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جامعهشناسی ادبیات بر آن است تا فراتر از برخی شباهتهای ظاهری و محتوایی ،تفسیری
انتقادی از واقعیتِ منعكسشده در متن ادبی عرضه کند .در هر یك از رویكردهای نقد
جامعهشناسی ادبیات ،نسبتِ میان متن ادبی و واقعیتهای اجتماعی ،گاهی در چهارچوب
رابطهای پیچیده و غیرمستقیم و گاهی به شكل رابطهای متناظرگونه و مستقیم ،ترسیم میشود.
با توجه به رواج نقد جامعهشناختی متون ادبی و افزایش گرایش به آن در ایران ،ارزیابی آثار و
دستاوردهای پژوهشگران این حوزه برای ارائة تصویری درست از وضعیت موجود و شناخت
توانمندیها و کاستیهای آن ضروری به نظر میرسد.
در این مقاله با روش توصیفی  -تحلیلی ،تالش شده تا با نگاهی روششناختی به مقاالت
علمی-پژوهشی این حوزه در دو دهة اخیر که در ایران منتشر شده است ،تعداد  30مقاله
گزینش شود و از نظر کیفیت رویارویی با متن ادبی ،دقت در اجرای هدفمند نظریهها و کیفیت
پردازش اطالعات بررسی شود تا از این طریق ،مهمترین کاستیها و آسیبهای پژوهشهای
جامعهشناسی ادبیات در ایران شناسایی ،و عوامل اثرگذار بر آنها تحلیل گردد.
نتایج این بررسی نشان میدهد که پژوهشهای جامعه شناسی ادبیات در ایران بهرغم تنوّع
در پرداختن به مسألههای مختلف ،عموم ًا از نظر خالقیّت در اجرای نظریهها کیفیتِ الزم را

ندارد .از دیگر کاستیهای این حوزه میتوان به ضعف تفكر انتقادی ،تمرکز بر تبیین سطحیِ
روابط میان متن و جامعه ،بیتوجهی به رابطة ساختاری و در عین حال رابطة دیالكتیك میان
شكل و محتوای اثر ادبی ،نظریهزدگی ،درک ناقص از ارتباط متن با نظریه ،ضعف
روششناختی ،کاهشگرایی ،بدفهمیِ متون ،گسستگی میان بخش نظری و عملی اشاره کرد.
كليدواژهها :جامعهشناسی ادبیات در پژوهشهای ادبی ،مقاالت علمیی-پژوهشیی و نقید ادبیی،
مسألهمحوری ،و واقعیت اجتماعی در پژوهشهای ادبی.
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مقدّمه
متن ادبی ،کلیّتی است که با زمینههایی چون جامعه ،فرهنگ ،تاریخ ،ناخودآگاه فردی
و ،...که در فرایند آفرینش ،عرضه و بازخوانی متن اثرگذار است ،رابطهای دیالكتیكی
برقرار میکند .هم چنین درون پیكرة ادبیات ،انبوهی از روابط ،تناسبها و تعاملهای متنی
و برونمتنی وجود دارد که نشاندهندة همکنشی است .درک ماهیّت و ساز و کار این
چندسویگی ،مستلزم نگاهی چندوجهی و میانرشتهای است؛ به همین سبب امروزه،
رویكرد راهگشا و غالب در پژوهشهای حوزة نقد و نظریة ادبی ،گفتمان میانرشتهای
است.
نقد ادبی معاصر با درک این واقعیت تالش کرده است برای رویارویی با مسألههای
تازه ،همواره توانمندیِ الزم را به دست آورد .هر یك از رویكردهای نقد ادبی بر اساس
اهداف ،روششناسی و امكانات نظری خود ،برای درک و تفسیر پدیدههای انسانی و
اجتماعی و رویارویی با مسألههای علمی مختلف ،این امكان را به پژوهشگران میدهد
تا با استفادة روشمندانه و بجا ،تفسیری منطقی از واقعیتهای جهان متن ارائه کنند.
رویكردهای مختلف جامعهشناسی ادبیات نیز با توجه به پارادایمها و سرفصلهایی چون
محتواگرایی ،کلنگری ،جامعهنگری و همچنین کیفیت تفسیرشان از ماهیت ارتباط متن
ادبی و واقعیتهای اجتماعی از یكدیگر و از دیگر رویكردهای نقد ادبی ،متمایز میشود.
از این دید ،ادبیات و جهانِ منعكسشده در متن ادبی به مثابه پدیدهای اجتماعی مطرح
است که رویكردهای مختلف جامعهشناسی ادبیات در امتداد تاریخِ نه چندان طوالنی
خود ،تالش شان معطوف به بازشناسی و تفسیر ماهیت متن ادبی و بیان رابطة آن با
جامعه (واقعیتهای اجتماعی) بوده و هست .در هر یك از رویكردها این نسبتِ میان متن
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ادبی و واقعیتهای اجتماعی ،گاهی در چهارچوب رابطهای پیچیده و چندبُعدی و گاهی
به عنوان رابطهای متناظرگونه و مستقیم ،ترسیم میشود .بنابراین ،ادبیات و متن ادبی،
ت
همواره از جهاتی واجد کیفیت و ویژگی اجتماعی دانسته میشود؛ از جمله از جه ِ
پرداختن به واقعیتهای زندگی ،روابط اجتماعی میان انسانها و نهادها ،از نظر کارکردها و
ی ضمنیای که میان متن ادبی و تجربههای
فواید اجتماعی ،از جهت ارتباط و پیوستگ ِ
جمعی ما برقرار است و ...؛ پس آثار ادبی ،نه تنها توصیف و گزارش تجربهای ساده و
صرفاً فردی نیست ،بلكه پدیدههایی است که به دلیل ساز و کارهای هنری و
زیباییشناختی به واقعیت اجتماعی شكل میدهد ،آن را جهتمند میکند و گاه آن را
میسازد و همچون واقعیتی جدید به خوانندگان عرضه میکند .ادبیات و جامعهشناسی
 به مثابه دو رشته -به این دلیل که هر دو در صدد شناخت و تفسیری نزدیك وحقیقی از واقعیتهای اجتماعی است ،وضعیتی مشابه دارد .بنابراین ،رابطه میان ادبیات و
جامعه ،پیچیدهتر و فراتر از این است که در قالب رابطهای مستقیم ،یكسویه و تكبُعدی
و صرف ًا بر اساس برخی شباهتهای ظاهری و محتوایی ،نگریسته و تفسیر شود.
مطالعه و تفسیر جامعهشناختی متون ادبیِ هر جامعهای ،نیازمند روشها و شیوههایی
است که توانایی تبیین رابطة میان ساخت و محتوای اثر ادبی با ساختار آگاهی اجتماعی
را داشته باشد .برخی از مهمترین زمینههای مورد توجه در گرایشهای گوناگون
جامعهشناسی ادبیات عبارت است از:
الف) تأثیر جامعه بر آفرینندة اثر ادبی
ب) بسترهای اجتماعی و فرهنگی شكلگیریِ آثار ادبیِ اصیل ،گونهها و سبكهای ادبی
ج) زندگی و معیشت شاعر یا نویسنده
د) وضعیت تولید ،توزیع و مصرف (مطالعه) اثر ادبی در جامعه
ه) کیفیت اثرگذاری آثار ادبی بر خوانندگان این آثار و چگونگیِ برداشت متفاوت
مخاطبان از هر متن
و) نقش عوامل اجتماعی در شكلگیری معنا در متن ادبی
ز) بررسی رابطة دیالكتیك میان واقعیتِ منعكسشده در متن ادبی و واقعیت اجتماعی
ح) کشف واقعیتهای نهفته و الیههای پنهان ایدئولوژی و قدرت در متن ادبی
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در ایران پژوهشهای زیادی در قالب کتاب و مقاله در زمینة نقد جامعهشناختی متون
ادبی منتشر شده و این شاخه از نقد در دهههای اخیر مورد توجّه جدّی پژوهشگران دو
رشتة جامعهشناسی و زبان و ادبیات فارسی قرار گرفته است.
در این پژوهش ،ضمن مروری بر موضوعات مورد توجه منتقدان جامعهشناسی
ادبیات ،تالش میشود تا مقاالت علمی-پژوهشی این حوزه ،که در ایران منتشر شده
است ،از لحاظ مسألهمحوری ،دقت در اجرای هدفمند نظریهها و کیفیت تجزیه و
تحلیل اطالعات بررسی ،و از این طریق ،برخی از مهمترین کاستیها و آسیبهای
پژوهشهای جامعهشناسی ادبیات در ایران و عوامل اثرگذار بر آنها تحلیل شود.
بررسی هدفمندِ مجموعه مقاالت هر عرصة علمی از دید قواعد روششناختی،
میتواند در شناساییِ سیر تحوّل کیفی مقاالت ،آشكار شدن توانمندیها و نیز یافتن راه
حل برای رفع نواقص مؤثر باشد؛ بهعالوه ،نتایج این بررسی میتواند تا اندازهای
تصویری از وضعیت جریان کلّی نقد ادبی را در ایران نیز به نمایش بگذارد؛ زیرا تكوین
و تحول جامعهشناسی ادبیات به دلیل ویژگیها و عناصر خاصِ هویتی آن در مقایسه با
دیگر رویكردهای نقد ادبی از شرایط و عوامل گفتمانیِ اثرگذار در مسیر تكامل نقد
ادبی ،تأثیر بیشتری پذیرفته است؛ لذا عوامل یا زمینههای ناپویاییِ نقد ادبی معاصر را
میتوان در جامعهشناسی ادبیات ،بهتر ردگیری و تحلیل کرد.
روش پژوهش
این پژوهش از گونة اسنادی است که با روش توصیفی -تحلیلی و رویكرد انتقادی اجرا
شده است .تالش شد تا در سطح تجزیه و تحلیل اطالعات با در نظر گرفتن اهداف و
چهارچوب نظری مقاله ،ضمن نگاهی آسیبشناختی به مقاالت ،مهمترین ویژگیهای
نظری و روششناختی آنها مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
ی این پژوهش ،مقاالت علمی-پژوهشی با موضوع جامعهشناسی ادبیات
جامعة آمار ِ
است که در دهه های هفتاد ،هشتاد و ابتدای دهة نود شمسی در مجالت علمی-
ی
پژوهشی ایران منتشر شده است .با استفاده از شیوة نمونهگیری هدفمند و با جستجو ِ
پیوسته در پایگاههای ثبت اطالعات و دادههای علمی 30 ،مقاله گزینش شد و با
رویكرد آسیبشناسانه مورد بررسی قرار گفت.

بازخواني انتقادي نقد جامعهشناختي در ايران با تکيه بر مقاالت علمي پژوهشي

آسيبشناسي نقد جامعهشناختي
در پژوهشهای پژوهشگران ایرانی در حوزة جامعهشناسی ادبیات با توجه به ویژگیهای
پژوهش مسألهمحور ،کاستیهایی به چشم میخورد که در این بخش به مهمترین آنها با
استناد به مقاالت علمی-پژوهشی منتشر شده اشاره میشود.
 .1ضعف روششناختي

نداشتن شناخت دقیق و کافی از امكانات نظری و روششناختیِ نظریهها و در نظر
نگرفتنِ توانمندی آنها در تفسیر پدیدهها ،موجب میشود بخشی از واقعیتها در نقد
نادیده گرفته شود؛ چرا که کاربرد عملیِ نظریهها اغلب مستلزم گزینش دقیق و جدّی
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پيشينة پژوهش
بهرغم گسترش مطالعات جامعه شناسی ادبیات در ایران ،ارزیابی آن بویژه بررسی
وضعیت مقاالت این حوزه ،چندان مورد توجه قرار نگرفته است .در مجموع چند مقاله
در این باره منتشر شده است؛ از جمله مقالة «خاستگاه فلسفی نظریة جامعهشناسی ادبی
و آسیبشناسی بهکارگیری آن در متون ادبی فارسی» که در شمارة  36و  37فصلنامة
پژوهشهای ادبی چاپ شده است (عاملی رضایی 147 :1391 ،تا  .)164این مقاله به سبب
پرداختن بیش از حد به معرفی مبانی نظریِ جامعهشناسی ادبیات و تاریخچة آن و نیز
مرور فهرستوار کاستیهای این پژوهشها ،بیشتر جنبة نظری دارد و نقدهای آن به مثال
مستند نیست.
مورد دیگر مقالة «وضعیت تحقیقات اجتماعی -فرهنگی در ایران» از دکتر منوچهر
محسنی و مسعود کوثری است که ضمن مروری بر تعاریف و تاریخچة کلّی
رویكردهای مختلف ،وضعیت این پژوهشها را در ایران تا سال  1378شمسی بررسی
کرده و نتیجه گرفته است که جامعهشناسی ادبیات در میان جامعهشناسان چندان جدی
گرفته نمی شود و عمدة تالشها معطوف به پژوهشگران غیر دانشگاهی است (محسنی و
کوثری 377 :1378 ،تا  .)379همچنین مقالة «درد یا درمان؛ آسیبشناسی کاربرد نظریههای
ادبی در تحقیقات معاصر» به کیفیت کاربرد نظریههای ادبی معاصر در نقد متون فارسی،
نگاهی انتقادی دارد؛ در البهالی این مقاله به نمونههایی از نقد جامعهشناختی نیز اشاره
شده است (امنخوانی و علیمددی 51 :1391 ،تا .)76
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نمونههایی متناظر با آن واقعیت است .بنابراین در فرایند پژوهش ،برخی از دادهها
برجسته و برخی دیگر کنار گذاشته میشود و همواره این امكان هست که در برخی
پژوهشها ،بخشی از واقعیتها پنهان شود یا زیرِ سایة اجزای دیگر قرار گیرد .نكتة مهم
این است که این فرایند گزینشگرانه نباید یكسویه باشد و موجب شود برخی از وجوه
واقعیت نادیده گرفته شود؛ همچنانكه این انتقاد همواره به برخی روشهای تجربی،
اثباتگرایانه و ماتریالیستی در چگونگی نگرش آنها به عناصر زیباییشناختی ،پدیدههای
انسانی و اجتماعی وارد بوده است؛ زیرا آنان واقعیتهای چندبُعدی را به مثابه عینیتهایی
ایستا تفسیر میکنند نه بدان گونه که خودِ واقعیتها هستند .از سوی دیگر ،گاه برخی
مقاالت با انتخاب جامعة آماری گسترده ،قصد پیگیریِ اهداف و مسائل جزئی را در
امتداد تحقیق دارد؛ حال اینكه در اغلب گرایشهای جامعهشناسی ادبیات ،یكی از قواعد
ی مرتبط با مسأله و روش است بهگونهای که
بینادینِ روششناختی ،انتخاب جامعة آمار ِ
حجم نمونه باید «نماینده» یا «معرّف» کلیّت مجموعه باشد؛ برای مثال ،موضوع کلّی و
پُر دامنهای چون «نقد جامعهشناختی رمان فارسی» از نظر اشتمال بر موارد بسیارِ قابل
بررسی و دورة تاریخی طوالنی ،ظرفیت کمتری برای نگارش مقالهای مسألهمحور دارد؛
زیرا در چنین مقاالتی به دلیل گستردگیِ موضوع (چه به لحاظ تاریخی و چه به لحاظ
ی دادهها میسر نمیشود؛ مانند مقالة «خاستگاه
ارتباط نظری) عمالً مجال پردازش تحلیل ِ
فلسفی نظریه جامعهشناسی ادبی و آسیبشناسی به کارگیری آن در متون ادبی فارسی»
(عاملی رضایی 147 :1391 ،تا )164؛ در چنین مواردی ،که گسترة تحقیق وسعت دارد،
میتوان با استفاده از شیوههای مختلف ،قلمرو تحقیق را محدود کرد و با تجزیة موضوع
به مسألههای کوچكتر ،امكان دستیابی به نتایج دقیقتر و کاربردی را فراهم کرد.
نكتة مهم دیگر این است که در کمتر مقالهای ،نویسندگانِ مقاالت مورد بررسی،
معیاری را برای انتخاب چهارچوب نظری و ماهیت ارتباط روششناسی پژوهش با
مسئلة تحقیق ،عرضه یا دربارة آن استدالل میکنند به گونهای که این امر به روشی ثابت
و پذیرفته شده در مقاالت پژوهشی تبدیل شده است .یكی از اشكاالت رایج ،عدم
ارتباط منطقی میان پیشفرض ،روش تحقیق و مسئلة تحقیق است؛ چرا که پیشفرضها
گزارههای بنیادینی است که انتخاب نظریه ،گزینش و پردازش دادهها و روند تجزیه و
تحلیل اطالعات را به گونه منظمی به سمت حل مسأله و دستیابی به نتایج دلخواه
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هدایت میکند .بنابر این در همه حال باید میان پیشفرضها ،مسأله و روش تحقیق،
ارتباطی نظاممند (ارگانیك) برقرار باشد .همچنین برخی مقاالت جامعهشناسی ادبیات،
رابطة تبارشناختی و گونهشناسیِ مسئلة تحقیقاتی را با رویكردِ منتخبشان تبیین نمیکنند
بهگونهای که در مواردی حتی گاه تعاریف را به جای یكدیگر بهکار میبرند؛ گاه در
انتساب این ویژگیها دچار اشتباه میشوند و...؛ به عنوان نمونه در مقالة «بازنمایی
اجتماعی در شاهنامة فردوسی» (ر.ک :بذرافكن و روحانی :1389 ،صص 49 .تا  ،)72آمده
است :فردوسی با زبان شعر ،روند پدید آمدن اجتماعها و تمدن بشری را بیان نموده
است و اینكه فردوسی با «کاربرد» مقوالتی چون آداب و رسوم ،قواعد مدنی ،تقسیم کار
و« ...تاریخ را با مفهومهای اجتماعی-جامعهشناختی آمیخته ...امروزه جامعهشناسان بدین
حوزه ،جامعهشناسی ادبیات میگویند» (رک .همان :ص .)50 .در اینجا به دلیل کمتوجهی
به رابطة میان مسأله با روش ،پیشفرضهای ذهنیِ فرامتنی بر عینیت متن و ویژگیهای
تاریخی آن ،غلبه مییابد .پرسش اساسی این است که چه توجیه نظری و عقالنیای
دارد که تعاریف و اصول شناختهشدة علمی را که برای خود ،چهارچوب مفهومی و
کارکردی ویژهای دارد ،همچون پدیدههایی یكبار مصرف به کار ببریم و آنها را تا ح ّد
مقولههایی ایستا ،کلّی و انتزاعی کاهش دهیم.
همچنین مواردی متعدد دیگری وجود دارد (بهعنوان نمونه ،رحمدل 51 :1384 ،تا  68؛
الهامی 104 :1386 ،تا  114؛ ذوالفقاری 27 :1386 ،تا  )52که با کمتوجهی به مقولة روش و
بدون اتخاذ مبانی نظریِ مرتبط با دادهها ،اساساً معیار و دلیلی برای انتخاب متن یا طرح
مسأله عرضه نمیشود به گونهای که مقاله از آغاز تا پایان بر اساس رویكردی
محتواگرایانه به شرح و تحلیل شواهد امثالی از متون ادبی اختصاص مییابد ،بهعنوان
نمونه در مقالة «بررسی اشعار طاهره صفارزاده از دیدگاه فكری» ،که بدون اتخاذ مبانی
نظریِ خاصی بر اساس کمیّت بازتاب برخی مقوالت اجتماعی ،دینی و فرهنگی در
اشعار طاهرة صفارزاده و با هدف بررسی زمینهها و عوامل شكوفایی شعر او نگاشته
شده ،روش تحقیقِ بهکار گرفته شده ،چنین معرفی شده است« :پژوهش حاضر به روش
کتابخانهای و به شیوة تحلیل محتوی انجام گرفته است» (اکبری و خلیلی .)45 :1389 ،عالوه
بر اینكه این بیان از سهو روششناختی ،خالی نیست ،در مقام اجرا نیز مقاله ،بدون
روشی علمی و تنها بر اساس توالی و تفسیر کلّیِ برخی مضامین شعری (وطنپرستی،
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عدالتطلبی ،آزادیخواهی ،صلحطلبی و )...پیش میرود؛ بنابراین ،تحت تأثیر این
بیروشی ،بیش از آنچه تحلیلی جامعهشناختی از تحول اندیشگانی صفارزاده عرضه
شود ،روند مقاله و نتیجة آن ،سبكشناسی فكری او و توصیفی از اندیشههای این شاعر
است؛ ضمن اینكه اساساً رویكرد نویسندگان در پرداختن به آن ،توصیفی است به
گونهای که حتی تحلیل محتواییِ هدفمندی نیز از این درونمایهها ارائه نشده است.
از سوی دیگر ،کیفیت ارتباط هر مسئلة پژوهشی با نظریه یا نظام فكری بر اساس
ویژگیهای روششناختی صورت میگیرد .تسلط ناکافی بر ابعاد و حدود مسأله پژوهش،
ضعف در آگاهیِ تاریخی و ضعف آگاهیِ روششناختی موجب میشود که برخی افراد
در انتخاب روش تحقیقِ متناسب با ویژگیهای مسأله ،دچار مشكل بشوند؛ گویی برخی
از پژوهشگران بر اساس برخی قواعد از پیش تعیینشده به سراغ متن میروند و گویی
ی متن به
مسأله ،قبل از اجرای تحقیق ،حلّ شده است .این موضوع ،فروکاستن پویای ِ
خشكی و ایستاییِ پیشفرضهاست که خود را به صورت پژوهشهای دادهمحور با
تفسیرهای کلّی و مقطعی و نتایج درآمیخته با حدس و گمان نشان میدهد حال اینكه
هر تحقیق علمی و به تبع آن ،دادههای متفاوت ،مستلزم کاربرد روشها و شیوههای
مختلفی برای تبیین مسأله و تجزیه و تحلیل اطالعات است.
 .2گسستگي ميان بخش نظري و عملي

میزان ارتباط منسجم میان بخش نظری (تئوریك) و پردازش عملیِ مقاله از شاخصهای
مهم در ارزیابی مقاالت نظریهمحور به شمار میآید و این ویژگی همواره از شاخصهای
سنجش کیفیت علمی و نوآوری مقاالت دانسته میشود؛ اما گاه به دالیلی چون آشنایی
ناکافی با نظریهها و برداشتهای ناقص از ظرفیتهای هنری و بسترهای تاریخی متون
ادبی ،این نظریهها به شكل مكانیكی و فرمگرایانه در متون ادبی اجرا میشود بهگونهای
که کاربرد ناقص و نارسای نظریهها در شكل تحمیل نظریهها بر متون و نظامهای ادبیِ
بومی -فارغ از توجه به صبغه و نوع متون -خودنمایی میکند به شكلی که «امروزه،
اغلب نوشتههای نقد ادبی ما بویژه در مقاالت و پایاننامههای دانشگاهی ،ساختاری دو
پاره دارند؛ نیمة فربه و جاذب آن ،طرح نظریهای است که گاه در منابع زبان فارسی،
مكرّر ترجمه و بازنویسی شده و نیمة نزارش ،تحمیل آن نظریه بر متنی فارسی است...
یكی از عوامل این نقصان ،غفلت از قیاس و تطبیق شكلها و محتواهای کنونی با
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الگوهای پیشین است که ناشی از ناآشنایی با سرگذشت متن در تاریخ و زیست آن در
میان گفتمانها و ژانرهای مرتبط است و دیگری عدم دقت و کارشناسی در انتخاب متن
و نظریه است که به ناهمخوانی سوژة مورد نقد با روش یا نظریه منجر میشود»
(فتوحی .)15 :1390،در مقاالت مورد بررسی ،کمتر میتوان مقالهای را یافت که بدون
اینكه مرعوب و مجذوب مبانی و کارکردهای نظریهها شود با هدف دستیابی به درک و
معنای جدیدی از متن ادبی به سراغ آن رفته باشد و دستاورد تازهای را از این تحلیل
ال مقالة «انعكاس اجتماعیات در داستانهای کوتاه
عملی ارائه کند .در چنین مواردی مث ً
ابوالقاسم پاینده» (نصر اصفهانی و طالیی 159 :1390،تا  )187در بخش آغازین مقاالت به
منظور فربهکردن مقاله و مجابکردن مخاطب به گونهای مفصل به معرفی نظریة مورد
نظر و سیر تحول آن پرداخته میشود امّا در مقام اجرا به توصیف بسنده میشود؛ گویی
دو بخش مقاله ،دو جهان مختلف است و عمالً ارتباطی منطقی و منسجم میان آنها
نیست .در چنین مقاالتی در سطح نظری ،ظاهر ًا کار خوب پیش میرود امّا همین که
میخواهند آن نظریه را با متنی ادبی عملیاتی کنند ،هر کسی از ظن خود ،یار آن میشود
و رشتة کار از دست می رود .زمانی که برخی از این مقاالت را در چهارچوب تاریخیِ
پژوهش میسنجیم ،خالقیت و تازگیای در فكر و اجرای نظریه مشاهده نمیکنیم .در
مقالة «نگاهی به ساختار اجتماعی اندیشة مولوی در مثنوی» (رحمدل 51 :1384 ،تا  )68به
رغم اینكه در مقام نظر ،تالش میشود به ساختار روابط کنشهای اجتماعی ،نمایههای
آن و شكلگیریِ واقعیتهای اجتماعیِ اندیشة مولوی پرداخته شود در مقام عمل به ذکر
و تفسیر شواهدی از آثار مولوی دربارة مقوالتی چون تحمّل و مدارا ،نقد ریاست و
حكومت ،نقد مشورت با نااهالن ،خرافهستیزی و ...بسنده میشود.
یكی از مسائل ضمنی در اغلب مقاالت موضوعمحور ،پرداختن غیرِ ضروری به
کلیّات و حواشیِ مرتبط با تحقیق در مقاالت است؛ در این قبیل پژوهشها ،اهداف
تحقیق در راستای حلّ مسأله پیگیری نمیشود .گاه ،نویسنده به هر مطلبی میرسد،
قصد دارد چون شروعی دوباره ،مقدمات و تاریخچهای هم از آن عرضه کند؛ بنابراین،
هر مطلبی حتی با کمترین ارتباط در گزارش پژوهش درج میشود؛ غافل از اینكه همین
حواشی هم به انسجام مطالب مقاله آسیب وارد میکند و هم رهزن حلّ مسأله میشود
و مجال کافی برای پرداختن به ابعاد مختلف آن را از بین میبرد .عموماً پژوهشهایی با
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رویكرد کلّیِ بررسی «اجتماعیات در ادبیات» با نادیده گرفتن مبانی نظری ،اصول و
اهداف جامعهشناسی ادبیات و قواعد روششناختی آن ،مفاهیم و گزارههایی را به هم
میآمیزند که از نظر آنها امكان تبیین اجتماعیاتی دارد یا بخش اعظم مقاله را به تعریف
نظریه ،تاریخچه ،اختالف آرا در این باره اختصاص میدهند به گونهای که عمالً مجالی
برای تبیین وجوه مختلف واقعیت ادبی باقی نمیماند؛ به همین سبب ،اغلب چنین
مقاالتی به لحاظ سیر منطقیِ عرضة مطالب و پیگیری اهداف تحقیق ،دچار پراکندگی
ی حجم مقاله است .معروف است که چنین
می شو د که نتیجة آن ،افزایش غیرِ ضرور ِ
مقاالتی ،معموالً از سر به انتها الغر و الغرتر میشوند؛ مثالً در مقالة «ضرورت کاربست
ساختگرایی تكوینی در جامعهشناسی ادبیات» (طلوعی و رضایی 3 :1386 ،تا  )27با وجود
ی مناسب از مسئلة تحقیق و انسجام ساختاری مقاله ،فضای نظری و مرور
پرداخت نظر ِ
زمینة نظریِ نظریهپردازان جامعهشناسی ادبیات بر کلیّت مقاله ،حاکم است و گویی میل
به تجربهگری و تكرارِ ممتدِ نظریهها در پژوهشهای ما نهادینه شده است؛ هر چند در
بخش پایانی مقاله (بیست درصد حجم مقاله) تالش شده است بر اساس نمایشنامة
«دنیای مطبوعاتیِ آقای اسراری» ،شیوة ساختگراییِ تكوینیِ بوردیو تبیین شود( .همچنین
میتوان به مواردی دیگری نیز که دچار همین کاستی است ،اشاره کرد؛ از جمله اکبری و خلیلی:1389 ،
 45تا 67؛ نصر اصفهانی و طالیی 159 :1390 ،تا 187؛ الهامی 104 :1386 ،تا 114؛ عاملی رضایی،
 147 :1391و .)148

مقالة «چشماندازی به رمان تاریخگرای فارسی» (امیری 39 :1388 ،تا )60نیز قصد دارد
ی رمانوار
با تكیه بر مقولة حافظة جمعی و با الهام از ویژگی گفتگوگرایانه و چندصدای ِ
(باختین) و فكر حقیقت پرسپكتیوی (رابرت آرچیبالد) ،سیر تحول رمان تاریخگرا را از
مشروطه تا زمان ما بررسی کند .هفتاد و پنج درصد این مقاله به مرور نامنظم
دیدگاههای متباعدی از حوزههای روانشناسی تجربی ،جامعهشناسی ادبیات،
تاریخگرایی ،تحلیل گفتمان ،روایتشناسی و ...اختصاص یافته است بهگونهای که در
اثر این پراکندگی ،پیشفرض مقاله در صفحة هفدهم آن آورده شده است؛ هرچند کاربرد
سلیقهایِ اصطالحات را می توان کاستی دیگر این مقاله برشمرد؛ مثالً در ترجمة گفتاری
از باختین ،منطق گفتگویی را قاعدة گفتگویی میخواند و به جای بینامتنیت،
بینالمتونیت(!) میآورد (همان.)53 ،

بازخواني انتقادي نقد جامعهشناختي در ايران با تکيه بر مقاالت علمي پژوهشي

در اینگونه موارد ،گویی نظریه برای سندیّتبخشیدن و موجّه جلوهدادن موضوع
مقاله به کار گرفته می شود ،نه گسترش معنا و افق متن ادبی .مقالة «بررسی
جامعهشناختی گفتمانهای شعر جنگ تحمیلی» نیز با اشارة گذرایی به رویكردهای
جامعهشناختی ،بدون استناد به منابع نظری و روششناختی آن ،عمالً در شمار
پژوهشهای محتواگراست و سیر مطالب بر اساس تحلیل مضمونها و موتیفها ،بسامد آنها
و ساختار نحویِ اشعار ،پی گرفته میشود؛ عالوه بر اینكه به سبب گسست میان سطح
نظری و عملیِ مقاله و نیز ضعف روششناختی ،اصطالح گفتمان در مفهومی عام و
غیرتخصصی به کار گرفته شده است (ر.ک :ضیایی و صفایی 189 :1389 ،تا .)192
 .3ناهمخواني متن با نظريه

19


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره ،47بهار 1394

درک کافی از ویژگیهای متون ادبی و اوضاع تاریخی و اجتماعی شكلگیری آنها و
تسلط کافی بر مبانی نظری و روششناسی نظریة مورد کاربرد از مهمترین شرایط تحقق
هر تحلیل جامعهشناختی هدفمند است .هر گونة ادبی ،مختصات هنری و ویژگیهای
ساختاری و تاریخی خاص خود را داراست و با توجه به ظرفیتهای ذاتی متن است که
جهان اجتماعی به شكلهای مختلف در هر شعر ،داستان یا رمان یا نمایشنامه ،بازتاب
مییابد .بنابراین ،بررسی نظاممندِ پیوندِ ساختاریِ هر متن با واقعیت اجتماعی و بستر
تاریخی آن ،نیازمند گزینش نظریههایی متناسب با ویژگیهای محتوایی ،هنری ،تاریخی
واجتماعیِ متن ادبی است؛ این در حالی است که برخی از پژوهشگران ،بدون توجّه به
لزوم همخوانیِ قلمرو نظریه با متن ،تنها به دلیل آشنایی کلّی با فضای اثری ادبی ،یا
اتفاقات و شخصیتهای داستان بخصوصی ،نسبت به بررسی جامعهشناسانة اثر اقدام
میکنند.
نتیجه بررسی مقاالت جامعهشناسی ادبیات در چند دهة اخیر ،نشان میدهد که
منتقدان جامعهشناس و منتقدان ادبی ،کارنامة متفاوتی دارند .عدم تسلّط کافی بر متون
ادبی و زمینههای تاریخی آنها بیشتر در مورد مقاالتی صدق میکند که نویسندگان آنها
از رشتة جامعهشناسی بودهاند .از سوی دیگر به سبب غلبة ذهنیت ترجمهمحور و تألیفی
بر فضای عمومی تفسیرهای ادبی و بسامد زیاد مقاالتی که رویكردی آموزشمحور
دارد ،ادیبان نیز در بهکارگیری مهارتهای روششناختیِ نقد و توجّه به مبانی نظریِ الزم
برای خوانشی همسو با جهان متن ،چندان موفق عمل نكردهاند .نتیجة این آسیب را
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میتوان در کلّی گویی و ارائة تفاسیر محتوایی از آثار ادبی تحت عنوان آثار نقد
جامعهشناختی دید به گونهای که مراجعه و استناد به اصل منابع ادبی رو به کاستی نهاده
است و به جای تفاسیر مبتنی بر نظریههای جامعهشناسی ادبیات ،غالباً مصداقهای کلی
از محتواهای مشترک عرضه میشود؛ بهعالوه به دلیل تكرار و بازتولیدِ کاهشگرایانه،
ناقص و نارسای مفاهیم ،نتایج این پژوهشها ،خود به گفتمانی تبدیل شده ،که بتدریج
جای اصل واقعیت را گرفته و موقعیت خود را در چهارچوب پژوهشهای علوم انسانی
تثبیت کرده است .برخی مقاالت بدون توجه به عناصر و پارادایمهای اساسی اثر ادبی و
عدم سنخیت میان آن با نظریهای خاص ،تالش کردهاند با استخراج شواهدی از بعضی
عناصر محتوایی اثر ادبی و برقراری ارتباطی مكانیكی و سطحی با شاخههای نظریة
مورد کاربرد به هر شكلی که شده است ،اجرای چنین پژوهشی را موجّه جلوه دهند و
تحقیق را به سمتِ نتایج از پیشتعیینشده سوق دهند؛ همچنانكه بازخوانیِ رمانهای
اجتماعی مستقل ،که گرایش مرامی ،مسلكی و تاریخی به اندیشههای مارکسیستی ندارد،
با روششناسی مارکسیستی ،همان اتفاقی را رقم میزند که ويکتور هوگو به دلیل
رمانتیسم خود و مرتبط نكردن «رویدادهای خصوصی اشخاص داستانیش با زندگی
واقعی مردم» ،مورد بازخواست مارکسیستها قرار گرفته بود (ر.ک :تادیه 190 :1390 ،و
.)191

برخی مقا الت با محور قرار دادن برخی شاخصهای نظری ،تنها با هدف موجه
جلوهدادن و اهمیت نظریهای خاص ،نمونههایی از متون ادبیِ فارسی را با رویكرد
تجربی و کمّی به آن نظریه مرتبط میکند که احتماالً معیار انتخاب متن در آنها بر منطق
تصادف و آزمون و خطا استوار است .مقالة «بررسی سرمایة اجتماعی سازمانی در
سازمانهای خدماتی استان اصفهان (با رویكرد آموزههای مدیریت در آثار سعدی)» (نصر
اصفهانی و دیگران 107 :1390 ،تا  )134با هدف تعیین عوامل سرمایة اجتماعی سازمانی در
سازمانهای خدماتی استان اصفهان به سراغ گلستان سعدی رفته که بیش از هفتاد درصد
از مقاله ،مبانی نظری و مرور نظریههای مرتبط با سرمایة اجتماعی است .حال پرسش
اساسی اینجاست« :چرا گلستان سعدی و متن دیگری نه؟!» با فرض تحقق هدف مقاله،
نتیجة کاربردی و ضمنیِ چنین پژوهشهایی چیست؟ نكتة جالب در این مقاله ،نتیجة آن
است« :این پژوهش نشان میدهد که میتوان از دیدگاههای سعدی ،عناصر دیگری از

بازخواني انتقادي نقد جامعهشناختي در ايران با تکيه بر مقاالت علمي پژوهشي

سرمایة اجتماعی را مورد توجه قرار داد که از دیدگاه اندیشمندان غربی مورد توجه قرار
گرفته است» (همان.)122 ،
 .4كاهشگرايي
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کاهش ابعاد و سطوح اثرگذار هر پدیده و منحصر کردن کلیّت کنشها در یك عامل
(مثالً زمینة تاریخی) نیز آسیبهای دیگری را متوجه پژوهش میکند .نظریهپردازانی مانند
گلدمن ،بخش اصلی و مهم هر پژوهش علمیِ جامعهشناختی را سطح اوّل آن میدانند.
از نظر گلدمن ،تحلیل درونی یا بررسی ساختار معنادار اثر ادبی (کلیّت معنادار) ،به
ی جامعهشناسی ادبی است.
عنوان گام نخست امّا تعیینکننده و زیربنایی در روششناس ِ
اهمیت این مرحله چنان است که گلدمن تأکید میکند :کوچكترین اجزای متن ادبی،
باید در سنجش و کشف ساختار درونیِ اثر ادبی لحاظ شوند؛ زیرا «اثر ادبی ،کلیّتی
منسجم است که یك کلمه کم و زیاد هم نباید باشد و محقّق یا منتقدی که با
کوچكترین تحریف در اثر یا نادیده گرفتن کوچكترین جزء اثر بخواهد آن را بررسی
کند ،تحلیل [او] نقص روششناختی دارد» (پوینده101 :1388 ،؛ ولف 51 :1389 ،و.)52
پیش از این اشاره شد که نقد ادبی معاصر ،متن ادبی را پدیدهای چند وجهی و
پیچیده میداند که عوامل مختلفی در فرایند شكلگیری و تفسیر آن مؤثر است؛ بنابراین،
ی
منحصر کردن کلیّت متن در یك کنش یا وجه ،در واقع نادیده گرفتن ظرفیتهای ذات ِ
متن است .اما برخی منتقدان با افراط در محوریتبخشیدن به نقش جامعه و کاستن از
نقش سایر عوامل از جمله نقش عناصر هنری و زیباییشناختی ،متن ادبی را صرف ًا
محصول کنشهای اجتماعی و تاریخی میدانند؛ نتیجة این تلقّی ،خنثیبودن و انفعال متن
ادبی است .چنین منتقدانی به گونهای گزینشگرانه ،هنگام تفسیر متن نیز آن را با
زمینههای اجتماعی و نگرشهای ایدئولوژیك خودشان منطبق میکنند و توفیق اثر ادبی
را در میزان انطباقش با پیشفرضهای خود میدانند در حالی که نادیدهگرفتن عوامل
ذهنی ،هنری و حتی تجربههای عینیِ متكثّری که در شكلگیری متن مؤثر بوده است،
نسبت واقعی و ارتباط متن را با واقعیتهای جاری در جامعه ،دچار گسست میکند.
کسانی مانند لوکاچ و باختین این نوع پژوهشها را جامعهشناسیگریِ عامیانه و عامالن آن
را «جامعهشناسان کاذب» خواندهاند .باختین در این باره گفته است« :نتیجهگیریهای
مستقیمی که بر اساس بازتاب فرعیِ ایدئولوژی در ادبیات صورت گرفته و بر واقعیت
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اجتماعیِ زمانة منطبق با آن فرافكنده شده است ،برای مارکسیستها پذیرفتنی نیست؛
آن جامعهشناسان کاذبی که به این کار دست زده و هنوز میزنند حاضرند به فرافكنی
مستقیم هر عنصر ساختاریِ اثر ادبی -به عنوان مثال ،شخصیت یا طرح و توطئة
آنتریك -بر زندگیِ واقعی دست بزنند» (پوینده 156 :1388 ،و .)157
جریان نقد ایدئولوژیك ،که عمدتاً توسط منتقدان مارکسیست در ایران رواج یافت،
نیز نقدی مبتنی بر پیشداوری و مرامی است که معنا و تفسیر ادبی را تكبُعدی و
جهتمند میکند .به دلیل شكلنگرفتن شاکلههای نظری و عدم استقالل هویتی ،جریان
عمومیِ نقد ادبی ما در یك دورة نسبتاً طوالنی (حدود  1320تا 1370شمسی) تحت
تأثیر اندیشههای مارکسیستی و ایدئولوژی چپ با رویكردهای تكبُعدی ،اغلب متن
ادبی را به منزلة «سالح مبارزه» تلقی میکرد و «آثار ادبی را چونان بازنمود نبرد طبقاتی
تفسیر مینمود .میراث آن رویكرد ،هنوز در نوشتههای نقد فارسی ،کمابیش به شكل
تحمیلِ رمزگشاییهای تكبُعدی بر متن (مثالً شب= خفقان و )...دیده میشود و
تفسیرهای کلیشهای و رمزگشاییهای بسته و راکدی را در نقد معاصر ما به ارمغان
آورده است» (فتوحی .)11 :1390 ،از منظر آنان ادبیات اجتماعی از قِبَل کارکرد مرامی و
سیاسیش مطرح بود؛ نه به دلیل توجّه واقعی آن به نهادهای اجتماعی .از طرفی نیز
انفعال اندیشمندان در رویارویی با جریان ترجمة نظریههای فرهنگی ،فلسفی و ادبی
غربی ،موجب شد رابطة آنها با پیكرة هویتیِ جامعه ،که در واقع برآیندِ سنت ادبی و
دغدغههای امروزین جامعة خود بود ،تضعیف و گاه گسسته شود.
یكی از پیشفرضهای رایج در برخی پژوهشهای جامعهشناسی ادبیات این است که
شاعر یا نویسنده در دورة خود بهطور مطلق ،تحت تأثیر اوضاع اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی قرار داشته است .این گونه مقاالت ،پیوسته سعی دارد با یافتن شواهد و
ل
مصادیقی در متون ،بدون اینكه توسّع و گشایشی در متن یا نظریه ایجاد کند ،فرایند ح ّ
مسأله را در راستای تأیید یا توجیه چنین پیشفرضهایی قرار دهد؛ اما به سبب محوریت
کلیشة مطلقگرایانة «اثرگذاری اوضاع اقتصادی و ...بر اندیشه و زبان آفرینشگران ادبی»
بر ذهنیت حاکم بر برخی مقاالت ،مجال بخش تحلیلیِ مقاله ،تنگتر میشود؛ برخی از
عوامل این اندیشة کاهشگرایانه عبارت است از :تأکید بیش از اندازه بر مرور حوادث
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تاریخی و زمینههای بروز آنها ،پرداختن به بدیهیاتی چون بررسی اندیشة آفریننده و
درونمایههای آثار او ،توصیف وقایع تاریخی و. ...
نكتة قابل تأمل این است که معموالً مقصود نهاییِ این قبیل پژوهشها نشاندادن و
تبیین آگاهی شاعر یا نویسنده از وقایع زمان خود و انعكاس این اطالعات در آثارش
است حال اینكه نه تنها در متون ادبیِ واقعگرا ،بلكه در درونگراترین و فردگراترین آثار
ادبی و هنری نیز میتوان همواره محتواها و افكاری را بازیافت و به لطایفالحیل ،آنها
را به زمانه و زمینة اجتماعی و تاریخی خاصی پیوند داد .نكتة مهمتر اینكه گاه
نویسندگان به صِرف اندک شباهت های ظاهری و محتوایی ،میان تحوالت اجتماعی و
تاریخی با متن ادبی ،رابطهای مبتنی بر علت و معلول برقرار میکنند در حالی که این
میزان اعتماد به متون و ادبیات را «آيينة تمامنماي جامعه دانستن» یا تأکید صِرف بر
اطالعات تاریخی ،هیچیك برای دستیابی به تحلیل جامعهشناختیِ نظاممند کافی به نظر
نمیرسد .یكی از مسائل قابل انتقادی ،که در نگرش برخی منتقدان مارکسیست به
ادبیات وجود دارد ،موضوع امكان اعتماد به متون ادبی به عنوان «مستنداتی» اجتماعی
است (برتنس 106 :1387 ،و )107؛ در این نوع نگاه به منظور کشف ساز و کارهای حاکم
بر الیههای اجتماعی ،تمامی پدیدهها و امور انسانی تا سطح متغیرهای عینیِ اجتماعی
کاهش مییابد و کنش متقابل میان این پدیدهها و جامعه به دیدگاهی کلگرا و متراکم
منحصر میشود (ر.ک :نوذری 217 :1384 ،تا .)223
از نظر معتقدانِ به انگارة «ادبيات آيينة تمامنماي جامعه» ،با توجه به حجیّت داشتن
متن ،فهم و تحلیل محتوای آن ،ما را به درک درستی از اوضاع اقتصادی ،تاریخی و
اجتماعی جامعه میرساند؛ همچنانكه در مقالة «جامعهشناسی رمان معاصر فارسی»
(غالم 129 :1383 ،تا  )173تالش شده است ضمن بررسی ساختار اجتماعیِ چهار رمان
معاصر فارسی ،تصویری از جامعة فردیتیافتة معاصر از خالل این آثار ترسیم گردد.
در این مقاله ،نویسنده بر اساس پیشفرض شباهت و تناظر جهان داستان با واقعیتهای
عینی ،تالش کرده است میان حوادث داستانها و حوادث اجتماعیِ دورة مورد اشاره در
رمان ،رابطهای متناظر برقرار کند (ر.ک :همان 155 ،تا  157و  .)159در واقع در این مقاله ،با
بازتاب برخی مقوالت اجتماعی و فرهنگی ،چون دین و دینداری ،معرفی وضعیت
شخصیتهای زن و پیامدهای ورود فناوری کشاورزی به روستاها در چند رمان رو به رو
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هستیم .عالوه بر آن به دلیل تعدّد و تفاوت آثار در مقام عمل ،تحلیل ساز و کارهای
میان جهان اجتماعی و جهان متن به رابطهای مبتنی بر شباهت و تناظر ،کاهش یافته
است .برخی پژوهشها نیز با اتخاذ روشی یكسونگرانه ،گونة ادبیِ رمان را به مثابه آینهای
تلقی می کنند که ساختارهای کالن جامعه در دو حوزة اجتماعی و ارتباطی را بروشنی
در خود بازتاب داده است .مقالة «از رئالیسم تا مدرنیسم :انبوه انسان تنها در رمانهای
معاصر» (رونقی نوتاش و فرهنگی 119 :1390 ،تا  )131بدون مستندسازی و استناد به متون
دست اول این حوزه ،پیشفرضی سنتی و کاهشگرا را مبنای عمل خود قرار داده است:
«جامعهشناسان ادبیات ...مدعیاند که آثار ادبی را میتوان دادههای جامعهشناختی
محسوب کرد و از این منظر به آنها نگریست که شاخصی برای ارزیابی ارتباط و
ایدههای اجتماعی به شمار میروند» یا اینكه «بیتردید محیط ادبی هر دوره نمیتواند از
تأثیر اجتماعیِ آن دوره برکنار باشد» (همان.)120 ،
ی
حوزة مورد بررسی این مقاله ،دهة پنجاه و هفتاد شمسی (بدون اشاره به چرای ِ
لحاظ نشدنِ آثار دهة شصت)-برابر با  1994-1974م -است؛ امّا اتكای نویسندگان آن
بر روششناسیِ موسوم به جامعهشناسیِ عامیانه است که در میان نظریهپردازان به
یكسویهنگری ،تكیه بر دادههای جزئی و مصداقگرایی مشهور بوده است؛ همچنانكه در
اینجا نیز مجموعة اطالعات و مباحث به سبب ابهام در تبیین مسأله به شكلی کلّی و
نامنسجم و در سطحی توصیفی عرضه شده است حال اینكه عمدة تالش
جامعه شناسانی مانند لوکاچ ،گلدمن و حتی باختین ،مصروف زدودنِ زنگارها و
اطالعات ناقص و گاه غیر علمیای میشد که در جامعهشناسی سنتی و عامیانه ریشه
داشت.
از نظر منتقدان« ،این گونه مطالعات ،اگر چنین بپنداریم که ادبیات صرف ًا بازتاب
زندگی ،عكس برداری از آن و بنابراین ،مدرکی اجتماعی است ،ارزش چندانی ندارد و
فقط وقتی معنا پیدا میکند که  ...نه با کلّیگویی ،بلكه بهطور مشخص بگوییم که
تصویر ارائهشده ،چه رابطهای با واقعیت اجتماعی دارد؛ آیا این تصویر بهعمد
واقعگرایانه است؟» (ولك و وارن)111 :1382 ،
چنین پژوهشهایی به سبب انگارههای فرامتنی ،ادبیات و متن ادبی را آیینهای فرض
میکنند که کارش تقلید است و صرفاً آن را پدیدهای محاکاتی میشمارند در حالی که
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نقد ادبی در ایران ،تحت تأثیر عوامل متعددی چون ترجمهمحوری و ترویج انبوه
نظریه های جدید ،گسست و شكاف میان فرایند تولید و سنجش و ارزیابی اندیشهها،
شتابزدگی ،پرورش نیافتن تفكر انتقادی و  ...به صورت جریانی روشمند و نظامیافته،
شكل نگرفته است به گونهای که میتوان دامنة این پراکندگی و بیسامانی را در
رویارویی شیفتهوار با نظریه های ادبی ،حتی در تعاریفی که برخی پژوهشگران از این
نظریهها ارائه میکنند ،مشاهده کرد .یكی از نقدهایی که به پژوهشهای حوزة
جامعه شناسی ادبیات وارد است ،پراکندگی و تشتّت در تعاریف و معرفی رویكردها و
مبانی نظری است که تأثیر آن در نقد عملی نیز دیده میشود در حالی که انتظار میرفت
پس از گذشت چهار دهه از نخستین پژوهشها در این حوزه ،دست کم در کلیّات،
تعاریف و روششناسی ،روشی نسبت ًا مورد اتفاق شكل بگیرد؛ چرا که مبنا قرار دادن
تعاریف ناقص یا نادرست و تكبُعدی ،موجب برداشتهای غلط از جامعهشناسی ادبیات
و نیز انحراف در تفسیر متن میشود .تشتّت در تعاریف ،تداخل تعریفها و خلط
ویژگیهای آنها ،ارائة تعاریف کاهشگرایانه ،یكسویه و گاه متناقض از مهمترین
اشكاالت برخی پژوهشهای جامعهشناسی ادبیات است .غلبة ذهنیت ترجمهای و نقصان
در داناییِ الزم موجب شده است گاهی نامها و اصطالحات مجعولی مانند
«جامعهشناسی در ادبیات» رایج شود و به سبب انفعال حوزة نقد و ارزیابی مقاالت
علمی ،این دیدگاههای ناقص بسرعت در رسانهها و نشریات بازتولید شود و رسمیّت
یابد.
البته این نقص نه تنها در مقاالت ،که در برخی کتابهای نظریِ مورد استناد
پژوهشگران هم به چشم میآید؛ به عنوان نمونه ،تعدادی از این تعاریف ،بررسی و نقد
میشود:

