر سازهای حوزۀ الف منطبق میکنند ( .)41 :1777در تمام
این نگاشتها یا انطباقها ،اصل تغییرناپذیری وجود دارد :نگاشتهای استعاری ،ساختار
ذهنی حوزۀ مبدأ را مطابق با حوزۀ مقصد حفظ میکنند؛ یعنی حوزۀ مبدأ بهطور کامل
نگاشت نمیشود و بخشهایی از آن که با حوزۀ مقصد تطابق ندارد ،حذف میشوند (دینان،
.)167 :4112
از ویژگیهای استعارۀ مفهومی میتوان به نظامپذیری و سامانیافتگی آن اشاره کرد،
یعنی هنگام به کار بردن استعارهای ،یک نظام فکری را از عنصری به عنصر دیگر منتقل
میکنیم (هاشمی.)174 :1717 ،
 .6عشق در اشعار و متون عرفانی
عشق مفهومی است کامالً انتزاعی و عارفان برای توصیف این واژه از عناصر ملموس و از
زبان استعاری یاری جستهاند .آثار عرفانی ،بهویژه عرفای قرن ششم و هفتم ،سرشار از
مفاهیم مجرّد و انتزاعی است .یکی از پربسامدترین واژگان انتزاعی ،عشق است .از همان
قرون نخستین هجری قمری ،عرفا به این نتیجه رسیده بودند که آنچه میتواند عارف را
در انجام عبادت و تحمّل ریاضت ،خستگیناپذیر کند ،آرزوی دیدار خداوند و امید به وصال
اوست .بنابراین اندکاندک مفهوم محبّت و پس از آن عشق ،وارد حوزۀ تصوّف شد و
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بهعنوان مفهومی برای استعارهپردازی شعرا و نویسندگان عارف بهکار گرفته شد .در نیمۀ
دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم ،هنوز لفظ عشق زیاد کاربرد نداشت .در اواخر قرن
چهارم و اوایل پنجم به این واژه اشاره شده ،توجّه به آن از قرن ششم هجری قمری
گسترش یافته و جای محبّت را گرفته است.
 .5عشق در تمهیدات عینالقضات و سوانحالعشّاق
یکی از عرفایی که به مقولۀ عشق توجّه زیادی داشته ،عینالقضات است .با توجه به اینکه
وی از شاگردان احمد غزّالی ،صاحب سوانحالعشّاق بود و این کتاب یکی از عشقنامههای
ارزشمند عرفانی و نخستین اثر مستقل به زبان فارسی دربارۀ عشق است ،میتوان توجّه
فراوان عینالقضات را به این مفهوم انتزاعی ،طبیعی دانست .احمد غزّالی در یکی از
نامههایش به عینالقضات میگوید:
مرد باید که در دریای عشق ،غوّاصی کند ،اگر موج مهر او را به ساحل لطف
اندازد ،فقد فازَ فوزاً عظیماً ،و اگر نهنگ دریای قهرش به قعر فرو برد ،فقد
وقَعَ اَجرُهُ علی اهلل (.)11 :1717
عینالقضات همدانی در تمهیدات میگوید« :از عشق نیز بیان نتوان کرد جز به رمزی
و مثالی که از عشق گفتهشود» ( .)147 :1711کالم او دربارۀ عشق به بیان حلّاج و احمد
غزّالی شبیه است (زرّینکوب .)411 :1771 ،پارهای از سخنان احمد غزّالی رنگ تعالیم
حلّاج را دارد و از همین راه ،نفوذ عقاید حلّاج در عینالقضات ،شاگرد او ،بارزتر میشود
(همان .)116 ،رسالۀ سوانح بیان عشق خداوند است و این عشق بهصورت یکی شدن عشق
و عاشق و معشوق بیان میشود« .تشابه اندیشۀ عینالقضات با تفکّرات استادش در این
است که او نیز اتّحاد را در مراحل نهایی و تکاملی عشق ،امکانپذیر میداند که در آن
مرحله ،شاهد و مشهود یکی میشوند( ».ابوالقاسمی .)42 :1711 ،خواهیم دید که
عینالقضات برای این یکی شدن ،مبدأ آتش را استفاده میکند ،زیرا آتش میسوزاند و
همه چیز را بهشکل خود میگرداند .به قول موالنا:
رنگ آهن محــو رنگ آتش است /زآتشی میالفد و خامشوش است //چون
به سرخی گشت همچون زرّ کان /پس انا النّـار است الفـش بیزبان //شــد
ز رنگ و طبع آتــش محتشم/گـــوید او من آتــشم ،من آتشم
شاید یکی از دالیل استفادۀ زیاد عینالقضات از آتش برای مفهوم عشق ،تأثیر سخنان
و عقاید حلّاج بر او باشد .هجویری ،صاحب کشفالمحجوب دربارۀ حلّاج میگوید:
نقل است درویشی در آن میانه از او پرسید که عشق چیست؟ گفت« :امروز
بینی و فردا و پس فردا» .آن روزش بکشتند .دیگر روز بسوختند و سوم
روزش بر باد دادند .یعنی عشق این است (.)773 -776 :1721
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عینالقضات برای مفهوم عشق ،عالوه برآتش ،مفاهیم ملموس گوناگونی را در نظر
گرفته است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
 .5استعارههای مفهومی مشترک عشق در تمهیدات و سوانحالعشّاق
 .1-5تقسیمبندی استعارهها :استعارهها را میتوان بر اساس نقش شناختی آنها به سه
دستۀ ساختاری ،جهتی و هستیشناختی تقسیمکرد.
 .1-1-1استعارههای ساختاری :در این نوع استعاره ،حوزۀ مبدأ ساختاری معرفتی است
برای شناخت حوزۀ مقصد و کارکرد شناختی آن موجب درک حوزۀ الف با استفاده از
ساختار مبدأ ب میشود (کوچش .)64 :1777،این استعارهها ساختار حوزۀ مبدأ را بر
حوزۀ مقصد منطبق میکنند (همان.)32 ،
 .4-1-1استعارههای هستیشناختی :وظیفۀ شناختی این استعارهها صرفاً اعطای
جایگاه یا وضعیّت هستیشناختی جدید با مقولههای مفاهیم مقصد است تا با این روش،
موارد انتزاعی جدیدی پدید آورد؛ به این معنی که ما تجربههای خود را در قالب اشیا،
اجسام و ظروف بدون مشخّص کردن اینکه منظورمان چه نوع شیء ،جسم یا ظرفی است،
درک کنیم و ساختارهای مبهم را دقیقتر درک کنیم (همان .)61 ،این استعارهها از
مفاهیم مقصد درکی بنیادین به دستمیدهند و مقدّمات فهم استعارههای ساختاری را
فراهم میکنند (همان .)32 ،درواقع آنها بهشکل یک هستومند یا موجودیّت ،تجسّم
مییابند .لیکاف و جانسون از سه نوع استعارۀ هستومند و ماده ،ظرف و شخصیّتبخشی
یاد میکنند ( .)42 :4117با استفاده از استعارههای هستومند و ماده ،با مفهوم مورد
نظرمان بهعنوان ماده رفتار میکنیم .آنها را طبقهبندی و در نهایت استدالل میکنیم.
مثالً میگوییم که عشق بهدلیل سوزاندن وجود عاشق ،با هستومند آتش مفهومی شده
است.
برای استعارههای ظرف ،معموالً از حروف اضافه مانند از ،به  ،در و ...استفاده میشود.
مثالً وقتی از قلعه یا مملکت برای مفهومی کردن واژۀ عشق استفاده میکنیم ،از ظرف
استفاده کردهایم.
سومین نوع از استعارههای هستیشناختی ،جاندارپنداری است .در این نوع استعاره،
ویژگیهای انسانی به پدیدههای غیر انسانی نسبت داده میشود (کوچش.)62 :1777 ،
مثالً در جملۀ «عشق مرا بلعید» ،از این استعاره استفاده شده است.
 .7-1-1استعارههای جهتی :استعارههای جهتی در مقایسه با استعارههای
هستیشناختی ،ساختار مفهومی محدودتری برای مفاهیم مقصد ایجاد میکند .این
استعارهها به جهتهای اصلی مورد استفادۀ انسانها مانند پایین ،باال ،پیرامون و نظیر آن
مربوط میشوند .مثالً در جملۀ «دارم بال درمیآورم» از استعارۀ شادی باالست ،استفاده
شده (همان .)66-62 ،این استعارهها نقش ارزیابی و هماهنگ دارند (همان.)32 ،
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 .1-5مقایسه استعارههای ساختاری :در جدول زیر براساس استعارههای نوع اوّل
یعنی استعارههای ساختاری ،حوزههای مبدأ مشترک برای مقصد عشق در تمهیدات و
سوانح و بسامد وفور استفاده از آنها نشانداده شده است.
حوزۀ
مبدأ

