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نرگس باقري
استاديار زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه وليعصر (عج) ،رفسنجان
*

پريوش ميرزائيان

چکيده

كليدواژهها :پژوهشهای ادبی زنان ،فمینیسم در پژوهشهای معاصر ،نقد ادبی و زنان.

تاریخ دریافت مقاله1392/5/14
* کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

تاریخ پذیرش مقاله1393/7/26 :
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این مقاله با نگاهی بر پژوهشهای ادبی از سال 1313تا ،1391که به هر نحو و یا دیددگاهی ،زن
را محور اصلی خود قرار دادهاند ضمن اینكه چگونگی و بسامد آنها را نشان میدهد ،تكرارهدا،
غیابها و جاهای خالی و بررسینشده را نیدز مشدخ مدیکندد .همنندین تدالش شدده اسدت
نمودارها و جدولها خوانش و تحلیل شود .بررسی پژوهشها سیر صعودی آنها را نشان میدهد.
پژوهشگران زن بیش از مردان در پی بررسی و تحلیل زن در ادبیات ایدران بدودهاندد ،همنندین
آمار بیانگر این است که در حوزه آثار کالسیك نظم بر شاهنامه بیشترین میزان پدژوهش انجدام
گرفته است .همننین خأل پژوهش زنمحور به طور علمی در مورد شعر کالسیك زنان (رابعده
و مهستی گنجهای) به چشم میخورد .بین متون نثر ،هزارویكشب بیشترین میزان پژوهش را به
خود اختصاص داده ،همننین حوزه ادبیات داستانی برای پژوهش زنمحور بیشترین استقبال را
داشته است .سیمین دانشور به عنوان اولین نویسدنده زن ایراندی بیشدترین پژوهشدها را در ایدن
بخش به خود اختصاص داده است .در شعر معاصدر خدأل پژوهشدی کده در مدورد شدعر زندان
کالسیك بود ،احساس نمیشود و بیشتر شعرهای زنان معاصر مشهور ،مورد نقد و بررسی قرار
گرفته و شعر پروین به عنوان پیونددهنده شعر کالسیك و معاصر بیشترین آمار را داشته است.
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 .1مقدمه
در فرهنگ انگلیسی آکسفورد واژه فمینیست با دو معنی دیده میشود :به عندوان صدفت
«وابسته به فمینیسم ،یا به زنان» و به عنوان اسم .فمینیست ،مددافع فمینیسدم اسدت و در
تعریف فمینیسم معانی مثل «در جهت یا وابسته به زن یا به زنان ،مرکب از زندان ،تقبدل
شده به وسیله زنان» و «مشخصات ویژه یا مناسب برای زنان ،زن صفت ،زنمانند» آمدده
است .به گفته روت رابینز قدیمیترین معانی فمینیسم که در انگلیسی ثبت شده است ،آن
را «وضعیت زن بودن» و «مؤنث یا واژه یا سیمای زن» میشناساند .به نظر او این واژه به
بیولوژی و زبان برمیگردد و از طبیعت به فرهنگ ،از بدنها به رمزهدای رفتداری ،شدامل
رفتار زبانی انتقال مییابد و پیش میرود (رابینز .)23 :1389 ،شروع دیددگاه فمینیسدتی در
غرب به نیمه قرن هفدهم و اوایل قرن هجددهم برمدیگدردد (خسرویشدكیب.)82 :1389 ،
تاریخ شكلگیری امواج فمینیسم را میتوان به این شرح در نظر گرفت :از سال  1630تا
 ،1780اعتراضهای جسته گریخته و دایمی زنان نسبت به وضعیت خود و جامعه کدالن،
از سال 1780تا  ،1790دوران آزادیخواهانه تاریخ زنان غدرب ،از سدال  1790تدا ،1840
کوشش سازمانیافتهتر زنان برای بهبود وضع اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،از  1840تدا
 ،1920حرکت حرفهای زنان برای احقاق حقوق خدود از جملده حدق ر ی ،از  1920تدا
 ،1960اوج اعتراضددهای فمینیسددتی در قالددب نظریددهپددردازی ،از  1960تدداکنون ،طددرح
پرسشهای فمینیستی از سدوی زندان فعدال و دانشدمندان و ارائده راهحلهدا و پیشدنهادها
(پیشدگاهیفرد« .)116 :1389 ،امروزه فمینیسدم بده یكدی از فعدالترین حرکتهدای سیاسدی و
فرهنگی تبدیل شده که بحق بنیادهای فكری ،دینی ،روانشناسدی ،ادبدی ،و هندری را بده
چالش کشیده و بسیاری از تفكرات نادرست مردان درباره زنان را متحول کدرده اسدت»
(سبزیان و کدزازی .)216 :1388 ،فمینیسم همانند اغلب نگرههای فلسفی دیگدری کده دامنده
گسترده دارند ،گونههای متنوعی را در دل خود جای میدهدد .هدیف فهرسدت کوتداهی
نمیتواند جامع باشد اما بسیاری از اندیشمندان فمینیست (مسلماً نه همگی) مدیتوانندد
بنیان نگرش خود را به یكی از نحلههای لیبرال ،مارکسیست ،روانكاوانده ،سوسیالیسدت،
اگزیستانسیالیست یا پسامدرن منتسب کنند.
در تفكر لیبرال فمینیستها ،وجه ممیزه ما انسانها در خردورزی است و زنان نیز
مانند مردان عقل دارند؛ پس به همین دلیلِ ساده است که همه افراد باید از بخت
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مساوی برای رشد توان عقالنی و اخالقی خود برخوردار باشند تا انسان شوند .جامعه
از نظر آموزش ،وظیفة یكسانی در برابر دختران و پسران دارد (تانگ 36 :1387 ،تا .)38
نظریهپردازانی چون ولستون کرافت 1و هریت تیلور 2و جان استوارت میل 3،زنان را به
قلمرو عمومی جامعه فرامیخوانند .تانگ ،آرزوی لیبرال فمنیستها را رهایی زنان از
قید نقشهای سرکوبگر جنسیّتی میداند و حرف لیبرالها را اینگونه بیان میکند که
«جامعة مردساالر گمان میکند زنان فقط برای مشاغل مانند معلمی و پرستاری و
منشیگری به درد می خورند و عمدتاً از عهدة وظایف دیگر مثالً حكومت کردن ،وعظ
و خطابه یا سرمایهگذاری بر نمیآیند .آنها معتقدند که این نوع کلیشهبندی جنسیّت
بشدّت نابرابر است» (همان.)54 ،
مارکسیستها علت اصلی فرودستی زنان را پیدایش روابط اقتصادی همنون
سرمایهداری و مالكیت خصوصی و فرهنگ بورژوازی میدانند (مدرسین.)61 :1388 ،
مارکسیستها برخالف لیبرالها تأکید میکنند که امتیاز ما انسانها در این است که ابزار
بقای خود را خود تولید میکنیم .هستی ما معلول کاری است که میکنیم ،بویژه
فعالیتهای تولیدی مانند ماهیگیری ،کشاورزی و خانهسازی که برای تأمین نیازهای اولیه
خود انجام میدهیم (تانگ .)74 :1387 ،آنان همننان زنان را به ورود به عرصة عمومی
صنعت تشویق میکنند و همننان به اجتماعیشدن خانهداری و بنهداری پافشاری
می کنند ،آنها بیش از هر گروه فمنیستی دیگر دغدغة رفاه و استقالل اقتصادی زنان را
داشتهاند (همان.)106 ،
فمینیستهای رادیكال ،ستم بر زنان را بنیادیترین نوع ستم میدانند و بیش از
فمنیستهای لیبرال و مارکسیست ،توجه عمومی را به شیوههای کنترل مردان بر بدن
زنان جلب کرده ،و به مسائلی چون بارداری ،جلوگیری از بارداری ،عقیمسازی ،سقط
جنین و خشونت علیه زنان توجّه نشان دادهاند .همننین رادیكال فمنیستها بیش از
فمینیستهای لیبرال و مارکسیت به بیان صریح شیوههایی پرداختند که مردان به کار
میگیرند تا می ل جنسی زنان نه در خدمت زنان ،بلكه در خدمت خواستهها و امیال و
منافع مردان باشد (تانگ120 : 1387 ،و.)121
مدعیات فروید درباره طبیعت زن بیش از همه وجوه نظریه او ،موجب خشم
فمینیستها بوده است ،روانكاوان فمینیست با پافشاری بر اینكه طبیعت زن ،سرنوشت او

نیست به زنان توانایی بخشیدند (همان.)240 ،
5

فمینیستهای روانكاوی همنون بتی فریدان ،شوالمیت فایرستون 4و کیت میلت
در زمینه انتقاد به فروید اتفاقنظر داشتند .چیزی که آنها را میآزرد ،زیستینگری فروید
بود و استداللشان این بود که «نظریه سنتی فروید به غلط به زنان میباوراند که
موجوداتی ناقصند چون آنان را تشویق میکند که ریشه نارضایتی و ناخشنودی زنانه را
نداشتن اندام نرینه بدانند نه نداشتن منزلت ممتاز فرهنگی و اجتماعی دارندگان آن»
(همان.)243 ،
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سوسیالیسم یكی دیگر از نحلههای فمینیستی است که در موج دوم جنبش زنان
شكل گرفت .طرفداران این جریان معتقدند جنس ،طبقه ،نژاد ،سن و ملّیت ،همگی
اسارت و ستمدیدگی زنان را موجب میشود و نبودن آزادی زنان ،حاصل اوضاع و
موقعیتی است که زنان در آن در حوزههای عمومی زیر سلطه درمیآیند و رهایی آنان
تنها زمانی امكانپذیر است که تقسیم جنسی کار در همه حوزهها از بین برود؛ یعنی
روابط اجتماعیای که مردم را به کارگران و سرمایهداران و نیز زنان و مردان تقسیم
کرده است ،باید از بین برود (فوالدی.)63 :1382 ،
فمینیستهای فرانسوی نخستین کسانی بودند که متوجه امكان بالقوه کاربرد مفاهیم
و مباحث پساساختارگرایانه در نقد فمینیستی نظام اجتماعی پدرساالر شدند (ویلم برتنز،
 .)213 :1388پساساختارگرایی که در واقع به نوعی تداوم و در عین حال رد
ساختارگرایی است به بررسی موضوع جنس میپردازد و از دیدگاه آنها جنسیت طبیعی،
ذاتی و یا فطری نیست .از دیدگاه پساساختارگرایی «جنسیت در فرهنگ غرب بر پایه
متقابلهای دوگانه عمل میکند به طوری که داللتگرهای جنسیتی همیشه یا به بدن مرد یا
به بدن زن و به ویژگیهای مردانه یا زنانه اشاره دارد» (کلیگز.)139 :1388 ،
فمینیسم اگزیستانسیالیسم از گرایشهای فمینیستی معاصر است که مبتنی بر تفسیر
سیمون دوبووار 6و سارتر 7از رابطه زن و مرد است (مطهری .)38: 1382،سیمون دوبووار
با نوشتن کتاب جنس دوم در سال  ،1979یكی از متنهای بسیار مهم کالسیك اندیشة
فمنیستی را نوشت .دوبووار با این ادعا که مرد از ابتدا خویشتن را «خود» و زن را
ی
«دیگری» نامیده است ،پایبندی خود را به مدعیّات اخالقی و هستیشناخت ِ
اگزیستانسیالیسم نشان داد (تانگ .)323: 1387 ،از ویژگیهای بارز این گرایش فمینیستی
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این است که به تقسیمات جنسیتی رایج در جامعه توجه میکند و چنین تقسیماتی را
سیاسی میپندارد ،نه طبیعی و خواستار تغییر مناسبات نابرابر میان زنان و مردان است
(کرامتی و همكاران.)232 :1390 ،

یكی از گونههای متأخر اندیشه فمینیستی ،که تحت تأثیر نظریههای پساساختارگرا و
پسامدرن فیلسوفانی چون دریدا 8و فوکو 9به وجود آمد ،پستمدرنیسم است.
پستمدرنیسم علت فرودستی زنان را رفتارهایی میداند که از تولد میان دختر و پسر
تفاوت ایجاد میکند .فمنیستهای پسامدرن تعریف دوبووار از «دیگر بودن» رامیگیرند
و آن را وارونه میسازند .به این ترتیب ،زن هنوز «دیگری» است اما به جای اینكه این
وضعیت را حالتی بدانیم که باید از آن به درامد و فراتر رفت ،مزیتهایی برای آن
برمیشمارند .وضعیت «دیگر بودن» به زنان امكان میدهد که از جایگاهی بیرونی به نقد
هنجارها و ارزشها و رفتارهایی بپردازند که فرهنگ مسلط (مردساالری) درصدد تحمیل
آن بر همگان است؛ از جمله بر کسانی که پیرامون آنها زندگی میکنند و در این مورد
برای زنان «دیگر بودن» نهتنها ستمبار و حقیر نیست بلكه حالتی از هستی و اندیشه و
گفتار است که راه را برای بیپردگی ،تكثر ،تنوع و تفاوت بازمیکند (تانگ 348 :1387 ،و
.)349
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هر یك از این نگرشها پاسخ مقطعی به «مسئله زن» است که چشماندازی منحصر بده
فرد با نقاط قوت و ضعف نهفته در روششناسی خود ارائه میکندد (تاندگ .)16 :1387،در
واقع همین مرکزیت زن است که همه این نحلههای فكری را دور هدم جمدع مدیکندد.
رابینز توصیف شوالتر از رهیافتهای فمینیستی را که شناساندن فمینیسم با زن -محدوری،
زن -مرکزی بود بجا و صحیح میداند و شدرط تعریدف خدودش از فمینیسدم را تعهدد
مضاعف برای جای دادن زنان در مرکز گفتمانهای نقادی ادبی میداند ،به نظر وی آننده
همه نظریههای فمینیستی در آن شریك هستند ،خواه نظریههای ادبی یا دیگر ،تمرکز بدر
زنان است (رابینز.)35 :1389،
در ایران پس از انقالب مشروطه افكار فمینیستی -نه با عنوان فمینیسم -که در قالب
ضرورت اصالحاتی در قدوانین ،مدثالً کنتدرل چندهمسدری ،بحدث تحصدیالت زندان و
مسائلی از این دست مطرح شد (مدرسین .)63 :1388،همننین دیدگاههای نظری و برخدی
از مفاهیم فمینیستی در دهههای اخیر مدورد توجده قدرار گرفتده اسدت« .در جلسدات و
سمینارهای مختلف درباره جنس و جنسدیت و تدأثیر جنسدیت در حوزههدای مختلدف
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زندگی زنان بحث میشود .کتابها و مقاالت متعددی نیز درباره زنان در ایران چاپ شده
است اما به نظر میرسد که نه فقط نامی از نظریهپردازان در ایدن حوزههدای دانشدگاهی
برده نمیشود بلكه به علت ناآشنایی همگانی با این دیدگاههای نظری ،تصوری واهی از
آنها وجود دارد» (اعدزازی .)8 :1386 ،امروزه به دلیل پررنگتر شدن هویت زنانه در جامعده
و نمود آن در بخشدهای مختلدف فرهنگدی ،اجتمداعی و هندری ،پژوهشدهای زنمحدور
اهمیت ویژهای مییابد .در این میان مطالعات ادبی نیز فضایی بارور در نظریه فمینیسدتی
به حساب میآید .در نتیجه تأثیر ایدن جریدان بدر ادبیدات ایدران باعدث شدده اسدت تدا
پژوهشگران نهتنها در آثار معاصر بلكه حتی در متون کهن نیزبده دنبدال ردپدایی از ایدن
نگرش باشند و پژوهشدهای زنمحدور (پژوهشدهایی کده بدا محوریدت موضدوع زن بده
جستجو پرداخته است ).از جنبههای مختلف بر متون کالسیك و معاصر متمرکز شود.
یكی از ضروریات برای نگاه انتقادی دقیق بر پایده دیددگاههای نظدری و جهتگیدری
علمی در پژوهشهای دانشگاهی در دسترس بودن چشماندازی از پژوهشها و دستیابی به
آثار و موضوعات با کاربرد نقد فمینیستی استو همین امر لزوم کار آمداری و دقیدق را در
مورد پژوهشهای زنمحور نشان میدهد .در همین راستا تاکنون کتابهدای «کتابنامده آثدار
زنان ایران/مؤلفین زن مترجمین زن »1349:و «فهرست موضوعی کتب و مقاالت دربداره
زن »1366:و «منبعشناسی زنان "1381:به چاپ رسیده؛ اما با گذشت یك دهده از چداپ
آخرین کتاب ،منبع دیگری برای نشاندادن دقیق کارهای پژوهشی زنمحور ارائده نشدده
است ،افزون بر اینكه در این کتابها تنها به معرفی و دستهبندی آثار عمومی پرداختهاند و
اثری در دست نیست که به طور اختصاصدی در مدورد پژوهشدهای ادبدی زنمحدور بده
پژوهش پرداخته باشد .امروزه در بسیاری از عرصدههای ادبدی بدا اسدتفاده از اطالعدات
آماری پژوهشهایی ارائه شده است که برخی از آنها به دلیل اینكه تنها به آمار توصدیفی
اکتفا کردهاند ،کمتر راهگشای دیگدر پژوهشدگران بودهاندد (رعیدت حسدنآبادی و مهددوی:
 .)1392وجود کار آماری-تحلیلی بر روی پژوهشدهای ادبدی بدا محوریدت موضدوع زن،
باعث پرهیز از تكرارها مدیشدود و همنندین چشدماندازی وسدیعتر در مقابدل دیددگان
پژوهشگران این عرصه قرار میدهد؛ میزان کار را مشخ مدیکندد و جاهدای خدالی و
بررسینشده این نوع پژوهشها را نشان میدهد.
در این مقاله بر آن هستیم تا بدا آمداربرداری از تمدام کتابهدا ،مقداالت و پایاننامدهها
درحوزه پژوهشهای ادبی زنمحور از سال  1313تا  1391با ارائه نمودارهای متفاوت،که با
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نرمافزار  Office Excelتنظیم شده است به بحث و تحلیل در این باره بپدردازیم .مندابع
جمعآوری فهرست کتابها ،مقاالت و پایاننامهها ،کتاب منبعشناسی زنان ،سایت رسدمی
کتابخانه ملی ایران ،سایت رسمی پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ،سایت رسمی
پایگاه مجالت تخصصی نور ،سایت رسمی باندك اطالعدات نشدریات ایدران و سدایت
رسمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران و سایتهای رسمی دانشدگاههای ایدران
است با این حال نویسنده ادعا ندارد که موردی از قلم نیفتاده باشد.

 2-1پژوهش در مورد آثار كالسيک
2-1-1كالسيک ،نظم
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 .2نگاهي به پژوهشهاي ادبي زنمحور از 1313تا 1391
در این بخش به پژوهشهای ادبی زنمحور از سال  ،1313که اولدین مقالده پژوهشدی در
باره زنان در ادبیات در این سال نوشته شده است تدا 1391مدیپدردازیم .ایدن پژوهشدها
شامل کتاب ،پایاننامه و مقداالتی اسدت کده بدا مراجعده بده سدایتهای رسدمی و کتداب
منبعشناسی زنان با کلیدواژههای زن ،فمینیسم و نقد فمینیستی جمدع آوری شدده اسدت
(میرزائیان 10 :1392 ،تا .)60در این مقاله نمودارهای دایرهای نشاندهنده درصدد پراکنددگی
کتابها ،مقاالت و پایاننامهها ،و آثار پژوهشی به دو دسته آثار زنان و آثار مدردان تقسدیم
شده است .در این دو دسته ،دو تقسیمبندی دیگر بر اساس اینكه پژوهشگر زن و یا مرد
است انجام شده است .نمودارهای ستونی  4-3 ،4-2 ،4-1و  4-4تعداد کارها بدر روی
آثار هر شداعر و یدا نویسدنده را نشدان مدیدهدد .نمودارهدای  2-5 ،1-5و  3-5تعدداد
پژوهشهایی را نشان میدهد که به طور کلی و نه در مورد اثر یك شخ خاص انجدام
شده است.
نمودارهای  2-6 ،1-6و  3-6تعداد آثار پژوهشدی را در هرسدال نشدان مدیدهدد و
نمودار  4-6نشاندهنده میانگین تعداد آثار پژوهشی در دهههای مختلف است.
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همانگونده کده در نمودارهدای  2-1 ،1-1و  3-1نشدان داده شدده بیشدترین میدزان
پژوهش در حوزه آثارکالسیك نظم در مورد آثار مردان است و با توجه بده تعدداد قابدل
توجه شاعران کالسیك مرد نسبت بده زن در دوره کالسدیك ادب فارسدی ،ایدن مسدئله
کامالً معنیدار است .تنها کاری که در مورد آثار زنان در این قسدمت انجدام شدده ،کدار
روی شعر مهستی گنجهای است که در نمودار  3-1مشخ شده اسدت .مطلدب حدائز
اهمیت دیگر در این پژوهشها درصد زیاد پژوهشگران زنان نسبت بده مدردان اسدت .در
بخش پایاننامهها  ،%80در بخش کتابها  %65و در بخدش مقداالت  %62از پژوهشدگران
زنان هستند .درصد زیاد پژوهشگران زن نسبت به پژوهشگران مرد نشاندهنده تدالش و
تكاپوی زنان برای بازگشت به گذشته دریافدت رد و نشدان دادن چهدره خدود در شدعر
کالسیك است .برای قرنهای متمادی قلم در دست مردان بوده است و زنان در نقشهایی
همنون همسر ،معشوق و مادر بدون اینكه بخواهندد بده تصداویری کلیشدهای و تقریبداً
یكسان مبدل شدهاند .حال که مجال نوشتن و پژوهش به زنان رسیده است زنان در پدی
بررسی تصویر خود در گذشته و یافتن رگههای واقعیت در ورای تصداویر کلیشدهای در
متون کهن هستند .این بازنگری در تاریخنه نقد ادبی فمینیستی در غرب نیز بده چشدم
میخورد« .در نقد ادبی فمینیستی زنان منتقد در ابتددای پیددایش خدود از نیدروی تدازه
خیزش دوم جنبش زنان در غرب بهرهمدیبرندد و سدتیزندگی بیشدتری از خدود نشدان
میدهند .شاخصترین آثاری که در این دوره به نگارش در آمد ،نمودار این است کده در
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این مرحله زنان منتقد از یك سو با بررسی نوشتههای ادبدی مدردان ،تصداویر کلیشدهای
ساخته و پرداخته از زنان را سخت مورد حمله قرار میدهند و از سدوی دیگدر ،در پدی
این هستند که بطالن حكمهای قطعی فرهندگ مردسداالرانه را دربداره نوشدتههای زندان
ثابت کنند .در همین ایام جریان انتقادی دیگری نیز پا میگرفت که پرداختن صدرف بده
وجود مردساالری در نوشتههای مردان نویسنده را کافی نمدیدیدد و میکوشدید ردپدای
زنان را در آفرینشهای ادبی دنبال کند و کم وکیف سنت نویسندگی میان زنان را توضیح
دهد» (نجم عراقی و دیگران.)10 :1385 ،
البته نمیتوان گفت پژوهشها توانسته است به تمام واقعیت در مورد زنان دست یابد
و تصددویری درسددت از زنددان در ادبیددات کالسددیك ارائدده کنددد .در بسددیاری از مددوارد
پژوهشگران برای کمرنگ کردن نقاط تاریك و بد سیمای زن در متون کهن بده بررسدی
تمام وجوه نپرداخته ،و تنها به نگاهی کلی و بدون موشكافی اکتفا کردهاند (عبارات کلی
همنون سیمای زن ،چهره زن و  ...در عناوین پژوهشها حاکی از این امر است).
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شاهنامه یكی از بزرگترین منظومههای زبان فارسی بین بیشتر اقشار جامعده شدناخته
شده و به عنوان بیانکننده و نشاندهنده فرهنگ ایرانی پیش از اسالم همواره مورد توجه
بوده است .حضور زن و نوع نگاه به زن در این منظومه ،نشاندهنده نوع نگاه آن زمان به
زن و همننین جایگداه زن در ایدران آن زمدان اسدت .پدس بررسدی و تحلیدل شداهنامه
فردوسی از این لحاظ حائز اهمیت ،و شروع پژوهش در مدورد شداهنامه از سدال 1313
نشدداندهنده ایددن اهمیددت اسددت .پددس از شدداهنامه فردوسددی ،مثنددوی معنددوی موالنددا و
منظومههای غنایی نظامی بیشترین تعداد کارهای پژوهشدی را بده خدود اختصداص داده
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است .میتوان گفت یكی از مالکهای برگزیده شدن این آثار توسدط پژوهشدگران بدرای
پژوهش زنمحور ،عالوه بر شهرت این آثار ،ساختار ایدن مجموعدهها اسدت .ایدن آثدار
شامل حكایات و داستانها است .از آنجا که حضور زن در حكایات و داستانها به عندوان
شخصیتهای سازنده اثر ناگزیربیشتر از دیگر ژانرها است ،این آثدار بیشدتر مدورد توجده
پژوهشگران قرار گرفتهاند.
در شاهنامه تعداد زنان نقشآفرین نسبت به دیگر آثار کالسیك مثالزدندی اسدت .در
بسیاری از تمثیلهای مثنوی معنوی موالنا زنان جای دارند .در برخی از این تمثیلها زندان
مظهر نفس و حرص و دارای صفات منفی هسدتند (امدامی .)27 :1388 ،روی دیگدر نگداه
موالنا توجه او به مسئله زوجیت عناصر ،توافق اخالقی در مسائل زناشدویی ،و اینكده او
معتقد است دلیل برتری انسانها به دلیل جنسیت آنها نیست (علیمدی .)145 :1389،در آثدار
نظامی بویژه در منظومدههای عاشدقانه او حضدور زن در نقشدهای همسدر و معشدوق و
تفاوت هر کدام از این زنان در منظومهای با منظومه دیگر از آثار نظامی و یا دیگدر آثدار
ادبی ،زمینههای مناسبی را برای پدژوهش زنمحدور فدراهم آورده اسدت .امدا بدا وجدود
فراوانی پژوهشها در این حوزه هنوز سؤاالت بسدیاری دربداره زندان در آثدار کالسدیك
همنون شاهنامه ،مثنوی معنوی ،آثار نظامی و  ...مطرح است که هنوز بدون پاسخ مانده
و یا اگر پاسخی درباره آنها داده شده همهجانبه و عاری از تعصب نبوده است؛ به عنوان
مثال در مورد شاهنامه با اینكه بیشترین میزان پژوهش انجام شده ،بیشتر این پژوهشها بدا
عناوین کلی و اغلب با سوگیری اولیه انجام شده است و اغلب درپی اثبات ایدن مطلدب
هستند که به مخاطب بقبوالنند زن در شداهنامه فردوسدی و در نتیجده در ایدران باسدتان
جایگاهی متفاوت از دیگر ملتها و دیگر زمانها داشته و به بسیاری از نقاط مبهم در ایدن
زمینه ،توجه شایانی نشده است (میرزائیان 125 :1392 ،تا .)156
نكته قابل توجه در مورد پژوهشها در این حوزه کالسیك ،جای خالی کار در مدورد
شعر رابعه است ،با توجه به زن بودن رابعه این جای خالی برای نشاندادن نگاه زنانه به
حضور زن در شعر کامالً محسوس است؛ همننین درباره شعر مهستی گنجهای نیز کدار
علمی و دانشگاهی (مقاله یا پایاننامه) نیست و مانند شعر رابعه خدأل بررسدی و تحلیدل
شعر مهستی گنجهای از دید فمینیستی و زنمحور مشدهود اسدت .ایدن کمبودهدا نشدان
میدهد که زنان پژوهشگر به بررسی آثار مردان و کشف نوع نگاه آنها راغبترند تا زندان،
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افزون بر اینكه نوع روایت حاکم بر آثار زنان کالسیك تحت تأثیر روایت مردانده اسدت.
پذیرفتن این نوع روایت مسلط ،آنها را از گردونه نقد زنانه خارج کرده است اما امدروزه
با پررنگ شدن ذهن و زبان زنانه ،نویسندگان و شاعران زن بیشتر زیر ذره بین هستند تا
راویان جنس خود باشند.
2-1-2كالسيک ،نثر
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غالب بودن فرهنگ مردساالر ،زنان در کمینه حضور و نقشآفرینی قرار دارند .در اغلب
این متون یا اصال از زنان ردی نیست یا اگر هست در دو تصویر «زن صالح»« ،زن فاسد»

ثابت شده ،و هویت واقعی زنان کمتر مجال بروز یافته است.

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره ،48تابستان 1394

آثار نثر کالسیك ما شامل متون عرفانی ،تاریخی ،داستانی و  ...است که به دلیل
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در حوزه آثار کالسیك نثر ،نویسنده زن نداریم و درباب آثار مردان نیز در این بخش
تنها پژوهشگران مرد به تألیف کتاب پرداخته ،و سدیمای زن را در متدون نثدر کالسدیك
بررسی کردهاند .تنها دو کتاب «سیمای زن در کلیله و دمنه به اضدافه مق االتی از اسدائه
ادب« و «زنانگی و روایتگری در هزار و یكشب» تدألیف شدده کده نمدودار  4-2بیدانگر
همین است .به دلیل نگاه کامالً مردانه به زن و هویدا نبودن شخصدیت زنانده در آثداری
چون تاریخ بیهقی ،کلیله و دمنه و آثاری از این دست ،کمتر مؤلفان زن ترغیدب شددهاند
تا توصیف همجنسان خود را در آیینه این آثار بیابند ،اما این آثار هندوز میتواندد مندابع
خوبی برای بررسی با دیدگاههای تازه و دقیقتر باشد .بررسدی و مقایسده جایگداه زن در
متون تاریخی ،سفرنامهها ،متون عرفانی ،داستانی و  ...میتواند فراز و فرودهدای حیدات
اجتماعی را نشان دهد .شاید با دیدگاهی روانشناسانه و یا جامعهشناسانه بتدوان پاسدخی
برای فریبكاری و بدعهدی زنان سداخته ذهدن مدردان در متدون کهدن یافدت و بدا ایدن
ریشهیابی بتوان برخی از پدیدههای اجتماعی و فرهنگی را مورد آسیبشناسی قرار داد.
در بخش پایاننامهها برخالف بخش کتاب و مقاله درصد بیشتر پژوهشدگران زندان
هستند80 .درصد از پایاننامهها توسدط زندان نوشدته شدده اسدت .ایدن نكتده میتواندد
نشاندهنده این باشد که همننان زنان دانشجو به این موضوعات توجده بیشدتری نشدان
دادهاند و با گسترش نظریهها و دقیق شدن مباحث در حوزههای دانشگاهی ،پژوهشها از
دیدگاههای مختلف بهطور جزئیتر مورد توجه قرار گرفته است و صدرف اینكده اثدری
ظاهراً جای کار داشته باشد یا نه مورد توجه نیسدت و تنهدا بده ظهدور زن و چگدونگی
سیمای آن بسنده نمیکنند بلكه ممكن است با کشدف الیدههای پنهدان مدتن و گفتمدان
حاکم بر آن به نتایج قابل توجهی برسد.
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2-2پژوهش در مورد آثار معاصر
1-2-2معاصر ،شعر
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همان طور که در نمودار نشدان داده شدده بیشدترین درصدد پژوهشدها بده نثرهدای
داستانی مربوط است و این حاکی از نكتهای است که به آن اشداره شدد ،حضدور کمینده
زنان در سایر متون کهن .بین متون نثر ،هزار و یكشدب بیشدترین میدزان پدژوهش را بده
خود اختصاص داده است .هزار و یكشب قدیمیترین متنی است کده راوی آن زن اسدت
و سابقه روایت زنانه به این کتاب میرسدد« .بدارزترین تصدویری کده از زن در دوران
پیش از نوشتار (نوشتن زن) ارائه شدده ،تصدویر «شدهرزاد» قهرمدان داسدتانهای هدزار و
یكشددب اسددت کدده در آن نددهتنها بدده گفتددار و حكددایتگری—یعنددی تددألیف صددرف—
میپرداخت بلكه با مرد و نیز همراه با او از یك سو بدا مدرر روبدهرو بدود و از سدوی
دیگر از ارزش اخالقی و معنوی خویش دفاع میکرد؛ بدین سبب بررسی تصدویر زن از
طریق شهرزاد در واقع بررسی دوران فرهنگی و تمدنی همهجانبه است؛ نیز این کار فهم
دوباره تاریخی است که پرده از زن به مثابه الگو و نیز به مثابه کنش و زبان برمدیدارد و
در پایان مخیله فرهنگی جامعه و جایگاه زن را در آن بدازمینمایاندد» (غدذامی.)61 :1386،
میتوان گفت به همین دلیل این اثر بیشترین میزان پژوهش را بده خدود اختصداص داده
است.
همان گونه که در نمودار مشخ است جای خالی کار در مدورد متدون پهلدوی بده
چشم میخورد .با رجوع به متون کهن و ردیابی ایزد بانوان و یافتن رگدههایی از دوران
زنساالری در جوامع گذشته ومیزان تأثیر این فرهندگ در دورههدای بعدد و همنندین
بررسی تأثیرپذیری مترجمان متون کهن از فرهنگهایی چدون عربدی و هنددی مدیتدوان
جایگاه واقعی زن در ایران را در دورههای مختلف بهتر درک و واکاوی کرد.
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در شعر کالسیك زنان ،آن چنانكه فرهنگ مردساالر اراده کرده بود نشان داده شددند
و بیشترین تحسینها و ستایشها تنها برای زیبایی زنان بود؛ آننه در بسدیاری از نظریدات
فمینیستی مورد نقد و انتقاد است .پس از انقالب مشروطه و رسیدن صدای آزادیخواهی
زنان جهان به ایران و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم جنبشدهای فمینیسدتی فرهندگ جامعده،
حضور زنان در شعر معاصر دستخوش تغییراتی شد .تصویر قالبی و صامت زنان به زنی
پویا تبدیل شد که حرفی برای گفتن دارد .حضور بیش از پیش زنان در جامعه و آگاهی
یافتن آنها از حقوق اجتماعی خود باعث شد مردان شاعر به هویت واقعدی زن نزدیكتدر
شوند و زنان شاعر حرفهای در گلو خفهشده خود را در شعرها فریاد زنند .این تغییرات
از چشم پژوهشگران دور نمانده است.
در حوزه شعر معاصر تعداد کتابهای پژوهشی زنمحور در مورد آثار زندان و مدردان
یكسان اسدت و همنندین در مدورد آثدار زندان ،پژوهشدگران زن و مدرد بده یكمدیزان
قلمفرسایی کردهاند اما در بخش مربوط به آثار مردان درصد قابل تدوجهی از پژوهشدها،
 ،%42توسط زنان انجام گرفته است .در بخش مقاالت بیشترین میزان پدژوهش در مدورد
آثار مردان انجام گرفته %35،توسط مردان و  %24توسط زنان بر شدعر معاصدر پدژوهش
شده است .در بخش پایاننامهها  %76از پژوهشها بدر آثدار زندان بدوده کده  %62از ایدن
پژوهشها نیز توسط خود زنان صورت گرفته است .با توجه به پررنگتر شدن حضور زن
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در شعر معاصر مردان و تأثیرپذیری آنها از مدوج فمینیسدم ،همنندین متفداوت شددن و
نزدیك به واقعیتتر شدن چهره زن در این شعرها ،زنان بیشتر ترغیدب شددهاند تدا بدرای
بیان هویت خود در آثار معاصر در شعر مردان به جسدتجو بپردازندد .همنندین بدا بیدان
نقصها ،کاستیها و نگرشهای غلط به زنان ،که به نوعی در این اشعار انعكاس یافته اسدت
درواقع به نقد جامعهای بپردازند که این اشعار در آن ظهور یافتده و ایدن شدعر نمایندده
تفكر بخشهایی از آن جامعه است.
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در حوزه شعر معاصر تقریباً در مورد شعر تمام زنان معروف معاصر کار شده اسدت.
عالوه بر نام شاعرانی که در نمودار مشخ شده در مورد آثار شاعران دیگدر نیدز کدار
شده که به دلیل اینكه فقط یك پایاننامه 10و یا فقط یك مقالده 11انجدام شدده اسدت در
نمودار نشان داده نشد .جای خالی پژوهشی که در شعر کالسیك وجود داشت در شدعر
معاصر وجود ندارد .این نشان میدهدد کده در جریدان پژوهشدها بده ترتیدب شدهرت و
جایگاه شاعر یكی از مالکهای انتخاب برای کار بوده است .در شدعر کالسدیك دغدغده
پژوهش بر حضور زن در شعر است اما در شعر معاصر خود زن بده عندوان راوی زن و
زنانگی وجود دارد و به همین دلیل میتوان گفت کده درصدد بیشدتری از پژوهشدها در
شعر معاصر به شعر زنان اختصاص دارد و تقریباً تمام شاعران زن مطرح برای پدژوهش
برگزیده شدهاند .بین شاعران نامبرده بیشترین پژوهشها در مورد شعر پدروین اعتصدامی
انجام شده و پس از آن احمد شاملو ،فروغ فرخزاد و سدیمین بهبهدانی بیشدترین میدزان
پژوهش را به خود اختصاص دادهاند .ضمن اینكه پدروین اعتصدامی بدا اینكده شداعری
معاصر است در واقع پیوندی میان شعر کالسیك و معاصر اسدت .در مدورد زندانگی در
شعر او بحثهای زیادی وجود داشته مثالً عبدالحسین زرینکدوب او را «زندی مردانده» و
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رضددا براهنددی وی را «یددك الفددونتین مؤنددث ،یددك ناصرخسددرو مؤنددث و » ...میداننددد
(احمدی .)21 :1389،و برخی پژوهشگران با توجه به نشانههای زبانشناختی زنانهسرایی او
را تأیید کردهاند (شریف و بردبار.)1389 ،
شاملو بهترین عاشقانههای زبان فارسی را بدرای معشدوق و همسدرش آیددا سدروده
است .این زن تأثیر زیادی بر شدعر او گذاشدته اسدت و شداعر بسدیاری از مكنوندات و
منویات خود را از راه عشق با این زن بیان میکند (شكیبی ممتداز .)81 :1387 ،شدعر فدروغ
فریاد اعتراض زن معاصر بر سر تمام سنتها و قراردادهای محدودکنندده زن اسدت (سدید
رضایی .)116 :1389 ،از این رو یافتن جنبههای زنانه در شعر این شاعران بیش از دیگدران
مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
2-2-2آثارمعاصر ،داستان
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چه در ادبیات کالسیك و چه در ادب معاصر ،بیشترین حضور نزدیدك بده واقعیدت
زنان را در گونه داستان شاهد هستیم .زنان در داستان کالسدیك در البدهالی حكایتهدا و
تمثیلها رخ مینمایند و امروزه با پیدایش ادبیات داستانی به سبك و سیاق جدیدد ،زندان
در نقش شخصیتهای اصلی و فرعی داستانها حضور دارند .این حضور رو به پیشرفت را
برخی از پژوهشگران مورد نقد و بررسی قرار دادهاند.
کتابهای پژوهشی در حوزه ادبیات داستانی در مورد آثار زنان و مردان به یك انددازه
است؛ همننین پژوهشگران مرد و زن نیز به یك میزان در این حوزه پدژوهش کردهاندد.
در بخش مقاالت در مورد آثار مردان  %56و در مورد آثار زنان  %44کار شدده کده %56
کل این پژوهشها توسط زنان انجام شده است .در بخش پایاننامهها نیز درصد پدژوهش
درباره آثار زنان و مردان نزدیك به هم است  %41در مورد آثار مدردان و  %59در مدورد
آثار زنان کار شده است %35 .پژوهشها درباره آثار مردان و  %50پژوهشها در مورد آثدار
زنان توسط زنان انجام شده است.
رمان را بسیاری یك فرم ادبی میدانند که بسیار قابل توجه به زنان اسدت در جهدان
غرب در سده نوزدهم ،تقاضاهای فزایندده زندان بدرای برخدورداری از حدق ر ی ،حدق
مالكیت ،انسان شناخته شدن ،استقالل و آزاد زیستن ،جان تازهای بده آن بخشدیده بدود.
گسترش جسورانه ،پردامنه و قاطعی که نویسندگان زن در فرم ادبی رمان پدیدد آوردندد
تا همه این گونه مسائل را به تفصیل دربرگیرد ،راهی مخصوص به خدود آنهدا را بدرای
برقرار کردن رابطه با مسائلی از این دست در برابرشان مدیگشدود و گدواهی دیگدر بدر
آسانی گونه رمان در نظر ایشان و تناسب آن با نیازهدای خالقده و فرهنگیشدان بدود تدا
بدانجا که حتی سنت نوشتن زنانه رمان را مطرح کرد (مدایلز« .)92 :1380،وقتدی نویسدنده
زن به قلم دست میبرد در بسیاری مواقع روابط سنتی میدان نویسنده/شداعر و مخاطدب
وارونه میشود؛ «وقتی زنان به جای اینكه دربارهشان گفته و نوشته شود ،خود بگویند و
بنویسند ،اوضاع دگرگون خواهد بود» (آلن .)206 :1389،خلق مناسبات جدیدد بده وسدیله
زنان نویسنده ،مناسبات پیشین را متحول میکند .اگر نویسندگان مرد دیروز با قددرت و
اقتدار ،روایت مردانهای از جهان خود داشتهاند وزنان امروز به دنبدال چهدره خدود آثدار
آنان را مورد پژوهش قرار میدهند ،امروز که زنان نیز همپای مردان مینویسند ،موجدب
نگرش تازهای است و نویسنده مرد و پژوهشگر مرد را نیز وامیدارد تا درآثدار زندان بده

دنبال ذهن و زبان زنانه باشد .در ایران نیز در حوزه آثار داستانی از آنجا که زنان نهتنهدا
تقریباً همزمان با مردان شروع به نوشتن کردندد بلكده حضدور پررندگ و قابدل تدوجهی
داشتهاند و همننین برخالف متون نثر کالسیك ،زندان در آثدار داسدتانی مدردان ،نقدش
کلیدیتر وپررنگتری ایفا میکنند و زنان به عنوان شخصدیت اصدلی و یدا فرعدی در ایدن
داستانها با دیدی واقعگرایانهتر ،ایفای نقش میکنند .همین امر سبب میشود که بررسدی
حضور زنان در این آثار چالشبرانگیز باشد .تعداد کتابهای پژوهشی در مورد آثدار زندان
و مردان نیز به یك میزان است و همننین درصد پژوهشدگران زن و مدرد بدرای هدر دو
گروه یكسان است و این تساوی اهمیت نگاه زنمحور و پژوهشهای زنان را برای مردان
در مورد کارهای داستانی معاصر نشان میدهد و بیانگر این است که نهتنها زنان به دنبال
هویت زنانه خود در آثار داستانی هستند بلكه مردان نیز برای یدافتن ردپدای زندانگی در
آثار داستانی معاصر ،ارزش و اهمیت قائل هستند.
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در حوزه ادبیات داستانی در مورد آثار بیشتر نویسندگان معاصر پژوهش شده اسدت.
عالوه بر نویسندگانی کده ندام آنهدا در نمدودار مشدخ اسدت دربداره آثدار برخدی از
نویسندگان تنها یك پایاننامه 12و یا یك مقاله 13کار شده است که بده دلیدل زیداد بدودن
نامها در نمودار نشان داده نشده است .بیشدترین تعدداد کارهدای پژوهشدی دربداره آثدار
سیمین دانشور انجام شده و پس از آن آثار صادق هددایت و جدالل آلاحمدد بیشدترین
میزان پژوهش را به خود اختصاص دادهاند .سیمین دانشور به عنوان اولین نویسدنده زن
ایرانی بین نویسندگان از شهرت زیادی برخدوردار اسدت؛ همنندین زن بدودن دانشدور

نگاهي به كاربرد نقد زنمحور در پژوهشهاي ادبي

عالوه بر شهرتش و اینكده شخصدیتهای اصدلی در داسدتانهای او زن هسدتند و نیدز وی
دغدغه پرداختن به ذهنیت زن ایرانی را دارد و درواقدع نخسدتین آرای فمینیسدتی را در
قالب داستان در آثار او میتوان یافت ،دالیل خوبی برای برگزیدده شددن آثدارش بدرای
پژوهشهای زنمحور است .قرار گرفتن جالل آلاحمد در کنار سیمین دانشور به عندوان
همسر ،زیر یك سقف بودن و قرار گرفتن در فضای اجتمداعی همسدان ،بسدتر مناسدبی
برای مقایسه ایجاد میکند .در آثار صادق هدایت نیز وجه پررندگ زن بدویژه دو چهدره
«اثیری» و «لكاته» و امكان نقد از دیدگاههای مختلف مانند کهنالگدویی و روانشدناختی،
دالیلی است که بیشتر ،پژوهشگران را وامیدارد تا درباره آثار این نویسنده بده تحلیدل و
بررسی بپردازند .نكته قابل توجه دیگر بین نویسندگان زن این است کده کسدانی کده در
محافل ادبی حائز رتبه شدهاند نیز از جمله کسانی هسدتند کده آثارشدان بدرای پدژوهش
برگزیده شده است .مطلب دیگر تعداد زیاد نویسندگانی اسدت کده در مدورد آثدار آنهدا
پژوهشهای زنمحور انجام شده که برخی از آنها شهرت کمتدری دارندد و بدا توجده بده
اینكه درباره آثار این نویسندگان بیشتر کار دانشگاهی (مقاله یا پایداننامده) انجدام شدده
است ،میتوان گفت جدیدتر شدن نگاه به زن در داسدتان معاصدر بدویژه در آثداری کده
شهرت کمتری دارند ،دلیل خوبی است برای اینكه به صورت علمی و منطبق بدر نظریده
های ادبی در مورد این آثار پژوهش زنمحور انجام شود.