نقد جامعهشناختی «مدعی است که هدفش درک تأثیر تاریخ و مسیایل اجتمیاعی بیر
ساختار متن است [ .]1در حقیقیت نقید جامعهشیناختی کیه تیاریخ و تحیوالتش را
اساس و پایة هر ساختار متن می داند [ ،]2تجزییه و تحلییل سیاختارگرایانه را بیرای
دستیابی به تجزیه و تحلیل دیالكتیكی به کار می گیرد» (کهنموییپور.)42 :1389 ،
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با توجه به بخشهای مشخص شده در این تعریف ،مشاهده میشود که هر یك از
این گزارهها به صورت جدا گزارهای معنادار است ،ولی ترکیب و کنار هم قرار دادن
آنها موجب وضعیتی پارادوکسگونه و البته از نظر علمی ،نادقیق شده است.
[ ]1طبیعی است که نمی توان منكر تأثیر بستر اجتماعی و زمینة تاریخی بر متن شد
و حتی میتوان این استدالل را به گونه قاطعانهتری هم بیان کرد که :هیچ متنی از تأثیر
تاریخ و اجتماع برکنار نیست .امّا آیا براستی هدف جامعهشناسی ادبیات فقط کشف
صِرف وجود همین رابطة پیشینی است (کاهشگرایی کلیّت به هدف جزیی) در حالی
که بدون اینكه نیاز ی به انجام یك پژوهش علمی باشد ،خود به وجود این رابطه اذعان
داریم.
ت
[ ]2قسمت دوم این تعریف از نظر روششناختی ،گزارهای از جامعهشناسی ادبیا ِ
مبتنی بر مارکسیسم سنتی است که بر پیشفرضی ماتریالیستی استوار است .نكتة قابل
توجه اینكه معموالً مارکسیستهای سنتگرا ه م تا این میزان ،وجود متن را تنها به
درک کنشهای یك عامل-تاریخ -منحصر نمیکردند .امروزه به دلیل گسترش
جامعهشناختی ادبیات و تكوین نظری و روششناختی آن نمیتوان قرائت
جامعه شناختی از پدیدة ادبی را به یك عامل محدود دانست و با این قطعیت ،وجوه
مختلف واقعیت اجتماعی و دیگر عوامل مؤثر در شكلگیریِ متن ادبی را به تاریخ
منحصر دانست.
در مقالة «بررسی جامعهشناختی گفتمانهای شعر جنگ تحمیلی» در تبیین
جامعهشناسی ادبیات و گرایشهای مختلف آن ،چنین آمده است:
معموالً در بررسی ادبیات به عنوان پدیدهای اجتماعی ،دو رویكیرد عمیده بیه چشیم
میخورد :یكی رویكرد بررسی اجتماعیات در ادبییات و دیگیری رویكیردی کیه بیر
اساس جامعهشناسی ادبیات پییش مییرود ...ابتیدا پژوهشیگر بیه بررسیی تحیوالت
اجتماعی دورة زمانیِ مورد نظر میپردازد و سپس انعكاس این تحوالت در آثار ادبیی
را جستجو میکند (ضیایی و صفایی 190 :1389 ،و .)191
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در این نمونه ،میان این دو رویكرد ،تمایزی واقعی وجود ندارد؛ نه در اجرا و نه در
روششناسی .هر چند در این مقاله تالش شده است این دو به عنوان دو رویكرد
متفاوت ،معرفی شود در واقع اشارة نویسندگان به گرایش محتواگرایانه در پژوهشهای
جامعهشناختی است که در شمار روشهای تجربی قرار میگیرد و اغلب هم در
پژوهشهای مردمشناسی ،قومشناسی ،جامعهشناسی کتاب و گرایشهای مربوط به آن
کاربرد دارد .به نظر میرسد که تحت تأثیر این ابها ِم در تعریف جامعهشناسی ادبیات
است که در ادامة مقاله« ،گفتمان» نیز به مفهومی عام و تقریباً مترادف با درونمایه و
مضمون به کار برده شده و عمالً مقاله بر اساس تحلیل مضمونی نمونهها و بسامدشان
در آثار ادبی ،بنیان نهاده شده است.
دامنة این پراکندگی در ارائة تعریفهای نارسا و نادقیق منحصر نمیشود بلكه تا
ی گرایشهای مختلف جامعهشناسی ادبیات ،امتداد
روششناسی ،حوزة عمل و توانمند ِ
پیدا میکند .برخی ،جامعهشناسی ادبیات را شاخهای از جامعهشناسی عمومی و برخی
نیز آن را به جامعهشناسی معرفت ،منتسب میدانند .طبیعی است که تعلّق و انتساب آن
به هر حوزهای ،گزارهها و پارادایمهای نظری و روششناختیِ خاصی را بر آن تحمیل
میکند .برخی با محور قرار دادنِ نظر کوهلر دربارة حدود و وظایف جامعهشناسی ادبی
و جامعهشناسی ادبیات ،معتقدند «جامعهشناسی ادبیات شاخهای از جامعهشناسی معرفت
است که به بررسی رابطة اثر ادبی و ساختارهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی به منظور
فهمپذیر کردنِ متن ادبی میپردازد» (کوثری .)111 :1377 ،برخی نیز بدون تمایز قائلشدن
میان گرایشهای جامعهشناسی ادبیات ،آن را شاخهای نو پا از جامعهشناسی عمومی
میدانند که به بررسی رابطة ادبیات با ساختارهای اجتماعی میپردازد .از نظر نویسندة
کتاب جامعهشناسی ادبیات ،این حوزه با استفاده از روشهای علمی ،بنمایههای آثار
ادبی ،زمینهها و مقتضیات محیط اجتماعیِ پرورندة شاعر یا نویسنده ،طرز نگرش و
موضع فكری آنان ،مسائل و موضوعات برجسته در آثار ادبی را مورد مطالعه قرار
میدهد (ترابی.)55 :1385 ،
کتاب جامعهشناسی ادبیات ،عالوه بر اینكه در تلقیای محتواگرایانه ،گرایشهای
جامعهشناسی ادبیات را حتی در مقام حوزههایی مطالعاتی ،جدا نكرده است ،بلكه آنها
را به صورت پیكرههای یكپارچه فرض کرده و ویژگیهای متفاوت هریك از گرایشهای
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جامعهشناسی ادبیات را با هم درآمیخته است؛ مثالً آیا بواقع در همة گرایشهای
جامعه شناسی ادبیات ،نقش محیط اجتماعی در تكوین اندیشة آفرینندة اثر تا این اندازه
برجسته میشود؟ اگر چه ،تنها در برههای ،برخی نظریهپردازان اولیة جامعهشناسی
تجربی ،مانند هیپولیت تن در مقام تحلیل اجتماعی برای عنصر محیط نقش مهمی قائل
بودند.
ت دقیق تر و پایة اصلیِ استداللِ این نویسندگان در تعریفی که ارائه
در واقع ،صور ِ
کردهاند ،تعریف کوهلر از جامعهشناسی ادبیات است .از نظر وی ،جامعهشناسی ادبیات
حوزهای است که به بررسیِ تجربی گرایش دارد و از رشتههای فرعیِ جامعهشناسی
عمومی است و روشهای آن را به کار میگیرد (ر.ک :آدورنو و دیگران.)236 :1377 ،
این رویكرد کلّی و نارسا در تعریف و تعیین مبانی و حدود جامعهشناسی ادبیات،
عمالً نقدها و مباحث کتاب جامعهشناسی ادبیات را به سوی نقدی مكانیكی پیش
میبرد و در اثر توجه نكردن به شاکلههای هویتی و کارکردهای نظری هر گرایش،
پژوهشها را به سمت محتواهای شبیه به هم سوق میدهد در حالی که کوهلر با تمایز
قائلشدن میان جامعهشناسی ادبیات و جامعهشناسی ادبی ،هدف جامعهشناسی ادبی را
«کمك به درک متون ادبی و فهمپذیر کردن آن» میداند .از نظر کوهلر ،جامعهشناسی
ی
ادبیات «روشی است مربوط به علم ادبیات [که] آن را [میتوان] علمِ تاریخ ِ
جامعهشناسی ادبیات» دانست (همان) .طرفدارانِ جامعهشناسی تجربیِ ادبیات در پی
تبدیل جامعهشناسی ادبیات و هنر به علمِ تجربی و عینی به معنایِ مورد نظر ماکس وبر
ش
هستند .از نظر آنان «موضوع پژوهشهای جامعهشناسی ،کنش اجتماعی ،یعنی کن ِ
بیناذهنی است و از این رو ،جامعهشناسی [تجربهمحور] ،اثر هنری را به عنوان پدیدهای
زیباییشناختی در نظر نمی گیرد؛ چرا که معنای ادبیات را صرفاً در کنش ِ بینا-ذهنیِ
ویژهای جستجو میکند که ادبیات بر میانگیزد» (زیما .)174 :1388 ،این رویكرد عینیگرا
بعدها توسط کسانی چون آدورنو و دیگر نظریهپردازان مكتب انتقادی مورد انتقاد قرار
گرفت؛ زیرا جامعهشناسیِ تجربیِ ادبیات با توجه ویژهای که به جنبههای کمّی ،تولید،
توزیع و مصرف دارد در نقد جامعهشناختیِ اثر ادبی و هنری ،پیوستگی و مالزمت
بنیادینِ کمیّت و کیفیت (ساختار و محتوا) را نادیده میگیرد و عمالً پژوهش را به سوی
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ایستارهای تجربی سوق میدهد .این رویكرد ،بعدها به وسیلة کسانی چون اسكارپیت و
شاگردانش مورد توجه قرار گرفت.
 .6ضعف تفکّر انتقادي
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با توجه به آنچه دربارة برخی ویژگیهای نظام تفكر و فضای کلیِ نقد ادبی ما -بویژه نقد
دانشگاهی -گفته شد ،این پرسش مطرح است که چرا بهرغم همة تالشها و انتشار انبوه
پژوهشهای مرتبط با نقد و نظریة ادبی هنوز به چشماندازی خلّاقانه و نظرگاهی بومی
در نقد ادبی از جمله در نقد جامعهشناختی نرسیدهایم؛ چرا در الیههای فكری و
فرهنگی ما تالشها و تجربههای موفق در کنار تجربههای دیگر ،جریان فكری منظمی را
ایجاد نكرده است؟
به دلیل ویژگیهای نقد جامعهشناختی ادبیات ،شاید پاسخ ضمنی به چنین پرسشهایی
و برخی از عوامل یا زمینههای ناپویایی جریان نقد ادبی معاصر را بهتر میتوان در
پژوهشهای جامعهشناختی ادبیات ،ردگیری و تحلیل نمود؛ از جملة این علتهای مهم
میتوان فردیتگرایی و نهادینه نشدن تفكر انتقادی ،حتی در میان بنیادهای دستاندرکار
در تولید و ترویج علم از جمله رسانهها و مجالت علمی را برشمرد و در این میان،
مسئولیت بیشتری را میتوان متوجّه دانشگاهها کرد؛ چرا که مراکز آموزش عالی ،کانون
فعالیتهای علمی و فرهنگی بهشمار میرود.
پس از نزدیك به صد سال از آغاز تالشهای نوجویانه در ایران ،حتی در سالهای
اخیر نیز جریان نقد ادبی ما از فردیتگرایی عبور نكرده و همچنان اصالت با تجربههای
فردی است .هنوز آنچنانكه باید به پایاب و نظرگاهی فلسفی و فكری در نقد ادبی
دست نیازیدهایم به طوری که بتوان به دور از شتابزدگی و بازتولید کلیشههای
گمراهکننده با آرامش ،طرح و تفكری متناسب با دغدغههای علمی ،فرهنگی و اجتماعی
را در انداخت؛ این در حالی است که در ادبیات معاصر ،این گسست ادواری ،ناخودآگاه
بهشكل دورهای تكرار شده است به گونهای که– چه در آفرینش ادبی و چه در نقد
ادبی -گاه در تكتجربهها و خالقیتهای فردی ،متوقف میشویم .در پیِ درخششهای
فردی ،جریانی دامنهدار شكل نمیگیرد و به جای تداوم نوآوریها ،گرایش به شبیهسازی
و حرکت بر مداری شتابناک و خطّی دنبال میشود؛ همچنانكه برخی معتقدند در زمینة
ادبیات واقع گرا ،نه احمد محمود جانشینی پیدا کرده ،نه محمود دولتآبادی؛ جانشینهای
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گلشیری هم ادامة بالفصلِ او نیستند در حالی که خودِ او ادامهدهندة راه هدایت و بهرام
صادقی است؛ چرا که تنوع و تكثّر از فردیتهای کارساز نشأت میگیرد ،ولی«فردیتهای
پراکنده ،یكدیگر را تكمیل نمیکنند ،بلكه دفع میکنند؛ انگار جزایری پراکندهاند که به
یكدیگر راه ندارند ،همة آنها در [محدودة] خود تمام میشوند» (سمیعی 64 :1383 ،و )65؛
زیرا به دالیلی چون برقرار نشدنِ ارتباط میان الیههای تاریخی و فرهنگی جامعه،
ناتوانی در پاالیش و انتقال توانمندیهای نظریههای بدیل ،عدم انسجام ساختاریِ نظام
فكری و ...پیكرة هویتمند و منسجمی در ادبیات و نقد ادبی ما شكل نگرفته است به
گونهای که شكلگیری تجربههای زبانمحور در شعر ،تكنیكزدگی و توجه بیش از حد
به فرم در داستاننویسی ،پرداختنِ سطحی به پدیدهها (موضوعمحوری به جای
مسألهمحوری) را میتوان برخی از نتایج بالفصل این گسست به شمار آورد.
امروزه پیامدهای عینیِ نوسان در تجربهگری و تثبیت پارادایم «فردیتهای واگرا» در
نقد ادبی و تا حدودی حوزة آفرینش ادبی را میتوان در کاهش روحیة جستجوگری،
عدم بروز خالقیتهای فردی ،غلبة عادت گزیدهخوانی و مهجور ماندن نسخة کامل متون،
ناپویا شدنِ ساختار آموزش مشاهده کرد؛ در چنین فضایی ،اگر خالقیتی هست یا
مقطعی و فردی است ،یا روی به سوی مخاطبان ندارد و زبانی شخصی دارد .الگوی
ت نقد ادبی ما (بویژه در این دو دهة
زبانی و فكریِ مبتنی بر فضای فكری و تولیدا ِ
اخیر)« ،ترجمهمحور» و «نظریهزده» بوده است و در افتادن به جاذبه نظریههای ادبی و
میل به تجربهکردن آنها ،ناخودآگاه ،ما را از پرداختن به مسألههای مهمتر ،بازداشته است.
این اشتیاقِ انفعالی تا بدانجا پیش رفته و ریشه دوانده است که به شكلگیری کلیشه-
هایی چون انگاشتن نظریه های ادبی به مثابه یگانه راه جهانی شدن ادبیات فارسی،
نظریههای ادبی به عنوان تنها روش درک درست متن ادبی و  ...منجر شده است .از
سوی دیگر در اثر تفاوتهای پارادایمی و زیرساختیِ عناصر و محتوای نظریههای تازه با
بسترهای فرهنگی و هویّتی جامعة ایرانی ،زبان مشترک و تفاهمبرانگیزی که بتواند این
اندیشههای تازه را نهادینه کند ،شكل نگرفت؛ همچنانكه در دهة  60و  70شمسی با
وجود ضرورتی که در ترجمة نظریهها و آرای نظریهپردازان وجود دارد ،عمدة تالش
منتقدان به حوزة ترجمه و نظر معطوف بوده ،که این امر موجب انباشت متراکمگونة
دیدگاهها و نظریهها شده است به گونهای که اکنون ما در این مقطع زمانی (ابتدای دهة
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1390شمسی) میراثدار بیسامانیِ ناشی از این تودة متراکم نظریهها هستیم .در اوضاعی
که فردیتگرایی بر نگرش سیستمی و کالننگر غلبه دارد ،نقدهای نوآورانه و خالقانه،
کمتر شكل گرفته است .رویكرد بخش مهمی از مقاالت بررسیشده ،حرکت از سطح
ال
توصیف به توصیف و گاه هم اجرای کلیّت نظریهای خاص بر متنی ادبی است؛ مث ً
اینكه حافظ در شعرش به توصیف ویژگیها و اوضاع مطبوع محیط طبیعی شیراز
پرداخته است ،مبنای استدالل قرار میگیرد که اشعار حافظ را بر اساس نظریة هیپولیت
تن تفسیر کنند .گاه نتایج برخی از این مقاالت به دور از مبنای نظری ،اینهمانگویی و
تكرار کلیشههاست« :عوامل و شرایط مختلف اجتماعی در تحوالت و دگرگونی ادبیات
هر جامعه و پیدایش سبكها و مكتبها تأثیری غیرِ قابل انكار دارند» (فلسفی 110 :1355 ،و
.)111

***

پیش از نتیجهگیری ،ذکر این نكته ضروری است که با وجود نقایص و کاستیهایی
که در نقد و بررسی مقاالت علمی-پژوهشیِ جامعهشناسی ادبیات ذکر شد ،در این
میان ،مقاالتِ خوشخوان و روشمندی نیز هست که تحلیلهای علمیِ دقیقی از رابطة متن
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مواردی نیز هست که بدون اینكه چه در سطح تحلیل نظری و چه در تفسیر دادهها،
تحلیلی جامعه شناختی و روشمند از موضوع ارائه کنند ،با اتخاذ رویكردی توصیفی و
مروری ،عمالً فقط عنوان جامعهشناسی ادبیات را بر پیشانی دارند؛ از جمله میتوان به
مقالة «جامعهشناسی ادبیات صوفیه» (شریفیان 117 :1385 ،تا « ،)137گامی در قلمرو
جامعهشناسی ادبیات» (وحیدا 33 :1376 ،تا  )47و «چشماندازی بر جامعهشناسی ادبیات در
ایران» (همایون سپهر 36 :1385 ،تا  )49اشاره کرد .چنین مواردی بیش از اینكه تحت تأثیر
تازگی و فضای نظریِ جامعهشناسی ادبیات باشد ،در بردارندة برخی عناصر پژوهشهای
سنتی ،چون دغدغه های محتواگرایانه ،رویكرد خطیِ تاریخی و گریز به موضوعات
حاشیهای است .همچناکه در چنین تجربههایی عمالً تحلیل نظریِ پدیدة ادبی بر اساس
ی جامعهشناسی ادبیات صورت نگرفته است و همواره در این
روششناسی و مبانی نظر ِ
سالها گرایش منفعالنه به تكرار مبانی نظریِ رویكردهای جامعهشناسی ادبیات و اجرای
آن در متون ادبی بر تمایل به رویارویی منتقدانه با آنها یا گشایش افقهای تازه در تحلیل
متون ادبیِ فارسی غلبه داشته است.
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ادبی با واقعیت اجتماعی و تاریخی ،ارائه کردهاند .در اینجا به معرفیِ مختصر دو مورد
بسنده میشود :مقالة «رمان رئالیستی یا سند اجتماعی؟ نگاهی به مدیر مدرسة آلاحمد»
(پاینده 69 :1388 ،تا  )88نقدی اجتماعی بر رمان مدیر مدرسه از جهت رویكرد رئالیستی
آن در پردازش واقعیت است .مقالهای مسأله محور ،خوشخوان و روان ،منسجم و به دور
از نظریهپردازیهای گیجکننده .بخش نخست مقاله ،بازخوانی وجوه رئالیستیِ مدیر
مدرسه و نقدی است بر عدول آل احمد از قواعد نگارش رئالیستی و لزوم تقیّد به
بازنماییِ غیر مستقیمِ واقعیت در داستان .اما بخش دیگر مقاله ،شامل استداللهای
ی داستا ِن مدیر مدرسه به تأمّالت
نویسنده در این باره است .از نظر وی ،نقدهای راو ِ
خودآگاهانة نویسندهای که دربارة اوضاع سخن میگوید ،شباهت دارد به گونهای که
ی نویسنده را دارد
برخی از این نقدها و سرزنشها ،آشكارا بوی آرمانگراییِ سوسیالیست ِ
(همان 82 ،تا  .)86بر خالف اغلب پژوهشهای این حوزه ،که به دلیل حجم زیاد نمونهها و
عدم اتخاذ روشی متناسب با مسأله ،تحلیلهایشان ،مبهم و سطحی است و کارشان به
تعمیم نتایج جزئی به حجم نمونهای بزرگ ختم میشود ،این مقاله به دلیل تناسب
مسأله با روش و حجم نمونه و نیز پرهیز از نظریهپردازی ،رویكردی تحلیلی در حل
مسأله دارد.
مورد دیگر ،مقالة «بررسی جامعهشناختیِ رمان تاریخیِ اشك سبالن» است (راد و
نظری شیخ احمد 75 :1390 ،تا  .)97مقالهای مسألهمحور ،که با استفاده از روش ساختگرایی
ی جنبشهای مردمی را در دورة دوم پهلوی بررسی
تكوینی گلدمن قصد دارد علل ناکام ِ
کند .البته در برخی جزئیاتِ بهکارگیریِ روش گلدمن ،نقدهای اساسی به مقاله وارد
است؛ از جمله ،ناتوانی در تبیین مفهوم فاعل فرافردی و اشتباه در تبیین ساختار معنادار
ی داستان ،بیش از اندازه پرداخته شده
اثر ادبی (همان 90 ،تا  .)94دیگر اینكه به جنبة خط ِ
است به گونهای که برخی از تحلیلها رنگ و بوی معرفیِ شخصیتهای داستان را به خود
گرفته است و در مواضعی ،نویسندگان سعی دارند رابطهای مستقیم میان دگرگونیهای
جامعه و حوادث رمان اشك سبالن برقرار کنند (ر.ک :همان 94 ،و .)95
نتيجهگيري
مطالعة جامعهشناختی ادبیات از جملة رویكردهای نسبتاً نوپا در نقد ادبی ایران است.
هر چند تألیفات و پژوهشهای جامعهشناسان و پژوهشگران ادبی در زمینة جامعهشناسی
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ادبیات به صورت کتاب از چند دهه قبل در ایران منتشر شده است ،نشر مقاالت مرتبط
با آن در مجالت علمی-پژوهشی از میانههای دهة هفتاد شمسی مورد توجّه قرار
گرفت؛ با این همه از ابتدای دهة  1360تا ابتدای دهة  1380شمسی ،پنج مقالة علمی-
ی متون ادب فارسی بر اساس نظریههای جامعهشناسی
پژوهشی در زمینة نقد عمل ِ
ادبیات منتشر شده است.
مطالعات آغازین ،تحت تأثیر رویكرد زندگینامهای و پژوهشهای ادبیِ سنتی ،تالش
می کردند با کند و کاو در زندگینامة آفریننده ،حوادث تاریخی عصر او و برخی مقوالتِ
محتوایی با متن ادبی ،ارتباطی مستقیم و تناظری برقرار کنند .این تالشهای آغازین به
سبب آشنایی اندک و گسستهوار پژوهشگران با مبانی نظری و روششناسی
جامعهشناسی ادبیات ،نقش زیادی در ترویج و تثبیت رویكرد کاهشگرایانة محتواگرا
داشته است.
در طول چند دههای که از آغاز این پژوهشها گذشته است ،مطالعات جامعهشناسی
ادبیات ،جریانی پر نوسان بوده است .دامنة این نوسان و پراکندگی به حدّی است که با
وجود منابع و متون نظریِ شناختهشده در این زمینه ،گاهی حتی در پژوهشهای مختلف،
تعاریف متعدّد و گاه متناقض از حدود و توانمندیهای رویكردهای جامعهشناسی ادبیات
عرضه میشود .مقاالت در دهة هفتاد و هشتاد شمسی از تنوّع برخوردار است ،امّا
ت
عموماً در رویارویی ژرفاندیشانه با ابعاد مسأله و خالقیّت در اجرای نظریهها کیفی ِ
الزم را ندارد .نگاه آسیبشناسانه به مقاالت علمی-پژوهشیِ نقد جامعهشناختی در
دهههای اخیر نشان میدهد که این رویكرد در ایران به رغم تنوع پژوهشها ،کاستیهای
متعدّدی دارد؛ از جمله :ضعف تفكر ان تقادی ،تمرکز بر تبیین سطحیِ روابط میان متن و
جامعه ،بیتوجهی به رابطة ساختاری و در عین حال رابطة دیالكتیك میان شكل و
محتوای اثر ادبی ،نظریه زدگی ،درک ناقص از ارتباط متن با نظریه ،ضعف
روششناختی ،کاهش گرایی ،بدفهمیِ متون ،گسستگی میان بخش نظری و عملی و...
گرایش عمومی در مقاالت جامعهشناسی ادبیات ،رویكرد محتواگرایانه به آثار ادبی
است و به جای اینكه به «چرایی» و «چگونگیِ» رابطة متن ادبی با واقعیت اجتماعی و
بستر تاریخی ،بیشتر پرداخته شود ،عمدة تالشها صَرف اثبات وجود این رابطه و
توصیف آن میشود؛ همچنین حوزههایی چون ادبیات کودکان ،ادبیات نمایشی ،ادبیات
پایداری ،ادبیات فولكلور کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده است.

تمرکز بیش از حد بر وجوهِ توصیفی و تالش برای برقراریِ روابط تناظری میان
پدیدة ادبی با جامعه و تاریخ ،موجب کاستن از وجه انتقادی مقاالت دانشگاهی در
ف یافتن
زمینة جامعهشناسی ادبیات شده است .عمدة تالش گروهی از نویسندگان ،صر ِ
شواهدی برای نزدیكکردن و حتیالمقدور شبیه نشاندادنِ جهان متن با واقعیت
اجتماعی میشود به طوری که عمالً چشمانداز تازهای را فراروی مخاطب قرار
نمیدهد .نواقص و مسائلی از این دست موجب شده است شمار پژوهشهای انتقادی،
بسیار اندک باشد به گونهای که گاه حتی گرایش جامعهشناسی ادبی ،که ذاتاً و ماهیت ًا
مواجهه ای انتقادی با جهان اطراف خود دارد ،اغلب در ساحتی توصیفی به کار گرفته
شده است .چنین پژوهشهایی ،نه تنها ظرفیتهای نظریِ جامعهشناسی ادبی را نادیده
گرفته است ،بلكه با توجّه به اهداف آن ،نقض غرض شمرده میشود.
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در این مقاله به ویژگیها و انواع داستانهای کوتاه تمثیلی معاصر پرداخته میشود .در ادبیات
داستانی معاصر ،هر کدام از نویسندگان ضمن استفاده از شگردهای داستانپردازیِ معاصر از
شیوهها و تمهیداتِ روایتپردازیِ کهن مثل تمثیلگرایی هم بهره بردهاند .نویسندگان معاصر بنا
بر اهداف زیباشناختی و گهگاه برای پنهان کردن مفهوم انتقادی خود ،به تمثیل متوسل شدهاند؛
البته میان تمثیلهای کهن و معاصر تفاوتهای ساختاری و درونمایهای وجود دارد .در تمثیلهای
کهن ،شاعر یا نویسنده خود معموالً در پایان داستان تفسیرِ تمثیل را عهدهدار میشده ،اما
داستاننویسان معاصر فهم و تأویلِ تمثیل را به عهدة خواننده وامیگذارند .نویسندگان معاصر،
الیه یا سطح اولیة داستان را با دقت کامل بازنمایی و روایت میکنند ،در حالی که در تمثیلهای
کهن این امر چندان رعایت نمیشود .نویسندگان و شاعرانِ روایتپردازِ کهن از تمثیل برای
تعلیم و تحكیم اندیشههای خود استفاده میکردند در حالی که نویسندگان معاصر ،تمثیل را
برای بیان روشنگریها و انتقادهای اجتماعی ،سیاسی و فلسفی به کار میگیرند .داستانهای کوتاه
تمثیلیِ معاصر را بر حسب ساختارهای روایی و گونههای ادبی میتوان به داستانهای کوتاه
ی
تمثیلیِ واقعگرایانه ،تمثیلیِ مبتنی بر رئالیسمِ جادویی ،تمثیلیِ حیوانی ،تمثیلیِ قصهوار و تمثیل ِ
ی معاصر مسائل اجتماعی و
طنزآمیز تقسیمبندی کرد .درونمایة اغلب داستانهای کوتاه تمثیل ِ
سیاسی است که با نگرشی انتقادی و گاه تلخبینانه روایت شده است.
كليدواژهها :تمثیل ،داستان کوتاه امروز ،واقعگرایی در داستانهای امروزی ،داستان کوتاه و نقد
مسائل اجتماعی و سیاسی ،تمثیل حیوانات در داستانهای کوتاه فارسی.
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 .1مقدمه
داستان کوتاه معاصر فارسی در عمر نزدیك به یكصد سالة خود ،یكی از غنیترین
گونه های ادبیاست که هم به لحاظ محتوا و هم از جهتِ ساخت و صورت ،تنوّع و
تكثری درخور در آن دیده میشود .این گونة ادبی یكی از مهمترین محملها برای
ی
آینهداری و بازنماییِ درونمایههای مقتضای زمان بوده است .در این گونة ادبی از زندگ ِ
مردمِ اعماق گرفته تا فقرِ مادی و فرهنگی ،آشوبهای روانی ،نقد و انتقادهای سیاسی،
پلشتیها و تلخی های زندگی و  ...نقل و روایت شده است .داستان کوتاه در عمر
هشتادسالة خود به لحاظ فرم ،ساخت و شگردهای روایی نیز همراه با مكتبها و
نظریههای ادبیِ معاصر در حالتِ شَوَند و تحول روبهرشد بوده است .تطوّر و تحو ِل
شگردها و سبكهای داستان کوتاهِ فارسی هم تحت تأثیر ادبیات جهان بوده است و هم
بهره مند از توان رواییِ وطنی و سنتی؛ مواردی همچون بازنماییِ واقعگرایانة حوادث و
شخصیت ها ،نقل و روایتِ عینی و عدم دخالت نویسنده و راوی در تفسیر ماجرای
داستان ،تكگوییِ درونی ،جریانِ سیّالِ ذهن ،شكستِ زمان خطی روایت و ...در داستان
کوتاه و رمانِ معاصرِ فارسی ،به نسبت ،تحت تأثیر سیر و سلوکِ ادبیات داستانیِ غرب
است؛ با این حال تمهیدات و شگردهایی در داستان کوتاه معاصر هم هست که آبشخور
آنها متونِ روایی کهن فارسی است .البته این تمهیدات و شگردها هم خاص زبان و
ادبیات فارسی نیست .تمثیل 1یكی از این تمهیدات و شیوههای بازنماییِ ماجرای داستان
است که در ادبیات پربارِ کهن فارسی ،همواره روایتپردازان از آن بهرهمند شدهاند.
داستانِ کوتاهِ معاصر فارسی با اینكه به لحاظ شكل و جهتگیریِ روایی تحت تأثیر
ادبیات غرب است ،در این گونة ادبی از تمهیدات و شگردهای کهن هم استفاده شده
است .تمثیل و تمثیلپردازی در ادبیاتِ تعلیمی و عرفانی فارسی جایگاهی درخور دارد
ل تعلیم و عارف از این شیوه برای
ِِ اه ِ
به گونهای که بیشتر شاعران و نویسندگان
بازنمایی و تجسمِ اندیشهها ،آرمانها و جهانِ مطلوب خود بهره گرفتهاند .در داستان
س مقتضیاتِ گوناگون از این شیوه برای
کوتا ِه معاصر فارسی نیز ،نویسندگان بر اسا ِ
پرداختِ حوادث و بازنماییِ اندیشهها استفاده کردهاند .البته ،نوع و جنس کاربردِ تمثیل
در داستانِ کوتاهِ معاصر با تمثیلهای کهن ،هم به لحاظ ساخت و هم به جهتِ محتوا،
تفاوتهایی دارد که در پی به آنها پرداخته میشود.
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بنا به اهمیت و جایگاه مهمِ داستانهای کوتاه تمثیلی در ادبیات معاصر فارسی در این
مقاله به مسائلی همچون تعریف و ویژگیهای تمثیل ،تفاوت تمثیل در ادبیاتِ کهن با
تمثیل در داستان کوتاه معاصر فارسی ،مقایسه و تفاوت میانِ داستانِ کوتاهِ واقعگرای
تمثیلی و غیرتمثیلی ،شكلشناسی و گونهشناسیِ موضوعیِ داستانهای کوتاه تمثیلی،
پرداخته میشود.هد ف نهایی نگارش این مقاله نشان دادن و شناساند ِن ساختار تمثیلی
برخی داستانهای کوتاه معاصر فارسی است.

 .3تعريف و ويژگيهاي تمثيل
منظور از تمثیل در این مقاله همان اصالحی است که در زبانهای غربی به آن «»allegory
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 .2پيشينة پژوهش
در مورد تعریف و کارکردِ تمثیل و ویژگیها ،ساختار و درونمایة تمثیلهای کهن ادب
فارسی مطالب گوناگونی نوشته شده اما در خصوص تمثیل در داستانِ کوتاه معاصر،
مطالب پراکنده و اندکی موجود است .منابعی که به طور مختصر به داستان کوتاه تمثیلی
پرداختهاند عبارت است از :مقالة «واقعگرایی و تمثیل در قصهنویسی» رضا براهنی
()1353؛ بخش داستان تمثیلی در کتاب ادبیات داستانی جمال میرصادقی ()1376؛
محمد بهارلو در کتاب داستان کوتاه ایران ( )1387هنگام بررسی آثار غالمحسین
ساعدی به وجه تمثیلی برخی داستانهای مجموعة عزادارن بیل پرداخته؛ حسن
میرعابدینی نیز در کتاب صد سال داستاننویسی در ایران ( )1380گهگاه برخی
داستانهای کوتاه تمثیلی را تفسیر و تأویل کرده است .در کتاب گزارههایی در ادبیات
معاصر ایران ،داستان  ،اثر علی تسلیمی نیز تفسیرهایی کوتاه بر برخی داستانهای تمثیلی
نوشته ،و همچنین به ساختار تمثیلی برخی داستانها اشاره شده است .محمد تقوی نیز در
کتاب داستان حیوانات در ادب فارسی به ویژگیهای ساختاری و درونمایهای تمثیل
حیوانات پرداخته است .آقای قهرمان شیری نیز مقالهای مُمتع با عنوان «تمثیل و
تصویری نو از کارکردها و انواع آن» نوشته ،که هم ساختارهای گوناگون تمثیلی را
تشریح کرده  ،و هم به کارکرد و نوع تمثیلی برخی داستانهای کوتاه معاصر پرداخته
است .یادآوری این نكته ضروری است که در این مقاله برای تشریح و تبیین ساختار
تمثیلی داستانهای کوتاهِ تمثیلی از مقاله دکتر قهرمان شیری نیز استفاده شده است.

میگویند .در حوزة بالغت و علم بیان هم تمثیل و تشبیه تمثیلی بررسی شده است که
در این اینجا ،مراد آن نوع کاربرد از اصطالح تمثیل نیست .دیگر پژوهشگران ادبی هم
به این اشاره کردهاند:
با توجه به اینكه اصطالح تمثیل در زبان فارسیی بیرای داییرة گسیتردهای از قالبهیا و
شكلهای ادبی به کار رفته ،بهتر این است که اصطالح «تمثیل» را فقیط بیرای «تمثییل
داستانی» یعنی حكایت یا قصّهای به کار بریم که داللت ثانوی آن اهمیت بیشیتر دارد
(فتوحی.)257 :1385 ،
2

پیش از هر چیز باید گفت که تمثیل سخنی است که در ژرفساخت آن داستانی
باشد؛ بنابراین شرطِ الزم اینكه سخنی تمثیلی به شمار بیاید این است که داستانی و
روایی باشد .بنا بر این اصل است که میگویند:
تمثیل روایتی داستانی است که در آن موجودات ،کنشها و گهگاه صیحنهپردازیهیا بیه
گونهای تعبیه میشود که معنای منسجمی ظاهری یا اولیه بر مبنای سطح داللتی دارد،
و در همان حال معنا و مفهومی ثانویه هم دارد کیه متنیاظر بیا موجیودات ،مفیاهیم و
رخدادهایی دیگر است (.)Abrams, 1993: 4
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با توجه به اینكه شخصیتها و حوادث داستانیِ تمثیل در معنای واقعی خود نیستند و
با معنا ،شخصیتها و حوادث تناظری ثانویه دارند به این دلیل تمثیل به استعاره و نماد
3
شباهت پیدا میکند و بر این اساس برخی ،تمثیلِ داستانی را استعارهای گسترده
میدانند« :تمثیل را اغلب به عنوان «استعارهای گسترده» تعریف میکنند که در آن
شخصیتها ،کنشها و صحنهها به گونهای نظاممند نمادین میشوند و بر مسائل روحی،
سیاسی یا روانکاوانه داللت میکنند ( .)Fowler, Roger and Childs, 2006: 4استعارة
گسترده دانستن تمثیل فقط بر حسب این معیار است که رویة ظاهری تمثیل ،بر بُعد
ثانویه داللتی داشته باشد و میتوان مابهازایی روایی و داستانی برای آن در نظر آورد
وگرنه تمثیل صرف ًا مجموعه یا انباشتی از نماد و استعارة صرف نیست .در ادبیات غرب
چنین درک و دریافتی از تمثیل معروف بوده است« .سیسرو در کتاب خود به نام
خطیب اظهار میکند که توالیِ استعارهها سبك کالمیِ کامالً متفاوتی را پدید میآورد که
یونانیان به آن آلگوریا ( )allegoriaمیگفتهاند» ( .)Herman, 2005: 13درست است که
نماد ،استعا ره و تمثیل ،جملگی پدیدارهایی است که بر امری ثانویه داللت دارد و ما بنا
به قراین صارفه درمییابیم که در معنایی ضمنی به کار رفته است ،وجه تمایز دیگر
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تمثیل با استعاره و نماد در این است که نماد و استعاره در سطح واژه و مفردات
صورت میگیرد ،ولی تمثیل در بافتِ داستان و روایت تنیده میشود .بنا به تعریف:
در وسیعترین معنا نماد ،چیزی است که بر چیزی دیگر داللت داشیته باشید؛ بیر ایین
اساس تمام واژگان ،نماد هستند .در حوزة ادبیات ،نماد در خصوص کلمه یا عبیارتی
به کار میرود که داللت بر شیء یا رخدادی داشته باشد که آن رخداد یا شییء خیود
نیز داللت بر چیزی دیگر یا بر شبكهای از مصیداقهای فراسیوی خیود داشیته باشید»
(.)Abrams, 1993: 206

در این تمثیل لزومی ندارد که به تفسیر اجزای حكایت بپردازیم و مثالً بگوییم منظور
از فیل و پا و گوش و دندان او و نیز نابینایان و شهر ایشان چیست؛ بلكه فقیط کیافی
است تا مقایسهای میان فكر و تمثیل صورت بگیرد :همان طور که نابینایان همیة فییل
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برای مثال واجهای «ز ،م ،س ،ت ،ا ،ن» ،بر فصل «زمستان» و خود این فصل در
شعر اخوان ثالث بر اوضاع و احوال اجتماعیِ ناگوار دهة چهل خورشیدی داللت
میکند .استعا ره نیز بر مبنای تعاریف بالغت سنتی ،کلمه یا شیء یا فردی واحد است
که جانشین امر واحد دیگر می شود .بنابراین نماد و استعاره ،بیشتر در شعر امكان ظهور
و بروز مییابد؛ لیكن تمثیل درسخن روایی تجلی مییابد.
شایان ذکر است که در درون داستانی تمثیلی و غیر تمثیلی ممكن است واحدهایی
ال «صحنة «باران و باد طوفانی» در داستان «گیلهمرد» بزرگ
نمادین به کار رفته باشد؛ مث ً
علوی غیر از چهرة ظاهری آن ،چهرة دیگری نیز دارد و در حكم نمادی است از دنیای
آشفته و طوفانی گیلهمرد» (میرصادقی)544 :1376 ،؛ به سخنی دیگر« ،گاهی همین قصه
تمثیلی با حفظ ماهیت تمثیلی تا اندازهای هم از واحدهای کوچك «نماد» سود میجوید
و گاهی چنان تار و پود واقعه و متن ،و سخن با «نماد» آغشته میشود که از ابتدا تا انتها
ذات سخن از بیان تمثیلی فاصله و در مقام دیگرییمقام نمادینی جای میگیرد» (امامی،
 .)61 :1381به طور کلی تجزیة کلی داستان تمثیلی به واحدهایی نمادین منجر میشود که
هر کدام مابهازایی بیرونی دارند .اما برخی واحدهای تمثیلی مابهازایی در بیرون ندارند و
به این موارد میتوان اصطالح «واحدهای فضاسازِ تمثیل »4را اطالق کرد .این واحدها
بیشتر در خدمت الیة اول تمثیل اس ت و شاید نتوان تأویلی برای آنها یافت .با توجه به
این مهم ،پورنامداریان در خصوص تمثیل «فیل و خانة تاریك» در مثنوی مولوی
میگوید:

را ندیدند تا آن را به طور کامل بشناسند ،کسیانی کیه قیادر نیسیتند کیل حقیقیت را
دریابند نیز مانند آنان هستند (پورنامداریان.)1375 :148 ،
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ویژگیِ اصلیِ دیگر تمثیل عالوه بر داستانیبودن این است که شخصیتها ،حوادث،
ماجراها ،مكان و جهانِ داستانیِ تمثیل در معنایی واقعی نیستند و به اموری ورای خود
داللت دارند و با مابهازاهایی بیرون از خود ارجاع میدهند .به گفتة دیوید الج «روایت
تمثیلی در هر نقطه ،تحت تأثیر تناظر یك به یك با معنای ضمنی است که شكل
ی
میگیرد و ادامه مییابد» (الج .)247 :1388 ،بنابراین خوانندة تمثیل نیز باید این آگاه ِ
گونه شناختی را داشته باشد که حوادث و ماجرای روایت را یكرویه در نظر نیاورد و
برای درک معنای تمثیل ،عازم الیة زیرین روایت شود .ماجرا و داستانِ ظاهری برخی از
تمثیلها جذاب و معنادار است و ممكن است خواننده را خرسند کند ،لیكن الیة ظاهری
برخی تمثیلها ممكن است فاقد جذابیت و کشش داستانی شود و زمانی معنا میگیرد که
الیة زیرینشان نیز لحاظ شود و پرتوی بر آن بیفكند .بر این اساس است که دیوید الج
میگوید« :در این شاهكارها[ ،مثلِ سفرهای گالیور و مزرعة حیوانات] نوعی رئالیسم
ظاهریِ بازنمایانه جنبة باورپذیری عجیبی به رویدادهای خیالی میبخشد و بازی با
تناظرها چنان هوشمندانه و ذوقورزانه است که هیچگاه پیشبینیپذیر و کسالتبار
نمیشود .بخشی از لذت این نوع داستانها در این است که هوش و ذکاوت ما به کار
می افتد و ما با تعبیر و تفسیر این نوع تمثیل به هوش و ذکاوت خودمان میبالیم» (همان،
 9و )248؛ برای مثال به سطح اول داستانهای کوتاهِ تمثیلیِ «ماهی و جفتش» و «گلدستهها
و فلك» ،نباید بسنده کرد؛ زیرا حادثهای مهم و معنادار در آنها نیست که هدف داستان
باشد؛ درونمایة این داستانها در الیة تمثیلی آنهاست.
نكتة دیگر در خصوص تمثیل این است که تمثیل قالب یا گونة ادبیِ خاصی نیست،
بلكه شیوه و تمهیدی است که در درون و متنِ قالبها و انواع ادبیِ گوناگون به کار
میرود .در ادبیات کهن ایران و جهان دو گونة ادبیِ مهم بوده است که ویژگی تمثیلی
داشتهاند :یكی حكایت حیوانات که در زبانهای غربی به آن فابل 5میگفتهاند و دیگر
حكایات تمثیلیِ انسانی ،موسوم به پارابل .6با عنایت به موجودات و شخصیتهای روای،
فابل روایت کوتاهی است که رهنمودی اخالقی را بیان میکند یا دییدگاهی اخالقیی
را انتقال میدهد .فابل اغلب داستان حیوانات است کیه در آن قهرمانیانِ داسیتانها بیه
مانند انسانها رفتار میکنند و ویژگیهای انسانیِ معمول ،نقصها ،تمایالت و گرایشیهای
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مربوط به رفتارهای انسانی را آینهداری میکنند .در همان حال قهرمانانِ فابل همیواره
ویژگیهای حیوانیِ مشخصی را عهدهدار میشوند که در مقامِ اشتراکاتی متداعی ،مییان
ساحتهای انسانی و حیوانی عمل میکنند» (.)Herman, 2005: 157

حكایت انسانی دربردارندة داستانی است که میتوان آن را استعارهای برای جنبههای
اخالقی و روحانیِ زندگی بویژه رفتارهای نیك لحاظ کرد .از نمونههای پارابل میتوان
به داستان نخست مثنوی یعنی «حكایت عاشق شدن پادشاهی بر کنیزکی و خریدن
پادشاه کنیزک را» یا پارابل حكایتِ سامری نیك ،پسر نمكنشناس و مثال درخت انجیر
اشاره کرد که:
«مردی درختی انجیر در تاکستان خود بكاشت و چون آمد تا از آن ثمیر گییرد ،هییچ
نیافت .پس باغبان را گفت سه سال است تا میآیم تا از این درخیت مییوه برگییرم و
نمییابم ،آن را ببر که زمین را تباه کند .باغبان در پاسخ وی گفت ای خواجه ،امسیال
نیز درخت را مهلت ده تا دور آن را بكنم و کود برییزم .اگیر ثمیر آورد ،بهتیر و اگیر
نیاورد ،آن را ببر ».ای بسا این پارابل شنونده را به این بیاور دینیی رهنمیون کنید کیه
خداوند چندی بر گناه بندهاش صبر کند؛ اگز آن بنیده توبیه نكیرد ،سیرانجام ،چیون
درخت بیثمری خواهد برید (انوشه.)273 :1376 ،
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یكی از وجوه تفاوت مهم میان فابل و پارابل این است که شخصیتها در فابل همواره
موجوداتی غیرانسانی یا حتی اشیایی غیر جاندارند ،اما شخصیتِ پارابل فردی انسانی
است .با توجه به این است که ابرامز تمثیلها را به دو گونه تقسیم کرده است و میگوید:
«می توان دو گونه تمثیل را از هم بازشناخت :یكی تمثیل تاریخی یا سیاسی ،که در آن
شخصیتها و کنشها واجدِ معنای ظاهری هستند و در عین حال میتوانند به بازنمایی یا
تمثیل اشخاص و رخدادهای تاریخی بپردازند .دوم تمثیل عقاید که در آن شخصیتهای
تمثیلی مفاهیمی انتزاعی را بازنمایی میکنند و پیرنگ نیز در خدمت نمایش آموزه یا
نظریهای است ( .)Abrams, 1993: 4تمهید اصلی در تمثیل عقاید و اندیشهها،
شخصیت بخشی به موضوعاتی انتزاعی است همچون فضائل ،رذایل ،اندیشهها ،اطوا ِر
زندگی و ویژگیهای اشخاص.
در ادبیات داستانی معاصر تمثیل در گونههای ادبیِ نوظهوری همچون رمان،
نمایشنامه و داستان کوتاه به کار رفته است .رمانی همچون مزرعة حیوانات جرج اورول
از رمانهای تمثیلیِ معاصر است و برخی از داستانهای کوتاه کافكا نیز مَثَل اعالی
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تمثیل پردازی در داستان کوتاه جهان است .در رمان و داستان کوتاه معاصر فارسی نیز از
ت
شیوة تمثیلپردازی استفاده شده است .با این حال ،ناگفته نماند که همانندی و مالزم ِ
داستانهای کوتاه تمثیلی با گونة حكایتِ انسانی بیشتر است تا با حكایتِ حیوانی .در
داستان کوتاه معاصر هم اگر تمثیلی حیوانی به کار رود از نوع تمثیلهای کلیله و دمنه و
مرزباننامه نیست که حیوانات خود زبان به سخن بگشایند ،بلكه نویسنده در الیة
ظاهری داستان به بازنماییِ وضع و حال حیوانی یا پرندهای میپردازد که کنشها ،رفتارها
و ویژگیهای آن تمثیلی از وضع و حال انسانهاست؛ در این خصوص میتوان به
داستانهای کوتاه «انتری که لوطیش مرده بود» و «سگ ولگرد» اشاره کرد.
ت
شیوهها و تمهیداتِ گوناگونی که در آثار ادبی به کار میرود بنا بر مقتضیا ِ
زیباشناختی و بالغی گوناگونی است .صفت «بالغی» را در این مقام در معنای عام به
کار می بریم که منظور از آن هر نوع تمهیدی است که شاعر و نویسنده برای تأثیر بر
مخاطب ،اقناع خواننده ،پنهان کردنِ پیام ،جهتدار کردنِ محتوا و ابهامِ هنریبخشیدن به
اثر ،استفاده می کند .تمثیل یكی از انواع و اقسام تمهیدات و شگردهاست که شاعران و
نویسندگان کهن و معاصر ،بنا به اهداف گوناگونی که داشتهاند از آن بهرهمند شدهاند.
به طور خالصه اهداف تمثیلپردازی «گاه برای نهان داشتن راز سخن از نااهل و
ناآشناست و گهگاه برای تفهیم بیشتر مطلب و روشنگری مخاطب و گاهی نیز برای
ی بیشتر و مالحضات زیباشناختی» (انوشه .)404 :1376 ،در متونِ عرفانی تمثیل
تأثیرگذار ِ
ت پیام و ملموس کردن اندیشهها به کار
را برای اقناع مخاطب ،تحكیم و استوارداش ِ
میبرند .در متون تعلیمی مثل بخشهایی از کلیله و دمنه و مرزباننامه هدف تمثیل،
جذب مخاطب و جذاب کردن پیام داستان است .تمثیلهای داستانهای کوتاه معاصر نیز
بنا به اهداف گوناگونی به کار رفتهاند .برخی نویسندگان در دهههای سی و چهل برای
پنهان کردن درونمایة سیاسی داستان به تمثیل متوسل میشدند.
بنابراین در داستانهای تمثیلی سیاسی ،از آنجا که عامل ترس ،ترس از اسیتبداد ،مرکیز
قدرت و  ،...نقش اساسی را در خلیق و نوشیته شیدن آنهیا دارد ،طبیعیی اسیت کیه
نویسنده جرأت گشودن گرهها را نخواهد داشت و اگر این شهامت را داشیته باشید و
گرهگشایی کند ،کاری باطل انجام داده است (امامی.)61 :1381 ،

نمونه برجسته این نوع داستانهای تمثیلی را میتوان در داستان «غولومی» از اسالم
کاظمیه و نیز «مرغدانی» اثر محمد محمدعلی پی گرفت .همچنین تمثیلپردازی ممكن
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است بنا بر جهتگیریهای زیباشناختی و هنری باشد .نویسندهای ممكن است برای
آفرینش ابها ِم هنری ،داستانی را تمثیلی و غیر مستقیم بیان کند؛ مثل داستان کوتاه «ماهی
و جفتش» ،اثر ابراهیم گلستان.