شیء
آتش
انسان
راه
خلعت

تمهیدات

درصد

کار طالب آن است که در خود 41
جز عشق نطلبد( .همدانی،
)71 : 1711
(عشق) هرجا که رسد ،سوزد و 41
به رنگ خود گرداند( .همان،
)73
ای عشق! دریغا که بیان از تو 41
محال است( .همان)142 ،
آنکس که به مجاز قدم در 14
عشق نهد(....همان)111 ،
خلعت عشق ،خود هر کسی را 4
ندهند( .همان)11 ،

سوانح

درصد

من فارغم از هر دو ،مرا
عشق تو بس( .غزّالی،
)1 :1727
و هیزمِ آتش عشق آید.
(همان)71 ،

1

و آن خطایی است که
برعاشق رود از قهر عشق.
(همان)46 ،
قدمی هست در عشق،
بوالعجب( .همان)11،
او اهلیّت خلعت عشق یابد.
(همان)24 ،

4
41
6
4

بیشتر عرفا اعتقاد دارند که نمیتوان دربارۀ عشق سخن گفت و عشق در عبارت
نمیگنجد .موالنا دربارۀ عشق میگوید« :هرچه گویم عشق را شرح و بیان /چون به عشق
آیم خجل باشم از آن» .سنایی نیز میگوید« :شرع را دست عقل کی سنجد؟ /عشق در
ظرف حرف کی گنجد».
عینالقضات در تمهیدات میگوید« :دریغا از عشق چه توان گفت و از عشق چه نشان
شاید داد و چه عبارت توانکرد» ( .)73-76 :1711احمد غزّالی نیز اعتقاد دارد که «حدیث
عشق در حروف نیاید و در کلمه نگنجد» ( .)1 :1727با وجود این میتوان تا حدّی دیدگاه
کلّی عرفا را نسبت به این مفهوم شگفتانگیز با توجّه به نوع استعارههایی که
استفادهکردهاند ،دریافت.
لیکاف و جانسون از سه نوع استعارۀ هستومند و ماده ،ظرف و شخصیّتبخشی که
زیرمجموعۀ استعارههای هستیشناختی هستند ،یاد میکنند .طبق این تقسیمبندی،
قلمروهای حسّی به دو گروه اصلی جاندار و بیجان ،سپس گروه جاندار به گیاه ،حیوان و
انسان و گروه بیجان به ظرف و غیرظرف و نیز هر کدام از هستومندهای ظرف و غیرظرف
به طبیعی و غیرطبیعی تقسیمبندی میشود (لیکاف و جانسون.)42 :4117 ،
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 .6-5انواع هستومندها در تمهیدات:
در جدول زیر براساس استعارههای هستیشناختی ،انواع هستومندها در تمهیدات همراه
با بسامد استفاده از آنها و نیز ویژگی برجستۀ هستومند در متن نشان داده شده است.
تمهیدات

ویژگی برجستۀ
هستومند در متن

گیاه
حیوان

جاندار
انسان

هستومند
ظرف

در مجموع %71
 انسان (عام)%41
 راهنما و مراد%1
 -حریف%4

بیجان

طبیعی
غیرطبیعی راه %14
در مجموع %42
 آتش% 41طبیعی
 -مادۀحیاتی%11

غیرظرف
در مجموع %43
غیرطبیعی  -شیء %41
 -خلعت %4

قدرتمندی ،دارای کمال
بودن ،با خبر بودن،
اندوهگین بودن،
حیلهگری ،سفرکردن،
سوارکاری ،بلعیدن،
زیبایی ،یاریگری،
هدایتگری
اهمّیّت و دشواری
یگانهسازی با خویش،
نابودگری در خدمت
یگانهسازی ،نیرو بخشی،
زندگیبخشی
ارزشمندی ،بینشان بودن،
دور از دست بودن ،پنهان
بودن ،عظمت

با توجّه به جدول باال میبینیم که عینالقضات تنها از یک نوع هستومند جاندار یعنی
انسان استفاده کرده است و با او سخن میگوید (همان .)142 ،این انسان یا قدرتمند است،
چنانکه میگوید «مسکین دل من ضعیف و عشق تو قوی است» (همدانی)111 :1711 ،؛
یا آگاه و باخبر است ،چنانکه میگوید« :در آن مقام جز عشق خبر ندارد» (همان)437 ،؛
یا حیلهگر است ،چنانکه میگوید« :اگر عشق ،حیلۀ تمثّل نداشتی ،همۀ روندگان راه کافر
شدندی» (همان)147 ،؛ یا از ویژگیهای دیگری مانند دارای کمال بودن ،اندوهگین بودن،
سفرکردن ،سوارکاری ،بلعیدن ،زیبایی ،یاریگری ،هدایتگری برخوردار است (همان،
 411 ،143 ،116 ،112 ،111و .) ...عینالقضات از هستومندهای بیجان ظرف طبیعی
مانند آسمان ،باغ و ...اصالً استفاده نکرده و از میان هستومندهای بیجان ،تنها هستومند
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بیجان ظرف غیرطبیعیِ راه را با ویژگی برجستۀ اهمّیّت و دشواری بهکار برده است و
میگوید« :اندر ره عشق سرسری نتوان رفت».
بیشتر هستومندهایی که عینالقضات بهکارمیبرد ،بیجان و ساکن هستند .او از میان
هستومندهای بیجان غیرظرف به آتش و شیء توجّه بیشتری دارد .شیءانگاری و آتش
دانستن عشق ،دیدگاه کلّی وی را نسبت به عشق بیانمیکند .عشق را شیئی میداند که
عاشق همواره برای یافتنش در جستجو است ( )71 :1711و هر که سهم بیشتری از آن
داشته باشد ،معشوق را بهتر و زیباتر خواهد دید (همان .)411 ،او بیشتر ویژگی ارزشمندی
و عظمت عشق را در نظر دارد و میگوید« :هر کسی خود الیق عشق نباشد» (همان،
)111؛ یا «از عشق چه توان گفت؟» (همان .)73 ،نهایت عشق در نظر عینالقضات آن
است که میان عاشق و معشوق ،فرقی نباشد و هر دو یکی شوند (همان )112 ،و برای این
یکی کردن ،از یک هستومند بیجان غیر ظرف طبیعی یعنی آتش در نقش عشق استفاده
میکند .آتشی که عاشق ،معشوق ،انانیّت و هستی را میسوزاند و به رنگ خود درمیآورد
(همان73 ،76 ،و )...و وجود عاشق را نابود میکند (همان .)143 ،وی از کارکرد نابودگری
آتش برای یگانهسازی و اتّحاد میان عاشق و معشوق بیشتر از کارکردهای دیگر
استفادهکرده است و میگوید« :چون عشق سرایت کند به معشوق ،معشوق همگی عاشق
را به خود کشد و بخورد» (همان .)111،او از ویژگیهای دیگر آتش مانند نیروبخشی نیز
برای بیان عشق استفاده کرده است (همان).
 .5-5انواع هستومندها در سوانح:
در جدول زیر براساس استعارههای هستیشناختی ،انواع هستومندها در سوانح همراه با
بسامد استفاده از آنها و نیز ویژگی برجستۀ هستومند در متن نشانداده شده است.
سوانح

هستومند

جاندار

گیاه

در مجموع % 3/2
 گیاه % 1/2 درخت % 1/2 دانه % 7 -میوه % 1/2

ویژگی برجستۀ
هستومند در متن
رویش ،ارزشمندی ،باروری
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حیوان

انسان

بیجان ظرف

نابودگری،
در مجموع %7
 حیوان وحشی و سعادتمندسازی ،رهایی،متغیّر بودن
مردمخوار %7
 هما %1 مرغ %7 بوقلمون %1 نهنگ %1قدرتمندی و شکوه ،دارای
در مجموع %23
کمال بودن ،اقبال و ادبار
 انسان %41داشتن ،عزّت ،خانه و
 پادشاه وتمکّن داشتن ،همّت
سلطان %1
داشتن ،مرکب داشتن،
 معشوق %6اختیار داشتن ،شجاعت،
 صیّاد % 1/2 جنگاور  % 1/2متصرّف بودن انباز %1 مسافر %1 رعیّت%1 طالب %1 مطلوب %1 جوینده %1 عاشق%1در مجموع  % 1/2وسعت و فراگیری ،باریدن،
زیبایی ،ارزشمندی
 دریا %7 زمین %4طبیعی
 آسمان%1/2 باغ %1اهمّیّت و دشواری ،عظمت،
در مجموع %17
اسکاندهندگی
 راه %6 مکان %4غیرطبیعی
 آشیانه%1/2 قصر % 1/2 -والیت %1
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در مجموع %11
 آتش %4 آفتاب وخورشید %1
طبیعی
 گوهر %1 شهاب %1 مروارید %7در مجموع %17
 شیء %1غیرظرف
 آینه %7 قبله %7 غذا % 1/2 شمشیر % 1/2غیرطبیعی
 زین %1 لگام %1 سالسل%1 زهر ناب %1 شکار %1 -گنج %1