 1-3-2آثار پژوهشي با رويکرد كلي
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 3-2آثار پژوهشي با رويکرد كلي
نمودارهای  2-5 ،1-5و  3-5تعداد آثاری را نشان میدهد که بده صدورت کلدی (و نده
درباره اثر شخ خاص) به پژوهش زنمحور در آثار ادبی پرداخته ،و در دستهبندیهای
قبلی به همین دلیل کلی بودن قرار نگرفتهاند.
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بیشترین تعداد پژوهشهای زنمحور ،همانگونه که در نمودارهدا مشدخ اسدت در
بخشهای ادبیات (با نگاهی کلی) ،ادبیات داستانی ،شعر و ادبیات نمایشی است که البتده
در قسمت کتابها درصد زیادی از کتابهای پژوهشی زنمحدور بده مقولده زن در امثدال و
حكم پرداختهاند.
مطلب قابل توجه در این پژوهشها جای خالی پژوهش در مورد منابع مرجع بین
پایاننامهها و همننین درصد کم پژوهش بین مقاالت ( )%1است .با توجه به اینكه در
غرب کار در مورد منابع مرجع بسیار دارای اهمیت است اما در ایران درباره منابع مرجع
به عنوان کار دانشگاهی و علمی کار چندانی انجام نشده است؛ به عنان مثال روت رابینز
برای شروع کتاب فمینیسمهای ادبی به جستجوی واژههایی مثل زن ،زنانه و  ...در
لغتنامهها و نقد آنها پرداخته و یا به دنبال زنان در فرهنگنامهها بوده است (رابینز:1389،
 21تا )28؛ بنابراین این قسمت میتواند بستر خوبی برای تحقیق و بررسی باشد .حضور
زنان در مثلها ،طنزها و باورهای عامیانه منعكسکننده نگاه عمومی جامعه به زنان است
و میتوان البهالی جراید ،ترانهها و حتی نمایشنامهها و تعزیهها زن جامعه دیروز و
امروز را بهتر شناخت .این شناخت تنها سطحی و کمعمق نیست بلكه اطالع از
وضعیت زن در جامعه میتواند به مثابه پزشكی به ریشهیابی بسیاری از بیماریهای

نگاهي به كاربرد نقد زنمحور در پژوهشهاي ادبي

فرهنگی اجتماع بپردازد و لذا پژوهش زنمحور در زمینههایی چون طنز ،ترانه ،فرهنگ
عامه ،مطبوعات و  ...میتواند بخشی از کمبودهای پژوهشی را در این زمینه جبران کند.
4-2دستهبندي بر اساس تاريخ نشر
در نمودارهای این بخش ( 2-6،6-6و  )3-6تعداد کتاب ،پایداننامده و مقداالت تدألیف
شده در هر سال مشخ شده و در نمودار  4-6میانگین کل آثار پژوهشی تألیف شدده
در دهههای مختلف به نمایش گذاشته شده است.
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نمودارها بر اساس تعداد آثار در هر سدال ،هدم در مدورد کتداب ،هدم مقالده و هدم
پایاننامه نشاندهنده روندی رو به پیشرفت در نمای کلی است .آمار بیانگر این است که
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تا قبل از  ،1349کتاب پژوهشی با موضوع زنمحور ،تألیف نشده و این آغاز نشداندهنده
تغییر نگرشها در مورد زنان در جامعه آن زمان است؛ تغییری که در آن برهده زمدانی آن
چنان محسوس شده است که پژوهشگران را بر آن وادارد تا بررسی و تحلیلهای خود را
در مورد حضور زنان در ادبیات به صورت مكتوب به جامعه عرضه کنند .این تغییر ،کده
نشأت گرفته از تغییر اندیشههاست ،کمکم در جامعه پررنگتر میشود و با اینكه در دهده
هفتاد در بخش کتابهای پژوهشی زنمحور سیر نزولی را شاهد هستیم نسبت به دهههای
قبل تعداد آثار بیشتر است .در دهه هشتاد ،ماکزیمم نمدودار روی سدال 1388اسدت کده
تعداد کتابهای این سال نسبت به سالهای قبل و بعد از آن قابل مالحظه است .در بخدش
پایاننامهها نیز نمای کلدی نمدودار ،رونددی مشدابه نمدودار مربدوط بده کتابهدا دارد .در
دهههای چهل ،پنجاه و شصت تعداد پایاننامهها انگشتشمار است امدا در سدالهای اول
دهه هفتاد کمی روند رو به رشدد را شداهد هسدتیم ،اگرچده در سدالهای 1377و 1378
نمودار سیر نزولی دارد در دهه هشتاد ما با روندی رو به رشدد در نمدای کلدی روبدهرو
هستیم که باز هم ماکزیمم نمودار در دهه هشتاد است .همین روند در مقاالت نیز تكرار
شده است؛ روندی تقریباً یكسان تا قبل از دهه هفتاد و شروع روند افزایش در آغاز دهه
هفتاد ،اوج و فرودهای متوالی و به اوج رسیدن در دهه هشتاد .نمودار زیر به طور کلدی
نشان میدهد میانگین آثار پژوهشی در دهههای مختلف روندی رو به رشد داشته است.
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نتيجهگيري
بررسیها نشان داد که با ظهور و گسترش موج فمینیستی در ایران و تأثیر آن در
جنبه های مختلف فكری ،سیر پژوهشهای ادبی در این راستا نیز رو به افزایش گذاشت
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و پژوهشگران به بررسی جنبههای مختلف حضور زن در ادبیات پرداختهاند اما در این
می ان پژوهشگران زن سهم بیشتری در این پژوهشها دارند و به دنبال هویت زن در
ادبیات کالسیك و معاصر بودهاند .آمارها حاکی است که در شعر کالسیك بیش از همه
درباره شاهنامه فردوسی و پس از آن مثنوی معنوی موالنا و منظومههای غنایی نظامی،
پژوهش انجام شده و جای خالی کار در مورد شعر زنان کالسیك (رابعه و مهستی
گنجهای) مشهود است .بین متون نثر ،هزار و یكشب بیشترین میزان پژوهش را به خود
اختصاص داده است که با توجه به اینكه سابقه روایت زنانه به این کتاب میرسد ،دور
از انتظار نیست که این کتاب بین دیگر متون نثر بیشترین درصد پژوهش را داشته باشد.
در حوزه شعر معاصر تقریباً در مورد شعر تمام زنان نامی معاصر پژوهش انجام شده
است .شعر پروین اعتصامی در این میان بیشترین سهم پژوهش را دارد .در حوزه ادبیات
داستانی نیز بر روی آثار بیشتر نویسندگان زن کار شده است و بیشترین سهم پژوهشها
درباره آثار سیمین دانشور انجام شده و جالب است که جالل آلاحمد (همسر سیمین
دانشور) نیز سهم بسیاری از این پژوهشها داشته است .متون طنز ،نمایشنامهها،
سفرنامهها ،ترانهها و متون ادبی دیگری از این دست هست که کمتر مورد نقد و بررسی
زن محور قرار گرفته است و بستر مناسبی برای این نوع پژوهش خواهد بود.
آمار برداری از کارهای پژوهشی در سالهای مختلف فرازها و فرودهای متوالی را نشان
می دهد اما روند در نمای کلی رو به رشد است که این مطلب را میانگین تعداد آثار در
دهههای مختلف تأیید میکند .میانگین تعداد آثار در دهه هشتاد افزایش چشمگیر این
پژوهشها را نشان میدهد که همین مطلب لزوم کار آماری دقیق در مورد این پژوهشها
برای نشان دادن تكرارها ،جاهای خالی و همننین موضوعات پژوهش شده را نشان
میدهد.

9. Paul Michel Foucault
 .10در مورد آثار این شاعران هر کدام یك پایاننامه با موضدوع زنمحدور نوشدته شدده اسدت :سدپیده
کاشانی،حسین منزوی ،افسانه شعبان نژاد ،اسداله شعبانی ،میرزاده عشقی ،سید اشرفالدین گرگانی،
پروین دولتآبادی و ژاله اصفهانی.
 .11در مورد آثار این شاعران هر کدام یك مقاله با موضوع زنمحور نوشته شده است :احمد نداظر زاده
کرمانی ،ابوالقاسم حالت ،آذر بیگدلی ،مفتون همددانی ،احمدد کسدروی ،رشدید یاسدمی ،حمیددی
شیرازی ،امیری فیروزکوهی ،پژمان بختیاری ،وحید دستگردی ،هنرمندی ،کاسبی ،حبیبالهی ،صهبا،
نظام وفا ،بزرر وفا ،بزررنیا ،نادر پور و توللی .در مورد شعر کسری (علی) عنقایی نیز یك کتداب
پژوهشی با موضوع زنمحور به چاپ رسیده است.
 .12در مورد آثار این نویسندگان ،هر کدام یك پایاننامه با موضوع زنمحور نوشته شده است :فرخندده
آقایی ،شیوا مقانلو ،سارا ساالر ،ابوالفضل صبحی ،مرتضی مشفق کاظمی ،امین فقیری ،چیستا یثربی،
مرجان شیرمحمدی ،آذردخت بهرامی و پرینوش صنیعی.
 .13در مورد آثار این نویسندگان ،هر کدام یك مقاله با موضدوع زنمحدور نوشدته شدده اسدت :ناهیدد
کبیری ،سپیده شاملو ،فرشته احمدی ،پاکسیما مجوزی ،محبوبه میرقدیری ،صمد بهرنگدی ،محسدن
مخملباف ،محمد گالبدرهای ،مجید شریف ،محمد بهارلو ،روحانگیز شریفیان ،مهشید امیرشداهی و
بیژن نجدی.
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فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره ،48تابستان 1394

در نظام گفتمانی َشوِشی ،گفتمان بیشتر تابع شرایط عاطفی و احساسی است که َشوِشگران از
آن پیروی میکنند .به این معنا که این نظام گفتمانی مبتنی بر کنش کنشگران نبوده و معنای متن
با توجه به رابطه شوِشگران با عناصر پیرامون متن شكل میگیرد .دو نظام گفتمانی حسی-
ادراکی و تنشی-عاطفی ،به عنوان دو زیرمجموعه از نظام گفتمانی شوِشی محسوب میشوند.
در این دو نظام ،احساس و ادراک و تنشهای عاطفیِ شوشگران ،بیشترین سهم را در خلق
معنای متن داشته و به این ترتیب اثر ادبی را از حیطه یك گفتمان صرفاً کنشی و ساختاری
فراتر برده و روابط درونی آن را به چالش میکشند .نظام گفتمانی حسی-ادارکی بیانگر حضور
فعال حواس پنجگانه انسان در شكلگیری معنا است و نظام تنشی-عاطفی نیز به بررسی
تنشهای روحی و عاطفی شوِشگران پرداخته ،تا نقش آنها را در ایجاد شرایط متفاوت معنایی،
تبیین کند .در این پژوهش با بررسی داستان سیاوش در شاهنامه ،به تبیین این نكته پرداخته
خواهد شد که شخصیتهای این داستان از مرز یك کنشگر عبور کرده و بسیاری از اعمال و
رفتار آنها در حیطه گفتمان شوِشی جای میگیرد .به این نحو که احساسات بیرونی آنها در
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قالب گفتمان حسی-ادراکی و از طریق حواس پنجگانه نمود مییابد و تنشها و احساسات
درونی آنها نیز از طریق گفتمان تنشی-عاطفی مشخ میشود .به این ترتیب گفتمان شوِشی
باعث عبور از ساختارگرایی محض میشود؛ به گونهای که تحلیل از حد یك طبقهبندی صوری
و خوانشی ابژکتیو فراتر میرود وبه این ترتیب معنا با توجه به نظامهای گفتمانی موجود در
متن پدید میآید که لزوماً کنشی نیستند ،لذا با نظامی حسی – ادراکی ،زنده ،سیّال و پویا
مواجه خواهیم بود.
كليدواژهها :گفتمان حسی ادراکی ،گفتمان تنشی عاطفی ،کنش ،شَوِش ،شاهنامه ،سیاوش

مقدمه
نظام گفتمانی حسی ادراکی ،مبتنی بر حضور است؛ یعنی نمیتوان آن را به برنامهای از
پیش تعیین شده محدود کرد؛ بلكه نظامی تعاملی است که به رغم ویژگی پویا بر
رابطهای تعاملی و گاهی هم در همآمیخته ،تكیه دارد .چنین تعامل حسی که بر اساس
حضور شكل میگیرد ،تعاملی "حضوری" است؛ به دیگر سخن ،شیوة حضور یا
عملكرد هر یك از دو طرف درگیر تعامل ،موجب تسری احساس در طرف دیگر
میشود که به واکنش یا حرکت کنشگر میانجامد .در واقع آننه در این نظام شكل
2
میگیرد ،نوعی همترازی و همآمیختگی بین عوامل است« .به قول اریك الندوفسكی،
آننه برای دو طرف مشارکت در جریان تعامل مهم است ،این است که هر یك بتواند
جایگاه خود را با توجه به جایگاه دیگری تراز کند؛ به همین دلیل چنین نظامی را باید
نظام تعاملی همترازی نامید .نظام همترازی نظامی بر پایة ایجاد حس مشترک است؛
یعنی به جای ایجاد القا و باور ،ایجاد حس مشترک است که اهمیت مییابد و به این
ترتیب ما در فرایندی تعاملی و در ارتباطی قرار میگیریم که راز اصلی آن را باید در
سرایت احساسات دو طرف تعامل جست» (شعیری :1388 ،ص  20و.)21
این نظام گفتمانی بر َشوِش مبتنی است؛ یعنی آننه توسط عامل گفتمانی انجام
میشود بر کنش مبتنی نیست؛ بلكه بر حسی مبتنی است که در درون او ایجاد میشود.
چنین نظام گفتمانی سه زیرشاخه تحت عناوین نظام گفتمانی حسی-ادراکی ،تنشی-
عاطفی و زیباییشناختی دارد .در این پژوهش عالوه بر بررسی نظام گفتمانی حسی-
1
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ادراکی از طریق بررسی فرایند شوِشی-عاطفی نشان داده خواهد شد که چگونه شوِشگر
دچار تغییر در نوع «حضور» و رابطة خود با دیگری میشود.
داستان سیاوش ،که یكی از جذابترین داستانهای شاهنامه است به دلیل منطق کنشی
و شَوِشی حاکم بر آن در قالب نظام گفتمانی حسی-ادراکی جای میگیرد .سیاوش در
شاهنامه بهناحق به دست دشمن دیرینة ایران یعنی افراسیاب تورانی کشته میشود؛ خون
او بر زمین ریخته میشود و از آن گیاه سیاووشان میروید .بزرگترین جنگهای ایران و
توران به دلیل کینخواهی سیاوش است که به دست فرزندش کیخسرو انجام میگیرد.
بررسی این داستان از دید نظام گفتمانی شوِشی بیانگر این است که استاد طوس تنها به
ذکر داستان نپرداخته است ،بلكه با توجه به مسائل درونی و عاطفی و احساسی
کنشگران ،داستان خود را حالوت و رنگ و رویی دیگر بخشیده است .تحلیل داستان
نشان میدهد که بسیاری از کنشهایی که توسط عوامل کنشی صورت میگیرد،
زیرساختی عاطفی دار د .سعی اصلی این مقاله در تبیین این است که چگونه در گفتمان،
غلبه شَوِش بر کنش رخ میدهد.

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره ،48تابستان 1394

پيشينه پژوهش
داستان سیاوش که در میان داستانهای ادب فارسی جایگاه ویژهای دارد ،بارها از سوی
منتقدان بررسی شده و بویژه منطق روایی حاکم بر آن نیز بارها مورد نقد و بررسی قرار
گرفته است؛ از جمله در مقالهای تحت عنوان «الگوی پیشنهادی ردهبندی داستانهای
پریان بر بنیاد اسطورهها» داستان سیاوش بر اساس نظریة روایی لوی اشتروس 3نقد و
بررسی شده است .همننین در مقالة «ساختار پیرنگی داستان سیاوش» نیز بررسی
ساختارگرایانهای از این داستان به دست داده شده است .در مقالة دیگری نیز داستان
سیاوش در کنار سه داستان دیگر از دید نظریة روایت شناسی تودوروف واکاوی شده
که عنوان این مقاله « بررسی چهار داستان با ساختار روایی مشابه بر اساس نظریه تزوتان
تودوروف» 4است.
اگرچه بررسیهای روایتشناسانه و ساختارگرایانه متفاوتی از داستان سیاوش ارائه
شده ،همة این بررسیها عمدت ًا به کارکرد روایی کنشگران در این داستان پرداخته و منطق
شَوِشی حاکم بر آن بررسی نشده است .این مقاله تنها به کارکرد کنشی این داستان
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بسنده نكرده و تولید معنا را در بافت گفتمانی نشان میدهد که عمدتاً نیز در وضعیت
احساسی و عاطفی بروز مییابد.
در واقع در گفتمان حسی-ادراکی ،شَوِشگر در تعامل با دنیای اطراف خود قرار
میگیرد و نوع ارتباط احساس وی با محیط به شكلگیری ادراک خاصی منجر میشود.
«حسی از سوژه با حسی از دنیا وارد تعامل میشود و حاصل این معنا دریافتی
زیباییشناختی است که معنا را رقم میزند؛ معنایی که برای لحظهای ما را از دنیای
واقعیت جدا میکند و بیشتر به خلسة معنایی شباهت دارد» (گرمس.)8 :1389 ،
شخصیتهای داستان سیاوش نیز به عنوان شَوِشگر و کنشگر فعال نمود مییابد و معنای
داستان از طریق روابط حسی و ادارکی این َشوِشگران با یكدیگر و محیط اطراف ،بروز
مییابد .در ادامه فرایند شَوِشی داستان سیاوش و نقش آن در ایجاد معنا بررسی کنیم.
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گفتمان
برای تبیین مفهوم گفتمان در ابتدا باید به تعریف اصطالحات گفتهپرداز 5،گفته 6و
گفتهپردازی 7پرداخت .گفتهپرداز کسی است که مسئول تولید متن است گفتهپردازی
عملیاتی است که به تولید گفته منجر میشود و گفته ،محصول گفتهپردازی است .در
واقع در هر تولید زبانی ،شخصی به نام گفتهپرداز هست که مسئول متن تولید شده
است.
«امیل بنونیست از جمله زبانشناسانی است که معتقد است اگر در چهارچوب
گفتمان به بررسی مسائل زبانی بپردازیم ،بسیاری از مفاهیم زبانشناسی رنگ و رویی
تازه خوا هد یافت و دستخوش تغییر خواهد شد .به نظر این زبانشناس در چهارچوب
گفتمان ،زبان فرایندی است که کسی عهدهدار تولید آن میشود .در همین مرحله است
که شاخصهای فردی دخیل در تولیدات زبانی به عنوان عناصری مهم و تعیینکننده به
حوزة مطالعات زبانی راه مییابد» (شعیری .)11 :1385 ،برای هر ارتباط کالمیای میتوان
یك فاعل و یك مفعول قائل شد .گفتهپرداز همان فاعل گفتمان است و گفته جایگاه
مفعول را دارد« .هرگاه رابطهای کالمی در میان باشد با نوعی حضور روبهرو هستیم .اگر
این حضور فاعلی باشد از حضوری مفعولی حكایت دارد و اگر این حضور مفعولی
باشد از حضوری فاعلی خبر میدهد .متن نیز نوعی حضور است که به دلیل ویژگی
موضوعی آن ،حضوری مفعولی تلقی میشود؛ به همین دلیل ،میتوان به دنبال بررسی
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جایگاه دخیل در تولید و شكلگیری آن بود .این جایگاه همان جریانی است که عنوان
گفتهپردازی را به خود گرفته است و در حوزة فعالیت گفتمانی میگنجد» (همان).
با توجه به آننه گفته شد ،گفتمان در وهلة اول ،فعالیتی زبانی است که توسط یك
عامل فاعلی به عنوان گفتهپرداز صورت میگیرد .که این فعالیت در زمان و مكان خاص
و در وضعیت خاصی صورت میگیرد .همننین در این فعالیت ،عامل دیگری نیز هست
به نام گفتهیاب که با گفتهپرداز به گونهای تعاملی در ارتباط قرار میگیرد؛ لذا گفتمان
عمل پینیدهای به شمار میرود که در یك سر آن گفتهپرداز و در سر دیگر آن گفتهیاب
قرار میگیرد .و مجموع این تعامل عملیات گفتهپردازی نامیده میشود« .عمل
گفتهپردازی ،عمل تولید گفته به شمار میآید که در آن گفتهپرداز با تولید گفته که به
منظور خوانش گفتهخوان تولید شده است ،میخواهد بین گفته و گفتهخوان ارتباطی از
نوع پیوستگی ایجاد کند» (معین.)180 :1385 ،
همانگونه که پیشتر ذکر شد در شكلگیری گفتمان ،عوامل گفتهپرداز ،گفتهیاب،
گفتهپردازی و گفته دخیل است .معناشناسی کالسیك در بررسی گفتمان ،نقش
گفتهپرداز را اساسیترین نقش میدانست .در مقابل چنین دیدگاهی ،کاربردشناسی هست
که به نقش گفتهیاب در ارتباط کالمی تأکید میکند و به تأثیراتی میپردازد که متن بر
مخاطب میگذارد .میتوان گفت که این دو نظریه به نوعی مكمل یكدیگر است و در
این میان گفته (همان چیزی که بین گفتهپرداز و گفتهیاب جریان دارد) ،موضوع معنادار
ارتباط به شمار میرود؛ به عبارت دیگر «در هر ارتباطی یا رخدادی گفتمانی با فرایند
شكلگیری معنا و خوانش معنا روبهروییم نه خود معنا به شكل ایستا ،تثبیت شده ،تمام
شده و از پیش معین .باید افزود این معناسازی و معناخوانی و به عبارتی معناپردازی
میان کسی (یا کسانی) شكل میگیرد که چیزی را در وضعیت و موقعیت فیزیكی،
روانی ،اجتماعی و فرهنگی خاصی تولید میکند و کسی (یا کسانی) که آن چیز را در
وضعیت و موقعیت فیزیكی ،روانی ،اجتماعی و فرهنگی مشابه یا متفاوتی میفهمند و یا
دستکم سعی میکنند بفهمند» (ساسانی)6 :1389 ،؛ لذا میتوان گفت معنا حاصل عملكرد
عناصر مختلفی است که در عملیات گفتهپردازی یا گفتمان حضور دارد.
گفتمان عملی است که نمیتوان در آن جریان تولید ،یعنی گفتهپردازی را از
محصول آن یعنی گفته جدا کرد .در واقع گفتمان مفهومی عامتر و پینیدهتر از گفته
دارد .گفته محصول گفتهپرداز است اما گفتمان عمل یا فعالیتی است که به تولید گفته

منجر میشود و در این فرایند ،مسائل بسیاری دخیل است که این امر باعث میشود
گفتمان فرایندی پویا تلقی شود به طوری که معنا در موقعیتی که متن تولید و خوانده
میشود ،هر لحظه شكل میگیرد؛ با این توصیف میتوان گفت «متن جنبة پدیداری
دارد؛ یعنی در هر کنش ارتباطی عینی با توجه به الیههای تشكیلدهندة آن شكل
میگیرد که برخی متغیر است و به همین دلیل باز است و نه بسته» (سجودی.)211 :1388 ،
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گفتمان شوِشي
گفتمان شوِشی گفتمانی است که در تقابل با گفتمان کنشی قرار میگیرد .اگر نظام
گفتمانی بر حضور عوامل گفتمانی مبتنی باشد از اصل شوِش پیروی میکند .هرگاه به
جای تغییر در وضعیت مواد گفتمان ،تغییر در احساس و ادراک عوامل گفتمانی رخ
دهد با وضعیتی شوشی روبهرو هستیم؛ در چنین وضعیتی شوِشگر با توجه به تغییری
که در احساسات و عواطف او رخ میدهد به کنش دست میزند و یا کنش وی باعث
ایجاد تغییرات حسی-عاطفی در وی میشود که در همة این موارد شوشگر در رابطهای
پدیدارشناختی با معنا قرار میگیرد که بر حضوری حسی-ادراکی و تنشی-عاطفی مبتنی
است.
الگوی این نظام گفتمانی ،که بر شوش مبتنی است به صورت زیر نمایش داده
میشود:
شوشگزار

40

شوشیار

40

شوشپذیر

شوِش

تغییر عاطفی یا کیفی

شوشگر
شوش بازدارنده

شوِش همانند هستة مرکزی است که پیرامون آن عوامل شوشی قرار میگیرد.
شوشگزار کسی است که مسبب شوش است .شوش میتواند موجب تغییر عاطفی،
کیفی یا حسی-ادراکی شود .شوشگر کسی است که شوشی را به اجرا میگذارد.

بررسي نظام گفتماني شوِشي در داستان سياوش

شوشیار می تواند به شوشگر یاری رساند و شوش بازدارنده مانند عامل منفی و مانعی
بر سر راه شوش است .شوشپذیر عامل مفعولیای است که شوش بر او اجرا میگردد.
در مثال «دادم حالش را بگیرند» ،وضعیت شوشی هست .شوشگزار در واژة «دادم»
تجلی مییابد؛ یعنی او کسی است که دستور میدهد تا حال کس دیگری را بگیرند.
کسی که حالگیری میکند ،شوشگر است و کسی که حالش گرفته میشود ،شوشپذیر
است .در این گفته دو عامل شوشیار و شوش بازدارنده غایب است.
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گفتمان حسي-ادراكي
دربارة این نظام گفتمانی باید به این نكتة مهم توجه کرد که بسیاری از تولیدات زبانی ما
در احساسات ما ریشه دارد؛ یعنی جریانات حسی قادر به تولید معنا است .حواس
پنجگانه انسان (دیدن ،شنیدن ،المسه ،چشایی ،بویایی) هر یك میتوانند در تولید معنا
نقشآفرینی کنند« .بسیاری از مواقع ،بویژه در گفتمانهای ادبی ،جریانات حسی دخیل
در تولید معنایی وجود دارد که نمیتوان آنها را نادیده گرفت .گرمس ،این گونه عناصر
حسی را در کتابی تحت عنوان نقصان معنا " "1987بررسی کرده است و آنها را تابع
جریانی تحت عنوان "گریز واقعیت" میداند؛ گریزی که خود منشأ تولید گونههای
زیباییشناختی است .این "گریز واقعیت" یعنی اینكه در روبهرو شدن با هر چیز،
واقعیت آن در پشت پردهای ظاهری قرار میگیرد و این امر سبب بروز معنای انحرافی
و نه معنای واقعی آن میشود .نگاه کردن به هر چیز از هر زاویه ،باعث از دست دادن
زوایای دیگر میشود و به همین دلیل معنای هر چیز ،معنای ناق یا انحرافی یك چیز
است» (شعیری 89 :1385 ،و  .)90و درست به همین دلیل است که باید به پدیدارشناسی
مراجعه کرد؛ یعنی برای اینكه بتوان به احساسی دست یافت که در تولید معنا دخیل
بوده است باید به معنای اصیل و بنیادی (پدیدارشناسی) آن احساس رسید .در واقع به
همین دلیل است که امروزه «نشانه -معناشناسی یلمسلفی و گرمسی به دنبال شناسایی
پیششرطهای تولید معنا از طریق جریانات حسی -ادراکی است» (همان) .این نكته حائز
اهمیت است که چنین رویكردی نباید ما را به گونههای پدیدارشناختی احساسات
محدود کند ،بلكه چنین رویكردی بدین معناست که «شَ ِوشگر حسی-ادراکی ،موجودی
زبانی ،فرهنگی و اجتماعی است و نگرانی از بابت روش مطالعه را باید به این صورت
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حل کرد که ما با مجموعه معیارهایی روبهرو هستیم که امكان دگرگونی ،تغییر ،انعطاف
و جابهجایی دارد» (همان.)91 ،
گرمس 8به دنبال پدیدارشناسی هوسرلی 9و نشانهمعناشناسی یلمسلفی 10،فرایند
احساس و ادراک را به طور کلی دارای سه مرحله میداند:
« .1احساس و ادراك برونهاي :در این حالت احساس و ادراک در مرحلة دالی به
سر میبرد .شیء یا چیز دیده شده و یا نشانه گرفته شده در دنیای بیرون از "من" قرار
دارد .این مرحله را میتوان مرحلهای صرفاً پدیدارشناختی نامید که در آن بنیانهای
تجربه یا فعالیت حسی -ادراکی پایهگذاری میشود.
 .2احساس و ادراك درونهاي :در این مرحله گذر از دنیای برونهای به دنیای
درونهای صورت میگیرد .در این حالت ،تصاویر ذهنی از شیء یا چیزی که با آن
روبهرو شدهایم در ما شكل میگیرد و فعال میشود؛ به همین دلیل این مرحله را
میتوان مرحلة شناختی یا روانشناختی نامید؛ در این مرحله ،بنیانهای شناختی ما نسبت
به شیء نشانهرفته شكل میگیرد و ما به نوعی فعالیت خودآگاهانه یا شناختی نسبت به
آن میپردازیم .قضاوت ،تخیل ،نتیجهگیری شتابزده یا منطقی ،اندیشه ،تعبیر و تفسیر
همه از نشانههای این مرحله حسی_ادراکی است.
 .3احساس و ادراك جسمانهاي :زمانی شكل میگیرد که «جسم نسبت به شیء یا
آن چیزی که نشانه گرفته شده است از خود عكسالعمل نشان میدهد ...در اینجا با
تجربهای که جسم نسبت به شیء مورد نظر انجام میدهد ،نوعی فعالیت جسمانهای
صورت میگیرد که میتواند به واکنش جسمی خاص و یا نوعی قضاوت درونهای در
مورد آن منجر شود» (همان 94 ،و  . )95در واقع جسمانه وضعیتی است که در آن جسم به
عنوان پایگاهی برای نشانه عمل میکند؛ لذا جسمانه دیگر فقط جسم نیست ،بلكه
فرایندی است که از تغییر حكایت میکند .و همین تغییر معنایی است که باعث عبور از
نشانة مكانیكی و قراردادی میشود؛ یعنی با به میان آمدن جسمانه با نشانهای پویا و
سیال روبهرو هستیم که در حال تغییر است؛ به عنوان مثال فردی که ترسیده ،ممكن
است رنگش بپرد؛ یعنی عامل ترس باعث ایجاد وضعیت شوِشی جدیدی میشود که
رنگپریدگی است.
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عملیات حسی_ادراکی در تولید معنا اغلب به دو صورت عمل میکند :یا باعث
پیشتنیدگی میشود و یا باعث پستنیدگی؛ به عنوان مثال دیدن یك منظره و یادآوری
یك خاطره در گذشته ،پیشتنیدگی به شمار میرود؛ این یادآوری ممكن است باعث
شادی یا غم در شَوِشگر شود که به صورت تغییری جسمانهای (خنده یا گریه) خود را
نشان میدهد .پستنیدگی «که انتظار از مشتقات آن است ،زمان را به جلو میراند و به
این ترتیب چیز یا شیء نشانه گرفتهشده به صورت انتظاری در آیندة دور ظاهر
میگردد» (همان)96،؛ به عنوان مثال از مشاهدة درخت سیب در فضایی قرار میگیریم که
میتواند هر دو صورت پیشتنیدگی و پستنیدگی را داشته باشد .درخت سیب میتواند
ما را به یاد خاطرهای در روستایی خوش آب و هوا بیندازد که در گذشته داشتهایم یا با
دیدن آن میتوانیم به کاری فكر کنیم که در آینده قرار است انجام دهیم (مسافرت به
منطقهای خاص) .پس به طور خالصه میتوان گفت که جریانات حسی می تواند به
ادراک معنا منجر شود .ممكن است شَوِشگر با روبهرو شدن با یك حس ،دچار تغییر
معنایی شود که ما از آن به عنوان شَوِش یاد کردیم.

فرايند حسي-ادراكي بويايي
در این داستان ،آنگاه که کاوس در پی یافتن گناهكار است برای رسیدن به واقعیت از
حس بویایی خود استفاده میکند:
بدان بازجستن همی چاره جست
ببوييد دست سياوش نخست
بر و برز و سرو باالی او
سراسر ببوييد هرجاي او
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گفتمان حسي ادراكي در داستان سياوش
سیاوش به دنبال توطئههای نامادری خود ،سودابه که از وصال سیاوش ناامید شده است
و بدگمانیهای پدر به توران پناه میبرد و در آنجا بهناحق به دست دشمن دیرینة ایران
یعنی افراسیاب تورانی کشته میشود« .شخصیت سیاوش در شاهنامه با ماجراهایی از
عشق و حسادت و بیگناهی و دربدری آمیخته است» (آموزگار .)70 :1386 ،سیاوش در
این داستان کنشگری پاک و بیآالیش است که برای اثبات بیگناهی خود به گذر از
آتش تن میدهد؛ حاضر به پیمانشكنی با دشمن نمیشود و در پایان نیز بیگناه کشته
میشود.
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زسودابه بوي مي و مشک ناب
نديد از سياوش بدانگونه بوي
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همی یافت کاوس بوی گالب
نشان بسودن نبود اندر اوی
()374-371

کاوس برای یافتن گناهكار از حواس خود کمك میگیرد و وارد فعالیت حس
بویایی میشود .تا قبل از جستجوی وی ،معنا در مرحلة احساس و ادراك برونهاي
قرار دارد؛ یعنی واقعیت در بیرون از ادراک کاوس قرار دارد؛ اما پس از اینكه وی به
عمل بوییدن دست میزند و به این ترتیب وارد مرحلة دورنهای میشود ،نسبت به
موضوع مورد نظر به قضاوت میپردازد و در مورد سودابه و سیاوش به ارزیابی
مینشیند:
به دل گفت کاین را به شمشیر تیز
ببايد كنون كردنش ريز ريز
ز هاماوران زان پس اندیشه کرد
که آشوب خیزد پرآواز درد
و دیگر بدانكه که در بند بود
بر او نه خویش و نه پیوند بود
پرستار سودابه بد روز و شب
که پيچيد زان درد و نگشاد لب
سهدیگر که یك دل پر از مهرداشت
ببایست زو هر بد اندر گذاشت
چهارم کزو كودكان داشت خرد
غم خرد را خوار نتوان شمرد
سياوش ازان كار بد بيگناه
خردمندی وی بدانست شاه
()376-383

این سخنان کاوس ،نشانگر مرحلة احساس و ادراك درونهاي است؛ یعنی وی پس
از بوییدن سودابه و سیاوش به واقعیت بیگناهی سیاوش پی برده است و با خود در
مورد آن به قضاوت میپردازد؛ از یك سو به بیگناهی فرزند آگاه است و از سوی دیگر
از مجازات سودابه ابا دارد؛ از هاماوران میترسد ،و سودابه را دوست میدارد .در واقع
کاوس در این مرحله به اندیشه ،تعبیر و تفسیر در مورد احساس خود میپردازد.
احساس و ادراک جسمانهای همان تغییری است که در جسم شَوِشگر رخ میدهد .در
مصرع «بباید کنون کردنش ریز ریز» ارزیابی و صدور ر ی صورت میگیرد .واژة «درد»
نیز در این شعر مهم است و رابطهای جسمانهای را نشان میدهد (که پینید زان درد و
ن گشاد لب) .از درد به خود پینیدن وضعیتی شوِشی و فعالیتی جسمانهای است که این
فعالیت نتیجة همان فعالیت حسی بویایی است که قبالً به آن اشاره شد.

بررسي نظام گفتماني شوِشي در داستان سياوش

کاوس وقتی از واقعیت آگاه میشود ،غمگین میشود که این حالت واکنش او در
رویارویی با واقعیت است که همراه با ارزیابی او شكل میگیرد:
دل خویشتن را پر آزار کرد
غمي گشت و سودابه را خوار كرد
()375

در این مورد ،احساس و ادراک شوِشگر باعث پیشتنیدگی وی میشود؛ یعنی با
اینكه گناهكاری سودابه بر شوِشگر مسلم شده است ،یادآوری خاطراتی که با سودابه
داشت و کمك هایی که به او در زمان در بند بودنش در هاماوران کرده بود ،باعث
میشود که در مجازات او تعلل کند.
الگوی شوش مورد بررسی به صورت زیر نشان داده میشود:
شَوِشگزار :كاوس

شَوِشپذير :كاوس

شَوِش:
اضطراب

شَوِشگر :كاوس

اضطراب و تشویش باعث میشود که کاوس به عنوان شَوِشگر عمل کند و به دنبال
گناهكار باشد .از آنجا که یافتن گناهكار ،باعث آرامش روحی کاوس میشود،
شَوِش پذیر نیز خود اوست .در نتیجه شَوِشی که در کاوس ایجاد میشود ،وی به نفع
سودابه حكم را صادر میکند تا بدین وسیله از تنش رهایی یابد .نیروهای بازدارندة وی
در این شَوِش ،عشق به سودابه ،فرزندان و ترس از هاماوران و یاریگران وی ،نشانههای
مبنی بر بیگناهی سیاوش و همننین نتیجهای است که او از بوییدن این دو میگیرد.
توجه به این نكته ضروری است که هر شَوِشی بالفاصله به کنش منجر نمیشود،
بلكه هر َشوِش ،خود ،شَوِش دیگری را ایجاد میکند به طوری که با الیههای َشوِشی
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يافتن گناهكار

45


روبهرو میشویم .طرحوارة َشوِشی این قسمت از داستان را به صورت ذیل میتوان
ترسیم کرد:
شَوِشگزار
(كاوس)

شَوِش
(اضطراب)
اليههاي شَوِشي
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عشق به سودابه و فرزندان -خاطرات -ترس از هاماوران -عالیم بیگناهی

فرايند حسي-ادراكي ديداري و عبور به فرايند شَوِشي-عاطفي
سودابه نیز ،که بر سیاوش عاشق میشود ،شَوِشگر حسی-ادراکی به شمار میرود؛ زیرا
عالقة وی از طریق حس بینایی شكل میگیرد .تا زمانی که سودابه سیاوش را نمیبیند
در مرحلة احساس و ادراك برونهاي قرار دارد .دال سیاوش در بیرون از احساس او
قرار دارد اما هنگامی که او را میبیند وارد مرحلة درونهاي میشود:
چنان بد که سودابه پرنگار
برآمد برین نیز یك روزگار
پرانديشه گشت و دلش بردميد
ز ناگاه روی سیاوش بديد
()134-135

تأکید بر فعالیت حسی و دیداری به عنوان عاملی که دل را به پیش وامیدارد ،نشان
میدهد که «دیدن» موجب تغییری برجسته در وجود سوژه میگردد؛ پس این تغییر در
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جسم شَوِشگر نیز مشاهده میگردد.
تغییر جسمانهای
تنش درونی
دیدن
مصرع «پراندیشه گشت و دلش بر دمید» نشان از حالت درونی و روانی شَوِشگر
دارد؛ یعنی حس بینایی باعث شكلگیری احساس عشق در او شده است .در اینجا
سوژه با "دیدن" ،وارد مرحلهای درونهای میشود که نوعی تشویش خاطر است؛ یعنی
سودابه دچار نوعی اضطراب میشود که باز هم جنس شَوِشی دارد ،این اضطراب
مقدمهای برای ورود به فرایند سودازدگی است به طوری که این احساس باعث الغر
شدن و تغییر جسمی شَوِشگر میشود و به این ترتیب با بروز جسمانهای روبهرو
هستیم:
وگر پیش آتش نهاده یخ است
چنان شد که گفتی طراز نخ است
()136

()137-138

و وقتی به راضی کردن سیاوش موفق نمیشود برای دست یافتن به او از قدرت شاه
استفاده میکند و وی را به شبستان میخواند .در حقیقت شوِش عشق در سودابه به
کنش منجر میشود:
استفاده از نفوذ خود بر شاه برای تسلیم
شكست در عشق (شَوِش)
کردن سیاوش (کنش)
سودابه عالوه بر اینكه شَوِشگر احساسی-ادراکی است ،شَوِشگر تنشی عاطفی نیز به
شمار میرود؛ زیرا وی عاشق سیاوش میشود .از نشانههای شَوِشگر عاطفی این است
که تسلط خود را بر دنیای پیرامون از دست میهد و به کنشی دست میزند که بر
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دیدن ،باعث احساس عشق و احساس عشق ،باعث الغر شدن جسم میشود.
وضعیت
وضعیت شَوِشی ( 2عاشق شدن)
وضعیت شَوِشی ( 1دیدن)
شَوِشی ( 3الغر شدن)
احساس و ادراک سودابه باعث پستنیدگی میشود؛ یعنی احساس عالقه به سیاوش
باعث میشود که وی برای آینده برنامهریزی کند و نقشه آمدن سیاوش را به شبستان
بكشد:
که پنهان سیاوش را این بگوی
کسی را فرستاد نزدیك اوی
نباشد شگفت ارشوی ناگهان
که اندر شبستان شاه جهان