امروزه اگر نویسندهای در قالب قصه با همان مصالح و مواد و همان سنخ قهرمانهیا و
آدمها و فضای خاص آن داستانی [تمثیلی] بنویسد و معنا و دییدگاههیای امیروزی را
درون آن به کار گیرد و به قصه جنبة امروزی و تازهای بدهد ،داستان جنبة داستانهای
خیال و وهم را پیدا میکند؛ بدین معنی که سه ویژگی بنیانی عمده قصه یعنیی خیرق
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 .4تفاوت روايت تمثيلي در داستان معاصر و روايتهاي كهن
میان داستانهای کوتاه تمثیلی معاصر و روایتهای تمثیلی کهن ،هم به لحاظ ساختار و هم
از جهت درونمایه با وجود شباهتها ،تفاوتهایی هست .از تفاوتهای ساختاری میان
داستان کوتاه و پارابل این است که شخصیتپردازی ،توصیف صحنهها ،فضاسازی،
بازنماییِ جزء به جزء رخدادها در پارابل بسیار مختصر و گاهی ابتر است؛ لیكن در
داستان کوتاه ،نویسنده با اینكه میخواهد «برشی از زندگی» را بازنمایی کند ،همان
لحظة زندگی را با دقت و وسواس توصیف و آیینهداری میکند .به سبب اینكه در
پارابل هدف این است که نكتهای اخالقی یا پندی دینی داده شود ،چندان توجهی به
ذکر دقیقِ ماجراها و خلق شخصیتهایی قائم به ذات در جهان روایت نمیشود .در
داستان کوتاهِ «داشآکل» ،هدایت شخصیتِ داشآکل را چنان بازنمایی کرده و آفریده
است که نقش صورت ،لوح سیرت ،طرز گفتار و شیوة رفتار او با جزئیات در ذهن
مخاطب میماند ،اما در حكایات تمثیلیِ کهن چنین اموری با اختصار و حذف روبهرو
میشود.
ی
در داستانهای کوتاه تمثیلی ،نویسندگان معاصر از همان شیوة روایتپرداز ِ
داستانهای غیر تمثیلی بهره میگیرند؛ به عبارتی نویسنده با وجود اینكه به دنبال بیان
محتوایی ثانویه در زیر الیة اولیة داستان است« ،بازآفرینیِ واقعیت» را فراموش نمیکند
و تصویری عینی از ماجراها ،شخصیتها و حوادث ارائه میکند .به نظر جمال میرصادقی
ویژگی قصههای کهن در این است که پیرنگ ضعیف ،خرق عادت و کلیگرایی دارد؛
بنابراین داستان کوتاه معاصر به دور از این ویژگیهاست .میرصادقی در خصوص
داستانهای کوتاه تمثیلی معاصر میگوید:

عادت ،پیرنگ ضعیف و کلیگرایی از بین میرود و قصه با هیأتی تازه ارائه میشیود؛
یعنی خرق عادت و کلیگرایی آن جنبة نمادین و تمثیلی پییدا مییکنید (میرصیادقی،
الف.)144 :1376 ،
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ل
به لحاظ ساختاری ،این جنبة تازة ،همانا شیوة روایتپردازیِ مدرن ،توصیف و نق ِ
عینیتگرا ،اهمیت قائل بودن برای جهانِ داستانی به عنوان امری قائم به ذات،
پیرنگقوی ،توصیف جزئیات مهم و معنادار است.
تفاوت دیگر میان داستانهای کوتاه تمثیلی معاصر با روایتهای تمثیلی کهن در این
است که در ادبیات کهن خود نویسنده یا شاعر تفسیر و تأویلی بر متن میافزاید و راه
را بر تأویلها و تفسیرهای چندگانه میبندد؛ به هر کدام از داستانهای مثنوی که مراجعه
کنیم ،بی تردید در پایان داستان شاهد تفسیر و تأویل موالنا خواهیم بود .اما در
داستانهای کوتاه تمثیلی و غیر تمثیلیِ معاصر ،نویسنده به گونهای عینی به نقل و روایتِ
رخدادها و حال و احوال شخصیتها میپردازد و نتیجهگیری و فهم معنای ثانویه و الیة
زیرین تمثیل را به خواننده وامیگذارد .بدین ترتیب امكان تأویلپذیریِ داستانهای کوتا ِه
معاصر از داستانهای تمثیلی کهن بیشتر است؛ زیرا نویسنده در تأویل و تفسیر داستان
دخالتی نمیکند.
همچنین در ادبیات کهن داستانهای تمثیلی به گونهای جدا و مستقل آورده نمیشود،
بلكه کارکرد ساختاری هر تمثیلی برای استوارداشتِ درونمایه یا مفهومی است که شاعر
یا نویسنده از قبل آورده و به مدد تمثیل میخواهد آن مفهوم را مستحكمتر کند .در
مثنوی معنوی ،کلیله و دمنه و مرزباننامه ،بارها میبینیم که شاعر یا نویسنده تمثیلی را
از جهت استوارداشت و تحكیم اندیشهای پیشین آورده و قصدش از آوردن تمثیل
ی
ملموس کردن مفهوم و اندیشهای برای مخاطب و اقناعِ اوست .ای بسا که بهرهگیر ِ
نویسندة معاصر از شیوة تمثیل برای گریز و پنهان کردن مفهوم و اندیشة داستان باشد.
عبدالحسین زرینکوب با توجه به این امر در خصوص قصههای تمثیلی مثنویِ معنوی
میگوید:
در مثنوی هم موالنا انواع قصه رای از امثال حیوانات و قصههای تمثیلی و رمزی برای
تقریر و توجیه دعاوی و اقوالی به کار میگیرد که تصور و قبول آنها برای اذهان عیام
دشواری دارد یا خود در نقل آنها ناظر به تصویر حالت و وضعی است که بیه آسیانی
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در وهم مخاطب جای نمیگیرد و برهان و قیاس و طریقة استقرا اهل حكمت هم در
بیانش کارسازی ندارد» (زرینکوب.)166 :1374 ،

در متون عرفانی از جمله مثنوی معنوی ،هدف آوردنِ تمثیل ،نقل روایت به دلیل
خود روایت نیست؛ بلكه «سرّی» هست که الزم است در لباس تمثیل و «در حدیث
دیگران گفته آید» .در متون کهن استمداد از تمثیل عالوه بر ملموس کردن مفاهیم و
جذب مخاطب برای اقناع مخاطب هم بوده است؛
زیرا این طرز بیان از جهت فایدهای که در تقریر حجت دارد به کیار مییآیید و البتیه
برای کسانی که طریق برهان آنها را ملول میکند یا کشف وسایط و انتاج مطلیوب در
حجتهای برهانی برای آنها دشوار یا ناممكن است ،هیچ چیز بیش از تمثیل نمیتوانید
مایة اقناع و تفهیم گردد (همان.)252 ،

ي معاصر
ي داستانهاي كوتاهِ تمثيل ِ
 .5گونهشناس ِ
در این بخش داستانهای کوتاه تمثیلی معاصر بر حسب ساختار روایی ،بازبستگیِ آنها به
مكتبهای ادبی ،گونهها و وجههای 7ادبی تقسیمبندی و بررسی خواهد شد .همچنین
تأویل و تفسیر داستانهای کوتاه هم به اختصار گفته میشود .البته این تقسیمبندی به این
معنا نیست که داستان کوتاه صرفاً در زیر یك عنوان یا یك مقولة خاص بگنجد ،بلكه به
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به لحاظ درونمایهای و مفهومی نیز میان داستانهای تمثیلی معاصر و کهن تفاوت و
تمایز موجود است؛ درونمایههای کالن و وجه معناییِ غالب تمثیلهای کهن ،مسائل
قدسی ،مذهبی ،دینی ،عرفانی ،اخالقی ،تعلیمی ،سیاست مُدُن و تدبیر منزل و گهگاه
اندیشه های حكمی است .با توجه به این موارد ،تمثیلهای کهن همواره نقش و کارکردی
پندآمیز دارد و بُعد اند رز و نصیحت در آنها بر نقدروشنگرانه و انتقاد غلبه دارد .وجه
غالب معناییِ داستانهای کوتاهِ تمثیلی معاصر ایران ،مفاهیمِ اینجهانی ،اجتماعی،
ن این داستانها،
سیاسی ،انسانگرایانه و فلسفی با نگاهی تلخ و گزنده است .در الیة زیری ِ
نقد و انتقادِ مالیم ،روشنگرانه و گه گاه تند ،بر پند و نصیحت غلبة تام دارد .نویسندگان
داستانهای کوتاه تمثیلی غالب ًا جنبهها و ابعادی تلخ و ناگوار را از حیات اجتماعی و
سیاسیِ انسان به تصویر میکشند .با توجه به اینكه نویسندگان داستانهای کوتاه تمثیلی،
آرمانگرایانی معنوی و عرفانی نیستند ،بلكه واقعگرایانی منتقد هستند ،به این دلیل
همواره تلخاندیشی و تلخنگری در الیة زیرین داستانهای آنان نهفته و مستقر است.

این معنا است که وجه ساختاری برجستة آن باعث شده است که در زیر عنوانی خاص
گنجانده شود؛ برای مثال «سگ ولگرد» زیر عنوان تمثیلهای حیوانات آمده است؛ هر
چند شیوة روایت آن واقعگرایانه هم هست.
الف) داستانهاي كوتاهِ تمثيليِ واقعگرايانه
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با اینكه «پُل دمان در کتاب تمثیلهای خوانش میگوید که روایتهای رئالیستی هم
تمثیلهایی هرمنوتیكی هستند؛ حتی هنگامی که توصیفاتی محاکاتی از شخصیتها و
کنشهای زندگیِ واقعی باشند ( )Mikics, 2007: 10با این حال ،برخی داستانهای
واقعگرایانه وجهی تمثیلی میگیرند و میتوانند به مابهازایی بیرون از خود ارجاع داشته
باشد؛ همچون داستانِ کوتاه «مرغدانی» ،و بعضی هم مثل داستانِ «داشآکلِ» هدایت و
«شهر کوچك ما» اثر احمد محمود که وجه و معنایی تمثیلی نمیگیرند.
منظور از داستانهای کوتاه تمثیلیِ واقعگرایانه داستانهایی است که در آنها شخصیتها،
حوادث ،اشیا و مكانها به گونهای واقعنما بازنمایی میشوند و انگار رونوشتی از
واقعیت معهود هستند؛ به عبارتی «این تمثیلها در واقع بخشی از همان واقعیتی هستند
که خود نمونة مثالی برای نمایش آن شدهاند؛ مثالً آدمی در نقش نمونة نوعی برای
بخش عمدهای از آدمها ،یا روستایی به عنوان نمونهای از یك جامعه یا یك کشور»
(شیری .)48 :1389 ،برای داستانهای واقعگرا ویژگیهایی را برشمردهاند که عبارت است از
اینكه داستاننویس رئالیست در پی این است که خود واقعیت را بدون دستكاری
بازنمایی کند؛ توصیف مكان یا ثبت رویداد در زمانی و مكانی خاص مالزم با وفاداری
اکید به جزئیات است؛ زاویة دید مبتنی بر گزینش راوی سوم شخص یا دانای کل
محدود است؛ شخصیتپردازی مبتنی بر موقعیتهای محتمل و باورکردنی است و پیرنگ
نیز استوار بر پیروی از اصل علت معلول است (پاینده 27 :1389 ،تا  .)59واقعیت این است
که همین ویژگیها در داستانهای واقعگرایانة تمثیلی نیز لحاظ میشود؛ منتها تفاوت در
این است که داستان کوتاه واقعگرایانه رابطهای جز با کل با واقعیت دارد .داستانهای
واقعگرای غیرتمثیلی ،بنا به تعریف «برش» کوتاهی از اجتماع هستند؛ یعنی نویسنده
ی
جزئی از جامعه را بازنمایی کرده است و وقایع و شخصیتها در معنا و کارکرد اصل ِ
ی واقعگرایانه
خود هستند و به مابهازایی بیرون از خود ارجاع ندارند؛ لیكن داستان تمثیل ِ
با واقعیت و داللت بر مابهازاهایی متناظر رابطهای تشبیهی دارد که خواننده الزم است
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آن الیة زیرین را کشف کند؛ هرچند قرینة صارفه پنهان یا مضمر باشد .از این رو
داستان تمثیلی واقعگرا پس از اینكه ماجرایی واقعی را روایت میکند ،مابهازایی تمثیلی
را نیز به ذهن متبادر میکند و قابل تأویل به وضعیتی کالنتر و گستردهتر از آن واقعهای
است که به تصویر کشیده است؛ فیالمثل ،در داستان کوتاه «مرغدانی» شخصیتها و
رخدادها در معنای واقعی و مجاز جزء به کل نیستند ،بلكه مرغداران نمادی از افراد
حذفکننده هستند و مرغهای دورریختنی هم نمادی از افراد حذفشدنی .براهنی با
بررسی داستان کوتاه «انتری که لوطیش مرده بود» میگوید:
در قصه انتری که لوطیش مرده بود ،چوبك از نظر فنی ،قصیه را در قالیب رئالیسیتی
ارائه میدهد؛ یعنی سیر حوادث طوری است کیه انگیار میا بیا برگردانیی از زنیدگی
روبهرو هستیم و نه با تمثیل .ولی قصه را که کنار میگذاریم ،ابعاد دیگری از معنیا در
برابر ما ظاهر میشوند (براهنی.)57 :1353 ،

49


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره ،47بهار 1394

بیشترین تمثیلهای واقعگرایانه را در داستان معاصر میتوان در داستانهایی با
م ضامین و مفاهیم اجتماعی یا سیاسی بازجست .از این میان سهم داستاننویسی چون
ابراهیم گلستان از بقیه بیشتر و برجستهتر است .ابراهیم گلستان با نگاهی نقادانه به
طیف روشنفكران و مدعیان روشاندیشی ،چند داستان کوتاه تمثیلیِ واقعگرا با
سویههای اجتماعی نوشته است که به لحاظ تمثیلی قابلیتهای تفسیری متنوعی به دارد.
تأویل پذیری این داستانها ناشی از این است که نویسنده جریان داستان را به گونهای
عینی روایت و خود را پنهان کرده است .داستانهای تمثیلیِ گلستان با اینكه زمینهای
کامالً واقعگرایانه دارد ،خواننده پس از پایان داستان در مییابد که الیة اول تمام ماجرا
نیست و باید مابهازاهای شخصیتها و ماجراها را در الیة دوم پیدا کند.
داستان کوتاه «ماهی و جفتش» از مشهورترین و بهترین داستانهای کوتاه واقعگرایانة
ابراهیم گلستان است که بشدت تصویری و اصطالحاً سینمایی است و بیهیچ قضاوت
مداخلهجویانهای از سوی نویسنده ،روایت میشود .داستان با نمایی از یك آکواریوم
بزرگ شهری آغاز میشود و مردی را نشان میدهد که به تماشای آکواریوم و ماهیها
آمده است .راوی داستان ،دو ماهی را میبیند که هماهنگ باال و پایین میروند .مرد
اینك آرزوی این هماهنگی در دنیای بیرون از آبگیر را در سر میپروراند .بنابراین
راوی ،که از اندیشههایش چنان بر میآید که از قشر متوسط و روشنفكر جامعه باشد با
دیدن هماهنگی و اتحاد دو ماهی حسرت میخورد؛ به سخن دیگر همدلی و اتحاد
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انسانها مابهازای بیرونی آشكاری برای تمثیل هماهنگی دو ماهی به شمار میآید .پس از
آن پیرزنی که دست کودکی را در دست گرفته است ،وارد میشود و فضای داستان را
اندکی عوض میکند .کوتاهی قد کودک اجازة دیدن ماهیهای توی آبگیر را به وی
نمیدهد .پیرزنِ همراهِ وی نیز از بلند کردن پسربچه از روی زمین ناتوان است .پس مرد
کودک را بلند می کند تا ماهیهای آکواریوم را ببیند؛ اما کودک ناگهان حقیقتی تلخ و
تكاندهنده را به مرد وا میگوید تا آب سردی بر پیكر مرد و آرزوهایش ریخته باشد و
در عین حال گره از تعلیق داستان نیز بگشاید .کودک معصومانه و بسادگی به مرد
میگوید که آن دو ماهی ،دو تا نیستند بلكه «یكیش عكسه که توی شیشة اونوری افتاده»
است .مرد پس از آن بیهیچ حرفی کودک را به زمین میگذارد و به تماشای
آکواریومهای دیگر میرود تا داستان پایان پذیرد (گلستان ،الف  .)1346داستان واقعگرایانة
گلستان روی کاغذ تمام شده ،اما در ذهن خوانندة وی داستان تازه آغاز شده است.
تأویل این داستان واقعگرایانه میتواند این باشد :مرد راویِ داستان نماد روشنفكران
دهة چهل است و داستان را میشود نقدگونهای بر این طبقه از روشنفكران تلقی کرد؛
روشنفكرانی که متفرعنانه ،اندیشهها و آرمانهای خویش را معیار مطلق درستی
میدانستند .آنها همواره آماج انتقادات گلستان هستند (جاهد .)115 :1384 ،پیرزن نیز در
واقع نماد قشری است که به دلیل فرودستی از رساندن کمك فكری به دیگران قاصر
است .کودک میتواند نمادی از نسل جوان و تازه باشد که اعتقاد جزمی و آرمانگرایانة
نسل پیش از خود را به دیدن بیواسطة واقعیتی بیرحم میشكند و فرو میریزاند.
ماهی نیز میتواند نمادی از خود مرد ،نسل گذشته یا اصالً روشنفكر تنهای روزگار
گلستان باشد .این گونه است که تراکمی از سمبلها و استعارههای اجتماعی در داستان
گلستان ،از «ماهی و جفتش» یك داستان تمثیلیِ واقعگرای تمامعیار میسازد .البته
تسلیمی تفسیر دیگری از این داستان ارائه کرده که نسبتاً شاعرانه است .به نظر او
درونمایة این داستان تنهایی و تلخیِ زندگی است که بر متن سایه افكنده است.
«[گلستان] از غم تنهایی مرد سخن به میان نمیآورد در حالی که مرد تمثیلی از ماهی
تنهاست .بجز آخر این داستان ،دغدغههای تنهایی و رنج را در میانه داستان میتوان
دید» (تسلیمی .)221 :1388 ،بنابراین ،این داستان تمام عوامل و ویژگیهای داستانهای
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واقعگرایانه را دارد ،لیكن محتوا و مفهوم آن به رخداها و شخصیتهای ظاهری محدود
نیست ،بلكه باید معادلهایی برای آنها یافت تا بتوان به معنا و محتوای آن رسید.
ابراهیم گلستان داستان واقعگرایانة دیگری دارد به نام «طوطی مردة همسایة من» که
الیة ظاهری آن چندان واجد مفهومی عمیق نیست و به واقع برشی از زندگی به شمار
نمی رود؛ بلكه اهمیت محتواییِ آن در الیة دوم یا زیرین آن است؛ به عبارتی بسنده
کردن به الیة اول داستان در حكم نقض غرض نویسنده است .در این داستان کوتاه
واقعگرایانه نگاه ابراهیم گلستان نگاهی از باال و متفرعنانه است .در این داستان مرد
مجردی که شب هنگام به قول معروف «عشقش میکشد» و زیر آواز میزند ،راوی
اولشخص داستان است .او با ناسزاهای پیایی مرد همسایه ،روبهرو میشود ،اما از آواز
خواندن دست برنمیدارد .راوی خود را محق میداند و تنها به خندیدن بسنده میکند.
همسایه از پنجرة روبهرو گلدانی به سوی او پرت میکند ،اما راوی جا خالی میدهد.
مرد پس از آن از فرط عصبانیت قفس طوطی خود را به سوی او میافكند .طوطی
میمیرد و کار به کالنتری میکشد .در کالنتری چهرة واقعی مرد همسایه ،که ابتدا به
نظر خواننده ممكن است محق آمده باشد ،فاش میگردد .او همسایة فضولی است که
همواره با تجسس در امور راوی به زندگی مرفه و سرخوشانة او حسرت میورزیده
است (گلستان ،الف  .)1346در این داستان «عمدهترین هدف گلستان ستایش از خویشتن
[و طبقة اجتماعی خویش] است (میرعابدینی .)450 :1380 ،بنابراین راوی خود اوست و
ضد قهرمان داستان ،مخالفان دیدگاه گلستان همچون آلاحمد و افرادی از میان احزاب
چپگرا هستند .بنابراین این داستان واقعگرایانه را نمیتوان به صورت روایتی صرف ًا
واقعگرایانه خواند که در باب بگومگوی دو همسایه باشد .نكتة حائز اهمیت این است
که نویسنده الیة اول داستان را نیز با وسواس و بدقت روایت کرده و اهمیت و اعتبار
جزئیات آن را به سودِ محتوای باطنی ،فرو نكاسته است.
جمال میرصادقی نیز که نویسندهای واقعگراست در برخی از داستانهای کوتاهش با
دیدی اجتماعی و دلسوزانه ،به فقر و حساسیتهای کودکان توجه میکند .درونمایة
داستان کوتاهِ اجتماعیِ «دیوار» وجهی عام و فلسفی هم به خود میگیرد .دیوار میان
خانهای که کودک راوی در آن زندگی میکند و خانة همسایه بر اثر باد خراب میشود
و تا دیوار مرمت گردد ،کودک از اشتراک دو حیاط خانه و نزدیك شدن روحی و

همبستگی اجباری خانوادة خود و خانوادة همسایه لذت میبرد؛ اما دیوار باید مرمت
شود .دوباره دیوار میان دو خانه باال میرود تا پرسشی در ذهن پسرک باقی بماند :چرا
خانهها و انسانها باید با دیوار از یكدیگر جدا شوند؟ (میرصادقی )1350 ،داستان درونمایة
زیبا و نگاهی لطیف و انسانی دارد که هم در سطح اول روایت معنا و طرح مناسبی دارد
و هم راه به مفهومی ثانویه و تمثیلی میبرد .این داستان واقعگرایانه در بعد تمثیلی به
روایتی بدل میشود که حامل باری فلسفی و اجتماعی است :دیوارهایی که انسانها را از
هم جدا میسازد؛ مرزهای ناگزیرِ میان آدمها و سرزمینها که هر از چند گاهی بادی
موافق آنها را برمیچیند و دوباره به هم میآیند؛ به عبارت دیگر،
درونمایة داستان وجود دیوار است که خود نمادی از محدودیتها و مقررات دسیت و
پاگیر دوران پیشامدرنیته است .نویسنده از ذهن خود شیروع بیه فیروریختن دیوارهیا
میکند و از این رهگذر آرزوی جامعهای توسعهیافته ،که ارزشیی بیرای دییوار قائیل
نیستند ،در ذهن میپرورد و چینههای سهراب را بهتر از بتونهای جداییآفرین میداند
(حسینبر 52 :1389 ،و .)53
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محمد محمدعلی نیز در داستان «مرغدانی» از مجموعه داستان بازنشستگی ،تالش
میکند تا از مضمون واقعگرایانة کشتار و حذف جوجههای «مورددارِ» مرغدانی به
تمثیلی سیاسی دست یابد .این داستان کوتاهِ تمثیلی محمدعلی یكی از سیاسیترین و
انتقادیترین داستانهای کوتاه معاصر است .داستان «مرغدانی» گفتگوی دو نفر در یك
مرغدانی را به تصویر میکشد که دربارة حذف مرغها و جوجههای بیمار و مشكلدار
ال
است (محمدعلی .)1368 ،نویسنده اگرچه ماجرای داستان را با عینیت و دقت و کام ً
منطبق بر واقعیت بیرونی بیان میکند و عناصر فضاسا ِز تمثیل را نیز با حوصله و
وسواس روایت میکند ،شاید مابهازایی دقیق برای برخی صحبتها و عملكردهای
شخصیتهای داستان در بیرون و واقعیت پیدا نشود .این بخشها همان عناصر فضاسازی
است که در خدمت سطح نخست روایت است و مابهازایی بیرونی ندارد؛ بنابراین برای
ایجاد «تأثیر واقعیت» است .داستان با توجه به مضمون ساده و طرح غیر پیچیدهاش در
سطح نخست ،معنا و وجه زیباشناختیِ روایی درخوری ندارد و خواننده هم میداند که
داستان صرفاً درباره یك مرغدانی نیست؛ از این روست که تمثیل سیاسی آن برجسته
میشود؛ به عبارت بهتر اهمیت و اعتبارِ معناییِ این داستان به الیة زیرین و تمثیلی
داستان بازبسته است .اگر داستان به واحدهای نمادین خرد بشود ،مرغدانی نماد کشور

داستان كوتاه تمثيلي در ادبيات معاصر ايران

و جوجه ها نمادی از شهروندان تحت سیطرة حكومت هستند .کلیّت داستان ،تمثیلی
سیاسی از اوضاع اختناقآمیزِ دورة پهلوی به شمار میرود.
داستان کوتاه «گلدستهها و فلكِ» آلاحمد نیز داستان تمثیلیِ واقعگرایانهای است؛
داستان در سطح نخست ،حرف چندانی برای گفتن ندارد و در الیه دوم ،معنای تمثیلی
آن است که اهمیت دارد .معنایی از این قرار که :شخص برای کسب آگاهی و یافتن
وسعت نظر میباید تهور به خرج دهد .داستان طرحی ساده دارد :کودکی مدرسهای که
همواره آرزوی باالرفتن از «گلدستة» مسجد کنار مدرسه را دارد در نهایت به خود
شهامت این کار را میدهد و از باالی آن به چشمانداز «پایین پایش» مینگرد .او گرچه
پس از فرود آمدن از گلدسته در مدرسه «فلك» میشود ،تنبیه را برای صعود به آن
گلدسته به جان میخرد (آلاحمد.)1357 ،
ب) داستانهاي كوتاه تمثيليِ حيوانات
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از دیرباز در ادبیات ایران نقل و روایت تمثیلهای حیوانات برای بیان مسائل اجتماعی،
اخالقی ،عرفانی و سیاسی مرسوم بوده است .کتابهای کلیلهودمنه ،مرزباننامه و
منطقالطیر نمونة برجسته این آثار است که «حیوان بودن شخصیتها و شبیه انسان عمل
کردن آنها و به پیروی از آن افسانهگون بودن کنشگرها و محوریت داشتن محتوا،
ویژگیهای این تمثیلهاست» (شیری .)44 :1389 ،در این تمثیلها ،حیوانات جانشین انسان
میشوند و به زبان انسان سخن میگویند و کار و کنشهای انسانوار انجام میدهند .در
ادبیات معاصر نیز چند داستان کوتاه تمثیلی حیوانات هست که البته به لحاظ
شخصیت پردازی با تمثیلهای کهن مربوط به حیوانات تفاوت دارد .در خصوص فابلهای
کهن گفتهاند« :در فابل حیوانات مطابق با طبیعت خود عمل میکنند جز اینكه سخن
گویند» (تقوی .)93 :1376 ،اما در داستانهای کوتاه تمثیلیِ معاصر ،حیوانات به زبان انسان
سخن نمیگویند و دقیقاً شبیه انسان عمل نمیکنند و تصمیم نمیگیرند ،بلكه در الیة
ظاهری داستان به مثابة حیوانی هستند که راوی فقط حرکات و سكنات ،و کنش و
واکنشهای آنها را روایت میکند .یكی از دالیل اصلی ترک چنین شیوهای در ادبیات
داستانی معاصر ،ارج نهادن به «حقیقتمانندی» است که بنا به تعریف« ،کیفیتی است که
در عمل داستانی و شخصیتهای اثری وجود دارد و احتمال ساختی قابل قبول از واقعیت
را در نظر خواننده فراهم میآورد» (میرصادقی1376 ،ب .)142 :بنابراین نویسندگان معاصر
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برای باورپذیر ساختن رخدادهای داستان و واقعگرایی ،شیوة کهن نقل و روایت از زبان
حیوانات را وانهاده ،و به روایت عینی روی آوردهاند؛ حتی«زبان و سخن آنها [فابلهای
کهن] ادیبانه و مصنوع است و کمتر با شخصیتها مطابقت دارد» (تقوی .)367 :1376 ،البته
هستند داستانهای کوتاه غیرتمثیلی همچون داستان کوتاه «روز اسبریزیِ» بیژن نجدی
که نویسنده برای آشنایی زداییِ تمهیدات داستانی ،ماجرا را از زبان یك حیوان بیان کرده
ی زبان حیوان شده است.
است ،لیكن تمهید آشناییزدایندة داستان باعث باورپذیر ِ
تفاوت دیگر بین تمثیلهای حیوانات در ادبیات کهن و معاصر در نوع توصیف صحنهها،
جزئیات و بازنماییِ شخصیتهای داستانی است .تمثیلهای حیوانی مربوط به ادبیات کهن
«اغلب کوتاه و ساده است؛ یعنی از لحاظ داستانی و تعداد حوادث و شخصیتها
پیچیدگی و تفصیل ندارد» (همانجا)؛ اما چنین تمثیلهایی در ادبیات معاصر مالزم با
ت حرکات و سكناتِ حیوانات است؛ همچنانكه در داستانهای
روایت عینی ،ذکر جزئیا ِ
کوتاه «سگ ولگرد» و «انتری که لوطیش مرده بود» میبینیم .فابلهای کهن اغلب برای
تحكیم ِ سخن و اقناع مخاطب در ضمن کالم میآمده است؛ به عبارتی «اغلب حكایتها
در ضمن داستان مفصل و جامعی وارد شده است» (همان)؛ اما تمثیلهای حیوانات در
ادبیات معاصر نه در ضمن کالمی آمده ،و نه برای اقناع مخاطب است؛ بلكه خودبنیاد
است و در خدمت پارهروایتی سابق و الحق نیست.
داستان کوتاه «سگ ولگرد»  ،اثر مشهور صادق هدایت از جملة اولین داستانهای
کوتاه تمثیلیِ حیوانمحور در ادبیات معاصر فارسی است که درونمایهای اجتماعی و
فلسفی دارد .ماجرای داستان دربارة سگی است به نام «پات» که صاحبش را گم میکند
و بنابراین بیچارگیهایش آغاز میشود؛ از قصاب و شوفر کتك میخورد و بچهها نیز با
شكنجهاش تفریح میکنند (هدایت .)1342 ،روایت داستان را راویِ برونداستانی یا دانای
کل محدود بر عهده دارد و نه خودِ سگ ولگرد .خواننده از همان ابتدای داستان
درمی یابد که نویسنده قصد ندارد صرفاً به نقل و روایت طردشدگیِ یك سگ بپردازد؛
«سگ ولگرد» ،تمثیلی از انسان رانده شده از اجتماع و تنهای روزگار نویسنده است.
البته برخی نیز تفسیری فلسفی برای این داستان قائل شده ،و آن را تحت تأثیر از فلسفة
اگزیستانسیالیسم سارتر دانستهاند که بر مبنای آن «پات» نماد انسان رنجور و بیچاره

داستان كوتاه تمثيلي در ادبيات معاصر ايران

(براهنی.)57 :1353 ،

داستان کوتاه «قفس» (چوبك )1352 ،نیز در خصوص قفسی پر از مرغِ گرفتار در میله
و فضله است که هر از چندگاهی دستی به درون قفس میخزد و یكی از مرغها را
میرباید و در برابر دیگر مرغها سرش را میبردو بقیه مرغان در منتهای درماندگی ،به
زندگی اسیر و مسخره و عاطل و باطل خود ادامه میدهند.
این تمثیل هم دارای بعدی اجتماعی و تاریخی است و هم دارای بعدی مابعدالطبیعی
و توازن بین روابط ،همان نمایندهها و تصویرها ،آنچنان دقیق ،استوار ،و غیرشخصی
است که انسان نمیتواند موقع اندیشیدن به یك بعد از معنا ،بیه بعید ییا ابعیاد دیگیر
نیندیشد (براهنی.)57 :1353 ،

گویا این تمثیل بیش از اینكه رویكرد سیاسی و انتقادی به کشندة مرغها داشته باشد،
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است که در این جهان گرفتار آمده است؛ انسانی که در عین آزادی دچار سرگردانی،
بیچارگی و وانهادگی میشود (موسوی و همایون 137 :1388 ،تا .)156
صادق چوبك از جمله نویسندگانی است که گاه با ارائة شخصیتهای حیوانی در
داستانهای خود ،تمثیلی از الیههای زیرین اجتماع و زندگیِ ناگوارِ «مردم اعماق» را
بازتاب می دهد .او بیشترین تعداد داستانهای کوتاه تمثیلیِ حیوانات را نسبت به بقیة
نویسندگان آفریده است .داستان کوتاه «انتری که لوطیش مرده بود» از زمرة بهترین
داستانهای کوتاه تمثیلی در ادبیات معاصر فارسی است که درونمایهای اجتماعی و
فلسفی دارد .در این داستان «نویسنده در جسم و روح انتر حلول کرده ،از دیدگاه غرایز
او جهان هستی را از نظر گذارنده است» (براهنی .)621 :1363 ،در این داستان ،انتر پس از
اینكه درمییابد لوطیش از دار دنیا رفته است ،نخست با یادآوری آنچه از دست لوطی
بر سر او رفته است ،جست و خیز و شادمانی میکند؛ اما پس از اینكه تنهایی خود را
در برابر خطر جهان خارج میبیند به سوی مردة لوطیش باز میگردد و خود نیز به
انتظار مرگ مینشیند  .رضا براهنی با درک درست این داستان کوتاه ،تفسیر آن را چنین
بیان کرده است« :ممكن است لوطی را قدرت قاهر زمان و انتر را نیروی واخورده،
عقبمانده و عقبنگهداشته شده جوامع امروز بدانیم .انتر آنچنان به امر و نهی لوطیش
عادت کرده است که بدون او نمی تواند به جهان موجود تعلق داشته باشد .رابطه بین لوطی و انتر
رابطهای است حاکمی و محكومی ،فاعلی و مفعولی .8موقعی که کسی به محكومیت عادت
کرد ،حتی اگر روزی حاکمیتی در کار نباشد ،باز هم نمیتواند در آزادی زندگی کند

انتقادی به مردم جامعه دارد .بنابراین «تمثیل جامعهای مأیوس و فالکتزده [است] که
مردمش در تجاوز به همنوع خود بیاعتنایند و یا قادر به دخالت نیستند» (تسلیمی:1388 ،
.)76
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داستان کوتاه «عدل» نیز در مورد اسبی است که ماشین آن را زده و استخوان پایش
شكسته و در جوی کنارِ خیابان گرفتار شده است .برخی از رهگذران به فراخور تجربه
برای نجات و درمان اسب پیشنهادی میدهند؛ برخی هم نظرشان این است که پاسبان با
گلولهای به زندگی آن خاتمه دهد .صاحب اسب هم که درشكهچی بوده ،اسب را رها
کرده و رفته است! (چوبك )1334 ،در این داستانِ آشكارا تمثیلی ،اسب میتواند نماد
اشخاص و افرادی باشد که سود و فایدهای ندارند و به عبارتی «مُهرههایی سوخته»
هستند که باید رها شوند .بنابراین «عنوان غریبِ «عدل» برای داستان شاید به این نكته
اشاره دارد که در تفكر ناتورالیستی ،عدل این است که ضعیف و کارافتادهی که دیگر
فایدهی سابق را نداردی فراموش و پایمال شود» (تسلیمی.)75 :1388 ،
روایت هر سه داستان کوتاه چوبك را راویِ کانونسازِ 9بیرونی بر عهده گرفته و
حیوانات گرفتار ،در حكم کانونیشدههای 10داستان هستند .در این داستانها شیوة روایت
به گونهای کامالً عینی است و بنابراین در همان در سطح نخست تمثیل ،ویژگیهای
انسانی به حیوانات سپرده نشده است ،بلكه با تفسیر و تأویل داستان است که کنشها و
منشهای انسانی به حیوانات امكان انتساب مییابد.
در پایان گفتنی است که بیان هر روایتی به اغراض و اهدافی خاص معطوف است.
اغراض و اهداف تمثیلهای حیوانات ممكن است بر این موارد مبتنی باشد« :نشاندادن
تضاد دنیای حیوانی با دنیای انسانی ،نشاندادن تشابه دنیای انسانی با دنیای حیوانی،
نشاندادن تقارن دنیای حیوانی با دنیای انسانی ،نشاندادن ترجیح دنیای حیوانی بر دنیای
انسانی و باالخره نشاندادن حقارت دنیای حیوانی نسبت به دنیای انسانی» (پارسانسب،
ی «سگ ولگرد» و «انتری که لوطیش
 .)19 :1389بر این اساس میتوان داستانهای تمثیل ِ
مرده بود» را مبتنی بر تشابه دنیای انسانی و حیوانی لحاظ کرد و داستانهای کوتاه «عدل»
و «قفس» را تقارن و تشابه بین انسان و حیوان در نظر گرفت.
ج) داستانهاي كوتاهِ تمثيليِ مبتني بر رئاليسم جادويي

منظور از آثار مربوط به رئالیسم جادویی آثاری نیست که غیرواقعگرایانه و خیالیِ محض
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باشد ،بلكه آثاری است که در آنها امری مرموز و جادویی واقعنما باشد.
به عبارتی رئالیسم جادویی مفروض بر این است که امر شگفتی واقعاً رخ داده اسیت.
رئالیسم جادویی بر بازنماییِ عناصر واقعی ،تخیلی یا جادویی متكیی اسیت؛ چنانكیه
گویی واقعی است .همچنین رئالیسمِ جادویی واجد ویژگی ناسازهنمایی است کیه در
آن امر جادویی ،بیاینكه وصیلة نیاجوری بنمایید ،بیا امیر واقعیی آمیختیه مییشیود
(بوورز 42 :1392،تا .)44
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در ادبیات داستانی معاصر ایران آثاری هستند که یا بر مبنای رئالیسم جادویی نوشته
شدهاند -همچون برخی آثار داستانی روانیپور -یا اینكه رگههایی غلیظ از رئالیسم
جادویی در آنها دیده میشود؛ همچون برخی آثار داستانی غالمحسین ساعدی که
بیشترین تمثیلهای مبتنی بر رئالیسم جادویی را در آثار او میتوان یافت .ساعدی گهگاه
حیات اجتماعی و روانی شخصیتهای داستانی را تیرهتر و تلخناکتر از واقعیتِ موجود
ت
نقل و توصیف کرده است؛ به همین سبب برای بیان واقعیت اغراقشده به تمهیدا ِ
رئالیسمِ جادویی و وهنماک متوسل شده است .نكتة گفتنی اینكه گرچه ساعدی به بیان
اوضاع و احوال روانی شخصیتها بیش از حد توجه کرده و روانشناسیِ شخصیتها را
برمال کرده ،داستانهای او صرفاً داستانهایی روانكاوانه نیست؛ بلكه شخصیتهای بعض ًا
رواننژند ممكن است نماد و نمودِ افراد یا طبقهای اجتماعی باشند که به آن صورت و
در ساخت روایی رئالیستییجادویی بازنمایی شدهاند .نویسنده نیز با تمثیلگرایی در
یك روایت اغراقشده به دنبال بیان پیامی سیاسی ،اجتماعی یا فلسفی است« .از این
لحاظ شاید بتوان داستانهای او را به عنوان نمونههای دردشناختیِ اجتماعی نیز تأویل
کرد» (بهارلو.)58 :1387 ،
مجموعه داستان عزاداران بیل ،مشهورترین اثر ساعدی ،شامل هشت داستان کوتاه
است که همگی در یك فضا ،روستای بیل ،و با شخصیتهای مشترک در بیشتر داستانها
میگذرند .با توجه به اینكه روستای نمادین بیل استعارهای از اقلیم ایران در آن روزگار
(دهة سی و چهل) به شمار میرود ،میتوان غالب داستانهای ساعدی را در این
مجموعه تمثیلی دانست .تمثیلهایی که در یك ساخت رواییِ هولآور مضامینی با
سویه های اجتماعی ،روانكاوانه و سیاسی دارد و بنیادشان بر موقعیتهای رئالیسم
جادویی نهاده شده است .ساعدی در هر هشت داستان در نمایش جهل مردم روستای
بیل به عنوان نمادی از تمامی روستاها و در مقیاس بزرگتر ایرانِ آن زمان به نوعی

رئالیسم اغراقشده و وهمناک و پرکابوس دست مییابد .بنابراین «داستانهای کوتاه
غالمحسین ساعدی از محدودة رئالیسم فراتر رفته ،فحوایی نمادین پیدا میکنند»
(میرصادقی.)100 :1383 ،
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از مجموعه عزاداران بیل ،سه قصه آشكارا تمثیلی است« .قصة چهارم ،قصة ششم و
قصة هفتم»« .قصة چهارم» همان داستان «گاو» مشهور «مشدحسن» است .داستان با
محوریت شخصیت «مشدحسن» روایت میشود؛ مردی روستایی که وقتی گاوش را
مرده و از دست رفته میبیند به همراه آن ،هستی ،سرمایه ،شغل و شخصیت خود را از
نیز از کف رفته مییابد .بنابراین مغروق در نوعی مالیخولیا ،جای گاوش را میگیرد
(ساعدی .)1349 ،روستاییِ داستان ،اینك گاوی است که علف میخورد و ماغ میکشد تا
نویسنده تمثیلی از انسان مسخشده در محبوسات روزمرگی را با تكاندهندهترین
موقعیت ممكن ارائه کرده باشد .این داستان میتواند تمثیلی از انسان درماندهای باشد
که به سبب تكساحتی بودن دچار مسخ روانی و ازخودبیگانگی شده است؛ به عبارت
بهتر « عملگی و کار مفرط مشد حسن ،فرصت اندیشیدن و آزادی را از او گرفته و او را
دچار ازخودبیگانگی ساخته است و هم چنانكه انسان تكساحتی معاصر به ابزار کار
خود یعنی ماشین بدل گردیده ،او نیز به ابزار ابتدایی خود یعنی گاو تبدیل شده است
(تسلیمی.)119 :1388 ،

«قصه هفتم» مجموعة عزاداران بیل ،تمثیل دیگری از این مجموعة مشهور ساعدی
است .داستان این بار با محوریت شخصیت «موسرخه» یكی دیگر از ساکنان روستای
پرت و محروم بیل روایت میشود که وجه جادویی و وهمناکتری دارد« .موسرخه» به
بیماری جوع مبتال میشود و کارش به جایی میرسد که تمام آذوقة غذایی روستاییان را
میبلعد .در واقع موسرخه به جانوری پرخور مسخ میگردد که زندگی روستاییان را در
خطر افكنده است؛ اینجاست که روستاییان نیز به ناچار در وضعیتی غیرانسانی و
غیرمعقول قرار میگیرند؛ یعنی بالیی که بر سر روستاییان نازل شده است ،تعادل داستان
را به هم میزند تا بیلیها حقارت خویش را بیرون افكنند و تمثیلوار مرگ ارزشهای
انسانی را در جامعهای آکنده از جهل نشان دهند .آنها با آمدن قحطی ناشی از پرخوری
«موسرخه» جان خود را در خطر دیدهاند؛ پس باید به گونهای متحّد ،منبع و منشأ قحطی
را از میان بردارند (ساعدی .)1349 ،محتوای تمثیلی این داستان همانا «گرسنگی» است که
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شخصیت موسرخه ،تجسم و نماد آن است .به گفتة تسلیمی« :علیت در کلیت داستان
در فالکت و گرسنگیِ نمادین و مسخ انسانها نهفته است .انسانهای دیگر هنوز به کمند
مسخ گرفتار نیامدهاند ،اما این سرنوشت ،فرجام شوم بیلیهاست» (تسلیمی.)121 :1388 ،
امری که باعث میشود خواننده شخصیت «موسرخه» و ماجرای داستان را تمثیلی
لحاظ کند به این سبب است که این شخصیت در ابتدا گرسنگیای سیریناپذیر-البته تا
حدی باورپذیر و واقعیتبنیاد -دارد و رفتهرفته گرسنگیش شكلی غیرواقعی و وهمناک
می گیرد .خواننده نیز به ناگزیر باید موسرخه را نماد و تجسم پدیدهای دیگر لحاظ کند.
البته شكل و هیأت موسرخه نیز تغییر میکند به صورتی که چشمهایش ورم میکنند،
دست و پایش تغییر شكل میدهند و انگشتانش پنهان میشوند؛ به عبارتی به موجودی
غیرواقعی مبدل می شود که نویسنده زمینه و بافتار دگرگونیِ آن را فراهم نكرده است.
محمد بهارلو در نقد بجا و درست این قصه میگوید:

غالمحسین ساعدی در داستان «پادگان خاکستری» در مجموعة آشفتهحاالن
بیداربخت نیز با وارد کردن امر شگرف به داستان ،موقعیتی تمثیلی و در عین حال
رئالیستییجادویی خلق میکند .پارهای کوچك از ابر و توفانِ در پیِ آن ،کل پادگانی را
ویران میسازد (ساعدی .)1377 ،سستی بنیان تشكیالتی که بر مبنای تسلیحات استوار
است ،تمثیل سیاسی آشكاری است که از دل موقعیتی غیر رئال حاصل میشود.
ی
برخی از داستانهای مجموعه ترس و لرز ساعدی را هم میتوان داستانهای تمثیل ِ
مبتنی بر رئالیسم جادویی با درونمایه سیاسی در نظر گرفت .ماجرای داستانهای ترس و
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این تغییر ماهیت موسرخه از یك آدم به یك «جانور غریبه» ،که به تغییر بیان داسیتان
از بیان واقعی به بیان کنایی و سمبلیك میانجامد ،ناگهانی و بیوجه اسیت .در حیالی
که تغییر ماهیت موسرخه بدون ضرورت منطقی و کیامالً خودسیرانه نتیجیة تصیمیم
نویسنده است .بیماری گرسنگی سیریناپذیر ،چیزی است که نمیتواند در عالم واقع
رخ دهد؛ اما نویسنده در واقع از ما میخواهد موسرخه را در عالم داسیتان بیه عنیوان
یك آدم واقعی بپذیریم .معنای باطنی داستان ،که همان معنای اصیلی داسیتان اسیت،
چیزی نیست که از درون داستان جوشیده باشد؛ در امتداد رئالیسم داستان نیسیت .در
حقیقت قصة هفتم عزادارن بَیَل ،یك داستان «سمبلیك» انتزاعی اسیت کیه عناصیر آن
فقط به اختیار نویسنده در داستان به کار رفته شدهاند بیآنكه این عناصر با پدیدههای
مشهود و طبیعی دارای روابط ضروری باشند (بهارلو 209 :1387 ،تا .)302

لرز نیز درست از همان الگوی داستانهای عزاداران بیل شكل میگیرد؛ یعنی ورود غریبه
یا مسألهای نامأنوس به منطقه یا نزول حادثهای خاص ،تعادل قصه را بر هم میزند تا
داستان شكل بگیرد .در ترس و لرز ،ویژگی سبكی ساعدی ،یعنی رسیدن به تمثیل مد
نظر از طریق ساختن نوعی رئالیسم وهمآلود با ورود امر شگرف به داستان ،پررنگتر هم
میشود؛ چرا که رگه ها و عناصر فراواقعی در قالب آداب و باورهای خرافی و وهمآلود
بومیان جنوب و مردم کنار دریا وارد داستان میشود و مضمون داستان را آکنده از
عناصر شگرف میسازد؛ به عنوان نمونه در «قصة اول» ،گدایی که جذام دارد وارد خانة
شخصیت اصلی داستان میشود تا او را به «باد» یا «هوا» مبتال کند و در «قصة دوم»
همین الگو تكرار میگردد :بیگانهای که به روستا آمده است ،زندگی جاری روستا را
منقلبمی کند و همچون داستانهای عزاداران بیل چونان بال و مصیبتی خارجی است که
بر سر مردم روستا نازل شده است؛ حتی اگر به بهانه و یا با شعار کمك کردن به مردم
روستا آمده باشد (ساعدی .)1347 ،محتوای زیرین این داستان را میتوان تمثیلی از ورود
بیگانگان به ایران با شعارهای عوامفریبانه در زمان پهلوی در نظر گرفت.
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د) داستانهاي كوتاه تمثيليِ طنزآميز

گفتنی است که طنز نه قالب و ساختاری ویژه است و نه درونمایهای خاصِ یك گونة
ادبی ،بلكه وجهی ادبی که میتواند در هر قالب و گونة ادبی حضور یابد .بنا به تعریف
ت
«وجه» در تقابل با گونه یا نوع 11قرار میگیرد که «بر حسب معنای وصفیِ آن ،کیفی ِ
درونمایهای یا نواختی یا طنین و حالت یك گونه است»( .)frow, 2006, 67برای مثال
جنگ و صلح تولستوی در زمرة نوع ادبیِ «رمان» قرار میگیرد که وجه آن «حماسی»
است .هر وجه ادبی ویژگیهایی دارد؛ برای مثال ویژگیِ وجه طنز این است که
«پرخاشگر ،خشمگین ،طعنه آمیز ،تلخ ،استهزاکننده ،بدگویانه ،شكاکانه و ایرادگیر است»
ی
( .)Herman, 2005: 512هنگامی که داستانی با وجه طنز آمیخته شود ،شخصیتپرداز ِ
آن اغراقآمیز ،زبانِ روایت آکنده از نیش و کنایه و شوخطبعی ،فضای داستان و شیوة
ی
بازنماییِ رخدادها مالزم با طنز موقعیت است؛ امری که در داستانهای کوتاه تمثیل ِ
طنزآمیزی همچون «ماشین مبارزه با بیسوادی»« ،غلومی»« ،رادیون» و «قصة ششم»
عزاداران بیل اتفاق میافتد.
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نكتة جالب توجه این است که در این داستانها ،نویسندگان برای بیان مفاهیم انتقادی
خود از دو امكان ،یعنی تمثیل و طنز ،بهره گرفتهاند .این دو شیوه و وجه روایی به
نویسندگان این امكان را داده است تا بتوانند دیدگاههای خود را بدون واهمه از سانسور
و پیگرد در لفافة تمثیل بگنجانند و نگرش انتقادی و تلخ خود را نیز به مدد وجهی
طنزآمیز بیان کنند .گفتنی است که درونمایة داستانهای کوتاه تمثیلیِ طنزآمیز معاصر،
انتقادیی سیاسی است ،که این امر از برکتِ توسل به تمثیل و طنز بوده است؛ به عبارتی
ساختارها و تمهیدات روایی به نویسندگان یاری رسانده است تا دیدگاه انتقادی ،تلخ و
طعنهآمیزِ خود را بیان کنند.
فریدون تنكابنی داستان کوتاهِ تمثیلیِ طنزآمیزِ «ماشین مبارزه با بیسوادی» را با این
هدف نوشته است که طرح ظاهرسازانة مبارزه با بیسوادی در دوران پهلوی را به باد
انتقاد و تمسخر بگیرد« .ماشین مبارزه با بیسوادی» داستان ماشینی است که ورودیش
انسانهای بیسواد و خروجی آن میباید آدمیانی تحصیلکرده و باسواد باشد ،اما دستگاه
پس از مدتی توان ابتدایی خود را از دست میدهد و چندین هزار دیپلمه و لیسانسة
«نیمسوز» یا «نیمپز» بیرون میدهد (تنكابنی ،بیتا) .داستان در سطح نخست واقعنمایی
ندارد و نمی توان رخداهای آن را به مثابة جزئی واقعی از جامعه لحاظ کرد و آن را در
زمرة داستانهای واقعگرا قلمداد کرد؛ بنابراین خواننده بسرعت به تمثیل آن رهنمون
میشود .لحن و وجه طنزآمیز اثر باعث باورپذیریِ اثر میشود و بنابراین خواننده به
دنبال آن نیست تا داستان را برشی از واقعیت بپندارد ،بلكه به دنبال مابهازایی برای آن
میگردد.
اسالم کاظمیه داستان کوتاه زیبایی دارد با نام «غولومی» که به گفتة گلشیری «داستان
کوتاه «غلومی»اش را حتی میشود چند بار خواند» (گلشیری .)299 :1378 ،کاظمیه نیز با
تمهید طنز در روایت ،داستان تمثیلیِ بشدت سیاسیای میآفریند .شخصیت اول داستان
برای کسب اقتدار ناداشته و یافتن نفوذ و «اتوریته»ای که ذات ًا ندارد به خریدن و
جمعآوری سالحهای سرد چون شمشیر و خنجر و زره و سپر و  ...میپردازد ،اما نهایت ًا
در زیر سنگینی زرهی فلزی که برای مبارزهای تنبهتن پوشیده است ،فرو میریزد
(کاظمیه .)1355 ،دانستن خالصة داستان هم کافی است تا بدانیم داستان آشكارا تعریضی
به رضاشاه و بر سر تخت نشستن است.