تابندگی ،روزیرسانی،
ارزشمندی

ارزشمندی ،یکسانی،
تقدّس ،روزیرسانی،
مهارکنندگی ،نابودکنندگی

هرچند احمد غزّالی استاد عینالقضات بود و اندیشۀ عشق را او در وجود این مرید
وفادار پروراند ،نگاهش نسبت به این مفهوم انتزاعیِ بحثبرانگیز با عینالقضات متفاوت
است .غزّالی در  %23از استعارههایی که برای بیان عشق آورده ،از انسان و زیرمجموعههای
آن مانند سلطان ،معشوق و ،...استفادهکرده است .شاید این نکته ،بیانگر زنده ،زایا و پویا و
قدرتمند بودن عشق از دیدگاه وی باشد .عشق از دید او انسانی قدرتمند است که عقل
بشر را به یغما میبرد (غزّالی )41 :1727 ،و بر مرکب جان آدمی مینشیند (همان)71 ،
و نیز بر تمام جهان سلطنت میکند (همان.)27 ،
با دقّت در جدول باال درمییابیم که احمد غزّالی برخالف مریدش بیشتر از
هستومندهای جاندار بهویژه انسان برای بیان مفهوم عشق استفاده کرده است.
نوعی از استعارههای هستیشناختی ،جاندارپنداری است .در این استعاره ،ویژگیهای
انسانی به پدیدههای غیر انسانی داده میشود (کوچش .)62 :1777 ،در جدولهای باال
میبینیم که مبدأ انسان و زیرمجموعههای آن در اثر هر دو عارف به ویژه در سوانحالعشّاق،
بسامد باالیی دارد :ای عشق! دریغا که بیان از تو محال است (همدانی)142: 1711،؛ عشق
را همّتی هست که معشوق ،متعالیصفت خواهد (غزّالی.)17 :1727 ،
البتّه هرچند مبدأ انسان در سوانح بیشترین بسامد را دارد ،چنین به نظر میرسد که
غزّالی مانند سعدی شیرازی -که تمام جهان را خرّم از وجود معشوق میداند -در همۀ
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پدیدهها معشوق را میبیند و به همین دلیل از مبدأهای متعدّدی برای بیان عشق استفاده
کرده است .او برای توصیف عشق ،پنجاه و یک مبدأ (از قبیل راه ،پادشاه ،آفتاب ،قلعه،
نهنگ و )...را با ویژگیها و کارکردهای متفاوت آورده است .گاهی عشق را مانند مرغ آزاد
و رها میپندارد (همان ،)17،گاهی آن را شکاری در دست صیّاد میداند (همان،)17 ،
گاهی غذای عاشق است (همان )3 ،وگاهی مانند حیوانی درّنده او را میبلعد و چیزی باقی
نمیگذارد (همان .)47 ،بیشتر هستومندهای بهکار رفته در کتاب غزّالی ،قدرتمند،
ارزشمند و سازندهاند و عاشق را به اوج میرسانند .هستومند جاندار انسان در سوانحالعشّاق
قدرتمند است .غزّالی میگوید« :هنوز عشق ،تمام والیت نگرفته است» (همان .)47 ،پاول
وِرث برای نخستین بار اصطالح کالناستعاره و خرداستعاره را به کار برد .کالناستعارهها
ممکن است بروز واضح و صریحی نداشته باشند ،امّا همۀ آنها تمایل دارند که بهشکل
استعارههای خرد ،ظاهر شوند (کوچش .)27 :1777 ،مثالً «عشق انسانی قدرتمند است»
کالناستعارهای است که به واسطۀ آن خرداستعارۀ «عشق سلطان است»« ،عشق جنگاور
است» و «عشق صیّاد است» در سوانحالعشّاق ایجاد شدهاند.
بیشتر ویژگیهای دیگرِ هستومند انسان در سوانح از قبیل دارای کمال بودن ،عزّت
داشتن ،خانه و تمکّن داشتن ،همّت داشتن ،مرکب داشتن ،اختیار داشتن ،شجاعت و
متصرّف بودن ،زیرمجموعۀ ویژگی برجستۀ قدرتمندی و شکوه هستند .صاحب سوانح
میگوید« :عشق را همّتی است که او معشوق متعالیصفت خواهد» (همان.)17 ،
هستومند جاندار گیاه در این اثر با ویژگی برجستۀ ارزشمندی ،رویش و باروری بهکار
رفته است .غزّالی میگوید« :دانۀ عشق جمالش چینۀ هر مرغ نیست» (همان،)22 ،
«درخت عشق همیروید از میانۀ دل» (همان )13 ،و یا «گاه عشق ،تخم بود و روح زمین
تا وقت چه اقتضا کند که چه بارد» (همان .)2 ،هستومند جاندار حیوان بیشتر با ویژگی
برجستۀ سعادتمندسازی ،رهایی و نابودسازی بهکار رفتهاست .غزّالی میگوید« :او مرغ
خود است و آشیان خود است ،پر خود است و بال خود» (همان .)17 ،در جایی عشق را
همایی میداند که برسر هرکس سایه اندازد ،او را سلطان میکند (همان )11،و در جایی
دیگر آن را مردمخواری میپندارد که از انسان چیزی باقی نمیگذارد (همان.)77 ،
احمد غزّالی هفت هستومند بیجان ظرف طبیعی و شش هستومند ظرف غیرطبیعی
در سوانح بهکار برده و در بیشتر آنها برای بیان مفهوم عشق ،از ویژگیهای سازنده و
شکوهمندی (مانند وسعت و فراگیری ،زیبایی ،عظمت و ارزشمندی) استفاده کرده است.
همچنین برای بیان مفهوم عشق ،پنج هستومند بیجان غیرظرف طبیعی و یازده هستومند
غیر ظرف غیرطبیعی در سوانح به کار برده و در بیشتر آنها نیز از ویژگیهای سازنده (از
قبیل ارزشمندی ،تابندگی ،روزیرسانی و قدرتمند) استفاده کرده است .حتّی نوع استفادۀ
غزّالی از هستومند آتش -که ویژگی اصلی آن در بیشتر آثار عرفانی منظوم و منثور
سوزندگی و نابودسازی در جهت یگانهسازی عاشق با معشوق است -با دیگر عرفا تفاوت
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دارد و بیشتر جنبۀ روشنیبخشی و قدرتمندی آن را درنظر دارد .مثالً در جایی میگوید:
«هر کجا شعلۀ آتش عشق ،پرتو اندازد ،عقل فسردهطبع ،خانه بپردازد» (همان.)64 ،
شباهتهای هستومندهای تهمیدات و سوانح
 در هر دو کتاب ،هستومند انسان درصد باالیی را به خود اختصاص دادهِ و برجستهترینویژگی هستومندِ بهکاررفته در هر دو متن ،قدرتمندی است؛ البته وجود این قدرت در
سوانح چشمگیرتر است و ویژگیهای دیگر (از قبیل عزّت ،خانه و تمکّن داشتن ،همّت
داشتن ،مرکب داشتن ،اختیار داشتن ،شجاعت و متصرّف بودن) زیر مجموعۀ قدرتمندی
قرار میگیرند.
 راه که هستومند بیجان ظرف غیرطبیعی است ،در هر دو کتاب با ویژگی اهمّیّت ودشواری برجستهسازی شده است.
 شیء شدگی در هر دو کتاب بهویژه در تمهیدات ،درصد باالیی دارد و در هر دو متنویژگی ارزشمندی شیء ،برجسته است.
تفاوتهای هستومندهای تهمیدات و سوانح
 احمد غزّالی برای بیان مفهوم عشق ،بیشتر از هستومندهای جاندار استفادهکرده؛ ولیعشق در نگاه عینالقضات بیشتر با هستومندهای بیجان تعریف شده است.
 عینالقضات از میان هستومندهای جاندار ،تنها به انسان توجّه دارد؛ درحالیکه احمدغزّالی از هستومندهای گیاه و حیوان نیز برای بیان مفهوم عشق استفاده کرده است.
این نکته نمایانگر گسترۀ وسیع دیدگاه غزّالی نسبت به عشق است.
 ویژگی بیشتر هستومندها در تمهیدات ساکن و سوزنده و فانیکننده ولی در سوانح،قدرتمند ،پویا و سازنده است.
 ویژگی بارز هستومند آتش در سوانح روشنیبخشی و قدرتمندی و در تمهیداتنابودسازی عاشق در جهت یگانهسازی با معشوق است.
 با اینکه هدف عشق در هر دو کتاب یگانهسازی عاشق و معشوق است ،عشق غزّالیعاشقِ مطیعِ امرِ معشوق و طالب حقیقت را به کمال میرساند و با معشوق یگانه میکند؛
امّا عشق عینالقضات ،عاشق بیاختیار و ساکن را میسوزاند و با نابودکردنش ،جلوۀ
معشوق را در وجودش متجلّی و روحش را با معشوق یگانه میکند.
 .1-5مقایسۀ انواع استعارههای عشق :برای دانستن دید کلّی عرفای آن دوره
نسبت به عشق ،انواع استعارههای عشق در تمهیدات و سوانحالعشّاق با رسالۀ عشق و عقل
تألیف نجمالدّین رازی (عارف قرن ششم و هفتم هجری قمری) بهکمک جدول زیر مقایسه
میشود:
هستوم
ند