شناخت منطقی و عقالنی مبتنی نیست .وی به عنوان بانوی شاه شایسته نیست که به
فرزند شاه ابراز عشق کند اما چون شَوِشگر سودایی است ،کنترل خود را نسبت به
دنیای پیرامون و جایگاه خود از دست میدهدَ .شوِش سودابه در این مرحله باعث کنش
میشود اما کنشی که بر شناخت مبتنی نیست .وی برای رسیدن به سیاوش به انواع
تمهیدات دست مییازد؛ سیاوش را به شبستان میبرد؛ او را تطمیع و حتی تهدید
میکند .پس در این حالت ،شوِش مبنای کنشهایی قرار میگیرد که سوژة شوِشگر را در
وضعیت منفی حضور قرار میدهد.
کنش منفی
عدم تسلط شناختی
شَوِش
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طرحوارة فرايند عاطفي گفتمان
برای دست یافتن به چگونگی شكلگیری فرایند عاطفی گفتمان ،شناختن رفتار مؤثر و
تنشهای عاطفی اهمیتی بسزا دارد « .افعال مؤثر افعالی است که خود به طور مستقیم
باعث تحقق کنش نمیشود ،اما بر گزاره یا فعل کنشی تأثیر میگذارد و سبب میشود تا
عمل یا کنشی با زمینه تحقق خاصی انجام پذیرد» (شعیری« .)102 :1381،فاعل کنشگر،
برای انجام دادن عمل خود باید به تمام افعال مؤثر یا تأثیرگذار مجهز باشد؛ این افعال
عبارت است از"خواستن ،بایستن ،توانستن ،دانستن"» (عباسی.)219 :1383 ،
تنشهای عاطفی شامل گسترهها و فشارههای عاطفی میشود .این تنشها تا حد
زیادی تحت تأثیر وضعیت گفتمانی قرار دارد .برای فرایند عاطفی گفتمان باید رابطة
تنشهای عاطفی را با افعال مؤثر در نظر گرفت که از آنها به عنوان سازههای عاطفی یاد
میکنیم« .ژاک فونتنی 11معتقد است که طرح ساختمان بعد عاطفی کالم ،که سازماندهی
فرایند عاطفی گفتمان را به عهده دارد به اجتماع دو سطح عاطفی یعنی سازهها و تنشها
بستگی دارد .سازههای عاطفی که همان نشانههای فعلی مؤثر است ،تعیینکنندة هویت
شوِشگرهای عاطفی است و نمایههای تنشی ،که همان گسترهها یا فشارههای عاطفی
است ،آهنگ ،نوا و نقطة اتكا در فرایند عاطفی را تعیین میکند» (شعیری)172 :1385 ،؛ لذا
مراحل فرایند عاطفی گفتمان را ،که هر متنی به شیوة خاص خود ارائه میکند ،میتوان
به صورت ذیل نشان داد:
 .1مرحله تحریك یا بیداری عاطفی :ژاک فونتنی مرحلة اول و مقدماتی فرایند
سودازدگی را «بیداری عاطفی» مینامد که در اینجا این بیداری هنگام عمل دیدن رخ
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میدهد« .ناگاه» بر این نكته تأکید دارد که عمل دیدن را نمیتوان دیدنی ساده فرض
کرد؛ چراکه از تغییر وضعیت «حضورم سوژه حكایت دارد .در این مرحله ،که اولین
مرحله از مراحل فرایند عاطفی گفتمان است ،حس خاصی اعم از فشاره یا گسترة
عاطفی در ش ِوشگر ایجاد میشود .میتوان گفت که در این مرحله تنشهای عاطفی بروز
میکند.
 .2مرحلة آمادگی یا توانش عاطفی :در این مرحله ،سازههای عاطفی که شامل افعال
مؤثر است ،وارد عمل میشود« .شَوِشگر عاطفی با هویت فعلی ظاهر میگردد .چنین
هویتی میتواند سبب کشف ویژگی عاطفی خاصی برای او گردد .در این مرحله ،که
توانش عاطفی نیز نامیده میشود ،شوِشگر آمادگی الزم برای کسب هویت عاطفی پیدا
میکند» (همان.)173 ،
 .3مرحلة هویت یا شوش عاطفی :ای ن مرحله ،اصلیترین مرحلة فرایند عاطفی نامیده
میشود؛ زیرا در این مرحله است که تغییر رخ میدهد و شَوِشگر هویت خاص عاطفی
خود را به دست می آورد .در این مرحله شوشگر از تمام خیاالت ،پندارها ،تصورات و
تردیدهای خود عبور میکند و به حس و حالت عاطفی خاصی دست مییابد و شوِش
عاطفی او تثبیت میشود.
 .4مرحلة هیجان عاطفی :این مرحله با فعالیت جسمی شَوِشگر گره خورده است.
کسب هویت عاطفی باعث میشود که َشوِشگر از خود واکنشهایی جسمی خاصی را
بروز دهد؛ فعالیتهایی مثل لرزیدن ،انقباض یا انبساط ماهینهای ،تغییر رنگ پوست و ...
در این حالت در وضعیت گفتمانی جسمانهای قرار میگیریم.
 .5مرحلة ارزیابی عاطفی :این مرحله ،که آخرین مرحلة فرایند عاطفی به شمار
میرود به ارزیابی و قضاوت در مورد فرایند مورد نظر میپردازد« .ارزیابی عاطفی
توسط مخاطب ،بیننده یا جامعهای انجام میپذیرد که با رفتاری عاطفی روبهرو شده
است؛ به این ترتیب ،راهی است برای راهیابی دوبارة شوِشگر عاطفی به میان افراد
جامعه و همین امر است که احتماالً سبب تعدیل رفتارهای عاطفی و تنظیم چگونگی
تبادل این رفتارها در سطح اجتماعی میگردد .قضاوت و ارزیابی مثبت به نمایه عاطفی،
موجب تثبیت و استمرار آن و قضاوت و ارزیابی منفی نسبت به نمایه عاطفی سبب

تعدیل یا حذف آن میگردد؛ به این ترتیب ،میتوان به نوعی منطق یا تعادل عاطفی
دست یافت» (همان 176 ،و .)177
بررسي مراحل فرايند عاطفي در شَوِش سودابه
 .1تحریك یا بیداری عاطفی :در این مرحله تنشهای عاطفی در شوِشگر بروز پیدا
میکند .سودابه که سیاوش را میبیند به او عالقهمند میشود:
زناگاه روی سیاوش بدید
پراندیشه گشت و دلش بردميد
()135
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در این مرحله با دیدن سیاوش ،احساس سودابه نسبت به او تحریك میشود.
 .2توانش عاطفی :این مرحله با «پر اندیشه» شدنِ سوژه معنادار میشود .بر اساس
این ،سوژه درگیر جریان عاطفی میشود و نسبت به تغییری که در او رخ داده آگاه
میشود.
در این مرحله افعال مؤثر نیز اضافه میشوند و توانایی انجام شوش مورد نظر را به
شَوِشگر میدهد:
به اندیشه افسون فراوان بخواند
نگه کرد سودابه خیره ماند
که گر او نیاید به فرمان من
روا دارم ار بگسلد جان من
()311-312

این سخنان سودابه از عالقة شدید وی به سیاوش نشان دارد (خواستن) و همین
خواستن سودایی است که به وی توانش هر کاری را میدهد:
وزان تخت برخاست با خشم و جنگ
بدو اندر آويخت سودابه چنگ
()331

این توانش و تحقق عمل را فقط خواستن سودایی به سودابه میدهد .انواع افعال
مؤثر در اینجا قابل مشاهده است .همانطور که مالحظه میشود شدت (خواستن) سبب
ایجاد توانش میشود که حضور مجازی شَوِشگر را به حضوری بالقوه و بالفعل تبدیل
میکند.
انجام دادن
توانستن
خواستن
او ،که ابتدا شَوِشگری مجازی است با (برخاستن با خشم و جنگ) به شَوِشگری
بالقوه و سپس با (چنگ انداختن) به شَوِشگر /کنشگری بالفعل تبدیل میشود.
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 .3هویت عاطفی :در این مرحله شَوِشگر به هویت عاطفی خاص خود دست
مییابد .هویت عاطفی سودابه نیز پس از دیدن سیاوش و آمدن او به شبستان تثبیت
می شود و برای رسیدن به سیاوش حتی به عملی ننگین دست مییازد" .بر دمیدنِ" دل
کامال ًتغییر َشوِشی سوژه را نشان میدهد که این تغییر عاطفی به مرحله تثبیت میرسد.
 .4هیجان عاطفی :این مرحله با فعالیت جسمانهای شَوِشگر همراه است .در ابتدا که
سودابه سیاوش را میبیند به صورت الغر و ضعیف شدن سودابه نشان داده میشود .در
واقع جسم سودابه محملی میشود برای نشاندادن احساس عشق او که به صورت الغر
شدن نمایان میشود:
وگر پیش آتش نهاده يخ است
چنان شد که گفتی طراز نخ است
()136

همننین وقتی با خودداری سیاوش روبهرو میشود ،عصبانیت خود را در رفتارش
بروز میدهد:
به ناخن دو رخ را همی کرد چاک
بزد دست و جامه بدريد پاك
()334

()542-544

مرحلة ارزیابی عاطفی ،مرحله پایانی فرایند کلی گفتمان عاطفی است .در مجموع
نظام گفتمانی شَوِشی نشان میدهد که چگونه سوژهها در اثر احساس-ادراک درونهای
در فرایندی قرار میگیرند که سیر تحول آن بر "حضور"ی مبتنی است که رفتهرفته
عواطف را آشكارتر میسازد .اوج وضعیت عاطفی زمانی است که سوژه کنترل
جسمانهای را نیز از دست میدهد و هیجانات او جلوة بیرونی مییابد .شَوِشها به
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 .5ارزیابی عاطفی :در این مرحله بیننده و جامعهای که َشوِشگر در آن زندگی
میکند ،نسبت به شَوِش او قضاوت میکنند .در مورد داستان سیاوش ،چه اشخاصی که
در داستان هستند و چه خوانندگان این داستان به شماتت سودابه میپردازند و نسبت به
شَوِش و کنش او ارزیابی منفی دارند؛ بر اساس همین ارزیابی است که حكم هم صادر
میشود:
کزین بد که این ساخت اندر نهان
به ایرانیان گفت شاه جهان
همه شاه را خواندند آفرین
چه سازم چه باشد مكافات این
زبد کردن خویش پینان شود
كه پاداش اين آنکه بيجان شود

51


نوعی قضاوت و ارزیابی منجر میشود که نتیجة آن تصمیمگیری برای عبور به کنش
است .در نهایت میبینیم که در متن مورد نظرَ ،شوِش ،مبنای کنش قرار میگیرد تا به
این ترتیب ارزشی که دچار تهدید شده است ،بازسازی شود و یا ارزشی جای ارزش
قبل را بگیرد؛ پس نظام شَوِشی میتواند به واسازی ،بازسازی و یا جابهجایی ارزشها
منجر گردد.
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نتيجهگيري
تبیین داستان سیاوش بر مبناینظام گفتمانی شوِشی ،نشان میدهد معنا همیشه توسط
عوامل کنشی شكل نمیگیرد ،بلكه در مواقعی آننه داستان را به جلو میبرد ،عوامل
شَوِشی است و بر این مبنا به دو نوع نظام گفتمانی کنشی و شَوِشی استناد شد؛ یعنی در
بررسی ساختار روایی داستان ،تنها توجه به عوامل کنشی کافی نیست ،بلكه گاهی
عوامل حسی-ادراکی است که باعث تنشزایی در داستان میشود و آن را از حالت
مكانیكی بودن خارج میکند .داستان سیاوش ،که جزو متون کالسیك ادب فارسی به
شمار می رود ،تنها دارای ساختار روایی صرف نیست ،بلكه توجه به حاالت عاطفی و
روحیات کنشگران ،داستان را از حالت خشك روایی خارج میکند و به آن فضایی
زندهتر میبخشد.
با بررسی نظام گفتمانی حسیادراکی نشان داده شد که حواس پنجگانة انسان
میتواند معنا را رقم زند و باعث ایجاد وضعیت متفاوت معنایی شود .بررسی نظام
تنشی نیز بیانگر این نكته بود که هر چقدر شوِش ایجاد شده در شوِشگر بیشتر باشد،
فشار و تنش ایجاد شده در وی نیز بیشتر خواهد بود؛ مثالً سودابه که شوِشگر عاطفی به
شمار میرود به علت احساس شدیدی که از عشق سیاوش در وی ایجاد شده است،
تنشی با فشار بیشتر را تحمل کرده و در مقابل سیاوش که چنین شوِشی را ندارد ،به
چنین تنگنا و احساس قبضی دچار نمیشود.
در واقع آننه ما را بر آن داشت تا نظام گفتمانی حسی-ادراکی را در این داستان
بررسی کنیم ،این بود که بسیاری از کنشگران این روایت از مرز کنش عبور کرده و با
تغییرات حسی-عاطفی به مرز شَوِش رسیدهاند و به عنوان شَوِشگرعمل میکنند؛ به
عبارت دیگر،گفتمان بیش از اینكه تحت کنترل فرایند کنشی باشد ،تحت کنترل فرایند
شَوِشی قرار دارد .قرارگیری این داستان در نظام گفتمانی عاطفی نشان میدهدکه معنا

بررسي نظام گفتماني شوِشي در داستان سياوش

جریانی بسته و تمامشده نیست و با توجه به نوع عملكرد گفتمانی تغییر مییابد؛ به این
صورت که معنا عنصری منعطف است که بر اساس شرایط خاص گفتمانی شكل
میگیرد.
پینوشت

1. Discourse
2. Eric Landowski
3. Levi-strauss
4. TzvetanTodorov
5. Enunciator
6. statement
7. Enunciation
̕8. Griemas
9. Husserl
10. Hjelmslev
11.Jacques Fontanille
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زاویه دید ،درینهای است که نویسنده پیش روی خواننده میگشاید تا از رهگذر آن
رخدادهای داستان نگریسته شود .راوی و بازتابنده تا زمانی ارزشمندند که بتوانند صدای خود
را داشته باشند؛ زمانی که در تله راوی خودمختار گرفتار گردند ،روایت به «آسیب صدا » دچار
آمده و داستان به «تكصدایی» میانجامد.
گزارش پیش رو در چارچوب بخشبندی «ژرار ژنت» انجام پذیرفته و پنج گونه از زاویه
دید در داستانهای «سیمین دانشور» سنجیده شدهاند.خواست این جستار آن است که دریابد
زاویه دید در داستانهای دانشور تا چه اندازه بر سازوکار راوی و بازتابنده تأثیر گذاشتهاند و
دخالت نویسنده در کدام زاویه دید نادر بوده است .این گفتار در کندوکاوهای خویش دریافته
است که در داستانهای دانشور دو گونه «صدا» وجود دارد .نخست صدای شخصیت ،راوی یا
بازتابنده است که صداهای «درون متن» را میسازند و دوم ،صداهای «فرامتن» است که افزون
بر متن قرار گرفتهاند .در بخشی از زاویه دیدها صداهای فرامتن بیشتر وجود دارد و در پارهای
دیگر ،صداهای درون متن ،بایستگی خود را دارا هستند.
گردآوری دادهها به پشتیبانی فن کتابخآنهای و فیشبرداری انجام یافته که با روش
«توصیفی -تحلیلی» سنجیده شدهاند .در پایان نمودار آماری ،چشمانداز زاویه دید و پراکندگی
صدای فرامتن در داستانها را نشان خواهد داد.

براي آغاز
 .1زاويه ديد

سالیان درازی نیست که «زاویه دید»« ،1نظرگاه»« ،درینه» و یا «چشمانداز» در داستان،
جایگاهی شایسته یافته است .اندیشمندان میپندارند تا پیش از قرن  18چنین رویكردی
به چشم نیامده و بایستگی آن پس از دگرگونیهای اندیشهای در فلسفه و رهاوردهای آن
برای ادبیات ،نمود یافته است .نگاه فلسفی ،هر کسی را دارای زاویه دیدی میداند که از
2
رهگذر آن ،جهان پیرامون خویش را تفسیر ،تأویل و یا معنی کرده است.
محمود فلکي مینویسد:
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«بدین گونه است که نگاهِ متنوع نهتنها باعدث تندوع یدا چندد وجهدی شددنِ مشداهده
میشود ،بلكه رشد فردیت ،روا داری و درکِ حضور دیگری را تقویدت مدیکندد .باز
این روت چنین است که در ادبیات داستانی نیز دیگر جهان تنها با زاویه دید یگانده یدا
دانای کل نگریسته نمیشود ... .و  ...امروز ،همانگونه که در فلسفه و دیگدر اشدكالِ
شعور آدمی ،مسئله دیدگاه در تعیینِ میزانِ ارزیابیها و یافتِ چگونگی اندیشه ،اهمیت
پایهای مییابد ،در داستاننویسی نیز زاویه دیدد بده عندوان عامدل مهدم و پایدهای در
ساختارِ داستان عمل میکند؛ یعنی بدون درک و ارزیابیِ زاویه دید در داستان ،نمدی-
توان به بافت و ساختِ آن راه یافت (فلكی.)40 :1382،

عربعلي رضايي نیز در این باره چنین میگوید« :از رهگذر گزینش زاویه دید است که
نویسنده اثرش را تعبیر و تفسیر میکند و به همین لحاظ ،زاویه دید نهایت درجه
اهمیت را مییابد» (رضایی)269 :1382 ،؛ همننین «زاویه دید به موقعیتی گفته میشود که
نویسنده نسبت به روایت داستان اتخاذ میکند و درینهای است که پیشِ روی خواننده
میگشاید تا او از آن درینه و مجرای بخصوص حوادث داستان را ببیند و بخواند»
(مقدادی.)157 :1378،

بررسی زاویه دید و راوی 3در داستاننویسی مدرن ،اگر چه ارج و ارزشی بسیار
دارد ،به فراز و نشیب زیادی دچار نشده است .در گذشتهای نه دور از اکنون ،راوی
کسی دانسته میشد که داستان را روایت میکرد همننین رخدادها را میدید .او گوینده
و بیننده روایت بود .بعدها بر دانش و افق دید آن ،پژوهشهایی انجام شد« .دانای کل» و
«دانای کل محدود» دستاورد این بررسیها بودد .دیدگاه دیگری را نورمن فريدمن4به
زاویه دید افزود که همان عینی بودن یا ذهنی بودن است ،جستارهای فريدمن را هنري

تأثير «زاويه ديد» در ايجاد صداي «فرامتن»...

جيمز 5پی گرفت و عینی بودن را پایهای برای سنجه ادبیات داستانی قرار داد.
روایتشناسان دیگری همنون سيمور چتمن 6دو ساخت برای زاویه دید پنداشتهاند.
چتمن برای روایت« ،بیان» 7و برای کانون مشاهده ،واژه «منظر» 8را پیشنهاد کرده است.

9

پرسي الباك ،10كالن بروكس ،11رابرت پنوارن ،12تمرکز بر روایتگری13را برتر
دانستهاند و دستنوشتههای ارزندهای نیزدر این باره دارند.
کسانی مانند فرانس اشتانسل ،14دوريت كُن ،15ژاپ ليونت ،16ژرار پرنس«17راوی
گزارشگر» و«راوی مفسر» را بررسیدهاند .زاویه دید بیرونی 18و زاویه دید درونی19و یا
زاویه دید متغیر و جابهجا شونده از دیگر کندوکاوها است .واين بوث 20نیز پرسش
«چه کسی سخن میگوید؟» و «چه کسی میبیند؟» را طرح انداخت؛ اما جستجوی
ژرفكاوانهتر را ژرار ژنت 21انجام داده است .ژنت بنیاد «نقد» را «برقرار کردن گفتگو
میان متن و نفس آگاه و یا ناخودآگاه (فردی–جمعیِ) آفریننده و یا گیرنده» دانسته است
(تادیه .)282 :1378 ،او از پژوهندگانی است که دریافتهای شایستهای درباره زاویه دید،
24
کانون مشاهده ،22راوی و بازتابنده 23داشته است.

 .2راوي ،بازتابنده

کانون مشاهده که ساخته شده از واژه « »focusاست ،نخستین بار از سوی ژنت به کار
برده شد .او نكتهسنجانه «چه کسی سخن میگوید؟» را از «چه کسی میبیند؟» جدا
ساخت و باور دارد «چه کسی سخن میگوید؟» بر گفتارِ «راوی» پشتگرم است؛ اما
ی
چه«کسی میبیند؟» دربردارنده ایدئولوژیها ،دانش گسترده و یا دریافتهای روانشناخت ِ
«بازتابنده» است .ژنت دو پرسش آغازینِ زاویه دید را کاربردیتر دانسته است؛ بنابراین
از سویی راوی را به شش دسته ،بخشبندی کرد و از سوی دیگر ،بازتابنده را از راوی
جدا ساخته و برای راوی و بازتابنده دو کارکرد گوناگون ،اما همگام یافته و گفته است
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ژنت با جدا کردن حالت و وجه ،مسئله نظرگاه را به دو ندیم تقسدیم مدیکند...مسدئله
وجه (چه کسی میبیند؟) با مسئله حالت (چه کسی سخن میگوید؟) تفداوت بسدیار
بداردت....در بررسی روایت باید هم به مسئله منظر (دیدِ چده کسدی اسدت ،چده قددر
محدود است ،چه وقت تغییر میکند) توجه کرد و هم به مسئله حالت (بیانِ کیسدت،
تا چه حد رساست ،چه قدر قابل اعتماد است) (اسكولز.)223 :1383 ،
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که راوی همان بازتابنده نیست .بازتابنده نشان و گزارش میدهد ،او کسی است که
درون یا بیرون از داستان قراردارد و در بیشتر بخشهای داستان درگیر نمیشود و با
گفتار خویش ،داستان را برای خواننده میگوید .شاید او بیننده رخدادها نباشد و فقط
گوینده آنها باشد .راوی افزون بر نشان دادن ،برداشتهای خود را نیز در گفتههایش
میگنجاند؛ از این روی متن میتواند تنها بیننده داشته باشد و در این صورت بازتابنده،
انتقال دهنده رویدادی است اما راوی میتواند بیننده ،تفسیردهنده یا توجیهکننده رخداد
داستان ی باشد .او کسی است که نگاه و تفسیر خود را در بیان ماجرا دخالت میدهد.
درباره جایگاه راوی زكريا بزدوده مینویسد:
زاویه دید به عنوان زاویهای تعریف شد که راوی از طریق آن روایت را ارائه میکند؛
یعنی جایگاهی که راوی در برابر روایت برای خدود معدین مدیکندد .کدانون روایدت
نقطهای است که از طریق آن روایت دیده میشود .این نقطه یا زاویده ،ممكدن اسدت
بیرون یا درون خود روایت باشد که این نوع از تقسیمبندی آثار روایدی بده دو مقولده
اول شخ و سوم شخ منجر شده است (بزدوده.)28 :1387 ،
ْزنِ شكلگیری «صدا»ی شخصیتهای داستان است (رستمی،
گزینش زاویه دید نقش
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99 :1389تا .)125جهانِ داستان با شخصیتها و صداهای گوناگون ،جهانی رنگارنگ است
که نویسنده تنها کارگزار آن میتواند باشد .از این رو ،نویسنده با بهگزین کردن زاویه
دید ،قلمرو خود را نیز بارز میسازد« .صدا» ابزار نویسنده در داستان است .ديويد
هرمن میپندارد ژنت و پرسش او «چه کسی سخن میگوید؟» به وجود آورنده صدا در
داستان بصدا به عنوان مفهوم روایتشناسانهت شده است؛ زیرا در داستان ،بنا بر این
گذارده شده است که صدای شخصیتها و گوینده داستان شنیده شود« .از این رو این
پرسش ،زمینهساز پرسش دیگری میگردد« :دیدگاه چه کسی سمت و سوی متن را
میسازد؟» که بیانگر جهانشناختی متن است» (.)Herman, 2005: 634-635
ژرار ژنت برای راوی داستانها شش حالت برگزیده است:
کانون صفر ،بازنمود ناهمگن دددددددددددددددددد کانون صفر ،باز نمود همگن
کانون درونی ،بازنمود ناهمگن ددددددددددددددددد کانون درونی ،بازنمود همگن
کانون بیرونی ،بازنمود ناهمگن ددددددددددددددددد کانون درونی ،بازنمود همگن

با تكیه بر پژوهشهای ژنت ،راوی همزمان که رخدادی را یاد میکند ،دیدگاهها،
برداشتها و یا تفسیرهای خود را نیز در آن یادکرد ،میگنجاند و بازتابنده کسی است که

تأثير «زاويه ديد» در ايجاد صداي «فرامتن»...

داستانی را گزارش میکند؛ به بیان دیگر ،زمانی که خواننده خود را در متن داستان
مییابد ،آنچنانكه گویی خودش بیننده رویداد است ،شاهكاری از بازتابنده خوانده
میشود؛ در این صورت:
.1خواننده دچار توهم میشود و بدرسدتی نمدیداندد راوی کیسدت؛ راوی مشخصدی
وجود ندارد.2 .روایت از طریقِ بازتابنده ارائه میشود .3 .ماجرا از طریدقِ تدكگدویی
درونی از نوعِ تكگویی درونی غیر مستقیم (گفتار زیسته) ارائه میشود.4 .داسدتان از
زاویه دید سوم شدخ (او-راوی) و در زمدانِ گذشدته بیدان میشدود...ب همنندینت
خواننده خدود را در مدتنِ داسدتان مدییابدد؛ بده بیدان دیگدر خوانندده خدود را کندارِ
شخصیتهای داسدتان حدس مدیکندد و همده چیدز را بدا نگداه ِ یدك شداهد مدیبیندد
(فلكی.)65 :1382،

تأثير زاويه ديد در شکلگيري صداي فرامتن
بر این پایه ،بخشبندی زاویه دید به روش ژرار ژنت انجام خواهد گرفت .در واکاوی
زاویه دید ،آنها که کمترین «صدای فرامتن» را داشتهاند تا آنجا که راوی و بازتابنده به
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گزینش زاویه دید ،راوی و بازتابنده ،سرنوشت آننه را نویسنده خواهان گفتن و
نوشتن آن است رقم میزند .بررسی ویژگیهای آن برای چندصدایی شدن داستانها
سازوکار بایستهای دارد .بازتابنده و راوی تا زمانی ارجمندندکه بتوانند صدای خود را
داشته باشند؛ زمانی که در تله راوی خودمختار گرفتار بیایند ،روایت به «آسیب صدا»
دچار میآید و داستان به «تكصدایی» میانجامد .این گزارش دریافته است که در
داستانهای دانشور مهم نیست «چه کسی سخن میگوید؟» یا «چه کسی میبیند؟» در هر
دو ،این «صدای فرامتن»25که صدای تحمیلی و افزوده بر متن است 26تنین دردسرسازی
داشته و صدای شخصیت یا راوی و بازتابنده را نیز زیر نفوذ خود گرفته است.
خواست این گفتار این است که دانسته شود :زاویه دید در داستانهای دانشور تا چه
اندازه بر سازوکار راوی و بازتابنده تأثیر گذاشته است؟ در کدام زاویه دید« ،صدای
فرامتن» بازدارنده صدای واقعی شخصیتها ،راوی و بازتابنده گردیده است؟ از این رو در
کدام زاویه دید ،صدای دردسرساز نادر و کدامین آنها ،سرشار از این دستاندازها
است؟ گفتار پیش رو بر این پایه شكل گرفته است که نشان دهد نویسنده در کدام
زاویه دید کمترین دخالت را در روایت داشته است؟

کار خویش سرگرم شده ،و آنها که بیشترین صدای دردسرساز را دارا بودهاند ،باز نموده
میگردد .داستانهای کوتاه و رمانهای دانشور ،بستر این بررسی است ،بخشهای رمانها
نیز جدا ،جدا شمارش شده است« :سووشون»  23بخش« ،جزیره سرگردانی»  20و
«ساربان سرگردان»  12بخش .از این روی ،گردهمآمده بخشهای رمانها و داستانهای
کوتاه  75شاخه را در بر میگیرد که در آنها  221بازتابنده وجود دارد .این تعداد5 ،
بنه 22 ،مرد و  194زن را در بر میگیرد .همننین در بررسیهای داستانهای دانشور
«کانون صفر ،بازنمود همگن» یافت نشد.
.1كانون روايت بيروني ،بازنمود همگن
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«در این حالت ،راوی چون ناظرِ بیطرفی (خنثی) بدون دخالت ،داستان را تعریف
میکند» (فلكی )74 :1382،و در موقعیتی قرار دارد که میتوان او را یكی از شخصیتهای
داستان شمرد (بازنمود همگن) .راوی در این دستهبندی با شخصیت داستان ،همسانی
یا اینهمانی مییابد .در این کانون «نخست ضبط موبهموی گفتگوی شخصیتها بانجام
میگیردت .در واقع گفتگوست که داستان را به جلو هدایت میکند و دیگری توصیف
دقیق آننه یكی از شخصیتهای داستان میبیند ...همننین محدوده دانشی که در اختیار
خواننده قرار میگیرد به واسطه عینی بودن آن ،اندک است» (طاهری 27 :1388،تا  .)49در
نگاه ژنت این راوی همان بازتابنده است.
در داستان «چشم خفته» (راوی-بازتابنده) شنوندهای است که پای دردِ د ِل دو زن
نشسته است .می توان راوی را برداشت و خواننده را جایگزین آن کرد .در الیههای
داستان ،هیف گپوگفتی از راوی خوانده و شنیده نمیشود؛ اما خواننده میداند که
راویای هست که گزارشگر حرفهای آن دو زن است .جریان داستان به شیوهای است
که هر خوانندهای میتواند ،شنونده سخن دو زن باشد .روشنداشت سخن اینكه در این
داستان ،بازتابنده به گزارش آننه میبیند بسنده میکند ،از این رو میتوان «بازتابنده» را
به جای راوی نهاد .در این داستان تنها یك بار «آسیب صدا» وجود دارد و آن زمانی
است که راوی دیدگاه احساسی خود را در گزارشش وارد میکند و دست بازتابنده را
میبندد؛ در این زمان چرخش بازتابنده گزارشگر به راوی تفسیرگر وجود دارد که زمینه
شكلگیری صدای سوم گردیده است:

تأثير «زاويه ديد» در ايجاد صداي «فرامتن»...

قوم شوهر باربارا خانم همه دهاتی هستند .آدم حسابیشان فقط همدین غالمعلدیخدان
است که توانسته خودش را به امریكا برساند ....باربارا خانم داده یك نقاش عكسدش
را کشیده ،خودش با موهای زرد و پیرهن قرمز وسط ایسدتاده و دور و بدرش زنهدای
چادری قوم و خویشهای آقا ایستادهاند و او را به هم نشان میدهندد .انگدار از بخدت
بلندش تعجب کردهاند (به کی سالم کنم؟ ،چشم خفته.)94،
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آننه راوی پوست باز کرده ،بیان میکند نگرش خود اوست از نقاشی روی دیوار.
نخست اینكه از بین گزارشِ بازتابنده دریغ و افسوس او از جایگاه بارباراخانم هویدا
است .دوم اینكه در ذهن راوی ،واژه «دهاتی» جایگاهِ فروتری دارد .این فروتری در
برابر «آدم حسابی» خود را بیشتر نشان میدهد .دیگر اینكه چه کسی به راوی گفته
است که زنهای دهاتی و چادری «قوم و خویشهای آقا» هستند؟ آیا برداشت خود
اوست؟ آیا نویسنده نگاهِ تحمیلی بر راوی داشته است؟ وجود واژه تردیدی «انگار»
پرسش دیگری را رقم میزند« :حسرت زنهای دهاتی چادری نسبت به باربارا خانم که
آمده است و پس ِر آدم حسابی آنها را برده و حاال این زنِ امریكایی ،بخت بلندی دارد»
دیدگاه بازتابنده است یا راوی و یا نویسنده؟ آیا او تابلو را ردیابی و جهتدهی کرده
است یا نویسنده پیشگمانی را در ذهن بازتابنده انداخته است .در تمام داستان «چشم
خفته» تنها یك بار ،بازتابنده گزارشی و راوی تفسیری به دستانداز صدای فرامتن
میافتند .این چرخش را در سه داستان «کید الخائنین»« ،به کی سالم کنم؟» و بخش
نخست «ساربان سرگردان» نیز میتوان دید که صدای فرامتن در هر سه گزینه خوانده
میشود.
در این بخشها «راوی -بازتابنده» در داستان نقشِ شخصیتی دارد .گاه یكی از
شخصیتهای داستان است و گاه همسو و همگام با یكی دیگر؛ گاهی راوی است و گاه
بازتابنده خُلقوخوی و گوی شخصیتها .گهگاه درون ذهن شخصیت است؛ گاهگداری
هم ،بیننده او« .زاویه دید متمرکز به یك نقطه است و قدرت تحرک ندارد ،ولی میتواند
محیط درونی و اطراف خود را ببیند» (اخوت .)106 :1371،راوی بازتابنده در این سه
داستان در بازنمودِ همگن به شیوه اول شخ مفرد ،داستان را نقل میکنند؛ زمانی
سخنرانی ،و گاه از گاه برداشتهای خود را بیان میکنند .همانگونه که ژنت در
بخشبندی خود میگوید ،بنای این زاویه دید بر این گذاشته نشده بود که «راوی-
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بازتابنده» به افكار و احساسات دیگر شخصیتها دستدرازی کند ،بلكه تنها بازگو کننده
صدای یك شخصیت باید میبود؛ اما در روند درهمآمیزی بازتابنده به راوی ،صدای
فرامتن شكل میگیرد:
«منصوره خانم ...جوان هم که بود تحفهای نبود ،یا نماز میخواند یا روزه
میگرفت و یا کتابهای الطایل میخواند و نمیگذاشت سرهنگ بخوابد .کتاب را ورق
میزد و جناب سرهنگ را از خواب میپرانید» (به کی سالم کنم؟ کیدالخائنین.)210 :
بازتابنده گزارشگرِ منصوره خانم است؛ سپس با جمله «جوان هم که بود تحفهای
نبود» به قالب ذهنی سرهنگ بسته میشود و از گزارشگری به تفسیرِ درون ذهنِ
سرهنگ برای خواننده میپردازد« .کتابهای الطایل»« ،نمیگذاشت سرهنگ بخوابد» نیز
ادامه همان روند است؛ اما واژه «جناب» که برای بزرگداشت شخ به کار میرود،
کاربرد نابه جایی یافته و به شكل نیشخندی آمده که بیانگر صدای فرامتن است .این
صدا ،نه صدای بازتابنده است و نه صدای راوی ،بلكه صدای فرامتن است که برای
خوشنمك نمودن روایت ،وارد داستان شده و خوشخوشك این صدای فرامتن ،که
حضور خود را با یك کلمه نشان داده بود به جملههای کوتاه میرسد؛ مانند حرفهای
پیشنماز اسدي و زندهباد و مردهباد گفتنهایش در ص 213و  .222گزینهای دیگر:
«سیمین گفته بود :عجب خوب نوشته بودی بنه .تو در این دنیا یك چیزی میشوی،
سیمین وراج بود و هست» (جزیره سرگردانی .)175 ،تا «سیمین وراج بود» بازتابنده «و
هست» سخن راوی دردسرساز است .بازتابنده نشان میدهد و راوی تفسیر میکند ،اما
صدای فرامتن ،چیزی را میگوید که نه در چارچوب کاری بازتابنده میگنجد و نه
راوی.
.2كانون روايت دروني ،بازنمودِ همگن

در این بخش به بررسی داستانهایی پرداخته میشود که راوی خود در داستان ،کُنش
داشته و یكی از شخصیتها است .از این رو در چنین روایتهایی که به شیوه اول شخ
بیان شده است ،رخدادها از درون داستان نگریسته میشود .شگرد نویسنده «خود
روایتی» است .راوی من ،چیزی را بیان میکند که خود آفریننده آن بوده و یا از نزدیك
آن رخداد را دیده و یا با آن درگیر شده است تا آنجا که راوی از چشم خواننده ناپدید

تأثير «زاويه ديد» در ايجاد صداي «فرامتن»...
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میشود .از کارکردهای نیكوی راوی اول شخ  ،میتوان چنین گفت .1« :راوی در
درون جهان داستان قرار دارد .2 .راوی جزو شخصیتهای داستان است .3.داستان از
(من-راوی)
زاویه دید درونی تعریف میشود .4 .داستان از زاویه دید اول شخ
گزارش میشود» (فلكی .)65 :1382،راوی اول شخ  ،برای خود سخن میگوید؛
کاوشگر است .او در کندوکاو ذهن خویش برای کشفِ خود است .چنین «راویای
خودش را خطاب قرار میدهد» (حری 68 :1384 ،و  .)69برای ورود به این دنیای
ناشناخته توبهتو «نویسنده میبایست منِ راوی را از کلیشهها و شگردهای داستانی و
حتی گاه نحو زبان برهاند» (مندنیپور.)105 :1383 ،
راوی درونی اگرچه خود نیز کنشگر داستان است ،دیدگاهها ،نگرشها و
ایدئولوژیهای خود را سربا ِر داستان نمیسازد بلكه تنها به گزارشِ داستان بسنده میکند.
از این رو ژنت کارکرد این راوی را در نقال و مفسر بودن ندیده است و بیان او را
گزارشدهنده رخداد یا وضعیتی میداند؛ به بیان دیگر بازتابنده جایگزین راوی است .در
اینگونه از زاویه دید ،نویسنده نادیده گرفته میشود تا آنجا که داستان ،بیانی «عینی-
نمایشی» مییابد .داستانهای «تیله شكسته»« ،سرگذشت کوچه»« ،تصادف»« ،یك سر و
یك بالین»« ،سوترا» ،فصل « 8ساربان سرگردان» و فصل « 17سووشون» به این شیوه
نوشته شده است.
در بخش « 17سووشون» سروان ارتش ،گزارشگر حمله بویراحمدیها و قشقاییها به
کامیونهای آذوقه و مهمات در پادگان سمیرم است .این سروان ارتش ،که خود آن
هنگامه را دیده است ،راوی بازتابنده است که مانند دوربین 27،نمایانکننده آن چیزی است که
گذشته است.
«سوترا» بازنگری بر زندگی ناخدا عبدل است اما «راوی-بازتابنده» دارد وچرخش
از بازتابنده گزارشگر به راوی مفسر دیده میشود .این «راوی–بازتابنده» گاه به افسو ِن
چشمهای پریدریایی گرفتار میشود و گاه با رستم ،که پرورده خودش است ،سَر و
ن
سِری مییابد؛ زمانی نیز از کودکی و ازدواج خود یاد میکند .داستان ،داستان ذه ِ
ناخدا عبدل است:
«یك روز یك گاو از روی ما بناخدا عبدلِ کودک و مادرشت رد شد و روی ما
شاشید .مادرم دست گرفت زیر ادرار گاو و مشتش را پر کرد و به سر و صورت

خودش و من مالید» (به کی سالم کنم؟ سوترا .)246 :کلمه «ادرار» دگرگون شده کلمهای
است که عوامانه گفته شده و صدای ناخداعبدل همان کلمه عوامانه است؛ اما در
دوبارهگویی آن ،شرم و آزرمِ صدای فرامتن است که محترمانه ،گسترده گشته است .در
این شیوه «همواره خطر آن میرود که نویسنده میزان دانش و آگاهی راوی را فراموش
کند؛ به عبارت دیگر ،احتمال میرود که گویش راوی با سطح معلومات ،و یا بیان وی
با میزان درک او از مسائل داستان هماهنگی نداشته باشد» (مقدادی .)298 :1378،درآننه
به راوی اول شخ ،
آورده شد ،دیده میشود که در گردش بازتابنده اول شخ
صدای فرامتن آشكار شده است.
باز در جایی دیگر پَرِش صدای فرامتن ،خوانده میشود؛ مانند زمانی که ناخدا عبدل
از آننه در زندانِ برازجان بر او گذشته است ،یاد میکند .سخنان طاهرخان ،فرد

کتابخوان و دانای زندان در ذهن ناخدا عبدل–ناخدایی که زنِ خود را هرجایی کرد و
با رستم داستانها داشت -چنین بازتاب مییابد:
طاهرخان از گاندی حرف میزد؛ میگفت آن مرد الغر نیمه لخدت .آن مدردی کده از
تن خود کاسته تا ملتش بیدار بشوند؛ مثل شمع سدوخته تدا مدردمش روشدن بشدوند.
میگفت «ناخدا ،گاندی بودای زمانه ماست ».دست کم نگیرش ،آه میکشدید و ادامده
داد مردم اشتباه نمیکنند ،یكه شناسند .مردی را نشان میکنند؛ مجذوبش میشدوند و
سالمش میگویند؛ خودشان دلیل این انتخاب و جذبه را شاید به درستی ندانندد ،امدا
اشتباه نمیکنند .سالم بر مردمی که اشتباه نمیکنند (به کی سالم کنم ،سوترا.)254:
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ناخدا عبدل ،که به باور مردمِ بومی ،گرفتار باد و هوا شده است ،چنین فرهیخته و
یكپارچه به یاد میآورد« :وجد ،بهجت ،سرور ،باید روزی بنشینم و این جور کلمهها را
جمع بكنم .یك بار کلمههایی که معنی تالش و مبارزه را میداد جمع میکردیم؛ یك
بار هم کلمه هایی که معنای غم داشتند ،کلمات این یكی ،سر به جهنم گذاشت» (همان:
.)255
عیب عمده زاویه دید «من» و «درونی» محدودیت آن اسدت؛ زیدرا راوی نمدیتواندد
راجع به نظر دیگران نسبت به خودش و یا خصوصیات خوب و بد خود به ما چیزی
بگوید .برای رفع این عیب و محدودیت ،گاه داسدتان از زاویده دیدد یدك شخصدیت
فرعی درون داستان بازگو میشود .این زاویده دیدد بده خوانندده امكدان مدیدهدد تدا

تأثير «زاويه ديد» در ايجاد صداي «فرامتن»...

شخصیت اصلی داستان را نه به وسیله خود او ،بلكه از طریق شخصیت دیگر داسدتان
بشناسد (داد.)158 :1378 ،

ی
در این دسته از روایتها راوی میتواند به شیوه جریان سیالذهن نزدیك شود .راو ِ
«من» درونِ رویداد قرار دارد و گاه میتواند دیدگاههایی را بیان کند که با خودِ نویسنده
هماهنگ نباشد .روای «من» میتواند صدای خود را داشته باشد؛ اما مرز بُرّایی وجود
ندارد که راسخانه بگوییم این صدای شخصیت داستان است یا نویسنده داستان.
به طور کلی احتیاط حكم میکند برای پرهیز از نتیجهگیریهای سسدتبنیداد در مدورد
شخ نویسنده بر مبنای آننه راوی اول شخ در داستان او میگوید ،فرض را بدر
این بگذاریم که نویسنده در روایت داستان از هویتی مفدروض اسدتفاده کدرده اسدت
(پاینده.)56 :1382،

گزارهای» است که در میان کلمات ناخداعبدل افتاده است .روی و سوی این سخن،
آشكارا به خواننده باز میگردد ،صدای فرامتن خواسته است سرراست با خواننده درد
دل کند بدر این زمینه پژوهشی دیگر انجام شده است(رستمی)1393،ت.
 2-2چون راوی اولشخ است ،کاربرد جملههایی که شگفتی را میرسانند یا
احساسات شدید را بروز میدهند در شوقها یا ناامیدیها بسیار دریافتنی است .برای
خواننده نیز مقبولتر است؛ زیرا دور از ذهن نمینماید .اگر چه بهتر است احساسات،
بیشتر نمایش داده شود تا گزارش .در «سوترا» و «ساربان سرگردان» ،بخشهای زیادی
به تكگویی (راوی-بازتابنده) پرداخته شده است .انگیزه تكگویی در داستان این است
که خواننده با شخصیت داستان بهتر آشنا شود .همننین یاریگر پیشبرد داستان باشد که
در دو بخش یاد شده چنین کارکردی دیده نمیشود .در آنها آمیزهای از حدیث نفس28و
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این زاویه دید ،محدودیتهای بسیار دارد که نویسنده پرکار و پرحوصلهای از پس آن
بر میآید .درباره راوی «من» میتوان بخشهای زیرین را شمار کرد:
 2-1یادها و خاطرههای ناخداعبدل که سانوسیمایی ترازمند دارد ،نیست که صدای
فرامتن را نمایان میسازد ،بلكه چیزی که آسیب صدا را به وجود میآورد ،عدم پیوند
این یادها و پراکندهگویی آنها است که ناگهان معنای نگرشی ،ایدئولوژی و آگاهیهای
سیاسی یافته و پیكرمندانه در دل داستان چیده میشود .گویی از جایی دیگر قطعهای را
برداشته و اینجا در زمین ذهن ناخداعبدل گذاشتهاند .این چیدمان قطعه «شعاری–
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تكگوییدرونی29دیده میشود که به سوی شعار گرایش مییابد .در تكگوی درونی،
گفتهها در ذهن راوی میگذرد و در خودگویی ،شخصیت آگاهانه خود را از دیگران
بیخبر نشان می دهد.
 2-3نكته دیگر اینكه هر چه تعداد بازتابندههای گزارشگر در داستان بیشتر باشد،
صدای فرامتن کمتر زمان آن مییابد که خودی بنماید؛ بازتابندههایی که احساسات
شخصی خود را وارد روایت نكنند و به شكل نمایشی ،تنها بازتاب دهنده ماجرا باشند.
برای نمونه در بخش « 17سووشون» بازتابنده گزارشگر است و صدای فرامتن به تمامی
پنهان شده است .همننین داستان «یك سر و یك بالین» و یا داستان «تیله شكسته» که
چهار بازتابنده دارد و تمامی آنها گزارشگرند؛ اما در داستان «سرگذشت کوچه» گاه
بازتابندهها گزارشی سخن میگویند و گاه راوی مفسر ،در اینجا کمابیش رَد صدای -
فرامتن پیدا میشود .در داستان «سوترا» و بخش « 8ساربان سرگردان» صدای فرامتن در
بخشهای بیشتری خود با خواننده رویارو میشود و سخن میگوید.
 2-4دستاورد دیگر اینكه گاه درونمایه داستان نیز بستر مناسبی برای پرورش صدای
فرامتن میشود« .به کی سالم کنم؟» و بخش « 8ساربان سرگردان» از آنهایی است که
درونمایه آن بهانهای برای پیدایش صدای فرامتن گشته است.
 2-5زمانی که «بازتابنده-راوی» اول شخ در داستانی فرمانروایی میکند ،خواه
ناخواه باید دودل باشد .تردید وجود دارد؛ زیرا «من» است و نمیتواند همه جا باشد؛ از
فكر همه خبر دهد و یا مانند دانای کل سوم شخ بر قاف داستان بنشیند و شرح
دهد؛ بنابراین بر راوی غیر قابل اعتماد30نمیتوان خُرده گرفت که چه گفته و چه اندازه
راستپیشه بوده است .شیرین اینكه این راوی دودل در داستانهای دانشور دیده
نمیشود .پندار این گزارش آن است که این راویان با قطعیتهای سنتی ،دَمخور بودهاند
نه تردیدهای مدرنیستی و پستمدرنیستی.
« 2-6راوی-بازتابنده» در این روایتها بیشتر بیان کننده زمانحال هستند که در
فعلهای کاربردی میتوان آنها را دید.
 2-7بهرهگیری از ویژگیهای گویشی و لهجهای ،باورپذیری بیشتری به گفتگوهای
روایت بخشیده است؛ زیرا صداهای بیشتری در داستان پینیده میشود و دانشور
بخوبی از عهده آن برآمده است ،هر چند شمار آنها بسیار کم است.