62


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره ،47بهار 1394

62
62

بهرام حیدری نیز در داستان کوتاه تمثیلی با عنوان «رادیون» به نقد اجتماعی ورود
فناوری به جامعة سنتی میپردازد .در این داستان ،رادیوی کهنه به عنوان نمادی است از
هجوم صنعت و فناوری و به تبع آن مظاهر مدرنیته به روستا که خود نماد جامعهای
سنتی و عقبمانده است .واکنش روستاییان به صدایی که از رادیو خارج میشود،
موقعیتی طنزآمیز را در داستان پدید میآورد .نویسنده به واسطة رادیو ،شخصیت
روستاییان را بخوبی بازنمایی کرده و در عین ترسیم فضای سنتی ،تقابل مدرنیته با سنت
و ناسازگاری طنزآمیز آن را در جامعهای سنتی آشكار کرده است (حیدری .)1358 ،داستان
کوتاه «رادیون» را میتوان تمثیلی از ایران عقبافتادة دهة پنجاه دانست که حكومت
پهلوی به شكلی تصنعی قصد تزریق مظاهر فناوری و مدرن غرب را به آن داشت.
ی
«قصة ششم» در مجموعة عزاداران بیلِِ غالمحسین ساعدی نیز داستان تمثیل ِ
واقعگرا و طنزآمیزی شبیه داستان کوتاه «رادیون» است با این تفاوت که داستان تمثیلی
ساعدی ،واجد طنز تلخ و تیرهتری است .مشدی جبار در راه به صندوقی عجیب
(دستگاه بیسیم) برمیخورد؛ ورود مدرنیته در قالب وسیلهای فناورانه ،موقعیت طنزی
در روستای محروم بیل به وجود میآورد که عقبماندگی جامعة نمادین بیل را برمال
میکند .یكی از شخصیتها که مرد به ظاهر آگاه روستاست آن را امامزاده میپندارد و
محوطهای ویژه برایش تدارک میبیند (ساعدی .)1349 ،ساعدی با نوشتن این داستان
کوتاه ،همچون بسیاری از نویسندگان دیگر«چون روشنفكران زمانه خود با همه شفقتی
که نسبت به مردم دارد از بالهت آنان در رنج است و به طنزشان میگیرد» (تسلیمی،
.)120 :1388

ه) داستانهاي كوتاه تمثيليِ قصهوار (حکايتي)

قهرمان شیری در تقسیمبندی انواع تمثیلها ،تمثیلهای قصهوار یا حكایتی را یكی از انواع
تمثیلها برمیشمرد که در آنها «موضوعات امروزی در قالب قصههایقدیمی بازگو
می شود  . ...ویژگی این گونه تمثیلها این است که تنها ساختار صوری آنها شبیه
قصه هاست و درونمایة آنها به موضوعات سیاسی و اجتماعی زمان نگارش مربوط
است» (شیری .)49 :1389 ،داستان کوتاه «اسائة ادب» صادق چوبك را میتوان از زمرة این
نوع داستانها برشمرد؛ داستانی که زمان آن به گذشتهها مربوط است ،و متناسب با زمان
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داستان ،نثر آن نیز کهنه و باستانگراست و نویسنده برای باورپذیری رخدادها ،داستان را
بر مبنای وجهی طنزآمیز نوشته است.
چوبك گرچه نویسندهای ناتورالیست و تیرهنگار است که درونمایههای تلخ
ی
اجتماعی و فلسفی در داستانهایش پررنگتر است ،وسوسة نوشتن داستان تمثیل ِ
سیاسی رهایش نكرده است .داستان کوتاه تمثیلیِ حكایتوارِ «اسائه ادب» از
ی
سیاسی ترین داستانهای کوتاه است که قبل از انقالب در نقد خودکامگی و خودشیفتگ ِ
حكومت پهلوی نوشته شده است .نویسنده زبان و ماجرای داستان را به اعصار کهن
برده است تا مفری برای بیان نقد و انتقاد خود بیابد .ماجرا از این قرار است که پادشاه
روزی از منظر کاخ ،مجسمة خود را میبیند که گره بر پیشانی زده و مایة هیبت مردمان
گشته؛ شاه از این حالت شادمان میشود .به ناگاه کالغی را بر فراز مجسمه میبیند که
نگینهای تاج را در چنگال میگیرد و در نهایت فضلهاش بر تاج و سر و روی مجسمه
روان شود .شاه نیز به وزیر جنگ دستور میدهد که به تمام خدم و حشم ،سالحهایی
تحویل دهند تا کالغان را نشانه بگیرند .در نهایت کالغها از آن مكان کوچ میکنند و
سیاهپوش میشوند (در :میرصادقی1376 ،الف 153 :تا  .)147ماجرای داستان امری محتمل ،اما
باورناپذیر است؛ نویسنده برای باورپذیریِ الیة اولیة داستان ،آن را به زبان کهن و به
شیوهای نقیضهای و طنزآمیز نوشته است .فهم الیة دوم و مابهازایِ این داستان تمثیلی
هم چندان دشوار نیست؛ نقطة قوت این داستانِ تمثیلیِ قصهوار در زبان باستانگرا و
تمهیدِ طنزآمیزِ آن است.
ی قصهوار
داستان کوتاه «آب زندگی» هدایت یكی دیگر از داستانهای کوتاه تمثیل ِ
است که نویسنده دیدگاه انتقادی و امروزی خود را یعنی انتقاد از خرافات و بالهت
تاریخی ،و افسون زدگیِ جمعیِ انسانها را در قالب قصه گنجانده است .داستان از این
قرار است که سه برادر هستند که پدرشان به سبب تنگیِ معیشت آنها را راهی اکناف
عالم می کند و آنان نیز به سبب جهل و بالهت و عارضة کوری و کری مردم
سرزمینهای دور ،پادشاه آنجا میشوند ،تا اینكه مردمان کشور کوران و کران به سبب
فریب پادشاهان خود به جنگ کشور همیشه بهار میروند و در نتیجة خوردن آب
زندگی ،بینا و شنوا میشوند و برمیگردند و پادشاهان کشورهای استثمارگر خود را
مییابند و میکشند (هدایت1342 ،ب) .هدایت بر باورمند ساختن کنشها و کردارهای

شخصیتهای این داستان به ساختار قصههای کهن متوسل شده است .منطق قصههای
کهن سبب شده است که در بخشی از داستان سه کالغ با هم به زبان انسانها سخن
بگویند و «احمدک» حرفشان را بشنود و یا مردم اهل کشور کوران و کران با خوردن
آب زندگی ،بینا و شنوا شوند .امكان حضور چنین رخدادهایی در داستانهای واقعگرایانه
ناشدنی است.
***
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تقسیمبندی ساختاری داستانها نباید سبب شود که از درونمایههای مشترک میان
داستانهای تمثیلیِ معاصر غافل ماند .البته باید اذعان کرد که دستهبندی داستانهای تمثیلی
به لحاظ مضمون دشوار مینماید؛ چرا که ممكن است داستانها مفاهیم چندگانهای داشته
باشند؛ با این وصف ،داستانهای کوتاه تمثیلی معاصر را اگر بر حسب مفاهیم و
درونمایهها بررسی کنیم ،قطعاً سهم داستانهای تمثیلی سیاسی و اجتماعی بیشتر است.
اوضاع و احوال اجتماعی و خفقان سیاسی پیش از انقالب ایران سبب شده بود تا
داستاننویسان از ساخت روایی داستان کوتاه در جهت تمثیلهای سیاسی بهره ببرند.
شاید بتوان گفت اساس ًا داستان کوتاه و رمان معاصر با قضایای اجتماعی رابطة
تنگاتنگی داشته و دارد .البته هر موضوعی که نویسنده یا شاعر در صدد بیان آن باشد به
ف
لحاظهایی امری «اجتماعی» است ،از روایت و بیان عشق گرفته تا ترسیم و توصی ِ
مشقت کار ،صعوبتِ فقر ،بن بست فكری و  . ...با این حال رمانها و داستانهایی را
«اجتماعی» مینامیم که در آنها بیشتر تأکید بر بازنماییِ معضالت و مشكالتی بزرگ و
کوچك است که ممكن است گریبانگیرِ همة جامعه یا بخشی از آن باشند.
یكی از ویژگیهای ادبیات معاصر فارسی -شعر و داستان -وجه انتقادی و
جهتگیریهای سیاسی آن است .هر کدام از شاعران و نویسندگانِ دورانسازِ معاصر ،با
اینكه سیاستپیشه نبودهاند ،حامل نگرشی سیاسی بودهاند که این چشمانداز انتقادی در
آثارشا ن بازتاب یافته است .ویژگی بُعد سیاسی ادبیات معاصر این است که شاعر یا
نویسنده ،نصیحتگر سیاستمداران نیست؛ بلكه همواره به قول عطاملك جوینی ،منتق ِد
«صادرات افعال» آنان است .این وجه انتقادی و سیاسی در پارهای از داستانهای کوتاه و
رمانهای تمثیلیِ معاصر راه یافت ه است .به واقع تمثیل بهترین ابزار برای نقد احوال
حاکمان و وضعیت حكومت بوده ،و تا حدی مفری برای گریز از گزندها و رفع موانع

داستان كوتاه تمثيلي در ادبيات معاصر ايران

ی
انتشار اثر به شمار می آمده است .چنانكه در بخشهای پیشین دیدیم ،داستانهای تمثیل ِ
ی قابل توجهی برخوردارند؛ چه در داستانهای
سیاسی در همة ساختهای روایی از افزون ِ
واقعگرا یا رئالیسم جادویی ،چه در داستانهای تمثیلیِ طنزآمیز و قصهوار و یا در
داستانهای کوتاه تمثیلیِ حیوانات.
نكتة پایانی در خصوص جهتگیریهای مفهومی داستانهای کوتاه تمثیلی این است که
این داستانها اغلب رویكردی انتقادی و روشنگرانه به مسائل اجتماعی و سیاسی دارند.
ت برشها و «لحظههای پراوج» ،شیرین،
نویسندگان این داستانها به دنبال ترسیم و روای ِ
آرام و امیدوارنة رمانتیكِ زندگی نیستند ،بلكه با روایت ناگواریها ،نابرابریها،
تهیدستیهای مادی و فكری در صدد اصالح برمیآیند.
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نتيجهگيري
با بررسی و تحلیل داستانهای کوتاه معاصر به این نتایج میرسیم که هر کدام از
نویسندگان مطرح و مشهور معاصر بنا به مقتضیات بالغی و گهگاه برای پنهان کردن پیام
خود به شیوة تمثیلپردازی متوسل شدهاند .نویسندگان معاصر به همان صورتی که
داستانهای غیرتمثیلی را بر مبنای عینیتگراییِ روایی ،پذیرش زبان خاص شخصیتهای
ل جزءبه جزء وقایع ،روایت میکردند ،همین شیوه را نیز در بازنمایی
گوناگون ،نق ِ
داستانهای تمثیلی دنبال کردند .نویسندگان معاصر برخالف گذشتگان ،داستانهای کوتاه
تمثیلی خود را تفسیر نكرده ،و این امر را به عهدة خوانندگان واگذاشتهاند .نویسندگان
معاصر برای باورپذیری تمثیلهای خود گه گاه به تمثیلهای حیوانات ،زبان کهن و
جهتگیریِ نقیضه وار ،لحن و وجه طنزآمیز ،رئالیسم وهمناک و جاودیی و تمثیلهای
قصهوار و حكایتی متوسل شدهاند .اهمیت و اعتبار برخی داستانهای کوتاه تمثیلی
معاصر در گرو محتوا و مابهازای تمثیلی آن است؛ به عبارت دیگر ،الیة اولیة برخی
داستانهای تمثیلی معاصر چندان اعتباری ندارد مگر اینكه مابهازای تمثیلی آن را لحاظ
کرد .در ژرفساخت داستانهای کوتاه تمثیلی معاصر ،درونمایههای اجتماعی ،سیاسی و
فلسفی موجود است که نویسندگان ،این نوع درونمایهها را با نگرشی انتقادی و با
نگاهی غالباً تیره و تلخ بیان کردهاند.

پينوشت

1. Allegory
2. Discourse
3. Extended metaphor

 .4این اصالح را از دکتر سعید حمیدیان در کتاب داستان دگردیسی ،روند دگرگونیهای شعر نیما یوشیج
به وام گرفتهایم که ایشان در آنجا به اجزای «فضاسازِ نماد» شعر نیما پرداخته است.

5. Fable
6. Parable
7. modes
8. subject and object
9. focalizer
10.focalized
11. jenre
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قاعدهكاهيِ زماني در كاربستِ نقشنماهاي دستوري

 در اشعار نيما ،شاملو ،اخوان ،شفيعيكدكني ،فروغ ،سپهري و حميدمصدق ر

د

دكتر ليال كردبچه
دكتري زبان و ادبيات فارسي-ادبيات معاصر دانشگاه اصفهان

دكتر حسين آقا حسيني دهاقاني
استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان

دكتر سيد مرتضي هاشمي باباحيدري
استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان

چکيده

كليدواژهها :زبان شعر و دستورزبان ،قاعدهکاهی و شیعر امیروز ،کهنگراییی و شیعر معاصیر،
نقشنماها در شعر معاصر.

تاریخ دریافت مقاله1392/8/15 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/6/29 :
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ی واژهها ،افزودنِ قاعدههایی به
قاعدهکاهی از زبان معیار ،انحراف از قوانین حاکم بر همنشین ِ
برونة زبانِ معیار ،به همریختنِ نحوِ جملهها و ایجاد تغییراتی در درونة زبانِ معیار ،مجموعة
روشهایی است که اغلبِ شاعران برای رسیدن به زبان شعر از آن بهره میبرند؛ روشهاییکه به
ل قاعدهکاهی و قاعدهافزایی ،زبان شعر را برجسته و متمایز میکند .دخل و تصرّفِ
دو شك ِ
ی
شاعران معاصر در کاربستِ نقشنماهای دستوری ازآنجاکه اغلب ،بازگشت به صورتهای زبان ِ
ی
کهن است ،یكی از زیرمجموعههای قاعدهکاهیِ زمانی بهشمار می رود که با تنوّع کارکرد ِ
خود ،زبانِ گروهی از شاعران معاصر را متمایز کرده است .در این پژوهش با رویكرد
ت زبانیِ نیمایوشیج ،احمدشاملو ،مهدیاخوانثالث ،شفیعیکدکنی،
فرمالیستی ،توجها ِ
فروغفرخزاد ،سهرابسپهری و حمیدمصدق به الگوهای ادبیِ کهن در کاربستِ نقشنماها مورد
توجه قرار گرفته ،و تأثیر این توجهات زبانی بر تمایز زبانِ برجسته و ممتازِ شعر از زبان معیار،
بررسی و نشان داده شده است که توجه اینگروه از شاعران معاصر به کاربست نقشنماها،
اغلب رویكردی به دستاوردهای زبانی ادبیات قدیم بوده است.

 .1مقدمه
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ردّپای عمدة مطالبی را که دربارة قاعدهکاهی و مباحث مرتبط با آن در غرب مطرح شده
است ،باید در دو مقالة معروفِ صورتگرایان 1جستجو کرد .شكلوفسكی 2در مقالهاش
«هنر ،همچون فرایند» ،نظریة «آشناییزدایی» 3خود را که به بیانی ،اساس فلسفة
زیباییشناسیِ صورتگرایان است ،مطرح کرد؛ نظریهایکه میتوان آن را صورت اولیة
نظریة «قاعدهکاهی» 4بهشمار آورد .موکاروفسكی 5نیز در مقالة خود «زبان معیار و زبان
شعر» ،شكل دیگری از ایننظریه را با عنوان «برجستهسازی» 6مطرح کرد .عالوه بر این،
«زبانشناسِ انگلیسی ،لیچ 7نیز به طبقهبندی انواع قاعدهکاهی از دیدگاه زبانشناسی
پرداخت و آن را در چند گونة زمانی ،آوایی ،واژگانی ،نحوی ،معنایی و ...مورد تجزیه
و تحلیل قرار داد» (صفوی .)55 :1373 ،قاعدهکاهی ،مجموعهای از ابزارها را در بر
میگیرد که بر محتوای زبان عمل میکند؛ یعنی درنهایت ،معنایی پدید میآورد که
بهنوعی با معنی در زبان خودکار متفاوت است؛ درست برخالفِ قاعدهافزاییها که
عناصری موسیقایی به برونة زبانِ معیار وارد میکنند و در حوزة معناییِ آن ،دخل و
تصرّف چندانی روا نمیدارند.
کاربرِ عادیِ زبان ،بدونِ این كه قواعدِ دستورزبان و قوانینِ حاکم بر نح ِو کالم و
قاعدههای ثابتِ نوشتاری و واژگانی و حاکمیّتِ اشكالِ ثابتِ همنشینی واژگان را بداند،
همواره تا حدّ زیادی آنها را رعایت میکند؛ دستکم تا آنجاکه سخنش ،رسانگی و ایصا ِل
ن
الزم را از دست ندهد .امّا شاعر ،که کاربرِ حرفهایِ زبان است به شناسایی قواعد و قوانی ِ
حاکم بر زبان میپردازد؛ چراکه میداند برای شكستنِ هر قانون ،ابتدا باید آن قانون را
بخوبی شناخت .از سویی ،کاربرِ عادیِ زبان ،تنها به تمرک ِز مخاطب بر فحوای کالم و
پیامش نیاز دارد ،امّا شاعر ،درست در نقطة مخالفِ آن ،میخواهد تمرکزِ بیشترِ مخاطب را
از پیام و فحوای کالم به خودِ متن معطوف کند و پیام را در مرتبهای ثانوی قرار دهد؛ به
همین دلیل از مجموعة ابزاری که در اختیار دارد برای برجستهکردنِ متن استفاده میکند.
بخشی از این ابزارها به برونة زبان معیار مربوط است و در گروه قاعدهافزایی (موسیقایی)
جای میگیرد و بخشِ دیگر ،که بسیار وسیع است و با درونة زبان معیار سروکار دارد،
شامل قاعدهکاهیهایی است که خود انواعی چون زمانی ،سبكی ،آوایی ،نحوی ،نوشتاری،
واژگانی و  ...دارد.

قاعدهكاهيِ زماني در كاربستِ نقشنماهاي دستوري...

ب
در شعر معاصر ،در میان گونههای قاعدهکاهی ،قاعدهکاهیِ زمانی که برمبنای انتخا ِ
عناصری از گذشتة زبان ،و ترکیبِ آن بر محور همنشینی ،با عناصری از زبان امروز
شكل میگیرد ،حوزهای بسیار وسیع و قابلتأمل را شامل میشود که درخورِ بررسی و
شناخت بیشتر است و به نظر میرسد تاکنون ،چنانكه شایستة آن بوده ،مورد بررسی
قرار نگرفته است.
در این پژوهش ،توجهاتِ زبانیِ چند شاعر معاصر (نیمایوشیج ،احمدشاملو،
مهدیاخوانثالث ،محمدرضا شفیعیکدکنی ،فروغفرخزاد ،سهرابسپهری و حمید
مصدق) را در گروهِ قاعدهکاهیِ زمانی ،و بهطور مشخص در نحوة کاربستِ نقشنماها
با نمونهبرداری از اشعارِ ایشان بررسی کرده ،و تأثیر توجه به الگوهای زبانی کهن را در
برجستهسازیِ زبان شعرِ ایشان نشان دادهایم.
پيشينة تحقيق
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در کتاب دوجلدی از زبانشناسی به ادبیات تألیف کوروش صفوی( ،)1373بحث
ی
مفصلی دربارة قاعده کاهی و انواع آن شده و در کنار قاعدهکاهیهای دیگر ،قاعدهکاه ِ
زمانی نیز از دید انتخاب یا ترکیب بر محور جانشینی یا همنشینی مورد بررسی قرار
گرفته است .کتاب گونههای نوآوری در شعر معاصر ایران تألیف کاووس حسنلی
( ) 1383نیز به بحث دربارة برخی نوآوریهای زبانی در شعر معاصر پرداخته و
باستانگرایی را نیز در حوزة واژگان بررسی کرده است .در کتاب ساختار زبان شعر
امروز تألیف مصطفی علیپور( )1387نیز ،برخی قاعدهکاهیها در دو حوزة جدای
نوآوری و کهنگرایی بررسی شده است .نیز باید به مقاالتِ مستقلی دربارة کهنگرایی
در اشعارِ چند شاعر معاصر اشاره کرد؛ مانند مقالههای «رویكرد کهنگرایانه به اشعار م.
سرشك» از فاطمه مدرّسی و محمد بامدادی (« ،)1388باستانگرایی در شعر حمید
مصدق» از امید یاسینی و فاطمه مدرّسی(« ،)1386بازتاب باستانگرایی در اشعار نیمایی
اخوانثالث» از فاطمه مدرسی و غالمحسن احمدوند ( ...) 1384امّا تاکنون اثرِ مستقلی
که بهطور مشخص به یكی از حوزههای قاعدهکاهیِ زمانی در شعر معاصر پرداخته و
شیوه های گوناگونِ دخل و تصرّفِ آن را در زبان معیار بررسی کرده باشد ،نگارش
نیافته است؛ بهعنوان نمونه در این مقاالت ،به جلوههای گوناگون باستانگرایی در
عناصری چون فعل ،واژگان کهن ،ساختهای نحوی ،ساختهای آوایی و موسیقایی و
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کاربست برخی حروف چون «اندر» و «زی» و ...در شعر چند شاعر معاصر پرداخته
شده و در هیچیك از کتابها و مقاالت ،به بررسی یكی از جلوههای کهنگرایی جداگانه
نپرداختهاند.
ش رو ،نخست از میان شیوههای آشناییزدایی در زبان شعر،
در پژوهشِ پی ِ
قاعدهکاهیها را ،و از میانِ انواع قاعدهکاهی ،قاعدهکاهیِ زمانی را معرفی کردهایم و پس
از آن ،از میان عناصرِ دخیل در قاعدهکاهیِ زمانی« ،نقشنما»ها را بهعنوان کوچكترین
ب
جزء زبانی ،که اتفاقاً میتواند نقشی مهم در برجستهسازی زبانی داشته باشد و در اغل ِ
پژوهشها مغفول مانده است ،بررسی کردهایم.
قاعدهکاهی زمانی در کاربست نقشنماها و نیز قاعدهکاهی زمانی در کاربرد دیگر
عناصر زبانی چون افعال ،واژگان مفرد ،ترکیبات ،ساختهای نحوی ،ساختهای آوایی و
موسیقایی و ...از ویژگیهای سبكیِ شاعرانِ کهنگرای معاصر است که توجهی ویژه به
دستاوردهای زبانی ادبیات قدیم دارند و در دیگر گونههای شعر معاصر چون موجنو،
شعر ناب ،شعر گفتار و  ...که در برخی ،تالشی برای سادهفهمتر کردن شعر به چشم
میخورد ،کاربرد چندانی ندارد .بنابراین شیوههای گوناگونِ قاعدهکاهی زمانی را
نمیتوان به کلّ شاعران معاصر یا همة گونهها و جریانهای شعری تعمیم داد .هم از این
رو ،پژوهشِ پیشِ رو به بررسی شعر چند تن از شاعران معاصر اختصاص دارد که
ویژگیِ مورد نظر در شعرشان هست.
ی زمانی در
تاکنون اث ِر مستقلی که بهطور مشخص به یكی از حوزههای قاعدهکاه ِ
ف آن را در زبان معیار بررسی
شعر معاصر پرداخته ،و شیوه های گوناگونِ دخل و تصرّ ِ
کرده باشد ،نگارش نیافته است.
پرسشها

در این پژوهش ،پرسشهایی چند مطرح است:
ی در میان واحدهای زبانیِ دخیل در قاعدهکاهیهای زمانی ،نقشنماها بهعنوان یكی از
ی زبانِ شعر مؤثر
کوچكترین واحدهای زبانی تا چه اندازه میتوانند در برجستهساز ِ
باشند؟
ی قاعدهکاهیِ زمانی در حوزة نقشنماها در شعر معاصر به چند شیوه صورت میگیرد؟

قاعدهكاهيِ زماني در كاربستِ نقشنماهاي دستوري...

ی قاعدهکاهیِ زمانی در حوزة نقشنماها در مقایسه با دیگر روشها و امكاناتِ زبانی که
به برجستهسازیِ زبان شعر منجر میشود ،چه مزیّتی دارد و چه آسیبی متوجهِ آن
است؟
 .2چهارچوب نظري
 2-1زبان معيار و زبان شعر

2ـ  2قاعدهكاهي

ف زبان معیار در آن رعایت
قاعدهکاهی به هرنوع استفادة زبانی ،که مناسباتِ عادی و متعار ِ
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انسانها برای انتقال تجربیاتشان ،ابزاری سادهتر و کارامدتر از زبان در اختیار ندارند؛
بنابراین نخستین و اساسیترین نقش یا وظیفة زبان ،ایجاد ارتباط است (نجفی.)35 :1382 ،
فرمالیستها که با دیدی زبانشناسانه به ادبیات مینگرند ،زبا ِن ادبی را وجهِ خاصی از
زبان دانستهاند و میانِ کاربردِ ادبی و کاربردِ معمولِ زبان ،قائل به تفاوتِ بنیادی هستند.
از نظرِ آنان« ،نقشِ محوریِ زبان عادی ،8انتقال پیام به مخاطب از طریق ارجاع به
ت
موضوعی در بیرونِ زبان است حالاینكه زبانِ ادبی ،زبانی غیروابسته به ارجاعا ِ
بیرونی است» (داد .)335 :1390 ،رومن یاکوبسن 9در دستهبندیِ ششگانة خود از نقشهای
زبان برای ایجاد فرایندِ ارتباط ،قائل به شش جزو «گوینده»« ،مخاطب»« ،مجرای
ارتباطی»« ،رمز»« ،پیام» و «موضوع» بوده و معتقد است که هرگاه پیام ،متوجهِ هریك از
این اجزای ارتباطی شود ،زبان بهترتیب ،دارای یكی از نقشهای عاطفی ،10ترغیبی،11
همدلی ،12فرازبانی ،13ادبی 14و ارجاعی 15خواهد بود (صفوی 32 :1373 ،و  .)33از
ویژگیهای زبان معیار ،عالوه بر ارجاعیبودن ،دستورمداریِ آن است؛ یعنی پبروی ،هم
از قوانینِ صرفی و نحویِ مكتوب و هم از تمامیِ قواعد زبان که ملكة ذهنِ اهل زبا ِن
خاص در مكالمات روزمرهشان است و اساساً از وظایف اساسیِ دستورزبان ،که «ارائة
آسانترین و درستترین قواعد بهمنظورِ برقراریِ ارتباط گفتاری یا نوشتاری است»
(وحیدیان کامیار ،)2 :1381 ،نهایتِ بهره را میبَرد .امّا زبانِ ادبی ،زبانی است که بهدلیل
کارکردهای زبانی ،توجهِ مخاطب را از پیام بر متن معطوف میکند و این کارکردهای
زبانی ،عواملی است که زبانِ عادی و متعارف را بهدلیل قاعدهکاهیها و قاعدهافزاییها به
مرتبهای برتر ارتقا میدهد.

نشود ،اشاره دارد (داد )54 :1390 ،و شعر درواقع ،زبانی است که جوهرِ آن بر شكست ِ
ن
هنجارِ منطقیِ زبان استوار است (شفیعیکدکنی .)24 :1381 ،این شكستنِ هنجارِ منطقیِ
زبان ،زمانی به وقوع میپیوندد که تغییراتی بر زبان یا در زبان اعمال شود.
کسیکه عاملِ وزن و قافیه را روشی برای شكستنِ هنجارِ عادیِ زبان معرفی میکنید،
قائل به ایجاد تغییر بر زبان است و کسیکه عدول از قواعدِ صرفی و نحیویِ زبیان را
عاملِ تمایزِ زبانِ شعر از زبانِ عادی میداند بر اعمالِ تغیییر در زبیان توجیه میکنید»
(محسنی و صراحتیجویباری.)183 :1390 ،
یاکوبسن ،ادبیات را «درهمریختنِ سازمانیافتة گفتار متداول» میداند (ایگلتون:1383 ،
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 .)4به اعتقادِ موکاروفسكی «مهمترین کارکردِ زبانِ شاعرانه این است که زبانِ معیار را
ویران میکند»؛ چراکه بدونِ سرپیچی از قاعدههای زبانی ،شعر وجود نخواهد داشت
ل
(احمدی .)126 :1382 ،این سرپیچی از قاعدههای زبانی ،چنانكه عالوه بر داشتنِ اص ِ
زیبایی شناسی ،اصلِ رسانگیِ کالم را نیز رعایت کرده باشد و به گنگی و ابهام منجر
نشود ،میتواند زبان را به مرتبهای باالتر برکشد و برای آن ،هویّتی هنری ایجاد کند.
قاعدهکاهی ،سرپیچی از هنجارهای زبان معیار است و شاملِ دخل و تصرّفهایی
میشود که بر درونة زبانِ معیار عمل میکند و آن را برجسته میسازد .قاعدهکاهی شامل
انواعی چون زمانی ،سبكی ،آوایی ،واژگانی ،نحوی و نوشتاری است که هریك
بهگونهای ،زبان معیار را از درون متحوّل میکند.
 .3قاعدهكاهي زماني
ل
کاربرِ عادیِ زبان ،همواره از عناصری زبانی استفاده میکند که متعلق به حوزة قاب ِ
ت کاربرانِ زبان معیار باشد و در انتقالِ معنی ،اختاللی ایجاد نكند؛ چراکه
درک و دریاف ِ
هدفِ او ،انتقالِ پیام است و به این دلیل از متعارفترین و قابلِ درکترین عناصر برای
پیامرسانی استفاده میکند .امّا شاعر ،دقیق ًا در نقطهای مقابلِ کاربرِ عادیِ زبان ایستاده
است و اتفاقاً سعی در استفاده از عناصری دارد که بهشرط رعایت دو اصل رسانگی و
ایصال با بافتِ طبیعیِ کالم ،متفاوت باشد و بتواند توجهِ مخاطب را از پیام بر خودِ متن
ی نامتعارف ،عناصری مربوط به
معطوف کند و در این میان ،یكی از ابزارهای زبان ِ
گذشتة زبان و ترکیبِ آن با واحدهای زبانِ امروز است .به اعتقاد لیچ ،شاعر میتواند
واژهها یا ساختهایی در شعر خود بهکار ببرد که در زمانِ سرودنِ شعر در زبان خودکار

قاعدهكاهيِ زماني در كاربستِ نقشنماهاي دستوري...

برای اینكه آثار گذشتگان ،که حاویِ تحریكیات ملیّهانید و مثیل سینگرهای غیرقابیل
تسخیری در اطراف ملیّتها قرار دارند ،از بین نرود و احساسات وطنیّه در مراجعیة بیه
آن آثار ،همواره تازه بماند ،باید ادبای امیروزِ میا در حفیظ و صییانتِ لغاتیکیه آثیارِ
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متداول نیست و واحدهایی بهشمار میرود که در گذشته متداول بوده ،و سپس
مردهاست (صفوی .)81 :1383 ،واژهها یا ساختهایی از این دست در نظامِ زبانِ خودکا ِر
فارسیِ معاصر ،جایی ندارد؛ بنابراین کاربردشان عملكردی نشاندار خواهد داشت؛ زیرا
ی
بر نظام زبان خودکار تأثیر گذاشته است و نشان میدهد که این زبان ،به گونة زبان ِ
دیگری تمایالتی دارد که در گذشته کاربرد داشته است .در قاعدهکاهی زمانی
(آرکائیسم ،کهنگرایی ،باستان گرایی) ،شاعر ،واحدی را از روی محور جانشینی انتخاب
می کند که پیش از این مرده است و ورود این واحد به ساختِ زبان ،تغییری در نظام
زبان پدید میآورد که بر شبكة نشانهها تأثیر میگذارد (صفوی )87 :1383 ،و بر محتوای
زبان عمل میکند .به همین دلیل است که این واحد میتواند نقشی در فرایند
برجستهسازی داشته باشد .واژههای کهن در شعر ،عالوه بر برجستهسازی کالم به
توانگری و توانمندیِ زبان هم میافزاید؛ زیرا شاعر اگر بتواند در محور همنشینیِ زبان،
بین واژة کهن و واژه های امروزی ،سازگاریِ استوار برقرار کند ،نشان میدهد که آن
واژة کهن ،ارزش زندهشدن را دارد و پذیرش مردم ،که مخاطبان واقعیِ شعر هستند نیز
مهر تأییدی است بر تداومِ حیاتِ آن واژه .توجه به عناصر زبان و فرهنگِ گذشته در
شعر ،امكانات بالقوهای در اختیار شاعر قرار میدهد تا بتواند از آنها در راه تعالیِ زبان
شعرِ خود بهره ببرد و زبان شعرش را برجسته کند .عالوه بر این در کهنگرایی غیر از
توسّع و برجستگی زبان ،مسئ لة هویّت و فرهنگ نیز مطرح است .آثارِ ادبیِ گذشته،
شناسنامة هویّتِ ملی و فرهنگیِ ماست .وقتی واژههای قدیمی ،کاربرد نداشته باشد و
به فراموشی گراید ،متونِ دربرگیرندة آنها نیز برای مردم ،غیرقابل فهم میشود و بتدریج
مغفول میماند.
بهنقل از دیچز ،بنجانسن( 16منتقد انگلیسی) معتقد است کلماتیکه از اعصار کهن
اقتباس میشود ،نوعی شكوه و جالل به سبك میبخشد؛ زیرا از قدرت سالیان
برخوردار است و بر اثر مدتی فترت ،نوعی تازگیِ شكوهمند احراز میکند (دیچز:1377 ،
 .)257بهار نیز بر این نكته تأکید دارد که :

باعظمتِ قدما به آن لغات منظوم شده است ،سعی نموده و پایة آثار خود را بیر روی
همان لغات و اصطالحات قرار دهند (بهار.)307 :1377 ،
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بنابراین میبینیم که کهنگرایی ،عمالً چیزی فراتر از فراین ِد برجستهسازیِ زبانی
است و با فرهنگ ارتباطی تنگاتنگ دارد.
قاعدهکاهی زمانی شامل سه حوزة معنایی ،ساختهای نحوی و واژگان است .در
حوزة معنایی ،تلمیحات و مضامینِ کهن در شعر امروز استفاده میشود .در حوزة
نحوی ،ساختمانهای نحوی قدیم که امروزه در زبان معیار ،مورد استفاده قرار نمیگیرد
در زبان شعر بهکار گرفته میشود و قاعدهکاهی زمانی در حوزة واژگان ،استفاده از
مفرداتی (اسم ،فعل ،نقشنما) است که به دورههای زمانیِ پیشین متعلق بوده است و در
زبان معیار ،کاربردی ندار د و شاعران با بیرون کشیدنِ آنها از میان بافتهای مردة زبان ،و
ترکیبِ آنها در محو ِر همنشینی با عناصری از زبانِ امروز از سویی به پیشینة فرهنگیِ آن
واژهها توجه میکنند و از سویی دیگر ،موجب برجستهسازی در زبان میشوند.
استفاده از عناصرِ کهن ،چه در حوزة معنا و چه در حوزة ساختهای نحوی و واژگان
ت بخش وسیعی از
برای کاربرِ عادیِ زبانِ امروز ،جایز نیست؛ چراکه بر درک و دریاف ِ
مخاطبان تأثیرِ منفی میگذارد و در وظیفة پیامرسانی ،اختالل ایجاد میکند .امّا از آنجاکه
شاعر ،بهعنوان کاربرِ خاصّ زبان ،صرفاً در پیِ پیامرسانی نیست و سعی دارد تمرک ِز
مخاطب را از پیام بر زبان معطوف کند ،چنین عناصری ،امكاناتی در اختیار او قرار
میدهد تا در زبان ،هنرنمایی کند و زبانِ عادیِ معیار را در ح ّد زبانی هنری برکشد.
در شعرِ معاصر ،یكی از شیوههای پرکاربردِ رسیدن به برجستگیِ زبانی ،استفاده از
واژگانِ کهن در سه حوزة افعال ،نامها و نقشنماهاست و در این میان ،کهنگرایی در
حوزة نقشنماها از آنجاکه خود ،شیوههای کاربستیِ گوناگونی دارد ،بخشی بسیار مهم
است و تحلیل و بررسیِ آن ،تأمل و دقتِ شاعرانِ معاصر را در سازوکارهای زبانیِ کهن
نشان میدهد.
 .4نقشنماها
نقشنما (اعم از حروف اضافه یا حروف وابستگی) ،کلمهای است که پیش از اسمی یا
هرچه جانشین اسم باشد ،میآید تا تعلّق و وابستگی اسم را بهکلمة دیگر نشان دهد و
در ساختمان جمله ،سبب برقراری وابستگیِ عناصر زبان میشود و در این پیوستگی،

قاعدهكاهيِ زماني در كاربستِ نقشنماهاي دستوري...

نمایة نقشِ اجزای جمله میگردد؛ بهعبارتِ دیگر ،نقشنماها بیاینكه نقش بپذیرند،
ن معنا و مفهو ِم فردیشان ارتباط
نقش میسازند و عد ِم نقشپذیریِ آنها به نداشت ِ
ی خود ،دارای مفهومند و هنگامیکه
مییابد17؛ چراکه همة عناصرِ زبان در ساختمانِ فرد ِ
در یك مجموعة بههم پیوستة کارکردی قرار میگیرند ،متناسب با معنایشان ،موقعیّت و
جایگاهی را میپذیرند .نقشنماها ،چنانكه گفته خواهد شد ،بهرغم ساختمان کوچكشان
از اهمیت بسزایی برخوردارند که واکاویِ نقش آنها را در ساختمان زبان شعر،
اجتنابناپذیر میکند.
نقشنماها ،چنانچه حرفِ اضافه باشد ،کلماتی است که نسبت میان دو کلمه را بیان
کند و مابعدِ خود را متمم کلمة دیگر قرار دهد؛ چنانكه معنی کلمة نخستین ،بدون ذکر
کلمة دوم ناتمام باشد (قریب و دیگران)234 :1373 ،؛
یعنی «کلماتی است که معنی مستقلی ندارد ،امّا کلمه ییا عبیارتی بیه یكیی از اجیزای
جمله میپیوندد و عبارت یا کلمهای که اسم یا ضمیر است ،متممِ اسیم ییا صیفت ییا
فعل قرار میدهد و بیشتر برای ساختن «متمم فعل» به کیار مییرود» (خیانلری:1380 ،
.)75

حروف اضافه و حیروف ربیط در اصیطالح آنیدره مارتینیه ،18زبانشیناس فرانسیوی،
(نقشنما  indicateur de fonctionیا  )fonctionnelخوانده میشود .نقشنمیا در
نظر مارتینه ،یعنی هر تكواژ یا کلمه ییا گروهیکیه بیرای نشیاندادن نقیش و رابطیة
جزئی از جمله با خودِ جمله یا هستة مرکزیِ آن یعنی محمول یا مسیند و ییا بیا هیر
جزء دیگری بهکار میرود (صادقی.)441 :1349 ،

نقشنماها بهعنوان یكی از وابستههای معنایی در ساختمان جمله ،نقشی بسیار مهم
و تعیینکننده در نقشمندیِ دیگر ارکان ایفا میکند و عدم شناختِ درست آنها و کاربرد
غلطشان ،بیتردید زبان را فاقد هرگونه معماریِ صحیح و قابل ّیتِ رسانگیِ دقیق میسازد
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و چنانچه نقشنماها حرف ربط باشد ،کلماتی است که دو کلمة همگون یا دو
عبارت یا دو جمله را به هم می پیوندد و آنها را همپایه و همنقش میسازد و یا
جملهای را به جملة دیگر میپیوندد و دومی را وابستة اولی قرار میدهد (.)236 :24
برخی از دستورنویسان تمام حروف را کلمات دستوری یا نقشنما مینامند و
معتقدند شناختن برخی از آنها بهعنوان حرف نشانه با نظر زبانشناسان قدیم و جدید
است (فرشیدورد.)447 :1348 ،
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و بالعكس ،شناختِ دقیقِ کارایی و توانمندیِ نقشنماها و استفادة بجا و هنرمندانه از
آنها ،میتواند سخن را تعالی بخشد؛ چنانکه در بیت زیر از سعدی ،میبینیم که شناخت
شاعر از ظرفیتهای معناییِ نقشنماها و رفتار تیزهوشانه در جابهجاییِ آنها ،سخن را
تعالی بخشیده است:
با آنكه دو چشمِ انتظارش بر در
فرق است میانِ آنکه یارش در بر
(سعدی)65 :1373 ،
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توجه و اقبال شاعران معاصر به نقشنماها و کاربستهای آنها ،اغلب در گرو ِه
کهنگراییها قرار میگیرد .بررسیها نشان میدهد که شاعرانِ معاصر در استفاده از
نقشنماها ،همواره الگوهای مقتدر ادبیات قدیم را پیشِ روی داشتهاند .کهنگرایی در
کاربست نقشنماها را در شعر معاصر میتوان در سه بخش بررسی کرد :نخست استفاده
از برخی نقشنماها که تنها در ادبیات قدیم سابقة کاربردی داشته است و در زبانِ معیا ِر
ف
امروز ،جایی ندارد .دیگر استفاده از نقشنماهای مضاعف که بهصورتِ دو حر ِ
توأمان ،یكی پیش و یكی پس از واژهای که به آن وابسته است ،و گاهی در کنار هم،
میآید و از مختصات ادبیات قدیم است و دیگر استفاده از حروف در معناهایی متفاوت
با آنچه امروزه در زبان معیار میبینیم.
 4-1اهميّتِ حروف

ی کوچك است ،از اهمیّتی
حروف ،اعم از ربط و اضافه با اینكه در شمار واحدهای زبان ِ
ویژه در زبان برخوردار است ،چراکه:
1ی «نقشنما» هستند و تعیینکنندة وظیفة دستوری کلمات؛ یعنی نمایندة نقشِ نحوی
مدخول خود هستند؛ چنانكه حروف اضافه ،مفعول غیرصریح را نشان میدهد و
همینطور حروف ربطی که مؤول به قید میشود؛ برای مثال :آمده بودم (که) تو را ببینم؛
یعنی برای دیدن تو (قید علّت).
2ی «معنینما» هستند ،بهعبارتی بیانگر معنی غیرمستقل نیز هستند و مراد از عدم
استقاللِ معنی این است که «معنی را از خو ِد کلمه بهتنهایی نمیتوان فهمید ،بلكه
ال حروف اضافه ،بهتنهایی چیزی را
مدخول کلمه را نیز باید بر وی افزود؛ چنانكه مث ً
افاده نمیکند و وقتی معنی فهمیده میشود که مفعول غیرصریحِ آنها آورده شود»
(خیامپور.)103 :1382 ،

قاعدهكاهيِ زماني در كاربستِ نقشنماهاي دستوري...

ی جمله ،به معناشناسی حرف منوط
در موارد بسیاری میبینیم که کشف مفهوم غای ِ
است؛ برای نمونه امكان درک این بیت از ملكالشعرای بهار بهآسانی صورت نمیپذیرد
مگر اینكه بدانیم حرف «از» مترادف «از نظر ،از لحاظ» و برای توضیح به کار رفته است:
همچو خاکستر که خیزد از کنار پارگین
جمله با گردنكشی ناچیز بودند از گهیر
(بهار ،1380 ،ج)50 :1

 4-2نقشنماهاي كهن

بخشی از رویكرد شاعران معاصر به کارکردِ قدیمِ نقشنماها ،متوج ِه استفاده از
ی
نقشنماهایی است که صرفاً در ادبیات قدیم کاربرد داشته است و از مختصاتِ سبك ِ
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3ی «نمایندة معنی» هستند؛ یعنی گاه با اعجاز و زیباییِ هرچه تمامتر ،جایگزین
یكعبارتِ محذوف میشوند؛ امكان صرفهجویی و اقتصاد زبانی (خصوصاً در نظم) به
وجود میآورند و در نهایت به ایجاز و تراشخوردگی زبان میانجامند؛ نظیر این
سطرها از گلستان سعدی:
«شیادی گیسوان بافت یعنی علویم و با قافلة حجاز به شهری درآمد (که) از حج
میآیم و قصیدهای پیش مَلك برد (که) من گفتهام( »...سعدی .)62 :1373 ،که در آن،
عبارتی نظیر «با تظاهر به اینكه ،یعنیکه و »...به قرینه از جمله حذف گردیده است و نیز
در این سطر« :دزد بیتوفیق ،ابریقِ رفیق برداشت (که) به طهارت میروم و به غارت
میرفت» (سعدی.)70 :1373 ،
ی حروف و به خدمتگرفتنِ آنها در حوزة معنا برای
ضرورت کاربردهای اینچنین ِ
موجزشدن و در نتیجه فصاحت کالم در میان شاعران و نویسندگان قدیم ،و آنگروه از
شاعران معاصر ،که توجهاتی به دستاوردهای زبانیِ نظم و نثر قدیم داشتهاند ،اهمیّت
بسیاری دارد ؛ چراکه یكی از عوامل تأثیرگذار بر شیوایی زبان فارسی ،گستردگی
مفاهیمی است که به گونة اختصار در دل حروف ربط و اضافه پنهان است؛ عناصریکه
ش
نمیتوان منكر اهمیّت و نقش بسزای آنها بود؛ چه در مواردی که بیانگر وظیفه و نق ِ
دستوری است و چه در مواردی که بر رسایی و وضوح مفاهیمِ متن ،اثر میگذارد.
تنوّع کاربست نقشنماها در حوزة معنا در کنار توجه به صورتهای کهنِ برخی
نقشنماها (ساده و مضاعف) در شعر معاصر ی که در هرشكل ،رویكردی به سازههای
زبانیِ کهن است ی در این مختصر ،مورد بررسی قرار میگیرد.

دورههای ادبیِ قدیم بهشمار می رود .استفاده از اینگونه نقشنماها را در زبان امروز
نمیبینیم مگر در کارِ شاعرا ِن کهنگرا و آنان که تمایلی به صورتهای زبانیِ قدیم
داشتهاند« .اندر» و «زی» پرکاربردترینِ این نقشنماهاست:
ـ اندر

«اندر» از مشخصترین نقش نماهای کهن است که هرجا در هر متنی دیده شود،
ی متن بهشمار میرود .بهار دربارة این نقشنما مینویسد:
نشانهای مبنی بر کهنگرای ِ
تا عصر سامانی و تا اواسط قرن پنجم ،لفظ «در» در نثر دییده نمیشیود؛ چراکیه «در»
مخفف «اندر» است و بعدها این لفظ ،کوتیاه شیده اسیت و در نسیخههاییکه کمتیر
دست خورده ،همهجا «اندر» آمده و برای تمیزدادن نثرهای کهنه از نثرِ تیازهتر ،یكیی
وجودِ همین لفظ است .این ادات بعد از اسمی که به باء ظرفییه مضیاف باشید بیرای
تأکید درمیآمده ،ولی این شیوه بتدریج در نثر و نظم نقصان پذیرفته و از قیرن هفیتم
به بعد ،تقریباً در نثر از میان میرود و در شعر هم از قرن هفتم به بعد ،تقریباً متیروک
میگردد ،مگر کمتر و در اشعاری که تقلید از متقدّمان باشد (بهار ،1382 ،ج.)401 :1
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البته در کاربردِ «در» بهجای «اندر» و برعكس ،باید به گونهای از اجبارِ وزن عروضی نیز
توجه کرد ،چراکه در تمامیِ دورهها ،شاعران برای پرکرد ِن ظرفهای وزنیِ بزرگتر،
همواره «اندر» را به «در» ترجیح داده و در صورتِ کوچكتر بودن ظرفِ وزن از «در»
استفاده کردهاند .در شعر معاصر نیز استفاده از «اندر» را باید نتیجة دو عامل دانست:
یكی توجه به صورتهای زبانیِ کهن و دیگر ،اجبار وزنِ عروضی و یا گونهای از
موسیقیِ سطر که در هردو صورت ،نشاندهندة تمایل گروهی از شاعران به الگوهای
زبانیِ کهن است:
همچنان کاندر غباراندودة اندیشههای من ،ماللانگیز /طرح تصویری در آن هرچیز/
داستانش حاصلِ دردی (نیمایوشیج.)453 :1371 ،
ن
قرنِ خونآشام /قرنِ وحشتناکتر پیغام /کاندر آن با فضلة موهومِ مرغِ دورپروازی /چاررک ِ
هفت اقلیمِ خدا را در زمانی برمیآشوبند (اخوانثالث.)81 :1375 ،
اندر آن سرمای تاریكی /که چراغِ مردِ قایقچی به پشتِ پنجره افسرده میماند /واندر این
هنگام /روی گامهای کُند و سنگینش( ...شاملو.)127 :1336 ،
س من از زندگیِ بی بنیاد /واندر این دورة بیدادگریها هردم /کاستن ،کاهیدن
بیتو احسا ِ
(مصدق.)60 :1376 ،

قاعدهكاهيِ زماني در كاربستِ نقشنماهاي دستوري...

ـ زي

در میان نقشنماهاییکه استفاده از آنها مختصّ ادبیات قدیم بوده و در شعر معاصر نیز
بازتاب یافته است ،میتوان به نقشنمای «زی» اشاره کرد که پیشینة کاربستِ آن به
ادبیات پهلوی میرسد .در کتیبههای ساسانی و سكههای قدیم فارس« ،زی» بهجای
حرف اضافه و گاهی مانند «اِبن» بهکار رفته است؛ چنانكه در سكة «بغداد»« ،بغ داد زی
بغ کرت» به معنیِ «بغداذ پسرِ بغكرد» است و یا در کتیبة شاپور سكانشاه ،مكرّر اینکلمه
بهجای عالمت اضافه و یا در معنی «اِبن» آمده است (بهار ،1382 ،ج .)422 :1امّا «زی» در
مفهومِ «سوی و نزد» در زبان پهلوی نبوده و این حوزة معنایی ،ویژة زبانِ دری است و
کاربرد آن را در آثارِ قرنهای چهارم و پنجم و ششم بسیار میبینیم:
شاه زی تو شادمان آید همی
ای بخارا! شاد باش و دیر زی
(رودکی)26 :1378 ،

استفاده از حرف «زی» در شعر معاصر ،مختصّ آثار شاعران زبانگرا و کهنگراست
و از برجستهترین نشانههای کهنگرا بودنِ اشعار بهشمار میرود؛ نشانهای که بدون
هیچگونه تغییری در نوع کاربست ،وارد شعر معاصر شده است:
مینماید مهر با من در شبی اینگونه طوفانی /میرسد زی من به مهمانی (نیمایوشیج:1371 ،
.)247

 4-3استفاده از نقشنماهاي مضاعف

بخش دیگری از کهنگرایی در حوزة نقشنماها در شعر معاصر به استفاده از
نقشنماهای مضاعفی مربوط است که در مواردی کنارِ هم ،و در مواردِ دیگر ،یكی پیش
و یكی پس از واژهای میآید که به آنها وابسته است .ابوالقاسمی در تاریخ زبان فارسی
ضمن برشمردن ویژگیهای دستوری زبانهای ایرانی از قرارگرفتن حرف اضافه پیش و
پس از معمول خود سخن بهمیان میآورد و معتقد است :اینحروف در فارسی میانه،
هم بهصورت پیشواژه و هم پسواژه بهکار میرود (ابوالقاسمی .)182 :1373 ،استفاده از
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در شبِ جاوید /زی شبستانِ غریبِ من /ی نقبی از زندان به کشتنگاه ی /برگ زردی هم
نیارد بادِ ولگردی /از خزانِ جاودانِ بیشة خورشید (اخوانثالث.)124 :1375 ،
زی من به اعتماد دستی دراز کن /ای همسایة دود (شاملو.)137 :1384 ،
و هر ستاره از آن اوجها صدا میزد /مرا صدا میزد /که من هالک شدم /و من /نه زی
ستاره /نه زی مهر /سوی خاک شدم (مصدق.)310 :1376 ،

81


نقشنماهای مضاعف را باید از یادگارهای زبانیِ ارزشمند ایران قدیم دانست که چون
گوهری پربها به شعر معاصر نیز رسیده است .نقشنماهای مضاعف ،کاربرد و بسامد
ی
زیادی در شعر معاصر دارد و وجودِ آنها در هر شعری ،دا ّل بر توجه به صورتهای زبان ِ
کهن است و کاربست آنها در شعر معاصر ،بی هیچ تفاوتی با ادبیات قدیم به چشم
میخورد:
ـ به  ...اندر

کاربردِ «به» پیش از اسم و «اندر» پس از اسم از بارزترین جلوههای استفاده از
نقشنماهای مضاعف در شعر معاصر است که یادآورِ مختصات ادبیِ زبان قدیم است:
گر به گنج اندر زیان آید همی
آفرین و مدح سود آید همی
(رودکی)49 :1378 ،

82


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره ،47بهار 1394

82
82

کاربستِ این نقشنمای مضاعف در شعر معاصر ،گرچه هیچ تفاوتی با چگونگی
کاربستِ آن در ادبیات قدیم ندارد به شعر شاعران زبانگرا و کهنگرای معاصر ،وجههای
متمایز از زبان معیار بخشیده است:
نوشته بر سرِ هریك به سنگ اندر /حدیثی کهش نمیخوانی بر آن دیگر (اخوانثالث:1383 ،
.)66
دشنهای مگر /به آستین اندر /نهان کرده باشی (شاملو.)58 :1375 ،
به کاخ اندر /که گردآلود آن را برج و بارو( ...مصدق.)10 :1376 ،
ـ به  ...بر

باهمآییِ دو نقشنمای «به» و «بر» از مختصّات ادبیات قدیم بوده و با گونهای تأکید
همراه است:
بلبل به شاخِ گل بر با لحنكِ غریب
صلصل به سرو بن بر با نغمة کهن
(رودکی)21 :1378 ،

این شیوه ،گرچه در شعر معاصر ،بازتاب چندانی نداشته است ،وجود نمونههای کم
نیز ،همچنان نشاندهندة توانشِ زبانیِ این نقش نمای مضاعف است و تواناییِ آن را برای
بهکارگیری و انتقال معنی ابراز میکند:
تو را چه سود /فخر به فلك بر /فروختن /هنگامیکه /هر غبارِ راهِ نفرینشده ،نفرینت
میکند (شاملو.)22 :1378 ،
تأییدِ حضورت /کس را به شانه بر //باری نمینهاد (شاملو.)5 :1376 ،

قاعدهكاهيِ زماني در كاربستِ نقشنماهاي دستوري...