جاندار

رسالۀ عشق و عقل

ویژگی برجستۀ
هستومند در متن
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گیاه
حیوان
انسان

ظرف

طبیعی
غیرطبیعی
طبیعی

دانه % 2/2
در مجموع %7
 رفرف % 7 هما %7در مجموع %47
 انسان%41 -راهنما %4

بیجان

غیرظرف
غیرطبیعی

کشتی % 2/2
در مجموع %21
 آتش % 14 نور % 7 ماده % 7 گوهر% 7 قاف% 7در مجموع % 11/2
 شیء % 7 کمند%2/2 -شراب %7

ارزشمندی
راهبری و هدایتگری،
سعادتمندسازی
قدرت ،غارتگری ،منتظر
بودن ،تغییر کردن ،روی
نمودن ،هدایتگری
راهبری و هدایتگری
قدرتمندی ،سوزندگی،
نابودگری در جهت
یگانهسازی با معشوق،
ارزشمندی ،روشنیبخشی،
زندگیبخشی ،عظمت و
دستنیافتنی بودن
ارزشمندی ،رهاییبخشی،
مستکنندگی

نجمالدیّن رازی نیز مانند عینالقضات به عشق مینگرد .آتش دانستن عشق در رسالۀ
او بیشترین بسامد را دارد و معتقد است عاشقی به وصال معشوق دست مییابد که عشقِ
دارای صفت آتش (رازی )64 :1724 ،آتشوار او را فنا کند (همان .)21 ،ویژگی نابودگری
آتش در جهت یگانهسازی با معشوق در کتاب او بیشترین بسامد را دارد ،با وجود این،
نجمالدّین از ویژگیهای دیگر آتش نیز (مانند قدرتمندی) استفادهکرده است؛ چنانکه
میگوید« :هر کجا شعله آتش عشق ،پرتو اندازد ،عقل فسردهطبع خانه پردازد» (همان،
 .)64نجمالدّین نیز مانند عینالقضات برای بیان عشق ،بیشتر از هستومندهای بیجان
استفاده کرده است .از قرن ششم به بعد ،بیشتر عرفا بارها مبدأ آتش را برای بیان مفهوم
عشق استفادهکردهاند و به نظر میرسد بیشتر آنها کارکرد شناختی فنای وجودی ،از بین
بردن انانیّت و یکسان و همرنگکنندگی آتش را در نظر داشتهاند.
مولوی میگوید« :عشق آن شعلهست کو چون برفروخت /هرچه جز معشوق باقی جمله
سوخت» سنایی نیز چنین میگوید« :آتش عشق سنایی تیز کن ای ساقیــا! /در دهیدش
آب انگور نشاطانگیز را»
میتوان گفت که این مقایسه نشاندهندۀ تحوّل مفهوم عشق از اواخر قرن پنجم تا
اوایل قرن هفتم نیز میباشد؛ بهایندلیل که در دورۀ احمد غزّالی ،مفهوم عشق و اتّحاد با
معشوق تازه جریان یافته بود و تا قبل از سوانحالعشّاق کمتر اثری را میتوان یافت که
بهطور مستقل به مفهوم عشق پرداخته باشد و در بیشتر آثار از محبّت سخن میرفت.
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غزّالی نیز تحت تأثیر همین فضای فکری ،عشق به خداوند را سلطان و فرد قدرتمندی
میداند که میتواند انسان مطیع را به کمال و به جایگاه پروردگار برساند؛ درحالیکه در
کتاب مرید غزّالی و نیز رسالۀ عشق و عقل ،پروردگار معشوقی صمیمی است که عاشق را
میسوزاند و همرنگ خویش میکند.
 .1نتیجهگیری
نتایج حاصل از پژوهش گویای آن است که عینالقضات در تمهیدات راه رسیدن به معشوق
را رهایی از قید و بند و فنا و یکی شدن با او بهوسیلۀ عشق میداند .او برای این یکی
شدن ،بیشتر کارکرد شناختی آتش را بهدلیل سوزاندن هستی ،وجود مادی و خودبینی و
نیز یکسان و همرنگِ خود کردن آنچه را میسوزاند ،به کار میبرد .مبدأ شیء و آتش در
تمهیدات عینالقضات از بسامد بیشتری برخوردار است و نسبت به احمد غزّالی برای بیان
مقصد عشق ،از مبدأهای محدودتری استفاده کرده است .شیءانگاری و آتش دانستن
عشق ،دیدگاه کلّی وی را نسبت به عشق ،بیان میکند .عینالقضات از کارکرد نابودگری
آتش برای یگانهسازی و اتّحاد میان عاشق و معشوق استفاده میکند.
نجمالدیّن رازی نیز مانند عینالقضات به عشق مینگرد .آتش دانستن عشق در رسالۀ
او بیشترین بسامد را دارد .او معتقد است عاشقی به وصال معشوق دست مییابد که عشقِ
دارای صفت آتش (رازی ،)64 :1724 ،آتشوار او را فنا کند (همان.)21 ،
احمد غزّالی استاد عینالقضات بود و اندیشۀ عشق را او در وجود این مرید وفادار
پروراند ،اما نگاهش نسبت به این مفهوم انتزاعیِ بحثبرانگیز با عینالقضات متفاوت است.
غزّالی در  %23از استعارههایی که برای بیان عشق آورده است ،از انسان و زیرمجموعههای
آن (مانند سلطان ،معشوق و )...استفاده کرده است .این نکته ،بیانگر زنده ،زایا و پویا و
قدرتمند بودن عشق از دیدگاه اوست .اگرچه مبدأ انسان در سوانح بیشترین بسامد را دارد،
چنین به نظر میرسد که غزّالی مانند سعدی شیرازی -که تمام جهان را خرّم از وجود
معشوق میداند -در همۀ پدیدهها معشوق را میبیند و به همین دلیل از مبدأهای متعدّدی
برای بیان عشق استفاده کرده است.
براساس استعارههای هستیشناختی نیز درمییابیم که عینالقضات از میان
هستومندهای جاندار ،فقط به انسان توجّه دارد؛ درحالیکه احمد غزّالی از هستومندهای
گیاه و حیوان نیز برای بیان مفهوم عشق استفاده کرده است .این نکته نمایانگر گسترۀ
وسیع دیدگاه غزّالی نسبت به عشق است .بر خالف احمد غزّالی که هفت هستومند ظرف
طبیعی و شش هستومند ظرف غیرطبیعی در سوانح بهکار برده است ،عینالقضات از
هستومندهای بیجان ظرف طبیعی (مانند آسمان ،باغ و )...اصالً استفاده نکرده و در
مقایسه با غزّالی نیز هستومندهای بیجان ظرف غیر طبیعی را بسیار اندک بهکار برده
است.
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نتایج حاصل از مقایسۀ سوانح و تمهیدات ،نشانداد که در هر دو کتاب هستومند انسان
درصد باالیی را به خود اختصاص داده و برجستهترین ویژگی هستومند بهکاررفته در هر
دو متن ،قدرتمندی است .البته وجود این قدرت در سوانح چشمگیرتر است و ویژگیهای
دیگر (از قبیل عزّت ،خانه و تمکّن داشتن ،همّت داشتن ،مرکب داشتن ،اختیار داشتن،
شجاعت و متصرّف بودن) زیرمجموعۀ قدرتمندی قرار میگیرند .راه که هستومند بیجان
ظرف غیرطبیعی است ،در هر دو کتاب با ویژگی اهمّیّت و دشواری برجستهسازی شده
است .شیءشدگی در هر دو کتاب (بهویژه در تمهیدات) ،درصد باالیی دارد و در هر دو
متن ویژگی ارزشمندی شیء ،برجسته است .ویژگی بیشتر هستومندها در تمهیدات،
ساکن و سوزنده و فانیکننده ولی در سوانح ،قدرتمند ،پویا و سازنده است .ویژگی بارز
هستومند آتش در سوانح ،روشنیبخشی و قدرتمندی و در تمهیدات ،نابودسازی عاشق در
جهت یگانهسازی با معشوق است .بااینکه هدف عشق در هر دو کتاب یگانهسازی عاشق
و معشوق است ،عشق غزّالی ،عاشقِ مطیعِ امر معشوق و طالبِ حقیقت را به کمال میرساند
و با معشوق یگانه میکند؛ امّا عشقِ عینالقضات ،عاشقِ بیاختیار و ساکن را میسوزاند و
با نابودکردنش ،جلوۀ معشوق را در وجودش متجلّی و روحش را با معشوق یگانه میکند.
نتایج بررسی هستومندها در رسالۀ عشق و عقل نشان داد که نجمالدیّن رازی ،عارف
قرن ششم و هفتم ،نیز مانند عینالقضات به عشق مینگرد .آتش دانستن عشق در رسالۀ
او بیشترین بسامد را دارد.
مقایسۀ مفهوم عشق در تمهیدات ،سوانح و رسالۀ عشق و عقل ،نشاندهندۀ سیر تحوّل
این مفهوم از اواخر قرن پنجم تا اوایل قرن هفتم است ،بهایندلیل که در دورۀ احمد
غزّالی ،مفهوم عشق و اتّحاد با معشوق تازه جریان یافته بود و تا قبل از سوانحالعشّاق کمتر
اثری را میتوان یافت که به مفهوم عشق بهطور مستقل پرداخته باشد و در بیشتر آثار از
محبّت سخن میرفت .غزّالی نیز تحت تأثیر همین فضای فکری ،عشق به خداوند را سلطان
و فرد قدرتمندی میداند که میتواند انسان مطیع را به کمال و به جایگاه پروردگار برساند،
در حالیکه در کتاب مرید غزّالی و نیز رسالۀ عشق و عقل ،پروردگار معشوقی صمیمی
است که عاشق را میسوزاند و همرنگ خویش میکند.
منابع
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عوامل پیدا و ناپیدای مؤثر در روند برقراری ارتباط (عوامل ظاهر حال و
حال غیرظاهری)
محبوبه همتیان