تأثير «زاويه ديد» در ايجاد صداي «فرامتن»...

 .3كانون روايت دروني ،بازنمود ناهمگن

اما نویسنده به افكار و احساسات و رفتار دیگر شخصیتها آگاه نیست و اگر هدم آگداه
باشد و بخواهد ابراز کند تنها از دید شخصیت مورد نظدرش مدیتواندد و یدا از دیدد
همین شخصیت راجع به افكار و عقاید دیگران اظهدار نظدر مدیکندد (مقددادی:1378،
.)297

این بازتابنده گزارشگری 31است که تنها به نمایش آننه میبیند ،بسنده میکند.
چنین زاویه دیدی توضیح یا تفسیر را برنمیتابد .این دوربین به جاهای بسیار میرود
و فقط میتواند آننه را دیده و شنیده است پخش کند اما نه توضیحی میدهد و نه
تفسیری میکند .او روانشناس نیست و ذهنیت کسی را نیز نمایان نمیسازد .داستان بر
پایه گفتوشنود پیش میرود؛ تك گویی نیز در آن راه ندارد .بازتابنده گزارشگر به
«خواننده» توجه ویژهای دارد .نویسنده نمیخواهد ،خواننده را به پذیرش سخن خود
وادار کند.
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این راوی ،رخدادها را از د ِل داستان بیان میکند ،اما خود در داستان نقشآفرینی ندارد.
او راوی کنشگر است ،گویی راوی درست پشت سرِ شخصیت ایستاده و ماجراهایی را
که شخصیت میبیند بیان میکند؛ اما راوی در گروه شخصیتها جای نمیگیرد .او از
زاویه سوم شخ  ،داستان را میگوید .این راوی نمیتواند هر جا که خواست پرسه
بزند؛ نمیتواند دیدگاههای خودش را بیان کند؛ تنها باید واگویه کننده شخصیت باشد.
اینبار ،این شخصیت است که هر جا که خواست ،راوی را با خود میکشاند و راوی
چارهای جز پیروی از او ندارد؛ بنابراین راوی کارکرد بازتابنده را مییابد .داستانهای
«شهری چون بهشت»« ،عید ایرانیها»« ،زایمان»« ،بیبی شهربانو»« ،انیس»« ،مدل»،
«مردی که برنگشت»« ،صورتخانه»« ،مار و مرد» ،بخش  10و « 18سووشون» به این
شیوه نوشته شده است .در آنها فضای داستان ،همگی پیرامون درونمایهای شكل میگیرد
که ایدئولوژی و نگرش داستان آن را بنا کرده است .در این داستانها آسیب صدا نادر
است و شخصیتها همان گفتار و کرداری را دارند که بر آن پایه ،ریخت یافته و
پیكربندی شدهاند.
از ویژگیهای این کانون دید ،جدا از نمایشی بودن ،وجود گفتوشنود در آن است و
داستان به شیوه دیالوگی پیش میرود .در این شیوه ،نویسنده میتواند به درون ذهن
شخصیت برود و یا همراه او در بیرون باشد؛

نویسندهای که این شیوه روایت را بر میگزیند در بازگویی داستانش به میزان زیدادی
متكی به گفتگوی میان شخصیتهاست و خواننده نیز با توجه به اینكده هدر شخصدیتی
چه میگوید ،چه میکند و دیگر شخصدیتها دربداره او چده نظدری دارندد ،اشدخاص
داستان را ارزیابی میکند (پاینده.)55 :1382،

بدین گونه با زاویه دید نمایشی 32در داستانهای دانشور نزدیكی بسیاری دیده میشود.
اما در این داستانها نمونههایی یافت شده است که در کارکرد این زاویه دید
دست اندازهایی ایجاد شده و صدای فرامتن فرصتی برای بروز یافته است .برای نمونه
داستان «عید ایرانیها» یك بازتابنده دارد که خنثی هم نیست؛ او نیز نگاه خود را دارد.
راوی این داستان حال و هوای پیرامونی جان را بازنمایی میکند:
حاجی فیروز مادر نداشت؛ پس کدی لبداس قرمدز چدیندارش را دوختده بدود؟ کداله
بوقیش را خودش ساخته بود .اینكه معلوم است .به عقیده جان ،تِد کداله بدوقی از آن
بهتر میتوانست بسازد .سرگرم درسدت کدردن دکده بدرای حداجی فیدروز شددند بدا
عكسهایی که از مجلههای خودشان کندده بودندد .آیزونهداور ،میكدی مداوس ،آگهدی
پپسیکوال ...و چه هیجانی (شهری چون بهشت ،عید ایرانیها.)39 :
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راوی برای اینكه بتواند لباس حاجيفيروز را نشان دهد به پرسش و پاسخی از خود
به خود ،روی میآورد .پرسشها ،پرسشهای صدای فرامتن است ،چه کسی لباس او را
دوخته؟ چه کسی کاله بوقی را ساخته؟ و راوی توضیح دهنده پاسخ میدهد :خودش!
معلوم است.
راوی سوم شخ نمیتواند به ذهن همه شخصیتها برود؛ پس به حدس و گمان
میپردازد و برای نمایشِ لباس و کاله از ریخت افتاده ،میگوید :به عقیده جان ،تِد کاله
بوقی از آن بهتر میتوانست بسازد .بار دیگر واژه «چه هیجانی» گفتار راوی است برای
روشنداشت شور بنهها.
مثالی دیگر از داستان «مار و مرد» حضور صدای فرامتن در این داستان نادر است؛
اما گاه راوی در نگاهِ شخصیت نسرين ،دست برده ،توضیح داده و برای خواننده
روشنگری میکند« :از رادیو صدای واعظ میآمد ...،صدا آن قدر اوج گرفت که امكان
هیف گفتگویی نگذاشت .تازه نسرین با کی حرف بزند؟» (به کی سالم کنم؟ مارومرد.)103 :
این جمله در ذهن نسرين نمیگذرد؛ زیرا چناننه در داستان آمده است ،نسرين خواهان
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این بود که با «مردم طبیعی و واقعی» حرف بزند؛ پس این دیدگاهِ راوی است .گویا این
راویِ دردسرساز ،به نسرين هشدار میدهد که «این مردم همگویی با تو ندارند».
هم چنان كه دیده می شود در کانون روایت درونی با بازنمود ناهمگن ،دخالت راوی
و آسیب صدا در کمترین شماره است .در گزینههای گلچین شده ،راوی در حدود یك
کلمه یا یك جمله دستوپاگیر دارد که میتوان دَم درکشید و آن را در آسیب صدا
برنشمرد.
.4كانون روايت بيروني؛ بازنمود ناهمگن

عمه خانم رفت که پشت سر مسافر سوره انعام بخواند...آدمیزاد چیسدت؟ یدك امیدد
کوچك ،یك واقعه خوش ،چده زود مدیتواندد از ندو دسدت و دلدش را بده زنددگی
بخواند؟ اما وقتی همهاش تودهنی و نومیدی است ،آدم احساس میکند که مثل تفالده
شده ،الشهای ،مرداری است که در لجن افتاده ،عمه از ندو ،زنددگی خدود را بدا آنهدا
مربوط کرده بود (سووشون.)146 :
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داستان«یك زن با مردها» ،بخشهای « 15 ،14 ،11 ،9 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1سووشون»« ،جزیره
سرگردانی» در فصلهای  18 ،16 ،10 ،9 ،4 ،3 ،2و قسمت  4از «ساربان سرگردان»
ت
بدین شیوه نگاشته شده است .در آنها ،گفتوشنود بیرونی میان دو شخصیت ،و روای ِ
ذهنیِ یكی از آنها با نفوذ دانای کل-سوم شخ  -بیان میشود .گویی داستان ،دو راوی
دارد .بایسته است بر این نكته پافشاری گردد که راوی سوم شخ  ،روایتگر اصلی
داستان است و آن دیگری یاریگر و کمكکار او «این حالت راوی مانند دانای کل عمل
نمیکند ،بلكه مانند ناظر بیطرفی(خنثی) بدون دخالت ،داستان را مینمایاند .راوی با
درونِ داستان یا شخصیتها ناهمگن است؛ یعنی راوی جزو شخصیتِ داستان نیست.
داستان از زاویه دید «او-راوی» ارائه میشود» (فلكی .)72 :1382،مندنيپور مینویسد:
« در این شیوه نویسنده مجاز نیست که به ذهن اشخاص دیگر برش بزند مگر به حدس
و گمان از طریق ذهن فردی که راوی خود را به وی محدود کرده است»
(مندنیپور)99 :1383،؛ اما در بخشهایی که خواهد آمد ،راوی هم نمایشدهنده است و هم
برداشت خود را دارد ،از این رو یك گوینده با دو کارکرد (راوی-بازتابنده) حضور
مییابد و از آن میان صدای فرامتن است که سر بَر میکند:
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اگر آننه آمد ،دیدگاه زري بود ،باید گفته میشد« :عمه از نو زندگی خود را با ما
مربوط کرده بود ».اما جابهجایی ضمیر «ما» به «آنها» خط جدایی سازِ راوی مفسر از
شخصیت است .در مثالی دیگر دو جمله خطکشی شده ،گفتار راوی است برای
روشنداشت شخصیت اصلی« :زری دست کرد و گوشوارهها را درآورد .گفت خیلی
احتیاط کنید ،آویزههایش نیفتد .هر چند میدانست اگر میشد پشت گوشش را ببیند
روی گوشوارهها را هم خواهد دید ،اما میتوانست ندهد؟» (سووشون .)8 :همان گونه که
دیده میشود آن راویای که در «عید ایرانیها» خود میپرسید و خود پاسخ میداد،
اینبار نیز همان روند را تكرار کرده است .در گزینهای دیگر ،راوی خسته از توصیف
اتاق عق ِد دختر حاكم ،سخن را کوتاه کرده میگوید« :به طور کلی ،آدم خیال میکرد
یك فیلم سینمایی را تماشا میکند ....و آدم اگر گوشوارههایش را از دست نداده بود،
میتوانست سیر تماشا کند» (سووشون.)11 :
در جایی دیگر راوی دستچین شده برداشت خود از هستي را برای خواننده
گزارش میکند ،به جای اینكه گزارشگر گفتگوها باشد ،رهاورد و تفسیر گفتگوها را
بسیار کوتاه نشان میدهد« :به خانه آقای گنجور تلفن کنید ،بپرسید مادرم کی میآید؟
لزومی نداشت .همین که با سلیم بود وقتش خوش بود و سلیم از این خودشیرینی
لبخند زد که در ریش خرماییش گم شد» (جزیره سرگردانی .)279،همچنانكه دیده
میشود ،راوی مفسر و سلطهگر است؛ او خواهان این نیست که کناری بنشیند یا خنثی
باشد و یا تنها بازتابنده باشد؛ او میخواهد ردپایش همه جا باشد .پس فرمانروایی خود
را در شخصیتها گسترده میسازد.
«جزیره سرگردانی» و «ساربان سرگردان» به تندباد ایدئولوژی گرفتار شدهاند؛ از این
ش
رو ،در پارهای بخشها شمار ایدئولوژیهای آگاهیدهنده بیش از گنجایش یك بخ ِ
کوتاه است و این انجام نمیشد مگر به یاری راویای که دیگر به گزارش ،بسنده
نمیکند؛ چنانكه ژنت در بررسی مجازهای فرهنگی گفته است« :دریافت رمزگانهای
فرهنگی که متن به آنها اشاره میکند به تجربه خواننده از متن» بستگی دارد
(اسكولز« .)228 :1383،این فرایند خواندن است که مهمتر از رمزگان فرهنگی است»
(همان) .همسو با ژنت ،بلزي ایدئولوژی در ادبیات را چنین بیان میکند:
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بدون اینكه بپنداریم هر متن مستقالً تعبیری قابل درک به دست میدهدد کده قطعدی،
فراتاریخی و جهانی است ،مسلماً میتوان استدالل کرد که میدان ایددئولوژی و اندواع
مشخصی از کنشهای قرائتی (خواندن) نه تنها رابطه نزدیكی وجود دارد ،بلكه بعضدی
از متون ،بیش از بعضی دیگر این قبیل تجارب را تقویت میکنند ....بحث بر سر ایدن
است که ادبیات نه تنها آن اسطورهها و روایتهای خیالی مناسبات اجتمداعی واقعدی را
که سازنده ایدئولوژی است به نمایش میگذارد ،بلكده ادبیات....خوانندده را احضاار
ميكند ،او را مسدتقیماً مدورد خطداب قدرار مدیدهدد و خوانندده را در مقدام سدوژه
ایدئولوژی یا سوژه در ایدئولوژی قرار میدهد ،و این تصور را ایجاد میکند کده ایدن
موضع بديهيترين موضع برای فهم اثر است (بلزی 81 :1384،و.)82

آیا زندگی سوء تفاهم تاریخی نیست؟ به هر جهت «زمان» تار و پدود آن کده هسدت.
آن شب سیمین میگفت که گاه زمان همنون باد میگذرد و شعله و آتدش فاجعده را
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متن بازتاب دنیایی است که ذهنیت نویسنده در آن میزیسته است .قرار دادن تكه
تكههای نگرشهای فكری آن دوران ،شناختی کلی از یك مكتب فكری به دست
نمیدهد .تنها کنار هم نهادن آن نگرشهاست که در جای خود بسیار نیكو و ارزشمند
است؛ زیرا گوناگونی اندیشههای آن دوران را در داستان زنده نگه داشته است.
ایدئولوژی ،خود بازنمایی33چیزهایی است که پیوندهای زندگی اجتماعی مردم را
میسازد؛ سازمان میدهد و یا باورها را دگرگون میکند .از این رو برخی از
اندیشمندان ،رمانهای دانشور را با نگاهی ایدئولوژیك بررسی نمودهاند« :در این بخش
بجزیره سرگردانیت نویسنده با نگاهی ایدئولوژیك شخصیتها را انتخاب کرده است»
(قبادی .)51 :1390،این دیدگاه در پژوهشی دیگر نیز وجود دارد (قبادی149 :1388 ،و.)150
گردآمده آننه گفته شد چنین است از آنجا که شخصیتها ببه ویژه شخصیتهای
اصلیت صدای خود را ندارند ،مومهایی در دست راوی گشته ،و براحتی جای خویش را
به راوی داستان دادهاند تا آن دید محدود و صدای ناتمام به یاری راوی ،فراگیر شود؛ به
ناچار راوی پلی است بین بازتابندههایی که کمتر با هم سخن میگویند ،با خواننده .این
راوی مانند کسی است که زمانی اندک دارد برای آن بسیار که میخواهد بنمایاند؛ پس
پراکندهگویی میکند؛ تكه و وصله میکند .آن قدر که گاه ،پرگوتر میشود؛ نیازی
نمیبیند که اجازه دهد شخصیتها سخن بگویند؛ خود نیز سخنانی دارد که میتواند در
دل گزارشها و نمایشهایش بلغزاند:

خاموش میکند .گاه نسیمی بیش نیست و تنها شعله را میتاراند .اما گاه میشدود کده
نوزد .در این صورت لحظهها متوقف میشوند؛ چرا که زمان از پس احساس برنیامده
است و آتش فاجعه از زیر خاکستر زمانه زبانه میکشد و اخگرهایش از نو جان و تن
را میگدازند (جزیره سرگردانی.)277 :
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در بخشهای نزدیك به پایان «جزیره سرگردانی» جملهها و بندهای درون گیومه
گنجانده میشود .این جملهها بر آن است تا اندیشههای هستي را نشان دهد؛ اما این
اندیشهها که توسط گیومه جدا شده است ،تفاوت خاصی با سایر اندیشههای هستی
دارد .این بندها ،همان صدای نویسنده است ،که با نام «صدای برون متنی» یا صدای
34
نویسنده ،شناخته شده است .آنها در گروه سخن غیرمستقیمآزاد
شخ
جای میگیرد (برداشت از توالن« .)106 :1383،نویسنده پنهان را نمیتوان یك شخصیت یا
یك نویسنده در نظر گرفت ....او را میتوان نمایشگری در نظر گرفت که فراتر از
شخصیت ،مشاهده گر و راوی قرار دارد و عامل کنترل کننده و هماهنگ کننده تمامی
آنهاست» (بزدوده .)41 :1387،گزیدههای سپسین ،نوبرانهای از آنهاست:
«همه چیز ،دام است .زندگی شرطبندی است .شرطبندی -خأل سبك -هرج
ومرج -انزجار -ترس -بحران شناخت -با قلب بردیم یا عقل؟»«-بیهویتی لقوه این
یكی ،سكسكه اون دیگری» (ساربان سرگردان .)55 :در صفحههای بعدی این گیومهها را
نیز ندارد:
همه چیز کهنه است .سیاست ما آن قدر کهنه است ...حتدی مبلهدا و پدردههدا را بایدد
عوض کرد .من با اقتدار تنهایم-بگذار سر رو خاک بگذارم و بمیرم .این شعر از زبان
موسی گفته شده .از بر بودم ،همین یك سطرش یدادم اسدت... .از پلدههدای بسدیاری
پایین آمدند؛ از راهروهای تودرتویی گذشتند؛ «مثل زندگی بدا چشدمهای نیمده بسدته
(همان.)58،

این گزارش میپندارد که این بندها ،درست از زمانی پیكر مییابد که راوی
خودرایی و خودبسندگی خویش را آغاز نموده و شخصیتها را کنار گذاشته است .گویا
از این به بعد سر و سودای آن ندارد تا نمایشدهنده آنها باشد و بازتابنده بتمامی کنار
رفته است .صدای فرامتن است که از ذهنِ شخصیت حرف میزند .نكته دیگر اینكه
گفتههای ذهنی شخصیت ،طوالنی است .شاید از آن رو که صدای فرامتن شیفته
سخنش شده است .گرچه این گفتههای بیرونی ،به گونهای مستقیم و نمایان در نوشتار
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نهاده شده است ،هدف همان هزاهز درون ذهن صدای فرامتن است؛ به ناچار فضای
داستان ساخته میشود تا او سخنهایی را که دارد بیان کند.
داستان بر پایه تكگوییهای راویِ مفسر و صدای فرامتن پیش میرود .ژنت درباره
«راوی» پرسش «چه کسی سخن میگوید؟» را پیش میکشد؛ اما در بخشهای بررسی
شده ،صدای فرامتن دیده میشود نه ذهن شخصیت .ژنت الیههای گوناگون رمان را در
«میانروایی»« ،فراروایی» و «درونروایی» دیده است؛ گویا در این دو رمان دانشور،
بخشهایی که راوی و صدای فرامتن ،برداشتها و دیدگاههای تفسیری خود را میآورند
به جای بخش درون روایی که پایه رمان است ،نهاده شده است.
در بخشهایی صداهای فرامتن بیشتر خوانده میشود که پیام ،سر راست و بدون
پرده پوشی به خواننده رسانده میشود؛ حال اینكه نویسنده میتوانسته است گفتار
شخصیتها را همسو با صدای خویش گرداند .در اینجا ،گفتار شخصیت به عنوان مدیوم
یا واسطه میان سخن نویسنده با خواننده ،از میان رفته و آشكارا با دخالت در نگاه و دی ِد
متن ،شخصیتها ،راوی یا بازتابنده را ناکارامد ساخته است .نویسنده با در دست گرفتن
صداهای درون متن ،نقش خود را از آفرینندگی به صدای در متن کاهش داده و به
سراشیبی خودکامگی ،فرو افتاده است .مان ِفرِديان مینویسد:

وجود جایگاه «ناهمگن» -که راوی را جزو شخصیتها قرار نمیدهد -سبب شده
است که راوی آشكار ،دارنده صدایی جداگانه نباشد در حالی که صدای برجسته فرامتن
و راوی ،آنها را در گروه «راویان آشكار» نهاده که خود زمینهساز به هم ریختگی
کارکردها گردیده است .باور ژنت درباره راوی آشكار چنین است:
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آنکه راوی را به عنوان صدای گفتگوهای روایت و گوینده داستان خطداب مدیکندد،
ژنت است .او راوی را کارگزاری 35میداند که با مخاطب ارتبداط برقدرار مدیکندد و
تصمیم میگیرد چه بگوید و چده طدور بگویدد ...راوی ،گویندده یدا صددای گفتمدان
روایت است او چه مؤنث و چه مدذکر ،کدارگزاری اسدت کده بدا مخاطدب (روایدت
شدونده) بندای رابطدهای را مدیگدذارد .وی بدده هددایت آننده شدرح داده مدیشددود،
میپردازد؛کسی است که تصمیم میگیرد چه چیزهایی باید گفته شود و چه طور باید
گفته شود؛ از چه دیدگاهی و به چه ترتیبی و چه چیزی بایدد حدذف شدود ( Jahn,
.)2005: part1, n3
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«راوی آشكار کسی است کده خدود را بده صدورت اول شدخ (من ،مدا )...خطداب
میکند؛ به طور مستقیم یا غیر مستقیم با روایت شونده ارتباط برقرار میکند؛ هدر جدا
که نیاز باشد ،شرحی خواننده پسند ارائه میکند ....وی موضعی گفتاري یدا ديدگاهي
در برابر شخصیتها و اتفاقات از خود نشان میدهد ...او کسدی اسدت کده در داسدتان
مداخله میکند تا نظر فلسفی و فراروایی خود را منتقدل کندد ،چندین کسدی صداحب
صدایی منفك اسدت» (« .)Jahn,2005: part104,n3راوی پنهدان در قیداس ،کسدی
است که هیف کدام از ویژگیهای راوی آشكار را که گفته شد از خود نشان نمیدهدد.
صدا و سبكش کموبیش خنثی (غیر متمایز) است؛ از نظر جنسی نامشدخ اسدت....
و حتی در موارد بسیار ضروری ،توضیحی اضافه نمیکند» (همان).

بنابراین ،زمانی که صدای فرامتن و راوی «ناهمگن» ،چارچوب راوی «همگن» را بر
دوش میگیرند ،باری بیرون از توان خویش را عهدهدار میگردند و متن را سمت و
سویی تكصدایی میبخشند.
 .5كانون روايت صفر ،بازنمود ناهمگن
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در میان داستانهای کوتاه ،داستان «درد همه جا هست» و «در بازار وکیل» با این کانون،
روایت میشود« .سووشون» در بخشهای  23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،16 ،8 ،6 ،5و بخشهای
« 20 ،19 ،17 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،8 ،7 ،6 ،5 ،1جزیره سرگردانی» و بخشهای ،4 ،2
« 12 ،11 ،10 ،9 ،7 ،6 ،5ساربان سرگردان» نیز به شیوه کانون روایت صفر و بازنمود
ناهمگن نگاشته شده است.
«در این حالت ،این راوی با درون داستان یا شخصیتهای داستان ناهمگن است؛ یعنی
راوی جزو شخصیت رمان نیست .داستان از زاویه دید او-راوی ارایه میشود»
(فلكی .)72 :1382،ویژگیهای «راوی مفسر» یا «نقال» 36چنین است:
 .1راوی در بیرون از جهدان داسدتان قدرار دارد .2 .راوی جدزو شخصدیتهای داسدتان
نیست .3 .داستان از زاویه دید بیرونی تعریف میشود .4 .راوی عمدتاً به عنوانِ دانای
کل از جهان بیرون و درون شخصیتها گزارش میدهد .5 .راوی در مواردی به تفسدیر
رویدادها و شخصیتها نیز میپردازد .6 .داستان عمدتاً از زاویه دید سوم شخ (او-
راوی) نقل میشود .از آنجا که در این حالت ،راوی در مدواردی بدا تفسدیرِ خدود در
داستان دخالت میکند و یا جهانبینی خود را در موردِ مسائل ارائه مدیکندد ،بده نظدر
میرسد که راوی همان قدر آفریده نویسنده است که شخصیتهای داستان؛ ایدن راوی،

تأثير «زاويه ديد» در ايجاد صداي «فرامتن»...

که او را «راوی نقال» مینامیم ،به عنوانِ واسطه در آستانه بین جهدانِ خیدالیِ رمدان و
واقعیت نویسنده و خواننده قرار میگیرد (فلكی 63 :1382،و .)64

در این زاویه دید ،راوی مفسر ،خواننده را زیرِ فرمان نویسنده قرار میدهد و
خوانندگان کمتری با داستان وارد خوانش میشوند .گفتگوهای چنین داستانهایی نیز
بسیار کمرنگ ،و بازتابنده در آن بسیار کمرنگ است .در این داستانها تا حدود بسیاری
«صدا»ی فرامتن در داستان شنیده میشود« .مرمر هر چند یكی دوبار بهیاد بنه مردم
افتاده بود اما اصرارهای نخودبریز و بیقیدی و بیخیالی فطری خودش مانع شده بود
که واقعاً نگران بشود» (شهری چون بهشت ،در بازار وکیل .)163 :خطکشی شدهها ،نگاه راوی
مفسر است که برداشت خود را نیز به داستان افزوده است .بنا را بر این گذاشتهاند که
راوی کانون صفر ،بیرون از داستان باشد و رخدادها را شرح دهد؛ اما گمشدن کودک در
بازار ،سرِ درد د ِل راوی را باز میکند و او از دلِ خود میگوید و صدای فرامتن بیشتر
خودی مینماید:

در چنین داستانهایی ،زمانی که راوی مفسر گزینش میشود ،راوی سوم شخ به
یاری شخصیتها میآید و تمام ریزهکاریهای صحنه را نمایان میسازد .سخن ،سخن
اوست .او تمامی پنجره رو به داستان را پوشانده است .تنها و تنها اگر او براوی مفسرت
بخواهد ،خواننده میتواند روزنهای به فضای داستان بیابد .خواننده ناچار است پذیرای
37
داوریهای او باشد؛ زیرا اوست که تفسیر روایت را بر دوش دارد.
آشكار است زمانی که بنا باشد راوی ،بازتابنده گزارشگر شود ،توجیهگری دارد یا
دخالت میکند ،حال که راوی مفسر-نقال ،روی کار آمده است تا چه حد صداهای
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بنه واقعاً میدوید .میخواست زود از آنجا بگریزد ،از آن بازار شدلوغ و درهدم فدرار
بكند .از آن بازار گول زننده ،با آن دلخوشیهای موقتی و کدم دوامدش ،از آن آدمهدای
بیگانهاش که نمیفهمیدند او تنهاست و دستی به سدر و رویدش نمدیکشدیدند ،از آن
آدمهایی که تند پی کارشان میرفتند و اصالً نمیفهمیدند او گم شده است و اگر هدم
میفهمیدند اعتنایی نداشتند ،از آن آدمهایی که غالباً تنهاش مدیزدندد ،پدایش را لگدد
میکردند ،از آن آدمهای بیچشمورو ،بگریدزد .خدودش را از آنجدا کده چندد لحظده
گولش زد و خاطرش را مشغول داشت و بعد بیرحمانه دلش را زد و تنهدا و دسدت
خالی رهایش کرد ،بیرون بیندازد ،برود یك جایی و سیر گریده بكندد(...همدان 153 ،و
.)154

فرامتنی زیاد میگردد .اکنون ،ساختار داستان به نویسنده این اجازه را میدهد تا
اندیشهها و صداها را دستهدسته ،بهجا و نابهجا وارد داستان کند« .در این نوع روایت،
همواره این خطر هست که نویسنده بین داستان و خواننده قرار بگیرد و یا تغییر مداوم
زاویه دید از یك شخصیت به شخصیت دیگر ممكن است موجب از بین رفتن ارتباط
منطقی بین اجزای داستان و در نتیجه به هم خوردن وحدت داستان شود».
(مقدادی.)295 :1378،

تا آنجا که در این زاویه دید ،طوطي غول پيکر شخصیتِ داستانی مییابد .پرسشی
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که شكل میگیرد این است که طوطيک در داستان چه نقشی دارد .آیا این طوطيک،
نقش و نگاشتی از صدای فرامتن دارد؟ نقش چشمگیر «طوطیك» در داستان «ساربان
سرگردان» این تالطم برای همزیستی صدای فرامتن ،راوی ،شخصیت را یكسو میسازد
و از آن پس طوطيک تمام نقشها را بر دوش میگیرد .او پیامبر سخنان نویسنده برای
دیگران است .او باور دارد که« :مصایب انسانها زاده رفتار آنها با همنوعانشان است»
(دانشور :1380 ،ص .)306آمده است تا آدمیگری را به یاد آورد« :آمدهام تا آدمیگری را به
یادت بیاورم» (همان 132:تا  .)134هستي را به کاری وا میدارد یا پرهیز میدهد (همان:
.)304

آیا طوطيک تمام کننده گپوگفتهای دانشور ،نویسنده داستانهاست؟ هستي
میاندیشد« :طوطك گفت آن زن بسیمینت امید داشت که روزگار بهتری در پیش است.
راست می گفت ...طوطك گفت در دراز مدت آری ،اینك ستیز و ناهماهنگی و
ناسازگاری بر جهان چیره شده است و دود اندوه جهان را تیره و تار کرده است .طول
خواهد کشید تا نهال عشق و آرامش بروید و پلیدی نابودکننده از میان برخیزد» (همان:
.)305

آیا طوطيک «راوی» داستان است که در مرر شخصیت هستي ،او نیز پایان کار
خویش را میبیند؟ «من طوطك هستم با مرر تو میمیرم» (همان .)306 ،آیا رؤیایی
پیشگو است؟ «هستی :پس تو محصول رؤیای خود من هستی .طوطك :همه طوطكها
همین گونه اند .اشكال مردم کشور تو ،از زن و مرد ،این است که طوطكهای خود را به
فراموشی سپردهاند» (همان .)250،آیا پیغامرسان است؟ «شاید طبیعت هم مثل طوطك
پیامآورِ نامِ مِهین است به نفس مطمئنه ما» (همان.)183 ،

تأثير «زاويه ديد» در ايجاد صداي «فرامتن»...

روشن داشت سخن اینكه طوطيک همه آن«آیا»ها هست .او شعارگرایی نویسنده را
دارد .او آمده است تا سخنرانیهای دُمکنده راوی را به سرانجام برساند .او دانایی پخته و
عاقبتنگر است؛ مانند فیلسوف ،سنجیده سخن میگوید و مانند شاعر ،با ناخودآگاهها
همنشین است .او قهرمانی است که آمده تا یكتنه ،فراتر از راوی ببیند و هشدار دهد و
مانند مادر بزرگی کهنسال ،این باد و آن مباد کند تا راهِ چاه به فرزندان خود بنماید .او
میتواند پیشگویی کند ( .)134او شورش مردم بر شاه را پیشبینی میکند .جنگ ایران و
عراق را نیز میتواند هشدار دهد .ژنت ،روابط زمانمند میان روایتگری و داستان را در
چهار سرشاخه می گنجاند 38و درباره نگاه به آینده چنین میاندیشد:
ژنت به شیوه ارائه ترتیب زمانیِ 39رخدادها و کنشهای اولیه در یك روایت توجه
کرده است؛ بدین معنا که روایت میتواند از نظر زمانی عقبتر از زمان واکنشها باشد
که میتوان آن را فلشبك نامید .یا جلوتر از رخدادها مانند زمانی که راوی درباره
آینده حدس و گمان زده میشود یا پیشگویی دارد و یا همزمان با هم باشد
(.)Bertens, 2001:72

به این شیوه صدای فرامتن فراتر از راوی یا بازتابنده ،نقش داستانی یافته است.
کشانده زیرا صدای فرامتن بر آنها سلطه یافته است.
 .6آسيبهاي صداي فرامتن

درهمآمیزی راوی و بازتابنده در داستانهای دانشور به وجود آورنده صدای فرامتنی
گشته است که میتوان برخی از آن آسیبها را چنین شمار کرد:
الف) آشفتگی در روایتشنو :داستان «درد همه جا هست» از دیدگاه یك کودک
روایت میشود .داستان سرشار از قصه است .از مرد ششميليوندالري و زورو،
قهرمانان بیگانه گرفته تا بهرامخان ،طاهرخان ،بابکخان ،پيرمحمدخان که هر کدام
قهرمان ان و پهلوان و دردآشنایانِ بخشی از این سرزمین هستند .درونمایه این داستان و
قصههای درون آن ،پرورشگاه صداهای (سیاسی-ایدئولوژی) جامعه آن روزگار شده
است .بخشی از قصه عمهآزاده ،سرشار از جملههای تكراری است که به ذهنها سپرده
میشود .مانند «پرواز کن ،بگذار آفتاب بیفتد روی بالهایت .همننین که پریدی ،ترست
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برتری صدای فرامتن بر راوی یا بازتابنده دیدگاههای گوناگون داستان را به تكصدایی
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میریزد» (به کی سالم کنم؟ درد همه جا هست .)187 :که در حال و هوای سیاسیزده آن
روزگار ،نمادی برای کوشش تا آزادی ،شمرده میشود تا آنجا که «پیرزنه گفت ای
خواهرها بیایید کفن بپوشیم؛ زنجیر به گردن ببندیم؛ برویم پیش حاکم شهر .پیرمرده به
دنبال پیرزنه راه افتاد و گمان میکنم تا حاال بههم رسیدهاند و دو نفری دست به کار
شدند .راه مستقیم را پیدا کردهاند» (همان .)189 ،شاید راوی کودک ،تمام قصه را درنیابد،
اما در بازگو کردن آن برای خواننده ،چشم امید به خواننده مستتری است که بتواند
معنای قصههای عمهآزاده را درک کند و فراخوان او را بداند .در جایی دیگر هستي
برای برادر کوچكش قصه بابکخرمدين را میگوید« :پرویز تو ممكن است همهاش را
نفهمی ،اما نپرس ».از صدای تنفس منظم او ،هستي دانست که خوابش برده است.
پرويز از شنوندگان حذف میشود و سليم و مراد خواهان ادامه قصه میگردند .توالن
پرسشی میافكند:
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روایتشنو و خواننده واقعی چه کسانی هستند؟ روایتشدنو فدردی اسدت دخیدل یدا
کامالً جدا از رخدادهای داستان که مخاطبِ مسدتقیم راوی اسدت .خیلدی کدم پدیش
میآید که راوی خودش را در متن مورد خطاب قرار دهد ،اما گیرنده خداص روایدت
عموماً شخصیت دریافت کنندهای است که حتی اگر در حاشیه کنشها باشدد در بطدن
داستان حضور دارد( ....توالن.)73 :1383،

چتمن گونهای دیگر میاندیشد« :درست همانگونه که راوی میتواند خود را با
مؤ لف مستتر هماهنگ کند یا نكند ،خواننده مستتر ِبرساخته خواننده واقعی نیز میتواند
خود را با روایتشنو هماهنگ کند یا نكند» (همان 73 ،و  .)74ژنت نیز روایتشنو 40را
که مخاطب راوی است عاملی پایهای دانسته و برای او نیز بخشبندیهایی بسان راوی
داشته است.
ب) وجود صدای ناتمام برای شخصیت :مانند بخش  16که درباره کوشش بیگانگان
برای گسترش مسیحیت در این آب و خاک است .راوی ،نگاه كلو ،پسربنه چوپان و
صحرانشین را چنین بیان میکند...« :بعد دست کلو را گرفته بوده و برده بوده به خانه
عیسی .تو یك اتاق بزرر بزرر که تاریك هم بوده و کلو وهم برش داشته بوده .اما هر
چه کلو ،دنبال عیسی گشته ،پیداش نكرده بوده .آن مرد سیاهپوش عكس صاحبخانه را
به او نشان داده بوده »...كشيش بیمارستان ،زبان به دهان كلو گذاشته ،خواهان گسترش
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مسیحیت است .اما راوی این بخش را با  17فعل «بود» کوتاه میکند .آیا این بخش را
كلو گفته است؟ یا راوی؟ یا آمیغی از هر دو صدا است .نویسنده ،کوشیده است،
صدای كلو و صدای راوی را به هم بیامیزد و سرآسیمه از ناهنجاری دینی بگوید .این

هموارتر میسازد که «من» میتواند دانشور باشد که پیشگمان نخستینِ خواننده این
است که سيمين دانشور ،شخصیت داستان ،با دانشور نویسنده و آفریننده اثر یكی
است .از سوی دیگر بسیار دشوار است که این دو با هم یكی دانسته شوند؛ زیرا در آن
صورت میتواند زندگینامه خودنوشت باشد؛ داستانی از دانشور برای دانشور که چنین
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صدای نیمهکاره که نه صدای كلو است بهتمامی ،نه صدای راوی ،آسیب صدا را فراهم
آورده است .چكیده سخن اینكه این راوی است که دیدگاههای خود از شخصیتها را
بازگو میکند ،نه شخصیتها.
پ) شكلدهی به نگاه تفسیری راوی :این نگاه گاهی با «انگار»های شرح دهنده
بازتاب مییابد « :هستی اندیشید :چرا گنجور این طور برای نجات من خود را به آب و
آتش میزند؟....انگار گنجور فكر هستی را خوانده بود؛ چرا که گفت :همه عمرم آرزو
داشتم دختری مثل تو داشته باشم» (ساربان سرگردان« .)108 :زری اندیشید :بنده خدا
شب تا صبح بیدار مانده ،این همه پارچه را رنگ کرده .انگار حاجیمحمدرضا فكر او
را خواند ،چرا که نگاه راضیش سرتاسر نشیمنهای سیاهپوش را سیر کرد» (سووشون:
« .)277هستی مهمانها یش را به کارگاه نقاشیش برد .استاد مانی در برابر نقش طوطیك
مكث کرد .انگار او را میشناخت» (ساربان سرگردان.)245 :
ت) همآمیزی راوی ،نویسنده و شخصیت :در بیشتر بخشهای یاد شده از «جزیره
سرگردانی» و «ساربان سرگردان» که کانون صفر با بازنمود ناهمگن دارند ،آمیزهای از
ش پستمدرنیستی به خواست نویسنده،
«راوی+نویسنده» دیده میشود .این آمیز ِ
پیكربندی شده است .او گوشزد میکند که این رمانها نوشته سيمين دانشور است« :این
روزها همه طوری حرف میزنند که آدم هیف نفهمد .نویسندگان هم طوری مینویسند
که حتی من به سختی میفهمم» (ساربان سرگردان 230 :تا .)232
پرسش بنیادی را «من» بر میانگیزد .این«من» کیست؟ آیا هستی است؟ راوی و یا
نویسنده؟ نقشآفرینی سيمين دانشور–مانند یك شخصیت داستانی -این نگاه را

ادعایی به کاوشی دیگر نیاز دارد .همننین آننه کسی درباره خود میپندارد ،دقیق ًا
همان چیزی نیست که دیگران از او تصور میکنند:
در دیدگاه ژنت ،هنگدامی کده مدن دربداره خدود داسدتانی مدیگدویم ،مدثالً در یدك
سرگذشت شخصی ،به نظر میرسد مني که عمل گفتن را انجام میدهد به مفهومی با
مني که من توضیح میدهم یگانه و به مفهومی دیگر با آن متفداوت باشدد (ایگلتدون،
143 :1380تا .)145
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ث) تكگوییهای طوالنی که راوی مشخصی ندارد :در این بخشها ،روایتها با یك یا
دو شخصیت به انجام میرسد .گاه بسیار کوتاه و اندک سخن میگویند به گونهای که
گفتههای راوی ،بیشتر و بارزتر خود را نشان میدهد .در نگاه ژنت« ،تنها در گفتگو
است که هر واژه از متن ،عیناً متناظر با یك واژه از داستان است» (رجبی:1388 ،
41.)79راوی سخن می گوید ،پاسخی وجود ندارد ،اما راوی باز هم سخن میگوید .گویا
این نویسنده ،به اینكه خود بپرسند و خود پاسخ بپرسد ،خوی کردهاست .چشمداشت او
از داستاننویسی چیز دیگری است .این راوی همواره در پی تكگویی است .پرسش
وپاسخ شخصیتها ،انگیزه سخن نیست ،از این رو جستجو برای پاسخ سخنهای او
بیهوده است .در داستانهایی از این دست که بیانی تكگویانه دارند ،گفت با راوی
داستان است و پاسخ با خواننده ،حتی اگر خوانندهای آرمانی42وجود نداشته باشد.
نویسنده میکوشد آننه را میخواهد بگوید تنها و تنها از زبان یك راوی یا یك
شخصیت بگوید و گاهی تكگوییهای درازآهنگی را به کار میبرد:
شاید فرخنده بتواند حالیم کند که کی به کی هست و کجا به کجا؟ شاید با نظم دادن
به تمام دانشهایی که از این و آن فراگرفتهام ،راه به جایی بدردم .شداید سدر نخدی بده
دستم آمد .شاید هم دست به یك خانه تكانی ذهنی زدم و خودم به جایی رسیدم .بده
هر جهت زندگی داالنی است دراز یا کوتاه و به زندگی ابدی منتهی مدیشدود و چده
بهتر که از این داالن دانسته گذر کنیم .چهقدر دنیای ما تنگ است .چهقدر از همهچیز
و از همهکس سرخوردهایم .انگار دنیای ما صدفی است که مرواریددی در آن نیسدت.
زندگیمان یك کشتی بیلنگر است؛ پر از تضاد .هیفکس مشكل ما را نگشود .بده هدر
روزنهای روی آوردیم اما همه روزنهها بسته بود .این کشتی بیلنگر کژ میشود و مدژ
میشود و به صخره میخورد و میشكند .این همه شدعر کده از ذهدنم مدیجوشدد را
نباید هدر داد (ساربان سرگردان 77 :و .)78
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نوشتاری که دیده میشود بیشتر نقش و نگاشتی از سخنرانی دارد .میتوان نامها را
برداشت و مخاطب را با گروه آموزگاران ،دانشگاهیان ،روشنفكران و .....جایگزین کرد؛
اما به گفته اهالی موسیقی «خارج» میزند؛ زیرا در داستان جا نیفتاده است .به دلیل
گزینش راوی دانای کل مفسر ،متنی که میتوانسته از نمونههای بسیار خوب در
چندآوایی شود ،بیشتر به تك گویی فرو افتاده است و باز این صدای فرامتن است که
بارزتر از صدای شخصیتها قرار میگیرد.
در این بخشها از ایدئولوژی چپ گرفته تا مهدویت انقالبی و پیروان خليلملکي و