ـ بر  ...بر

بر وابستگیِ اسم به این نقشنما و
سازههای زبانیِ کهن .استفاده از این
و شاعران در کاربستِ نقشنماهای
را بر استفاده از یك حرفِ مكرّر

استفادة مكرّر از نقشنمای «بر» ،تأکیدی است
نشانهای است مبنی بر توجه شاعران معاصر به
نقشنما در شعر معاصر ،بسامدِ چندانی ندارد
مضاعف ،اغلب استفاده از دو حرفِ متفاوت
ترجیحدادهاند:
با کمان و تیر /بر درختی که به زیرش ایستاده بود /،و بر آن بر تكیه داده بود( ...اخوانثالث،
.)75 :1379

ـ بر  ...به

با همآییِ دو نقشنمای «بر» و «به» نیز از کارکردهای خاصّ ادبیات قدیم است .در
اینشیوه ،این دو نقشنما در کنارِ هم ،و هردو پیش از اسم میآیند:
به سرچشمهای بر بسنگی نوشت
شنیدم که جمشیدِ فرّخ سرشت
(سعدی)12 :1381 ،

 4-4تعدّد معانيِ نقشنماها

ی زمانی در کاربستِ نقشنماها به
ت زبانی در عرصة قاعدهکاه ِ
بخشِ عمدة توجها ِ
حوزة معانیِ گوناگونِ نقشنماها بازمیگردد که از برجستهترین مختصات زبانی ادبیات
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امّا در شعر معاصر ،باهمآییِ این دو نقشنما ،چندان مورد استقبال قرار نگرفته است
و نمونههای چندانی ندارد و به نظر میرسد فاصلة زیاد کاربستِ این نقشنما از زبان
معیار ،دلیلِ کمتوجهیِ شاعران به آن بوده است:
آه ،دیگر ما /فاتحانِ گوژپشت و پیر را مانیم /بر بهکشتیهای خشمِ بادبان از خون /ما ،برای
فتح سوی پایتخت قرن میآییم (اخوانثالث.)82 :1375 ،
در این شیوه ،گمان میرود نقشنمای «بی» بیش از اینكه نقش بالغیِ خاصّی در
ساختا ِر جمله داشته باشد ،پیشوندِ آهنگ یا زینت است؛ به اینمعنا که این پیشوند در
ترکیب با «بر» ،گزینهای انباشته و اشباع از موسیقی میسازد .اگر بخواهیم برای این
پیشوند ،وظیفة نقش آفرینی نیز تصوّر کنیم ،باید آن را تابع پیشوند «بر» بدانیم (علیپور،
)191 :1387؛ چراکه از میان این دو حرف ،حرف «بر» غیرقابل حذف است درحالیکه
حرف «بی» تابع آن است و حذفِ آن ،خللی در حوزة معنایی ایجاد نمیکند.
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قدیم است و در آثارِ شاعرانی دیده میشود که زبان و زبانآوری ،دغدغة ایشان بوده
است .ضرورت کاربردهای اینچنینیِ حروف و به خدمت گرفتن آنها در معانی متعدد
بهمنظور موجزشدن و در نتیجه فصاحت کالم در میان شاعران و نویسندگان قدیم،
اهمیت بسیاری داشته؛ چراکه یكی از عوامل تأثیرگذار بر شیوایی زبان فارسی،
گستردگی مفاهیمی است که به گونة اختصار در دل حروف ربط و اضافه پنهان است.
از این رو در زبان ادبِ قدیم ،همواره با تعدّدِ معناییِ نقشنماها روبهرو هستیم؛ حال
ی
اینكه می دانیم زبانِ معیار برای هرواژه ،تنها قائل به یك معنی است .توجهاتِ زبان ِ
شاعرانِ معاصر و تالشِ آنا ن برای خروج از هنجارهای زبان معیار در حوزة نقشنماها
بیش از اقبال و توجهِ ایشان به تعدّد معانی نقشنماها در ادبیات قدیم انجامیده است؛ امّا
از میان معانیِ متعدّد نقشنماها در ادبیات قدیم ،تنها به آن حوزههای معنایی توجه
کردهاند که از قدرتِ رسانگیِ بیشتری برخوردارند؛ بهعنوان نمونه حرف «و» در ادبیات
قدیم ،حوزة معناییِ گستردهای دارد که در شعر امروز مغفول مانده است؛ مانند «و»
استدراک در معنای «ولی»« :گفتارش رحمهاهلل علیه این بود که گفتی مرا دعای
نشابوریان بسازد و نساخت» (بیهقی.)226 :1381 ،
در معنای «تقریباً»« :هفت و هشتهزار از ایشان بكشتند» (بیهقی.)655 :1381 ،
درمعنای «درحالیکه»:
پر از خشم و بویا ترنجی بهدست
بیامد برآن کرسیِزر نشست
(فردوسی ،1369 ،ج)1666 :6

«و» فوریّت در معنای «بالفاصله»« :گفت تا کورشوید ،دهان گشودن بود و از باال
درگشتن» (کلیلهودمنه)466 :1379 ،
«و» تقابل در معنایِ «در برابرِ»:
اندکی ماند و خواجه غرّه هنوز
عمر برف است و آفتابِ تموز
(سعدی)44 :1373 ،

ف «و» ،تنها
ی حوزههای معناییِ حر ِ
و بسیار حوزههای معناییِ دیگر .امّا از میان تمام ِ
معنای عطف و پیوند است که بهطور گسترده به شعر معاصر راهیافته؛ معناییکه از
ساده ترین کاربردهای این حرف در شعر قدیم بوده و در شعر معاصر نیز بی هیچ تغییر
و تحوّلی در شیوة کاربست ،استفاده شده است:

قاعدهكاهيِ زماني در كاربستِ نقشنماهاي دستوري...
من و این ترکش و این تیر و کمان /من و این بازوی خرد /من و این دیو گران (مصدق،
)441 :1376

البته نوعی «و» در شعر معاصر هست که آن را «واو تأکید» نامیدهاند و در معنای
«باور کنید که »...دانستهاند (حقوقی:)52 :1372 ،
من از نهایتِ شب حرف میزنم /من از نهایت تاریكی /و از نهایت شب حرف میزنم
(فرخزاد.)263 :1382 ،

در این سطرها  ،با توجه به تكرارِ سطر اول در سطر آخر ،و تكرارِ مستقل «نهایت
شب» در هیأتِ واژة «تاریكی» ،میتوان آن را به «واو» تأکید تعبیر کرد و سطر را در
معنای «باور کنید که از نهایتِ شب حرف میزنم» دانست که تأکیدی صریح و مستقیم
است .گرچه محمد حقوقی این «واو» را از «واو»های اختصاصیِ فروغ فرخزاد دانسته
(حقوقی ،)52 :1372 ،شبیه به همین «واو» را در اشعار حافظ نیز میبینیم:
که فلك دیدم و در قصد دل دانا بود
دفتر دانش ما جمله بشویید به می
(حافظ)136 :1360 ،

ـ «را» در معناي «براي»

کاربرد نقشنمای «را» در معنی «برای» از پرکاربردترین کاربستهای معناییِ این نقشنما
در ادبیات قدیم است:
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یعنی براستی فلك را دیدم که در قصد دل دانا بود.
همین نوع کاربرد «و» در سطرهای زیر از سهراب سپهری نیز وجود دارد:
من صدای نفسِ باغچه را میشنوم /و صدای ظلمت را ،وقتی از برگی میریزد /و صدای
ک
ت درخت /...و صدای صافِ باز و بسته شدنِ پنجرة تنهایی /،و صدای پا ِ
سرفة روشنی از پش ِ
پوست انداختنِ مبهمِ عشق (سپهری)355 :1384 ،
متأسفانه در شعر روزگار ما ،نهتنها جنبههای متعدّدِ معناییِ حرف «و» مغفول مانده
در موار ِد بسیار به پوشالی برای پرکردنِ خألهای وزنی نیز تبدیل شده است و بویژه
شاعرا ِن جوان ،هرگاه ذهن و ذوقشان در جریانِ سرودن در برابر وزن مستأصل میشود،
به «واو» عاطفه پناه برده ،و آن را در آستانة مصراع گذاشتهاند تا با آن ،کاستیِ وزن را
برطرف کنند .گذشته از حرف ربط «و» ،که به آن پرداختیم ،نقشنماهایی چند را که در
شعر معاصر در معانیِ مختلف و بهشیوة کاربستِ آن در ادبیاتِ کهن بهکار رفته است،
مورد تحلیل و بررسی قرار میدهیم.

پذیره

شدن

را

بییاراستنید

می و رود و رامشگران خواستند
(فردوسی ،1369 ،ج)466 :3

که در شعرِ شاعران مورد بحث نیز بههمان میزان ،مورد توجه قرار گرفته است.
پادشاه فتح بر تختش لمیده است /لحظهای چند استراحت را (نیمایوشیج)424 :1371 ،
مانده میراث از نیاکانم مرا این روزگارآلود (اخوانثالث)32 :1375 ،
ابلیسِ پیروز مست /سورِ عزای ما را بر سفره نشسته است (شاملو)36 :1378 ،
این نوع کاربست با فاصلهگیری از حوزة درک و دریافتِ زبان معیار بهرغمِ تداو ِم
کاربرد در شعر معاصر ،میتواند از گونههای رو به انقراض تلقی شود:
ـ «را» در معناي «در»
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استفاده از نقشنمای «را» در معنای «در» ،از کاربستهای معناییِ مورد توجه در ادبیات
قدیم بوده است:
«شب را در بوستان با یكی از دوستان ،اتّفاقِ مَبیت افتاد» (سعدی.)9 :1373 ،
امّا امروزه در زبان معیار ،استفاده از این نقشنما در معنای «در» ،هیچ جایگاهی
ی این نقشنما برای بخشی از
ندارد و باید پذیرفت که شاعران معاصر با کاربستِ معنای ِ
مخاطبان ،تعلیق معنایی ایجاد کردهاند و شاید به همین دلیل است که این کاربست
معناییِ نقشنمای «را» در شعر معاصر نیز ،نمونههای کمی دارد:
که این ابرِ سترون را نمی نیست
بمیر ای خشكلب در تشنهکامی
(اخوانثالث)27 :1378 ،

آیا دوباره باغچهها را بنفشه خواهم کاشت؟ (فرخزاد.)258 :1382 ،
قلبِ من و تو را /پیوندِ جاودانة مهریست در نهان (مصدق.)359 :1376 ،
ـ «را» در معناي «به»

کاربردِ نقشنمای «را» در معنای «به» در ادبیات قدیم ،نمونههای بسیار دارد و در کنار
فعلهای گوناگون بهکار میرفته است:
«رای فرمود برهمن را( »...کلیلهودمنه)59 :1379 ،
این روزگارِ شیفته را فضل کم نمای
مسعود سعد دشمن فضل است روزگار
(مسعود سعد)566 :1364 ،

امّا در شعر معاصر با اینكه این کاربستِ معنایی بسیار مورد توجه قرار گرفته ،اغلب
همراه با افعالِ «مانستن» و «گفتن» به کار رفته است:

قاعدهكاهيِ زماني در كاربستِ نقشنماهاي دستوري...
خوابگردِ قصههای شوم و وحشتناک را مانم (اخوانثالث.)112 :1375 ،
کور را خواهم گفت ،چه تماشا دارد باغ (سپهری.)339 :1384 ،

ـ راي فکّ اضافه

استفاده از نقشنمای «را» در معنای کسرة اضافه که به فاصله افتادن میانِ مضاف و
مضافالیه منجر میشود از پرکاربردترین کاربستهای معناییِ این نقشنماست و در
ادبیات قدیم ،بسام ِد بسیار زیادی داشته است؛ بهعنوان نمونه در بیت زیر:
جهل باشد با جوانان پنجه کردن پیر را
با جوانی سر خوش است این پیر بیتدبیر را
(سعدی)444 :1382 ،

ـ راي قسم

استفاده از حرف «را» برای قسم خوردن و در معنایِ «برایخاطرِ» در ادبیات قدیم،
کاربردِ وسیعی دارد:
دردا که راز پنهان خواهد شد آشكارا
دل میرود ز دستم ،صاحبدالن خدا را
(حافظ)6 :1360 ،

میبینیم که این نوع کاربرد ،بدونِ هیچ تغییری در سازوکارِ خود ،به شعر معاصر نیز
راه یافته است و از آنجاکه حتی برای مخاطبان عام ،کاربستی بسیار آشناست از توان
آشناییزداییِ چندانی برخوردار نیست:
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بهترتیب با دو معنای «سرِ این پیر» و «پنجهکردنِ پیر» روبهرو هستیم.
ی نقشنمای «را» موسوم به «رای فكّ اضافه» در شعر معاصر
این نوع کاربستِ معنای ِ
نیز بسامد زیادی دارد و بدون کمترین تغییر و تحولی در سازوکارِ آن در ادبیات قدیم،
وارد شعر معاصر شده است:
جالل میپرسد« :این مرغ را گلو هرگز /،ز کارِ خواندن و خواندن نمیشود خسته
(شفیعیکدکنی ←)12 :1358 ،گلوی این مرغ
دخلوتصرّف شاعران معاصر در حوزة کاربستِ کهنِ این نقشنما این است که در
ك اضافه»
موارد بسیاری که جمله به «رای مفعولی» نیز نیاز داشته باشد با آوردنِ «رای ف ّ
عمالً «رای مفعولی» را حذف کردهاند:
در میانراه ایستاده ،رفته و آینده را طومار میخوانم (اخوانثالث ←)13 :1380 ،طومارِ رفته
و آینده [را]
میگشاید خوابگاهِ کفتران را در (اخوانثالث ←)62 :1375 ،درِ خوابگاهِ کفتران [را]

خامُش منشین /خدا را/پیش از آنكه در اشك غرقه شوم /،از عشق /چیزی بگو (شاملو،

.)49 :1378
سفرت بهخیر! امّا ،تو و دوستی ،خدا را /چو از این کویر وحشت به سالمتی گذشتی /به
شكوفهها ،به باران ،برسان سالم ما را (شفیعیکدکنی.)14 :1356 ،
ـ «به» در معناي «در»

ی ادبیات قدیم است ،گاهی
کاربرد نقشنمای «به» در معنای «در» ،که از مختصّاتِ زبان ِ
گونهای قید برای بیان موقعیّت زمانی بهشمار میرود و درواقع ،مخفف «بههنگامِ» و در
معنایِ «در زمانِ» است؛ مانند دو بیتِ زیر:
نیییه هییییچ بییییارامد و نیه هیییچ
دهقییان به سحرگیاهان کز خیانه برآید
بپاید
(منوچهری)159 :1374 ،
نوای من به سحر آهِ عذرخییواهِ من
گرَم ترانة چنگِ صبیوح نیست چه باک
است
(حافظ)36 :1360 ،
و گاهی ،گونهای از قید مكان و در معنای «در مكانِ» است؛ مانند بیتِ زیر:
برگ چهلروزه تماشای عشق
یك کفِ پستِ تو به صحرای عشق
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(نظامی)216 :1384 ،

ی مكانی میبینیم:
در شعر معاصر ،کاربرد این نقشنما را اغلب درحوزة معنای ِ
و به ره ،نیزن که دایم مینوازد نی ،از این دنیای ابراندود( ...نیمایوشیج.)505 :1371 ،
آنگاه خورشید سرد شد /و برکت از زمینها رفت؛ /و سبزهها به صحراها خشكیدند /و
ماهیان به دریاها خشكیدند (فرخزاد.)98 :1382 ،
ـ «به» در معناي «بهوسيلة»

ف «بهوسیلة» است که در
نقشنمای «به» در این کاربستِ معنایی درواقع مخف ِ
ادبیاتقدیم کاربردِ بسیار داشته است:
فرزنییدِ خصییالِ خویشتیین بیاش
چون شیر به خود سپهشكن باش
(نظامی)46 :1388 ،

دایره بنمیییای به انگیییشتِ دست

تا به تو بخشییده شود هرچه هست
(نظامی)205 :1384 ،

بیه بیننیدگییان آفییریننیده را

نبینی ،مرنجان دو بیننده را
(فردوسی،1369،ج)1:14

قاعدهكاهيِ زماني در كاربستِ نقشنماهاي دستوري...

در شعر معاصر نیز بههمین شیوه به کار رفته است:
پردگیانِ باغ /از پسِ معجر /عابرِ خسته را /به آستینِ سبز /بوسهای میفرستند (شاملو:1356 ،
.)8
من به دستانِ پر از تاول /اینطرف را میکنم خاموش (اخوانثالث.)78 :1383 ،

رهگذر شاخة نوری که به لب داشت به تاریكیِ شنها بخشید /و به انگشت نشان داد
سپیداری و گفت( ...سپهری.)359 :1384 ،
این نوع کاربستِ معناییِ نقشنمای «به» از آنجاکه براحتی معنای «بهوسیله» را به
ذهن می رساند ،خللی در درک و دریافت مخاطب ایجاد نمیکند و از توانشِ زبانیِ
زیادی برخوردار است که امكانِ ابقای آن را در زبان امروز ،فراهم میکند.
ـ «از» در معناي «كسرۀ اضافه»

ی این نقشنما در
استفاده از نقشنمای «از» در معنای «کسرة اضافه» از کاربستهای معنای ِ
ادبیات قدیم بوده است؛ مانند این بیت از ناصرخسرو:
از کیافران شجییاعت ،پیش شجیاعتش
آن را که چون چراغ بُدی پیشِ آفتاب
(ناصرخسرو)260 :1384 ،

(عطار)60 :1379 ،

ایننوع کاربستِ معناییِ نقشنمای «از» را در زبان عامه و در برخی لهجهها نیز
میبینیم؛ چنانكه مثالً بهجای «این کتابِ من است» میگویند «این کتاب از من است»،
امّا ایننوع کاربستِ معنایی در شعر معاصر ،بهندرت دیده میشود و میتوان آن را از
گونههای کاربردیِ رو بهانقراض بهشمار آورد:
بال از او خیسیده /پای از او پیچیده /شده پرچینش دامیّ و منش دامگشا (نیمایوشیج:1371 ،
.)445
ـ «با» در معناي «به»

کاربردِ نقشنمای «با» در معنای «به» را در ادبیاتِ قدیم ،بسیار میبینیم:
«هیچ نبشته نیست که آن بهیكبار خواندن نیرزد و پس از این عصر ،مردما ِن دیگر
عصر ،با آن رجوع کنند» (بیهقی)161 :1381 ،
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ی «شجاعتِ کافران» است و نیز این بیت از
که در آن« ،از کافران شجاعت» در معنا ِ
«منطقالطیر» که در آن «از سیمرغ ،دیوانه» در معنای «دیوانة سیمرغ» است:
شاید از سیمرغ اگر دیوانه نیست
هرکه را در آشیان ،سیدانه نیست
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«روزش به شبِ افالس رسید و کارش از مل َبسِ حریر و اطلس با فرش پالس و
فراش کرباس افتاد» (مرزباننامه)165 :1383 ،
که لشكر بدین سوی جیحون رسید
همانگه خبر با فریدون رسید
(فردوسی ،1369 ،ج)103 :1

این نوع کاربست معنایی از آنجاکه از حوزة درک و دریافتِ کاربرانِ زبان معیار
فاصلة چندانی نگرفته در شعر معاصر نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است و همچنان
کاربرد دارد:
و قصههای جانشكر غم /خواهد بدل شدن /با قصههای خشم (نیمایوشیج.)366 :1371 ،
بر خرابی که بر آن تپهها بجاست /جغد هم با من میپیوندد (نیمایوشیج.)440 :1371 ،
شما را با خدایانِ شما سوگند /بگویید ای شمایان تخته و درهای خوش جور آمده با هم
(اخوانثالث.)48 :1379 ،
اسبانی /ناگاهان به تك /از گردنههای گردناکِ صعب /با جلگه فرود آمدند (شاملو:1372 ،
.)61
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ل
در مواردِ بسیار در شعر معاصر ،کاربستِ حرف «با» در معنای «به» را همراه با فع ِ
«مانستن» میبینیم:
یكی بنگر :درختان با پریزادانِ مستِ خفته میمانند (اخوانثالث.)19 :1379 ،
لبهایشان چو هستة شفتالو/وحشی و پرترک بود/و ساقهایشان /با مرمرِ معابدِ هندو
میمانست (شاملو.)22 :1336 ،
خورشیدِ جستجو/در چشمهایشان متأللی بود/و فكّشان عبوس/با صخرههای پرخزه
میمانست (شاملو.)56 :1336 ،
و در مواردی دیگر ،شاهدِ این کاربستِ معنایی در کنارِ فعل «گفتن» هستیم که از
تقابلِ گفتاری دوسویه خبر میدهد:
گاهی سؤال میکنم /که یك کالغ /،با آن خروش و خشم چه دارد بگوید /،با کوههای پیر؟
(شاملو.)44 :1356 ،

ـ «اگر» در معناي «يا»

ت سبك خراسانی است و بیشترین
استفاده از نقشنمای «اگر» در معنای «یا» از مختصا ِ
نمونههای آن را میتوان در شاهنامة فردوسی دید:
نداند کسیی چارة آسمان
خردمنید گر مردمِ بدگمان
(فردوسی ،1369 ،ج)149 :3

قاعدهكاهيِ زماني در كاربستِ نقشنماهاي دستوري...

کاربست نقشنمای «اگر» در معنای را جایگاهی در زبان امروز ندارد و برای کاربرا ِن
زبان معیار ،غیرقابلفهم خواهد بود .به همین دلیل است که این کاربست معنایی در شعر
معاصر چندان مورد استقبال قرار نگرفته است و بازتابِ آن را در شعر معاصر ،تنها در
آثار بزرگترین وامدارِ سنتهای سبك خراسانی و فرزندِ خلفِ فردوسیِ بزرگ ،مهدی
اخوانثالث میبینیم:
تا چند و چندتاست که میماند؟
ز اجرام چرخ ،روشن اگر تاریك
(اخیوانثیالث)87 :1376 ،
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نتيجه
قاعدهکاهیِ زمانی ،انتخاب واحدهایی از گذشتة زبان ،و ترکیبِ آن بر محور همنشینی
با واحدهای زبان امروز است و شاعران در کنار استفاده از انواع شیوهها برای
برجستهکردنِ زبان شعر ،همواره با رویكردی به سازههای زبانیِ قدیم نیز سعی در تمایز
زبان خود دارند .قاعدهکاهیِ زمانی ،خود به سه شیوة کاربردِ واژگان ،کاربر ِد ساختهای
ن کهن در شعر امروز شكل میگیرد .در بخشِ واژگان یا
نحوی و توجه به مضامی ِ
مفردات با استفاده از واحدهای زبانیِ کهن در حوزههایی چون نامها ،افعال و نقشنماها
روبهرو هستیم.
در میان شاعرانِ معاصر ،گروهی که دلبستة ساختهای زبانیِ کهن هستند و با اتكا به
میراثهای غنی ادبیات قدیم به زبانی فخیم و برجسته دست یافتهاند (مانند مهدی
اخوانثالث ،احمد شاملو ،محمدرضا شفیعیکدکنی) و گروهی دیگر که اغلب به
دستاوردهای زبانیِ شاعران کهنگرا نظر دارند از اغلب امكاناتِ ادبیاتِ کهن بهره برده،
و در اینمیان به حوزة نقشنماها نیز بیتوجه نماندهاند و با بهرهگیری از ظرفیّتهای
گوناگونِ کارکردهای نقشنماها ،توانستهاند تا حدّ زیادی زبانِ خود را برجسته و متمایز
کنند.
ی
نقشنماها بهعنوان یكی از کوچكترین واحدهای زبانی ،همپای واحدهای زبان ِ
ی
دیگر ،سهمی مهم در برجستهسازیِ زبانی دارند .از آنجاکه این واحدهای زبان ِ
کوچك ،گذشته از معنیدار یا بیمعنیبودن ،درواقع نمایة نقشپذیریِ دیگر ارکا ِن جمله
هستند ،پیوندی استوار نیز با تحوالت ساختهای نحوی برقرار میکنند و دخل و تصرّفی
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در سازوکار آنها ،میتواند ماهیّت زبان را تا حدّ زیادی از زبان معیار به زبان شعر
نزدیك کند.
قاعدهکاهی زمانی در حوزة نقشنماها در شعر معاصر به سه شیوة استفاده از
نقشنماهای کهن ،استفاده از نقشنماهای مضاعف و توجه به تعدّد معناییِ نقشنماها
شكل میگیرد و در هر سه شیوه ،شاعران کهنگرا یا شاعرانی که به هر حال توجهات
زبانی به دستاوردهای ادبیات کهن داشته ،بیشترین تمایل را به کاربستِ آنها داشتهاند و
ی زبانِ خود بهره بردهاند.
در کنارِ دیگر شیوهها از اینگونه نقشنما برای برجستهساز ِ
قاعدهکاهیِ زمانی در حوزة نقشنماها در مقایسه با دیگر روشها و امكاناتِ زبانی که
به برجستهسازیِ زبان شعر منجر میشود ،از سه مز ّیتِ عمده برخوردار است :نخست
اینكه نقشنماها بهرغم این كه واحدهای زبانیِ کوچكی هستند ،تحوّلی بزرگ در
سازوکار زبانی ایجاد میکنند و نقشی مهم در برجستهسازی زبان شعر دارند .دیگر اینكه
دخلوتصرّف در کاربستِ آنها ،وارد حوزة نحو کالم نشده است و با اینكه نقشنماها،
نمایندة نقشهای دستوری است ،تغییر کاربستِ آنها ،کمترین آسیب را به دستورزبان
میزند و درنهایت اینكه قاعدهکاهی زمانی در اینحوزه (و عمالً در هر حوزهای) به
زندهنگهداشتنِ نشانههایی از فرهنگ زبانی قدیم منجر میشود .امّا در کنار مزیّتهایی که
قاعدهکاهی زمانی در حوزة کاربستِ نقشنماهای دستوری دارد ،باید به آسیبی که
ممكن است از رهگذرِ آن ،متوجهِ حوزة درک و دریافتِ مخاطبان میشود نیز بود؛
چراکه کاربستِ عناصری از گذشتة زبان بههرروی برای مخاطبِ امروز ،که به زبان
معیار خو گرفته ،غرابت خواهد داشت و چهبسا در مواردی برای او تعلیق معنایی ایجاد
کند و او را در درک و دریافت شعر ناتوان بگذارد.
بررسیها نشان میدهد که شاعرانِ معاصر از اغلبِ امكاناتِ هر سه شیوه
(نقشنماهای کهن ،نقشنماهای مضاعف ،تعدّد معانیِ نقشنماها) استقبال کردهاند؛
ف کهن نیفزودهاند و مضاف بر آن
گرچه خود ،چیزی به توانمندیهای شناختهشدة حرو ِ
از تما ِم امكانات و ظرفیّتهای این نقشنماها نیز به یك اندازه استفاده نكرده و به برخی
از کارکردهای حروف ،توج ِه چندانی نشان ندادهاند؛ چنانكه در میان انبوه نقشنماهای
فعّال در ادبیات قدیم ،تعداد محدودی به شعر معاصر راه یافته است و در میانِ گونههای
راهیافته به شعر معاصر نیز ،شاهد نقشنماهای رو به انقراض هستیم.

قاعدهكاهيِ زماني در كاربستِ نقشنماهاي دستوري...
پينوشت

1. Formalists
2. V.Shklovsky
3. Defamiliarization
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6. Foregrounding
7. G.N.Leech
8. Ordinary language
9. R.Jakobson
10. Emotive function
11. Conative function
12. Phaticfunction
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14. Poetic function
15. Referential function
16. Ben Jonson
 .17در دستورزبان محمدجواد شریعت ،صفحة  ،113از قول زبانشناسان آمده است که حروف در
زبانهای هندواروپایی در آغاز «پُر» بوده است و بتدریج از معنا «تهی» گشتهاند و قطعاً نخستین
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موسيقي بيروني و پيوند آن با محتوا در غزلهاي حسينِ منزوي



دكتر محمد امير مشهدي
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان


محسن عينآبادي

چکيده

كليدواژهها :شعر فارسی امروز و موسیقی بیرونی ،غزل معاصر فارسی و موسیقی بیرونی ،غزل
حسین منزوی و موسیقی بیرونی.

تاریخ دریافت مقاله1391/8/29 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/6/18 :

 دانشجویِ کارشناسی ارشدِ زبان و ادبیّاتِ فارسیِ دانشگاهِ سیستان و بلوچستان
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حسین منزوی از شاعرانِ معاصرِ ایران است که در انواع قالبهای شعر کُهن و شعرِ نو فارسی،
آثاری از خود به یادگار گذاشته است .از میان آثار وی ،غزلهایش ،برجستگی ویژهای دارد .این
پژوهش به پیوند موسیقی بیرونی (وزن) با محتوا در غزلهای حسین منزوی پرداخته است .وی
در بیشتر وزنها ،درونمایههای متعارف و متناسب با آن وزنها به کار گرفته است ،به عبارت
دیگر برای محتوایِ وصلِ یار و بازتابِ شور و حال از وزنهای طربانگیز و برای درونمایههای
غم ،شكایت ،جدایی و ...از وزنهای جویباری و مالیم یاری جسته است .همچنین منزوی برای
رسیدن به مقصود و ایجاد هماهنگی میان وزن و محتوا ،از واژهها ،هجاها ،سكتههای عروضی،
اختیارات وزنی ،قافیه وردیفهای مناسب بهره گرفته است .گاهی نیز برای وزنهای شاد و
هیجان آور ،درونمایههای پند و اندرز ،غم ،شكایت و ...را برگزیده است که این موارد نادر در
این پژوهش مورد نظر نیست.

 .1مقدمه
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موسیقی بیرونی از مهمترین جنبههیای موسییقی شیعر اسیت کیه بیشیترین سیهم را در
برانگیختنِ احساساتِ خواننده دارد .اولین و آشكارترین موسیقی کیه از خوانیدنِ شیعر،
دریافت میشود ،موسیقی بیرونی است« .منظور از موسیقی بیرونی شعر ،جانبِ عروضی
وزن شعر است که بر همه شعرهایی که در یك وزن سروده شدهاند ،قابل تطبیق اسیت»
(شفیعیکدکنی .)391:1373،شفیعی کدکنی در جایی دیگیر موسییقی بیرونیی را ایین گونیه
تعریف میکند« :موسیقی بیرونی شعر یعنیی همیان چییزی کیه وزنِ عروضیی خوانیده
میشود و لذّت بردن از آن گویا امری غرییزی اسیت ییا نزدییك بیه غرییزی» (شیفیعی
کدکنی .)96 :1380،همنشینی هجاهای کوتاه و بلند در کنار یكدیگر ایجاد کننده وزن است
و عناصری از قبیل تكیه ،زنگ ،طنین و آهنگ نیز مُكمّلِ وزن است که بخش دیگیری از
موسیقی بیرونی شعر را تشكیل میدهد .در تعریف وزن گفتهاند« :وزن هیئتی است تیابعِ
نظامِ ترتیبِ حرکات و َسیكَنات و تناسیب آن در عیدد و مقیدار کیه نَفیس از ادراک آن
هئیت ،لذّتی مخصوص یابد که آن را در ایین موضیع ،ذوق خواننید» (طوسیی.)22:1369.
همچنین« :وزن نوعی تناسب است .تناسب کیفیّتی اسیت حاصیل از ادراک وحیدتی در
میان اجزای متعدّد .تناسب اگر در مكان واقع شود ،آن را قرینه میخوانند و اگر در زمان
واقع شود ،وزن خوانده میشود» (ناتل خانلری .)10:1345 ،چون کلمههای عبارتی را چنیان
ترکیب کنیم که هجاهای کوتاه و بلند آنها بر حَسَبِ نظم و ترتییبِ خیاص و معیّنیی در
پی هم قرار بگیرند ،شنونده زبان فارسی از شینیدن آنهیا ،وزن و آهنیگ ادراک میکنید.
شمیسا تعداد ارکان عروضی مشهور شعر فارسی را  20رکن و تعداد وزنهای موجود در
شعر فارسی را حدود  300وزن دانسته است (شمیسا .)25:1381 ،ایین در حیال اسیت کیه
فرشیدورد زبان فارسی را با  216وزن عروضی ،دارای غنیترین عروض و وزن جهیانی
میداند (فرشیدورد .)111:1378 ،در مورد منشأ عروض فارسی ظاهراً برخیی ماننید عالّمیه
محمّد قزوینی ،آن را مأخوذ از زبان عربی میدانند؛ امّا وحیدیان کامییار اسیتداللهایی در
ردِّ این نظریه دارد؛ از جمله اینكه واحد وزن در زبان عربی بیت است درحالیکه واحید
وزن زبان فارسی مصراع است .فقط آنچه پژوهشگرانِ بزرگی چون عالّمه قزوینی را بیه
این اشتباه انداخته ،وجود الفاظ مشترک میان عروض این دو زبیان اسیت و علیت ایین
الفاظ مشترک این است که نویسندگان عروض ایرانی پایه کار خود را بر تحمیل قواعید

موسیقی بیرونی و پیوند آن با محتوا در غزلهای حسین منزوی

 .2بررسيِ بحرها و وزنهاي عروضي
طبعآزماییِ منزوی در دوازده بحر از میان نوزده بحرِ شعر فارسی ،که چهیل و پینج وزن
دلانگیز را در بر گرفته ،برای اثباتِ خلّاقیّت و تخیّلِ بینظیرش بسنده اسیت امّیا گیویی
که ذوق ،ذهن و قریحه وی ،بسی فراتر از قیوانین و قواعیدِ قیراردادی و معمیولِ علیم
عروض است .وی بخشی از غزلهایش را در پانزده وزن ابتكیاری مییگنجانید کیه زاده
ذهنِ وی است ولی گویی کیه وی از روی قصید در آوردن ایین گونیه اوزان پافشیاری
نداشته ،بلكه این ذوق و اندیشه وی است که در وضعِ خاصِ فكری و روحی ،کالمیش
را به گونهای نوین و خالفِ عادتِ معمول نمایان میسازد .وی میگوید« :چه اصیراری
است که اسب رام و آزموده را کنار بگذاریم و زین بر توسین لگیدزنی بیزنیم کیه تنهیا
مزیّتش در این است که قبالً کسی از آن سواری نگرفته؟» (منزوی .)25 :1387 ،چهار غیزلِ
وی نیز در عینحال که آهنگی منظوم دارد ،نظم و ترتیب هجاییِ مشخّصی ندارد کیه در
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عروضی خلیل بن احمد و واضع علم عروض عربی قرار داده ،و به جای توصیف اوزان
عروض فارسی ،سعی کردهاند که اوزان عروض زبان عربی را در مورد زبان فارسی نییز
صادق بدانند و این کار درست همیانگونیه اسیت کیه در میورد دسیتور زبیان فارسیی
دستورنویسان اولیه انجام دادهاند (وحیدیانِکامییار .)226:1376 :با توجه به فراوانی وزن شعر
فارسی ،معموالً شاعران از تعداد اوزان محدود استفاده میکنند .با توجّه بیه اینكیه همیه
اوزان مطبوع و خوشیایند نیسیت و برخیی اوزان از نظیر موسییقایی و ایجیاد لیذت در
خواننده نامطبوع محسوب میشود ،شاعران کمتر از آنها استفاده میکنند .وزنهای اشیعار
نیز با توجه به ترکیب و تعداد هجاهای کوتاه و بلنید ،آهنگهیا و تیأثیراتِ متفیاوت اِلقیا
میکنند به طوری که برای هر موضوع و قالب شعری ،دقّت و حُسینِ انتخیابِ شیاعر را
میطلبد« :به نظر میرسد که موسیقی شعر در هر دورهای ...مبتنیی بیر جمیالت و کیالم
همان عصر است ...از اوزان قدیم ،مضارع و مجتیث ایین خاصییّت را دارنید و بیا آنهیا
میتوان براحتی حرف زد؛ تعرییف کیرد؛ دَردِ دل کیرد» (شمیسیا .)11:1381،اوزان شیعر
فارسی ،احساسات ،عواطف و مفاهیم متنوّع و گوناگونی را به گیوش و ذهین خواننیده
اِلقا میکند  .توانایی شاعران در به کارگیری وزنهیای متناسیب بیا درونماییه ،مفهیوم و
عاطفه مورد نظرشان یكسان نیست .منزوی در ردیف شاعرانی است که در ایجاد تناسبِ
موسیقی شعر و محتوا از خود مهارت و توانایی کمنظیر نشان داده است.

این پژوهش غزلهای خاص نامیده شده است .برای اینكیه دقیقتیر از بحرهیا و وزنهیایِ
غزلهای منزوی آگاهی یابیم ،نخست جدولِ بحرهای عروضی به کار رفتیه در غزلهیا و
سپس فهرستِ اوزانِ غزلها نشان داده شده است.
 .1جدول بحرهای عروضی غزلهای منزوی
ردیف

نام بحر

بسامد
وزن

بسامد
غزلها

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

مجتث
رمل
مضارع
هزج
رجز
مقتضب
خفیف
متقارب
منسرح
متدارک
عریض
سریع

3
13
5
6
8
2
1
1
3
1
1
1
44

110
80
80
64
38
10
8
4
4
2
2
1
403

رتبه (با
توجّه

درصد از
کُلّ غزلها

بسامد
ابیات

درصد از
کُلّ ابیات

به بسامد
غزلها)
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100
100

جمع

1
2
2
3
4
6
7
8
8
9
9
10
ییی

27.29٪
19.85٪
19.85٪
15.88٪
9.42٪
2.48٪
1.98٪
0.99٪
0.99٪
0.49٪
0.49٪
0.24٪
99.95٪

930
674
660
550
317
93
59
35
32
16
13
8
3387

27.45٪
19.89٪
19.48٪
16.23٪
9.35٪
2.74٪
1.74٪
1.03٪
0.94٪
0.47٪
0.38٪
0.23٪
99.93٪

وزنهای ابتكاری
نام وزنها

بسامد
وزن

بسامد
غزلها

ابتكاری

15

27

رتبه (با توجّه
به بسامد غزلها)
5

درصد از
کُلّ غزلها

بسامد
ابیات

درصد از کُلّ
ابیات

6.22٪

223

6.11٪

موسیقی بیرونی و پیوند آن با محتوا در غزلهای حسین منزوی

وزنهای ابتكاری منظور این است که  27غزل منزوی در  15وزن سروده شده و در
عروض سنتی و کتابهای عروضی ،نامی برای آنها نهاده نشده و بیشتر آنها دارای 12
رکن در یك بیت است.
غزلهای خاص
نام وزن

بسامد
وزن

بسامد
غزلها

غزلهای
خاص

ییی

4

رتبه (با توجّه
به بسامد غزلها)

درصد از
کُلّ غزلها

بسامد
ابیات

درصد از کُلّ
ابیات

0.92٪

42

1.15٪

8

غزلهای خاص منظور این است که چهار غزل منزوی مطابق علم عروض دارای
ارکان شناخته شده و هماهنگ نیست و نمی توان آنها را در وزنهای خاص گنجاند.
 .2جدول فهرست وزنهاي غزلهاي منزوي بر مبناي رتبه وزنها

1

مَفاعِلُن فَعِالتُن مَفاعِلُن
فَعِلُن(فَعِالن ،فَیع لُین،
فَع الن)
مفعولُ فاعِالتُ مفاعیلُ
فاعِلُن (فاعِالن)
فَعِالتُن فَعِالتُن فَعِالتُن
فَعِلُن (فعِالن ،فع لُین،
فع الن)
مَفعولُ مَفاعیلُ مَفاعیلُ
فَعولُن (مفاعیل)
فیییاعِالتُن فیییاعِالتُن
فییییییییییییییاعِالتُن
فاعِلُن(فاعالن)

6

مفیییاعیلُن مفیییاعیلُن
مفاعیلُن مفاعیلُن

2
3

4
5

نام
بحر
عروضی
مجتث

رتبه

بسامد
غزل

1

92

در صد
از کلِّ
غزلها
٪
21.20

٪
12.65

مضارع

2

57

٪
13.13

462

رمل

3

30

6.91٪

241

6.60٪

هزج

4

25

5.76٪

199

5.45٪

رمل

5

23

5.30٪

210

5.75٪

هزج

6

22

5.07٪

197

5.39٪

789
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ردیف

وزن

بسامد
بیت

درصد
از کلِّ
بیتها
٪
21.60

7
8
9
10
11
12
13

14
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102
102

15
16
17
18
19

20
21

مَفعیییولُ فیییاعِالتُن//
مَفعولُ فاعِالتُن
مَفیییاعِلُن فَعِالتُییین//
مَفاعِلُن فَعِالتُن
مسییتفعِلُن مسییتفعِلُن
مستفعِلُن مستَف
فیییاعالتُ مفعیییولُن//
فاعالتُ مفعولن
مسییتفعِلُن مسییتفعِلُن
مستفعِالتُن
فیییاعِالتُن فیییاعِالتُن
فاعِالتُن فاعِالتُن
مَفعییییییییییییییییولُ
مَفیییییییاعیلُن//مَفعولُ
مَفاعیلُن
فعِالتُن مَفاعِلُن فَعِلُین
(فعِیالن ،فییع لُین ،فییع
الن)
مَفییییاعِلُن مَفییییاعِلُن
مَفاعِلُن مَفاعِلُن
مَفعییییولُ مَفییییاعِلُن
مَفاعیلُن
مسییتفعِلُن فییاعالتُن//
مستفعِلُن فاعالتُن
فَعِیییالتُ فیییاعالتُن//
فَعِالتُ فاعالتُن
مُفیییییییییییییییتعِلُن
مَفیییییییاعِلُن//مُفتَعِلُن
مَفاعِلُن
فَعولُن فَعیولُن فَعیولُن
فَعولُن
مسییتفعِلُن مسییتفعِلُن
مسییتفعِلُن مسییتفعِلُن
مستَف

مضارع

7

19

4.38٪

168

4.60٪

مجتث

8

13

3.00٪

97

2.66٪

رجز

9

10

2.30٪

93

2.55٪

مقتضب

10

9

2.07٪

83

2.28٪

رجز

10

9

2.07٪

80

2.19٪

رمل

11

8

1.84٪

67

1.83٪

هزج

11

8

1.84٪

66

1.81٪

خفیف

11

8

1.14٪

59

1.62٪

رجز

12

6

1.38٪

43

1.18٪

هزج

13

5

1.15٪

49

1.34٪

مجتث

13

5

1.15٪

44

1.20٪

رمل

13

5

1.15٪

36

0.99٪

رجز

13

5

1.15٪

32

0.88٪

متقارب

14

4

0.92٪

35

96.٪

ابتكاری

14

4

0.92٪

34

0.93٪
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22
23
24
25
26
27
28

29
30

32
33
34
35
36
37

مفعولُ مفعولُ مفعیولُ
مفعولُ فَع لُن
رمل
فیییاعِالتُن فیییاعِالتُن
فاعِالتُن فَع
هزج
مَفعولُ مَفاعِلُن فَعیولُن
(مَفاعیل)
رجز
مُسییتَفعِلُن مُسییتَفعِلُن
مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن
رجز
مُفتَعِلُن مُفتَعِلُن مُفتَعِلُن
مُفتَعِلُن
فیییاعالتُن فیییاعالتُن ابتكاری
فاعالتُن فاعالتُن فَع
مفعییییولُ فییییاعِالتُ ابتكاری
فعییییولُن //مفعییییولُ
فاعِالتُ فعولُن
رمل
فعِالتُن فعِالتُن فعِلُن
مفاعییییییلُ فیییییاعِلُن مضارع
(فیییاعِالن) //مفاعییییلُ
فاعِلُن(فاعِالن)
مفعییییولُ فییییاعِالتُ ابتكاری
مفیییاعیلُن //مفعیییولُ
فاعِالتُ مفاعیلُن
فییاعلُن فییاعلُن فییاعلُن متدارک
فع(فاع)
رمل
فاعالتُ فَع //فیاعالتُ
فَع
رمل
فییییاعِالتُ فییییاعِالتُ
فاعِالتُ فاعِلُن
مفییییتعِلُن فییییاعالتُ منسرح
مفتعِلُن فع
مفاعِلُن فعِالتُین فَیع //ابتكاری
مفاعِلُن فعِالتُن فَع
مفییییاعِلُن فعییییولُن //عریض
مفاعِلُن فعولُن

15

3

0.69٪

30

0.82٪

15

3

0.96٪

29

0.79٪

15

3

0.69٪

27

0.74٪

15

3

0.69٪

25

0.68٪

15

3

0.69٪

25

0.68٪

17

3

0.69٪

26

0.71٪

16
16

2
2

0.46٪
0.46٪

21
17

0.58٪
0.47٪

16

2

0.46٪

17

0.47٪

16

2

0.46٪

16

0.44٪

16

2

0.46٪

15

0.41٪

16

2

0.46٪

15

0.41٪

16

2

0.46٪

15

0.41٪

16

2

0.46٪

13

0.36٪

16

2

0.46٪

13

0.36٪
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31

ابتكاری

16

4

0.92٪

36

0.99٪

38
39
40
41
42
43
44
45
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104
104

46
47
48
49
50
51
52
53
54

مفعولُ مفعولُ مفعیولُ
مفعولُ مفعولُ فع
مفعیییولُ مفعیییولُن//
مفعولُ مفعولُن
فیییاعِالتُ مفیییتَعِلُن//
فاعِالتُ مفتَعِلُن
فعولُن فعولُن فعولُن//
فعولُن فعولُن فعولُن
فاعالتُ فاعالتُ فاع//
فاعالتُ فاعالتُ فاع
مفییییتعِلُن فییییاعالتُ
مفتعِلُن فعلن
فییییاعِالتُ فییییاعِالتُ
فاعِالتُ فَع
مسییتفعِلُن مسییتفعِلُن
مستَف
فَعِالتُن فَعِالتُن فَعِالتُن
فَعِالتُن
مفییییتعِلُن فییییاعِلن//
مفتعِلُن فاعِلن
فیییاعِالتن فیییاعِالتن
فاعِالتن
فَعِالتُن فَعِالتُن فَعِالتُن
فَع
مفعولُ فاعالتُ فعولُن
مستفعِلُن مستفعِالتُن//
مستفعِلُن مستفعِالتُن
مفییییتعِلُن مفییییتعِلُن
فاعِلُن(فاعالن)
مفعولُ مفعولُ مفعیولُ
مفعولُ مفعولُ فع لُن
فعولُن فعیولُن فعیولُن
فعولُن فعولُن

ابتكاری

17

1

0.23٪

12

0.33٪

هزج

17

1

0.23٪

10

0.27٪

مقتضب

17

1

0.23٪

10

0.27٪

ابتكاری

17

1

0.23٪

9

0.25٪

ابتكاری

17

1

0.23٪

9

0.25٪

منسرح

17

1

0.23٪

9

0.25٪

رمل

17

1

0.23٪

9

0.25٪

رجز

17

1

0.23٪

9

0.25٪

رمل

17

1

0.23٪

8

0.22٪

منسرح

17

1

0.23٪

8

0.22٪

رمل

17

1

0.23٪

8

0.22٪

رمل

17

1

0.23٪

8

0.22٪

مضارع
رجز

17
17

1
1

0.23٪
0.23٪

8
8

0.22٪
0.22٪

سریع

17

1

0.23٪

8

0.22٪

ابتكاری

17

1

0.23٪

7

0.19٪

ابتكاری

17

1

0.23٪

7

0.19٪
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55

فییییاعالتُ فییییاعالتُ
فاعالتُ فاعالتُ فع
فییاعِلُن فییاعِلُن فییاعِلُن
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پیش از اینكه به تحلیل و بررسی وزنها و تناسبِ آن با محتوا پرداخته شود ،ذکر ایین
مطلب ضروری مینماید که در مجموعه اشعارِ حسین منیزوی (انتشیاراتِ آفیرینش -نگیاه،
تهیران )1389 ،که در این پژوهش اساسِ کار قرار گرفته ،غزلهیای شیماره  247و  259دو
بار آمده است؛ پس تعدادِ غزلهای منزوی که در این مجموعه به اشتباه 436 ،مورد اسیت
در این پژوهش تصحیح شده و  434غزل شمرده شده اسیت و غزلهیای شیماره  404و
 412که به ترتیب ،تكراری از غزلهیای شیماره  247و  259اسیت ،از دور خیارج شیده
است .آنچه از نگاهي كلّي به جدولِ فهرست اوزانِ غزلها برمیآید ،فراوانی وزنهاست.
به طوری که منزوی شصت وزن را اعم از کمکاربرد ،پرکاربرد ییا ابتكیاری بودنشیان در
غزلهایش به کار گرفته است .چهار وزنِ اوّلِ پرکیاربردِ شیاعر یعنیی « مَفیاعِلُن فَعِالتُین
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ابتكاری

17

1

0.23٪

7

0.19٪

مَفاعِلُن فَعِلُن(فَعِالن ،فَیعلُین ،فَیعالن)» « ،مَفعیولُ فیاعِالتُ مَفاعییلُ فاعِلُن(فیاعِالن)»« ،
فَعِالتُیین فَعِالتُیین فَعِالتُیین فَعِلُن(فَعِییالن ،فَییعلُیین ،فَییعالن » و «مفعییولُ مفاعی یلُ مفاعی یلُ
فعولُن(مفاعیل)» که وزنهایی نرم و سنگین است ،نزدیكِ بیه نیمیی از غزلهیای شیاعر را
یعنی 47٪از کلِّ غزلهای وی را در بر گرفته است .به گفته وحیدیانِ کامیار وزنهای نیرم
و سنگین «در معانیای مانند مرثیه ،هجران ،درد و حسرت و گلیه بیه کیار رفتیه اسیت»
(وحیدیان کامیار)72:1386 ،؛ هرچند گاهی معانی و عواطفِ دیگر از موارد نامبرده شده نییز
در این اوزان مشاهده میشود.
 2-1بحر مجتث
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این بحر از لحاظِ بسامد غزلیّات با در بر گرفتن  25.35٪از غزلهای شیاعر ،اولیین بحیر
پرکاربردِ شاعر و از لحیاظِ بسیامدِ ابییات نییز بیا در برگیرفتنِ  22.47٪از کُیلّ ابییات،
متوسیط و ییك
ّ
پُربسامدترین بحر ابیاتِ غزلهای شاعر است .شاعر در این بحر دو وزنِ
وزنِ بلند را به کار گرفته که وزنِ متوسط «مفاعِلن فعِالتُن مفاعِلن فعِلُن» با در برگیرفتن
 83.64٪از غزلهای این بحر و  21.20٪از کل غزلها ،اولین وزنِ پرکاربردِ شیاعر اسیت.
اینك به بررسی دو وزنِ این بحر پرداخته میشود:
□ مفاعِلُن فَعِالتُین مفیاعِلُن فَعِلُن(فعِیالن ،فَیعلُین ،فَیعالن) (مجتیث میثمّن مخبیون
محذوف( مقصور ،اصلم ،اصلم مسبّغ))(ماهیار 69 : 1373 ،تا )72
این وزن که از گروهِ اوزانِ نرم ،آرام و جویباری به شمار میرود ،نیود ودو غیزل از
مجموعِ غزلهای منزوی را در بر گرفته که پرکاربردترین وزنِ غزلهای اوست.
ولی در آتش آن چشیمها ،بسیوزانید
مگر نیه هیمیه عشیقم میرا بسوزانییید
بییرایِ کییم شییدنِ مییاجرا بسوزانیییید
به جای خرقه ،تمامِ مرا ،برابیرِ دوسیت
(منزوی)334 :1389 ،

در ابیات ذکر شده که از غزل  247دیوان منزوی است ،شاعر وزن نیرم و جویبیاری
مفاعِلُن فَعِالتُن مفاعِلُن فَع الن را برگزیده تا مناسب غم و اندوه باشد .عشیق بیه شیاعر،
دلیری بخشیده تا شاعرِ عاشق در نهایت بیباکی آمیاده جیان بیاختن شیود .همچنیین بیا
انتخابِ ردیفِ «بسوزانید» ،سوزاندن در سراسر غزل در ذهنِ مخاطب نقیش مییبنیدد و
بیت دوم برگرفته از این بیت حافظ است:
خرقه از تن به در آورد و به شكرانه بسوخت
ماجرا کم کن و باز آ که مرا مردم چشم
(حافظ)27:1388،

موسیقی بیرونی و پیوند آن با محتوا در غزلهای حسین منزوی

منزوی در ابیات زیر نیز ،که بر وزن مفاعِلُن فَعِالتُن مفیاعِلُن فَیع الن سیروده شیده،
معانی گله شكایت وهجران را با شگفتی و طنز پیوند زده است.
چه بوسه! قند فراوان که گفتهاند ایین اسیت...
عجب لبی! شكرستان که گفتهاند این است
نگُنجیام به بیان« ،آن» که گفتهاند این اسیت...
تو رمزِ حُسنی و میگُنجیام بیه حیس امّیا
نماز شیام غریبیان کیه گفتیهانید ایین اسییت
غیم غییروب و غییم غربیتِ وطیین بییی تییو
(منزوی)383: 1389 ،

ابیات فوق دارای وزنی است که آهنگ جویباری و نرم دارد و ردیف مناسیب «کیه
گفتهاند این است» ،معانی گله و شكایت را تقویت کرده است .منیزوی ایین غیزل را بیا
نگاهی به غزلِ زیبای موالنا سروده؛ هر چند در وزن از موالنا پیروی نمیکنید ولیی هیر
دو وزن ،جویباری است:
بنمای رخ که بیاغ و گلسیتانم آرزوسیت
بگشای لب کیه قنید فیراوانم آرزوسییت
کان چهرهی مشعشیعِ تابیانم آرزوسییت
ای آفتیییاب رُخ بنمیییا از نقیییاب ابیییر
( موالنا)203:1387،