1

چکیده
در شکلگیری کالم عوامل متعددی مؤثر است که متکلم و مخاطب از عناصر اصلی آن بهشمار
میآیند .این عوامل ویژگیهایی دارد که در بالغت سنتی از آنها با اصطالح «حال» نام برده
میشود و هر یک از آنها در دو سطح ظاهری و غیرظاهری قابل بررسی است.
عالوهبر متکلم و مخاطب ،خود کالم نیز ویژگیها یا در اصطالح ،احوالی دارد که یا در روساخت
آن نمایان است یا از الیههای درونی و معنایی آن دریافت میشود .این خصوصیات نیز در چگونگی
برقراری ارتباط کالمی و نحوۀ انتقال پیام نقشی تعیینکننده دارد.
بررسی ویژگیهای این سه عنصر اصلی در دو سطح ظاهر و غیرظاهر در تبیین چرایی
ویژگیهای یک کالم دارای اهمیت است .در این پژوهش ابتدا جایگاه بحث اقتضای حال در
کتابهای بالغی و دیدگاههای گوناگون در این زمینه بیان میشود سپس با نقد و بررسی
دیدگاههای بالغی سنتی دراینباره با استفاده از این مطالب سعی شده است با در نظر گرفتن
تمامی عناصر برقراری هر ارتباط کالمی ،تمام احوال آنها و مقتضیات ناشی از آنها تعریف شود.
البته در این پژوهش از میان عناصر یک ارتباط کالمی صرفا متکلم ،مخاطب و کالم بررسی شده
است و با بیان جایگاه این عوامل در شکلگیری کالم ،خصوصیات ظاهر و غیرظاهر هر یک بررسی
و نحوۀ تأثیرگذاری آنها تبیین میشود.
واژههای کلیدی :ارتباط کالمی ،عوامل ایجاد ارتباط کالمی ،اقتضای حال ،ظاهر حال ،حال
غیرظاهر.