نتيجهگيري
ژنت از پژوهندگانی است که دریافته «چه کسی میبیند؟» با «چه کسی سخن میگوید؟»
تفاوت دارد .از این رو داستانها میتوانند پذیرای بازتابنده یا راوی باشند .او شش زاویه
دید برای جایگاه راوی و بازتابنده پنداشته است .او باور دارد که بازتابنده ،گزارشگر
است و تنها به دیدهها و شنیدههای خویش بسنده میکند اما راوی افزون بر نشان دادن،
برداشتهای خود را نیز در گفتههایش میگنجاند .این پژوهش ،زاویه دیدهای داستانهای
دانشور را بررسیده و پنج زاویه دید از میان شش بخش بندی ژنت را در آنها یافته
است.
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جالل آلاحمد و غیره ،تمامی گواه بر یك دوره (تاریخی–اجتماعی-سیاسی) در ایران
است .گرایشهای گوناگونی که در این رمانها آورده شده ،اندیشههای روشنفكران آن
دوره را نشان میدهد .در بسیاری از این بخشها ،تعداد بازتابندهها کم و کمتر میشود و
خود راوی بار تمام آگاهی رسانی را بر دوش گرفته است .او برای خواننده رازگشایی
میکند ،از آشكار ساختن درون ذهن هستي گرفته تا هر آننه در جامعه سرگشته
روشنفكری میگذشته است .در «ساربان سرگردان» نیز همان روند پی گرفته میشود.
از این رو آننه در زیرشاخه «چندصدایی بختینی» جای میگیرد ،در این رمانها حتی با
توجه به بسیاری نگرشهای (سیاسی-اجتماعی) جای نمیگیرد؛ زیرا شخصیتها ،همگویی
نمیکنند و دیدگاههای بینشمند خود را پیشكش خواننده نمینمایند .این شخصیتها
نیستند که حرف میزنند؛ بلكه راوی است که میگوید آنها چه و چگونه اندیشیدهاند.
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این جستار در پژوهشهای خویش دریافته است که زاویهدید در داستانهای دانشور بر
سازوکار راوی ،بازتابنده و شخصیتها تأثیر گذاشته است .این گفتار دریافته است که در
داستانهای او دو گونه «صدا» وجود دارد :نخست صدای شخصیت ،راوی یا بازتابنده که
صداهای «درون متن» را ساختهاند و دیگر صداهای «فرامتن» است که افزون بر متن
قرار گرفتهاند .از آنجا که صدای فرامتن تأثیر صدای راوی یا بازتابنده را میکاهد،
آسیبهای آن را در داستانهای دانشور میتوان چنین برشمرد :آشفتگی در روایتشنو؛
وجود صداهای ناتمام برای شخصیتها؛ شكلدهی به نگاه تفسیری راوی؛ همآمیزی
راوی ،نویسنده و شخصیت؛ تكگوییهای طوالنی که راوی مشخصی ندارد .بنابراین
صدای فرامتن بر راوی یا بازتابنده برتری یافته و دیدگاههای گوناگون داستان را به
تكصدایی کشانده زیرا صدای فرامتن بر آنها سلطه یافته است.
هر زمان که صدای فرامتن گرفتار هیجان و احساسات شده باشد و یا نیاز دیده
توضیح یا تفسیر بیشتری بدهد و یا خوانش خواننده را کنترل کند و یا گرایش به آن
دارد تا دیدگاهی را بر داستان غلبه دهد ،حضور پررنگ او در داستان دیده میشود.
برای این کار نیز بازتابنده داستان  ،در چرخشی بدون مقدمه ،جای خود را به راوی
میدهد سپس دوباره به بازتابنده بازمیگردد و روایت داستان را پی میگیرد
«بازتابنده»»»» راوی »»»» بازتابنده» این رفتار در داستانهای کوتاه از رمانها کمتر
است از این رو گزیده نمایش صدای فرامتن در زاویه دیدهای بررسی شده چنین است:
. 1در «کانون روایت بیرونی؛ بازنمود همگن» صدای فرامتن از برای اینكه
احساساتی شده نمایان گردیده است .داستانهای «چشم خفته»« ،کید الخائنین»« ،به کی
سالم کنم» و بخش« 1ساربان سرگردان» به این شیوه نگاشته شده است.
. 2داستانهای «تیله شكسته»« ،سرگذشت کوچه»« ،تصادف»« ،یك سرو یك بالین»،
«سوترا» و بخشهای «ساربان سرگردان »8و «سووشون »17به شیوه «کانون روایت
درونی ،بازنمود همگن» نوشته شده و هر زمان که محدودیتهای دانشی راوی در نظر
گرفته نشده ،صدای فرامتن در آنها آشكار گردیده است.
«. 3کانون روایت درونی ،بازنمود ناهمگن» در11بخش دیده میشود« :صورتخانه»،
«مار و مرد»« ،شهری چون بهشت»« ،عید ایرانیها»« ،زایمان»« ،بیبی شهربانو»« ،انیس»،
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«مدل»« ،مردی که برنگشت» همننین در بخشهای  10و« 18سووشون» .در این کانون،
صدای فرامتن با هیجانزده شدن و یا نیاز به توضیح بیشتری دیدن ،خوانده شده است.
« .4کانون روایت بیرونی ،بازنمود ناهمگن» را میتوان در داستان «یك زن با مردها»
و بخشهای « 15-14-12-11-7-4-3-2-1سووشون» و 18-16-10-9-4-3-2
«جزیره سرگردانی» و بخش « 4ساربان سرگردان» پیگیری کرد .در این زاویه دید ،هرگاه
صدای فرامتن ایدئولوژی خاصی را در نظر داشته در میان سخن راوی یا بازتابنده خود
را نشان داده است.
.5دو داستان «درد همه جا هست» و «در بازار وکیل» همننین بخشهای -8-6-5
« 23-22-21-20-19-16سووشون» و -19-17-15-14-13-12-11-8-7-6-5-1
« 20جزیره سرگردانی» و « 12-11-10-9-7-6-5-4-2ساربان سرگردان» کانون
روایت صفر با بازنمود ناهمگن دارند .در کاوش نمونهها ،صدای فرامتن بسیار زیاد
جانشین راوی یا بازتابنده شده است.
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این است که بیشتر ین آسیب صدا در کانون روایت صفر ،با بازنمود ناهمگن دیده
میشود و سپس کانونی بیرونی همراه با بازنمود ناهمگن تا آنجا که داستانهایی سرشار
از ایدئولوژی به تكصدایی رسیدهاند .از سوی دیگر ،هرچه به پایان داستاننویسی
دانشور نزدیك میشویم ،صدای فرامتن در داستانها بیشتر خود را نشان میدهد .این
ناهنجاریهای صدا در رمانها بسیار بیشتر از داستانهای کوتاه است و «ساربان سرگردان»

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره ،48تابستان 1394

دستاورد این گزارش در کندوکاو کانون روایت و بازتابندههای داستانهای دانشور

بر پله نخست ناهنجاری صدا ایستاده است؛ سپس «جزیره سرگردانی» و «سووشون»
قرار دارد .در میان داستانهای کوتاه نیز «سوترا» و «سرگذشت کوچه» جایگاه نخست را
دار د که هر دو در بخش کانون درونی با بازنمود همگن جای میگیرد .دیگر اینكه
دانشور چندان در پی چارچوبهای زاویه دیدهای برگزیده خود نیست؛ بنابراین
صداهای فرامتن ،زمانی دیده میشود که زاویه دید انتخابی ،باری بیش از توان خود را
بر دوش دارد .از نمونههای آورده شده دریافته میگردد که راوی چه نقال –مفسر باشد
و چه گزارشگر ،صدای فرامتن–که میتوان آن را صدای نویسنده دانست -پَرِشهایی در
متن دارد .از این پنجره ،داستان ،فضایی است تا دانشور سخنان خود را بیان کند .اگر
ساخت داستان به گونهای تكصدایی که همان صدای نویسنده باشد ،پیش برود؛ پس
خواننده تنها توانسته متنی ادبی بخواند که در آن شخصیتها بازینه نویسندهاند و
خواننده به تماشای این بازی نشسته است و هیف نقشی در اجرای آن ندارد.
این گزارش میپندارد در سامانه خوانش هر اثر ادبی ،باید برخورد چندصدا خوانده
84


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره،48تابستان 1394

84
84

شود تا شاهد به دنیا آمدن صدای نویی باشیم –که آن صدای خود خواننده است .این
فرایند در تكگویی انجام نمیشود .نویسنده در بنبست خوانشی قرار میگیرد .میدانیم
که نویسنده خواسته یا ناخواسته دوست دارد اثرش خوانندگان بیشتری بیابد .در
صورت غلتیدن به حصار تكگویی ،تعداد خوانندگانی که با سپهر راوی ،افق مشترکی
دارند بسیار کم میشود؛ سپس نه تنها این خواست پنهان نویسنده ،بیپاسخ میماند که
خودِ اثر نیز پویایی و باروری کمتری را برمیانگیزاند؛ از این رو داستانهایی این چنینی
تاریخ پایان مییابند.
پينوشت
1. point of view

«.2تفسیر :شرح کردنِ جزء جزء مطلب برای روشن شدن معنی آن و مقصود نهایی گوینده.
تأویل :شرح دادن و تفسیر کردن سخن به گونهای غیر از آننه از ظاهر آن دریافت میشود.

تأثير «زاويه ديد» در ايجاد صداي «فرامتن»...

معنی :آننه واژه ،ترکیب ،یا جمله بر آن داللت دارد .معنی داشتن = دارای مفهوم بودن»
برگرفته از فرهنگ معین.
3. narrator
4.Norman Friedman
5. Henry James
6. Seymour Chatman
7. expression
8. perspective

 .9جاکوب اوثه ،روایت شناس نروژی ،پرسپكتیو را برای روایت مكتوب و کانون مشاهده را
برای فیلم به کار برده است.

.24گروهی مانند زکریا بزدوده برای بازتابنده ،مشاهدهگر را به کار بردهاند.
25. paratextual voice
26. The Imposed Voice
27. objective point of view
28. soliloquy
29. interior monologue
30. unreliable
31. unintrusive narrator
32. dramatic point of view
33. representation
34. Free indirect speech
35. agent
36. intrusive narrator

 .37در این داستانها شخصیتها تنها عامالن مجموعهای از کنشها میگردند .تزوتان تودوروف
مینویسد« :هر شخصیتی یك کاراکتر نیست .شخصیت برشی است از جهانِ فضایی-
زمانیای که بازنموده شده ،و نه چیز دیگری؛ یك موجود انسان گونه بدون محتوا
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10. percy Lubbock
11. cleanth Brooks
12. Robert pen Warren
13. focus of narration
14. Franz K. Stanzel
15. Dorrit Chon
16. Jaap Lintvelt
17. Gerald Prince
18. Omniscient point of view
19. Limited omniscient point of view
20. wayne Booth
21. Gerard Genette
22. focalization
23. focalizer

=شخصیت ...میشود تنهایی را تصور کرد که در آنها شخصیتها تنها به این محدود میشود
که عامل مجموعهای از کنشها باشد (تراژدیهای یونانی و مَتَل عامیانه) .ولی همین که
جبرگرایی روانی سر برمیآورد ،شخصیت به کاراکتر بدل میشود :او این طور رفتار
میکند .برای اینكه کمرو ،ضعیف ،شجاع و الخ است .بدون جبرگرایی (از این نوع)
کاراکتری وجود ندارد» (تودوروف.)246 :1388،
 .38به باور بختین« :تمامی زبان یك گفتگوست که در آن گوینده و شنونده رابطهای را به
وجود میآورند؛ به بیان دیگر ،زبان فرایندی است که حداقل دو نفر در آن شرکت دارند و
هویت فردی ما را شكل میدهد .آگاهی فردی ما مرکب است از گفتگوهایی که در ذهن ما
انجام میگیرد .گفتگوهایی که تنوع صدا در آنها برای ما در خور توجه است .هر یك از
این صداها میتوانند به روشی جدید پاسخگوی این باشند که ما که هستیم و به ما کمك
میكند که چه کسی بشویم .بنابراین شخصیت ما همواره در حال تغییر است»
).(Bresler,2007:45

39. chronological order
40. Narratee
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-1 .41روایت بعد از رخداد (« )Ulterior narrationفاصله میان روایت و رخدادها از متنی به
متن دیگر فرق میکند» (ریمون .)123 :1387،در نوع آیندهنگر ،نوعی پرش و جلوروی
( )flash forwardنسبت به زمان تقویمی صورت میگیرد و آننه هنوز رخ نداده است «قبل
از آن که رخدادهای اولیه آن بیان شود ،نقل میگردد»؛ گویی روایت به آینده داستان نقل
مكان میکند؛ مانند خواب و رؤیا یا پیشگوییها-2 .روایت پیشینی –ماقبلی(

Anterior

« )narrationاین شیوه ،نوعی روایتگری پیشگویانه است که عمدتاً از فعل زمان آینده و
برخی اوقات فعل زمان حاضر استفاده میکند» (همان) -3 .روایت بعد رخداد و -4
روایت میان افزود یا لحظه به لحظه ()Inter calated
42. ideal reader

منابع
اخوت ،احمد؛ دستور زبان داستان؛ اصفهان :نشر فردا.1371،
اسكولز ،رابرت؛ درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات؛ فرزانه طاهری؛ تهران :نشر آگاه.1383 ،

تأثير «زاويه ديد» در ايجاد صداي «فرامتن»...

ایگلتون ،تری؛ نظريه ادبي؛ عباس مخبر؛ تهران :نشر مرکز.1380،
بزدوده ،زکریا؛ «بررسی عناصر روایت و کانون مشاهده در رمان» ،فصلنامه پژوهشهای ادبی؛ س
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 5ش ،19بهار  ،1387ص.44-27
بلزی ،کاترین؛ عمل نقد؛ عباس مخبر؛ تهران :نشر قصه.1384 ،
پاینده ،حسین؛ گفتمان نقد بمقاالتی در نقد ادبیت؛ تهران :نشر روزنگار.1382 ،
ددددددددددد؛ مدرنيسم و پسامدرنيسم در رمان ب پسامدرنیسم و ادبیات :بری لوییست؛ تهران:
نشر روزنگار.1383 ،
تادیه ،ژان ایو؛ نقد ادبي در قرن بيستم؛ مهشید نونهالی؛ تهران  :نیلوفر.1378 ،
تودوروف ،تزوتان؛ بوطيقاي نثر بپژوهشهایی نو درباره ادبیاتت؛ انوشیروان گنجیپور؛ تهران:
نشر نی. 1388،
توالن ،مایكل جی؛ درآمدي نقادانه-زبانشناختي بر روايت؛ ابوالفضل حریغ تهران :بنیاد
سینمای فارابی.1383 ،
حری ،ابوالفضل؛ «داستان و متن :ساختار روایی در ادبیات داستانی و فیلم» ،کتاب ماه ادبیات و
فلسفه؛ س  ،9ش  ، 97آبان  ،1384ص.65-60
داد ،سیما؛ فرهنگ اصطالحات ادبي؛ تهران :نشر مروارید.1378 ،
دانشور ،سیمین؛ به كي سالم كنم؟؛ چ  ،5تهران :انتشارات خوارزمی.1380 ،
ددددددددددددد ؛جزيره سرگرداني؛ چ  ،3تهران :انتشارات خوارزمی.1380،
ددددددددددددد ؛ ساربان سرگردان؛ تهران :انتشارات خوارزمی.1380،
ددددددددددددد ؛سووشون؛ چ  ،15تهران :انتشارات خوارزمی.1380،
ددددددددددددد؛ شهري چون بهشت؛ چ  ،7تهران :انتشارات خوارزمی.1381،
رجبی ،زهرا و غالمحسین غالمحسینزاده و قدرتاهلل طاهری؛ «بررسی رابطه زمان و تعلیق در
روایت پادشاه و کنیزک» ،فصلنامه علمی-پژوهشی پژهش زبان و ادبیات فارسی ؛ ش  ، 12بهار
.98-75 ،1388
رستمی ،فرشته؛ «ساختار صدا در داستانهای مندنیپور ،نقش زاویه دید در صدای داستان»،
مجلهی علمی–پژوهشی بوستان ادب؛ س  ،2ش ( 4پیاپی ،)6زمستان  ،1389ص.125-99
دددددددددددد و مسعود کشاورز؛ «گزارههای شعاری و زمینه پیدایش آن در داستانهای دانشور بر
پایه دیدگاه بختین» ،فصلنامه زیبایی شناسی ادبی ،دوره  ،5ش  ،18زمستان  ،1392ص.104-73
رضایی ،عربعلی؛ واژگان توصيفي ادبيات :انگليسي -فارسي؛ تهران :فرهنگ معاصر.1382 ،
ریمون ،شلومیت –کنان؛ روايت داستاني :بوطيقاي معاصر؛ ابوالفضل حری؛ تهران :انتشارات

نیلوفر.1387،
طاهری ،قدرتاهلل و لیال سادات پیغمبرزاده؛ «نقد روایتشناسانه ساعت پنج برای مردن دیر
است ،بر اساس نظریه ژرار ژنت» ،ادبپژوهی؛ دوره  ،3ش  7و  ، 8بهار و تابستان ،1388
ص.49-27
فلكی ،محمود؛ روايتِ داستان بتئوریهای پایهیی داستاننویسیت؛ چ  ،3تهران :ققنوس.1382،
قبادی ،حسینعلی و فردوس آقاگلزاده و سیدعلی دسپ؛ «تحلیل گفتمانی جزیره سرگردانی و
پیوند معنایی آن با دیگر رمانهای سیمین دانشور» ،ادبپژوهی؛ دوره  ،5ش  ،15بهار ،1390
ص.57-35
دددددددددد؛«تحلیل گفتمان غالب در رمان سووشون سیمین دانشور» ،فصلنامه نقد ادبی،
س،2ش ، 6تابستان  ،1388ص.183 -149
معین ،محمد؛ فرهنگ فارسي؛ چ  ،11تهران :انتشارات امیرکبیر.1376،
مقدادی ،بهرام؛ فرهنگ اصطالحات ادبي از افالطون تا عصر حاضر؛ تهران :فكر روز.1378،
مندنیپور ،شهریار؛ كتاب ارواح شهرزاد؛ تهران :ققنوس.1383،
میرصادقی ،جمال؛ ادبيات داستاني بقصه ،رمانس ،داستان کوتاه ،رمانت؛ چ  ،3تهران:
سخن.1376،
88


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره،48تابستان 1394

88
88

Bressler,Charles E.; Literary Criticism:An Introduction to Theory and
Practice; 4th ed. New Jersey:Pearson Prentice Hall,2007.
Bertens,Hans ;Literary Theory:The Basics; London:Routledge, 2001.
;Chatman,S;Story and discourse: Narrative structurw in fiction and film
Ithaca and London: Cornell University Press,1989.
Herman,D /Jahn,M/Ryan,M.(Eds); Routledge encyclopedia of narrative
theory; London: Routledge,2005.
Holquist, M.; Dialogism, Bakhtin and his world; London: Routledge,2002.
Jahn, M; Narratology:Aguide to the theory of narrative; University of
Cologne, 2005.

مقايسة خواب و رؤيا در متون حماسي و عرفاني
احمد رضايي
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

چکيده

كلياادواژهها :مقددايسااة خددواب و رؤیددا در متددون ادبددی ،خددواب و رؤیددا در متددون حماسددی،
خواب و رؤیا در متون عرفانی

تاریخ دریافت مقاله1392/2/1 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/7/1 :
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در این پدژوهش ضدمن توجده بده معدانی لغدوی ،اصدطالحی رؤیدا و برشدمردن کارکردهدا و
نظریددات برجسددته دربدداره آن ،ویژگیهددای رؤیددا در دو نددوع ادبددی حماسددی و عرفددانی-
تعلیمددی بددر شددمرده ،و تمددایزات و تشددابهات ( احتمددالی) آن بررسددی شددده اسددت .از نتیجددة
پژوهش چندین برمدیآیدد کده در متدون حماسدی بده دلیدل زمیندة مدتن ،رؤیدا از نظدر زمدان،
عوامددل محددرک ،عناصددر ،رؤیددابین و  ...انسددجام و پیونددد بیشددتری بددا مددتن دارد و در نتیجدده
در چنددین متددونی رؤیددا بددیش از نددوع ادب دی عرفددانی – تعلیمددی ،در رونددد روایددت و پیشددبرد
آن مؤثر و دخیدل اسدت بده گوندهای کده جددا کدردن آن از مدتن ممكدن نیسدت .عدالوه بدر
اینكدده پیددام یددا درونمایددة رؤیددا در حماسدده آشددكار اسددت یددا پددس از کمددك گددرفتن از
خواببین آشكار میشود و ابهامی در آن باقی نمیماند.

مقدمه
خددواب ،خددواب دیدددن ،رؤیددا ،تفسددیر و تعبیددر آن ،کوشددش بددرای درک الیدده هددای
نامكشددوف آن و  ...از جملدده موضددوعاتی اسددت کدده در طددول زندددگی آدمددی از
زوایددای مختلددف ،مددورد توجدده بددوده و هسددت .زیسددتشناسددان ،روانشناسددان ،عرفددا
و ...بدده شددیوههای متعدددد بدده ایددن موضددوع پرداختدده ،دربددارة تعریددف ،چگددونگی،
فرایند و انواع خواب اظهار نظدر کدردهاندد؛ بدا وجدود ایدن ،هندوز جهدان رؤیدا ،خدود
را آشكار نكرده است.
هنوز بروشنی نمیدانیم که رؤیا چیست و هنگام رؤیا چه بر مدا مدیگدذرد .میتدوان
گفت رؤیا آشناترین بیگانه یا بیگانهتدرین آشدنای ماسدت .شداید افسدون رؤیدا و اثدر
شگرف آن نیز به گونهای از این بیگدانگی آشدنا یدا آشدنایی بیگانده مایده مدیگیدرد»
(کزازی.)78:1376،
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تحلیددل و بررسددی خددواب و رؤیددا تنهددا مخددت ّ متددون زیسددتشناسددانه یددا
روانشناسانه نیسدت ،بلكده در متدون مختلدف ادبدی نیدز بدا خوابهدای گونداگونی روبده
رو میشدویم کده سداختار مدتن را تحدت تدأثیر قدرار میدهدد و گداهی اوقدات ،تمدام
متن تفسدیر خدواب اسدت یدا فرایندد مدتن بده گوندهای پدیش مدیرود کده حاصدل آن
تعبیددر شدددن خددوابی اسددت کدده در بخشددی از مددتن ( بددویژه در آغدداز ) روایددت شددده
است .در برخی انواع ادبی اهمیدت ایدن مسدئله تدا بدانجاسدت کده خدواب یدا خدواب
دیدددن بدده عنددوان ویژگددی مددتن بدده شددمار مددیرود .میتددوان متددون حماسددی یددا
تراژدیهددای کالسددیك را از ایددن گوندده محسددوب کددرد .عددالوه بددر متددون حماسددی ،در
متون عرفانی نیدز خدواب و خدواب دیددن اهمیدت ویدژه ای دارد؛ شداید بتدوان گفدت
از آنجا که فرایندد خدواب عمددتاً بده عندوان راهدی بده جهدانی غیدر از جهدان زیسدتی
آدمددی اسددت و از سددوی دیگددر توجدده و ارتبدداط بددا جهددان مدداورا بخددش زیددادی از
اشتغاالت ذهنی صدوفیه و عرفدا را در بدر مدیگیدرد ،ایدن امدر باعدث تمرکدز آندان بدر
مقولة رؤیا شده ،بده گوندهای کده در برخدی متدون صدوفیه ،خدواب و مسدائل مربدوط
بدددان تاحدددودی طبقهبندددی شددده و مؤلددف اثددر ضددمن پددرداختن بدده معددانی لغددوی و
اصددطالحی رؤیددا بدده نقددل رؤیاهددایی پرداختدده اسددت .در مجمددوع میتددوان گفددت در
اینجا نیز مانند نوع ادبدی حماسدی بدا مقولدة خدواب و کارکردهدای آن رو بده رویدیم؛
لكددن کیفیددت روایددت ،راوی و حدداالت او ،عناصددر خددواب ،ارتبدداط بددا نددوع ادبددی و
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زمینددة مددتن ،آنهددا را متمدداییز میکنددد ضددمن اینكدده در مددواردی نیددز میتددوان
مشابهتهایی نیز در آنها مشاهده نمود.
برای تبیین این مسئله که ندوع ادبدی و زمینده مدتن بده چده میزاندی موجدب تمدایز
رؤیاهددا و کددارکرد آنهددا میشددود ،نخسددت معددانی لغددوی رؤیددا ،تع داریف اصددطالحی
آن ،دیدددگاههای مربددوط بدده خددواب و کددارکرد رؤیددا اجمدداالً توضددیح داده میشددود؛
آن گاه ویژگیهای تمدام خوابهدای شداهنامه (سدی خدواب) بررسدی میگدردد و سدپس
بدده بررسددی مختصددات رؤیددا در متددون صددوفیانه توجدده میشددود؛ بدددین منظددور،
خوابهددای بخددش عظیمددی از متددون منثددور صدوفیه (یددا دربددارة صددوفیه) ماننددد رسددالة
قشددیریه ،تددذکره االولیدداء ،انسددان کامددل ،شددرح تعددرف ،تمهیدددات عددین القضددات و...
اسددتخراج ،و مختصددات آنهددا برشددمرده شددده اسددت تددا نشددان داده شددود موضددوعی
واحد در دو نوع ادبدی متفداوت ،موجدد چده کارکردهدایی میشدود و وجدوه تمدایز و
یا همانندیهای احتمالی آنها چیست.
91


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره ،48تابستان 1394

پيشينة پژوهش
پژوهشهای این حوزه را میتوان به سه بخش تقسیم کرد :الف) خواب در شاهنامه:
دربارة خواب در شاهنامة فردوسي پژوهشهایی در قالب مقاله یا کتاب انجام شده
است؛ از جمله مقاالت :خواب و خوابگزاري در شاهنامة فردوسي نوشتة محمدرضا
صرفی ،خواب در شاهنامه نوشتة احمد گلی و رقیه رجبی ،خواب و رؤيا در شاهنامه
از سید حسن امین ،نقد و تحليل رؤيا در شاهنامه از حسین منصوریان سرخگریه و
بهجت تربتی نژاد ،البته این مقاله پیشتر با اندکی تفاوت با عنوان رؤياي اسطورهها در
شاهنامه از حسین منصوریان به چاپ رسیده است؛ بررسي روانشناسانة رؤياهاي
شاهنامه از خیراهلل محمودی و مهرنوش دژم که شش رؤیای شاهنامه را بررسی
کردهاند ،بررسي خواب و رؤيا در شاهنامة فردوسي نوشتة محمد رضا اسعد ،نقد
روانشناختي و سمبليک رؤياي ضحاك ،نوشتة محمد فشارکی؛ نیز در كتاب خواب
و پنداره نوشتة خجستة کیا در بخشی با عنوان نگاهی به چند خواب درشاهنامة
پهلوانی،خوابهای ضحّاک ،افراسیاب ،سیاوش ،گودرز و طوس ،مختصراً بررسی شده
است؛ همننین در كتاب از رنگ گل تا رنج خار قدمعلی سرّامی در بخش رؤیا به
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صورتی بسیار کوتاه به پانزده خواب شاهنامة فردوسی اشاره شده است .ب) خواب در
متون صوفيانه :دربارة خواب در متون عرفاني و صوفيانه پژوهشهایی انجام شده است؛
از جمله کتاب رؤيا در متون عرفاني و مقالة رؤيا و نقش آن در متون عرفاني از
منصور ثروت ،نقش راوي و مخاطب در خوابهاي صوفيانه از محبوبه حیدری ،منابع و
قواعد تعبير رؤيا در متون حکمي و عرفاني از غالمرضا افراسیابی و مختار کمیلی و
ريختشناسي قصههاي خواب در متون عرفاني از حمیرا زمردی و محبوبه حیدری؛
پایاننامه دکتری آمبرتو چیكیتی تحت عنوان خواب ،رؤيا در متون صوفيه با تاكيد بر
مثنوي که در این رساله خواب و رؤیا در حوزه مكتب اسالم بویژه عرفان با توجه به
نظریات حكیم ترمذی ،نجم الدین کبری ،ابوحامد غزالی ،شهاب الدین سهرودی و با
تأ کید بر جالل الدین محمد بلخی مورد بررسی قرار گرفته و بیشتر به بُعد
معرفتشناسی خواب و رؤیا نزد صوفیه پرداخته است .ج) خواب در شاهنامه و
مثنوي :در این گونه پژوهشها ،محققان به بررسی کارکرد خواب در شاهنامه فردوسی و
مثنوی معنوی پرداختهاند؛ از جمله این پژوهشها میتوان به کتاب آيين آيينه اثر دکتر
حسینعلی قبادی اشاره کرد که در بخش سوم از فصل یك این کتاب به ربط رؤیا و
نماد پرداخته و بخش یك از فصل سوم را به مبحث رؤیا و خواب در شاهنامه و
مثنوی اختصاص داده است .البته وی خوابهای شاهنامه را تحلیل نكرده است ،بلكه به
اشارات فردوسی دربارة خواب بسنده نموده است .عزیز حجاجی کهجوق نیز در
پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان مقايسه و تحليل خواب و رؤيا در شاهنامه و
مثنوي به بررسی ابعاد پیشگویانه و الهامگونه خواب در شاهنامه و مقایسه آن با جنبه
رمزی و وحیگونه رؤیا در مثنوی پرداخته است .این پژوهش عالوه بر تفاوت شیوه،
گستردگی متون مورد پژوهش بویژه متون منثور به بررسی نقش و کارکرد خواب در دو
نوع ادبی مختلف پرداخته است که با توجه به چنین رویكرد سابقهای ندارد.
معاني لغوي (نوم ،رؤيا ،حُلم)
راغددب اصددفهانی در مفددردات در تعریددف نددوم (خددواب) بددر ویژگیهددای جسددمانی و
روحانی آن تأکید کرده است:
النوم فسر علی اوجه کلّها صحیحٌ بنظرات المختلفه  .قیل هو استرخاء اعصاب الددماغ
برطوبات البخار الصاعد الیه و قیل هو ان یتوفی اهلل االنفس مدن غیدر مدوت قدال (اهلل
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تعالی) :اهلل یتوفی االنفس حین موتها والتی لم تمدت فدی منامهدا و قیدل الندوم مدوت
خفیف والموت نوم ثقیل (االصفهانی.)830 :1427 ،

فیددومی نیددز در مصددباح المنیددر بدده ویژگددی جسددمانی خددواب اشدداره کددرده و آن را
پردهای دانسدته اسدت کده قلدب را در بدر مدیگیدرد و مدانع شدناخت اشدیا مدیگدردد
(فیددومی1325،ذیددل واژة النددوم) .صدداحب مجمددع البحددرین معتقددد اسددت رؤیددا رحمددانی و
دربردارندة خیدری اسدت در خدواب در حدالی کده حُلدم روحدانی و دربرگیرندده شدر
اسدت و زشددتی؛ دیگددر فرهنگهددا نیدز کمددا بددیش بدده همدین معددانی توجدده کددردهانددد و
بددیش از پددرداختن بدده جنبددة لغددوی موضددوع بدده تعریددف یددا بیددان ویژگیهددای آن
پرداختدهانددد ،چنانكده دو تعریددف نخسددت بدر جنبددة فیزیكددی خدواب تأکیددد نمددوده و
مجمع البحرین بدون توجده بده معندی لغدوی بدر جنبدة رحمدانی یدا شدیطانی آن نظدر
داشته است.

از نظر فیزیولوژیك ،خواب حالتی است که در آن ساختمان زنده بده تجدیدد حیدات
شیمیایی میپردازد و از نظر روانشناسی در هنگدام خدواب فعالیّدت اصدلی انسدان در
بیداری که درک واقعیت و واکنش در برابر آن است ،به حالت تعلیق و وقفدة موقدت
در میآید و تفاوتی که بین فعالیّدت بیولوژیدك انسدان در هنگدام خدواب و بیدداری
موجددود اسددت در حقیقددت تفدداوتی اسددت بددین دو حالددت زیسددتی متفدداوت (فددروم،
.)33:1368
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تعريف خواب از نظر اصطالحي
تعریف خدواب ذاتداً از دیدد علمدی ،چنددان سداده نیسدت؛ زیدرا بدا پدیدده ای رو بده
رو هسددتیم کدده بعدددی فیزیولددوژیكی و بعدددی روانددی دارد ،طبیعتداً جمددع کددردن ایددن
دو جنبدده در تعریفددی واحددد دشددوار اسددت .برخددی بدده جددای تعریددف بدده علتهددای آن
پرداختده ،و مدثالً آن را ناشدی از سددوء هاضدمه دانسدتهانددد (فرویدد )24:1383،یدا برخددی
آن را «حالددت ناخودآگدداهی کدده بددا تحریكددات حسددی بدده بیددداری تبدددیل میشددود»
(احمدونددد )180:1385 ،تعریددف کددردهانددد؛ شدداید بتددوان گفددت در ایددن گوندده برداشددتها
تنها به یكدی از سدطوح رؤیدا توجده شدده اسدت .از جملده کسدانی کده بده دو سدطح
آن توجه داشته اریك فروم است .وی در تعریف خواب معتقد است:

چنانكدده مالحظدده میشددود در ایددن تعریددف از دو دیددد توجدده شددده اسددت :الددف)
جنبددة فیزیولددوژیكی و ب) جنبددة روانددی خددواب و نهایت داً تفدداوت خددواب و بیددداری
را مسئلهای زیستی دانسته است.
تعريف خواب نزد صوفيه
در متون عرفدانی و متصدوفه نیدز بده زبدانی دیگدر ،چندین ابعدادی مدورد توجده بدوده
است .هر چند به هدیف وجده نمیتدوان منكدر ایدن واقعیدت شدد کده از جهدت روش
شناسددی ،تفاوتهدای مدداهوی بسددیاری میددان روشددهای پیشدگفته و برداشددتهای صددوفیانه
هسددت .از سددویی دیگددر پیشددرفتهای کنددونی بشددر ،دانددش امددروزین وی را بمراتددب
دقیقتدددر کدددرده اسدددت؛ مدددع الوصدددف گذشدددتگان نیدددز چندددین مختصددداتی را درک
میکدردهاندد ؛ نجدم الدددین رازی در تعریدف خدواب ،نخسددت بدر بعدد جسددمانی و
سپس بر جنبدة رواندی آن تأکیدد میکندد« :خدواب آن باشدد کده حدواس بكدل از کدار
بیفتدداده بددود و خیددال بددر کددار آمددده در غلبددات خددواب چیددزی در نظددر آیددد»
(رازی .)290:1374،نسفی نیز با تأکید بر از کار افتادن حواس ،میگوید:
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بدان که آدمی را حالتی است و آن حالت را بیداری میگویند و حالتی دیگر هست و
آن حالت را خواب میخوانند و خواب و بیداری عبارت از آن است که روح آدمدی
از راه حواس بیرون آید تا کارهای بیرونی ساز دهد و چون کارهای بیرونی ساز داد،
باز به اندرون میرود تا کارهای اندرونی ساز دهد .چون بیرون میآیدد و حدواس در
کار میآید ،این حالت را بیداری گویند و چون به اندرون میرود و حواس از کارهدا
معزول میشوند ،این حالت را خواب میخوانند (نسفی.)261:1386،

عزالدین محمدود کاشدانی نیدز در بیدان تفداوت مكاشدفه ،واقعده و خدواب معتقدد
اسددت ،مكاشددفه در حالددت بیددداری روی مددیدهددد ،حددال اینكدده خددواب و واقعدده
درحددال غیبددت از محسوسددات روی مددیدهددد (کاشددانی .)176:1372،در کنددار چنددین
دریافتهددایی ،عدددهای دیگددر از جنبددة دینددی و عرفددانی بدده موضددوع نگریسددتهانددد؛
چنانكه قشیری خدواب را ندوعی کرامدت مدیداندد (قشدیری)697:1374،؛ سدپس خدواطر
را بدده دو گوندده شددیطانی و خدددایی تقسددیم مددیکنددد (همددان)699 :؛ بدده دیگددر سددخن،
قشیری به هیف روی بده فرایندد (فیزیكدی) خدواب توجده نددارد و تنهدا بده عوامدل و
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علدل خددواب (دیدددن) مددیپددردازد .آنندده را میتددوان وجدده مشددترک بیشددتر تعدداریف ِ
خواب دانست از كار افتادن حواس است که عمدتاً بر آن تأکید میشود.
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نظري اجمالي بر نظريات فرويد ،يونگ و اريک فروم دربارة رؤيا
به نظر میرسد نظریات فروید و یونگ دربارة رؤیا ،بیش از دیگر نظریات بحدث انگیدز
بوده است .اگر گفته شدود دیددگاههای فرویدد بدویژه کتداب شدیوة تعبیدر خدواب او و
اندیشههای یونگ بر مطالعات این حوزه تأثیر عمیقی داشته است ،سخنی گزاف نیسدت؛
بویژه اندیشههای این دو در مطالعات ادبی و نقدهای روانكاوانه بسیار مطمح نظدر بدوده
است؛ از این رو در اینجا اجماالً به دیددگاههای فرویدد ،یوندگ و اریدك فدروم دربدارة
خواب اشاره میشود که به گونهای جامع آن دو است.
فروید ضمن اشاره به فعالیّت ناهشیار ذهن در رؤیا ،نیروی محرک رؤیا را آرزوها و
امیالی میدانست که به دلیلدی در حالدت هشدیاری بدرآورده نشدده و از طریدق مدن بده
ناهشیاری (ناآگاهی) فرستاده شده است؛ همین امیال سرکوفته هنگام خواب که بازداری
من برداشته میشود ،به صورت رؤیا تجلی میکند (خداپناهی)253:1380،؛ به دیگر سدخن،
وی بر این باور بود که رؤیا کوششی است در کسوتی مبدل برای برآوردن امیدال .امیدال
و اندیشهها محتوای نهفتة رؤیاها است و افراد و رویدادهایی کده در رؤیاهدا مدیبیندیم،
محتوای آشكار آن .محتوای باطنی و نهفتة خواب ،منطقی ،مشخ و جزئی از زنددگی
فكری شخ است که با روشهای سانسدور شدده و بده شدكل غیدر منطقدی و عجیدب
وغریب رؤیا در آمده است (اتكینسون 225:1385 ،و معظمدی)196:1390،؛ از نظر فرویدد ایدن
جریان سانسور از شخ خفته محافظت میکند و او را قادر میسدازد کده تكاندههدای
واپس رانده را به صورت نمادین بیان کند و در عین حال از احساس گنداه و اضدطرابی
که در صورت بیان آنها در قالدب آگاهانده و غیدر مبددل گریبدانگیرش میشدود مصدون
1
بماند.
فروید به طرز خاصی به رؤیا به منزلِة نقطة آغازین «تداعی آزاد» اهمیت مدیداد؛ امّدا
از نظر یونگ کارکرد اساسی و هدفمند رؤیاها عمددتاً پنهدان اسدت و بده آسدانی قابدل
دسترس نیست .وی معتقد است« :رؤیاها کنش اختصاصیتر و مهمتری دارند کده ویدژة
خود آنهاست .غالباً رؤیاها ساختمان معین و آشكار معطوف به هدف دارندد کده خدود

نشانة فكر یا قصدی نهفتده اسدت؛ هرچندد ایدن قصدد بده فوریدت قابدل درک نیسدت»
(یونگ .)35:1352،به عقیدة یونگ خواب نه تنها نتیجة تعارضهای درونی اسدت ،بلكده در
بیشتر موارد تظاهراتی از ناخودآگاه جمعی است؛ به عالوه از نظر یونگ احتمال دارد که
در تمام مدت شبانه روز در حال خواب دیدن باشیم ،ولی در ساعات بیداری شعور آگاه
به حدی است که رؤیا را تحت الشعاع قرار مدیدهدد؛ مانندد صددای بلندد کده صددای
خفیفتر را در خود خفه میکندد (معظمدی .)196:1390،در هدر صدورت وی درک رؤیدا را
مشكل میداند و تأکید میکند رؤیا به هیف وجه با جلدوههدای ذهدن خودآگداه شدباهت
ندارد .کنش کلی رؤیا برقرار کردن توازن روانی است 2.دیدگاه اریك فدروم جمدع نظدر
فروید و یونگ است:
ماهیت رؤیا نشان میدهد ضمیر ناخودآگاه نه دنیای افسانهای یونگ اسدت کده در آن
تجربه از راه نژاد به ارث میرسد و نه آن چنانكه فروید تصور کدرده اسدت ،مرکدز و
مقّر نیروهای نامعقول لیبیدو به شمار میرود؛ بلكه صرفاً با در نظر گرفتن ایدن اصدل
که «افكار و احساسات ما تابع رفتار و کردارمدان اسدت» ،قدادر بده درک هشدیارانه و
صحیح ناخودآگاه خواهیم شد (فروم.)37:1368،
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با بررسی این موارد میتوان گفت «در درک رؤیا سه نظریّه وجود دارد .1 :بر مبنای
نظریّه فروید که رؤیا را مظهری از طبیعت غیر منطقی و غیر اجتماعی انسان میداندد.2 .
بر مبنای نظریّه یونگ کده بدر عكدس ،رؤیدا را بده حلدول اشدراقات و الهامدات داندش
ناخودآگاه در شخ منسوب میکند.3 .بر پایه نظریّه فروم که رؤیا را بدا هدر دو جنبدة
وجودی اخالقی و غیر اخالقی ،منطقی و غیر منطقدی آن ،مربدوط بده انسدان مدیداندد»
( ثروت 27:1389،و  .)28تأمل در این دیدگاهها نشان میدهد نمیتوان تنها براساس نظری
واحد به تحلیل خواب یا رؤیا پرداخت؛ بویژه در متون ادبی که با ید بده کدارکرد آن در
متن ،زمینة متن و نوع ادبی توجه کرد.
كاركرد رؤيا
همان طور که پیشتر اشاره شد ،رؤیا بویژه در نظر عارفدان و صدوفیان ،پلدی بده جهدانی
دیگر است و از این راه تالش میکند پیامی را به ما انتقدال دهدد .نكتدة درخدور توجده
دریافت این پیام و راههای درک آن بوده است؛ هم از این رو از دیرباز در میدان ملتهدای
مختلف کسانی بودهاند که حرفة آنان تعبیر خواب یا به تعبیری آشكار کردن زبان رؤیا
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بوده است .تفسیر و دریافت این زبان ،كاركرد رؤيا است .فروید معتقد است:
کاری که رؤیای پنهان را به رؤیای آشكار تبدیل میکند كاركرد ِرؤيا نامیده میشدود.
کاری که در جهت عكس انجام میشود و تالش میکند تا از رؤیای آشكار به رؤیای
پنهان برسد ،کار تفسيري ماست .کار تفسیری سعی در واشكافتن کدارکرد ِرؤیدا دارد
(فروید.)212:1390،

فروید برای رؤیا سه کارکرد در نظر گرفته است )1 :جابه جدایی یعندی اینكده بدرای
مثال شما در خواب میبینید معلمتان به شما امر و نهی میکند در حالی که این پددر یدا
مادر سختگیر دوران کودکی شماست و چون نمیتوانید از آنهدا متنفدر باشدید در قالدب
شخ دیگری نمایانده میشوند )2 .ادغام :تراکم چندد عنصدر درهدم و ایدن وضدعیتی
است که چند عامل ناخودآگاه با یك نماد ،تصویر یا استعاره نشدان داده میشدود؛ مانندد
حیوان درندهای که دالّ بر همان تعارضاتی است که فرد در محیط کار با افدراد مختلدف
دارد )3 .واکنش وارونه :شخ درست بر عكس آن چیزی را که مایل است در خدواب
میبیند (فروید 212:1390،تا  3.)224بررسی خواب در متون ادبی در وهلة نخست مدا را بدا
کارکرد رؤیا و داشتن محتوای پنهان رو به رو میکندد و سدپس نشدان میدهدد از میدان
کارکردهای مختلف با چه کارکردی بیشتر روبه روییم.
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خواب و ويژگيهاي آن در شاهنامه
روایت خوابهدای متعددد در شداهنامه بدویژه در بخدش حماسدی ،رؤیدا را بده یكدی از
مختصات این قسمت از متن تبدیل کرده است؛ به دیگر سخن «میتوان گفدت حدوادث
اصلی حماسه همیشه پیش از اینكه واقع شود ،بده خدواب قهرماندان مدیآیدد و خدواب
زهدانی است که چنین رویداد حماسی در آن پرورده مدیآیدد» (سدرّامی .)554:1368،اگدر
پیشگویی را به عنوان یكی از مختصات حماسه بددانیم (شمیسدا ،)138:1376،ایدن امدر در
شاهنامه ،غالباً از طریق خواب انجام میپذیرد؛ خوابهایی که زبانی روشدن و بده دور از
ابهام و معما دارد؛ با موجوداتی ملكوتی و دارای شخصدیتهای اخالقدی کده فریفتدار و
نادرست نیستند (کیا 170:1378،و .)171از سی خدواب شداهنامه دوازده خدواب در بخدش
حماسی آمده است و جالب اینكه پنج خواب در ارتباط با داستان سیاوش اسدت .بدا در
نظر داشت ِ مجموعة خوابهای شاهنامه ،ساختاری مشابه در آنها مالحظه میشود که
میتوان آن را در قالب این ویژگیها تبیین کرد:
 )1زمان خواب :منظور از زمان در اینجا ،زمانِ وقوع خواب یا رؤیاست نه زمان در
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خود رؤیا؛ زیرا به قول هافنر نخستین نشانة رؤیا عددم وابسدتگی آن بده زمدان و مكدان
است؛ بدین معنی کده عرصدة رؤیدا از موضدعی کده ذهدن در ترتیدب زمدانی و مكدانی
رویدادها میگیرد آزاد است (فروید .)55:1383،از نظر زمانی  ،رؤیاهای شداهنامه در شدب
روی میدهد .غیر از دالیل فیزیكدی بددن و کدارکرد جسدم ،شدب در رؤیدا و اسدطوره
کارکرد ویژهای دارد؛ از دید ِ یونگ رؤیا دری است که به روزگار کهن و شب آغدازین
کیهانی گشوده میشود:
رؤیا دری تنگ است ،نهان شده در تیرهترین و ژرفترین داشته و ویژگی جان؛ این در
بر آن شب آغازین کیهانی که جان ،بس پیش از وجودآگاهی از خدویش در آن پدیدد
میآمد ،گشوده میشود؛ بر آن شب که این آگاهی را تدا فراسدوی آننده خودآگداهی
فردی بدان میتواند رسید ،پایدار خواهد گردانید (کزازی.)82:1376،
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هنگامی که تكرار زمان خواب در شب دیده میشود و گوینده بر آن تأکید مدیورزد،
باید دانست که شب جایگاهی ویژه در نماد شناسدی دارد :شدب بیدان کننددة نیروهدای
بالقوه ،انتظار و امید است (سرلو .)518:1389 ،از سدوی دیگدر شدامل بداروری ،خدواب و
مرر ،باروری ،رؤیاها و نگرانیها ،نوازش و فریب است؛ شب نمداد دورة لقداح ،جوانده
زدن و فسدداد اسددت کدده در روز بددزرر ،هنگددام پیدددایش زندددگی منفجددر خواهددد شددد
(شوالیه،1385،ج چهارم 29:تدا  .)31پس بی چیزی نیست که شاعر بدر زمدان خوابهدا اصدرار
میورزد .این نكته زمانی بیشتر درخور تأمل میشود که میبیندیم در خوابهدای صدوفیه،
راوی یا خواببین به زمان خواب چندان وقعی نمینهند .در دفتر نخست شاهنامه ،پدس
از زاده شدن زال و بیان ویژگیهای جسمی وی و رها کردن او ،سام نریمان ،شب هنگدام
خوابی میبیند:
بدده خددواب اندددرون بددود بددا ارنددواز
در ایدددوان شددداهی شدددبی دیریددداز
چنددان دیددد کددز کدداخ شاهنشددهان