(حافظ)452:1388،

غزلهای شماره  429 ،428 ،… ،8 ،7 ،5 ،4و  431بر این وزن سروده شده است.
□ مستفعِلُن فاعالتُن //مستفعِلُن فاعالتُن ( مجتث مثمّن سالم) (ماهیار)101 :1373 ،
در این وزنِ سنگینِ بلنید ،نسیبتِ هجاهیای بلنید بیه کوتیاهِ 12 ،در برابیر  4اسیت.
وحیدیان کامیار به نقل از خانلری میگوید« :همیشه تألیفی از الفیاظ کیه در آن شیماره
نسبی هجاهای کوتاه یا شدید بیشتر باشد ،حالتِ عیاطفی شیدیدتر و مهیّجتیری را القیا
میکند و به عكس برای حاالتِ مالیمتر که مستلزمِ تانّی و آرامش هسیتند ،وزنهیایی بیه
کار میرود که هجاهای بلند یا ضعیف در آنها بیشتر باشد» (وحیدیانکامیار.)64 :1386 ،
چون آفتابِ خزانی ،بیتو دلِ من گرفته است
جانا! کجایی که بیتوخورشیدِ روشن گرفته است
(منزوی)127 :1389 ،
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«وزنی که مولوی برای هر یك از غزلیّات خود انتخاب میکند از نظر موزیكالیته بیا
مضمون و درونمایه آن انطباقِ کامل دارد؛ هنگام درماندگی و سیرگردانی ،وزن انتخیابی
او آهسته ،عمیق و سنگین است و هنگام وجد و شادی ریتمِ غزل او شیادمانه میشیود»
(کریستینسِن .)63 :1363 ،بیت سوّمِ ذکر شده منزوی نیز یادآورِ مطلعِ غزل حافظ است:
بییه مویییههییای غریبانییه گریییه آغییازم
قصیه آغییازم
نمییازِ شییام غریبییان چییو ّ

میآمد از برج ویران مردی که خاکستری بود
خُرد وخراب و خمیده ،تصویر ویرانتری بییود
(منزوی)342 :1389 ،

منزوی غزلهای شماره  325 ،179 ،161 ،88و 342را بر این وزن سیروده اسیت کیه
همان گونه که از مطلعهای آورده شده برمیآیید ،همیه ابییات بیا محتیوایی آرام ،نیوعی
حسرت و درد را بیان میکنند که گویی شاعرِ خسته ،بیه گوشیهای نشسیته و بیه دلییل
ناتوانی ،حرفهایش را با مكث و تأخیر و بُریده بُریده به گوش مخاطبش میرساند.
 2-2بحر رمل
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این بحر در کنارِ بحرِ مضارع ،با بسامدِ هشتاد غزل ،دومین بحرِ پرکاربردِ غزلهیای شیاعر
است .منزوی در این بحر در سیزده وزن طبعآزمایی کرده و در کنارِ وزنهیای روانِ ایین
بحر از وزنهای کمکاربردِ آن نیز بهره جُسته است .وزنِ متوسّطِ نیرم و سینگینِ «فعِالتُین
فعِالتُن فعِالتُن فعِلُن( فعلُن ،فعِالن ،فیعالن)» نییز بیا بسیامد سیی غیزل و در برگیرفتن
 6.91٪از همه غزلها ،سومین وزنِ پرکاربردِ غزلهای شاعر اسیت .اینیك بیرای پرهییز از
طوالنی شدنِ کالم ،تنها دو وزنِ بحر رمل با محتوای آن ،موردِ نقد و بررسی قرار میگیرد:
□ فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِلُن( فاعِالن) (رملِ مثمّنِ محذوف(مقصور)) (ماهیار،
 50 :1373و)51

صد هزاران گل به خاک افتاد و بانگی برنخاست
«عندلیبان را» چه پیش آمد؟ هزاران را چه شد؟
اسبها پی کرده و مَردان به خون غلتیدهانیییید
حافظا تا چند میپرسی :سواران را چه شد؟
(منزوی)111 :1389 ،

این وزن ،که آهنگی اندوه بار دارد از اوزانِ پرکاربرد بحر رمیل و در عیین حیال از
اوزانِ روانِ شعر فارسی نیز به شمار میرود که منزوی  23بار آن را به کار گرفته اسیت.
همچنین کاربرد بسامدی این وزن در دیوان حافظ به  31بار مییرسید کیه از آن جملیه
است این غزل زیبا که منزوی غزلِ  78صفحه  111را که ابیاتی از آن بیرای نمونیه ذکیر
شد به اقتباس از این غزل حافظ سروده است:
گوی توفیق و کرامت در میان افكندهاند
کس به میدان در نمیآید ،سواران را چه شید؟

موسیقی بیرونی و پیوند آن با محتوا در غزلهای حسین منزوی

صد هزاران گل شكفت و بانگ مرغی بر نخاسیت
عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شییید؟
(حافظ)227:1388،

(منزوی)128 :1389 ،

در این غزل ،که روحِ عشق بر یكیكِ ابییاتِ آن سیاری و جیاری اسیت ،شیاعر از
آمادگی عاشق برای جان باختن به فرمان یار  ،سخن میراند و شعرش از لحن حماسیی
برخوردار می شود .در بیت سوم اشاره و فرمان معشوق آسمانی ،پیامبران عاشیق را دلییر
ساخته است که بدون ترس و بیم به کام خطر شتافتهاند غزلهیای شیماره ،158 ،89 ،60
 195و  436بر این وزن است.
 2-3بحر مضارع

این بحر با بسامد هشتاد غزل و در بر گرفتنِ  18.43٪از همه غزلها درکنار بحر رمل ،در
مرتبه دوم از بحرهای تشكیل دهنده غزلهای منزوی ،ولی از نظرِ بسامد ابیات در مرتبه
پایینتر از بحر رمل قرار دارد .شاعر در این بحر بر پنج وزن طبعآزمایی کرده که سه وزن
از این اوزان ،مثمّن و دو وزن مسدّس است و هر یك اوزانِ مسدّس ،یك غزل را در
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در غزلِ هر دو شاعر ،لحن پرسشی که حالتِ تأکیدی به غزل داده است ،همیراه بیا
کلماتِ قافیه روان ،و ردیفِ فعلی« چه شد؟» موجبِ تأثیرگُیذاری هیر چیه بیشیتر بیر
مخاطب شده است .قرار گرفتن چند رکن عروضی «فاعالتن» بیه طیور پییاپی ،آهنیگ
ابیات را سنگین و غمگین نموده است .محتوای هردو غزل به نوعی شِكوه و شیكایت
از اوضاعِ زمانه و مردمِ روزگار است ولی منزوی حالتی شدیدتر را بیان میکند .منزوی
غزلهای شماره  423 ،375،…،78 ،73 ،43و  435را بر این وزن سروده است.
□ فعالتُ فاعِالتُن //فعالتُ فاعِالتُن( رَمَل مُثَمَّنِ مَشكول) (ماهیار)59 :1373 ،
دیگر از اوزانِ بحر رمل ،وزنِ خوش آهنگِ «رملِ مثمّنِ مشكول» است .منیزوی نییز
بر این وزنِ هیجانی که میتواند در دو جایگیاهِ شیادی و غیم بیه کیار رود  ،پینج غیزل
سروده است که چند بیت از غزلِ  89صفحه  128دیوانِ وی ذکر میشود:
به نشانِ عشقش از خیون ،تینِ پُیر سیتاره بایییید
تویی آن که عاشقت را ،دلِ پاره پیاره بایید
که از او کشیده در خیون ،سیرِ چیوب پیاره بایید
نه هر آنكه دل ببازد ،به وصال مییبیییرازد
کییه بییه بییاد و آتییش و آب زِتییو اشییاره باییید
هنری نبود در صالح و در خلییل و موسییا

ل فا ِعلُن» نیز با بسام ِد پنجاه و هفت غزل،
ت مفاعی ُ
برگرفته است .وزنِ « مفعولُ فاعال ُ
دوّمین وزنِ پرکاربر ِد غزلهای شاعر است .شایسته است که به نقد و بررسی برخی اوزا ِن
این بحر و محتوای آنها پرداخته شود:
ف
□ مفعولُ فاعالتُ مفاعیلُ فا ِعلُن( فاعِالن) (مضارعِ مثمّنِ اخربِ مكفو ِ
محذوف(مقصور)) (ماهیار 84 :1373،و )85
عش یقِ بییزرگم آه ،چییه آسییان حییرام شییید
لیییال دوبییاره قسییمتِ ابیینالسییالم شیییید
دیگر تمام شد ،گُیلِ سیرخم! تمیام شیید...
گلچین رسید و نوبتِ با من وزیدنیییت
این داستان به نیامِ تیو ،اینجیا تمیام شیید.
بعد از تیو بیاز عاشیقی و بیاز...آه نییییه!
(منزوی)85 :1389 ،
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در این غزل ،که ابیاتی از آن آورده شد ،محتوا به گونهای مناسبِ وزن قرار گرفته که
مخاطب از خواندن آن تحت تأثیر قرار میگیرد .به بیانِ دیگر شاید بتوان گفت مناسبِ
محتوای این غزل ،که سراسر سرشار از احساس و سوز و گدازِ عاشقانه است ،هیچ
وزنی شایستهتر از وزنِ جویباری و آرامی که طب ِع شاعرانه منزوی برگُزیده است ،یعنی
ق
ت مفاعیلُ فاعِلُن» نیست .وزن یاد شده با محتوای غم و اندوهِ عاش ِ
«مفعو ُل فاعال ُ
مجنون صفت ،که لیالی وی نصیبِ رقیبِ همچون ابن السالم میشود ،درونمایه غیرت
عاشق که با گله و شكایت درآمیخته با وزن غزل بسیار مناسب و هماهنگ است.
کلماتِ قافیه روان و تكرارِ مصوّتِ « ا » در سراسرِ غزل ،ردیفِ فعلی «شد» ،تكرا ِر
زیبای عبارتِ «تمام شد» ،در بیتِ دوم ،عبارتهایی حسرتبار با لحنی همراه با شگفتی و
 ...دست به دستِ هم دادهاند تا غزلی بینظیر شكل گیرد.
ع مثمّنِ اخرب) (ماهیار)83 :1373 ،
□مفعولُ فاعالتُن //مفعولُ فاعالتُن (مضار ِ
میین تشیینهام ،لبییت را ،لختییی بییه میین بنوشیان...
آه ای زاللِ شیرین! ای صافیخروشیان!
ای زخمهات شكسیته ،خاموشیی از خموشیان...
از ساز ِ جانم ای یار! آوازهیا بییُرون آر
(منزوی)289 :1389 ،

این وزنِ ضربی و شاد ،که آهنگی هیجانی دارد ،میتواند در دوجایگاهِ شادی و غم به
کار رود .در ابیاتِ ذکر شده که از غزلِ  208دیوان منزوی است ،شاعر با به کار بردنِ انوا ِع
تشبیهات و استعارات به وصفِ حا ِل خویش و القای عاطفه طلب عاشق میپردازد .امّا در
غزلی دیگر ،که شاعر آن را به اقتباس از غزل سعدی سروده و در دیوان منزوی نیز به آن
اشاره شده است ،حالتی غمگرایانه را به تصویر میکشد:

موسیقی بیرونی و پیوند آن با محتوا در غزلهای حسین منزوی

آیا چه دیدی آن شب ،در قتلگاهِ یییاران؟
چشمِ درشتِ خونین ،ای ما ِه سوکواران!
یادت اگرچه خاموش ،کِی میشود فراموش؟
نامت کتیبهای شد بر سنگِ روزگییاران...
(همان)87:

بگذار تا بگرییم چون ابر در بهییاران

کز سنگ ناله خیزد روز وداعِ یییاران
(سعدی 578:1362 ،و )579

منزوی غزلهای شماره  320 ،271 ،...، 68 ،59 ،50و  349را بر این وزن سروده
است.
 2-4بحر هزج

(منزوی)144: 1389 ،

این وزنِ متوسّطِ جویباری ،که نسبتِ هجاهای کوتاه به بلندِ آن 6 ،در برابرِ  ،8است،
وزنی مهیّج و شاد است .منزوی بیست و پنج غزل بر این وزن سروده که محتوای برخی
از آنها نیز به مناسبتِ وزن ،محتوایی شاد و مهیّج است؛ برای نمونه در غزلِ صفحه 144
که ابیاتی از آن ذکر شد ،این ویژگی آشكار است .شاعر این غزل را برای فرزندِ خویش
سروده است .واژه «غزل» ،که نامِ دخترِ شاعر است ،واژهای کوتاه و شاد است .واژه «قندِ
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بحرِ هزج ،که از روانترین و دلنشینترین وزنهای شعرِ فارسی و با شادی و طرب نیز
همراه است ،از بحرهای نوزده گانه مشترک میانِ شعرِ فارسی و عربی ،و متّفق االرکان
است .اصل این بحر از چهار بار مفاعیلُن ساخته میشود .این بحر با بسام ِد شصت و
چهار غزل و  550بیت 14.57٪ ،از همه غزلهای شاعر و  15.06٪از همه بیتهای غزلها
را در برگرفته است که در رتبه سوّمِ بحرهای تشكیل دهنده غزلها جای دارد .شاعر در
ل
این بحر ،بر شش وزن طبعآزمایی کرده است که وزنِ جویباری «مفعو ُل مفاعیلُ مفاعی ُ
فعولُن( مفاعیل)» با در برگرفتنِ  39.06٪از غزلهای بحر هزج و  5.76٪از همه غزلها،
چهارمین وزنِ پرکاربردِ غزلهای شاعر است:.
ف
ل فعولُن( مفاعیل) (هزج مثمّنِ اخربِ مكفو ِ
□ مفعولُ مفاعیلُ مفاعی ُ
محذوف(مقصور)) (ماهیار 91 :1373 ،و )92
کوتیییه شیییده رشیییته امّییییییدِ درازم!...
قندِ عسلِ مین! «غیزلِ» مین! گُیلِ نیییازم!
ابرویییت اگییر پُییل زنیید از عشیقِ میییجازم
شاید برسم بیا تیو بیدان عشیقِ حقیقیییی

عسل» نیز که با واژه «غزل» سجعِ مطرَفِ زیبایی ساخته است ،شیرینی و شادی را به یاد
میآورد .قرار گرفتنِ هجاها در کنارِ هم ،میتواند حالتی شبیه به دویدنِ کودک را تداعی
کند .جدا از این ،تصویر آفرینی منزوی در این غزل همانندِ سایر اشعارش ،شگفتانگیز
است .در دیوانِ منزوی غزلهای شماره  389 ،387 ،374،...،56 ،55 ،36و 411بر این
وزن سروده شده است.
□ مَفعولُ مَفاعیلُن  //مَفعولُ مَفاعیلُن ( هزجِ مثمّنِ اخرب) (ماهیار)90 :1373 ،
چشییییمانِ تبییییالودم ،باریكییییه بارانهییییا
ای بییی تییو دلِ تیینگم ،بازیچییه توفیییانها
لیالی مین اینیك مین ،مجنیونِ خیابانییها
مجنونِ بیابانهیا ،افسیانه مهجیوری اسییت
(منزوی)106 :1389 ،

112
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(سعدی)420:1362،

سعدی از سیر بوستان و بوی گل و ریحان از خود بیخود گشیته ،پیس ایین وزن را
 112برای درونمایه شاد و مهیج برگزیده است .خاقانی نییز قصییده عبیرتآمییز و احساسیی
 112ایوانِ مداین را که شِكوهای است بر عظمت و شكوهِ از دست رفته ایوانِ باشكوهِ میداین
با اندیشههای خیامی درآمیخته و بر این وزن سروده است:
ایوانِ مداین را آیینه عبیییرت دان
هان ای دلِ عبرتبین ،از دیده عبر کن هان!
( خاقانی)358:1373،

منزوی غزلهیای شیماره  331 ،221 ،209 ،142 ،109 ،74 ،6و  334را بیر ایین وزن
سروده است.
 2-5بحر رجز

منزوی در بحر رجز بر هشت وزن طبعآزمایی کرده است .این بحر با بسامدِ سی و
هشت غزل و سیصد و هفده بیت 8.76٪ ،از غزلها و  8.68٪از بیتهای غزلهای شاعر را

موسیقی بیرونی و پیوند آن با محتوا در غزلهای حسین منزوی

تشكیل میدهد .نیز وزنهای بلند 60.52٪،و وزنهای متوسّط 39.48٪ ،از غزلهای بحر
رجز را در بر دارد .وزنِ بلند «مُستفعلُن مُستفعلُن مُستفعلُن مُستَف» نیز با بسامد ده غزل
و در برگرفتنِ  26.32٪از غزلهای بحر ،پرکاربردترین وزنِ این بحر است .برای پرهیز از
طوالنی شدنِ کالم به بررسی دو وزنِ این بحر بسنده میشود:
□ مُستفعلُن مُستفعلُن مُستفعلُن مُستَف(= فع لن) (رجزِ مثمّنِ َاحَذّ)
با شیههای خونین و چشمی اشیكبار آمید
باز آن سمندِ زخم خورده بییسیوار آمییید
بییی صییاحب از هنگامییه اسییفندیار آمیید
بِفكن پَرِ سیمرغ در آتش که رَخش این بیار
(منزوی)185 :1389 ،

(منزوی)22 :1389 ،

دکتر ماهیار ،این وزن را در ردیف اوزانِ نامأنوس و کمکاربرد بحر رجز آورده است.
این وزن مانندِ بیشترِ وزنهای این بحر ،وزنی ضربی و شاد است و و دو بیت ذکر شده،
که از غزلِ شماره  2دیوان منزوی که در وصف چشمان یار است ،مضمونی شادی
آفرین دارد ،ولی در عینِ حال برخی شاعران ،اشعاری موفّق در محتوا و مضمونهای غی ِر
مهیّج و شاد بر این وزن سرودهاند؛ از جمله شاع ِر معاصر« ،علی معلّم» ،که مثنوی
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دکتر ماهیار در کتاب عروض فارسی صفحات  178تا  192اوزان نامأنوس و
کمکاربرد بحر رجز را آورده ولی این وز ن نیامده است .این وزن ،نرمی و روانی رجزِ
مثمّنِ سالم را ندارد و به همین دلیل از وزنهای کمکاربردِ شع ِر فارسی به شمار میرود.
همان گونه که بزرگانِ ادبِ فارسی ،بیشترِ وزنهای این بحر را به دلیلِ هجاهای بلندی
که پیاپی هم قرار گرفته است ،مناسبِ توصیفِ حاالتِ کاروان و راه پیمودنِ شتر در دلِ
صحرا دانستهاند ،منزوی نیز غزل خویش را با آمدنِ اسبی بیسوار آغاز میکند که گام
برداشتنِ اسب با نحوه قرارگرفتنِ هجاها بسیار مناسب افتاده است .جدا از این ،چون از
رکنِ آخرِ وزن ،یك هجای کوتاه و یك هجای بلند حذف شده و وزن ،آهنگی ،سنگین
یافته است .غزلهای شماره  350 ،339 ،318 ،261 ،235 ،230 ،145 ،138 ،10و  370بر
این وزن سروده شده است.
دسِ مرفَّل) (ماهیار )1373:185 ،
□ مُستفعلُن مُستفعلُن مُستفعِالتُن (رجزِ مس ّ
آنجا که باید دل به دریا زد همیین جاسیت
دریای شورانگیزِ چشمانَت چیه زیباسیت
یییادآورِ صییبحِ خیییال انگیییزِ دریاسیییییت
در میین طلییوعِ آبییی آن چش یمِ روشیییین

ب این وزن
زیبایی درباره واقعه کربال بر این وزن سروده و محتوای غم و اندوه را مناس ِ
دیده است:
برچوب خشكِ نیزهها ،گُل کرد خورشیید
روزی که در جامِ شفق ،مُل کرد خورشیید
(معلّم)67:1387،

منزوی غزلهای شماره  382 ،314 ،302 ،274 ،205 ،167 ،80 ،2و 423را بر این
وزن سروده است.
 2-6بحر مقتضب

منزوی در این بحرِ کمکاربردِ شعرِ فارسی ،ده غزل بر دو وزنِ آن سروده است که شامل
نود و سه بیت بوده و  2.30٪از همه غزلهای شاعر و  2.55٪از همه بیتهای غزلهای
شاعر را در بر داشته و در مرتبه ششم از بحرهای تشكیل دهنده غزلهای شاعر قرار
گرفته است..
ب مثمّنِ مَطوی مَقطوع) (ماهیار:1373 ،
□ فاعِالتُ مَفعولُن //فاعالتُ مَفعولُن ( مقتضِ ِ
)108
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میییکَیینم الفبییا را ،روی لوحییه سنگیییی

«واو» مثییلِ ویرانییی« ،دال» مثییلِ دلتنگییی
(منزوی)461 :1389 ،

نسبتِ چهار هجای کوتاه در برابرِ ده هجای بلند و قرار گرفتنِ هجاهای کوتاه در
رکنِ اوّل و س وّمِ این وزنِ دوری به شیوه یك در میان ،آهنگِ افتان و خیزانی به وزنِ
غزل کشیده است و هنگامی که با کَندنِ الفبای ناامیدی بر روی سنگِ سخت ،همراه
میشود ،به تناسبِ واژگانِ «الفبا»« ،واو» « ،دال»« ،لوحه» و «کَندن» بر هماهنگی موسیقی
بیرونی محتوا افزوده است.
منزوی غزلهای شماره  384 ،356 ،355 ،279 ،241 ،144 ،128 ،42و  414را بر این
وزن سروده است.
ضبِ مثمّنِ مَطوی) (ماهیار)108 :1373،
□ فاعِالتُ مفتَعِلُن  //فاعِالتُ مفتَعِلُن ( مقت ِ
بَر پُلِ شكسته مَمان ،کاین نه خالی از خطرسیت

رود ی اژدهای دَمانی زیرِ پات در گُذر اسیییت
(منزوی)307 :1389 ،

این غزلِ شماره  223در دیوا ِن منزوی ،تنها غزلی است که بر این وزن سروده شده
ن
ضبِ مث ّم ِ
است .هجاهای کوتاه و بلن ِد این وزن برابر است و به همین دلیل مانن ِد وزنِ «مقت ِ

موسیقی بیرونی و پیوند آن با محتوا در غزلهای حسین منزوی

ت مفعولُن) غمانگیز نیست .شاعر در این غزل به
مَطوی مَقطوع» (فاعالتُ مفعولُن //فاعال ُ
ل
ب خویش پرداخته است .منزوی با نكوهش دنیا و تشبیه آن به پ ِ
پند دادن و ارشا ِد مخاط ِ
شكسته ،انسانها را از طرح اقامت افكندن در دنیا بر حذر میدارد .این تصویرِ آفریده شاعر،
که دنیا را به پُل همانند ساخته ،شاید بر گرفته از این سخن باشد« :الدُّنیا قَنطَ َرةٌ فَاع َبرُوها وَ ال
ث نبوی دانستهاند (مدرِّسِ رضوی ،بیتا.)549 :
تَع َمرُوها» .بعضی آن را حدی ِ
 2-7بحر خفيف

شاعر در بحرِ خفیف ،هشت غزل در وزنِ «فاعالتُن مَفاعِلُن فَعِلُن( فَعِالن ،فَعلُن ،فَع-
الن)» بحر خفیف مسّدس مخبون محذوف ( مقصور  ،اصلم  ،اصلم مسبّغ) (ماهیار:1373،
 77تا  )79سروده است که  1.84٪از همه غزلهای شاعر را دربرمیگیرد .این وزن از
وزنهای مثنوی است و به این دلیل ،که نرمی و روانی دیگر وزنهای کوتاه را ندارد،
شاعر به آن اقبال نشان نداده است.
بییا همییان شییور و حییال ،عاشییق بییاش
دلِ میییین! بییییاز مثییییلِ سییییابق بییییاش
عشیییق مییییبیییاز و بیییا دقیییایق بیییاش
مِهییییر میییییورز و دم غنیمیییییییت دان
(منزوی)369 :1389 ،

با توجه به اینكه این وزن بیشتر مناسبِ قالبِ مثنوی است و برای مضامینِ پند و
(هرچند نظامی هفت پیكر را که منظومه بزمی و غنایی است بر این وزن سروده است)،
محتوای غزل نیز حالتی پندگونه دارد که شاعر ،دلِ خویش را به عاشقی فرامیخواند.
همچنین از دَم غنیمت دانستن در زندگی و تقابل عشق و عقل نیز سخن رانده که
همگی نوعی ادبِ تعلیمی است که فراخوانی به عشق در رأسِ همه آنهاست .نیز شاعر
با یادآوری کوتاهی زندگی ،خیّاموار انسانها را با واقعیت زندگی دنیایی آشنا میسازد و
سرانجام راهِ نجات را درعشق میداند .غزلهای شماره  ... ،258 ،193و  372بر این وزن
سروده شده است.
 2-8بحر متقارب

شاعر در بحرِ متقارب ،چهار غزل در وزنِ «فعولُن فعولُن فعولُن فعولُن» سروده است که

 0.92٪از همه غزلهای شاعر و با بسامدِ سی و پنج بیت 0.96٪ ،از همه بیتهای غزلهای
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حكمت به کار می رود که سنایی برای همه مثنویهایش ،این وزن را پسندیده است
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شاعر را در بر میگیرد .این وزن به وزن حماسی نزدیك است و به همین دلیل شاعر به
آن اقبال نشان نداده است.
نگییاهم بییه دنبییالِ خییطِّ غبییاری اسییت
سییواری بییه نییامِ تییو در هیییأتِ میییرگ

کییه اییین بییار انگییار بییا او سییواری اسییت
کییه پایییانِ محتییومِ هییر انتظییاری اسیییت...
(همان)39 ،

ب
انتخابِ واژگانِ کوتاه ،نوعِ هجای قافیه که دارای هجای کشیده است و انتخا ِ
ردیفِ اسنادی «است» ،که حاکی از م سلّمِ و قطعی بودن گزارشهای شاعر است از نرمی
ت غزل کاسته و به روحِ حماسی آن افزوده ،نیز مفاهیمی چون :نگاه کردن به
و لطاف ِ
خطِّ غبار ،آمدنِ سواری در غبار ،هیأتِ مرگ ،و ...که با واژگانِ« :غبار»« ،سوار»« ،مرگ»،
« کُشتن» ،و ...همراه شده است ،ویژگی کامالً حماسی به این غزل بخشیده که شاعر،
کاری جز مُردن را برای خود باقی نمیداند .غزلهای شماره  301 ،30 ،23و 434بر این
وزن سروده شده است.
 2-9بحر منسرح
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ُِن مَفعیوالتُ» اسیت کیه در شیعر فارسیی
شكل سالم این بحر از تكرار دو بار «مَستفعلِ
کاربردی ندارد وتنها سه شاخه از فروع آن در دیوان منزوی دیده میشود .شاعر در ایین
بحر ،چهار غزل سروده ،دو غزل بر وزنِ« ،مفتعِلُن فاعالتُ مفتعِلُن فَع(فاع)» ،ییك غیزل
بر وزنِ «مفتعِلُن فیاعالتُ مفیتعِلُن فَیعلُن(فَیعالن)» و ییك غیزل نییز بیر وزن «مفیتَعِلُن
فاعِلُن(فاعِالن) //مفتَعِلُن فاعِلُن(فاعالن)» .بحرِ منسرح در کنارِ متقارب ،در رتبیه هشیتمِ
غزلهای تشكیل دهنده شاعر جای دارد .اینك به دلیلِ شباهتِ آهنیگِ دو وزنِ «مفیتعِلُن
فاعالتُ مفتعِلُن فَع» و «مفتعِلُن فاعالتُ مفیتعِلُن فَیعلُن(فَیعالن)» ،تنهیا «منسیرحِ میثمّنِ
مطوی منحور(مجدوع)» و «منسرحِ مثمّنِ مطوی مكشوف(موقوف)» بررسی میشود:
□ مفییتعِلُن فییاعالتُ مفییتعِلُن فَع(فییاع) (منسییرحِ مییثمّنِ مطییوی منحور(مجییدوع))
(ماهیار 115 :1373،و )116

نشیییكنی ای کیییوزه ُسیییفالی عاشییییق
پییكِ منییی سییوی دوسییت تییا برسانیییی

شیشییییه عُمییییرِ منییییی ،نییییه آیینییییه دِق
دَم بیییه دَم از مییین بیییه او پییییامِ موافیییییق
(منزوی)457 :1389 ،

موسیقی بیرونی و پیوند آن با محتوا در غزلهای حسین منزوی

نسبتِ هجاهای کوتاه به بلند در این وزن ،شش در برابرِ هفت است که وزنی نیرم و
جویباری است .غزلهای شماره  232و  352بیر ایین وزن اسیت کیه محتیوای آنهیا نییز
مناسبِ وزن است؛ برای نمونه در غزلِ صفحه  ،457شیاعر ،عمیر خیود را بیه کیوزه و
شیشه مانند ساخته که از شكستنِ آن بیمناک است ،یك در میان قیرار گیرفتنِ هجاهیای
بلند و کوتاه ،حالتی شبیه به دویدنِ پیك و قاصد را تداعی میکند که بیا محتیوای بییتِ
آغازینِ غزلِ نخست ،بسیار مناسب افتاده است.
 2-10بحر متدارک

شاعر در بحرِ متدارک تنها دو غزل در وزنِ «فاعِلُن فاعِلُن فا ِعلُن فع(فاع)» بحر متدارک
مثمّن اح ّذ (مذال) (ماهیار )123 :1373،سروده که  0.46٪از غزلهای شاعر را در برگرفته
است.
بییاز هییم رنییگِ خییونم شییرابی اسییت...
بییییاز مسییییتی و بیییییدار خییییوابی اسییییت
عشییق یییك فرصییتِ آفتییابی اسیییت...
زمهریییییری اسییییت دنیییییا کیییییه در آن
(منزوی)448 :1389 ،

یا کسی جز تو زیبا نبودسییت

یا

مرا

چشمِ

بینا

نبودست
(همان)527 ،

 2-11بحر عريض

شاعر در بحر عریض ،تنهیا دو غیزل در وزنِ «مفیاعِلُن فعیولُن //مفیاعِلُن فعیولُن» بحیر
عریض مثمّن مقبوض (ماهیار )143 :1373 ،سروده است که  0.46٪از غزلهای شاعر را در
بر میگیرد .این بحر در کنارِ بحرِ متدارک در رتبه نُهمِ بحرهای تشیكیل دهنیده غزلهیای
شاعر است.
تو نی نیای چشمات ،ستاره نطفه بسته
تو گُودیای مُشتات ،بهار چلّه نشسته
(منزوی)357 :1389 ،
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در ابیاتِ فوق ،شاعر ،عشیق را برتیرین درونماییه بیرای ایین وزن شیناخته ،دنییا را
زمهریری تصور نموده که عشق ،بهترین ارمغان اوست و در غزل دوّم نیز از بیینظییری
معشوق سخن رانده است .در این دو غزل ،که وزنِ متوسّطِ نرم و جویباری دارد ،شیاعر
واژگانی کوتاه و روان آورده که حروفِ «الف» و «ی» نیز در سراسرِ بیتهای این دو غیزل
به روانی آهنگِ غزل افزوده است .شماره این غزلها در دیوانِ منزوی 344 ،و  416است.
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با توجّه به اینكه این وزن ،ریتم و آهنگی سریع و سبُك دارد ،شاعر نیز با هنرمندی
تمام ،غزلهای این وزن را با زبانی محاورهای سروده است؛ به بیانِ دیگر ،مثالً شیاعر بیه
جای واژه سنگینِ «مُشتهایَت» که چهار هجیا دارد ،گونیه گفتیاری آن را کیه« ،مُشیتات»
است ،آورده؛ زیرا واژهای سبُك و دو هجایی اسیت .زبیانِ عامیانیه و گفتیاری بیا لحینِ
صمیمی ،که شاعر در انتخابِ واژگان به کار گرفته ،بسیار مناسبِ این وزنِ سیبك افتیاده
است که با توجّه به وزنِ تند و سبُكِ غزلها به تأثیرِ هر چه بیشتر بر مخاطب مییافزایید.
این دو غزل در دیوانِ شاعر ،غزلهای  269و  371است.
 2-12وزنهاي نوين و ابتکاري
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یكی از شیوههای هنجارگریزی و نوآوری در شعرِ معاصر به کارگیری وزنهایی است که
قبل از آن در شعر فارسی بیسابقه و یا کم کاربرد بوده است .باقرزاده ،نقل میکنید کیه
پرویزِ ناتلِخانلَری در کتابِ پست و بلندِ شعرِ نو میگوید « :این دسته از شاعران در این
کار نخست به دیوانِ شاعرانِ قدیم متوسل شدند و بحوری را که در عرف سخن سرایان
نامطبوع خوانده میشد از نو رونق و رواج بخشیدند؛ سپس در پی اوزانی رفتند که اگیر
چه با اصول عروضی مطابقت داشت در شعر قدیم یا هیچ نیامده یا بسیار نادر اسیتعمال
شده بود» (باقرزاده  .)14: 1379،منزوی شانزده وزنِ ابتكاری دارد که این وزنهیا بیا بسیامدِ
بیست و هفت غزل و دویست و بیست و سیه بییت 6.22٪ ،از همیه غزلهیای شیاعر و
 6.11٪از همه بیتهای غزلهای شاعر را در بر گرفته است .وزنهیایِ ابتكیاریِ منیزوی در
پژوهشی مستقل ،موردِ تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.
 2-13غزلهاي خاص

چهار غزل به شمارههای 219 ،212 ،178و  248بیینِ غزلهیای منیزوی ،نظیم و ترتییبِ
هجاییِ هماهنگ و یكسان ندارد؛ بنابراین در این پژوهش غزلهیای خیاص نامییده شیده
است .مطلعِ این غزلها عبارت است از:
شب است و ره گُم کردهام ،در کوالکِ زمستانی
مرا به خود داللت کن ،ای خانه چراغانیی...
(منزوی)247 :1389 ،

باز آسمان مهآلود است ،امّا بارانی نیدارد

آه از این ابری این ابری که نه میرود ،نه میبارد...
(همان)249 ،

موسیقی بیرونی و پیوند آن با محتوا در غزلهای حسین منزوی

وقتی تو دَر میزنی ،من دلم پَر میزند

میگوید ،آه ،بگشا! عشق است ،دَر میزند...
(همان)302 ،

گنجشگكِ من! پَر بزَن ،دَر زمستانم النه کن
با جیك جیكِ مستانت ،خانه را پُر ترانه کُیین...
(همان)335 ،

جدولِ تسکينهايِ عروضيِغزلهايِ منزوي
ردیف

وزن

1

مفاعِلن فعِالتُن مفاعِلُن فعِلُن(فَعِالن ،فَعلُن،
فَعالن)
مفعولُ مفاعِلن فعولُن(مفاعیل)
مُفتعِلُن مُفتعِلُن فاعِلُن(فاعِالن)
فعِالتُن فعِالتُن فعِالتُن فعِلُن( َفعِالن ،فَعلُن،
فَعالن)
مفعولُ فاعِالتُ مفاعیلُ فاعِلُن(فاعِالن)
مفاعِلُن فعِالتُن //مفاعِلُن فعِالتُن
جمییع

2
3
4
5
6

رتبه

بسامد تسكینها در
وزن
11

درصد از
تسكینها
47.83٪

1

5
2
2

21.74٪
8.70٪
8.70٪

2
3
3

2
1
23

8.70٪
4.35٪
100٪

3
4
ییی
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 .3تسکين (سکته عروضي)
یكی از اختیاراتِ وزنی و عروضی این است که شاعر به جیای دو هجیای کوتیاه ،ییك
هجای بلند بیاورد که در آن صورت از روانیی شیعر کاسیته ،و بیه سینگینی و وقیار آن
افزوده میگردد .این اختیار را تسكین یا سكته عروضی نامیدهاند .اگر سكته در رکن اول
یا آخر و هجای ماقبل پایانی مصراع اتفاق بیفتید ،چنیدان در موسییقی شیعر تأثیرگیذار
نیست ،اما اگر در وسط مصراع باشد ،بسیار در موسیقی شعر تأثیرگذار است و شعر نرم
و مالیم را ثقیل و دارای وقفه ،و شعر شاد و طربانگیز را مناسب غم و انیدوه و پنید و
حكمت میسازد .از میانِ مجموعِ ابیاتِ غزلهای منزوی ،که سه هزار و ششصد و پنجیاه
و دو بیت است ،جدا از سكته پایانِ مصراعی که زیاد به گوش نمییآیید ،بیسیت و سیه
بیتِ آن سكته درون مصراعی دارد که در شیش وزن آمیده اسیت .سیكتههیای غزلهیایِ
منزوی ،موجبِ تأثیرگذاریِ هر چه بیشتر بر مخاطبان شعر شیده اسیت؛ زییرا شیاعر در
جایی که محتوای شعر سنگین و غمبار است ،سیكته را بیه کیار گرفتیه اسیت تیا تیأثیرِ
کالمش را افزایش دهد.

دو نمونه از سكتههای درون مصراعی موردِ بررسی قرار میگیرد:
گویی برای مییردن ،نوبییت گرفتییهام...
فرسیوده مانده در صفِ دلگییی ِر روزهییییا
(همان)163 ،

ــ ــ  Uــ  Uــ U Uــ ــ  UــUــ
فاعِلُن
مفاعی ُ
ل
فاعِال ُ
ت
مفعو ُل
ج

ــ ــ  Uــ  Uــ ــ ــ ــ  UــUــ
فاعِلُن
مفعولُ
فاعِالتُن
مفعو ُل

شاعر در مصراعِ دوّمِ بیتِ یادشده ،به جای آخرین هجای رکنِ دوّم و اوّلین هجای
رکنِ سوّم ،که هر دو کوتاه است ،یك هجای بلند آورده است و با توجّه به محتوای
غزل و کالم شاعر که سخن از ناامیدی جانگدازِ کُشَنده است ،سكته رُخداده نیز در واژه
«مُردن» اتّفاق افتاده است که هنگامِ خواندن به طورِ ناخودآگاه بر این واژه تأکید
میشود.
یادت این ییارِ سِمِج ،گر به خودم بییگذارد...
خاطرم شاید پیا بر سر غم بگذارد
U Uیی یی یی یی یی  U Uیی یی یی یی
فَعلُن
مفعولُن فَعِالتُن
فَعِالتُن
ج

(همان)544 ،

U Uیی یی U Uیی یی U Uیی یی یی یی
فَعِالتُن فَعِالتُن فَع لُن
فَعِالتُن
جج
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در این بیت نیز در مصراعِ نخست ،رکنِ دوّمِ « فَعِالتُن » ،تبدیل به « مفعولُن » شده
است که قرار گرفتنِ سه هجای بلند ،پشتِ سر هم با توجه به کالمِ شاعر ،پا گذاشتن بر
روی شیء و توقّف و درنگ برای خُرد کردن آن را در زیرِ پای فرد ،تداعی میکند.
ابیات شماره  6 ، 4 ،2و 7غزل شماره  ،129بیت  2غزل شماره  ،125بیت  1و  3غزل
شماره  ،113بیت  3غزل شماره  ،297بیت 1و 2غزل شماره ،4بیت  4و 7غزل شماره 5
 ،بیت  6غزل شماره  ،7بیت  4غزل شماره  ،8بیت  2و  4غزل شماره ، 11بیت  5غزل
شماره  ،120بیت 6غزل شماره  ، 364بیت  4غزل شماره  ،421بیت  1غزل شماره 432
 ،بیت  4غزل شماره  380و بیت  3و  4غزل شماره  119در میانِ غزلهایِ منزوی اختیا ِر
تسكین (سكته عروضی) دارد.
 .4نتيجه
غزلهای حسینِ منزوی از نظر لفظ ،اندیشه ،درونمایه و مضامین شعری دلنشین و بر روح
و جانِ مخاطب تأثیرگذار است .مضمونِ اصلی غزلهای منزوی را عشیق تشیكیل میی-
دهد .موسیقی بیرونی غزلهای منزوی از تنوّعِ وییژهای برخیوردار اسیت بیه طیوری کیه

موسیقی بیرونی و پیوند آن با محتوا در غزلهای حسین منزوی

منابع
باقرزاده بیوکی ،حمیدرضا؛ روزنهاي به روشني؛ تهران :انتشارات آفرینش.1379 ،
حافظ؛ ديوان؛ به کوشش خلیل خطیب رهبر؛ تهران :انتشارات صفیعلیشاه.1388 ،
خاقانی شروانی ،افضلالدّین بدیل ابن علیی نجّیار؛ ديـوان؛ بیه مقابلیه و تصیحیح و مقدمیه و
تعلیقات ضیاءالدین سجّادی؛ تهران :انتشارات زوّار.1373 ،
دستغیب ،عبدالعلی؛ سايهروشن شعر نو فارسي؛ تهران :انتشارات فرهنگ.1348 ،
سعدی؛ كليّات سعدي؛ به اهتمام محمّدعلی فروغی؛ تهران :انتشارات امیرکبیر.1362 ،
شمیسا ،سیروس؛ آشنايي با عروض و قافيه؛ تهران :انتشارات فردوس.1381 ،
شفیعی کدکنی ،محمَدرضا؛ ادوار شعر فارسي از مشروطيّت تا سقوط سلطنت؛ تهران:
انتشارات سخن.1380 ،
ییییییییییییییییی؛ موسيقي شعر؛ چ  ،4تهران :انتشارات آگاه.1373 ،
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منزوی از دوازده بحرِ شعرِ فارسی ،بهره بُرده است .وی ،عالوه بر ایین بیسیت و هفیت
غزلِ خویش را بر وزنهایی سروده است که پیش از وی به گونهای که منزوی آنها را بیه
کار برده ،سابقه نداشته است .وی شاعری توانا است که موسیقی کالمش بیا مضیامین و
درونمایههای غزلها به گونهای شگفتانگیز ،متناسب و هماهنگ است .وزنهای غزلهیای
منزوی با احتسابِ پانزده وزنِ ابتكاریِ شاعر ،شصت وزن است که از لحیاظِ تنیوّعِ وزن
بینِ شاعرانِ تاریخِ ادب فارسی ،در کنار شیاعرانی همچیون حضیرتِ موالنیا و سییمین
بهبهانی قرار میگیرد؛ زیرا در دیوانِ موالنا ،چهیل و هشیت وزن (بیدونِ احتسیابِ وزنِ
رباعی) و در دیوان سیمین بهبهانی  118به کار گرفته شیده اسیت .نزدییك بیه نیمیی از
غزلهای وی در چهار وزنِ اوّلِ پرکاربردِ شاعر ،یعنی وزنهای «مَفیاعِلُن فَعِالتُین مَفیاعِلُن
فَعِلُن»« ،مَفعولُ فاعِالتُ مَفاعیلُ فیاعِلُن»« ،فَعِالتُین فَعِالتُین فَعِالتُین فَعِلُین» و « مفعیولُ
مفاعیلُ مفاعیلُ فعولُن» ،که وزنهایی نرم و سنگین است ،سروده شده است .در همه جیا
پیوندِ پایدار و ناگسستنی ،ژرف ،دلربا و شگفتانگیزِ موسیقی بیرونی (وزن) با درونمایه
و محتوا در سخنِ منزوی ،استمرار یافته و بسیار شایسته و مناسیب افتیاده اسیت .نكتیه
دیگر سكته عروضی اسیت کیه در غزلهیای منیزوی ،جیز بیسیت و سیه میورد سیكته
عروضی ،دیگر نشانی از سكته نمییابیم .کمی این تسكینها نیز عیالوه بیر اینكیه بجیا و
شایسته به کار رفته است بر سادگی و روانی سخنِ منزوی داللت دارد.

طوسی ،خواجه نصیرالدین؛ معياراالشعار؛ تصحیح و اهتمام جلیل تجلیل؛ تهران :انتشارات
جامی و ناهید.1369 ،
فرشیدوَرد ،خسرو؛ درباره ادبيّات و نقد ادبي؛ ج  1و  ،2تهران :انتشارات امیرکبیر.1378 ،
کریستین سن ،آرتور؛ شعر و موسيقي در ايران؛ ترجمه عباس اقبال ،تهیران :انتشیارات هنیر و
فرهنگ.1363 ،
ماهیار ،عباس؛ عروض فارسي؛ تهران :نشر قطره.1373 ،
مدرّسِ رضوی؛ تعليقات حديقهالحقيقه؛ بیچا ،تهران :مؤسسه مطبوعاتی علمی ،بیتا.
معلّم ،علی؛ رجعت سرخ ستاره ،مجموعه اشعار؛ تهران :انتشارات سوره مهر.1387 ،
منزوی ،حسین؛ مجموعه اشعار؛ به کوشش محمّد فتحی؛ تهیران :انتشیارات آفیرینش ی نگیاه،
.1389
ییییییییییییی؛ از شوكران و شکر؛ تهران :انتشارات آفرینش.1387 ،
مولوی ،جاللالدین محمّید؛ كليّات شمس؛ بیر اسیاس چیاپ بیدیع الزمیان فروزانفیر؛ تهیران:
انتشارات هرمس.1386 ،
ناتل خانلری ،پرویز؛ وزن شعر فارسي؛ تهران :انتشارات توس.1376 ،
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دكتر محمدحسين نيکدار اصل
استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ياسوج


ذبيحاهلل فتحي

چکيده

كليدواژها :خیام و آیین زروانی ،آموزههای زروانی در شعر کالسیك فارسی ،جبرگرایی و
صور فلكی و شعر فارسی.

تاریخ دریافت مقاله1392/8/29 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/5/5 :

* دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی
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خیام شاعر ،فیلسوف و ریاضیدان ایرانی ،اندیشههای خود را درباره هستی و انسان در رباعیات
اندکی که از وی بر جای مانده بیان کرده است .پارهای از سخنان و اندیشه او در فرهنگ کهن
ایرانی ریشه داشته است؛ مسائلی چون زمان ،روزگار یا تأثیر آسمان و ستارگان بر زندگی
انسان که در رباعیات خیام بیان شده است ،بازتابی از آن فرهنگ است .زروان یا خدای زمان
آیینی ایرانی است که هستی  ،مبنا و منشأ آن را زمان میداند .در این آیین فلك و صور فلكی
تأثیری انكارناپذیر بر زندگی انسان دارد و انسان در جبر و سرنوشتی که برای او رقم خورده
123
است ،اختیاری ندارد .آشكار است چنین آموزههایی برای اندیشمندی چون خیام جالب توجه

است .در این مقاله مطالبی چون دهر و روزگار و کارکردهای آن ،بازگشت به بیكرانگی ،جبر و
...در رباعیات خیام و آثار برجای مانده از آیین زروان مقایسه ،و تأثیرپذیری شاعر از آن باورها
نشان داده شده است.