 .1مقدمه
در اغلب کتابهای بالغی سنتی ،بالغت را سخن گفتن به اقتضای حال تعریف کردهاند؛
«البالغه فی الکالم مطابقه لمقتضی الحال مع الفصاحه» (خطیب قزوینی )77 :1774 ،و
بلیغ را نیز کسی میدانند که مطابق با اقتضای حال سخن بگوید .اغلب نیز در ادامه،
اقتضای حال را اینگونه تعریف کردهاند« :الحال :هو األمر الداعی فی المتکلم إلی أن یعتبر
مع الکالم الذی یؤدی به اصل المراد خصوصیه ما ،و هو المقتضی الحال» (تفتازانی ،؟:
 )146و یا «فمقتضی الحال هو اإلعتبار المناسب الحال و المقام» (همان .)141 ،درواقع
 .1استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
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بالغیون سنتی مقتضای حال را بیشتر در رعایت مقتضای حال مخاطب و خواننده محدود
کردهاند (صیادکوه.)111 :1712 ،
هاشمی در جواهر البالغه دو لفظ «حال» و «مقتضی» را اینگونه تعریف میکند:
«حال الخطاب «و یسمی بالمقام» هو األمر الحامل للمتکلم علی أن یُورَدَ عبارته علی صوره
مخصوصه دون أخری .و المقتضی «یُسمَّی األعتبار المناسب» هو الصوره المخصوصه التی
تورد علیها العباره» (هاشمی.)76 :1717 ،
چنانکه از این تعاریف مشخص است «حال» را صورت و ظاهر کالم تعریف کرده و
مقتضی را صورت مخصوصی میدانند که عبارت بر اساس آن بیان شده است.
و حتی گاهی «اعتبار تناسب» یا همان «مقتضی حال» را امری میدانند که متکلم بر
اساس ذوق و سلیقۀ خود یا بر اساس تتبع در آثار بلیغان درمییابد:
و المراد باالعتبار المناسب :األمر الذی إعتبره المتکلم مناسبا بحسب
السلیقه أو بحسب تتبع تراکیب البلغاء تقول إعتبرت الشیء إذا نظرت الیه
و راعیت حاله و إعتبار هذا األمر فی المعنی أوال و بالذات و فی اللفظ ثانیا
و بالعرض (همان.)141 ،
هر کالم بهنوعی ابزار برقراری ارتباط بین متکلم و مخاطب یا مخاطبان است و در
برقراری هر ارتباط هر یک از این سه عامل وجود دارد که بررسی اقتضای حال آنها در
بررسی بالغت یک اثر و بلیغ بودن متکلم مؤثر است.
اما بالغیون سنتی بحث اقتضای حال را صرفا رعایت ظاهر کالم از سوی متکلم
میدانند ،بر وجهی که ظاهر کالم مطابق با حال مخاطب باشد و بتواند به بهترین شیوه
منظور متکلم را به مخاطب منتقل کند.
برخی از صاحبنظران معتقدند که بالغت سنتی از فن خطابۀ یونانیان متأثر است و
این تعریف ذکر شده در کتابهای سنتی بالغت نیز به این سبب بوده است که صرفا
شرایط خطابه در نظر گرفته شده و به تفاوتهای میان خطابه و یک متن ادبی توجه نشده
است .درواقع طرح بحث رعایت مقتضای حال را در بالغت سنتی تحت تأثیر فن خطابۀ
ارسطو میدانند (شمیسا .)44 :1716 ،در صورتیکه اقتضای حالی که در ادب و علم معانی
معروف است با این دیدگاه تفاوت دارد (طاهری.)16 :1714 ،
البته این مسأله نزد برخی از صاحبنظران محل تردید است .آنها معتقدند اصل این
نوع تفکر نزد معتزله و مخصوصا جاحظ سابقه دارد و بیشک در بالغت عربی رکن اصلی
بهشمار میرود .نظیر این فکر را در کتاب خطابۀ ارسطو و حتی در کالم افالطون نیز
میتوان یافت؛ اما بعید بهنظر میرسد که معتزله آن را از یونانیان گرفته باشند .در هر حال
اهمیت آن در بالغت اسالمی قابل انکار نیست (زرینکوب.)33-14 :1731 ،
آنچه علمای معانی دربارۀ جزئیات احوال کالم در رعایت مقتضای حال بررسی کردهاند،
بیشتر بر بالغت قرآن مبتنی بوده است .درواقع مسلمانان گاهی به بالغت فارسی و یونانی
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و رومی و هندی اشارههایی کردهاند ،ولی از بالغت اقوام دیگر چندان اطالع نداشتهاند و
نمودار واقعی بالغت در نظر آنها قرآن بوده است .کتابهایی چون دالئل اإلعجاز -که
اساس علوم بالغت بهشمار میآید -نیز در اثبات اعجاز قرآن و وجوه آن بوده است .در
حقیقت آنچه در نزد مسلمین علوم بالغت نامیده میشود ،با وجود آنکه بهتدریج از
ریطوریقای یونانی نیز متأثر شده ،بیش از هر چیز بر اسلوبهای قرآن مبتنی بوده است
(همان) .آنچه که در کتابهای بالغت دربارۀ اقتضای حال آمده ،دارای کاستیهایی است
که برطرف شدن آنها ضروری بهنظر میرسد.
 .1بیان مسأله
بحث اقتضای حال وجوه گستردهای دارد که از آن غفلت شده است؛ ازجمله اینکه صرفا
به مخاطب یا متکلم محدود نمیشود و در جریان یک ارتباط کالمی ،متن یا ابزار پیام نیز
دارای اقتضائاتی است که باید در روند هر ارتباط مورد توجه قرار گیرد .ضمن آنکه
اقتضائات موجود برای هر کدام از این عوامل نیز متعدد و گسترده است.
امروزه در علوم ارتباطشناسی و در دانش گفتمان ،همۀ عناصر کالمی (گوینده،
مخاطب ،رمزگان ،متن ،بافت اجتماعی ،تاریخی و قلمروهای مشترک میان گوینده و
شنونده و عوامل غیرزبانی) یکسان و بهصورت جدی مورد بررسی قرار میگیرد (فتوحی،
.)41 :1716
اشکال دیگری که به تعریف ارائهشده از اقتضای حال در کتب بالغی سنتی وارد
میشود ،این است که در این تعریف صرفا به ظاهر حال یا همان عوامل پیدا در برقراری
ارتباط توجه شده و حال غیرظاهری یا عوامل ناپیدا در این روند مورد غفلت واقع گردیده
است.
گرچه در این کتابها به دو اصطالح «حال ظاهر» و «حال غیرظاهر» اشاره شده،
درعمل به عوامل غیرآشکار یا ناپیدای عناصر ارتباط توجهی نشده و مطلبی دربارۀ آنها
بیان نشده است .چنانکه پس از ارائه تعاریف از اصطالح اقتضای حال یا همان اعتبار
تناسب -که در همان منابع سنتی هر دو یکی تلقی میشود« -فمقتضی الحال هو اإلعتبار
المناسب» (خطیب قزوینی )72 :1721،صرفا به بیان مطالبی دربارۀ شکل ظاهری کالم
پرداختهاند؛ نظیر مباحثی چون مؤکد یا غیرمؤکد آوردن کالم ،تقدیم و تأخیر ،تنکیر ،ذکر
یا حذف مسندالیه و مسند و یا طرح مباحثی چون فصل و وصل یا اطناب و ایجاز سخن
بر اساس در نظر گرفتن شرایط و حال و مقام.
بحث تطبیق کالم با مقتضای حال یا همان بحث اعتبار تناسب -که عبدالقاهر جرجانی
از آن با اصطالح نظم یاد میکند( -تفتازانی ،بیتا )147 :نزد بالغیون چنان اهمیتی داشته
که درجۀ حسن و قبح سخن را در مطابقت داشتن یا مطابقت نداشتن آن با اعتبار تناسب،
مقتضی حال یا همان بالغت میسنجیدهاند .چنانکه بیان کردهاند« :و ارتفاع شأن الکالم
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فی الحسن و القبول بمطابقته لألعتبار المناسب و إنحطاطهَ بعدمها» (خطیب قزوینی،
 71 :1721و )72
 .6عوامل مؤثر در اقتضای حال
بررسی شرایط برقراری ارتباط مشخص میکند که عواملی به نحو پیدا و ناپیدا بین عناصر
تشکیلدهندۀ هر ارتباط (متکلم ،ابزار پیام و مخاطب) مؤثر است و توجه به این عوامل و
تأثیری که آنها روی هم خواهند داشت ،باید بهطور کامل مورد توجه قرار گیرد.
البته در کتابهای سنتی بالغت ،در بخشی که دربارۀ اقسام خبر ابتدائی ،طلبی و
انکاری بحث میشود ،موضوع آوردن کالم بر مقتضی ظاهر و مقتضی حال مطرح میشود.
در این بخش ،در مطول اینگونه آورده شده است« :مقتضی الظاهر هو أخص مطلقا من
مقتضی الحال ألن معناه مقتضی ظاهر الحال فکل مقتضی الظاهر مقتضی الحال من
غیرعکس کما فی صور األخراج العلی مقتضی الظاهر» (تفتازانی ،بیتا 126 :و .)123
درحقیقت تفتازانی مقتضی ظاهر را بخشی از مقتضای حال و خاصتر از آن میداند .مؤلف
در ادامه ضمن ذکر مثالهایی از موارد آمدن کالم خالف مقتضای ظاهر چنین بیان میکند
که منظور از این مطلب ،آمدن سخن برخالف مقتضای ظاهر حال است و درحقیقت نسبت
منطقی بین «مقتضی ظاهر» و «مقتضی حال» ،عموم و خصوص مطلق است و اگر سخن
بر اساس «مقتضی ظاهر» باشد ،پس بر اساس «مقتضی حال» نیز خواهد بود؛ اما عکس