سدده جنگددی پدیددد آمدددی ناگهددان
(فردوسی،1386،ج)58:1

خواب افراسیاب که نقشی اساسی در داستان سیاوش دارد ،نیز در شب روی داده
است:
بغلتیددددد بدددددر جامددددده افراسدددددیاب
به خدواب و بده آرامدش آمدد شدتاب
چو یك پاس بگذشت از آن تیره شب

چنددان چددون کسددی بدداز گویددد زتددب
(فردوسی،1386،ج)248:2
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خددواب سددیاوش (همددان ،)343 :پیددران (همددان )365 :و کتددایون (فردوسددی،1386،ج:5

 )19نیددز در شددب روی میدهددد؛ همننددین زمددان خددواب دیدددن جریددره ،کیخسددرو،
بابددك ،انوشددیروان و  ...همگددی در شددب بددوده اسددت .فرویددد قطددع ارتبدداط جهددان
روانی و واقعی را در شب زمینهساز رؤیا میداند و معتقد است:
در هر رؤیایی یك آرزوی انگیزمندانه (غریزی) باید به صدورت ارضدا شدده متجلدی
شود .قطع ارتباط زندگی روانی بدا واقعیدت جهدان خدارج در شدب و بازگشدت بده
ساختارهای اولیهای که بدین سان ممكن میگردد ،این ارضدا را در قدالبی تدوهمآمیدز
مقدور میسازد .در نتیجة این امر ،افكار در رؤیا به تصاویر بصدری تبددیل میشدوند:
به عبارت دیگر :افكار نهان رؤیا مصور و داستانی میشود (فروید271:1389،و.)272

یكی بانگ برزد به خواب انددرون

کدده لددرزان شددد آن خاندده بیسددتون
(فردوسی،1386،ج)58:1

«مطددابق آنندده پدداولف دربددارة پیشددگویی رؤیاهددا مددیگویددد ایددن بازتدداب افكددار و
اندیشددههددایی اسددت کدده در حددول و حددوش آرزوهددا و تمنیددات قدددرت طلبانددة
ضدحاک دور مددیزنددد و چدده بسددا ایجدداد دلواپسددی کنددد و ایددن ندداراحتی و دلواپسددیها
کدده حاصددل افكددار و اندیشددههددای اوسددت ،نمیتوانددد در رؤیاهددایش بددی اثددر
باشد»(محمودی و دژم.)67:1390،
افراسددیاب چددون پاسددی از شددب تیددره مددیگددذرد ،هددذیان گویددان ،لددرزان و
خروشان از خواب بیدار میشود:
بغلتیددددد بددددر جامدددده افراسددددیاب
به خدواب و بده آرامدش آمدد شدتاب
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شاید از نگاهی دیگر بتدوان گفدت گدزینش زمدان شدب بده گوندهای پنهدان کدردن
رؤیا را از دیگران تداعی مینماید (کیا.)167:1378،
 )2عاماال محاارك رؤيااا :از دیگددر ویژگیهددای خوابهددای شدداهنامه ،چگددونگی
برخاسددتن پددس از رؤیددا اسددت .دو حالددت پددس از خددواب دیدددن افددراد در شدداهنامه
دیددده میشددود :الااف) خروشااان و لاارزان :بیشددتر افددراد پددس از رؤيااا بددا خددروش و
لرزش از خواب بدر مدیخیزندد .بده نظدر مدیرسدد چندین حداالتی بده دلیدل محتدوای
رؤیا باشد که نشداندهندة نگراندی و تشدویش رؤیدابین اسدت کده در فقدره قبدل اشداره
شددد کدده خددود شددب القددا کنندددة نگرانددی اسددت .نخسددتین خددواب شدداهنامه ،خددواب
ضحاک است ،ضحاک پس از خواب خروشان و لرزان برمیخیزد:
بدرّیددددش از هدددول گفتدددی جگدددر
بپینیدددددد ضدددددحاک بیدددددداگر

چو یك پاس بگذشت از آن تیره شب

چنددان چددون کسددی بدداز گویددد زتددب

خروشدددی بدددر آمدددد ز افراسدددیاب

بلرزیددد بددر جددای آرام و خددواب
(فردوسی،1386،ج)248:2

افراسدددیاب چندددان از خدددواب هراسدددیده اسدددت کددده گویدددا لحظددداتی حالدددت
طبیعدددی نددددارد و مدددیخواهدددد گرسدددیوز او را بددده بدددر گیدددرد و از او چیدددزی
نپرسند تا به هوش آید:
مگوی ایدن زمدان ایدف بدا مدن سدخن
چنددین داد پاسددخ کدده پرسددش مكددن
بددددان تدددا خدددرد بددداز یدددابم یكدددی

بدده بددر گیددر و سددختم بدددار اندددکی

زمددانی بددر آمددد ،چددو آمددد بدده هددوش

جهددان دیددد بددا نالدده و بددا خددروش

(همان)249 :
در خددواب دوم سددام (فردوسددی،1386،ج ،)248:2خددواب سددیاوش (همددان )343 :و
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خواب پیران ویسه (همان )365 :نیز ،دقیقاً چنین حالتهایی دیده میشود.
ب) انااادوه و اضاااطراب :ویژگدددی دوم ،حالدددت انددددوه و اضدددطرابی اسدددت
کدده گدداهی زمینددهسدداز رؤیددا میشددود و گدداهی پددس از رؤیددا بددروز میکنددد؛
چنانكه جریره و بابك پس از خواب به فكر فرو میروند:
شددب تیددره بددا درد و غددم بددود جفددت
جریدددره بددده پدددای گرامدددی بخفدددت
دلددش گشددت پددر درد و بیدددار شددد

رواندددش پدددر از درد و تیمدددار شدددد
(فردوسی،1386،ج)54:3

شددبی خفتدده بددد بابددك زودیدداب

چنان دید روشدن رواندش بده خدواب

سددر بابددك از خددواب بیدددار شددد

روان و دلدددش پدددر ز تیمدددار شدددد

(فردوسی،1386،ج)141:6
خوابهددای سددام (فردوسددی،1386،ج )168:1و طددوس(فردوسددی،1386،ج )149:3نیددز از

این دست است.
به رغم اینكه «مردم عهد باستان باور داشتند رؤیاها از جانب خدایان میآیند ،نیدازی
به جستجوی محرکهای رؤیاهدا نداشدتند» (فرویدد ،)24:1383،خوابهدای یداد شدده ،دارای
محرک و انگیزه است و هیف یك از رؤیاهای یاد شده فاقد عامدل انگیزانندده نیسدت؛ از
سوی دیگر خروش و اضطراب خواببین پس از خواب منطبق با تقسدیم بنددی فرویدد
است که رؤیاها را به سه رشتة کلی رؤیاهدای آرزومندانده ،اضدطرابی و تنبیهدی تقسدیم
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(فردوسی،1386،ج)141:6

همننین خوابی که خوابگزاران از دریافت آن در میمانند ،خواب انوشیروان است
که آن هم در بخش تاریخی است و نه حماسی و جالب اینكه فردوسی نیز گویا به ایدن
امر و تفاوت این خواب آگاه بوده است؛ زیرا در اینجا نیز از اهمیت خواب و ارتباط آن
با پیمبری سخن میگوید:
یكددددی بهددددره دانددددش ز پیغددددامبری
نگددددر خددددواب را بیهددددده نشددددمری
(فردوسی،1386،ج)167:7

اتفاق را این خوابی است که همگان از تأویل آن در میمانندد جدز بدوزرجمهر؛ وی
گراز را مرد جوانی در حرمسرای شاه دانست:
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میکند (فروید .)272:1389،بررسی و مقایسة بیشتر خوابهدای شداهنامه ،آنهدا را در سدلك
خوابهاي اضطرابي قرار میدهد؛ گویا عاملی روانی رؤیابین را بیقرار کرده است .همدین
امر موجب شده است خواببین یا پس از خواب دچار نگرانی و تشدویش شدود یدا بدا
چنین حالتی به خواب رود .افراسیاب و سیاوش خروشدان از خدواب بدر مدیخیزندد و
بابك نگران در حالی که جریره ،سام و طوس برآشفته و با درد و غم به خواب میروند.
 )3عناصر رؤياها :برخی ،رؤیاهای شاهنامه را به سه دسته تقسیم کردهاندد :رؤیاهدای
صریح که بدون پوشیدگی پیامی به رؤیابین القا میکنند؛ مانند رؤیای کیخسرو .رؤیاهای
کامالً نمادین که برای پی بردن به آنها گشودن نمادها ضروری مینماید؛ مانند خوابهدای
کید .رؤیاهای نیمه نمادین که برای رسداندن پیدام رؤیدا از یدك نمداد مرکدزی اسدتفاده
میکنند؛ مانند رؤیای پیدران ویسده (منصدوریان سدرخگریه و تربتدیندژاد 100:1390 ،تدا .)104
میتوان گفت چنین تقسیم بندیای پذیرفتنی نیست؛ زیرا نماد در معنای اصطالحی آن
متضمن تأویل است و قطعیت معنا از آن رخت بر میبندد .از طرفی نمادهای رؤیاهدای
شاهنامه آن قدر پینیده نیست که معبّر توان دریافت آن را نداشته باشد .ایدن ویژگدی را
نیز میتوان از مختصات حماسه به شدمار آورد کده بایدد از زبدانی بهدرهمندد باشدد کده
شنودگان و خوانندگان آن چنان ابهامی در آن نبینند کده در دریافدت مدتن بدا دشدواری
روبه رو شوند .گویا به همین دلیل است که در بخش حماسی از تأویل خواب سخن به
میان نمیآید و تأویل خواب به بخش تاریخی مربوط است .تنها مدوردی کده از تأویدل
سخن میرود در خواب دیدن بابك است ساسان را ،که خوابگزار به بابك میگوید:
بدده تأویددل ایددن کددرد بایددد نگدداه!
سددرانجام گفددت ای سددرافراز شدداه

یكدددی مدددرد برناسدددت کدددز خویشدددتن

بددده آرایدددش جامددده کدددرده اسدددت زن
(همان)173 :
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وی به معنای گراز ،که نماد شیطان ،جهل ،سرکشدی ،حروندی ،هدوس و ویرانگدری
است (شوالیه )695:1385،پی میبرد و خواب را بدون اینكده چگدونگی و شدیوة کدار را
بازگونماید ،تأویل میکند.
در مجموع شاید پذیرفتنیتر این باشد که بگوییم عمدة خوابهای شاهنامه نمدادین
است؛ لیكن با نمادهایی قراردادی یا آشدكار .گویدا از همدین روسدت کده خدوابگزاران،
سریع معنی خوابها را در مییابند .بیشتر خوابها از عناصر عینی و محسوس مانند کدوه،
آتش ،درفش ،نیزه ،رود آب و نظایر آن تشكیل شده است .به نظر میرسدد تكدرار ایدن
عناصر ،دریافت معنای خواب را آسانتر سازد .از نظر کدارکرد ،سداختار عناصدر رؤیاهدا
بیشتر به آنها کارکردی ادغامی بخشیده است؛ یعندی تدراکم چندد عنصدر درهدم و ایدن
وضعیتی است که چند عامل ناخودآگاه بدا یدك نمداد ،تصدویر یدا اسدتعاره نشدان داده
میشود (فروید 212:1390،تا  .)224در میان این خوابها مدذکور ،میتدوان گفدت خدواب
افراسیاب از عناصر متعددی بهره گرفته است؛ مع الوصف در کندار هدم قدرار دادن ایدن
عناصر ،موبدان را به معنی ضمنی آن رهنمون میشود.
جدول خوابهاي شاهنامة فردوسي
1

خواب فردوسی

دفتر یكم17-16 ،

رخشنده شمعی از آب برآمده-همه گیتی
تاریك ،از آن شمع روشن شده-تخت
پیروزه-شهریار(-خواب پادشاهی محمود
را دیده)
سه مرد جنگی به کاخ او میآیند و او را
پالهنگ در گردن به دماوند کوه میبرند.
(وحشت میکند -خواب نابودیش را در
چهل سال بعد دیده است)
هند ،مردی تازی بر اسب دوان مژده دادن
به فرزند؟!

دفتر یكم169 ،

کوه هند ،درفش بلند ،غالم خوبرو ،سمت
چپش موبدی و سمت راستش نامور بخرد،
مردی که بیباکانه سام را به خاطر عیب
دانستن موی سپید زال ،سرزنش میکند.

102
102
2

خواب دیدن
ضحاک

دفتر یكم58 ،

3

خواب دیدن سام
نریمان (خواب
نخست)
خواب دیدن سام
نریمان (خواب دوم)

دفتر یكم168 ،

4
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5
6

7

8

9

12

13

14
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10
11

آمدن دو باز سپید از جانب ایران ،نهادن
دفتر یكم-340 ،
خواب دیدن کیقباد
تاج بر سر کیقباد ،به پادشاهی برداشتن او
 341پاورقی
دفتر دوم 250-248 ،بیابان پر از مار ،آسمان پر عقاب ،زمین
خواب دیدن
خشك ،باد تند ،سرنگونی درفش
افراسیاب
افراسیاب ،جوی خون ،سراپردة سرنگون،
کشته شدن هزار تن از سپاهیان افراسیاب،
سپاه ایران ،تاختن به تخت افراسیاب،
بستن دست وی ،بردن افراسیاب نزد
کاووس ،کاووس جوان بر تخت ،به دو
نیم شدن افراسیاب
بیكران رود آب ،کوه آتش ،نیزه وران،
دفتر دوم343 ،
خواب دیدن
آتش گرفت سیاوش گرد ،پیل و افراسیاب
سیاوش
در پیش آتش و آب ،دمیدن افراسیاب بر
آتش (کشته شدن سیاوش)
شمع از آفتاب افروختن ،سیاوش تیغ به
دفتر دوم365 ،
خواب دیدن پیران
دست ،دستور دادن سیاوش برای
سیاوش را
برپاکردن جشن پادشاهی کیخسرو
آمدن ابر پرآب از طرف ایران-سروش بر
دفتر دوم413 ،
خواب گودرز-دیدن
روی ابر-از وجود کیخسرو در توران
خواب کیخسرو را
آگاه میکند.
آتش ،سوختن دز
دفتر سوم54 ،
خواب دیدن جریره
توس غمگین به خواب میرود-
دفتر سوم149 ،
خواب توس
رخشنده شمعی از آب بیرون آمد-برآن
شمع تخت سیاوش با فر-به طوس مژده
پیروزی میدهد.
دیدن دفتر چهارم 336 ،سروش را در خواب میبیند که به او
خواب
میگوید :گیتی را به ارزانیان ببخش که
کیخسرو
دور تو سر آمده
آفتاب ،انبوه مردمان ،مردی بیگانه و فرزانه
دفتر پنجم19 ،
خواب دیدن کتایون
مانند سرو ،دستهای به کتایون داد و
دختر قیصر
دستهای از او بستد (همسر آینده خود را
در خواب میبیند)
رزم گرر –تخت و بخت خود را در
دفتر پنجم33 ،
خواب گشتاسب
خواب دیده-

15

خواب دیدن
فردوسی دقیقی را

16

خواب دیدن کید،
پادشاه هندوستان:
شب اول

17

خواب دیدن کید،
پادشاه هندوستان:
شب دوم
خواب دیدن کید،
پادشاه هندوستان:
شب سوم
خواب دیدن کید،
پادشاه هندوستان:
شب چهارم
خواب دیدن کید،
پادشاه هندوستان:
شب پنجم
خواب دیدن کید،
پادشاه هندوستان:
شب ششم
خواب دیدن کید،
پادشاه هندوستان:
شب هفتم
خواب دیدن کید،
پادشاه هندوستان:
شب هشتم
خواب دیدن کید،
پادشاه هندوستان:
شب نهم

18

104
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20

104
104

21

22

23

24

ب 1تا( 9بخش
پادشاهی
گشتاسپ)
ص646
دفتر ششم11 ،

پیش از رسیدن به پادشاهی ،سلطنت
خود را به خواب میبیند.
دقیقی از جایی آمده و او را آواز داده—
که هزار بیت را گفته و عمرش
سرآمد—فردوسی اثر او را در شاهنامه
خود جای داد.
کاخ بزرر-ژنده پیل-تن پیل از روزن
خانه عبور کرد ولی خرطوم او نه-

دفتر ششم12 ،

تخت خود تهی دیده-سپس شاه دیگر
برآن نشستی (پادشاهی اسكندر)

دفتر ششم12 ،

کرپاس -چهار مرد به کرپاس آویخته-

دفتر ششم13،

مرد تشنه به جویبار رفتی-آب از پس او
دوان

دفتر ششم13 ،

شهری با مردمان کور

دفتر ششم13 ،

شهری همه دردمند

دفتر ششم13 ،

باره جهندهای با دو پا و دو دست و دو
سر و دودهان

دفتر ششم13 ،

سه خم –روی زمین-دو پر و یكی تهی-
با ریختن آب درآنها تغییری ایجاد
نمیشد.
گاو-خفته برآفتاب-گوساله الغر-گاو بی
زور (شبیه خواب فرعون)

دفتر ششم13 ،
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27

خواب دیدن بابك
ساسان را (خواب
نخست)

دفتر ششم140 ،

28

خواب دیدن بابك
ساسان را (خواب
دوم)

دفتر ششم140 ،

29

خواب دیدن کسری
و گزاردن
بوزرجمهر
بازگو کردن یزدگرد
خواب نوشین
روان را

دفتر هفتم167 ،

30

دفتر ششم11 ،

حاصل خواب :برای رها شدن از اسكندر
چهار چیز گرانبهای خود یعنی :پزشك،
فیلسوف ،دختر و جام تهی ناشدنی خود
را به اسكندر بدهد.
ساسان بر پیل ژیان با تیغی هندی در
دست ،آفرین کردن همگان بر او ،زمین را
بخوبی بیاراستی (به سلطنت رسیدن
ساسان)
آتش پرست ،سه آتش فروزان آذر
گشسپ ،خرّاد و مهر ،آتشها در پیش
ساسان فروزان بودند و بر هر یك عودی
سوزان
رستن درخت در پیش تخت خسروانی،
می و رود و رامشگران ،گراز تیز دندان بر
تخت
هیونان مست گسسته فسار ،مردن آتش
در آتشكده ،تیره شدن جشن نوروز و
سده ،برخاستن دود از کشته ایران و
بابل در برج حمل ،افتادن گنگرة ایوان
شاه (خواب تاریخی والدت حضرت
رسول)

دفتر هشتم443،

در بیشتر خوابهای شاهنامه این عناصر به تعبیر خواب میانجامد و نمادهدایی اسدت
که دریافت رؤیا مرهدون آنهاسدت .همدان طدور کده مالحظده میشدود برخدی خوابهدا
دربردارندة کنشی است که همان کنش در عالم بیداری به وقوع میپیوندد؛ مانند خدواب
ضحاک و بردن وی به دماوند کوه یا مژده دادن سدام بده فرزندد و یدا بده دوندیم شددن
افراسیاب؛ لكن بیشتر آنها از نمادهایی تشكیل شده اسدت کده معندایی نهدان دارد و بده
همین منظور ستاره شناسان و موبدان به تعبیر آنها میپردازند .نكتة دیگری که در عناصر
خوابهای شاهنامه دیده میشود همسانی عناصر است؛ بدین معنی کده اغلدب خوابهدا از
عناصری متجانس تشكیل شده است؛ مثالً در خواب سدام درفدش بلندد ،غدالم خدوبرو،
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25

خواب دیدن کید،
پادشاه هندوستان:
شب دهم
حاصل خواب دیدن
کید پادشاه
هندوستان

26

دفتر ششم13 ،

چشمه در دشت بزرر -همه جا پر آب و
نم ولی لب چشمه خشك

موبد ،مرد بخرد و  ...فضایی را منطبق با یافتن پسر ،ایجاد نموده یا در خواب افراسیاب
بیابان پر از مار ،آسمان پر عقداب و ...همده دالّ بدر حادثدهای اسدت نداگوار .در چندین
خوابهایی کمتر فضاهایی با دو قطب متقابل دیده میشود بجز خدواب سدیاوش کده از
چنین تقابلهایی برخوردار اسدت :رود آب و کدوه آتدش کده نهایتداً افراسدیاب در آتدش
میدمد و سیاوش گرد میسوزد .کوتاه سخن اینكه توضیح همه عناصدر ایدن رؤیاهدا از
حوصله این مقاله حاضر است.
 )4واكنش پس از بيداري :پس از بیداری ،نخستین واکنش خواببین احضار موبدان
و تعبیر خواستن از آنها است .این موضوع نشان میدهدد ،خدواببین بسدادگی از کندار
خواب گذر نمیکرده ،بلكه آن را حامل پیامی میدانسته ،لكن پیامی که چنددان بدرای او
آشكار نبوده است .از این رو از اهل فن میخواسته است خواب را واکاوی ،و محتدوای
آن را بازگو کنند :سام ،بابك ،انوشیروان و افراسدیاب از کسدانی هسدتند کده از موبددان
میخواهند خواب آنان را تعبیر کنند:
سام:
و زین در سدخن چندد گونده براندد
چددو بیدددار شددد موبدددان را بخوانددد
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(فردوسی،1386،ج)168:1

امّا افراسیاب پس ازاحضار موبدان ،آنان را تهدید میکندد کده خدوابش را بده کسدی
نگویند:
کدده ای پدداک دل نیددك پددی بخددردان
چنددین گفددت بددا نددامور موبدددان
گر این خواب و گفتار من در جهان
یكددی را نمددانم سددر و تددن بهددم

زکدددس بشدددنوم آشدددكار و نهدددان
اگددر زیددن سددخن بددر لددب آرنددد دم
(فردوسی،1386،ج)251:2

 )5پيشبيني آينده :ویژگی دیگر رؤیاهای شاهنامه ،جنبة پیشدگویانه یدا آینددهنگدری
آنهاس.؛ در شاهنامه ،رؤیاهای گذشتهنگر نداریم ،آننه هسدت آیندده اسدت .شداید ایدن
ویژگی به نوع موضوع یا نوع ادبی وابسته است .از دیدگاه پیشاتاریخی ارتبداط رؤیدا بدا
عالم باال بدیهی است و از نظر آنان مسلم بود که رؤیاها برای رؤیابین معنی مهمدی دارد
و معموالً آینده را پیشبینی میکرد (فروید .)3:1383،اگر شاهنامه بویژه بخش اسداطیری و
حماسی آن را که بیشتر رؤیاها در آن شكل گرفتده اسدت ،بخدش پیشداتاریخی بددانیم،
منطقاً باید خوابهای این بخش خوابهایی دربارة آینده باشد .گروپ نیدز در تقسدیمبنددی
رؤیا آن را به دو بخش الف) رؤیاهای حدال یدا گذشدته و ب) رؤیاهدای آیندده تقسدیم
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میکند .بخش اخیر خود به سه قسمت تقسیم شده است )1 :وحیهای مسدتقیم در رؤیدا
(مانند خواب کیخسرو)  )2پیشبینی دربارة رویدادهای آینده  )3رؤیاهدای نمدادین کده
نیازمند تفسیراست (همان 4 :و  .)5میتوان گفت چنین دستهبندی در رؤیاهدای شداهنامه،
آشكارا دیده میشود .رؤیاهای شاهنامه چنانكه اشاره شد ،رؤیاهایی آیندهنگر اسدت کده
خیلی زود نیز محقق میشود.
 )6كانوني بودن رؤيابين :از دیگر مختصات در خور توجه رؤیاهای شاهنامه ،کدانونی
بودن شخ رؤیابین است .رؤیابین خود یا در مرکز حوادثی است یا به گونهای پررنگ
در آن دخیل است؛ مدثالً در خدواب افراسدیاب و سدیاوش ،ایدن دو شخصدیت ،کدانون
حوادثند در حالی که در خواب سام وی نقشی اساسی در کار نددارد .خدوابی کده خدود
خواببین در آن جایگاهی نداشته باشد (مانند خواب جریره) جایگاه و اهمیت چنددانی
در شاهنامه ندارد .گویا از این رو است که در خوابهای شاهنامه عالوه بر اینكه رؤیدابین
کانون حوادث است ،جایگاه اجتماعی ممتازی نیز دارد و فردوسدی بدرای ایدن جایگداه
اهمیت فراوانی قائل است:
یكدددی بهدددره داندددش ز پیغدددامبری
نگدددر خدددواب را بیهدددده نشدددمری
بدددویژه کددده شددداه جهدددان بینددددش

روان درخشددددددنده بگزیندددددددش

سدددتاره زندددد رای بدددا چدددرخ مددداه

سدددخنها پراکندددده گدددردد بددده راه
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(فردوسی،1386،ج)167:7

رؤیابینهای شاهنامه ،افراد سرشناسدی چدون سدام ،افراسدیاب ،سدیاوش ،کیخسدرو،
انوشیروان و  ...هستند که از جایگاه خاصی بر خوردارند .میتدوان گفدت بیدان رؤیدا از
زبان اینان عالوه بر استراتژی متن ،به پذیرش آن به دلیل جایگداه افدراد کمدك میکدرده
است.
رؤيا و ويژگيهاي آن در متون عرفاني
خواب در متون عرفانی اهمیت ویژهای دارد؛ به همین دلیل این متون عمدتاً بخشی را به
رؤیا و اهمیت آن اختصاص دادهاند؛ برای نمونه قشدیری آن را در کندار کرامدات آورده
اسددت (قشددیری 696:1374،تددا  .)721نجددم الدددین رازی در فصددل شددانزدهم مرصددادالعباد
(رازی 289:1374،تا  )298در بیان بعضی وقایع غیبدی بده فدرق خدواب و واقعده پرداختده،
همننین عزیزالدین نسفی در رسالة هژدهم االنسان الكامل ،وحی ،الهام و خواب دیددن

را در کنار هم قرار داده (نسفی 253:1386،تا  )263و عزالددین محمدود کاشدانی در فصدل
هشتم مصباح الهدایه به بیان کشف مجرد و مخیّل ،رؤیدای صدادقه و کاذبده و اضدغاث
احالم (کاشدانی 171:1372 ،تدا  )179پرداختده اسدت .ایدن مباحدث عدالوه بدر خوابهدا یدا
واقعههایی است که در متون مختلف صوفیه دیده میشود .با توجه بده چندین مطدالبی،
گزافه نیست اگر رؤیا و خواب را ،بخشی جدانشدنی از متون صوفیه و متصوفه به شمار
آوریم .این خوابها را میتوان از زوایای مختلف مثالً چگونگی روایت ،ساختار روایدت،
درونمایه و ...تقسیم بندی کرد .در این پژوهش جنبههای مختلف خوابهدای صدوفیانه از
نظر عوامل و علل خواب ،ساختار ،شخصیتهای کانونی و درونمایه بررسی میشود:
 )1عوامل و علل خواب :هر رؤیا وخوابی علل و انگیدزههدای متعدددی دارد؛ برخدی
انگیزههای رؤیا را اشتغاالت ذهنی در طدول روز مدیدانندد کده شدبانگاه بده صدورتهای
مختلفِ ادغام ،جا به جایی یا واکنش وارونه بروز میکندد .بررسدی رؤیاهدای صدوفیانه
نشان میدهد گاهی عامل بيروني زمینهساز خوابی شده است و به قول فروید:

108


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره،48تابستان 1394

108
108

بحثی که بر پایة شباهت میان محرک و مضمون رؤیا پیش کشیده میشود ،زمانی نیرو
میگیرد که بتوان به صورت حساب شده یك محرک حسی را به فرد خوابیده منتقدل
کرد و در او رؤیایی متناسب با آن به وجود آورد...ذهن ،محرک را در خدالل خدواب
در وضعیتی که مساعد تكوین توهمات است ،دریافت میکند .ما ،یك تأثیر حسدی را
به این شرط تشخی میدهیم و بدرستی تفسیر میکنیم؛ یعندی آن را در گروهدی از
خاطرات که طبق تمام تجربههای قبلی ما بدان تعلق دارد ،قرار میدهیم کده تدأثیر بده
قدر کفایت نیرومند ،روشن و مانا باشد و به شرط اینكه ما وقت کافی برای پدرداختن
به موضوع داشته باشیم (فروید 25 :1383،تا .)31

در میان رؤیاهای صوفیه دیده میشود گاه محرکدی جسدمانی بدا زمیندهای ذهندی و
روحی درآمیخته و سببساز رؤیایی شده است:
ابوعبداهلل بن الجال گوید که فقیری بود که طعام و شراب نخدوردی .مدا از حدال وی
سؤال کردیم .گفت اندر بیابان گم گشتم .چند روز طعام و شراب نیافتم .گرسنگی بدر
من غالب گشت .آخر راه باز یافتم ،به مدینه اندر آمدم .شب بیگاه بود بدر سدر گدور
رسول خدا آمدم و گفتم یا رسول اهلل من امشب مهمان تو م .خواب مرا غلبه کرد .بده
خواب اندر دیدم رسول اهلل را علیه السالم که مرا گردهای نان داد .نیمهای بخوردم .از
خواب بیدار گشتم .نیمة گرده اندر دست دیدم و لقمه اندر دهدان .بداقی آن بخدوردم
(مستملی بخاری.)648:1363،

مقايسة خواب و رؤيا در متون حماسي و عرفاني

در اینجا مقصود این نیست که تنها به دلیل غلبة گرسنگی بر فدرد بدا چندین رؤیدایی
روبه روییم ،بلكه مقصود این است چنین محرکی نقشی اساسی در این موضدوع داشدته
است .در گروه دیگری خواب به دلیل عوامل کامالً درونی پدید میآید .میتدوان گفدت
در بیشتر خوابهای صوفیانه عامل ذهني بیش از سایر عوامل دخالدت دارد .خوابهدایی از
این دست بسیار شخصی است و بیشتر به واقعه میماند:
یكی از مشایخ گوید  -رحمه اهلل – که اندر مجلس حصری بودم .اندر خواب شددم.
دو فریسته دیدم که از آسمان به زمین آمدند و زمانی سخن وی بشنیدند .یكی گفدت
مر دیگری را که ایننه این مرد میگوید علم است از توحید نده عدین توحیدد .چدون
بیدار شدم وی عبارت از توحید میکرد ،روی به من کرد گفت یدا بدافالن! از توحیدد
بجز علم آن نتوان گفت (هجویری.)413:1383،

خواب در ادبیات داستانی ،ابزار موجّه ،مقبول و نیرومندی است برای بیان هر حادثدة
فراواقعی ،شگفتانگیز و ناممكن الوقوع در عالم عینیات .هیف ابزار دیگری نیست که
بتواند همنون خواب به تمام ناممكنها و ناشدنیها ،براحتدی و رواندی دسدت بیابدد و
اعتراضی هم برنینگیزد (ابراهیمی.)438:1377،

لكن داستانهایی که به صورت خواب بیان میشدود بایدد از چندان منطقدی برخدودار
باشد که پذیرش ناممكنها را ممكن سازد؛ به عبارتی جمیع حدوادث فراواقعدی بایدد در
ارتباط با هدف ،موضوع و محتوا بماند؛ زبان مغشدوش نباشدد؛ مكالمدات داسدتان مدانع
حرکت و پویایی نشود و در یك کدالم سااختمان اثدر از بدین ندرود (همدان .)439 :اگدر
بخواهیم ساختار خوابهای صوفیانه را از این دید بررسی کنیم ،میتوان گفدت نخسدتین
ویژگی بسیاری از آنها ،داشتن طرحی ساده است« :یحیی بن سعید قحطدان گویدد حدق
جلّ جالله به خواب دیدم ،گفتم یا رب چند خوانم ترا و اجابت نكنی ،گفت یدا یحیدی
ما آواز تو دوست میداریم» (قشیری .)706:1374 ،خوابهای صوفیانه در اغلب موارد ،بویژه
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چنانكه مالحظه میشود حادثه یا گفتگویی که در خواب رخ میدهد ،بدا دغدغده یدا
دعای شخ منطبق است .البته همان طور که فروید نیدز یدادآور میشدود هندوز کسدی
نتوانسته است شرح کاملی از رؤیا عرضه کند و معموالً بخشهای بسیاری از رؤیا هسدت
که نمیتوان سرچشمة خاصی را برای آن ارائه کرد (فروید.)43:1383،
 )2طرح ساده داستان :یكی از مختصات گفتهها و اشتغاالت اساسی صدوفیه ،ارتبداط
با فرا واقعیتهاست ،اموری که برای دیگران ،که سدرگرم منطدق عدادی وطبیعدی زنددگی
هستند ،شگفتآور است .یكی از ابزار این زندگی فراواقعی خواب است.

در غیر ازواقعههای بسیار شخصی ،پینیدگی چندانی ندارد.
 )3بيتوجهي به فضاسازي :صحنه و فضا ،مكانی و زمانی است که داستان یا روایدت
در آن روی میدهد و عالوه بر ایجاد حال و هوایی برای خواننده در رفتدار شخصدیتها
و حوادث داستان بسیار تأثیرگذار است (میرصادقی 449:1376 ،و  .)450از طریق فضایی که
توصیف میشود ،میتوان به درونمایه و عوامل تأثیرگذار بر روایت پدی بدرد؛ بدویژه در
رؤیا که به نظر میرسد توصیف جزئیات آن به معانی نهفتة متن بسیار کمك میکندد .از
این زاویه میتوان گفت یكی از ویژگیهای خوابهای صوفیانه ،بیتوجهی به فضاسدازی
است .در بسیاری از چنین رؤیاهایی به دلیل اهمیت محتوا به فضا و زمان وقوع روایدت
چندان توجه نمیشود:
ممشاد دینوری رسول را به خواب دید گفت یا رسول اهلل ترا انكاری هست بر سدماع
صوفیان؟ گفت من انكاری نمیکنم بر ایشان ،لیكن ایشان را بگوی کده افتتداح آن بده
قرآن کنند و اختتام آن بده قدرآن .گفدتم یدا رسدول اهلل ! ایشدان بدا مدنس انبسداط و
فراخروی میکنند .گفت یا باعلی! متحمل مؤونات ایشان باش که ایشدان از اصدحاب
تو ند (سهروردی)92:1364 ،
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چنانكه مالحظه میشود ،دستور و سخن پیامبر بر دیگر عناصر روایدت ،برتدری دارد
و هیف توصیفی از زمان و مكان ماجرا و جزئیات آن دیده نمیشود.
 )4شخصيتهاي كانوني :ازجمله ویژگیهای برجستة رؤیاهای صوفیانه ،تمرکز روایدت
بر شخصیت ویژهای است که کانون روایت را تشكیل میدهد .تمرکدز بدر شخصدیتهای
مختلف که خواببین از آن یاد میکند گویا به دلیل انتقال مؤثرانة درونمایه یدا موضدوع
مورد نظر وی است .میتوان شخصدیتهای کدانونی خوابهدای صدوفیانه را بددین شدكل
دستهبندی کرد:
 4-1خدا :در بسیاری از رؤیاها ،راوی از دیدن خدا و گفتگو با وی سخن مدیگویدد
و به تعبیری رؤیت حق و گفتگوی خواببین ،شاکلة روایت را تشكیل میدهد:
شیخ االسالم میگوید شیخ ابوالخیر تیناتی هشت سال بده مكده مجداور بدود و هدیف
سؤال نكرد .این صعبتر بود که کسی چیزی ندارد در مكه سؤال نكندد .وقتدی هشدت
شبانه روز چیزی نخورده بود ،بیماری با گرسنگی پیوست ،سست شد .به حیله خدود
را به مقام ابراهیم علیه السالم افكند که دو رکعت نماز بگذارد از سسدتی در خدواب
شد .اهلل تعالی را دید که با وی گفت چه خواهی؟ گفت اشدراف بدر مملكدت ،گفدت
بدددادم .گفددت دیگددر چدده خددواهی؟ گفددت حكمددت ،گفددت بدددادم .بیدددار شددد
(انصاری4.)19:1353،

مقايسة خواب و رؤيا در متون حماسي و عرفاني

در اینجا نفس رؤیت حق با اهمیت است نه آننه بدین صدوفی و خداوندد رفتده اسدت؛
عالوه بر آن در چنین خوابهایی راوی تالش میکند که جایگداه واالیدی بدرای صدوفیی
دیگر دست و پا کند تا از این راه خویشتن را منزلتی کسب نماید.
 4-2پيامبر اسالم(ص) يا ساير پيامبران :بخشی دیگر از این رؤیاها بر محور شخصدیت
پیامبر اکرم یا سایر انبیا قرار دارد:
ممشاد دینوری رسول را به خواب دید گفت یا رسول اهلل ترا انكاری هست بر سدماع
صوفیان؟ گفت من انكاری نمیکنم بر ایشان ،لیكن ایشان را بگوی کده افتتداح آن بده
قرآن کنند و اختتام آن بده قدرآن .گفدتم یدا رسدول اهلل ! ایشدان بدا مدنس انبسداط و
فراخروی میکنند .گفت یا باعلی! متحمل مؤونات ایشان باش که ایشدان از اصدحاب
تو ند (سهروردی.)92:1364،
ای درویش! در والیت خود بودم در شهر نسف .شدبی پیمبدر را – صدلی اهلل علیده و
سلم – به خواب دیدم ،فرمود که یا عزیز! دیو اعوذ خوان و شیطان الحول خدوان را
میدانی؟ گفتم «نی ،یا رسول اهلل» فرمود که فالنی دیدو اعدوذ خدوان اسدت و فالندی
شیطان ،الحول خوان است .از ایشان بر حذر باش .هر دو را میشدناختم و بدا ایشدان
صحبت داشتم .ترک صحبت ایشان کردم (نسفی 249:1386،و 5.)250
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در هر حال چنین خوابهایی را نمیتوان در زمرة تجربههای صوفیانه بده شدمار آورد.
آننه در ایدن مدوارد بیشدتر مشدهود اسدت جنبدة آموزشدی چندین رویددادهایی اسدت.
توصیههایی از این دست در اخبار مروی از پیامبر(ص) دیده میشود که بده هدیف خدوابی
نیز نیازمند نیست .برخی از خوابهای این بخش بزرگداشت خویش یا شخصی دیگدر از
زبان پیامبر است .گاهی با توجه به زمینة متن خوابی نقل شده است؛ مثال چون عیسی به
کنارگیری از دنیا و یعقوب به اشتیاق بر یوسف شهرهاند ،خواب منطبق با همین ویژگدی
آورده میشود.
 4-3شيطان و ديگر فرشتگان :از دیگر شخصیتهای در خور توجه رؤیاهای صوفیانه،
دیدن ابلیس یا دیگر فرشتگان است« :و گفت (ابوسعید خراز) شبی در خواب دیددم دو
فریشته از آسمان بیامدند و مرا گفتند صدق چیست؟ گفتم الوفاء بالعهود .گفتند صدقتَ
و هر دو بر آسمان شدند» (عطار.6)457:1360،
 4-4ديگر صوفيان :دیدن دیگر صوفیه در خواب ،یكی از گستردهتدرین حدوزههدای
رؤیاهای این متون را در بر میگیرد .نكتة در خور تأمل اینكه این گونده خوابهدا عمددتاً
دربارة کسانی است که در گذشتهاند« :امام ابوبكر محمد بدن احمدد الدواعظ السرخسدی
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گفت که از خواجه احمد محمود شنودم که گفت درویشی عزیز از اصحاب خانقاه مدن،
بعد از وفات شیخ ما ابوسعید ،قدس اهلل روحه العزیز ،را به خواب دید که شیخ را گفتی
ای شیخ! تو در دنیا بر سماع ولوعی تمام داشتی اکنون حال تو با سماع چیسدت؟ شدیخ
روی به وی کرد و گفت
آواز آن نگددار مددرا بددی نیدداز کددرد»
از لحن های موصلی و لحدن ارغندون
( ابن منور 371:1376 ،و
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 )5خود خواببين :بخش دیگر رؤیاهدای صدوفیه شدامل مدواردی اسدت کده خدود
خواببین کانون روایت است .در چنین رؤیاهایی گاه عاملی بیرونی زمینهساز خدواب و
حوادث آن شده است« :در خواب دیدم که چیزی شور میخورم ،چنانك بنهای دنددانم
و گوشت دندانم شور گشتی» (بهاءولد .8)315:1352،در این موارد میبینیم عاملی عینی یا
جسمانی بیش از عوامل روحی در چنین روایاتی دخی است .البته در این خدواب علدل
روانی نیز با علتها و محرکهای بیرونی در آمیخته است؛ به دیگر سخن خواب حاصل دو
محرک بیرونی و درونی است .چنین خوابهایی نیز با اینكه شخصیتدر اسدت و کدانون
خواب بر خدود راوی متمرکدز گردیدده ،چنددان پینیددگیای دیدده نمیشدود و مانندد
خوابهای پیشین ،روایتی است با درونمایه ای آموزشی که به نظر میرسد درونمایة آن و
نمایاندن جایگاه راوی مهمترین عناصر این گونه رؤیاها است.
 )6كيفيت روايت :از دیگر مختصات چنین خوابهایی ،آغاز بسیاری از آنها بده شدیوة
مجهول است « :فضیل عیّاض را پس از مرر به خواب دیدند ،گفتند حال تو؟ گفت لدم
ارِ للعبدِ خیراً من ربّه» (انصاری« .)207:1386،بسطامی را پس از مدرر بده خدواب دیدندد،
گفتند حال تو؟ گفت مرا گفتند ای پیر چه آوردی؟ گفتم درویش به درگاه ملدك شدود،
وی را گویند چه خواهی ،نگویند چه آوردی» (همان .)207 ،گاهی نحوة شدروع روایدت
شبیه داستانهای شفاهی یا عامیانه است که راوی آنها معلوم نیست و با سداختهایی مانندد
«حكایت آوردهاند»« ،نقل است» آغاز میشود:
حكایت آوردهاند از ابویزید رحمه اهلل که چون بمرد وی را به خواب دیدندد ،گفتندد
منكر و نكیر چون ترا سؤال کردند ،جواب چه دادی؟ گفدت مدرا سدؤال کردندد مدن
ربّك؟ جواب دادم که ورا پرسیدند من عبدک ،نه کار بدین نیكو شود کده مدن گدویم
که وی آن ما است ،چه کار بدان نیكو شود که وی گوید کده مدن آن تدو م (مسدتملی
بخاری.)712:1363،