مقدمه
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زروان بر اساس باورهای قدیم ،ایزدِ زمان است که «در نوشتههای پهلوی با نام زمان از
او یاد میشود .امّا از نوشتههای عصر ساسانی برمیآید که او خدایی سخت مورد
ستایش توده مردم بوده است ...در اصل خدا-پدری بوده است که اغلب اقوام ابتدایی
بشر به چیزی نظیر او معتقد بوده و هستند» (بهار« .)159 :1391،در کتابهای زرتشتی،
زروان یا معمولتر زمان به عنوان «کرانهمند» یا «بیكرانه» ظاهر میشود؛ به عنوان بیكرانه،
جوهره زروان «هستیِ محض» است :او آن است که هیچ مبدأ(= بُن) ندارد؛ اگرچه
مبدأ(= بُن) همه چیزهاست .او وابسته به هیچ چیز نیست و تمام چیزها بسته به اوست.
او بدون بُن(= بی بُن) و در عین حال «بُنمند» بُن است (یعنی بیبُن که خود اساس هر
بُنی است...به عنوان زمان ،جوهرهاش تداوم و استمرار است و به عنوان فضا و مكان،
تمام آفرینش است که بدون آن آفرینش غیرممكن میشود...او مطلق است؛ او بوده و
خواهد بود؛ او بدون پیری ،نامیرا ،بیدرد ،نپوسیدنی و زوالناپذیر و آزاد (=رها) از
تعرّض است و برای همیشه و همیشه کسی نه قدرت دارد که هتك حرمت کند و نه
این كه قادر است او را از حاکمیّت در قلمرو خودش محروم سازد .این قلمرو به سادگی
همانا وجود است» (زنر .)352 :1387،برخی دین زروانی را ماقبل زرتشت میدانند و بر
این باورند که « شاید بتوان زروان را خدای بزرگ یا یكی از خدایان بزرگ پیش از
زرتشت خواند تا معلوم شود که مزداپرستی در این دین فقط جای زروانپرستی را
گرفته است» (جاللی مقدّم .)31 :1372،عدّهای نیز پیدایش این آیین را گونهای بدعت در
آیین زرتشتی تلقّی میکنند و معتقدند که «زرتشتیها به دلیل فرار از ثنویّت ،سعی
کردند که اصلی وا التر و برتر از اهرمزد و اهریمن را به عنوان خدای یگانه معرّفی کنند
و آن «زُروان» بود» (زنر« .)26 :1387،اختالف زروانیان با زرتشتیان در این بود که آنان
«زمان» را آفریننده همه چیز حتّی اهورامزدا میدانستند اما زرتشتیان بر این باور بودند
ل جهان هستی ،اهورامزداست» (بیانی« .)80 :1390،زمان برپایه رساله
که آفریننده ک ِّ
جهانشناسی و اساطیریِ «بُندهشن» دو بُعد دارد :یكی زمان «اَکرانه» و بیكران است و
دیگری زمان «کرانمند» .زمان کرانمند همان زمان دَوَرانی یا به قول یونانیان «ایئون»
است .زمان «کرانمند» ،انعكاس زمان «اکرانه» است .دوره کامل زمان کرانمند که 12
هزار سال است از چهار دوره سه هزار ساله تشكیل شده است .سه هزاره اوّل ،آفرینش
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یا «بندهشن» است که طیّ آن آفرینش به صورت مینوی ظاهر میشود .در سه هزاره
دوم ،آفرینش به صورت «گیتی» درمیآید .بعد حمله اهریمن و آغاز دوره «آمیختگی» و
آلودگی است که به موجب آن ،آفرینش اهورایی آلوده میشود .ما اینك در این عصر
هستیم؛ سه هزاره آخر ،جدایی و «رستاخیزِ تنِ پسین» و رجعت به اصل است که به
یاری سروشهای برخاسته از نژاد زرتشت تحقّق خواهد یافت (شایگان .)146 :1392،برای
پیروان کیش زروانی« ،خدایی است که سرشتی جاودانه و دوگانه دارد و دو برادر
توأمان ِاورمزد و اهریمن را در بطن خود میپرورد .زروان در جهانی که هیچ چیز وجود
ندارد؛ نیایشهایی به جا میآورد تا پسری با ویژگیهای آرمانی اورمزد داشته باشد که
جهان را بیافریند .در پایان هزار سال ،زروان در اینكه این نیایش به ثمر برسد شك می-
کند و در همان هنگام نطفه اورمزد و اهریمن در بطن او بسته میشود .اورمزد ثمره
نیایش و صبر او و اهریمن میوه شكّ اوست .او پیمان میبندد که پسری را که اوّل به
دنیا بیاید ،فرمانروای جهان کند .نخست اهریمنِ آلوده و بدبو زاده میشود و زروان
برای التزام به پیمانش مجبور میشود اهریمن را برای دورانی از نُه هزارسال باقیمانده
فرمانروا کند با اطمینان به این كه در پیكاری که در پایان جهان میان دو همزاد رخ خواهد
داد ،اورمزد پیروز خواهد شد و به تنهایی تا ابد فرمانروایی خواهد کرد؛ بدین ترتیب
کلّ آفرینش زروانی در دوازده هزار سال انجام خواهد شد» (آموزگار .)14 :1391،زروان در
اوستا نام خدای کم اهمیّتی است « ولی در متنهای پهلوی که نشاندهنده سنّت دوره
ساسانی است ،شخصیّت برجستهای مییابد .در برخی از متون ،او را همچون اورمزد و
اهریمن ،قدیم به شمار آوردهاند؛ چون ایزدِ زمان آغاز ندارد و خود آغاز همه چیز
است ...در برخی از متون ،این ایزد ،صفتِ درنگخدای دارد؛ یعنی ایزدی که فرمانروایی
او دراز مدّت است» (همان .)34،درباره مفهوم زمان در بینش اساطیری باید دانست که
«این زمان ماقبل تاریخی ،تقسیم ناپذیر است؛ یعنی زمانی است که همواره عین خود
است به طوری که هر مدّتی که بخواهیم بدان نسبت دهیم ،باید آن را همچون لحظهای
به شمار آورد و آغاز این زمان عینِ انجامش است؛ زیرا از تسلسلِ زمانهای گوناگون
تشكیل نشده است» (شایگان .)140 :1392،درکیهانشناسی مزدیسنی و تفاوت آن با آیین
زروانیسم آمده است « :یك دین(=زروانیسم) زمان را باالتر از اهرمزد و اهریمن قرار
داده ،آن را خدای برتر و علّت نخستین ساخته است .این خدای چهاربُعدی دربرگیرنده
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زمان ،فضا ،خِرَد و قدرت بوده است؛ فراتر از خوبی و بدی و نسبت به هر دوی آنها
بیاعتناست ...از سوی دیگر ،مزدیسنان به دو اصل اقرار دارند :اهرمزد و اهریمن .آنچه
خوبی و زیبایی است به اهرمزد و آنچه بدی و خطاست به اهریمن منسوب است .هیچ
یك از آنها نمیتوانند ادّعای بیكرانگی کنند؛ زیرا هر دو تنها در قلمرو ویژه خود
حكمروا بوده ،میانشان نیز تهیگی حاکم است» (زنر.)150 :1387،
باورهای زروانی در میان ایرانیان در گذر زمان حفظ شد و در کنار عقاید اسالمی و
گاه در شكل اعتقادات اسالمی به حیات خود ادامه داده است .حكیم عمر خیام یكی از
متفكرانی است که حاصل سالها تحصیل و اندیشه خود را در قالب آثارش ارائه کرده و
رباعیات او چكیدهای از اندیشهها و باورهای اوست که برخی از باورهای زروانی در
آنها بازتاب یافته است .دکتر محمود اعتماد در بخش در آینه صبح از کتاب شعر فلسفی
خیام ( :1985برلین) درباره بازتاب جبرگرایی زروانی در رباعیات خیام بحث کرده است.
پروفسور سید حسن امین در مقاله تقابل ایمان و کفر در رباعیات خیام ( )1387به شك
خیام و جبرگرایی زروانی اشاره کرده است .ای.س .براگینسكی در کتاب تاریخ ادبیات
تاجیكی و پارسی به تأثیرپذیری خیام از اندیشههای زروانی بویژه موضوع زمان توجه
کرده است (پاول گلوبا .)637: 1380،دینانی نیز در کتاب هستی و مستی خیام ضمن اشاره
به فرهنگ و ادیان کهن ایرانی چون آیین مهر ،که معارف ژرفی در آن بوده است ،و
اهمیّت آیین زرتشت و آیین زروان ،بر این باور است که «خیام نمیتواند از عمق
ژرفای اندیشهای که در طول تاریخ این سرزمین وجود داشته است ،غافل بماند .ایرانیی
چون خیام هراندازه هم که بخواهد خودش را کنار بكشد ،نمیتواند از امواج بیكران
این دریای جوشان ،که این فرهنگ را در خود پرورانده است برکنار بماند» (فیضی:1390،
 .)136این موارد تنها بخشی از آثاری است که در آنها به تأثیر زروانیگری بر خیام اشاره
شده است اما در مقام اثبات یا رد به آن نپرداختهاند .پس این نوشتار بر آن است تا تأثیر
مكتب فلسفی-عرفانی زروانی را بر رباعیات حكیم عمر خیام ،فیلسوف و دانشمند نامی
مسلمان نشان دهد و در حد توان ،دالیلی برای اثبات فرضیه «تأثیرپذیری خیام از آیین
زروانی» ارائه کند؛ پس با استناد به منابع دسته اول و دسته دوم زروانی به بررسی
باورهایی چون فطری بودن نیكی و بدی در نهاد بشر ،سخن از دهر و زمانه و
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کارکردهای آنها ،نكوهش جهان ،جبرگرایی و بازگشت به بیكرانگی و نمود آنها در
رباعیات خیام پرداختهایم.
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 .1نيکي و بدي در نهاد بشر است.
در فلسفه زروانی جهان هستی ،شكل محدود و کرانهمند زروان است .چون اهرمزد
خواست جهان هستی را بیافریند ،بی كرانگی را به کرانمندی بدل کرد و زروان در جهان
هستی ،تجسم یافت .از سوی دیگر انسان نیز شكل محدودتر و کوچكتر جهان هستی
است و بنابر بندهش (نك :فرنبغ دادگی 123 :1385 ،و )124و زادسپرم (نك :زادسپرم79 :1391،
و  )80مطابقت بسیاری بین جهان هستی و انسان وجود دارد .زنر خالصه این مطابقت را
چنین مینویسد« :انسان یا عالم اصغر ،که هرجنبهاش با بخشهای عالم اکبر مطابقت
دارد ،در ذهن او شكل میگیرد .ازین رو هفت جزء سازنده جهان مادی ،که خود با
هفت بیمرگ مقدس (امشاسفند) ،آتش ،آب ،زمین ،فلزات ،گیاهان ،حیوانات و انسان،
مطابق است ،خود با مغز استخوان ،خون ،رگها (عروق) ،زردپی ،استخوان ،پوست و
گوشت و موی آدمی مطابقت میکند .چهار عنصر در جهان اکبر با نفس ،خون ،صفرا و
بلغم در انسان منطبق است و درست همان گونه که جهان در مهار و کنترل عناصر آتش
و هواست و توسط همین عناصر به حرکت در میآید به همین صورت نیز بدن آدمی
توسط فروشی(ها) یا روح بیرونی در هماهنگی و همكاری نزدیك به مهار در میآید و
هدایت میشود .در جهان این مینوی حیات بخش ،که عالم اکبر را به عنوان یك واحد
زنده حفظ و حراست می کند ،وای یا باد جوی است .دقیق ًا به همان طریقی که نفس
(تنفس) تن آدمی را زنده نگه میدارد در انسان این روح است که بدن را هدایت و
رهبری میکند و بدان آگاهی میدهد؛ به همین گونه نیز ،جهان توسط روح جهانی
هدایت میشود که چیزی کمتر از همان فلك (چرخ) آسمانی نیست .پس این فلك
آسمانی ،نه تنها تن زروان بلكه روح او نیز به حساب میآید» ( زنر.)397 :1388 ،
زروان خدایی است دو جنبه که اهرمزد و اهریمن نماینده این دو جنبه هستند؛ پس
چون اهریمن از میان برخیزد تنها یك جنبه از زروان باقی میماند و زروان خدایی یك
جنبه – یعنی خرد و آگاهی محض – میشود و در اینجاست که اهرمزد و زروان به یك
وحدت میرسند و زروان ،اهرمزد و اهرمزد ،زروان است و جهان هستی(عالم کبیر) به
عنوان نمودی کوچك از زروان و انسان (عالم صغیر) نمودی کوچكتر از زروان است
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که در هریك از آنها نبرد خیر و شر صورت می گیرد و تنها با برتری خرد محض و
خیر(اهرمزد) هدف آفرینش محقق میشود.
شاید براساس همین استدالل باشد که بتدریج سرچشمه و منشأ اهرمزد و اهریمن
در میان زرتشتیان به فراموشی سپرده شد و چون اعتقاد داشتند که چیزی که در نهایت
خواهد ماند ،همان اهرمزد است که به بیكرانگی باز میگردد و یك جنبه زروان از میان
رفته است پس خود او نیز از میان میرود و اهرمزد به عنوان تنها جنبه باقیمانده به
تنهایی تا همیشه باقی خواهد بود؛ پس انسان زروانی نیز همچون زروان در پی آن است
که تضاد درونی خود ،یعنی تقابل آگاهی و ناآگاهی را برطرف سازد .هم چنانكه زروان
از اهرمزد حمایت میکند و براو تكیه دارد ،انسان زروانی نیز -که خود نماد خرد عالم
کبیر است -بر عقل و خرد خود تكیه می کند تا جهل را از ساحت وجود دور کند و از
میان ببرد؛ زیرا کمال انسان زروانی آنجاست که جهل را از وجود خود و بقیه انسانها
دور سازد و تنها یك جنبه از آدمی باقی بماند و آن علم و خرد است.
بنابر آنچه گذشت جهان نمودی کرانه مند از زروان است و انسان نمودی کوچكتر از
زروان و جهان ،که ویژگیهای آنها را در خود دارد .هم چنانكه دو نیروی اهرمزد و
اهریمن در وجود زروان قرار داشت ،در جهان هستی هم حضور آنها و آفریدههایشان
آشكار است ،آفریدگانی که به طور کلی میتوان آنها را نیروهای خیر و شر نامید .این
نیروها در وجود انسان هم قابل مشاهده ،و در گزیدههای زادسپرم آمده است «همچنین
آن هر دو مینو (سپندمینو و انگره مینو) به هم رسیدند نزد آن که او نخستین آفریده
است یعنی هر دو مینو در تن کیومرث آمدند» (زادسپرم .)41 :1390،پس با این اوصاف
میتوان گفت که این نیروها در نهاد و سرشت آدمی قرار دارد؛ چون او شكل کرانهمند
زروان و جهان هستی است و باید نبردگاه این دو نیرو باشد .خیام هم به این مسأله
توجه دارد و بر آن است که نیكی و بدی در نهاد بشر است.
شادی و غمی که در قضا و قدر است
نیكی و بدی که در نهاد بشر است
چرخ از تو هزاربار بیچاره تر است
با چرخ مكن حواله کاندر ره عقل
(خیام)60 :1371،

خیام بر آن است که خوبی و بدی در نهاد بشر است و شادی و غم را به قضا بسته
دانسته است .وی در این رباعی عقیده دارد که قضا و قدر با نیكی و بدی خود آدمی را
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شاد و غمگین می کند .اگرچه در برخی از رباعیهایش فلك و اجرام فلكی را سبب
نیكی و بدی در زندگی آدمی می داند در این رباعی نیرویی برتر از فلك را در زندگی
آدمی و جهان مؤثر میداند.
 .2دهر ،زمانه و بحث از آنها
دهر از مفاهیمی است که شباهت بسیار زیادی با زمان بیكرانه زروانی دارد و میتوان
گفت که این کلمه در آثار دوره اسالمی جایگزین زمان بیكرانه شده است .اعتقاد به دهر
به عنوان یكی از مفاهیم معنوی ،که دارای نیروی فوق بشری بوده در میان بعضی از
اعراب رواج داشته است و «گفتهاند بعضی از اعراب برای آن مقام الوهیت قائل
بودند...و محتمل است که از فرقه زروانیان ایران این اندیشه به داخل عربستان نفوذ
کرده باشد» (حكمت.)268 :1371،
در آثار دوره اسالمی ،نخستین منبعی که به دهر اشاره شده ،قرآن کریم (جاثیه)24/
ك
است« :وَ قَالُوا مَا هِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنیَا نَمُوتُ وَ نَحیَا وَ مَایُهلِكُنَآ إلَّا الدَّهرُ وَ مَا لَهُم بِذَا ِل َ
مِن عِلمٍ إن هُم إلَّایَظُنُّونَ» .همین اشاره قرآنی و حدیث« ال تسبوا الدهر فان اهلل هو
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الدهر» (ابوالفتوح رازی )137: 1398 ،از رسول اکرم (ص) و نیز رواج بحثهای فلسفی در
میان مسلمانان سبب شد تا فالسفه و متكلمان مسلمان به دهر و زمان توجه ویژهای
نشان دهند.
«از حكما آن گروه که گفتند هیولی و مكان قدیمانند ،مر زمان را جوهر نهادند و
گفتند [که] زمان جوهری است دراز و قدیم ،و رد کردند قول آن حكما را که مر زمان
را عدد حرکات جسم گفتند و گفتند که اگر زمان عدد حرکات جسم بودی ،روا نبودی
که دو متحرک اندر یك زمان به دو عدد متفاوت حرکت کردندی و حكیم ایرانشهری
گفته است که زمان و دهر و مدت ،نامهایی است که معنی [آن] از یك جوهر است  ...و
زمان جوهری رونده است و بیقرار [ .و] قول محمد زکریا که[بر اثر] ایرانشهری رفته
است ،هم این است [که گوید زمان جوهری گذرنده است]» (ناصرخسرو )100 :1384 ،و
نیز در جامع الحكمتین میگوید « :دهر بقای مطلق است مر ارواح مجرد را کان به زیر
اجسام نیست و مر آن را فساد و فنا نیست» و نیز گفتند که «دهر بقای زنده دارنده ذات
خویش است» (ناصرخسرو 112 :1363 ،و  )113و باز میگوید« :دهر را گفتند که بقای
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جوهر سرمدی است» (همان )117 :و هر آن که دارای این صفات باشد همیشه بوده،
هست و خواهد بود.
این تعریف ناصرخسرو از دهر ،به زمان بیكرانه زروانی شباهت بسیاری دارد« .به
عنوان بیكرانه ،جوهره زروان هستی محض است .او آن است که هیچ مبدأ ندارد.
گرچه مبدأ همه چیزهاست او وابسته به هیچ چیز نیست و تمام چیزها بسته به اوست...
به عنوان زمان جوهره اش تداوم و استمرار است ...او بدون پیری ،نامیرا ،بیدرد،
نپوسیدنی ،و زوال ناپذیر و آزاد از تعرض است و برای همیشه و همیشه کسی نه
قدرت دارد که هتك حرمت کند و نه اینكه قادر است او را از حاکمیت در قلمرو
خودش محروم سازد .این حوزه و قلمرو بسادگی همانا وجود است» (زنر 352 :1387 ،و
 .)353همچنین در رساله علمای اسالم آمده است« :جدا از زمان (زمان بیكرانه) دیگر
همه آفریده است و آفریدگار زمان است و زمان را کناره پدید نیست و باال پدید نیست
و همیشه بوده است وهمیشه باشد» (جاللیمقدم.)311 :1372 ،
بنابراین دهر در دوره اسالمی همان زمان بیكرانه است که فالسفه و اندیشمندان
دوره اسالمی درباره آن بسیار بحث کردهاند .هدف از این بحث ،جدا کردن زمان
بیكرانه از زمان کرانهمند (زمانه ،زمان و روزگار) بوده است که نشانه ژرفای فلسفه
ایرانی است که به عصر اسالمی منتقل شد و در این دوره نیز به حیات خود ادامه داد.
دهر در رباعیات خیام آفریننده و نابود کننده است و بنابر آنچه گذشت ،دهرگرایی
خیام را نباید به فرقه دهریه نسبت داد؛ اگرچه با توجه به باورهای دهریان و شباهتهای
باورهای ایشان با زروانیان و تأثیر آیین زروانی بر آیینهای مختلف ،اگر نگوییم که
دهرگرایی از این آیین منبعث شده ،میتوان گفت که دهرگرایی دست کم در بسیاری از
اصول خود از زروانیگری تأثیر پذیرفته است.
صد بوسه زمهر بر جبین میزندش
جامی است که عقل آفرین میزندش
میسازد و باز بر زمین میزندش
این کوزه گر دهر چنین جام لطیف
(خیام)73 :1371،

با توجه به نوع آفرینش زروانی زروان یا زمان بیكرانه همه چیز را احاطه کرده و در
خود دارد؛ گویی دهر ظرفی است که هستی در آن جریان دارد.
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چون نیست مقام ما دراین دهر مقیم
تا کی ز قدیم و محدث امیدم و بیم

پس بی می و معشوق خطاییست عظیم
چون من رفتم جهان چه محدث چه قدیم
(همان)76 ،

در دهر چو آواز گل تازه دهند
از حور و قصور وز بهشت و دوزخ

فرمای بتا که می به اندازه دهند
فارغ بنشین که آن هر آوازه دهند
(همان)66 ،

در دهر هر آن که نیم نانی دارد
نه خادم کس بود نه مخدوم کسی

از بهر نشست آشیانی دارد
گو شاد بزی که خوش جهانی دارد
(همان)66 ،

بنابر آنچه گذشت ،دهر به معنی هستی و جهان هستی است؛ جایی که چون عروس
رنگارنگ است و انسان خواستگار آن می شود و این عروس دل خرم آدمی را برای
کابین خود میخواهد.
فارغ بودن ز کفر و دین دین منست
می خوردن و شاد بودن آیین منست
گفتا دل خرم تو کابین منست
گفتم به عروس دهر کابین تو چیست
(همان)60 ،

(همان)71 ،

زروانیان بر این باور بودند که زمان کرانهمند از زمان بیكرانه به وجود آمده است؛
پس زمان کرانه مند نیز همچون زروان دارای نیروی تغییر و تحول در جهان هستی است
و هم چنانكه رشد میدهد و به کمال میرساند ،انسان و پدیدهها را تحت فشار قرار
میدهد و میفرساید (نك :زنر 1387،و نیز جاللیمقدم .)1372 ،این باور در میان ایرانیان
ادامه یافت و پس از اسالمی شدن ایران در آثار اندیشمندان و نویسندگان و شاعران
بازتابیافت .البته نباید ازیاد برد که برای زمان کرانهمند در این آثار واژههای گوناگونی
چون «زمان»« ،زمانه» و «روزگار» را به کار بردهاند.
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از آنجا که دهر هستی را در خود گرفته و همه خوبیها و بدیها در جهان هستی رخ
میدهد بیشك کسانی که در پی علت حوادث هستند دهر را هم سبب آزار انسان
میدانند؛ چون او منشأ حیات است و همه چیز از اوست.
ننهند بجا تا نربایند دگر
افالک که جز غم نفزایند دگر
از دهر چه میكشیم نایند دگر
نا آمدگان اگر بدانند که ما

131


بر پشت من از زمانه تو میآید
جان عزم رحیل کرد گفتم بمرو

وز من همه کار نانكو میآید
گفتا چكنم خانه فرو میآید
(همان)64 ،
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«بباید دانست که زمانه به حقیقت کارکردِ کارکن است از بهر آنكه زمانه جنبش
فلك است ،چنانكه از فلك مقدار یك برج بگردد ،گوییم دو ساعت از شب یا روز
گذشت و چون نیمی از فلك بگردد ،گوییم دوازده ساعت از زمانه گذشت از روز یا از
شب؛ پس اگر فلك را به وهم از راه برگیری از زمانه چیزی نماند از بهر آنكه چون
یافتن چیزی به چیزی دیگر باشد ،اگر آن چیز از پیش برگیری آن چیز که یافته بدو
شده است برگرفته شود .اگر آفتاب را به وهم برگیریم روز گرفته شود و از این برهان
که نمودیم ،اگر به وهم برگیری زمان برگرفته شود و گشتن فلك کارکرد است به
فرمان؛ پس زمانه خود کارکر ِد کردگار باشد و نیز گفتهاند خداوندان حكمت قولی به
همین معنی ،گفتند نیست زمان مگر گشتن حالها بر جسم از پسیكدیگر و این قول
همین است که زمانه کارکردِ کارکن است از بهر آنكه جملگی جسم از قبه افالک است
و چون افالک بگردد ،حال دیگر شود از بهر آنكه هر نقطهای از او آنجا که بوده باشد به
جای دیگر شود و گر دش آسمان را آرام نیست از بهر آنكه زمانه او را سپری شدن
نیست و اندر وهم مردم ضعیف نیاید که زمانه را بر توان گرفتن به وهم»
(ناصرخسرو 19 :1380،و.)20

در فلسفه زروانی نیز زمان کرانهمند از حرکت فلك به وجود میآید و بنابر روایت
زروانی دستور برزو اهرمزد در آفرینش نخست ،آسمان و بعد بقیه چیزها را میآفریند:
«در آفریدن گیتی :نخست آسمان پیدا کرد به اندازه بیست و چهار در بیست و چهار
هزار فرسنگ باال تا به گروثمان برسد ،برشدن (برشده) بر روی آسمان» (جاللیمقدم،
.)320 :1372

چون زمانه در قالب زمان بیكرانه قرار گرفته و گذر آن سبب تغییرات در جهان
هستی است ،مردمان نیك و بد جهان را از آن می دانند؛ اگرچه بسیاری از انسانها آن را
دشمن خود پنداشتهاند و تنها کارکردهای ناخوشایند آن را بازگو میکنند و این سنت
در شعر پارسی ادامه یافته است این کارکردها در رباعیات خیام نیز بازتاب یافته است.

بازتاب برخي از باورهاي زرواني در رباعيات خيام

* زمانه نیكی و بدی میکند و هم اوست که با حرکت خود عمر آدمی را به پایان
خود نزدیك می کند و از این روست که آدمی نباید آزمند باشد تا بتواند از زندگی خود
لذت ببرد.
از نیك و بد زمانه بگسل پیوند
کم کن طمع از جهان و می زی خرسند
هم بگذرد و نماند این روزی چند
می در کف و زلف دلبری گیر که زود
(همان)67 ،

* زمانه گذران است و از آنجا که از حرکت فلك به وجود میآید و حوادث
ناخوشایند زندگی در قالب زمانه رخ میدهد خیام معتقد است که زمانه درپی آزار
انسانهاست و تغییر و تحول در زندگی آنها به وجود میآورد.
زان پیش که از زمانه تابی بخوریم
برخیز ز خواب تا شرابی بخوریم
چندان ندهد زمان که آبی بخوریم
کاین چرخ ستیزه روی ناگه روزی
(همان)75 ،

(همان)53 ،

* حوادث روزگار و سختیهای آن و مرگ در قالب زمانه روی مینماید و سبب غم
مردمان میشود.
ناگه برود زتن روان پاکت
ای دل چو زمانه میکند غمناکت
زان پیش که سبزه بر دهد از خاکت
بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند
(همان)53 ،

 .3تأثير افالک و اختران بر زندگي بشر
اعتقاد به تأثیر چرخ و کارسازی اختران در زندگی آدمی در میان ایرانیان و نیز در
ادبیات فارسی بازتاب گستردهای داشته است .بسیاری از شاهان و حتی مردم عادی
برای کارهای مهم از منجمان میخواستند تا با توجه به وضعیت افالک و ستارگان،
سرانجام کارشان را پیشگویی کنند؛ چون زروان (زمان بیكرانه) عامل تقدیر جهانی

133


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره ،47بهار 1394

* گذر زمان و حوادث ناخوشایند آن زمانه را دشمنی غدار برای آدمی کرده است؛
پس آدمی باید از روزهای خوش خود لذت ببرد؛ چون چنین روزهایی در زمانه کمتر
اتفاق می افتد.
دست تو ز جام می چرا بیكار است
اکنون که گل سعادت پربار است
در یافتن روز چنین دشوار است
می خور که زمانه دشمنی غدار است
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است ،اما سرنوشت تعیین شده برای هر موجود در این گیتی از طریق تجسم آن ،گنبد
گردنده آسمان و آنچه در آن است ،انتقال مییابد؛ پس حرکت آسمانها که سرنوشت را
تنظیم میکند و سیارات و بروج ابزارهای تحقق تقدیر انسان هستند؛ چنانكه در مینوی
خرد آمده است « آفریدگار ،اورمزد همه نیكی این آفریدگان را به عهدة مهر و ماه و آن
دوازده برج که در دین دوازده سپاهبد نامیده شدهاند سپرد ...پس اهرمن آن هفت سیاره
را که هفت سپاهبد اهرمن نامیدهاند برای برهم زدن و ربودن آن نیكی از مخلوقات
اورمزد و برای مخالفت با مهر و ماه و آن دوازده برج آفرید» (تفضلی 33 :1380،و .)34
«زحل که نحس بزرگ است بر فلك هفتم جای کردند ،پایین فلك او ،که فلك ششم
باشد ،مشتری را که سعد بزرگ است ،جای کردند و زحل و مریخ را ازیرا بر فلك
آفتاب جای کردند تا زهر و پلیدی که در جهان ریزند ،آن زهر و پلیدی از تابش
خورشید گداخته شود و کمتر بر زمین رسد .فلك سوم زهره را که سعد اصغر است
جای کردند و دیو سیوم که عطارد است ممتزج برفلك دویم مسكن کردند ...او را از آن
ممتزج گویند که به بدی کردن مایل است اما چو در دست آفتاب گرفتار است بدی
زیاده ،چنانكه خواهد نتواند کرد و مسكن او را در میانه سعدان است ،العالج چو با
سعد بود نیكی کند و چو با نحس افتد بدی کند .زین سبب او را نحس نگویند و
ممتزج گویند» (جاللی مقدم 321 :1372 ،و .)322
خیام فیلسوف و دانشمندی است که به کارکردهای فلك آگاه ،و بسیاری از آنها را
در رباعیات خود بازتاب داده که برخی از این کارکردها عبارت است از:
* فلك قدرت آفرینش و توان نابود کردن دارد.
کش نشكند و هم به زمین نسپارد
گردون ز زمین هیچ گُلی برنارد
تا حشر همه خون عزیزان بارد
گر ابر چو آب خاک را بردارد
(خیام)67 :1371،

* فلك گردان است و بنابر اسطوره زروان این حرکت فلك سبب پیدایش زمان
کرانهمند است.
گردنده فلك نیز به کاری بوده ست
پیش از من وتو لیل و نهاری بوده ست
آن مردمك چشم نگاری بوده ست
هرجا که قدم نهی تو بر روی زمین
(همان)55 ،
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* فلك به کام خردمندان نمیگردد و فلسفهبافی و آرزوها را باید رها کرد.
خواهی تو فلك هفت شمر خواهی هشت
چون چرخ به کام یك خردمند نگشت
چون مور خورد به گور و چه گرگ به دشت
چون باید مرد و آرزوها همه هشت
(همان)56 ،

* فلك قدرت نابود کنندگی دارد.
چون الله به نوروز قدح گیر به دست
می نوش به خرمی که این چرخ کهن

با الله رخی اگر تو را فرصت هست
ناگاه ترا چو خاک گرداند پست
(همان)62 ،

می خور که فلك بهر هالک من و تو
در سبزه نشین و می روشن می خور
ج

قصدی دارد به جان پاک من و تو
کاین سبزه بسی دمد زخاک من و تو
(همان)81 ،

بر چرخ فلك هیچ کسی چیر نشد
مغرور بدانی که نخوردست ترا

وز خوردن آدمی زمین سیر نشد
تعجیل مكن هم بخورد دیر نشد
(همان)64 ،

(همان)62 ،

* از آنجا که فلك با گردش خود زمان کرانهمند را به وجود میآورد و در قالب آن
حوادث جهان رخ می دهد و به سبب تأثیر سپهر و اختران در زندگی آدمی و یكسان
نبودن نیكی و بدی برای همه ،مردمان فلك را ناعادل میدانند و این باور در شعر خیام
نیز بازتاب دارد.
احوال فلك جمله پسندیده بدی
گر کار فلك به عدل سنجیده بدی
کی خاطر اهل فضل رنجیده بدی
ور عدل بدی به کارها در گردون
(همان)85 ،

* فلك کینه انسانها را به دل دارد و بیدادگر است.
بیدادگری شیوة دیرینة توست
ای چرخ فلك خرابی از کینه توست
بس گوهر قیمتی که در سینه توست
ای خاک اگر سینه تو بشكافند
(همان)54 ،
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* افالک و اجرام فلكی بر زندگی آدمی تأثیر دارند.
خردمندانند
تردد
اسباب
اجرام که ساکنان این ایوانند
کانان که مدبرند سرگردانند
هان تا سر رشته خرد گم نكنی
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* خیام به دلیل گردش مداوم معتقد است که او نیز اختیاری از خود ندارد وگرنه
خود را از سرگردانی نجات میداد.
حكمی که قضا بود زمن میدانی
در گوش دلم گفت فلك پنهانی
خود را برهاندمی زسرگردانی
در گردش خویش اگر مرا دست بدی
(همان)85 ،
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 .4بخت ،قضا و قدر و كاركردهاي آنان
بخت همان تقدیر الهی است و در برابر کوشش و اختیار آدمی قرار میگیرد .مفهوم
واژه بخت نمایانگر تأثیر نیروهای ماوراء طبیعی بر زندگی آدمی است و واژههای عربی
قضا و قدر نیز همین معنا را در دوره اسالمی میرساند .نیروی بخت و قدرت
ال برجسته زروانی است که در زمان کرانهمند عمل میکند و در
سرنوشت از مفاهیم کام ً
متون مختلف زروانی به آن اشاراتی شده است .بنا بر این متون «اهریمن ،استویهاد (دیو
مرگ) را با یك هزار ناخوشی آشكار که خود (در حقیقت) بیماریهای گوناگون هستند،
بفرستاد تا کیومرث را بیمار کنند و بمیرانند .ایشان چاره نیافتند چه گزیر (تقدیر) زروان
برینگر (تعیین کننده سرنوشت ،تقدیرگر) در آغاز اندر آمدن اهریمن <چنین بود> که تا
سی زمستان (سال) آن جان کیومرث دلیر را < از مرگ> رهای بخشم» (زادسپرم1390،
 )39:واین تقدیر و بخت در زمین توسط سپهر و بروج منطقه البروج مقدر میگردد (نك:
زنر 379 :1387 ،به بعد).

در این آثار تأکید شده که خواست و کوشش آدمی در برابر نیروی سرنوشت هیچ
است .در مینوی خرد آمده است « :پرسید دانا از مینوی خرد که به خرد و دانایی با
تقدیر میتوان ستیزه کرد یا نه ،مینوی خرد پاسخ داد که حتی با نیرو و زورمندی خرد و
دانایی هم با تقدیر نمیتوان ستیز کرد؛ چه هنگامی که تقدیر برای نیكی یا بدی فرا
رسد ،دانا در کار ،گمراه و نادان ،کاردان و بددل ،دلیرتر و دلیرتر ،بددل و کوشا ،کاهل و
کاهل ،کوشا شود و چنان است که با آن چیزی که مقدر شده است ،سببی نیز همراه
میآید و هر چیز دیگر را میراند» (تفضلی.)42 :1380،
بسیاری از شاعران و نویسندگان پارسیگوی به جبری بودن بخت و تقدیر اشاره
دارند و اراده و تالش آدمی را در برابر سرنوشت بیاثر میدانند که بخش عمده این
گرایش با واسطه میراث ادبی ایرانیان بویژه شاهنامه برخاسته از کیش زروانی است (نك:
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خطیبی 267 :1387 ،تا  .)323در ادبیات فارسی واژههایی مانند اختر ،بودنی ،جَد ،ستاره،
قسمت ،طالع ،قضا و قدر ،تقدیر و ...به معنی بخت و سرنوشت آمده است .اعتقاد به
جبر ،از پیامدهای اعتقاد به سرنوشت است که تحت تأثیر آیین زروانی ،و از باورهایی
است که در میان ایران یان نهادینه شده بود .خیام نیز از کسانی است که به بخت و
سرنوشت اعتقاد دارد و این باور دررباعیاتش بازتاب یافته است.
خیام آن چنان قضا و تأثیرآن را در جهان هستی قدرتمند میبیند که برایش قدرت
آفرینندگی قائل میشود.
غم خوردن بیهوده نمیدارد سود
دهقان قضا بسی چو ما کشت و درود
تا باز خورم که بودنیها همه بود
پر کن قدح می به کفم در نه زود
(خیام)66 :1371،

سرنوشت آدمی چیزی است که بی او آن را رقم زدهاند و خیام بر آن است که سبب
مرگ آدمی قضایی است که رازش را بر او آشكار نكردهاند.
بر هیچ کسی راز همی نگشایند
آرند یكی و دیگری بربایند
پیمانه عمر ماست میپیمایند
ما را ز قضا این قدر ننمایند
(همان)62 ،

(همان)64 ،

 .5جبرگرايي
میزان استقالل و اراده آدمی در کارها ،از مهمترین بحثهایی است که از دیرباز ادیان و
مكاتب فكری مختلف به آن پرداختهاند .آیین زروانی یكی از قدیمیترین این
مكتبهاست که نظر خود را آشكارا بیان کرده است .از آنجا که بخت و سرنوشت و
اعتقاد به آنها یكی از مفاهیم برجسته زروانی است به جبرگرایی ختم میشود و
جبر گرایی از باورهای زروانیان است که به دوره اسالمی منتقل شده است .خیام یكی از
متفكرا ن مسلمانی است که به جبرگرایی معتقد است و این باور در رباعیات وی بازتاب
یافته است.
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وی معتقد است که انسان به سبب ناآگاهی از قضا و قدر خود و بیاختیار بودنش
در جهان هستی و سرنوشتش ،نباید در قیامت به داور خوانده ،و محاکمه شود.
پس نیك و بدش زمن چرا میدانند
برمن قلم قضا بی من رانند
فردا به چه حجتم به داور خوانند
دی بی من و امروز چو دی بی من و تو
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اگرچه برخی از آیات قرآن بر جبر اشاره دارد ،چنانكه از رباعیات خیام و
اندیشههای او در نسبت دادن رفتار و افعال و سرنوشت به چرخ و اختران بر میآید،
بیشتر یادآور عباراتی از متون زروانی و نیمه زروانی پهلوی است .در مینوی خرد آمده
است که هرچه از بد و خوب به مردمان و آفریدگان میرسد از هفتان (هفت سیاره) و
دوازدهان (دوازده برج) است (تفضلی .)31 :1380،وای که در اصل ایزد قضاست در
اساطیر متأخر زردشتی تن زروان و برابر با سپهر شمرده میشود .او را وای
درنگخدای ،برابر زروان کرانهمند میدانند (بهار .)72 :1384،روشن شده است که بخت
توسط سپهر و فلك بویژه منطقه البروج مقدر میگردد (زنر .)387 :1387،بنابراین میتوان
اندیشید که جبرگرایی خیام ریشه زروانی داشته باشد تا اسالمی چون تا آنجا که
نگارنده سطور می داند در هیچ یك از منابع دسته اول اسالمی به تقدیر و تأثیر فلك و
اختران بر زندگی آدمی به این صراحت اشاره نشده است.
بی او همه کارها بپرداختهاند
آن را که به صحرای علل تاختهاند
فردا آن بود که خود ساختهاند
امروز بهانهای در انداختهاند
(خیام)62 :1371،
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چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرد
کار من و تو چنانكه رای من و توست

دل را به کم و بیش دژم نتوان کرد
از موم به دست خویش هم نتوان کرد
(همان)65 ،

از بودنی ای دوست چه داری تیمار
خرم بزی و عمر بشادی گذران

وز فكرت بیهوده دل و جان افكار
تدبیر نه با تو کردهاند اول کار
(همان)100 ،

خوش باش که پختهاند سودای تو دی
قصه چه کنم که بی تقاضای تو دی

فارغ شدهاند از تمنای تو دی
دادند قرار کار فردای تو دی
(همان)84 ،

 .6نکوهش جهان
بنا ب ر اسطوره زروانی ،زروان خدای نخستین هزار سال قربانی کرد تا پسری بیابد و نام
او را هرمزد نهد؛ اما عاقبت او درباره تأثیر قربانیهای خود به شك افتاد؛ پس دو پسر در
بطن او به وجود آمد :یكی اهرمزد چون زروان قربانی کرده بود و دیگری اهریمن؛ زیرا
که وی شك کرده بود .ز روان عهد کرد که پادشاهی جهان را به یكی از آن دو ،که
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زودتر متولد شود ،بدهد .اهرمزد که باطنی پاک داشت از این مسأله آگاه شد و از روی
صداقت اهریمن را از آن آگاه کرد.
اهریمن چون دید که اهرمزد زودتر متولد میشود شكم پدر را شكافت و به حضور
پدر آمد .زروان پرسید« :کیستی؟» پاسخ داد« ،فرزند توام» .زروان گفت« :پسرم دارای
بوی خوش و نورانی است و تو ظلمانی و بدبویی» .در این هنگام اهرمزد با پیكر نورانی
و معطر خویش را بدو نمود .زروان او را به فرزندی شناخت و خواست تا او را پادشاه
جهان کند اما اهریمن عهد پدر را یاد آوری کرد و خواست که طبق عهدی که کرده
است او را پادشاه جهان کند .زروان از روی ناچاری پذیرفت و گفت که سلطنت جهان
را مدت نه هزار سال به اهریمن خواهد داد .اما پس از آن اهرمزد سلطان جهان خواهد
بود و زمان حاضر ،که ما در آن به سر میبریم ،دنباله آن نه هزار سال است (نك :زنر،
 1387و دهخدا :ذیل زروان) پس میتوان اندیشید که یكی از دالیل نكوهش جهان و اعتقاد
به ستمگر بودن جهان ،حكمرانی و سلطنت اهریمن بر جهان است.
از سوی دیگر جهان با نعمتها و داشتههای خود ،سبب آزمندی ،و آز نیز از نیروهای
اهریمنی است .در گزیدههای زادسپرم آمده است« :او (زروان) فرجامنگرانه ،نیرویی از
سرشت خود اهریمن ،یعنی تاریكی ،که نیروی زروانی بدان پیوسته [بود] و پست،
وزغی و سیاه و خاکستری بود ،به سوی اهریمن فراز برد در [هنگام] فراز برد .در هنگام
فراز بردن گفت که اگر در سر نه هزار سال چنانكه تهدید کردی ،پیمان کردی [و] زمان
کردی به پایان نرسانی [و] آز با این سالح آفرینش تو را بخورد و خود [نیز] به
گرسنگی فرو میرود» (زادسپرم.)36 :1390،
اگر آفریده های اهرمزد به چیزهای اهریمنی روی بیاورند ،گرفتار آز میشوند و آز
آنها را میبلعد .در رساله علمای اسالم به روش دیگر آمده است «چیزهای اهریمنی هم
یاد کنیم تا دانند آز و نیاز و رشك و کین و ورن (شهوت) و دروغ و خشم است که در
دیوان کالبد داشتند» (جاللیمقدم.)315 :1372 ،
همه چیزهای اهریمنی توجه آدمی را از جهان مینوی دور میکنند و باعث گرایش
آدمی به جهان مادی میشوند و انسان را از وظیفه خود دور ،و او راگرفتار آز میکنند و
سبب نیرو گرفتن اهریمن میشوند؛ پس گرایش به زهد و نكوهش جهان بهترین راه
مقابله با چیزهای اهریمنی بویژه آز است .همانگونه که گفته شد ،اگر آز چیزی برای

خوردن نیابد اهریمن را میبلعد و نابود میکند ونابودی اهریمن ،هدف نهایی آفرینش
زروانی و نیز هدف آفرینش انسان در جهان مادی است.
از دیگر سو نباید از یاد برد که اهریمن در دوره پادشاهی خود بر جهان برای آزار
آفریدههای اهرمزد تالش می کند و جهان و آنچه در آن است نیز جزء فرمانبرداران او
هستند؛ پس انسان از جهان نعمت میگیرد .جهان نعمات خود را میبخشد و پس
میگیرد؛ گویی قصد آزار انسان را دارد و انسان پیوسته در آن به سختی میافتد و
نیروی آز آدمی را به نكوهش دنیا بر میانگیزد.
خیام معتقد است که زندگی انسان هدفدار است و برای رسیدن به هدف زندگی
نباید به جهان فرسوده توجه کرد و باید از این فرصت بهره برد.
بیهوده نهای غمان بیهوده مخور
ای دل غم این جهان فرسوده مخور
خوش باش غم بوده و نابوده مخور
چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید
(خیام)71 :1371،
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* جهان بیوفاست چون نعمتهایش ماندگار نیست.
بنشین و دمی به شادمانی گذران
برخیز و مخور غم جهان گذران
نوبت به تو خود نیامدی از دگران
در طبع جهان اگر وفایی بودی
(همان)78 ،

* شاید توجه به زهدگرایی زروانی باشد اگرچه بیشتر میتواند ایجاد نوعی رضایت
خاطر از سختیهای دنیا باشد.
قطره چو کشد حبس صدف در گردد
از رنج کشیدن آدمی حر گردد
پیمانه چو شد تهی دگر پر گردد
گر مال نماند سر بماناد به جای
(همان)63 ،

 .7بازگشت به بيکرانگي
در نگاه اول به متون زروانی و نیمه زروانی ،به این مسأله برمیخوریم که زمان کرانهمند
از زمان بیكرانه به وجود آمده و جهان هستی به نوعی تجلی زروان است؛ پس در
آخرالزمان ،که پایان جهان پیش بینی شده است ،همه چیز باید به بیكرانگی بازگردد؛ اما
در منابع زروانی ما سخن از زندگی پس از مرگ و قیامت به میان میآورند.
در گزیدههای زادسپرم آمده است« :از این رو که دو جهان پیوسته با یكدیگر در
کارند ،مردان و زنان< نیز> هم چنانند ،زایش در گیتی ،گذشتن از مینوان است و
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.)318

با استناد به این عبارت از علمای اسالم به روش دیگر که رسالهای زروانی است
باید گفت که زروانیان نه تنها به معاد اعتقاد دارند بلكه معاد را نیز جسمانی می دانند:
«شخص را بر انگیزد» و برآن هستند که جسم زنده شده ،پاداش نیز دریافت می کند؛
پس سخن کسانی را که اعتقاد دارند آیین زروانی ،آیینی بدبینانه است و زروانیان به
معاد اعتقادی ندارند باید رد کرد؛ چون اگرچه زروانیها زندگی دنیوی را سخت
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گذشتن از گیتی زایش در مینو است» (زادسپرم )89 :1390،و در رساله علمای اسالم به
روش دیگر آمده است« :موبدان موبد گفت که ما انگیزش را ایمان داریم و قیامت
خواهد بودن» (جاللیمقدم .)310 :1372،البته در این آیین استداللی قابل قبول برای مرگ
وجود دارد:
« و آنچه گفته آمد که آفریدن چه بود و میرانیدن چیست و باز امید زنده کردن
چراست ،بباید دانستن که آفریدن از سر رحمت و فضل وی بود و میرانیدن به سبب آن
است که (اگر) ما چون امشاسفندان بودی که نمردی ،آهریمن در ما نتوانستی گمیخت و
بدی و تاریكی و پلیدی و گنده وی همیشه بماندی .خون ما در گمیخت ،ما (را)
میرنجاند و میگشود (میکشد) و میپندارد که ما را نیست میکند ،نمیداند که آن
بدی خویش است که بر میاندازد» (همان.)317 ،
بنابراین سند مرگ باعث از میان رفتن بدیهاست و به وسیله آن اهریمن از میان
میرود و به گفته دیگر :مرگ پاالیش آدمی از بدیهاست .میتوان اندیشید از آنجا که
انسان عالم اصغر ا ست به مانند عالم اکبر تجلی زروان باشد و همان طور که نقص و
آلودگی – که همان اهریمن باشد – در وجود زروان وجود دارد در وجود عالم اصغر
نیز نقص وجود دارد و تنها راه پاالیش این آلودگی در آیین زروانی ،مرگ بیان شده
است.
در آیین زروانی به زندگی بعد از مرگ نیز اعتقاد دارند:
«زنده کردن [پس از مرگ] بر وی فریضه است به سبب آنكه ما بسیاری رنج
کشیده ایم چه در گیتی و (چه) در مینو .پس فریضه باشد بر ایزد تعالی که از سر
رحمت و کرم خویش که ما را زنده کند اگر چه در میانه چیزی مرده نیست و لكن
پراکنده ،جمله کند ،شخص را برانگیزد و پاداش دهد از نیكوییهای خویش» (همان،
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میگیرند و به زهد گرایش دارند ،ورای این زهد و سختگیری ،به امید آسایش و راحتی
پس از مرگ هستند؛ پس مرگ زمانی است که انسان از تمام آلودگیها رهایی مییابد و
از بخشایش پروردگار خود بهرهمند میشود.
این سرانجام انسان زروانی نیست که بمیرد و از بخشش پروردگار خود بهرهمند
شود بلكه در کیهان شناسی زروانی کرانهمند از بیكرانه به وجود میآید وبعد از مدت
معیَّن ( 9000یا  12000سال) عمر جهان کرانهمند به پایان میرسد و پس از آن همه
چیز باید به بیكرانگی بازگردد .در این چرخه همه چیز به کمال خود میرسد و همه
پلیدیها از وجود آنها پاک می شود .چون هدف در فلسفه آفرینش زروانی ،رفع نقص از
وجود زروان است و در این مرحله است که اهرمزد و زروان یكی میشوند و زروان
بینقص و عیب میشود.
خیام برای همه چیز یك اصل بیكرانه میشناسد که در نهایت هر چیز به آن باز
میگردد:
یك ذره خاک با زمین یكتا شد
یك قطره آب بود با دریا شد
آمد مگسی پدید و ناپیدا شد
آمد شدن تو در این عالم چیست
(خیام)70 :1371،

منشأ قطره دریاست و منشأ ذرة خاک ،زمین .سرانجام قطره به دریا بازمیگردد و
ذره خاک به زمین ،هرچند زمانی طوالنی از منشأ خود دور بوده باشد .هر موجود
نسبت به بیكرانگی ناچیز مینماید و گویی که مگسی است دربرابر جهان هستی که
هدفدار آفریده شده است و در آخر ناپدید می شود و این ناپدید شدن نیستی و نابودی
نیست بلكه بازگشت به مبدأ هستی و بیكرانگی است.
نتيجهگيري
زروان یا ایزد زمان ،آیین کهن ایرانی است که مفاهیم توجهبرانگیزی در پیدایش هستی
و پایان آن ،منشأ عالم ،زمان و وضع انسان در هستی و  ...در آن بیان شده است؛
مسائلی که در فلسفه هم همواره مطرح بوده است .خیام ،اندیشمند ایرانی به عنوان
فیلسوف به هستی و انسان اندیشیده و از سوی دیگر به فرهنگ این مرز و بوم کهن نیز
آشنا بوده است .اشاره به شخصیتهای ایرانی چون بهرام ،کاووس و  ...که در بیان اندیشه
وی بر پایه رویكرد به تاریخ نقش مهمی دارد و نیز برگزیدن قالب رباعی ،که ایرانی
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است ،دلیلی بر این سخن است .به همین سبب رباعیات خیام محل ظهور چهره فلسفی
و رویكرد آگاهانه یا ناآگاهانه وی به ابعادی از فرهنگ این سرزمین است که در واقع
خود مبنایی فلسفی دارد .سخنان شاعر درباره دهر ،جبرگرایی ،تأثیر افالک و اختران بر
زندگی بشر ،بخت ،قضا و قدر ،نكوهش جهان ،پیوستن به بیكرانگی رنگی از آموزههای
زروانی در دل خود دارد که این آموزهها تا روزگار خیام به زندگی خود در آثار بر جای
مانده پهلوی و یا آثار دوره اسالمی ادامه داده است.
منابع
قرآن کریم.
آموزگار ،ژاله؛ تاريخ اساطيري ايران؛ تهران :سمت.1391 ،
ابوالفتوح رازی ،جمالالدین؛ روحالجنان و روحالجنان؛ تصحیح علیاکبر غفاری؛ قم:
کتابفروشی اسالمیه1398 ،ه.
بهار ،مهرداد؛ پژوهشي در اساطير ايران؛ تهران :آگاه.1391 ،
بیانی ،شیرین؛ تاريخ ايران باستان ()2؛ تهران :سمت.1390 ،

تفضلی ،احمد؛ مينوي خرد (ترجمه)؛ به کوشش ژاله آموزگار؛ تهران :توس.1380 ،
جاللیمقدم ،مسعود؛ آيين زرواني (مكتب فلسفی -عرفانی زرتشتی بر مبنای اصالت زمان)؛
تهران :گوته.1372 ،
حكمت ،علیاصغر؛ تاريخ اديان؛ تهران :چاپ گوته.1371 ،
خطیبی ،ابوالفضل؛ فغان كه با همه كس باخت غايبانه فلک (منشأ تقديرباوري در شعر
حافظ)؛ جشننامه استاد اسماعیل سعادت؛ تهران :فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی،1387 ،
صص .323-267
خیام ،عمر؛ رباعيات خيام؛ به کوشش محمدعلی فروغی و قاسم غنی (به اهتمام عبدالكریم
جربزهدار)؛ تهران :اساطیر.1371 ،
فیضی ،کریم؛ هستي و مستي (حكیم عمر خیام نیشابوری به روایت حكیم دکتر دینانی)؛
تهران :انتشارات اطالعات.1390 ،
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پاول ،گلوبا؛ زروانيسم آموزش روحاني – زرتشتي درباره زمان؛ برگردان :نعیم بزاز عطایی؛
چيستا ،ش178و ،179اردیبهشت و خرداد  ،1380ص 629تا .639
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زادسپرم؛ ورزيدگيهاي زادسپرم (گزيدههاي زادسپرم)؛ محمدتقی راشد محصل؛ تهران:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1390 ،
زنر ،آر .سی؛ طلوع و غروب زرتشتيگري؛ ترجمه تیمور قادری؛ تهران :مهتاب.1388 ،
ییییییییییی؛ زروان يا معماي زرتشتيگري؛ ترجمه تیمور قادری؛ تهران :امیرکبیر.1387 ،
شایگان ،داریوش؛ بتهاي ذهني و خاطره ازلي؛ تهران :امیرکبیر.1392 ،
فرنبغ دادگی؛ بندهش؛ گزارنده مهرداد بهار؛ تهران :توس.1385 ،
ناصرخسرو ،ابومعین؛ جامعالحکمتين؛ به اهتمام دکتر محمد معین و هنری کربن؛ تهران:
طهوری.1363 ،
_______ ؛ زادالمسافر؛ شرح لغات و اصطالحات اسماعیل عمادی حائری؛ تصحیح و
تحقیق محمدعمادی حائری؛ تهران :میراث مكتوب.1384 ،
_______؛ گشايش و رهايش؛ تصحیح و مقدمه سعید نفیسی؛ به اهتمام عبدالكریم
جربزهدار؛ تهران :اساطیر.1380 ،
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تحليل و بررسي رسالة «عقل سرخ» شيخ اشراق ،بر اساس نظرية

روايت تودوروف
دكتر مجيد هوشنگي
دكتراي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس

فاطمه جعفري*

چکيده

كليدواژهها :روایتپردازی در آثار شیخ اشراق ،تحلیل عقل سرخ با نظریة تودورف ،نظریههای
جدید ادبی و متون کالسیك ادبی فارسی..

تاریخ دریافت مقاله1392/9/15

تاریخ پذیرش مقاله1393/4/3 :

* دانشآموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره ،47بهار 1394

در این پژوهش سعی شده است بر اساس علم روایتشناسی و با توجه به نظریة روایت
تزوتان تودوروف ،انسجام روایی و ساختاری داستان "عقل سرخ" شیخ شهابالدین سهروردی
تحلیل و بررسی شود .پس از استخراج الگوها و نظام نحو روایی حاکم بر متن ،این نتیجه به 145
دست آمد که سهروردی با بهرهگیری از مفهوم یكسانی راویهای چندگانه و بیان سلسلههای 
چهارگانه در طرح روایت همسو با رویكرد اشراقی و بهرهگیری از عنصر زمان در خروج از
توالی خطی به ساحت روایتپردازیهای مدرن نزدیك شده و در همسانی شیوة بیان با محتوا
به ساخت روایتی با شیوه جدید دست یافته است.

.1كليات طرح تحقيق
 1-1مقدمه
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نقد ادبی به عنوان ابزاری در جهت تحلیل متون ،ساحتهای گوناگونی دارد که به واسطة
آن ،ظرفیتها و استعدادهای جدید و نهفتة آثار کالسیك و معاصر را شكوف ،و ارزشهای
ناشناختة متون را بیان میکند .یكی از آن ساحتهای چندگانه ،نقد ساختارگرایانة آثار
ادبی است .نقد ساختگرا شیوهای است که در مطالعات ادبی ،تحت تأثیر مبانی و مفاهیم
بنیادی زبانشناسی ساختارگرا است و به دریافتهای جدید زبانشناس مشهور سویسی،
فردینان دوسوسور 1بازمیگردد .سوسور با تفاوت قائل شدن بین مفاهیمی چون زبان
(النگ) و گفتار (پارول) به اهمیت زبان به مثابة نظامی ساختارمند ،اجتماعی و فرافردی
میپردازد و مطالعات گفتاری را در اولویت دوم از زبان قرار ،و تنها آن را به صورت
مفهوم مكمل مورد بررسی قرار میدهد؛ بر این اساس ،چنانچه مفاهیم زبانی (النگ) را
در سطحی بنیادی ،فراگیر ،اجتماعی و انتزاعی و گفتار (پارول) را در جایگاه تحقق
عینی آن وارد کنیم ،نتیجتاً ادبیات را نیز چونان نظامی بنیادین و فرافردی انتزاعی در
خواهیم یافت که آثار ادبی ،تحقق عینی این نظام است؛ لذا آثار ادبی از این زاویة دید،
نه به صورت جدا و مصداقی ،بلكه به صورت مفهومی کلی به سازماندهی کلیت ادبیات
کمك خواهد کرد .هدف ساختارگرایی از این زاویة دید ،مطالعة دستور یا نظام بنیادی
است که مفهوم ادبیات را ممكن میسازد؛ لذا در ساختارگرایی به مفهوم وسیع آن،
روش جستجوی واقعیت ،نه در اشیای جدا که در روابط میان آنهاست (اسكولز:1379 ،
 )18و به گفتة تودوروف 2،هدف ای ن علم ،شناخت خود آثار ادبی نیست؛ بلكه این علم
در پی کشف ویژگیهای گفتمان ویژهای است که به گفتمان ادبی تعبیر میشود؛ چون هر
اثر ادبی ،نمود و تجلّی آن ساختار انتزاعی و کلی است و این علم با آن ویژگی انتزاعی
سر و کار دارد ،نه منحصراً با خود اثر ) .(Todorov, 1969: 37ژان پیاژه 3،ساختار متن
را دارای سه ویژگی کلیّت ،تبدیل و خودساماندهی میداند (پیاژه )15 :1385 ،که به ارتباط
تمامی عناصر هر متن به مثابة نظامی درهمتنیده و بههمپیوسته اشاره میکند که برای
دریافت مفهوم آن ،باید به کل اثر مراجعه کرد و بر این اصل تأکید میکند که هر اثر
دارای نظم وجودی است و این نظام درونی در راستای ارتباط با دیگر اجزا ،نظم خود
را طرحریزی میکند .از این دید است که تحلیلهای ساختارگرایانة آثار ادبی ،نقشی

تحليل و بررسي رسالة «عقل سرخ» شيخ اشراق ،بر اساس نظرية...