آن صادق نیست .زیرا منظور از «مقتضی ظاهر» همان «مقتضی ظاهر حال» است .بنابراین
میتواند گاهی سخنی بر اساس «مقتضی حال» باشد ،اما برخالف «مقتضای ظاهر» باشد.
در چنین مواردی ،سخن مطابق مقتضای حال هست ،اما مطابق ظاهر حال نیست.
درنهایت میتوان اینگونه نتیجه گرفت که رعایت «مقتضی حال» دو نوع است :رعایت
«ظاهر حال» و رعایت «حال غیرظاهری» .به عبارت دیگر «حال» را باید اینگونه دانست:
«حال ظاهر» و «حال غیرظاهر» (عرفان)411-417 :1717 ،
بهنظر میرسد بالغیون سنتی فقط اقتضای حال متکلم را تبیین کردهاند ،اما در همین
مباحث نیز طرحی به دست دادهاند که میتواند سرمشقی باشد برای ارائه دستهبندیهای
مشابه و کاملتر برای سایر عناصر دخیل در هر ارتباط .ازجمله در مطول ذیل بحث اقتضای
حال ،در توضیح عبارت تلخیص المفتاح اینگونه بیان شده است« :و مقتضی الحال
مختلف ،فإن مقامات الکالم متفاوته» (خطیب قزوینی ،؟« )71 :و الحال و المقام  ...فعند
تفاوت المقامات تختلف مقتضیات المقام ضروره أن اإلعتبار الالئق بهذا المقام غیراإلعتبار
الالئق بذلک و اختالفها عین اختالف مقتضیات اإلحوال» (تفتازانی ،بیتا.)143-146 :
مشخص است که مقصود از مقتضای حال و مقام ،همان رعایت اعتبار خاص زمان و
مکانِ پدید آمدن سخن است .یکی از شارحان مطول از همین سخن اشارهوار چنین
برداشت کرده است که مقامات یا احوال ،همۀ شرایط و زمینههای گوناگون سخن را در بر
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میگیرد که هر کدام نوع خاصی از سخن را ایجاب میکند .بهعنوان مثال شرایط زیر را
در نظر بگیرید:
 شرایط زمانی (مثال توجه به اینکه زمان شادی است یا غم)؛ شرایط مکانی (مانند مقدس بودن مکان یا سایر شرایط مکانی)؛ شرایط گوینده (شرایطی چون پیر یا جوان ،حاکم یا محکوم بودن گوینده)؛ شرایط شنوندگان (شاداب یا خسته بودن ،عالم یا جاهل بودن یا شرایط سن،جنس ،نژاد ،هوش ،مذهب ،سیاست و( .)...عرفان.)143 :1717 ،
تأکید جرجانی بر تناسب کالم با اقتضای عقل و اقتضای سیاق و مقام کالم دقیقا همان
مطلبی است که بالغیان پس از وی اقتضای حال و اعتبار تناسب نامیدهاند .اما آنها تنها
به تعریف اصطالح حال و مقام و اعتبار تناسب اکتفا کرده و تقریبا همه گرفتار تکرار و
رونویسی شدهاند .آنگونه که توجهی به بالغت متکلم ،بالغت خطابه ،بالغت مستمع و
حال مخاطب نکردهاند .درواقع بالغت ما بالغت نوشتار است .در این نوع بالغت «شنونده»
عنصر اساسی نیست .اینکه شنونده کیست ،چه حال و هوایی دارد ،در چه موقعیتی قرار
دارد ،این موقعیت چه تأثیری در دریافت معنی دارد ،ازجمله مباحثی است که بالغیان
سنتی آن را فراموش کردهاند .بنابراین در همۀ کتابهای بالغت شواهد و نمونهها عموما
یک یا دو بیت شعر یا یک جمله است .یعنی بافت مورد تحلیل به یک جمله یا بیت محدود
میشود و به بافتهای بزرگتر و کلیت اثر ادبی توجهی نشده است (فتوحی-47 :1713 ،
.)74
عناصر موجود در اقتضای حال برای هریک از عوامل گفتمان (متکلم ،متن ،مخاطب)
میتواند بهصورت پیدا و ناپیدا مطرح شود .برخی از شرایط و عوامل مؤثر در اجزای یک
ارتباط در ظاهر کالم و مخاطب و متکلم بروز و ظهور دارد؛ اما برخی دیگر بهصورت ناپیدا
در این روند تأثیرگذار است .زمانی که عوامل پیدا و ناپیدای اقتضای حال متکلم و مخاطب
بررسی میشود ،میتوان از عناصر پیدا (یا عناصر مطابق با ظاهر حال) به عناصر آگاهانه،
و از عناصر ناپیدا (یا عناصر مطابق با حال غیرظاهری) به عناصر ناخودآگاه مؤثر در روند
ارتباط تعبیر کرد .زیرا عواملی چون سطح آگاهی و دانش یا موقعیت و جایگاه اجتماعی
مخاطب یا متکلم گاهی بهصورت آگاهانه و بهعمد در متن یا ابزار ارتباط مؤثر است .گاهی
بهصورت ناخودآگاه باعث در پیش گرفتن روش و سبک خاص گفتاری در گوینده یا
برداشتی خاص در مخاطب میشود یا عقاید مذهبی و زمینههای فکری مخاطب گاه
بهصورت ناخودآگاه در نوع برداشت و فهمی که از کالم گوینده دارد ،تأثیر خواهد داشت.
در صورتی این عامل جزء اقتضائات ناپیدای هر گفتمان تلقی میشود که باید در تحلیل
یک متن مورد توجه قرار گیرد .از دیگر عواملی که میتواند بهصورت ناخودآگاه در متکلم
یا مخاطب مؤثر باشد ،عنصر احساس و عاطفه است که میتواند بهصورت ناخودآگاه در
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متکلم یا مخاطب تأثیرگذار باشد و در برقراری ارتباط کالمی یکی از عناصر مهم تلقی
میشود.
دربارۀ متن نیز میتوان عناصری را بهصورت پیدا و ناپیدا در نظر گرفت .عناصر پیدای
مؤثر در متن همان عوامل مربوط به چگونه گفتن است .از ویژگیهای نحوی اجزای کالم
گرفته تا آرایههای ادبی موجود در متن ،لحن و موسیقی بهکار گرفته شده در متن و حتی
نوع ادبی و موضوع آن ،ازجمله عناصری است که در ظاهر هر متن آشکار میشود و در
مفهوم آن تأثیرگذار است .برای ویژگیهای ناپیدای متن میتوان همان بحث مقاصد ثانوی
مطرحشده در علم معانی یا نشانههای موجود در متن را بررسی کرد .البته از بین عناصر
اقتضای حال -که برای متکلم ،مخاطب و متن (ابزار پیام) بهصورت جداگانه در نظر گرفته
میشود -عناصری بهصورت مشترک بر هر سه عامل ارتباط کالمی تأثیرگذار خواهد بود.
از جملۀ این عناصر یکی زمانی است که این ارتباط در آن برقرار میشود و عنصر مؤثر
دیگر مکان است .منظور از مکان جامعه یا فضایی است که در آن ارتباط کالمی بین
گوینده و مخاطب شکل میگیرد .اینکه کالم در چه مقام و موقعیتی از نظر زمانی و
مکانی مطرح میشود (پیدا و ناپیدا ،آگاهانه و ناآگاهانه) ،در شیوۀ بیان متکلم و تأثیری
که بر مخاطب میگذارد ،کامال مؤثر خواهد بود.
 .5عناصر اقتضای حال متکلم (گوینده)
گاهی گوینده برای ایجاد حال یا احساسی خاص در مخاطب ،بهعمد و آگاهانه کالم را
بهصورتی بیان میکند که آن مفهوم خاص را به مخاطبان خود القا کند .اما گاهی متکلم
صرفا به بیان احساسات درونی خویش میپردازد .طبعا در چنین مواضعی متکلم ناخودآگاه
بهنحوی سخن میگوید که حسی مشابه را در مخاطبان ایجاد میکند .استفادۀ آگاهانۀ
فرستنده از زبان یا هر نماد دیگر ،پاسخِ گیرنده ،و موقعیت یا بافتی که ارتباط در آن برقرار
میشود ،همگی در تعامل با یکدیگر هستند تا افکار ،احساسات ،رفتار و کنش انسان را
تغییر دهند (مکاریک.)766 :1711 ،
 .1-5ویژگیهای پیدا یا ظاهر حال متکلم
ازجمله ویژگیهای پیدا یا ظاهر حال متکلم که بهصورت آگاهانه از سوی او در کالم اعمال
میشود ،میتوان موارد زیر را نام برد:
 .1-1-5عقل و اراده یا ادراک و اراده :گاهی متکلم به ارادۀ خود و بر اساس فکر و
اندیشه و آگاهی قصد دارد که پیامی خاص را به مخاطبان انتقال دهد .پس ازجمله موارد
اقتضای حال که باید برای متکلم در متن در نظر گرفت ،ارادۀ گوینده است که بر اساس
قصد و نیت خاصی مخاطبان خود را به انجام کاری برمیانگیزد.
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 .1-1-5سطح دانش :گاهی متکلم بهصورت آگاهانه قصد دارد علم و دانش خود را
در زمینهای خاص به مخاطب ارائه دهد .قطعا متکلم در چنین مواردی از روی عمد و با
آگاهی کامل این اطالعات را به مخاطب خود منتقل میکند .گاهی نیز اطالعات و دانش
شاعر یا نویسنده ملکۀ ذهن او شده است و بهصورت ناخودآگاه در آثار او بازتاب پیدا
میکند.
 .6-1-5عقاید و دیدگاهها :گاهی متکلم بهقصد ارائه عقیدۀ خود و برای اثبات آن
اندیشۀ خاص یا القای آن به مخاطب ،افکار و اندیشههای خود را در قالبهای مختلف به
مخاطبان خاص یا عام القا میکند.
 .1-5عوامل موثر بر حال غیرظاهری متکلم