چنانكه پیشتر اشاره شد ،آننه در چنین رویدادهایی در خور توجه است ،درونمایة
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خواب است .ممكن است چنین حادثهای برای خدود راوی یدا شخصدیتی گمندام روی
داده باشد ،لكن روای یا خدواببین بدرای تأثیرگدذارتر کدردن ،آن را بده یكدی از افدراد
برجسته این نحله منسوب میکند.
 )7اهميت درونمايه رؤيا :شاید بتوان گفت اصلیترین و مهمتدرین بخدش در روایدت
خوابهای صوفیانه ،درونمایة آنهاست .از آنجا که چنین متونی عمددتاً در حیطدة ادبیدات
تعلیمی قرار دارد و قصد اصلی آنها انتقال مفاهیم اخالقی و دینی اسدت ،درونمایده ایدن
متون بیش از سایر عناصر در خور توجه است .اندک تأملی در این موارد نشان میدهدد
در بسیاری موارد ،راوی به دیگر عناصر توجه چندانی ندارد ،بلكه تنها مقددماتی فدراهم
میکند تا دغدغة درونی خویش را تسلی دهد .نیز ناشناخته بودن راوی ،که پیشتر بددان
اشارت رفت ،میتواند تأکیدی بر همن مطلب یعندی اهمیدت درونمایده باشدد .میتدوان
گفت شاکلة درونمایة رؤیاهای صوفیه از چند چیز تشكیل شده است )1 :دغدغة آخرت
 )2بزرگداشت جایگاه شخصی خاص بویژه مشاهیر صدوفیه  )3تأییدد رفتداری در میدان
صوفیان ( مانند خواب دیدن پیامبر را و پرسش از ایشان دربارة سماع).
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تفاوتها و تشابها
 )1در خوابهای شاهنامه زمان اهمیت ویدژهای دارد و بیشدتر خوابهدا در شدب روی
میدهد در حالی که در متون عرفانی کمتر خوابی است که به زمان اشاره کرده باشد.
 )2در خوابهای شاهنامه خواببین عمدتاً با خروش و لرزش بیدار میشود؛ پدس از
آن در موارد مختلف خواببین ،معبّران را فرا میخواندد؛ زیدرا دریافدت تعبیدر خدواب
برای وی اهمیت شایانی دارد؛ امّا همان طور که آمد در متون صوفیه چنین واکنشی دیده
نمیشود .میتوان گفت به دلیدل اینكده صدوفیه ،خدود معندی نهدانی خوابهدا را عمددتاً
درمییافتهاند و از طرفی خوابهای آنان بیشتر اوقات حامل درونمایهای روشن بوده ،نیدز
گاهی به دلیل سرّی بودن ،از گفتن آن به دیگران خودداری میکردهاند.
 )3برخالف خوابهای شاهنامه ،که رؤیابین عمددتاً خدود کدانون حدوادث اسدت ،در
خوابهای صوفیانه شخصیتهای کانونی متغیر میشوند.
 )4در شاهنامه عمدتاً سدخن از خدواب افدراد برجسدته و شدهیر اسدت حدال اینكده
خوابهای صوفیانه از زبان هرکس نقل میشود و چه بسدا در بسدیاری مدوارد از هویدت
خواببین بیخبریم.
 )5خوابهای نمادین در شاهنامه بیش از رؤیاهای صوفیه است؛ هرچند این نمادها در
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بیشتر موارد قراردادی باشد و معانی آنها دستیافتنی در حالی کده در خوابهدای صدوفیه
کمتر به نمادی بر میخوریم و اگدر چندین باشدد در خوابهدای شخصدی و بده تعبیدری
واقعههاست.
 )6در خوابهای شاهنامه بیش از رؤیاهای صوفیانه به فضاسازی اهمیت داده میشود.
 ) 7در شاهنامه خواب اساس حوادث یا روند مدتن اسدت و جداسداختن آن از مدتن
ناممكن است در حالی که در متون عرفانی خواب برای تأکید بر مدتن اسدت و مدتن آن
چنان وابستة خواب نیست.
 )8عناصر خواب در شاهنامه از انسجام بیشتری برخوردار اسدت و میتدوان گفدت
اهمیت درونمایه اجزای دیگر روایت را تحت الشعاع قرار نداده است.
 ) 9هم در خوابهای شاهنامه و هم در خوابهای متون صوفیانة این پدژوهش از میدان
سه کارکرد جابه جایی ،واکنش وارونه و ادغام ،با کارکرد ادغام و تلخی بیشدتر رو بده
رو هستیم.
 )10کوتاهی و سادگی روایت در هر دو نوع ادبی دیده میشود.
 )11در هر دو گونه علتهای عینی و روانی سببساز خواب میشود ،اگرچه میتدوان
گفت در شاهنامه علتهای عیندی و در متدون عرفدانی و صدوفیانه علتهدای ذهندی بیشدتر
زمینهساز رؤیاست.
 )12آیندهنگری هم در خوابهای شاهنامه دیده میشود ،هدم در رؤیاهدای صدوفیانه؛
لكن آینده در رؤیاهای صوفیه بیشتر به جهان پس از مرر منتهی میشود.
نتيجهگيري
با توجه به این پژوهش میتوان گفت خواب و رؤیا به عنوان عنصدر مدؤثر در دو ندوع
ادبی حماسی و عرفانی ،جایگاه و کارکرد در خدور تدوجهی دارد و بده عندوان یكدی از
عناصر اصلی این متون تبدیل شده است؛ لكن نوع ادبی زمیندة مدتن موجدب شدده ایدن
عنصر بیش از اینكه کارکردی مشابه داشته باشد ،کارکردی متفداوت عرضده کندد .زمدان
خواب ،واکنش جسمانی هنگام بیداری ،واکنش پس از بیداری ،نقش خدود خدواببین،
فضاسازی و انسجام با متن موجب تمایز خواب در متون حماسی و تفاوت آن بدا متدون
عرفانی شده است؛ در مقابل کوتاهی ،علتهای عینی و روانی و آیندهنگری را میتدوان از
نقاط مشترک هر دو گونه دانست؛ مع الوصف خواب در متدون حماسدی خدود ،موجدد
روایت و عامل پیش برندة آن است و اساساً داستان یدا روایدت بده دلیدل خدواب پدیدد
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می آید ،از این رو جدا کردن آن از متن ناممكن است و موجب از بین رفتن متن میشود
در حالی که در متون عرفانی تعلیمی میتوان خواب را بخشی تزیینی دانست که براحتی
از متن اصلی جداشدنی است و مؤلف آن را برای تأکید مطالب خود میآورد؛ به سخنی
دیگر خواب خود ،موجب ایجاد متن نمیشدود بلكده وجدود آن بده سدبب موضدوعات
پیشگفتة مؤلف است .در خوابهای متون عرفانی – تعلیمی ،درونمایه بر همه چیز تسدلط
دارد؛ به دیگر سخن همة متن فقط بدرای بیدان نكتدهای تعلیمدی و نظدایر آن اسدت ،در
صورتی که در متون حماسی چنین نیست؛ یعنی اجدزای مختلدف روایدت در کندار هدم
حرکت میکنند و درونمایه کانون توجه به شمار نمیرود.
پينوشت
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در این نوشتار نخست توضیح مختصری دربارة روابطِ بین فردی و ویژگیهای حاکم بر آنها و
تأثیری که بر زبان دارند ،داده میشود؛ سپس گفتارهای دیوانگان با توجّه به رابطة آنان با
مخاطب در دو بخش مورد بررسی قرار میگیرد .در بخش اوّل با ذکر حكایاتی بیان میشود که
چگونه دیوانگان در گفتگو با حاکمان نسبت به رعایت شرایطی که الزمة تعامل با آنهاست،
بیاعتنا هستند .گفتارهای آنان به دلیل اینكه هیفگونه تناسب و سنخیتی با پایگاه اجتماعی 119
حاکمان ندارد ،نوعی «سلبِ ارزش» و «قدرتزدایی» از پادشاهان و صاحبانِ قدرت به شمار 
میرود .در بخش دوّم سخنان بیباکانة دیوانگان با خداوند ،که «زبانِ مستقل» و «نشانة هویّت و
شخصیّتِ» آنها به شمار میرود و بر رابطة نزدیك و دوستانة آنها با خداوند داللت دارد ،مورد
مطالعه قرار میگیرد .بنابراین زبان خاصّ دیوانگان در گفتگو با مخاطب بویژه گفتارهای
دوستانة آنها با خداوند کامالً با شخصیّت و عنوانی که دارند ،در تناسب است.

 .1مقدّمه
با توجّه به الگویی که یاکوبسن به دست داده ،روندِ ایجاد ارتباط دارای شش عنصر
است« .فرستنده در چارچوب یك بافت ،پیامی را که در قالب رمزگانِ معیّن شكل گرفته
است از رهگذرِ مجرای تماس برای گیرنده میفرستد» (ریمامكاریك .)236 :1388 ،در
تعامل و گفتوگو بهتناوب ،جای گوینده و شنونده عوض میشود .پیامی که از گوینده
به شنونده منتقل میشود با پاسخ شنونده ،این بار در نقش گوینده ،همراه است .این
پاسخ یا تأیید آن پیام است یا ردّ و نقض آن ،که معمو ًال در حالت دوّم به تداوم
گفتوگو میانجامد .چگونگی بیانِ این پیام به رابطة بین دو طرفِ گفتوگو و موقعیّت
و زمینة آن بستگی دارد؛ زیرا پیام در رابطههای گوناگون با بیانها و زبانهای متفاوت بیان
میشود؛ برای نمونه ،پدر برای بیانِ موضعی با فرزندش نمیتواند از زبانی استفاده کند
که برای بیان همان موضوع با رئیسش به کار میبرد .در این حالت او از سبك
غیرِرسمی به سبك رسمی تغییر موضع میدهد (الند .)39 :1387 ،حتّی تأثیر نوعِ رابطه بر
چگونگی سالم و احوالپرسی در موقعیّتهای مختلف کامالً محسوس است (بیمن،
 .)116 :1381در اینجا الزم است توضیحی دربارة رابطه 2و انواع آن داده شود که بر گفتار
تأثیر میگذارد.
1
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 1-1انواع رابطه و زبان خاصّ هر يک

اگر دقیق و ریزبینانه به زندگی فردی و اجتماعی خود و دیگران بنگریم ،رابطههای
گوناگونی را میبینیم که شیوههای زبانی و گفتاری در هر یك از آنها ،متناسب با
ب هر یك از آنها
مخاطب و موقعیّت ،متفاوت است .اگرچه انواع رابطهها و زبانِ مناس ِ
را در زندگی تجربه میکنیم ،چون به نظر ما پدیدههای ساده و ملموس به شمار
میروند ،توضیحی دربارة آنها نمیدهیم و آنها را از توضیح بینیاز میدانیم در حالی که
«آشناترین پدیدهها نیز نیازمند توضیح است» (چامسكی .)42 :1377 ،برشمردن انواع
رابطهها کارِ آسانی نیست؛ امّا درک میکنیم که مثالً رابطة بین دو همكالسی با رابطة
کارگر و کارفرما متفاوت است و زبانی که بین هر کدام از آنها برقرار است با دیگری
ی زبان مناسب در هر کدام
تفاوت دارد .هر فردی در برقراری انواع رابطه و به کارگیر ِ
از آنها ،تواناییِ الزم را دارد .چنین فردی این مسائل را آگاهانه یاد نگرفته ،بلكه در
ی خود
زندگی اجتماعی در او نهادینه شده است .در واقع افراد در زندگی روزمره و عاد ِ
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به طور طبیعی میدانند که در هر رابطهای نمیتوانند هر شیوة زبانی و گفتاری را به کار
ببرند؛ برای نمونه ،فرد در منزل با فرزندانش به گونة خاصّی ارتباط برقرار میکند و با
زبان مخصوصِ آن رابطه حرف میزند و با همسرش با رابطه و زبان دیگری؛ همین فرد
در جامعه با دوستانش دارای نوع خاصّی از رابطه است و با دیگر افراد جامعه دارای
گونهای دیگر .از این رو زندگی انسانها مجموعهای از رابطههاست که هر کدام زبان
ی
خاصّ خود را دار د .به طور خالصه ،دو نو ِع کلّی رابطه در سطح زندگیِ اجتماع ِ
انسانها هست که هر کدام قابل تقسیمبندی به زیرشاخههای متعدد است و موارد
بسیاری را میتوانند شامل شود :1 :رابطة همپایگی  :2رابطة ناهمپایگی (بیمن75 :1381 ،
تا .)85

 1-1-1رابطة همپايگي

 1-1-2رابطه ناهمپايگي

رابطة ناهمپایگی عكس رابطة همپایگی است .آننه در این نوع رابطه حاکم است
تمایزات و تفاوتهایی است که باعث برقراری فاصله و ایجاد طبقهبندی بین افراد
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رابطه ای است که دو طرف از هر نظر همسان و در یك سطح باشند؛ از نظر سنّی ،مالی،
علمی و شغل ی .در این نوع رابطه وجود ویژگیهای مشترک بین افراد باعث میشود که
آنها خود را نزدیك ،همسان ،صمیمی و مشابه بدانند (همان 69 ،و  .)70بنابراین افراد در
گفتوگو با هم از کلماتِ یكسان استفاده میکنند .همننین «هر دو طرف ،ضمایر و
افعال یكسان به کار میبرند و هر چه صمیمیت بین آنها افزایش پیدا کند ،گرایش به
استفاده از کلمات نامهذّب و بیادبانه بیشتر میشود» (همان .)41 ،برای این رابطه
مصداقهای زیادی را میتوان برشمرد .رابطة همكالسی ،همخوابگاهی ،همتیمی و
همكاری .ویژگیهای این رابطه« ،دوستانهبودن»« ،صمیمیّت» و «بیرودربایستی» است که
تعارف و رسمی بودن در آن دخالت ندارد .گفتوگویی که در این رابطه عموماً برقرار
میشود با مایههایی از «شوخی»« ،مزاح» و «طنز» همراه است .در این رابطه قدرتی یا
مناسبتی که زبان و ارتباط گفتاری را تحتالشعاع قرار دهد ،حاکم نیست .البتّه در رابطة
همكاری عوامل «سنّی» و «شغلی» بر رابطه تأثیرگذار است .نباید تفاوت سنی زیاد باشد
یا شغل به گونهای باشد که یكی رئیس باشد و دیگری کارمند؛ در این صورت با وجود
همكار بودن در یك مكانِ خاصّ ،باز فاصله وجود دارد.
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میشود .در این رابطه «مناسبات» تعیین کننده است .تمایز ویژگیهای اجتماعی و فاصلة
طبقاتی افراد به کنترلِ رفتار در تعامل میانجامد (همان )68 ،در این نوع رابطه برجسته-
ترین نمونة کنترل رفتار در مراودات و تعامالتِ اجتماعی ،کنترل زبان است .در کنترل
زبان افراد میدانند که در هر بافت و موقعیّتی و با هر کسی نمیتوانند هر گونه که
ی افراد در این رابطه ملزم به رعایت مناسبات و
ط کالم ِ
بخواهند سخن بگویند .ارتبا ِ
ضروریات است .تفاوت مقام و منصب شغلی ،مالی ،علمی و سنیِ افراد اجازه نمیدهد
که خارج از حد و حدود و چارچوبها ،عملِ زبانیِ خاصّی صورت بگیرد.
افراد در رابطههای ناهمپایگی به دو طبقة فرادست و فرودست تقسیم میشوند
(همان 70 ،و  .)71طبقة فرادست در بیانِ نظر و احساسات خویش تا حدودی از آزادی و
اختیار برخوردار است .امّا طبقة فرودست با محدودیّت روبهروست« .احتیاط در سخن
ش واژگان» و «به کار بردنِ صورتهای مناسب جمالت» از
گفتن»« ،دقّت در گزین ِ
ویژگیهای افراد فرودست در گفتوگو و تعامل با افراد فرادست است .در واقع «بیا ِن
محدود و کنترل شده در موقعیّتهایی» (همان )153 ،هست که بین افراد رابطة ناهمپایگی
حاکم است .چگونگی کاربرد «ضمایر» و «افعال» در روابط ناهمپایگی «متضمن استفاده
از راهبردِ «باال بردنِ دیگری» ،3در مقابلِ «پایین آوردن خود»  4است» (همان)41 ،؛ برای
نمونه «شخ ممكن است برای اشاره به خود به جای «من» ،که ضمیری خنثی است
از کلمة «بنده» استفاده کند و در اشاره به شخ مقابل ،فعل «فرمودن» را به جای
«گفتن» که فعل خنثی است به کار ببرد» (همان .)41 ،این رابطه «رسمی» و زبان آن نیز
«جدّی» است؛ سخن ،صریح ،واضح و مستقیم بیان میشود؛ رمز و کنایه که از
ویژگیهای رابطة همپایگی است در شیوة بیان این رابطه نیست .رابطههایی از نوعِ کارگر
و کارفرما ،استاد و شاگرد ،فرمانده و سرباز ،ارباب و غالم و پادشاه و عوام
زیرمجموعههای این نوع رابطه است که در آنها بینِ افراد فاصله وجود دارد .در این
رابطه ،مناسباتی که عمدت ًا منصبی و در ارتباط با شغل و اقتصادِ افراد است و پایگاه
ی افراد را مشخّ میکند بر نوع گفتارها و کیفیّت بیانیِ زبان حاکمیّت دارد؛
اجتماع ِ
برای نمونه از گفتوگوی دو نفر که یكی از آنها از «جمالت تحكّمی و امری» استفاده
میکند و دیگری از «جمالت تأییدی و پرسشی» ،میتوان درک کرد که یكی فرادست و
دارای پست و مقام باالتر و دیگری فرودست با موقعیّت پایینتر است؛ یكی حالت
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«آمرانه» دارد و دیگری حالت «متواضعانه و فروتنانه» (همان 216 ،و .)217باید به این نكته
توجّه کرد که مناسبات بر روابط تأثیر میگذارد و روابط نیز بر زبان و گفتار افراد با هم.
این رابطه است که باعث میشود تا طرفین در بیان نیّات و مقاصدِ خود به انتخاب
ب آن رابطه و نحوة ترکیب و چینش آنها دست بزنند .در این
آگاهانه از واژگا ِن مناس ِ
نوع رابطه طرفِ فرودستی در بیشتر مواقع براساسِ اصلِ «جلب منفعت و دفع مضرّت»
گفتارهای خود را تنظیم میکند .در واقع ،زبان چون پدیدهای اجتماعی است و نظامهای
ارزشیِ جامعه بر آن تأثیر میگذارد؛ 5مناسبتزده میشود و حالت طبیعی خود را از
دست میدهد؛ بدین معنا که فرد در این رابطه متناسب با اوضاع حاکم بر رابطة طرفین
در زبان دخالت میکند.
در رابطههای ناهمپایگی جمالت و گفتارها در معنای اولیّة خود به کار میرود؛ برای
مثال ،جمالت پرسشی معنای غیرمستقیم و ثانوی ندارد؛ بلكه همان کارکرد اصلی یعنی
پرسش از چیزی را انجام میدهد یا جمالت امری همان نقش دستور دادن را ایفا
میکند؛ امّا در رابطههای همپایگی ،گفتارها از حالتِ «رسمی و جدّی بودن» خارج
میشو د و عمل انتقال پیام و برقراری ارتباطِ گفتاری با حالتهای متعدّد و با لحنهای
متفاوت صورت میگیرد و جمالت ،معناهای ثانوی پیدا میکند .در این نوع رابطه ،افراد
احساس آزادی و راحتی میکنند .امّا در رابطههای ناهمپایگی تنها طرفِ فرادستی آزاد و
راحت است و طرف فرودستی همیشه مواظب است آنطوری رفتار کند و سخن بگوید
که مناسب شخصیّت و جایگاه طرف مقابل باشد .طرفِ فرودستی رفتارها و گفتارهای
خود را متناسب با انتظاراتِ طرف مقابل (فرادستی) تنظیم میکند .از این رو در
رابطههای ناهمپایگی ،که در آنها به کار بردن طنز امكان ندارد ،لحن گفتار رسمی و
جدّی است .اگر در این نوع رابطهها از طنز استفاده شود ،طنزِ تحقیری است نه طنزِ بین
دو دوست که محبّتآمیز و صمیمانه است؛ چون طنز در رابطههای دوستانه یك معنا
دارد و در رابطههای غیردوستانه معنای دیگر.
البتّه با گذشت زمان ،جابهجایی و تغییر در رابطهها میّسر است؛ برای نمونه ،ممكن
است رابطة شاگردی و استادی پس از مدّتی با ایجاد صمیمیت و محبّتِ بینِ آنها از
حالت رسمی به حالت دوستانه بدل شود؛ یا برعكس با ایجاد «فاصلة زمانی و مكانی»
بین دو دوست ،پس از سالها اگر همدیگر را مالقات کنند ،دیگر آن رابطة قبلی حاکم

نباشد .زبان به رابطه وابسته است؛ اگر رابطه دگرگون شود و از شكلی به شكل دیگر
درآید ،زبان نیز به تبع آن تغییر میکند .با توجّه به این مقدّمه بهتر میتوان ارتباط
گفتاری دیوانگان با مخاطب و برجستگی آن را درک کرد.
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 .2پيشينة پژوهش دربارة ديوانگان در آثار عطار
نویسندگان و پژوهندگان مطالب سودمندی دربارة دیوانگان در آثار عطار نوشتهاند؛ از
جمله استاد پورنامداریان در کتابِ «به سوی سیمرغ» به عنوان مقدّمه ،اشارهای پرمغز و
منسجم به دیوانگان در آثار عطار کرده است .همننین استاد ریتر در کتاب «دریای
جان» ،فصلی را به داستان این دیوانگان اختصاص داده است .در کتابِ «سیمای جامعه
در آثار عطار» نیز گزارشی عالمانه از آنها به دست داده شده است (صارمی 131 :1382 ،تا
 .)143مطالبِ مفیدی نیز به صورت مقاله دربارة این موضوع نوشته شده است؛ از جمله
در مقالة «جنون الهی در تصوّف و ادبیات عرفانی» در ضمنِ اشارة مفصّل به سیر
تاریخی دیوانگی و جنون و بازتاب آن در آثار و اندیشههای نویسندگان و اندیشمندا ِن
ت مثنویهای عطار پرداخته
عارف به صورت مجمل نیز به موضوع دیوانگان در حكایا ِ
شده است (سیاهکوهیان .)195-182 :1388 ،همننین در مقالة «شطح عارف و گستاخی
دیوانه در مثنویهای عطار» ،گفتارهای دیوانگان نوعی شطح قلمداد شده است که «با
تجربة فنای خودی و محو و ادراک وحدت وجود مربوط است» (مدرّسی.)90 :1386 ،
مقالهای نیز تحت عنوانِ « دیوانگان :سخنگویان جناح معترض جامعه در عصر عطار»
نوشته شده که در آن به «زمینهها و عوامل اجتماعی مؤثّر در شكلگیری شخصیّت
عقالی مجانین در عصر عطار» پرداخته شده است (حسینآبادی و الهامبخش.)71 :1385 ،
مقالة دیگری با عنوان «کارکرد سیاسی و اجتماعی دیوانگان دانا بر پایة حكایات
مثنویهای عطار» تدوین شده که نویسنده در آن به گونهشناسیِ دیوانگان و کارکردهای
سیاسی و اجتماعی آنان بر پایة آرای باختین و همننین به شباهتهایی پرداخته است که
بین فرهنگ اسالمی و فرهنگ مسیحیت راجع به این موضوع وجود دارد (کاظمیفر،
 83 :1392تا .)91

در این نوشته گفتارهای دیوانگان از دید رابطة آنان با مخاطب مورد مطالعه قرار
گرفته است .روش کار بدین صورت بوده که ابتدا با استفاده از مباحث مربوط به رابطة
افراد با هم و سبكهای گوناگونِ زبانی که در این رابطهها برقرار است ،توضیحی دربارة
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انواع رابطه و ویژگیهای هر یك و تأثیر آنها بر تعامالت و گفتارهای بینِ فردی داده
شده  ،سپس در دو بخش با ذکر حكایاتی گفتارهای دیوانگان مورد بررسی قرار گرفته
است .بخش نخست به چگونگی گفتارهای آنان با پادشاهان و صاحبمنصبان مربوط
است .در این بخش جنبههای برجستة این گفتارها و عد ِم تناسب آنها با گفتارهای
متعارف و رعایت نكردنِ موازینِ متناسب با جایگاه و شخصیّتِ مخاطب بیان شده
ت مناسباتِ گفتاری و اصولِ تعامل در این گفتارها ،انتقاد
است .محور اصلیِ عدمِ رعای ِ
و اعتراض است .در بخش دوم ،گفتوگوی دیوانگان با خداوند مطرح شده است .در
این بخش سعی شده است نشان داده شود که در ورای ظاهرِ گستاخانه و بیادبانة
ص
ال صمیمی و دوستانه نهفته است .در واقع زبانِ خا ّ
گفتارهای آنها ،رابطهای کام ً
دیوانگان در گفتوگو با خداوند ،نشانهای از رابطة عاشقانه و نزدیكی است که با
خداوند برقرار کردهاند .ا ّما برای اینكه دالیل و فلسفة رفتار ناهنجار و گفتارهای
ب
برجستة دیوانگان مشخّ شود ،توضیحی دربارة شخصیّت آنها داده میشود تا تناس ِ
این گفتارها با شخصیّت آنان بهتر مشخّ شود.
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 .3شخصيت ديوانگان
بررسی اطالقِ عنوان دیوانگی به دیوانگان از دید جامعهشناسی با عرفان تفاوت دارد .از
دیدگاه جامعهشناسی بررسی این موضوع از دو بُعد امكانپذیر است .1 :این موضوع که
ت
در طول تاریخ اشخاصی خود را دیوانه خواندهاند از دیدگاه جامعهشناسی ،سیاس ِ
خود اشخاص بوده است تا بدین وسیله هم بتوانند آزادانه افكار و اندیشههای خود را
بیان کنند و هم «با نگاه تیزبین و عادتستیزِ خود ،که ورای مفاهیم عرفی به واقعیت
امور ناظر بود ،دیدگاهی تازه و انتقادی در مورد شیوة معمول ارتباطِ انسان با خدا،
انسان با مردم و انسان با ارباب قدرت داشته باشند» (کاظمیفر)84 :1392 ،؛ چون در دین
قلم تكلیف و اراده و اختیار از دیوانگان سلب شده است ،کسی نمیتواند آنها را به
جرم اعمال و رفتاری که انجام میدهند ،مجازات کند؛ بنابراین «نام دیوانگی بر خود
نهند که صُداع و زحمت خلق باری گران است!» (عینالقضات .2 .)206 :1370 ،اگر این
عنوان نه از طرف خود اشخاص بلكه از جانب دیگران (حاکمان و صاحبانِ قدرت)
مورد بررسی قرار گیرد ،بُعد دیگری از جامعهشناسیِ این موضوع محسوب به شمار
میرود .اگر اطالق این عنوان از جانب دیگران بویژه دستگاههای حكومتی و صاحبان
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قدرت قلمداد شود ،حربهای بوده است تا به وسیلة آن از دیوانگان سلب قدرت کنند و
رفتار و گفتار آنها را بی ارزش جلوه دهند .در واقع این عنوان برچسبی برای تخریب
شخصیّت آنها در اذهان عمومی و سطح جامعه بوده است تا از نفوذ و گسترش افكار و
اندیشههای آنها جلوگیری شود .امّا از دید عرفان این عنوان به رابطة نزدیك عارف
(عاشق) و خداوند (معشوق) مربوط میشود .در واقع این عنوان ،نشانهای است برای
نشاندادنِ نهایت شور و اشتیاقِ بنده به خالق (برای آگاهی از جزئیات این جنبه از موضوع رک.
به مدرّسی 87 :1386 ،تا .)92
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خوانندة آثار عطار براحتی درمییابد که دیوانگان در آثا ِر او با اصطالح روانشناسی و
با تصوّری که مردم از دیوانه دارند ،متفاوت هستند؛ زیرا آنان دیوانهای نیستند که بر
افراد کمعقل و نادان اطالق میشود؛ بلكه دیوانة عشق به خدا و حقیقت هستند .دیگر
دیوانهها قدرت تمییز ندارند ،امّا دیوانگان در آثار عطار ،شناساترین افراد در شناخت
حقیقتهای زندگی و واقعیّتهای اجتماعی هستند .این دیوانگان چون بیشتر میفهمند،
6
دیوانهاند؛ به همین دلیل است که در تاریخ چنین دیوانگانی را عقالءالمجانین
خواندهاند.
شخصیّت و هویّت دیوانگان در آثار عطار زمانی برجسته جلوه میکند که در تقابل
با اوضاع و ارزشهای جامعه قرار میگیرند .جریان زندگی ،رفتار و گفتار آنها کامالً
مخالف جریان اوضاع اجتماعی است .از این رو ارزشها و مفاهیمِ مورد نظر آنها با آننه
در جامعه وجود دارد متفاوت است .آنها واقعیّتهای جامعه و زندگی افراد را مخالف
ارزشها و حقیقتهایی میدانند که ادعا میکنند .در واقع حقیقتهای دینی و آرمانهای
انسانی که باید در جامعه به واقعیّت تبدیل میشد و به زندگی افراد و اجتماع رسوخ
میکرد ،تحقّق نیافته است؛ به همین دلیل است که از رفتار پادشاهان و کارهای نادرست
افراد و شیوة دینداری جامعه انتقاد میکنند.7
از سدپداه و پدیدل او عدالم سدیاه
در رهی محمود میرفت با سپاه
بدر سدر دیوار او دیوانهای
بدود پدیدش راه در ویرانهای
چدون بدیدد از دور روی شدهریار

گفدت ای سرگدشدتدة فدرتدوتکدار

این همه پیل و سپاه و کار چیست؟

وین همه آشوب و گیر و دار چیست؟
(مصیبتنامه)465 ،
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عطار ،دیوانگان را در حكایتهایی که شخصیّت اصلی هستند با صفاتی چون اهل
راز ،عاشق ،بیدل ،فارغ ،شوریده حال ،بیقرار ،کارافتاده ،صاحب عزلت ،اهل راز،
شوریدهدل ،بیپاوسر و مجنون توصیف میکند:
گشت وقتِ نزع جان کندن دراز
آن یكی دیوانه را از اهل راز
(مصیبتنامه)189 ،

پلی

بر

بيدلي

در

میشد

نظامالملك

شاد

سایة

رفته

بود

پل

چدشم او نداگده بده زیدر پدل فدتاد
فارغ از هر دو جهان خوش خفته بود
(همان)226 ،

گوشهای

بود

صاحبعزلتي

در

یكی

دیوانهای

بيپاوسر

از جهان نه زادی و نه توشهای
(همان)308 ،

بود

که هر روزش ز هر روزش بتر بود
(الهینامه)254 ،

(منطقالطیّر)195 ،

هر که او دیوانه شد از دلنواز

هر چه دل میخواستش میگفت باز
(مصیبتنامه)307 ،

 3-1اتحاد سهگانه در شخصيّت ديوانگان

انسان دارای سه بُعدِ اساسی است :گفتار ،کردار و پندار .همان اندیشة بنیادین زردتشت،
که اساس آموزههای او بود (پورداود .)20 :1347 ،چناننه این سه مورد در فرد به یگانگی
و هماهنگی برسد ،اتحادی در نهاد او به وجود میآید که شخصیّت و هویّت او را شكل
میدهد و باعث میشود چنین فردی به عنوان شخ  ،متمایز از دیگران باشد .امّا در
اوضاع و موقعیّتهایی ،عوامل و انگیزههایی مانع یكی شدن این سه با هم میشود .حال
چه این انگیزهها شخصیدمنفعتی باشد یا عوامل تهدیدکنندة خارجی ،فرد نمیتواند
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این صفات در عرفان به عارفِ واصل و حقیقتجو اطالق میشود که با تمام وجود
حضور خداوند را درک کرده است .از این رو رفتار و گفتارِ دیوانگان در آثار عطار با
مفاهیم و صفات عرفانی کامالً در تناسب است .اگر آنها دیوانه هستند ،در جریان
خداشناسی و رسیدن به حقیقت دیوانه شدهاند؛ در واقع آنها دیوانهشدة خدا و راه
حقیقت هستند:
برر داری الزمِ این شاخ باش
گر ازو دیوانهای گستاخ باش

آنطور رفتار کند و سخن گوید که خواست درونیِ اوست .نمونة بارز این مسئله ،ريا
ت او (همان نیّت و پندار) همخوانی ندارد.
در دین است که در آن عمل فرد با ذهنیّ ِ
برجستگیِ شخصیّت دیوانگان در این است که در نهادِ آنها این سهگانهها با هم تناسب
ش
دارد .با گفتار عمل ميكنند؛ با كردار سخن ميگويند و با كردار و گفتار به نماي ِ
پندار ميپردازند .اگر دیگران به دلیل مقاصد اقتصادی ،اجتماعی و شخصی سعی
میکنند واقعیّتهای درونی خود را بپوشانند و رفتاری خالف آننه در باطن دارند نشان
8
دهند ،رفتار و گفتار دیوانگان عینِ آن چیزی است که در درون بدان باور دارند.
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 .4ارتباط ديوانگان با پادشاهان و افرادِ نامدار
در جوابِ این سؤال ،که «چه چیزی باعث برجستگی زبان و گفتارِ دیوانگان با پادشاهان
شده است »،باید گفت گفتار دیوانگان به دلیل «در نظر نگرفتنِ جایگاه و موقع ّیتِ
مخاطب» برجسته جلوه میکند .آنها با همه به یك شیوه صحبت میکنند؛ جایگاه و مقام
مخاطب را در نظر نمیگیرند و هیف مناسبتی را لحاظ نمیکنند .در واقع دیوانگان،
«مرتكب اعمالی میشوند که بر الزامات اساسی مربوط به تناسب کنش و بافتِ موقعیّت
منطبق نیست» (بیمن .)127 :1381 ،به همین دلیل وقتی با حاکم یا امیری سخن میگویند،
گفتار آنها برای خواننده و شنونده غیرعادی ،ناهنجار و طنزآمیز جلوه میکند.
حکايت:1
دیدد میلدی سربدرآورده بده راه
در رهدی مدیرفت هدارون گرمگاه
گشت بهلول از دگدر سدو آشدكار
کرد هارون قصدِ مدیلِ سدایدهدار
چون ز دندیا سدایة میلیت بدس
گفت بفكن طمطراق ای پر هدوس
ك ظِلّ المیل ،مَیل
چیست اِن یَكفی َ
سوی باغ و منظر و ایوان و خَیل
(مصیبتنامه)240 ،

چناننه از دید منزلتِ اجتماعی به رابطة هارون و بهلول (نمونهای از دیوانگان) نگاه
کنیم ،هارون دارای پایگاه اجتماعی واال و فرادست به شمار میرود و بهلول فرودست
به شمار میرود .گفتارهای بهلول با هارون میبایستی طوری میبود که اوضاع و
موقعیّت اجتماعی هر یك از طرفین لحاظ میشد و نشانههای جایگاه آنها در گفتارها
نمود مییافت .امّا بهلول چون پایبندِ اصول ،قراردادها و مناسباتِ اجتماعی نیست؛ بدو ِن
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توجّه به منزلت هارون گفتارهایش را مطابقِ خواستة درونیِ خود بیان میکند؛ به همین
دلیل در گفتارهای او نوعی ساختشكنی و ناهنجاری در گفتوگوهای بینِ فردی
مشاهده میشود .به کار بردنِ جملة امری همراه با نسبت دادنِ عنوا ِن «پرهوس» به
ی گفتارهای بهلول را بهخوبی نمایان میسازد .همننین جملة
هارون ،حالتِ تحكّم ِ
پرسشیای که بهلول در خطاب به هارون به کار میبرد با لحنِ سرزنشآمیز ،تند و
حالت تحقیرآمیز همراه است.
حکايت:2
ندهاد او چشم برهم ،شداه بشكست
برِ دیدوانهای محمدود بنشدست
که تا رویدت نبینم شه بدرآشفدت
بدو گفتا چرا کردی چنین؟ گفت
نمدیداری روا؟ گفدت آنِ خدود هدم
بددو گدفدتا لدقای شدا ِه عالدم
بدود بدر تدو هدمده حدكدمدی رواندم
شهدش گفدتا اولواألمرِ جدهانم
که امرت چون روانه نیست برخویش
بدو دیوانه گفت این بِه بیندیش
مدرا مَدبشدول چددندد آری بددهدانده
نباشد بر دگر کدس هدم روانده
(الهینامه)4-253 ،
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د مطابق ارزشهای اجتماعی و اصولِ تعامل ،هنگامی که شخ فرادست با فرد
فرودست برخورد می کند ،طرف فرودست در سالم کردن و ادای احترام و خدمتگزاری
پیشدستی میکند .امّا چنین روند و ترتیبی در برخورد محمود با دیوانه نقض میشود.
ت او در برخورد با سلطان محمود
دیوانه به جای رعایت آداب و اصولی که از منزل ِ
انتظار میرود با کنشی ناهنجار تمام انتظارات و اصو ِل تعامل را نقض میکند .همین
عامل باعث به وجود آمدنِ زمینه تحقیرِ شاه میشود.
ت خود به سرزنشِ دیوانه
د سلطان محمود برای بازگرداندن حیثیت و عظم ِ
می پردازد تا با این کار دیوانه را به ابراز پوزش و معذرتخواهی وادارد .او میخواهد
که دیوانه طلب عفو و بخشش کند و عمل ناشایست خود را طوری توجیه کند که
ت خاطر شاه شود .امّا دیوانه نه تنها انتظارِ محمود را برآورده نمیسازد بلكه
باعث رضای ِ
با توضیح عمل خود او را بیشتر تحقیر میکند.
د معموالً افراد فرودست در جوابِ پرسشِ نظرخواهانة فرادستان دربارة موضوعی،
هرچند در باطن با نظر آنها و قضیهای که بیان میکنند مخالف باشند به تأیید ،تقویت و
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جانبداری از نظر آنها میپردازند .در اینجا سلطان محمود هم با پرسشی میخواهد که
دیوانه نظر او را تأیید کند .امّا جواب دیوانه نهتنها نظر او را تأیید نمیکند بلكه آن را
هم نفی میکند.
د سلطان محمود در این حكایت که شكل مناظره دارد ،پس از اینكه از رفتار
تحقیرآمیز و بیادبانة دیوانه شاکی میشود به طرح امتیازات و مناسباتِ برتریِ خود بر
دیوانه میپردازد .دیوانه نیز تمام ارزشها و امتیازات را با استدالل نفی میکند.
حکايت:3
داد بدهدلدولِ سدتدمدكدش را طدعددام
بدامدددادی شددهددریدارِ شددادکدام
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او به سگ داد آن همه تا سگ بخورد

آن یكی گفتش که هرگز این که کرد؟

از چدندیدن شداهدی ندداری آگدهی

چدون طدعدام او سدگان را مدیدهدی؟

این چنین بیحرمتی کردن خطاست

کدار بدیحدرمدت نددارد هدیف راست

گفت بهلولش خموش ای جمله پوست

گدر بدانندی سگان کاین آنِ اوست

سدر بده سدوی او ندبردنددی بده سدنگ

یعلم الدلّه گدر بخوردنددی ز نندگ
(مصیبتنامه)211 ،

افراد با توجّه به رابطهای که با صاحبان قدرت دارند به دو دسته تقسیم میشوند:
 .1آنهایی که به دستگاههای حكومتی وابستهاند .2 .آنهایی که به حاکمان و پادشاهان
توجّه و اعتنایی نمیکنند .رفتار گروه اوّل در راستای تحقّق قدرت صاحبمنصبان
حرکت می کند .افرادی که مالزمِ صاحبان قدرت هستند و با آنها نشست و برخاست
دارند افكار و سخنانشان همواره در جهتِ تأیید پادشاهان و صحّهگذاشتن بر کارها و
رفتار آنها جریان دارد .به قو ِل موالنا «این کس که با ایشان (پادشاهان) صحبت کرد و
دعوی دوستی کرد و مال ایشان قبول کرد ،البد باشد که بر وفق ایشان سخن گوید و
رای های بد ایشان را از روی دل نگاه داشتی قبول کند و نتواند مخالف آنها گفتن»
(مولوی .)9 :1369 ،امّا رفتار و گفتار گروه دوّم در جهت «برهم زدنِ مناسبات»« ،زدودن
قدرت» و «شكستنِ ارزشهای قدرتمندان» ایفای نقش میکند .از این رو رفتاری چون
التماس ،خوشاخالقی ،تواضع ،رعایت ادب ،تمجید و ستایش و تملق و چاپلوسی در
راستای تحقّق قدرت آنهاست و در مقابل ،رفتاری چون بداخالقی ،بیاعتنایی ،تكبّر
ورزیدن و بیادبی در جهت بر هم زدن تناسب قدرت عمل میکند (یارمحمدی:1385 ،
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 .)12در این حكایت هر دو تیپِ انسانها و رابطة آنها با حاکمان نشان داده شده است؛
هم آنهایی که رفتارشان در جهت تحقّقِ قدرت پادشاهان ایفای نقش میکند و هم
ل
آنهایی که زندگی و رفتارشان در جهت قدرتزدایی از قدرتمندان جریان دارد .عم ِ
بهلول ،که نقشِ انتقاد از پادشاه را ایفا میکند در مقابلِ جانبداریِ دیگری از پادشاه قرار
میگیرد .عمل بهلول نشانة عدم وابستگیِ او به دستگاههای حكومتی و اعتراضِ او به
ارزشهای پادشاه است .در مقابل ،واکنشِ اعتراضآمیز دیگری به بهلول تأییدی است بر
نظامِ ارزشیِ وابسته به پادشاه و طرفداری از آن.
حکايت : 4در حكایت زیر با توجّه به اخالق و هنجارهایی که در جامعه تعریف
ب
شده ،بی اعتناییِ دیوانه به پادشاه از نظر جامعه و خودِ پادشاه چون به بزرگتر و صاح ِ
والیت اهانت کرده است ،بیادبی و بیاخالقی به شمار میرود:
با سپاهی در عدد مور و بلخ
خسروی میرفت در صحرا و شخ
جدمدلة صدحرا غدبار و گدرد بدود

بانگ پیل و کوس و بردابرد بود

بددود بددر ره شدداه را ویدراندهای

خدفدتده بدر دیدوار آن دیدوانهای

شاه چون پیش آمدش او بر نخواست

همننان میبود کرده پای راست

شداه گدفدتدش ای گددای خداک راه

تدو چرا حرمت نمدیداری ندگاه
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شاه میبینی و لشكر پیش و پس

برنخیزد چون منی را چون تو کس؟

آزادوش

هدمندنان خفدته زفان بگشاد خوش

گدفت آخر از چده دارم حرمتت؟

یدا کدجدا در چدشدمم آیدد نعمتت؟

در همه ندوعی چو با تدو همدمم

مدن چدرا بدرخدیزمدت؟از تدو کمم؟
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پددیدش

شده

دیددوانددة

(مصیبتنامه ،ص 413و )414

در این حكایت ،اخالقی که در جامعه تعریف شده و جایگاه پادشاه با توجّه بدان
مشروعیّت یافته و در اذهان عمومی شناخته شده است ،حكم میکند که عمل دیوانه
بیاخالقی و بیحرمتی است .خودِ پادشاه هم بر این مسئله تأکید میکند و به دیوانه
میگوید« :تو چرا حرمت نمیداری نگاه» .امّا گفتارهای دیوانه در جواب پادشاه در واقع
«نق ِد نظامهای اخالقی»« ،ارزشی» و «ارتباطاتِ بینفردی» در جامعه است .این نظامها در
جامعه بر پایة داشته ها و امكانات و پایگاه اجتماعیِ افراد تعیین و ارزشگذاری شده
است .دیوانه میگوید « چون در نظامِ فكری و بینشیِ من آن چیزهایی که تو با آنها خود

را واجد احترام و بزرگی میدانی ،هیف ارزشی ندارند ،پس چرا باید برای تو بهپا خیزم».
به طور ضمنی میتوان دریافت که گفتارهای دیوانه نقدِ ارزشهایی در جامعه است که
برای عدّهای قدرتآفرینی میکند .اگر آن داشتهها و منصبها که باعث طبقهبندی ارزشی
و جایگاه افراد شده است ،برداشته شود ،اخالق ،هنجار و رابطههای بینِ فردی معنا و
مفهوم دیگری پیدا خواهد کرد که به ارزشهای انسانی نزدیكتر است .در اینجا دیوانه در
رویارویی و برخورد با پادشاه به جای اینكه «بافتِ موقعیّت را تحكیم و تقویت» کند
ی
ت موقعیّت ِ
ف بافت موقعیّت میشود .وقتی باف ِ
(بیمن )116 :1381 ،با رفتاری باعث تضعی ِ
پادشاه تضعیف شود ،ارزشها و الزاماتی که الزمة آن موقعیّت است شكسته ،و شخ ِ
مرکزیِ آن موقعیّت (پادشاه) تحقیر و خوار میشود.
 4-1توضيح و تبيين گفتارها و رفتارهاي ناهنجار ديوانگان با اربابِ قدرت
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جسوری و بیباکی دیوانگان در مقابل ارباب قدرت ناشی از آزادگی و مناعت طبع
آنهاست .اگر دیگران به دلیل ترس از جان و از دست دادن مقام و منزلت در مقابل
فریبكاریهای حاکمان سكوت اختیار میکنند و جر ت اعتراض و انتقاد ندارند ،دیوانگان
در بند پُست و مقام نیستند و ذهن و فكر آنها اسیر آب و نان پادشاهان نشده است .آنها
چون « دل و زبانشان یكی است و هر چه در سر دارند بر زبان میآورند» (صارمی:1382 ،
 ،)131بدون دغدغه و بدون در نظر گرفتن مناسبت و مصلحتی ،آننه را واقعیّت
میپندارند بازگو میکنند .آنها واقعیتهای پوشیدهای را میبینند و بیان میکنند که
صاحبان قدرت با مواد و مسائل عامهپسند بر آنها سرپوش گذاشتهاند .در واقع گفتار
دیوانگان برمالکنندة اغراض پشت پرده و خصلتها و ویژگیهای حاکمان است که در نظر
جمعی به گونههای دیگری تعریف و تشریح شده است .با کاویدن گفتارهای آنها
میتوان به واقعیتهای کتمانشده و ظاهرسازیهای سیاسی و سوءاستفادههای
صاحبمنصبان از ارزشهای جمعی جامعه پی برد .آنها ،برخالف دیگران ،نمیتوانند ببینند
و بدانند و نگویند! از این رو رفتار و گفتارِ آنها به نوعی شكست و تحقیرِ حاکمان و
امیران به شمار میرود .تمام حرکاتِ رفتاری و گفتاری آنها در جهت «زدودن قدرت»،
«بیاعتبار کردنِ عادات و نهادههای قانون شده» و «شكستن مناسبات» عمل میکند.
بیاعتنایی آنها به پادشاهان ،قدرتزدایی از آنها و بیارزش کردن ارزشهایی است که
حاکمان با آنها احساس قدرت و برتری میکنند.
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وقتی امیران و پادشاهان با دیوانگان برخورد میکنند ،انتظار دارند که آنها همانند
دیگران در مقابلشان تعظیم کنند؛ امّا دیوانگان چون خود را بدون هیف وابستگی بدانها
می دانند و امتیازهایی را که امیران خود را با آنها برتر قلمداد میکنند ،عاریتی و
بیارزش میشمارند ،نسبت به آنها بیاعتنایی و کجدهنی میکنند.
ذهن دیوانگان اسیر هیف مناسبتی از قدرت نیست تا بخواهند در زبان و گفتارشان
آنها را مراعات کنند .در نتیجه همانطور که «نارضایتی مردم و روشنفكران در برابر نظم
و نظام جامعه در هر فرهنگ و زمانی به شكلهای گوناگون نمود پیدا میکند» (ثروت،
 .)175 :1385دیوانگیِ دیوانگان و گفتارهای برجستة آنها نیز اعتراضی است به نظام
دینداری و خودشناسی حاکمان و مردم جامعه که دینداری را وسیلة حفظ قدرت و
رسیدن به خواستههای مادّی و دنیایی خود کردهاند.
این مناسبات است که چگونگی رابطه و گفتارِ افراد با صاحبانِ قدرت را تعیین
میکند .در نتیجه زبان و ارتباط ،دستخوش قدرتزدگی مناسبات میشود و تحت
سیطره و سلطة آنها قرار میگیرد .از این رو مناسبات قدرت ،چه قدرتِ حاصل از
پایگاه اجتماعی و چه قدرتِ حاصل از ایدههای دینی ،همواره مانع بیانِ خواستههای
درونی و ابراز واکنشهای روانی و عاطفی افراد در موقعیّتهای گوناگون میشود .امّا
دیوانگان بدون خودداری و توجّه به این مناسبات به بیانِ نیّات و سخنان خود
میپردازند .گفتارهای آنها در نوع خود «ساختشكنی مناسبات قدرت» چه در سطح
جامعه و رابطة افراد با هم و چه در سطح تصوّرات مذهبی و رابطة انسان با خداست.
آنها با این کار به فراسوی الزامات و مناسبات قراردادی گام نهاده ،و توانستهاند به
رابطه های طبیعی که در آن هیف مناسبتی دخالت ندارد دست یابند .گفتارهای دیوانگان
نشان میدهد که آنها به آزادی و رهایی مطلق رسیدهاند .آنها با گفتارهای خود ساختار
و طبقهبندیهای اجتماعی را ،که در زبانِ رابطههای افراد در جامعه تثبیت شده است،
ب
درهم میشكنند .بیاعتنایی دیوانگان به پادشاهان نوعی «سلب قدرت» و «سل ِ
مشروعیّت» از آنهاست .آنها با پادشاهان همانگونه صحبت میکنند که با افرادِ عادی و
همسطحِ خودشان .زبانِ آنها مناسبتزده نشده است تا در گفتارهایشان طبقهبندیهای
اجتماعی افراد نمود پیدا کند.
در جامعه رابطههای بین فردی که تحت تأثیر پایگاه اجتماعی افراد است و براساس

معیارهای مناسباتی شكل گرفته است ،تعیینکنندة نوع و چگونگی گفتارها و سخنانی
است که در موقعیّتهای گوناگون باید به کار برده شود .نظام اجتماعی به افراد یاد داده
است که مثالً در برابر صاحبمنصبان چگونه باید سخن بگویند و چگونه باید رفتار
بكنند .از این رو «اخالق»« ،هنجار» و «ارزش» نیز با توجّه به خواستة طرفِ حاکم و با
رعایت موازینِ آنها تعریف شده است .کسی که از این حد و حدودهای مناسباتی و
موازین عدول کند به عنوان «ضدِ هنجار» و «ضدِ ارزش» شناخته میشود .برجستگی
شخصیّت دیوانگان به دلیل عدمِ رعایتِ اوضاع مناسباتیِ حاکم بر رابطهها و به کار بردنِ
گفتارهایی است که با تعریفهای جامعه و آننه برای رابطهها و موقعیّتهای اجتماعی
تعیین شده است ،مغایرت دارد .آنها در هر بافت و موقعیّتی خالفِ الگوهای متعارف و
موردِ انتظار رفتار میکنند.