 1-2پيشينة پژوهش

پژوهشهای بسیار زیادی در زمینة تحلیل ساختاری روایت بر اساس نظریة تودروف
صورت پذیرفته است که ارجاع به هر کدام از آنها از حوصلة بحث خارج است؛ اما
دربارة پژوهشها با محوریت روایتهای فارسی "سهرودی" میتوان به رمز و داستانهای
رمزی اثر تقی پورنامداریان ،چشماندازهای معنوی و فلسفی اسالم ایرانی اثر هانری
کربن ،به عنوان تحقیقی بنمایهای در جهت تحلیل آثار فارسی سهروردی اشاره کرد که
این امر ،تاکنون به حوزة روایتشناسی این آثار گسترش نیافته است .تنها مقالهای از
نگارندة این سطور تحت عنوان "تحلیل رسالهالطیر شیخ اشراق بر پایة روایتشناسی"با
همكاری قدرتاهلل طاهری ،غالمحسین غالمحسینزاده در مجلة پژوهش زبان و ادبیات
فارسی به چاپ رسیده است؛ لذا این پژوهش با این کمینة متنی در نوع خود بدیع است
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مانند تحلیلهای دستوری را بر عهده دارد .با توجه به دیدگاه ساختارگرایان مبنی بر
نظاممند بودن به عنوان ساختار درهمتنیدة ویژهای از زبان ،میتوان قوانین و ساختارها و
قواعد خاصی را برای آن نظام استخراج و تبیین کرد ،و به صورت فرمهایی مشابه،
روشهایی را استخراج کرد که به دنبال چگونگی حصول معنا میرود .همانگونه که
دستور به دنبال چگونگی حصول معناست و دربارة چیستی معنای متن سخن نمیگوید
(گرین و لبیهان )14 :1383 ،این قواعد نیز به کشف و بیان چگونگی دستیابی معنا تمرکز
میکند.
به باور تودوروف ،رویكرد ساختاری ،امكان شناخت ساختارها را فراهم میآورد و
فقط در سطح ساختارهاست که میتوان تحول ادبی را توصیف کرد .آگاهی از ساختارها
تنها راهی است که برای آگاهی از تغییرات در اختیار داریم (تودوروف)106 :1379 ،؛ لذا
تحلیل ساختاری هر اثر ،عالوه بر شناخت ساختار هر داستان به میزان نوآوریها و
شگردهای داستانی اثر بویژه الگوی ساختاری روایت و چهارچوب کلی و نظام درونی
آن تأکید دارد؛ لذا این پژوهش با تحلیل ساختاری یكی از روایتهای فارسی شیخ اشراق
با عنوان عقل سرخ بر اساس نظریة دستور روایت تودوروف ،سعی بر کشف همین
نتایج دارد و با توجه به دریافت الگوی ویژة ساختاری و درک نظام حاکم بر روایت بر
جنبة تكنیكی روایت و ظرفیتهای ویژة آن تأکید دارد که به داستانهای مدرن نزدیك
خواهد شد.

و در بررسی و تطبیق ابعاد روایی عقل سرخ با نظام روایتشناسی مدرن و بررسی
استعدادهای تكنیكی مدرن داستانپردازی سهروردی ،در نوع خود نوآور بوده است.
 1-3مسئلة پژوهش
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متون کالسیك ادب فارسی به دلیل جامعیت و دارا بودن ظرفیتهای عمیق و ناشناختة
معرفتی و هنری ،همیشه ظرفیت مناسبی برای بررسی از زوایای گوناگون دارد .میتوان
گفت هرچند غرض اصلی نویسندگان این آثار بیشتر به طرح اندیشهها و معارف و
حكمت معطوف است ،شكل و ساختار این آثار هرگز از ویژگیهای زیباشناسی ماندگار
خالی نیست؛ ویژگیهایی که جاودانگی و ماندگاری آنها را تضمین میکند .شیخ
شهابالدین سهروردی به عنوان یكی از نوابغ عرصة فلسفه و حكمت که مجموعة
آثارش ارزشهای واالی ادبی و هنری بسیاری دارد و برای بیان معارف و اندیشههای
عرفانی (حكمت اشراق) ،آثار روایی-تمثیلی ارزشمندی به زبان فارسی خلق آفریده،
این ظرفیت را داراست که جدای از نگرشهای کالسیك و خوانشهای فلسفی و معرفتی
با گزینش رهیافت نقد ساختاری و با تمرکز بر علم «روایتشناسی» انسجام ساختاری و
روایی داستانهای رمزی و تمثیلی مورد بررسی قرار گیرد و در پی آن به این سؤاالت
پاسخ گوید که آیا آثار داستانی شیخ اشراق بویژه رسالة عقل سرخ امكان نقد روایی
دارند؛ در این روایت تمثیلی شیخ اشراق ،زمان و مكان روایت چگونه تجلی یافته
است؛ شیخ اشراق در پرداخت روایات عارفانة خویش ،بیشتر به کدام یك از جنبههای
روایت توجه کرده است و در نهایت ،آیا رگههایی از شكل روایت در داستاننویسی
مدرن را میتوان در روایت عقل سرخ مشاهده کرد.
در این پژوهش برای رسیدن به پاسخ این سؤاالت در میان هفت رسالة شیخ که
حالتی داستانی و روایی دارد بر روایت عقل سرخ تأکید شده و به عنوان محور پژوهش
مورد توجه قرار گرفته است؛ همچنین ،برای رسیدن به پاسخ سؤاالت طرح تحقیق از
طرح روایتشناسی تودوروف برای تحلیل روایتهای شیخ اشراق استفاده شده است.
 .2تحليل ساختاري روايت
 2-1روايتشناسي

روایتشناسی از مهمترین مواردی است که در تحلیلهای ساختاری مورد استفاده قرارگرفته

تحليل و بررسي رسالة «عقل سرخ» شيخ اشراق ،بر اساس نظرية...

149


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره ،47بهار 1394

است .روایتشناسی ساختارگرا نظر منتقدان بسیاری را در حوزة مطالعات ادبی به خود
جلب کرده است که حاصل پژوهشهای هر یك ،گامی در راه شكلگیری و پیشرفت
نظریة روایت به شمار میرود .با توجه به ای نكه در میان مطالعات مدرن ادبی ،علمی
شكوفا و نوگراست ،نظر پژوهشگران زیادی را به خود معطوف کرده است .روایت یكی
از عناصر اصلی نظریههای ادبی معاصر است .تزوتان تودورف برای اولین بار در این
حوزه ،از اصطالح روایتشناسی 4در کتاب دستور زبان دکامرون بهره جست و آن را
به عنوان علم مطالعة قصه معرفی کرد.
فرهنگ اصطالحات ادبی شیپلی در مدخل روایت به رمان ارجاع
میدهد ) (Shipley,1955:173و فرهنگ آبرامز 5آن را علم جدیدی میداند که به بررسی
نظریه و شیوة کلی روایت در همة گونههای ادبی میپردازد ...و هدف کلی آن را تعیین
نمودن قواعد و رمزگان نوشتار میداند که در پیرنگهای مختلف نمایانده شده است که
در نهایت ،دستور زبان روایت را از حیث ساختارها و قواعد روایت تبیین میکند که در
بسیاری از داستانها دیده میشود( .آبرامز 260 :1387 ،و  )261مكاریك 6روایتشناسی را
مجموعهای از احكام کلی دربارة ژانرهای روایی ،نظامهای حاکم بر روایت
(داستانگویی) و ساختار پیرنگ میداند (مكاریك .)149 :1385 ،کادن 7نیز در فرهنگ خود
عالوه بر شعر روایی ،اصطالح راوی و در ضمن آن ،روایت را نیز طرح میکند (کادن،
 214 ،1380تا  .)216کریس بالدیك 8،مجموعهای از اصطالحات کلیدی را مورد توجه
قرار میدهد که آشكارا در نظریههای جدید روایت ریشه دارد؛ از قبیل روایتشناسی،
روایتگری ،روایت ،راوی و روایتشنو ) .(Baldick, 2004:165-166پراپ 9نیز روایت را
متنی میدانست که تغییر وضعیت از حالتی متعادل به غیرمتعادل و دوباره بازگشت به
حالت متعادل را بیان میکند (پراپ .)53 :1368،اسكولز 10و کالگ 11نیز روایت را تمام
متونی قلمداد میکنند که دارای دو ویژگی قصه و حضور قصهگو است (اخوت.)8:1371،
با توجه به تأکید این تعاریف بر محور بودن رخداد و حادثه ،شكلگرایان روس
13
برای اولین بار میان مادة خام داستان یعنی فبیوال 12و روشهای ارائة آن یعنی سیوژه
تمایز گذاشتند .از نظر شكلوفسكی 14قصه ،ترتیب واقعی رویدادها به صورت مسلسل و
مجرد است در صورتی که طرح ،سلسلهای از رخدادهاست آنگونه که راوی تعریف
میکند (مارتین.)77 :1382،
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صرفنظر از مفهوم گستردة روایت ،ژنت در تعریف خود در کنار طرح و داستان،
بعد سومی به عنوان روایت مطرح میکند و میان گزارش ،داستان و روایت ،که در واقع
سه بعد هر روایت داستانی را تشكیل میدهد ،تفاوت میگذارد .گزارش نظم رخدادها
در متن است .مفهومی همچون مفهوم طرح در نظر شكلگرایان .داستان نظم نهایی
رخدادها در جهان بیرون متن است؛ همچون مفهوم داستان در آثار شكلگرایان و
روایت کنش ارائة گزارش است؛ گونهای گزینش عناصر و ایجاد نظم همنشینی در
طرح .بدین سان منطق روایت شیوة گزینش و ارائة عناصر داستان (احمدی.)315 :1380،
با توجه به سطوح طرح و روایت ،که توسط ژنت بنیان نهاده شده است ،هر روایت
از سه بعد ارجاعی ،ارتباطی و زبانی مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد .در بعد
ارجاعی ،روایت از نظر حوادث طرح ،یعنی عملكردها و کنشگرها بررسی میشود .در
بعد ارتباطی موقعیت راوی و به طبع آن روایتشنو در درجة اهمیت قرار میگیرد .از
نظر زبانشناسی جنبة ارتباطی ،همان ارتباط میان من و تو در یك برهة زمانی-مكانی
خاص است که اولین بار بنونیست با نظریة ساختار گفتاری خود آن را به طور مشخص
و مشروح بیان کرد .در بررسی زبانی روایت ،بیشتر گفتار راوی و زبانی مورد نظر است
که برای ارائة روایت خود به کار میگیرد (اخوت 179 :1371،و .)180
بخش عمدهای از پژوهشگران مثل پراپ ،کمبل و راگالن تنها روایت را از بعد
ارجاعی بررسی میکنند و در تحلیل ساختار روایت به دنبال طرح داستان نخستین
هستند .یكسانی پیرنگ در چند داستان گوناگون ،محور بنیادین این نظریه است؛ یعنی
در چند داستان به ظاهر متنوع ،رویدادهای اساسی همانند در ترتیبی همانند شكل
میگیرند؛ لذا میتوان الگوی روایی یكسانی برای آنان ترسیم کرد و به داستان بنیادینی
رسید که روایت بر اساس آن شكل گرفته است.
گروه دیگری از پژوهشگران چون باختین ،عناصری چون نقطة دید و گفتمان راوی
را در ارتباط با خواننده را از در اولویت قرار میدهند و نظریة روایت خود را بر این
پایه استوار میکنند .برخی دیگر بیش از دو بعد ارجاعی و ارتباطی به تقابلهای
ساختاری اشاره میکنند و نظامهای معنادار محور عمودی و روابط جانشینی زبان
روایت را مورد بررسی قرار میدهند .شیوة ساختاری پراپ نیز که بر اساس توالی
رخدادها شكل گرفته به تحلیل ساختاری زنجیرهای مشهور است که برگرفته از نحو
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 2-2تزوتان تودوروف

تحلیل ساختاری روایت به شیوة تودوروف بر سه واحد اصلی استوار است .وی
واحدهای روایت را به دو نوع سازههای تحلیلی و نوع سوم یعنی سازههای تجربی
تقسیمبندی ،و این سه واحد را ،گزاره ،پیرفت و متن نامگذاری میکند (تودوروف،
 .)86 :1379مجموع چند گزاره به عنوان کمترین واحد روایت [میتواند شامل عامل
(شخص) و یا گزاره (عمل) باشد] پیرفتی را به وجود میآورد و پیرفتها نیز ،متن را
تشكیل میدهد.
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زبان 15است و شیوة لوی استروس تحلیل ساختاری انموذجی یا عمودی نام میگیرد که
مفهومی برگرفته از تحلیل و تجزیة انموذجی یا عمودی زبان است (پراپ 7 :1368 ،و .)8
بخش دیگری از روایتشناسان ،در تحلیل ساختاری به تمامی این ابعاد توجه
میکنند و ساختار روایت را از محور افقی و عمودی مورد بررسی قرار میدهند که سه
بعد ارجاعی ،ارتباطی و زبانی را دربرمیگیرد .از بارت 16،چتمن 17،تودوروف و ریمون
کنان 18میتوان به عنوان مهمترین پژوهشگران این روش تحلیل ساختاری یاد کرد .البته
ژنت نیز هرچند اساس نظریة ساختاری خود را بر بررسی دیدگاه راوی و کانون روایت
استوار کرده است به ابعاد ارجاعی و زبانی نیز بیتوجه نیست .امروزه یكی از عناصر
ثابت تحلیل ساختاری روایت ،فهرست کردن شخصیتها به عنوان کنشگرها و سنجش
نوع روابط ساختاری ممكن میان آنهاست که میتوان نمونههای برجسته آن را در نظریة
تحلیل ساختاری شخصیت گرماس ،تودوروف و ژان کوکه دید .بر این اساس
تودوروف از دیدگاه ساختارگرای خود در تعریف روایت عالوه بر رخدادهای قصه به
ویژگی بازنموده بودن 19آن در محدودة زمانی نیز نظر دارد .از نظر او متون روایی هم به
چیزی ارجاع میکند و هم این ارجاع دارای بازنموده زمانی است (اخوت .)8 :1371،این
باز نمودن یا بازگو کردن روایت ،ضمن اینكه نقش راوی را در گزینش و باز نمودن
داستان در سطح زمانی روایت نشان میدهد ،خود ابعاد تازهای را برای تحلیل عمیقتر
روایت در اختیار میگذارد .در تعریف تودوروف توجه به قصه و رخداد بخوبی
پیداست؛ اما در برخی تعاریف زبانشناختی ،بكلی روایت را از قصه و داستان به معنای
متعارف آن رها میکنند و به آن از چشماندازی بسیار وسیعتر مینگرند.
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تودوروف برای ترکیب پیرفتها در ایجاد متن ،سه شیوه ارائه میکند که عبارت
است از -1 :درونهگیری ،مقصود از این شیوه ،ترکیب داستان در داستان است؛ بدین
معنا که پیرفت کامل ،داخل پیرفت دیگری ،و جانشین یكی از گزارههای آن میشود.
 -2زنجیرهای در این شیوة ترکیب ،پیرفتها به صورت زنجیرهای در توالی هم قرار
میگیرند -3 .تناوب که حاصل به دنبال هم آمدن پیرفتی از گزارة اول در امتداد گزارة
دوم است و یا بالعكس که این شیوه از ترکیب در رمانها نمود بیشتری دارد.
مهمترین بخش نظریة روایت تودوروف ،دستور روایت است که وی در آن تالش
کرده است که ساز و کار روایت را دریابد (احمدی.)279 :1380 ،
تجزیه و تحلیل حكایتها در اثر تودوروف ،شباهتهای حیرتانگیزی با پارههای
گفتمان و نیز اسم خاص ،فعل و صفت دارد (ایوتادیه .)78 :1378 ،در این شیوه از تحلیل
ساختاری ،شخصی تها چونان اسم ،ویژگی آنها به عنوان صفت و رفتار آنها به منزلة فعل
قلمداد میشود؛ بدین ترتیب ،هر یك از داستانها را میتوان به نوعی جملة گسترشیافته
به شمار آورد که این واحدها را به شیوههای گوناگون ترکیب میکند (ایگلتون:1380 ،
 .)145این شیوة تحلیل ساختاری تودوروف ،برخاسته از قوانین دستوری و فرمولهای
زبانشناختی است .ولی با بهرهگیری از شیوههای دستوری ،سه جنبة اساسی از متن
روایت را که به جنبههای معنایی ،نحوی و کالمی مشهور است ،مشخص میکند و با
تمایز آنها از یكدیگر به جنبة نحوی روایت میپردازد (اسكولز.)160 :1379 ،
از دیدگاه تودوروف تنها میتوان از راه قیاس نظام نشانههایی که در داستان است با
نظام نشانههای زبان به کنشهای ویژهای در شناخت متن دست یازید .از این دیدگاه،
نحو یا قوانین ساختمان جمله  ،الگوی اساسی قوانین روایتی است (اخالقی.)68 :1372 ،
بنیان کار وی در این شیوه از تحلیل ساختاری بر تجزیة متن به واحدهای تجزیه استوار
است .بر این اساس او دو نوع آرایش مهم را مشخص میکند که عبارت است از :الف)
نظم منطقی-زبانی ب) نظم فضایی (تودوروف.)26 :1379 ،
نظم منطقی-زبانی ،نظمی است که در کتابهای داستانی کالسیك کاربرد بیشتری
داشته است .تودوروف پس از تجزیة متن و فروکاستن آن به مقولههای اسم خاص
(شخصیت) ،فعل (کنش) و صفت (ویژگی) با توجه به مقولههای ثانویة دستور زبان به
تقابل وجه اخباری و تمامی وجوه دیگر قصه اشاره میکند.
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وجه اخباری از نگاه تودوروف در جریان روایت ،حالت گزارهای است که فعل در آنها
واقعاً به انجام رسیده است و اگر وجهی اخباری نیست به این دلیل است که فعل واقع ًا
انجام نشده و فقط عملی بالقوه است به طور مجازی (اخوت)260 :1371 ،؛ لذا تودوروف
وجوه روایتها را اینگونه دستهبندی میکند:
التزامی
اخباری
وجه خواستی
تمنایی
شرطی

غیر اخباری
وجه فرضی

اخوت 24 :1370 ،و .) 85

 .3تحليل ساختاري رسالة عقل سرخ
در تحلیل روایی عقل سرخ سهروردی بر مینای نگرش تودوروف ،ابتیدا بیه بییان طیرح
کلی روایت پرداخته میشود و پس از گذری اجمالی بر طیرح ،بحیث راوی ،سلسیله و
زمان با توجه به شگردهای منحصربهفرد سهروردی ،مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت:
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یشفرض
از سویی تودوروف در باب زبان روایت نیز به سه عنصر معتقد است که عبارت
است از -1 :ترتیب :تودوروف م عتقد است که زمان روایت یعنی سخن با زمان روایت
شده یعنی داستان ،توازن دارد و همین امر باعث زمانپریشی است .نمود برجستة آن در
پیشواز و بازگشت زمانی است -2 .ازای زمانی :در اینجا باید زمان عمل نقل شده با
زمان عمل روایتشده سنجیده شود -3 .بسامد که شامل روایتهای الف)
تكمحور(شخص واحد ،رخداد واحد) ب) چندمحور (چندین شخص ،یك رخداد)
ج) تكرارشونده (شخص واحد ،چندید رخداد) است (تودوروف 59 :1379 ،تا .)61
البته باز تأکید می شود که تودوروف ضمن برشمردن این موارد ،معتقد است که این
دستور خاص و نیز دستورهای دیگر تحلیل روایت را نمیتوان بدون تمسك به سطح
معنایی به شیوهای مطلوب توصیف نمود و با پیچیده شدن داستانها ،دستور زبان آنها هم
باید گرایش بیشتری به معنا داشته باشد (اسكولز 161 :1379 ،تا 163؛ احمدی 83 :1380 ،و

 3-1طرح
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علت خلق این داستان ،سؤال یكی از دوستان است که میپرسد آیا مرغان زبان یكیدیگر
را میدانند .راوی پاسخ مثبت میدهد .دوست دوبیاره میپرسید« :تیو را از کجیا معلیوم
گشت؟» راوی پاسخ میدهد که آفریدگار در ابتدای آفرینش او را بیه صیورت پرنیدهای
آفریده بوده است و او در آن والیتی که بوده با دیگر پرندگان سیخن میگفتیه و سیخن
دیگران را نیز میفهمیده است .دوست سرانجام میپرسید« :آنگیه مقیام تیو بیدین حیال
چگونه رسید؟» راوی اینگونه آغاز میکند کیه روزی صییادان قضیا و قیدر دام تقیدیر
گسترانیدند و مرا اسیر کردند و به والیتی دیگر بردند .آنگاه دو چشم مرا بستند و برایم
ده نگهبان قرار دادند .سپس مرا در عیالم تحیّیر بداشیتند ،چنانكیه آشییان خیویش و آن
والیت و هرچه معلوم بود فراموش کردم و میپنداشتم که من پیوسته خود چنین بودهام.
پس از مدتی مقداری چشمهایم را باز کردند .سپس آرامآرام تمام چشمهایم را گشیودند
و جهان را به من نشان دادند و من همیشه آرزو داشتم که لحظهای محافظان مین غافیل
شوند و من بتوانم پرواز کنم .تا اینكه روزی محافظان را غافل دیده و به گوشیهای فیرار
کردم و به طرف صحرا رفتم .در آنجا شخصی را دیدم که روی و موی سیرخ داشیت و
او را جوان خطاب کردم .وی گفت که پیر و اولین فرزنید آفیرینش اسیت و بیه وسییلة
کسی که من را اسیر گردانیده به چاه سیاه افتاده است و از آنجا که نیورانی میباشید در
برابر تاریكی این چاه (دنیا) سرخ مینماید .از وی پرسیدم که از کجا آمیده اسیت؟ پییر
پاسخ داد :از پشت کوه قاف و گفت که آشییان تیو نییز آنجیا بیوده ولیی تیو فرامیوش
کردهای؛ سپس توضیح داد که سیاح است و هفت چیز عجیب دییده اسیت کیه عبیارت
است از :کوه قاف ،گوهر شبافروز ،درخیت طیوبی ،دوازده کارگیاه ،زرة داوودی ،تییغ
بالرک و چشمة زندگانی .دربارة هر کدام از این عجایب سؤال کردم و آن پیر پاسخ داد.
پس از توضیح دربارة درخت طوبی ،داستان «زال» و «رستم و اسفندیار» را بیاز گفیت و
سرانجام گفت :راه بازگشت به آشیان اصیلی ،شستشیوی بیدن در آب چشیمة زنیدگی
است .پس از نقل این ماجرا ،دوستی که برایش این روایت را نقل کردم ،مرا پیر و میراد
خود قرار داده خواست که در خدمت من باشد.
 3-2راوي

راوی این داستان اول شخص است و از خود با ضمیر «من» یاد میکند .اما داستان دارای
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دو راوی میشود :راوی اول که روایت را آغاز میکند و راوی دوم ،پیر ،کیه در جرییان
سؤال و جواب ،دو داستان فرعی را مطیرح میکنید و آن داسیتانهای «زال» و «رسیتم و
اسفندیار» است .قابل توجه است که راوی دوم مانند دانای کل عمل ،و روایتهیای خیود
را تحلیل میکند به گونهای که خواننده آگاه میشود کیه ایین راوی بیه ابتیدا و انتهیای
داستان آگاه است و به درونیات آن اشراف دارد.
نكتة مهم و جالب توجه ،رابطة این دو راوی با یكدیگر است .در ایین داسیتان سیه
شخصیت هست :دوست که سؤالی از راوی اول میپرسد و پیر سرخ روی و میوی کیه
راوی دوم است .بین دو راوی مشابهت وجود دارد )1 :هر دو در پس کوه قاف زنیدگی
میکردهاند )2 .هر دو به وسیلة یك شخص واحد اسیر شدهاند )3 .هر دو در یك مكیان
گرفتارند« :اما آنکس که تو را در دام اسیر گردانید و این بندهای مختلف بر تیو نهیاد و
این موکالن بر تو گماشت ،مدتهاست تا میرا در چیاه سییاه انیداخت» (سیهروردی:1380 ،
 ،228خ .)1درجة اهمییت سیه شخصییت داسیتان دوسیت ،راوی اول و پییر بیه ترتییب
اینگونه است -1 :راوی  -2پیر  -3دوست .در نگاه اول به نظیر میرسید کیه شیخص
سوم یعنی دوست ،کامالً فرعی است و تنها در ابتدا و انتهای داسیتان حضیور دارد .امیا
حضور او گرهگشاست؛ بدین مفهوم که این دوست در ابتدای روایت بیا پرسیش خیود،
آغاز روایتِ راوی را شكل میدهد و ارتباط این دو ،مانند ارتباط جاهیل و عیالم اسیت.
سپس راوی داستان گرفتار شدن خود را بیان میکند و مالقات خود را با پیر بیهتفصییل
باز میگوید .در طی این مالقات و گفتگو متوجه میشویم که رابطة راوی و این پیر نییز
مانند رابطة جاهل و عالم است .جالب اینجاست که سرگذشیت هیر دو نییز ماننید هیم
است .ارتباطهای فعلی و کنشی آنها هم همانندنید؛ یعنیی همیان فعلیتیی کیه در ابتیدای
داستان ایجاد میشود -مبنی بر اینكه بین دوست و راوی سؤال و جواب انجام میشود-
هنگام مالقات راوی و پیر نیز رخ میدهد؛ پس پیر نقش نجاتبخش راوی را بیر عهیده
دارد( :نشان رسیدن و مراحل رسیدن به کوه قاف توسط او بازگو میشیود) و راوی نییز
در انتهای داستان نقش نجاتبخشی دوست را بر عهده میگیرد .در واقع دوسیت ،راوی
را به عنوان پیر و مرشد خود برمیگزیند« :چون با آن دوست عزیز این ماجرا بگفتم ،آن
دوست گفت تو آن بازی که در دامی و صید میکنی ،اینك مرا بر فتراک بند که صییدی
بد نیستم» (همان ،238 ،خ 12تا .)15

پس نمایش رابطة این سه شخصیت چنین است:
رابطة دوست و راوی
ابتدای داستان
رابطة راوی (شاگرد) و پیر (مالقات با پیر)
میانة داستان
رابطة دوست و راوی (راوی حكم پیر میگیرد)
پایان داستان
پس با مقایسة این شباهتها و داللتهای درونمتنیی میتیوان نتیجیه گرفیت کیه از
لحاظ فرمی اگر شاگرد با عالمت  ،Cراوی با عالمت  Aو پییر بیا عالمیت  Bمشیخص
شود ،در نتیجه در همانندی نقش پیر و استاد  B=Aو در هماننیدی نقیش اسیتاد بیودن
 A=Cخواهد بود.
از طرفی در جایگشتهای شخصیتی ،کیه در ایین رواییت بیا آن روبیهرو هسیتیم،
میتوان به دلیل نقشپذیریهای یگانه و همسیانیهای کنشیی کیه در درون داسیتان بیا آن
روبهروییم به فرمول  A =B =Cدست یافت؛ بدین مفهوم که در این داسیتان ،راوي اول
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و راوي دوم و دوست یك شخص هستند و در واقع سهروردی بیا بیه کیارگیری ایین
شگرد ،هم به گونهای راوی سیّال را به همان شیوهای به کار بیرده اسیت کیه بعیدها در
شیوة روایتپردازی آثار مدرنی چون "سه قطره خون" اثرهدایت مشاهده میشود ،و بیه
تعبیری ،سهروردی در بخش پرداختِ راوی ،هنجیارگریزی از سییاق روایتهیای معاصیر
خویش داشته است و از طرفی با این شگرد ،خود را نمادی از عقل دانسته اسیت؛ زییرا
راوی خود را زمانی باز (پرنده) میداند که تغییر صورت داده و در بند است .راوی دوم
نیز ،که خود را عقل اول معرفی میکند ،مدعی است کیه تغیییر صیورت داده و در بنید
است« :گفت ای فرزند ،این خطاب به خطاست .من اولین فرزند آفرینشیم»؛ پیس راوی
همان شیخ ،و سائل نیز خود راوی است ،یعنی ،سائل بودن بخشی از شخصییت اوسیت
که از وجه دوم که میتوان از آن تعبیر به "دل عیارف" کیرد ،سیؤال میپرسید و پاسیخ
میشنود .این روایت از لحاظ زاویة دید نیز از دیدگاه من  -راوی بیان میشیود .امیا در
این داستان ،تغییر نقطة دید وجود دارد و زاویة دید از راوی به پیر تغییر میکند.
 3-3سلسلههاي روايت

سلسلة اول (مرحلة تعادل اولیه)

در آشیان و والیت خود آزاد و رها بودن و با دیگر
پرندگان زندگی کردن

تحليل و بررسي رسالة «عقل سرخ» شيخ اشراق ،بر اساس نظرية...
 .1من (راوی) به صورت بازی بودم (همان ،226 ،خ.)12
 .2روزی صیادان قضا و قدر دام تقدیر گستردند (همان ،خ 14و .)15

سلسلة دوم

 .3اسیر شدم و به والیتی دیگر منتقل شدم (همان ،227 ،خ.)1

.4دو چشم مرا بستند و ده نگهبان برایم گذاشتند (همان ،خ 2تا .)4
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 .5مرا در عالم تحیر بداشتند؛ چنانكه آشیان خویش و آن والیت و
هرچه معلوم بود ،فراموش کردم و میپنداشتم که من پیوسته خود
چنین بودهام (همان ،خ 5تا.)7
سلسلة دوم ،شامل حادثهای است که تعادل داستان را برهم میزند .خوانندة داسیتان
عقل سرخ پس از خواندن مرحلة اسیر شدن راوی ،درمییابد کیه پییش از ایین مرحلیه،
راوی ،که به صورت پرندهای بوده است در والیتی زندگی میکرده که در آنجا آشییان و
زندگی خوشی داشته است .هرچند این مسأله به صورت موجز طی پاسیخهایی کیه بیه
دوست میدهد بیان شده است به صورت گذشتهنگر درون داستانی نیز در سلسیلة دوم،
قضیة پنجم ،تكرار میشود.
 .1پس از مدتی ،آرام آرام ،چشمهایم را گشودند (همان ،بند.)3
 .2من منتظر فرصتی برای رهایی بودم (همان ،خ 12تا .)15
.3روزی موکالن را غافل دیده به گوشهای خزیدم (همان ،خ.)18
سلسلة سوم
 .4به سوی صحرا رفتم (همان ،228 ،خ.)1
 .5شخصی را دیدم که روی و مویش سرخ بود (همان ،خ 1تا .)3
در این قسمت ،شاهد یك حرکت هستیم که روایت را به سیمت و سیوی "تعیادل"
سوق می دهد .استفاده از غفلت محافظان و گریز به طرف صحرا ،حرکت راوی اسیت و
همچنین حرکت داستان است برای گذر از ناپایداری به وجود آمده در داستان.
 .1پیر از جایگاه خود میگوید (همان ،229 ،خ.)1
 .2پیر از عجایب هفتگانه میگوید (همان ،خ.)1
سلسلة چهارم  .3پیر راه بازگشت به آشیان اصلی را نشان میدهد(همان ،238 ،خ.)1
 .4پایان روایت
 .5دوست ،راوی را به عنوان مراد خود انتخاب میکند(همان ،خ 12و.)13
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در این سلسله ،که آخرین قسمت داستان است ،قاعدتاً این انتظار میرود که باید بیه
تعادل ثانویهای دست یافت؛ اما اینگونه به نظر میرسد که رواییت ناتمیام بیاقی مانیده
است .راوی در انتهای داستان ،پس از اینكه پیر ،راه گذشتن از کوه قیاف و رسییدن بیه
والیت اصلی او را به او نشان میدهد ،نمیگویید کیه پییر چیه شید و بیه کجیا رفیت.
سرانجام پیر مبهم باقی میماند و داستان دوباره به زمان اولیة داستانی و نزد دوسیت بیاز
میگردد .البته شاید این از مقتضیات داستانهای آن دوره اسیت کیه شخصییت داسیتانی
رسالتی بر عهده دارد و برای به انجام رساندن آن وارد داستان ،و سپس بیدون نشیانهای
خارج میشود؛ اما میتوان قضیة سوم از این سلسله را پیشیگویی بیرای تعیادل دوبیاره
دانست .این قضیه آیندهنگر است« :هر که بدان چشمه غسل کند ،هرگیز محیتلم نشیود.
هر که معنی حقیقت یافت بدان چشمه رسید .چون از چشمه برامید ،اسیتعداد یافیت....
اگر خضر شوی ،آسان توانی گذشتن» (همان ،خ 7تا .)11
میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که سیهروردی پاییان داسیتان خیود را کیه بیهرغم
ظاهرش تعادلی در خود ندارد بیه طیرزی هنرمندانیه ،نیمیه رهیا کیرده و بیا توجیه بیه
توضیحاتی که داده است ،خواننده را مختار میسازد که خود ،پایان داستان سیلوک او را
تشخیص دهد .این شگرد در واقع ابتكاری است که سیهروردی در داسیتان خیود از آن
استفاده کرده است؛ زیرا در دورة او ،معموالً داستانها به صیورت حكایتهیایی اسیت کیه
دارای پایان و نتیجهگیریهای اخالقی یا فلسفی است و در نتیجه ،قطعاً پاییانی کالسییك
دارد .اما سهروردی در این داستان ،از شیوهای بهره گرفته است کیه امیروزه در رمانهیای
مدرن ،شاهد آن هستیم.
 3-4زمان

بر اساس نگرشهای روایتپردازان جدید ،یكی از مهمترین پارادایمهیای تحلییل رواییی،
بحث تحلیل زمان روایت است که در موارد بسیاری موجبات نتایج منحصیربهفیردی در
تطبیق آن با محتوای روایت دارد .همانگونه که پیش از این نیز یاد شد ،ناقیدان روایتهیا
در این شیوه ،روشهای خاصّی را پیشنهاد میکنند که هر کدام از آنها میتواند بیه عنیوان
معیار معتبری در این تحلیل مورد توجه قرار گییرد؛ ایین روش ،حاصیل کشیف رابطیة
مستقیم میان زمان گاهشمارانة سطح داسیتان و زمیان اسیت .پیس در نتیجیه در مبحیث
تحلیل زمان روایت ،باید زمان داستان را در سه ساحت نظم 20،بسامد 21و تداوم 22میورد

تحليل و بررسي رسالة «عقل سرخ» شيخ اشراق ،بر اساس نظرية...

بررسی قرار داد (حری .)57 :1387 ،هر کدام از ساحتهای مورد اشاره با توجیه بیه رواییت
عقل سرخ بدین صورت خواهد بود:
 3-4-1نظم

 3-4-2تداوم

در نظرگاه روایتشناسی به رابطة بین زمانی که هیر روییداد در دنییای واقعیی بیه درازا
کشیده و زمانی که روایت بیان میشود ،تداوم میگویند ،لذا تداوم به میا ایین اجیازه را
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نظم به چگونگی آرایش زمانی رویدادها و کنشهای هر رمیان مربیوط میشیود .ممكین
است راوی رویدادها را بر اساس ترتیب رخدادن آنها روایت کند و ممكین اسیت ایین
نظام در سطح روایت به هم بخورد .در این صورت در سیطح رواییت ،زمانپریشیی رخ
خواهد داد که آن را در دو بخش گذشتهنگر 23و آیندهنگر 24بخشبندی میکنند .بیا ایین
توضیح دربارة داستان عقل سرخ نیز بایید گفیت کیه ایین رواییت ماننید دیگیر رسیائل
سهروردی چون رساله الطیر ،تقریباً از میانة داستان آغاز میشیود و ابتیدای داسیتان ،کیه
مرحلة آزادی و پیش از اسارت است به صورت بسیار کوتاه بییان میشیود و توضییحی
دربارة آن ارائه نمیشود .زمان ابتدایی آن ،زمانی انتزاعی و فلسفی است؛ راوی به زمیان
خاصی در گذشته ارجاع نمیدهد بلكه فقط میگوید :در ابتیدای حالیت ،چیون مصیور
بحقیقت خواست کیه بنییت میرا پدیید کنید میرا در صیورت بیازی آفریید (سیهروردی،
 ،1380:226خ )11و این زمان در گذشتهای بعید و دور از دسیت اسیت .بیه هیر حیال در
ابتدای داستان ،زمانپریشی و بازگشت به عقب وجود دارد .در قضییة پینجم از سلسیلة
دوم داستانی ،گذشتهنگر درونداستانی مشاهده میشود« :آنگه مرا در عالم تحیر بداشتند؛
چنانكه آشیان خویش و آن والیت و هر چه معلوم بود فراموش کردم و میپنداشتم کیه
من پیوسته خود چنین بودهام» (همان ،227 ،خ 5و .)6غیر از این بازگشت ،داستان بر تیوالی
خطی خود ادامه مییابد ولی در بنید پینجم میتن ،ص ،229نییز بیا گذشیتهنگر روبیهرو
هستیم .گفت «از پس کوه قاف که مقام من آنجاست و آشیان تو نیز آن جایگه بیود امیا
تو فراموش کردهای ».کارکرد ایین گذشیتهنگر ،تحرییك و تحیریض راوی اسیت بیرای
گذشتن از کوه قاف و رسیدن به اصل خود .پیس از ایین خیروج از تیوالی خطیی نییز،
روایت دوباره یك آیندهنگر درونداستانی دارد؛ یعنی رواییت دوبیاره بیه زمیان گذشیتة
داستانی باز میگردد و در آنجا داستان به پایان میرسد.
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میدهد که تشخیص دهیم کدام رخدادها یا کارکردهای داستان را میتیوان گسیترش داد
یا حذف کرد! لذا طبق قواعدی میتوان این نتیجه را گرفت کیه راوی در کیدام پیاره از
داستان ،میباید به روایت خود سرعت بخشد و در کدام جایگاه با تأمل بیشیتر حرکیت
کند! حال تمرکز بر یك پاره از واقعه و شرح مفصل آن ،شیتاب منفیی 25داسیتان نامییده
میشود و بالعكس عبور سریع از هر واقعه و اختصاص دادن پارة کمی از داستان بیه آن
واقعة طوالنی ،شتاب مثبت 26نامیده میشود .داستان عقل سرخ ،نقل روایتی است کیه از
زمان بیآغاز ،آغاز میشود و تا حال ادامه دارد .فقط نكته در این است کیه میدت زمیان
نقل این ماجرا شاید به اندازة یك روز ،طول کشیده باشید؛ هیر چنید آشیكارا نمیتیوان
برای آن مدرکی ارائه کرد.
در قسمتهای مختلف داستان ،جنبههای مختلفی از تداوم ،مورد توجه قیرار میگییرد.
مثالً در آنجا که راوی به دوست خیود میگویید کیه پرنیدهای بیوده اسیت و بیا دیگیر
پرندگان گفتگو میکرده (همان .)226 ،پنج خط اول بند دوم ،شیاهد شیتاب مثبیت و در
نتیجه حذف زمانی هستیم که به صورت چكیده خود را نشیان میدهید .همیین شیتاب
مثبت و حذف زمانی در انتهای داستان نیز دیده میشیود بیا ایین تفیاوت کیه در پاییان
داستان ،شتاب داستان ،موجب تقطیع زمانی شده است؛ یعنیی رواییت از زمیان گذشیتة
دور و نزد پیر به گذشتة نزدیك و نزد دوست باز میگردد و زمان بیین ایین دو مرحلیه،
حذف شده است .در بقیة موارد داستان شتاب ثابت دارد.
 3-4-3بسامد

بسامد نیز به تعداد دفعات تكرار حوادث سیطح داسیتان و تكیرار نقیل آن حیوادث در
سطح متن گفته میشود .در بسامد مفرد ،راوی ،رخدادی را کیه ییك بیار اتفیاق افتیاده
است ،یك بار نقل میکند یا رخدادی را که  nبار تكرار شده است  nبار بیان میکند .در
بسامد مكرر شاهدیم که راوی ،رخدادی را که ییك بیار اتفیاق افتیاده اسیت؛ چنید بیار
روایت میکند .ارزش این بسامد این است که هیر روییداد ممكین اسیت توسیط افیراد
مختلف و با دیدگاههای مختلف بیان ،و ییا توسیط ییك شیخص در زمانهیای مختلیف
روایت شود کیه در اینجیا بیا دییدگاههای مختلفیی روبیهرو خیواهیم شید (Genette,
) .1980:14-15در داستان عقل سرخ از انواع بسامد ،نوع بسامد بازگو قابل ذکر اسیت .در
بند سوم داستان (سهروردی )227 :1380 ،آنجا که راوی میگوید ...« :چیزهیا میدییدم کیه

تحليل و بررسي رسالة «عقل سرخ» شيخ اشراق ،بر اساس نظرية...

دیگر ندیده بودم و آن عجب میداشتم تا هر روز بتدریج قدری چشم مین زییادت بیاز
میکردند» ،بسامد از نوع بازگو است.
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 .4نتيجهگيري
از مهمترین ویژگیهای آثار سهروردی ،گرهخیوردگی نحیوة بییان روایتهیا بیا جهیانبینی
اشراقی اوست که در رسائل او مشهود است .سهروردی عالوه بر اسیتفاده از ظرفیتهیای
نمادین عناصر داستان و همچنین به کارگیری بُعد رمزگونة مفاهیم در اثیرش ،سیعی در
به کارگیری فرم در جهت خدمت به معنای مقصود خود دارد و در این شیوه نسیبت بیه
دیگر متفكران زمان تا حدودی پیشرو است.
در این پژوهش با توجه به ظرفیتهای ساختاری رواییت عقیل سیرخ ،سیعی شید بیا
روش تحلیلی تودوروف در قرائت ساختاری متن به دریافتهای جدیدی از این اثر اشاره
شود .مفهوم یكسانی راویهای چندگانه ،که شگردی نوین و تا حیدّی پیچییده اسیت در
طرح راوی این داستان هست .سهروردی با بهرهگیری از شگردی ویژه در بییان داسیتان
از زبان یك راوی که به صورت تكنیكی در چند شخصییت ارائیه شیده اسیت ،رواییت
خویش را به سطح پیشرفتة داستانها و رمانهای امروزی نزدیك میکند.
از سویی ،بیان سلسلههای چهارگانه در طرح رواییت ،همسیان بیا رویكیرد اشیراقی
سهروردی است و علیرغم سنت روایتپردازی کالسیك در بستهبودن روایت و ایجیاد
پایان درست و متقن در آن ،سهروردی سعی در ایجاد پایانی باز بیرای رواییت خیویش
دارد که به خواننده این اجازه را خواهد داد که در جهیت برداشیت خیویش از داسیتان،
پایان روایت را تعیین کند .این شیوه نیز عالوه بر اینكه تا حیدودی جدیید و میدرن بیه
نظر میرسد به نوعی بیه اصیالت خواننیده تأکیید دارد کیه بیا توجیه بیه درک اندیشیة
سهروردی از انسان به مثابة موجودی مختار و متفكر و اصیالت اندیشیة وی بیه عنیوان
خلیفة خدا ،این تلقی ایجاد میشود که سهروردی با به کارگیری هوشمندانة ایین روش،
سعی در ایجاد فضای تشخیص و اراده و همچنیین بهیا دادن بیه تفكیر مخاطیب دارد و
روایت خویش را ناخواسته به یكی از داستانهای تكنیكی مدرن نزدیك نموده است.
در بهرهگیری از عنصر زمان نیز خروج از توالی خطی ،که ویژگی آثار میدرن اسیت،
مشاهده میشود .سهروردی با توجه به عبور از چهارچوب روایتپردازیهای کالسییك
به سمت ایجاد فضایی متفاوت در روایت حرکت میکند که به فرایندهای داسیتانپردازی

مدرن بسیار نزدیك است .در مجموع سهروردی سعی میکند تفكیر جدیید خیود را در
حوزة فلسفة اشراق ،که با رویكردی نو و متفاوت از دیگر اندیشمندان به ظهور رسیانده
است با فرمی جدید و متفاوت بیان کند که این همسانی اندیشه و شیوة بیان داسیتان ،او
را در طرحریزی اندیشة نو و تحول فكری مخاطبان یاری میرساند.
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In this study, efforts have been made to analyze and study the
narrative and structural integrity of Aql-e Sorkh treatise of the
acclaimed Iranian philosopher and mystic, Shahab Ed-Din
Sohrawardi, based on narrative norms and the theory of literary critic,
Tzvetan Todorov. Upon the consideration of role models and the
grammar of the text, it was concluded that Sohrawardi has made use
of the unity of narrators and has expressed four series in a narration
which matches the approach of Illuminism school of thought, and has
taken advantage of the element of time to exit the linear repetition,
while getting close to modern narrations.
Key terms: Narrations authored by Sohrawardi; analysis of Aql-e
Sorkh based on Todorov theory, new literary theories and
classical Farsi literary texts

Reflection of a number of Zarvani beliefs
in Khayyam’s quatrains
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Abstract

Key terms: Khayyam and Zarvani tradition, teachings of Zarvan
tradition in classical Farsi poems, determinism,
constellations, and Farsi poetry
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The acclaimed Iranian poet, philosopher, and mathematician,
Khayyam, has presented his views on the universe and mankind in the
few quatrains which he has left behind. Some of his remarks and
thoughts are rooted in ancient culture of Iran. Topics such as time, and
the impact of the sky and stars on human life, which have been
mentioned in Khayyam’s quatrains, reflect on that culture. Zarvan is
an Iranian tradition, which considers the universe to be based and
rooted in time. In this tradition, the sky and constellations leave an
irrefutable impact on man’s life and mankind has no authority in the
fate which has been registered for him. Obviously, such teachings had
captured the attention of a thinker life Khayyam. In this article, topics
such as destination and its functions, and fate, and return to infinity in
Khayyam’s quatrains, and the works that have remained from Zarvan
tradition, have been compared, and the impact of such beliefs on this
poet have been manifested.
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Hussein Monzavi is one of Iran’s contemporary poets, who have left
behind a number of works in verse within the framework of new and
old poetic styles. His odes are among the best poems composed by
this poet. This study considers the bond between the rhythm and
content of his poems. In majority of his poems, he has made use of
conventional themes which match the poetic rhythm. In other words,
he has made use of cheerful rhythms for reflection of joy and fervor
and has used mild rhythms for sad themes such as complaints and
separations. Moreover, in an effort to attain goals, and to coordinate
rhythm and content, he has used terms, syllables, metrical standstills,
rhythmical choices, and appropriate rhymes and rows. Meanwhile, in
a number of rare cases, he has chosen cheerful rhythms for sad
themes, which have not been considered in this study.
Key terms: Contemporary Farsi poetry and rhythm, contemporary
Farsi odes and rhythms, odes of Hussein Monzavi and
their rhythm

Reduction of temporal rules within the framework of
grammatical outlines in the poems of Nima, Shamlou,
Akhavan, Shafiee Kadkani, Foruq, Sepehri, and Hamid
Mosaddeq
Leila Kordbache. PH.D.
Hussein Aqa Husseini Dahaqani. PH.D.
Seyed Morteza Hashemi Baba Heydari. PH.D.

Abstract

Key terms: Poetic language and grammar; reduction of rules and
contemporary poems; an inclination toward ancient
poetry, and contemporary poems; outlines in
contemporary
poems
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Reduction of rules of the standard language; derailment from the rules
governing the association of terms; addition of outward rules to the
standard language; rearrangement of the grammar of sentences and
adoption of inward changes in the standard language are a string of
approaches considered by the majority of poets to attain a poetic
language. Reduction and addition of rules lead to prominence and
distinction of the poetic language. The changes made by contemporary
poets in the framework of grammatical outlines, in majority of cases
lead to a return to ancient forms of language and is known as one of
the subgroups in the reduction of temporal rules that has distinguished
the language of a number of present day poets. This study, via
adoption of a formalist approach has taken into consideration the
poetic language of Nima Youshij, Ahmad Shamlou, Mahdi Akhavan
Saales, Shafiee Kadkani, and Foruq Farokhzad. Sohrab Sepehri, and
Hamid Mosaddeq and their focus on the ancient literary models in the
framework of grammatical outlines; as well as the impact of this
factor on distinction of their poetic language. The study has shown
that the focus of this group of contemporary poets on the framework
of grammatical outlines has usually been coupled with a tendency
toward the linguistic achievements of ancient literature.
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This article revolves round the features and types of contemporary
short allegorical tales. In the contemporary literary tales, each of the
authors have made use of techniques of contemporary story telling
while also benefitting from ancient narration approaches and
techniques such as figurative speech. The contemporary authors,
based on their aesthetical goals, and at times for the purpose of
concealing their critical concepts, have resorted to figurative speech.
Meanwhile, there are structural and theme-related differences between
the ancient and contemporary allegorical tales. In ancient allegorical
tales, the author or the poet usually presents an interpretation of the
allegory at the end of the allegorical tale. However, the contemporary
story writers leave attainment of an understanding of the allegorical
tales to readers. The contemporary authors precisely study and narrate
the initial layer of the story, which is usually not the case in ancient
allegorical tales. The ancient narrative authors and poets made use of
the allegory to teach and reinforce their thoughts and ideas, while the
contemporary authors make use of allegories in order to present
social, political, and philosophical criticisms. The contemporary short
allegorical talks, based on their narration structure and literary type,
are divided into realistic short figurative tales, figurative tales based
on magical realism, fables, figurative tales, and satirical figurative
tales. The majority of themes of theses contemporary short allegorical
tales revolve round social and political topics, which have been
narrated based on a critical and at times bitter outlooks.
Key terms: allegory, contemporary short tales, realism in
contemporary tales, short tales and criticism of social and
political topics of importance, short fables in Farsi

Readout of sociological criticism of literary texts in Iran
with reliance upon scientific articles
Ahmad Razi. PH.D.
Abdullah Raaz

Abstract

Key Terms: sociological criticism of literary texts; scientific articles
and literary criticism; consideration of topics of concern;
and social realities in literary studies
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The sociological criticism of literary texts intends to go beyond some
of the apparent and contextual similarities and to present a critical
interpretation of the reality that is reflected in the literary text. Within
each of the approaches for sociological criticism of literature, the
relationship between the literary text and societal realities is at times
depicted within the framework of an intricate and indirect framework,
while at other times being displayed as an analogous and direct
relationship. Given the promotion of sociological criticism of literary
texts, and a rise in inclination toward sociological criticism of
literature in Iran; assessment of the works and accomplishments of the
researchers of this domain for presentation of a true image of the
current situation and perception of its capacities and shortcomings is a
must.
In this article, via adoption of descriptive-analytical methodology,
efforts have been made to take into account the scientific articles
which have been published in this domain in Iran in the past two
decades. Also efforts have been underway to select thirty articles to
study the quality of literary text, and the level of precision in
purposeful implementation of the theories, in a bid to identify the most
important shortcomings and defects of the sociological research on
literature in Iran, and to analyze the factors that impact this trend.
According to findings, the sociological studies on literary texts in
Iran, despite their diversity, lack creativity in implementation of
theories. One of the other shortcomings in this realm is the fragility of
critical thoughts; focus on a shallow presentation of relationship
between the text and community; indifference toward the structural
relationship and concurrently
maintenance of a dialectical
relationship between the form and content of the literary text;
severalty of theories; an inappropriate understanding of the
relationship between the text and theory; fragility of methodology; an
inclination toward diminution; misunderstanding of texts; and lack of
unity between the theories and implementation of theories.
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