از عواملی که بهصورت ناآگاهانه و ناپیدا از طرف گوینده در روند ارتباط تأثیر میگذارد و
جزو حال غیرظاهری متکلم بهشمار میآید ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1-1-5احساس و عاطفه :گاهی متکلم وجد و شور روحانی خود را در قالب کالم
مطرح میکند و بدون اینکه آگاهانه قصد انتقال این احساسات را به مخاطبان داشته
باشد .بعضی از شطحیاتی که گاه از جانب عرفا مطرح میشود ،نمونهای از این بیان ناآگاهانۀ
حاالت درونی است .متکلم آنها بدون در نظر گرفتن مالحظات شرعی و عرفی مطالبی را
بیان میکند که حاالت درونیاش را برای مخاطبان آشکار میسازد.
 .1-1-5دیدگاهها و عقاید :گاهی متکلم بدون اینکه قصد داشته باشد ،بهصورت
ناخودآگاه و با تأثیرکالم ،افکار و عقاید خود را در زمینههای مختلف (مذهبی ،کالمی یا
اندیشههای عرفانی) به مخاطبان خود القا میکند و آنان را تحت تأثیر افکار و عقایدش
قرار میدهد.
 .6-1-5جایگاه و موقعیت اجتماعی و نوع رابطۀ او با مخاطبان :جایگاه و
موقعیت اجتماعی که متکلم در آن واقع شده و نوع رابطهای که با مخاطبانش دارد ،ازجمله
عواملی است که گاه بهصورت کامال ناخودآگاه و غیرعمد در تأثیرگذاری کالم متکلم بر
مخاطبان مؤثر است.
 .1اقتضای حال مخاطب
برای بررسی اقتضای حال مخاطب نیز الزم است عواملی که مربوط بهظاهر حال مخاطبان
یا حال غیرظاهری آنهاست ،بررسی شود .باید به این نکته توجه کرد که مخاطبان مختلف
شرایط ظاهری یکسان دارند؛ اما ممکن است ویژگیهای غیرظاهر آنها متفاوت باشد.
دربارۀ نوع مخاطبان هر کالم باید به این نکته توجه داشت که میتوان مخاطبان را به دو
دستۀ کلی تقسیمبندی کرد:
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 دستۀ اول مخاطبانی که در تصور متکلماند و درواقع متکلم باشناختی که از آنها داردکالم خود را برای آنها بیان میکند و یا مخاطبانی که در روند برقراری ارتباط حاضرند و
بهطور مستقیم بر روی کالم تأثیر میگذارند.
 دستۀ دوم مخاطبان عام یا مخاطبانی هستند که بیرون از حوزۀ توجه متکلماند و گویندهبهشکل خاص کالم را برای آنها بیان نمیکند؛ اما حین ایجاد کالم این امر مدّنظر متکلم
بوده است که احتماال این کالم مخاطبان دیگری نیز خواهد داشت .بنابراین حتی امکان
وجود فرضی آنها نیز میتواند در نحوۀ شکلگیری ارتباط تأثیرگذار باشد.
 .1-1ویژگیهای پیدا یا ظاهر حال مخاطبان
 .1-1-1عقل و اراده :تأویالت و برداشتهایی که مخاطب از روی عقل و ارادۀ خود
از متن دارد در بسیاری از موارد برخاسته از ارادۀ شخص است که با آگاهی و هوشیاری
کامل به تفسیر و تحلیل کالم میپردازد.
 .1-1-1سطح آگاهی و دانش :گاهی اطالعات برونمتنی نظیر اطالعات مربوط به
دانشهای تخصصی و ناآشنا ،اطالعات تاریخی و اشارات اساطیری ناشناخته و تمثیالت
علمی ،اجتماعی و تاریخی در یک کالم گنجانده میشود که فهم آن را برای مخاطبان
دشوار میکند .در این صورت ،مخاطب بدون آگاهی داشتن از حوزههای دانش و اطالعات
ذکرشده در آن کالم ،قادر به درک عقیده و نظر متکلم نیست و پس از کسب آگاهی و
دانش الزم توانایی درک متن را خواهد داشت (فتوحی .)147 :1713 ،بنابراین یکی از
عوامل و اقتضائاتی که از جانب مخاطب بهصورت کامال آگاهانه در برقراری موفق ارتباط
بین او و متکلم میتواند مؤثر باشد ،سطح آگاهی و دانش مخاطبان است که جزء عناصر
ظاهر حال او بهشمار میآید.
 .6-1-1عقاید و دیدگاهها (ازجمله عقاید دینی و کالمی) :اینکه مخاطب
میتواند بر اساس عقاید و دیدگاههایش تأویل یا برداشتی از کالم داشته باشد ،ازجمله
عناصری است که باید مدّنظر داشت .چنین عاملی میتواند معنایی را در کالم ایجاد کند
که کامال با قصد و هدف متکلم متفاوت باشد.
 .1-1ویژگیهای ناپیدا یا ناخودآگاه موثر بر ارتباط کالمی
بیشترین تفاوتی که بین مخاطبان یک کالم میتواند وجود داشته باشد در این بخش
است .برداشتهای متفاوتی که مخاطبان گوناگون از متون مختلف ارائه میکنند نیز تحت
تأثیر این ویژگیهای حال غیرظاهری مخاطبان است.
 .1-1-1عاطفه و احساس و وجدان :گاه مخاطبان در برابر کالمی که میشنوند یا
میخوانند بهطور غریزی واکنش نشان میدهند .ممکن است این واکنشها با طبقه
اجتماعی یا میزان دانش و آگاهی افراد ارتباطی نداشته باشد ،بلکه بیشتر به عواطف و
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احساسات آنها مربوط شود .حتی میتوان گفت اگرچه مخاطبان از نظر برداشتهایی که
از متون دارند با یکدیگر متفاوتند ،شباهتهایی که در فهم آنها از متون دیده میشود،
اغلب از تفاوتهایی که درنتیجه سطوح آموزشی مختلف و موقعیتهای اجتماعی و
فرهنگی متفاوت امثال آن در میزان درک آنها از متون وجود دارد ،بسیار پرمعنیتر است
(آسابرگر.)47 :1711 ،
 .1-1-1زمینۀ فکری و عقاید مذهبی و کالمی
 .6-1-1جایگاه و موقعیت اجتماعی
 .5-1-1اندوختههای ذهنی :از دیگر ویژگیهای ناپیدایی است که به تناسب حال
مخاطب میتواند در یک کالم مؤثر باشد.
 .3ویژگیهای اقتضای حال کالم (ابزار پیام)
 .1-3ویژگیهای پیدا در کالم یا ویژگیهای اقتضای ظاهر حال کالم
هدف از این بخش دقت در عواملی است که بررسی آنها میتواند چگونه گفتن را در قالب
کالم مشخص کند.
 .1-1-3احوال اجزای کالم :تقدیم و تأخیر اجزای کالم که در علم معانی از آن
سخن گفته میشود؛ فراتر از آنکه از روی عمد صورت میگیرد یا ضرورت وزن شعر ایجاب
میکند .اینکه این شکل کالم چه تأثیری بر مخاطب یا بر روند انتقال پیام ممکن است
داشته باشد یا اینکه چه قصد ثانوی از آن درک میشود ،اهمیت دارد .گاهی ناخودآگاه
همین شیوه سخن گفتن در القای معنی به مخاطب یا برانگیختن عواطف و احساسات او
یا حتی ارادهاش مؤثر است.
 .1-1-3آرایههای ادبی
 .6-1-3لحن و موسیقی کالم
 .5-1-3نوع ادبی (حماسی ،غنایی ،تعلیمی ،نمایشی)
 .1-1-3موضوع
 .3-1-3قالب ادبی
 .1-3ویژگیهای ناپیدا یا مربوط به حال غیرظاهری کالم
برای بررسی ویژگیهای ناپیدای متن باید به همان بحث مقاصد ثانوی مطرحشده در علم
معانی در کالم توجه شود .بار معنایی که هر عبارت یا واحد کالم میتواند در جمله ایجاد
کند ،همچنین تمام نشانههایی که در متن میتواند مفهوم خاصی را القا کند ،همه ازجمله
عناصر ناپیدای متن است که در تحلیل اقتضای حال در یک کالم باید به آن توجه کرد.
 .1نتیجهگیری
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از میان عوامل متعدد مؤثر در خلق هر متن ،متکلم و مخاطب دو عامل اصلی بهشمار
میآیند .بررسیها نشان میدهد احوال یا ویژگیها و شرایط این دو عامل در سطوح
مختلف اعم از خصوصیات ظاهری و غیرظاهری ،همه در چرایی ایجاد هر کالم و تعیین
چگونگی آن تأثیر دارد .لذا برای تحلیل هر متن و بررسی ویژگیهای ساختاری و وجوه
معنایی آن در سطوح مختلف ،ضروری است شرایط متکلم یا آفرینندۀ آن و شرایط و
ویژگیهای مخاطبانی که آن متن برای آنها یا خطاب به آنها ایجاد شده است ،با دقت
بررسی شود.
از سوی دیگر ،ویژگیهای خود متن نیز عاملی مؤثر و تعیینکننده در القای مفاهیم و
پیامی است که در قالب آن کالم یا بهوسیلۀ آن ،به مخاطب منتقل میشود .هر کالم
خلقشده نیز هم در سطح ساختاری و ظاهری ،هم در سطح درونیتر و معنایی ،شرایطی
دارد که در روند انتقال پیام مؤثر است .آشنایی با احوال یا ویژگیهای ظاهر و غیرظاهر
این عوامل همه در فهم مفاهیم ارائهشده در قالب هر متن ضروری است .این احوال هر
یک بهنحوی کالم خلقشده را متأثر کرده ،شرایط خاصی را در روند شکلگیری آن ایجاد
میکند.
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