134


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره،48تابستان 1394

134
134

 .5رابطة ديوانگان با خداوند و زبا ِن اين رابطه
چون شناخت و معرفت دیوانگان از خداوند در سطح باالتری قرار دارد ،رابطهای که
آنها با خدا برقرار کردهاند با رابطة دیگران با خدا متفاوت است .رابطة دیگران با خدا
بیشتر رابطة «عابد و معبودی» است که افراد در آن خود را مجبور و ملزم میدانند .این
رابطه در چهارچوب و حدود مشخصّی مقیّد شده که در آن همه چیز «رسمی و جدّی»
است .امّا رابطة دیوانگان با خدا فراتر از این است .آنها خود را به عال ِم بیعلّتی متعلق
می دانند .علّت همان قاعده و قانونهای نظامهاست؛ وابستگی به علّتها یعنی مطابق آنها
عمل کردن .علّت بینی انسان تا زمانی است که از حقیقت و خداوند دور باشد؛ ولی
وقتی در حقیقتجوییِ خویش ،حضورِ تمامیّتِ خداوند را در هستی درک کند،
ی فرد و به طور کلّی هستی
علّتبینی او زایل میشود .عالمِ بیعلّتی ،عال ِم آزادی هست ِ
است (بوبر .)99 :1380 ،از این رو دیوانگان فراروی از علّتها و در بندِ آنها نبودن را دولتي
میدانند:
گفت هر چیزی که در وی ماند خلق
بود خوش دیوانهای در زی ِر دلق
علّت است و من چو هستم دولتی

مدیرسددم از عددالدمِ بدیعدلّدتدی

آوردهانددد

در جددندون دولدتددیددم آوردهانددد

الجرم کس را به سرّم راه نیست

از جنوندم هیدف جان آگداه نیدست

از

رهِ

بدیعدلدّتدیددم

(مصیبتنامه)216 ،

مطالعة گفتارهاي شخصيّتِ ديوانگان در مثنويهاي عطار براساس رابطه آنان با مخاطب

رابطة دیوانگان با خدا رابطة «دوستانه و غیررسمی» است .آنها با خدا همان رابطهای
را دارند که مارتین بوبر 9میگوید « :به هیف چیز جز خدا نیندیشیدن و همه چیز را در او
دیدن ،رابطة واقعیِ متعالی» (بوبر .)127 :1380 ،دیوانگان همه چیز را ترک کردهاند تا
حضور خدا را دریابند؛ جز با خدا بودن برای آنها بیمعناست .آنها حتّی از ضروریترین
نیازها و حاجات اولیّة زندگی جدا شدهاند تا جز یاد و وجودِ خدا در آنها نباشد .به
همین سبب در چنین حالت و فضایی ،طبیعی است که حتّی نان و خرقة خود را از خدا
بخواهند؛ چون در عرفان و دین «ارادة الهی علّت وجود تمام اشیا در جهان است»
(نیكلسون . )41 :1374 ،وقتی برای دیوانگان نیز خدا همه چیز است و فعلیّت همه چیز به
دست اوست ،نباید تعجّب کرد که در برابر نداشتن جامه و نان نسبت به خدا اعتراض
کنند .دیوانگان اشتباه نمیکنند؛ آنها متناسب با خداشناسیای که در تصوّرشان شكل
گرفته است ،حرف میزنند .در حكایت زیر رابطة دیوانگان با خدا کامالً مشخ
می شود؛ خداوند دلِ دیوانه را ربوده و او را به خود وابسته کرده است؛ در نتیجه او
نمیتواند به چیزِ دیگری جز خدا بپردازد:
بود پای و سر برهنه خشك لب
در رهی میرفت مجنونی عجب
یدا دلدم ده بداز تا چند از بال؟

یا نه باری ژنده کدفشدی ده مددرا
(مصیبتنامه)312 ،

عطار در مصیبتنامه ،حكایتی را از «بُرخ اسود» بازگو میکند که در آن گفتوگوی
دوستانة او با خدا که تحت تآثیر رابطة آنهاست با حاالتِ هزل ،شوخی و طنز ،که
مایههای گفتو گوی رابطة دوستانه است ،کامالً نمودار شده است .خالصة حكایت این
است« :در عهد موسی خشكسالی سختی روی میدهد که بر اثر آن اوضاع مردم بشدّت
وخیم میشود .مردم نزد موسی می آیند تا از خداوند طلب باران کند .موسی نیز چند بار
به صحرا میرود و از خدا طلب باران میکند تا اینكه خداوند میفرماید :بندهای با این
اوصاف داریم که اگر او دعا کند باران نازل میشود .موسی نیز پس از جستجوی فراوان
او را مییابد و از او می خواهد تا از خداوند طلب باران کند .برخ اسود فردای آن روز
به صحرا میرود و از خدا طلب باران میکند»:
پس جهانی خلق بر وی گرد گشت
روز دیدگر برخ آمدد سوی دشدت
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سر بده باال کرد و گفت ای کردگدار
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گفت یا رب خلق را در خون مكش

هر زمان در رنج دیگرگون مدكش

خلق را از خداک و خدون برداشتی

گدرسدنه آخدر چدرا بگدذاشدتدی؟

یدا نبدایدست آفدریددن خدلدق را

یدا نده بدیشك لقمه بایدد حدلق را

لطدف کدم شدد یا کرم گویی نماند

وان همده انعام و نیكدویی نمداند؟

آن همه دریای بخشش کان تراست

مینبخشی مینریزی آن کجداست؟
(مصیبتنامه)4-183 ،

ابوطالب مكی در قوتالقلوب نیز همین داستان را نقل کرده و گفتوگوی برخ با
خداوند را اینگونه بیان کرده است:
این نه کار توست و این نه از بردباری توست؟ چه پیش آمده اسدت کده ابرهدای تدو
اندک شدهاند! مگر بادها از طاعتِ تو سرپینی کردهاند؟ یا هر چه داشتی تمدام شدده
است یا خشم تو بر گناهكاران فزونی گرفته است؟ آیا تو نبودی که پدیش از آفریددن
گناهكاران بخشاینده بدودی؟ (قدوتالقلدوب ،ج :2ص .6-65بده نقدل از تعلیقدات اسدتاد
شفیعیکدکنی بر مصیبتنامه :ص.)550
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د رابطة انسان در مقا ِم عابد و مخلوق با خداوند بر اصول و قواعدِ معیّن و آداب
خاصّی مبتنی است که تخطی از آن مجازاتی در حدّ گناه یا کفر در پی دارد .در اینجا
بُرخ از الگوهای بیانیای استفاده میکند که هیف تناسب و سنخیتی با آن اصول و آداب
ندارد.
د زبانِ این درخواست بیش از اینكه «درخواستی و تقاضایی» باشد« ،امری و
دستوری» است که با حالتِ «طنز»« ،سرزنش» و «توبیخ» همراه است .او به جای استدعا
و طلب ،گله و شكایت میکند که با گوشه و کنایه و طعنه همراه است.
د بُرخ به جای به کار بردنِ حالت و لحنِ البه ،تضرّع و التماس از حالت و لحن تند،
تحكّمی و دستوری استفاده میکند.
د جمالتی که بُرخ در گفتوگو با خدا به کار میبرد ،عموماً پرسشی و امری است؛
امّا نه در معنای واقعی پرسش یا دستور بلكه در معنای ثانوی که بیشتر حالت طنز و
سرزنش دارد به کار رفته است  .البتّه نه طنز تحقیرآمیز و کوبنده بلكه طنز دوستانه که با
مایه های شوخی و مزاح همراه است؛ چون طنز کارکردهای مختلف دارد و بنا بر
موقعیّت و مخاطب ،حالت آن متفاوت است.

مطالعة گفتارهاي شخصيّتِ ديوانگان در مثنويهاي عطار براساس رابطه آنان با مخاطب

د آزادیِ عمل و گفتارِ آزادانه ،نشانههای رابطة دوستانه و صمیمی است .شیوة گفتا ِر
بُرخ نیز از رابطة دوستانه او با خداوند نشأت گرفته است .اوج این رابطه زمانی آشكار
میشود که دریابیم خودِ خداوند باعث این رابطه شده و از سخنان مطایبهآمیز بُرخ که
نمونهای از دیوانگان و انسانهای وا صل است به وجد آمده است و آن سخنان را
ف خود میداند؛ چون وقتی موسی از گفتار بُرخ خشمگین میشود و قصد
خندانندة لط ِ
رنجش او را می کند ،جبرئیل از طرف خداوند پرده از رابطة خود و برخ و زبانِ آن
رابطه برمیدارد:
پدس مرنجدان برخ را از هدیف باب
جبرئیل آمد که ای موسی متداب
زانكه حق میگوید این برخ سیاه

هسدت مدا رابدنددهای از دیدرگاه

لطفِ ما را او به هر روزی سه بار

ر بدهدار
میبدخنداندد چدو گدلبدر ِ

لطفِ ما را خنده از گفتار اوست

کار تو نیست این ولیكن کارِ اوست
(مصیبتنامه)184 ،

(همان)345 ،

باز در حكایتی در مصیبتنامه ،مقام دیوانگان از این باالتر میرود .خداوند مقامِ آنها
را باالتر از عابد و عاشق بیان کرده است .موسی وقتی میخواهد به کوه طور برود،
زاهدی به او میگوید به پروردگار بگو آننه گفته بودی انجام شد ،رحمت بفرست .بعد
از مدتّی موسی به عاشقی میرسد ،عاشق به او میگوید به خدا بگو من او را دوست
دارم ،او هم مرا دوست دارد؟ سپس به دیوانهای میرسد ،دیوانه به او میگوید به خدا
بگو من او را ترک کرده ام ،از او جانم به لب آمده است ،او هم مرا ترک کند .موسی
پیغام زاهد و عاشق را به خداوند میرساند و خدا خواستة آنها را که رحمت و محبّت
است براورده میکند؛ امّا موسی چون سخنان دیوانه را بیادبانه و گستاخانه تلقّی میکند
از بازگو کردنِ آن سر باز میزند .در بازگشت خدا به او میگوید:
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ت
عطار نیز مانند ما خوانندگان از چنین گفتارهایی به وجد آمده است و هیجانا ِ
عاطفیِ خود را این گونه ابراز میدارد:
خواه تو انكار کن خواهی مكن
عشق میبارد از این شیوه سخن
تدو به انكارش نیداری یاد کدرد
شرع چدون دیدوانگان آزاد کرد

حدق بددو گفتا جوابش بداز ده
گو خدا مدیگدویدت ای بدیقرار
من به ترک تو نخواهم گفت هیف

سددوی او از سددوی مددا آواز ده
گدر بدگویی تدو به تدرکِ کردگدار
خواه سرپیف از من و خواهی مپیف
(مصیبتنامه)389 ،

د عابد در بند رحمت است و عاشق در بند محبّت .امّا دیوانه در بند هیف کدام
نیست؛ حتّی گاهی از عشق و محبّت و خدا هم خسته میشود.
د عابد عبادت میکند تا رحمتی از خدا بدو برسد و عاشق به خدا عشق میورزد تا
خدا به او اظهار محبّت کند؛ امّا دیوانه تنها میخواهد آزاد و رها باشد؛ حتّی از خدا.
د در این حكایت به همان اندازه که دیوانه به خدا وابسته است ،خدا نیز نسبت به
دیوانه ابرا ِز وابستگی می کند .طبیعی است که زبانِ این رابطه باید متفاوت با زبانِ دیگر
رابطهها باشد .دیوانه بیپروا با خدا صحبت میکند؛ او را سرزنش میکند ،از دست او
ناراحت و دلخور میشود و گاهی هم با او قهر میکند .البتّه دعوای دیوانه با خدا از
سنخ دعوایی است که موالنا بیان میکند:
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ما را با آن کس که اتّصال باشدد ،دمبدهدم بدا وی در سدخنیم و یگانده و متّصدلیم ،در
خموشی و غیبت و حضور ،بلكه در جنگ هم به همیم و آمیختهایدم .اگرچده مشدت
برهم میزنیم با وی در سخنیم و یگانه و متّصدلیم .آن را مشدت مبدین .در آن مشدت
مویز باشد .باور نمیکنی؟ باز کن تا ببینی ،چه جای مویز چده جدای دُرهدای عزیدز»
(مولوی 50 :1369 ،و .)51

د در رابطة دیوانه با خ دا هم آشتی هست و هم جنگ؛ هم جدّی وجود دارد و هم
شوخی؛ گاهی با هم قهر می کنند و گاهی با هم مزاح؛ این رابطه را جز دوستانه چه
میتوان نامید؟ دیوانه همانطور که از وابستگیهای دنیایی و مادّی بریده از وابستگیهای
مفرط به خدا و مسائل دینی نیز تا حدودی فاصله گرفته است تا جایی که گاهی از خو ِد
خدا هم دل میپردازد:
دل بپردازند خوش از کردگار
چون شود از درد دلشان بیقرار
(مصیبتنامه)411 ،

 5-1توضيح و تبيين گفتارهاي برجستة ديوانگان با خداوند

دیوانگان از همه چیز آزادند .آنها به آن نوع از آزادی رسیدهاند که «هویّت وجودی»
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چون نمیبینند غیری جز مجاز

جمله زو شنوند و زو گویند باز
(مصیبتنامه)310 ،

گستاخی دیوانگان با خدا نهتنها مذموم و بیادبی نیست ،بلكه نشانة وابستگی و
پیوستگیِ آنها به خداست و بر نزدیكی رابطه داللت میکند؛ چنین سخنانی حاکی از
نبودِ فاصله بینِ آنهاست؛ زیرا «فاصلهای که عاقالن میانِ خود و خدا احساس میکنند،
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خود را درک میکنند و میتوانند «زبانِ مستقل» به خود را داشته باشند که متمایز از
دیگران است .اگر «هر گفتاری نشانههایی از گویندة آن دارد» (اخوت ،)191 :1371 ،زبان و
گفتار دیوانگان نیز نمودِ عینی از شخصیّتِ آنها به شمار میرود .گفتارِ آنها زندگی و
هویّتِ وجودیِ آنهاست؛ وارستگی آنها از دلبستگیها ،کامالً در زبان و ارتباطات زبانی
ق
جلوهگر است .در نتیجه همان طور که بوبر در زندگی با حیثیاتِ روحانی قائل به خل ِ
زبان است (بوبر )152 :1380 ،در رابطة دیوانگان با خداوند نیز زبانی مستقل ایجاد شده
است که در نظر دیگران گستاخانه و بیادبانه جلوه میکند ،امّا برای آنها و خدا دوستانه
و صمیمی است؛ چون «در اظهارات این دیوانگان اغلب عشق به خدا به عنوان عامل
اصلی به چشم میخورد» (ریتر ،1374 ،ج« .)248 :1گفتاری که این گونه اشخاص
(دیوانگان) خود را مجاز به آن میدانند برای اشخاص عادّی مجاز نیست و از ح ّد
ایشان فراتر است» (همان .)245 ،دیوانگان با خدا به وحدتی رسیدهاند که در آن امتیازها
برداشته شده است .در چنین ارتباطی آنها با زبانی با خدا صحبت میکنند که دو دوست
با هم؛ زیرا هرچه رابطه نزدیكتر و صمیمانهتر باشد ،زبان نیز حالت دوستانهتر و
غیررسمیتر به خود میگیرد .در نتیجه باید گفت گفتار و عمل ،نمودِ عینی رابطه است.
مارتین بوبر بر این باور است که انسان میتواند با خدا رابطة مطلق داشته باشد که در
آن احساس اتكا کند؛ اتكا به نیروی عظیمی به نام خدا .این رابطه به انسان احساس
آزادی میدهد و انسان در این رابطه تصوّر نمیکند که مخلوق بودنِ او محدود کنندة
خالقیّت است (بوبر . )130 :1380 ،رابطة دیوانگان با خدا از نوع رابطة همپایگی است که
در آن شوخی ،مزاح و طنز مایههای زبان ارتباطی به شمار میرود؛ زیرا بین آنها و خدا
واسطهای زایل شده است که باعث ایجاد فاصله و محدودیّتِ رابطه و مقیّدبودنِ زبان و
گفتار میشود:
قولِ ایشان الجرم بس راستست
واسطه این قوم را برخاستست

دیوانه نمیکند و همین احساس نزدیكی است که عطار از آن به عشق تعبیر میکند»
(پورنامداریان.)13 :1382 ،

140


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره،48تابستان 1394

140
140

دنیای دیوانگان به دنیای کودکی شباهت بسیاری دارد .ویژگی زبانِ کودکان این
است که با همه به یك شكل و سیاق صحبت میکنند؛ چه با بزرگساالن و چه با
کودکان همتای خود .کودک اگر بخواهد با خدا صحبت کند به همان سادگی با خدا
گفتوگو میکند که با مادر ،عروسك و اسباببازیهایش .ذهن و فكر او آلودة امتیازها،
قراردادها و مناسبات نشده است تا در هر موقعیّت و وضعیّتی به زبان دیگر متوسل
شود .دنیای کودک ،دنیای سادگی و معصومیت است؛ همه چیز و همه کس را یكرنگ
میبیند .دیوانگان در آثار عطار نیز گویی به دنیای کودکی بازگشتهاند .آنها چون امتیازها
و طبقهبندیها را نادیده میگیرند با همه با یك زبان صحبت میکنند .افرادی که با خدا به
صورت رسمی سخن میگویند ،نسبت به دیوانگان ،که با خدا دوستانه و کودکانه
صحبت میکنند در مرتبة پایینتری از رابطه قرار دارند .ذهن و فكر دیوانگان عاشقانه
است؛ عبادت و پرستش آنها نیز عاشقانه است و به طور کلّی دنیای آنها عاشقانه است؛
در نتیجه گفتوگوی آنها با خدا نیز باید متناسب با ذهن آنها باشد؛ یعنی عاشقانه.
انسانها هر چقدر همدیگر را دوست داشته و عاشق هم باشند ،گهگاه در موقعیّتهایی
از دست یكدیگر ناراحت و دلخور میشوند .امّا این ناراحتی و عصبانیّت موقتی و
زودگذر است .ناراحتی دیوانگان از دستِ خدا نیز اینگونه است .همین که آنها
ی
می توانند ناراحتیها و دلخوریهایشان را براحتی و آزادانه بر زبان بیاورند ،نشانة نزدیك ِ
رابطه و صمیمیت آنها با خداوند است.
 .6تفاوت زمينهها و نقش آن در كيفيّتِ برداشتِ افراد از گفتار ديوانگان
باختین 10برای هر گفتاری «زمینة غیر زبانی» یا «بخش ضمنی گفتار» قائل است که در
آن دو طرفِ سخن کامالً بر معنا و مفهوم کالم اشراف دارند« .زمینة غیر زبانی متشكل
از این عناصر است .1 :افق مكانی مشترک همسخنان  .2دانش مشترک از موقعیّت
موجود و فهم آن  ..3ارزیابی مشترک از موقعیّت موجود» (به نقل از تودوروف.)88 :1377 ،
در گفتار دیوانگان با خدا ،اطرافیانی که به انكار و سرزنش آنها میپردازند ،هیف
آگاهیای از زمینة غیرزبانیِ ارتباطِ آنها با خداوند ندارند و گفتارهای دیوانگان را از
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نتيجهگيري
مهمترین نكاتی که به عنوان نتیجة این نوشتار میتوان بدانها اشاره کرد به صورت
گزارههایی در زیر ذکر میشود:
د دیوانگان در آثار عطار شخصیّت واالیی دارند .آنها از هر محدودیّتی آزادند؛ آزاد
از نام و ننگ ،آزاد از تكلیفها و مجازاتها .بنابراین چون در قید و بند هیف مناسبتی
نیستند و هر چه خواستِ درونیِ آنها باشد بر زبان میآورند در مقابل پادشاهان،
سخنانی را بر زبان میآورند که برای دیگران در آن موقعیّتها میسر نیست.
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زمینة غیرزبانیِ رابطة خود با خدا مینگرند؛ به همین دلیل است که در داستانِ بُرخ
اسود ،هنگامی که موسی قصد آزارِ برخ میکند ،جبرئیل از طرف خدا به موسی میگوید
که تو از رابطة ما خبر نداری .ارزیابی خود دیوانگان و عطار ،همانند خوانندگان از
چنین سخنانی با ارزیابی اطرافیانِ آنها متفاوت است .گفتارهای دیوانگان در زمینة
خاصّی است که حالت دوستانه به خود گرفته است .این گفتارها چون از یك طرف از
زبان دیوانگانی بیان شده است که عارفانی وارسته و حقیقتجو هستند و از سوی دیگر
قرار دارد ،بر رابطة دوستانه و عاشقانه
در چهارچوب عرفان و در حالت مشخ
داللت میکند .حال فرض کنیم ،اگر دیوانگان شخص ّیتِ عرفانی نمیداشتند و چنین
گفتارهایی نیز از شخصیّتهای دیگری مطرح میشد که فاقدِ ویژگی دیوانگان میبود و
در کتابی غیرِعرفانی ذکر میشد که به خداشناسی و حقیقتجویی هیف ربطی
نمیداشت ،آن وقت میتوانستیم بگوییم این سخنان بر رابطة دوستانه و عاشقانه بین
گوینده و خداوند داللت میکند .در نتیجه ،گفتارهای دیوانگان بدین دلیل متعالی جلوه
میکند که از بافتی عرفانی و موقعیّتهای معنوی نشأت گرفته است .تودوروف  11در
گسترش و شرح نظر باختین میگوید« :گفتار ،حاصل ارتباط متقابل گوینده با شنونده
است و گوینده پیشاپیش واکنش شنونده را در فعالیّت کالمی خود دخالت میدهد»
(همان .)90 ،خود دیوانگان در مقام گوینده بر احوال خداوند آگاهی دارند و میدانند که
خدا نهتنها از سخنان آنها آزردهخاطر نمیشود بلكه باعث خندة لطف و عنایتِ خود
می داند .اوج رابطة دیوانگان با خداوند زمانی مشخّ میشود که خواننده درک کند که
خودِ خدا از چنین شیوة گفتارِ الاباالنه خوشش میآید.
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د رفتاری که از آنها سرمیزند به ظاهر خالف عقل و عرفِ جامعه است ،امّا حاوی
معنا و مفهومی خاص است؛ یا اعتراضی به اوضاع اجتماعی ،و یا بازگوکنندة افكار و
اندیشههای آنها ،و یا حكایتِ شكایتهای آنها به خداوند است.
د گفتارهای دیوانگان با مخاطب برای خواننده جذابیّت خاصی دارد .این جذابیّت
ناشی از عدم تناسب آن گفتارها با موقعیّت و جایگاهِ مخاطب است .از دید اجتماعی و
سلسلهمراتب ،رابطة آنان با صاحبانِ قدرت جزء روابط ناهمپایه به شمار میرود.
بنابراین انتظار این است که در تعامل و گفتارها ،الزامات و اصول حاکم بر رابطه را
رعایت کنند ،امّا آنها بدون توجّه به این الزامات ،سخن میگویند و رفتار میکنند .در
واقع آنان در گفتوگو با حاکمان از الگوهای بیانیای استفاده میکنند که با منزلت
اجتماعیِ مخاطب هیف تناسب و سنخیتی ندارد.
د چون دیوانگان الزامات و زمینههای حاکم بر تعامل را رعایت نمیکنند و رفتاری
خارج از اصولِ متناسب با موقعیّتِ تعامل انجام میدهند که جایگاه و مقام مخاطب
اقتضا میکند ،گفتارهای آنان با ارباب قدرت خالف انتظار و عادت جلوه میکند .این
عدم توجّه به موقعیّت پادشاهان و صاحبمنصبان به نوعی شكستن و بیارزش کرد ِن
قدرت و ارزشهای آنهاست .هدف اصلیِ آنها سلبِ ارزش از مواردی است که در
جامعه تبدیل به هنجار شده است.
د سخنانِ بیباکانة دیوانگان با خداوند نیز تحت تأثیر رابطة دوستانهای است که با
خدا برقرار کردهاند .در واقع گفتارهای گستاخانه و بیپروایانة آنان با خداوند بر
ی متفاوت آنان داللت دارد .تصورّی که از خدا دارند به گونهای است که بیان
خداشناس ِ
چنین گفتارهایی نهتنها لطمهای به رابطة بنده و معبود و جایگاه آن دو نمیزند ،بلكه
نشانة پیو ستگیِ دائم و رابطة عاشقانة آنها با هم است .دیوانگان با چنین گفتارهایی به
رابطة خود با خدا رنگ و بوی صمیمیت و دوستانه بخشیدهاند که در زبان این نوع
رابطه ،مزاح ،شوخی و شكایتِ همراه با طنز از نشانههای وابستگی است.
در واقع زبان خاصّ دیوانگان در گفتوگو با مخاطب بویژه گفتارهای دوستانة آنها
با خداوند کامالً با شخصیّت و عنوانی که دارند ،در تناسب است.
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پينوشت

خدا به قطع رابطه با دنیا میانجامد و بالعكس ،پیوسته در پی ایجاد فاصله بین خود و دنیا است و
به عزلتگزینی و دنیاگریزی روی میآورد .در واقع عارف برقراریِ رابطه با خدا و دنیا را که قابل
جمع نیست ،مخالف هم میداند .بنابراین میتوان گفت رابطة عارف با دنیا رابطه «تقابلی ،انفصالی
و انقطاعی» است .امّا رابطة او با خدا «طولی و اتّصالی» است .عنوانِ «طولی و اتّصالی» از سخن
موالنا در فیهمافیه استنباط شده است« :ما را با آن کس که اتّصال باشد دمبهدم با وی در سخنیم و
یگانه و متّصلیم ،در خموشی و غیبت و حضور ،بلكه در جنگ هم به همیم و آمیختهایم .اگرچه
مشت برهم میزنیم با وی در سخنیم و یگانه و متّصلیم» (مولوی 50 :1369 ،و .)51
3. other-raising
4. self-lowering
« .5شكل بیانی گفتار یعنی آننه به واقعیّت زبان وابسته است ،جریان اجتماعی آن است .زبان پدیدهای
اجتماعی د ایدئولوژیك است که شدیداً تحت تأثیر اوضاع مادی و اجتماعی است» (غالمحسینزاده،
.)76 :1387
 .6عنوان کتابی از ابوالقاسم نیشابوری که در آن حكایات بسیاری دربارة دیوانگان آمده است.
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1. Roman Jakobson
 .2انسانها تا زمانی که ارتباط برقرار نكنند ،هیف شناختی در آنها شكل نمیگیرد .معرفت و شناخت
حاصل تعامل و ارتباط است؛ زیرا «موضوع و مسئلة ارتباط و رابطه از آن چنان ماهیّت عمیق و در
عین حال عامی برخوردار است که ما اعمال وجود و تأثیر وجودی آن را در تمام پهنههای هستی
(اعم از جهانی یا انسانی ،مادی یا معنوی و عینی یا ذهنی) و به انواع و انحای مختلف مشاهده
میکنیم» (آشتیانی .)98 :1376 ،اندیشیدن نیز برقرار کردنِ رابطه است .وقتی انسان به موضوعی
میاندیشد با آن وارد رابطهای میشود که از طریق آن رابطه ،معنا و مفهومی از آن موضوع در ذهن
او شكل میگیرد (غالمحسینزاده .)111-108 :1387 ،عرفان نیز رابطه است؛ رابطة انسان با
خودش ،با خدا و با حقیقت .وجود این سه با هم است؛ تحقّق هر کدام از آنها دیگری را در پی
دارد .در واقع عارفان زمانی میتوانند شناختی از خدا و منِ حقیقی خود حاصل کنند که با آن دو
تعاملِ فكری و روحی داشته باشند و به برقراریِ رابطه بپردازند؛ همان مسئلهای که باختین بدان
اشاره کرده است« :موجودیت انسان (موجودیت درونی و بیرونی او) عبارت است از ارتباط ژرف.
بودن یعنی ارتباط حاصل کردن( »...به نقل از تودوروف .)183:1377 ،بوبر نیز گفته است که
«اشخاص از طریق ورود به رابطه با دیگر اشخاص واجد شخصیّت میشوند» (بوبر.)111 :1380 ،
با در نظر گرفتنِ معنای وسیع و کلّی از واژة رابطه (نه صرفاً رابطة کالمی) نكوهش عارف از دنیا
نیز برآمده از رابطه است؛ ستیز او با دنیا خود نوعی رابطه است ،امّا رابطهای منفی؛ چون «کسانی که
کینهتوزی میکنند و نفرت میورزند به رابطهسازی نزدیكترند تا کسانی که نه کینهتوزی میکنند و
نه عشق میورزند» (بوبر .)42 :1380 ،از آنجا که تصوّر عارف بر این است که برقراری رابطه با

 .7برای آگاهی از اصنافی که در آثار عطار مورد انتقاد و اعتراض دیوانگان قرار گرفتهاند ،رک .به
حسینآبادی و الهامبخش 78 :1385 ،تا.99
 .8تمایز اساسی دیوانة عطار با رندِ حافظ هم در این مسئله است که رفتار و پندارِ رند نسبت به هم
کتمانی است .رند رفتاری را انجام میدهد که پندارِ خود او نیست؛ بلكه نمایش تقلبکاریها و
ریاکاریهای افرادِ جامعه است .او به آننه انجام میدهد ایمان ندارد .امّا دیوانه چیزی را انجام
می دهد که بدان ایمان دارد .درست است که هر دو در انتقاد کردن از جامعه با هم اشتراک دارند
شیوه و روشِ آنها با هم متفاوت است .بینِ عمل و گفتار رند با باور و پندار او «رابطة تضادی»
برقرار است .او ریا میکند تا ریای دیگران را نشان دهد ،خود اعتقادی بدان ندارد .امّا دیوانه به
جای اینكه با تقلید کارهای دیگران ،نادرستی آن رفتار را نشان دهد ،رفتاری را که باور واقعی
اوست انجام میدهد تا در مقابل کارهای دیگران ناهنجار و غیرعادی جلوه کند .هویّت و شخصیّت
رند آن طوری نیست که نشان میدهد و بیان میکند .امّا هویّتِ دیوانه همان چیزی است که در
ظاهر نمایان است .از این رو زبانِ رفتاریِ رند «تضادی و ریایی» است ،امّا زبانِ رفتاریِ دیوانه
«مستقیم» است.
9. Martin Buber
10. Mikhail Bakhtin
11. Tzvetan Todorov
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هاله كياني*

دكتر يداهلل جاللي پندري
دانشیار زبان و ادبیات فارسي دانشگاه بزد

چکيده

كليدواژهها :بیژن نجدی ،داستانهای پستمدرن فارسی ،نقد خوانندهمحور ،خوانندة داستان و
نویسندة آن.
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* دانشجوي دكتراي زيان و ادبیات فارسي دانشگاه مازندران
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بیژن نجدی ( )1320-1376از جمله پیشگامان نگارش داستانهایی به شیوة پستمدرن در ایران به
شمار میآید .در این مقاله جایگاه خواننده در داستانهای پستمدرنی از بیژن نجدی همنون
«آرنایرمان ،دشنه و کلمات در بازوی من»« ،دوباره از همان خیابانها»« ،روز اسبریزی»« ،بیگناهان» و
«سرخپوستی در آستارا» بررسی شده است .نجدی در داستانهای خود ،با به کارگیری شیوههایی
همنون مخاطب قرار دادن خواننده و ابهامسازی در تشخی مخاطب داستان برای خواننده ،تكثر
راوی و تغییرات مداوم و بدون قرینة زاویة دید و در نتیجه عدم انسجام متن ،تصویر دنیاهایی متناقض 147
و ارائة انتخابهای متفاوت در مسیر داستان به خواننده ،نگارش اثر به شیوة فراداستان و خودارجاع و 
معلق گذاشتن خواننده میان فضای تخیلی و واقعیت داستانی ،تغییرات بدون قرینة کانونهای روایت و
در نتیجه ایجاد فضاهایی چندبعدی و نگارش پایانی باز و یا فرجامهایی چندگانه برای داستانها ،نشان
میدهد که در نگارش داستانهایش نقشی محوری برای خواننده در نظر داشته اس؛ شیوههایی که در
جهت ایجاد زمینههای تعامل مستقیم خواننده با متن و به مشارکت طلبیدن او در ساختن معنای متن در
داستانهای نجدی به کار رفته است.
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 .1مقدمه
خواننده و نقش او در مطالعات ادبی جدید ،در خوانش و دریافت معنای متن اهمیت بسیاری پیدا
کرده است به گونهای که «خوانندگان» را مقصد نهایی هر متن و هدف از پیدایش آن میدانند .در
این زمینه ،نقد مبتنی بر «واکنش خواننده» با توجه به زمینهسازی عوامل بسیاری همنون
تغییرات اجتماعی جوامع ،یافتههای جدید روانشناسی و تأثیر فلسفههای نوظهور قرن
بیستم (همنون فلسفة پدیدارشناسی و یا نظریة چشمانداز باوری نینه) و به چالش
کشیده شدن قطعیتهای عینی علم در قرن نوزدهم ،پا به عرصة نقد ادبی گذاشت.
منتقدان «نقد خوانندهمحور» در پی یافتن معنا ،نه نزد نویسنده و نه در هزار توی متن،
ی
بلكه در مقصد نهایی آن ،یعنی «خواننده» بودند .داستانهای پسامدرن در بازی زبان ِ
روایت داستان ،خواننده را نیز مشارکت میدهند؛ زیرا معتقدند معنا را نه در «مؤلف» و
نه در «متن» ،بلكه در «خواننده» باید جستجو کرد .خواننده که در رمانهای سنتی و
مدرن ،عنصری منفعل فرض میشد که معنایِ مورد نظر نویسنده در اختیار او قرار
میگرفت ،اکنون باید خالقانه در روایت رمان با نویسنده وارد تعامل شود و در صورتی که
خود را با نویسنده همراه نكند از درک داستان و جریان آن باز میماند .همننین تأکید بر
عدم اقتدار مؤلف و توجه به مشارکت خواننده در ادبیات پستمدرن موجب اهمیت ویژة
«نقد خوانندهمحور» در میان ناقدان این گرایش ادبی شد.
بیژن نجدی ،شاعر ،نویسنده ،و معلم گیالنی متولد  24آبان  1320است .آثار نجدی
زمانی که به چاپ رسید ،بسیار پیشروتر از فضای ادبی زمانة خود بود و روح حساس
او به عنوان هنرمند به دلیل انتقادهایی آزرده شده بود که برخی بر آثار متفاوت و سبك
ویژهی او وارد میدانستند .همسر او در این زمینه گفته است« :پس از چاپ چند شعر و
یكی دو تا از داستانهایش در هفتهنامة «کادح» ،نجدی متهم شده بود که داستاننویسی را
ال داستاننویس نیست .بعد از چندی هم که «یوزپلنگانی که
مخدوش کرده است و اص ً
با من دویدهاند» چاپ شد ،شمشیرها را از رو بستند .روح نجدی آزرده شد و قلم از
انگشتانش فاصله گرفت» (محسنی آزاد.)33 :1382 ،
خالقیتهای او در مباحث زاویة دید و راوی از جمله ویژگیهای برجستة آثار نجدی
است .نجدی با تكثر راوی در داستانها ،همننین روایت داستان توسط راوی غیر قابل
اعتماد ،تداخل روایتها و چرخش در زاویة دید در طول روایت در زمان خود،
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نویسنده ای پیشرو در زمینة نگارش داستانهایی با نگاهی متفاوت به مبحث روایت در
داستان بوده است.
دیگر ویژگی مهم داستانهای نجدی ،که در کنار عواملی دیگر ،آثار او را در سبك
داستانهای پستمدرن قرار میدهد ،توجه به نقش محوری خواننده است .هرچه داستان
پینیدگیهای بیشتری از لحاظ روایی (و محتوایی) داشته باشد ،نشان میدهد که
نویسنده ،مشارکت گستردهتری را برای خواننده در نظر داشته است؛ زیرا داستانی که با
زمانپریشی ،روایتهای هذیانگونه و یا سیالن روایت همراه است دو گونه عمل میکند:
یا خواننده را با خود همراه میکند و قدرت آفرینش و خالقیت معنایی او را
برمیانگیزاند و یا او را از ادامة خواندن داستان منصرف میکند .داستانهای نجدی نیز با
پینیدگیهای روایی ،که در نگارش آنها به کار رفته است ،نشان میدهد که وی در
داستانهای خود خوانندهای فعال را مد نظر داشته است.
شایان ذکر است که نقد خوانندهمحور در عرصة نقد ادبی فارسی کمتر مورد توجه
بوده و داستانهای بیژن نجدی از دیدگاه «جایگاه خواننده» تاکنون مورد نقد و بررسی
قرار نگرفته است.
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 .2نقد خوانندهمحور
در نقد شكلگرا 1و ساختارگرا ،2توجه کامل نقد به «متن» و «شكلِ» آن بود و تمامی
معناها و ارزشها در «ساختار متن» جستجو میشد .نقد شكلگرا به اثر ادبی به عنوان
«شیء هنری مینگریست که زندگی خودش را دارد و از نویسنده/خواننده و زمان
تاریخیای که بدان میپردازد و یا دورة تاریخی نگارش آن مستقل است» (گوربون:1388 ،
 .)446این گروه از منتقدان ،قائل شدن نقشی را برای خواننده در فرایند درک و دریافت
متن نفی میکردند .نقد «خوانندهمحور» واکنشی بود در مقابل گرایش منتقدان شكلگرا
و نقد نو ،که موضعی منفی در زمینة جایگاه خواننده در فرایند نقد برگزیده بودند.
منتقدان نقد نو ،که اندیشههایشان در دهههای 1940و  1950در حوزة نقد ادبی جریان
داشت بر این باور بودند که «معنای همیشگی متن -چیستی متن -تنها در خودِ «متن»
جای دارد؛ معنای آن محصول نیت نویسنده نیست و با واکنش خواننده دچار تحول
نمیشود» (تایسن .)267 :1388 ،این نوع نقد همگام با فضای فلسفی خودنگرانهای که در
اواخر سدة بیستم وجود داشت «با وقوف بر تأثیر مشاهدهگر بر امر مورد مشاهده و
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بدگمانی نسبت به هر ادعایی مبنی بر شفاف بودن معنای گفتمان ،توجه خود را بر
مسائل مربوط به هرمنوتیك معطوف میکند» (مكاریك.)361 :1384،
مطالعات این دسته از منتقدان حوزههای جدیدی را در مطالعات ادبی ،مانند بررسی
تعاملهای میان «متن» و «خواننده» و تأثیرات این تعاملها در ایجاد معنی ،افق انتظارات خوانندگان
در تفسیر متن ،انواع خواننده ،مشارکتهای خواننده در خلق اثر همگام با نویسنده ،روانشناسی قرائت
و مفاهیم دیگری از این نوع را در حوزة نقد ادبی گشود.
منتقدان واکنش خواننده بر این باورند که نمیتوان منكر نقش خواننده در ادراک ما
از ادبیات شد .خوانندگان نقشی منفعل در خوانش اثر ندارند و تنها پذیرندة معنای متن
نیستند ،بلكه به گونهای خالق و فعال و با توجه به پیشینة فرهنگی و تاریخی خود،
معنای متن را بهوجود می آورند .بنابراین از آنجا که خوانندگان مختلف ،پیشینههای
فرهنگی ،تاریخی و «افق انتظارات» گوناگون دارند ،هر متن به تعداد خوانندگان واقعی
و محتمل خود ،تفسیرها و معناهای متعدد و متفاوتی خواهد داشت.
نظریه پردازان نقد مبتنی بر واکنش خواننده بر این باورند که:
 در نقد خواننده محور ،متن از جایگاه اول در تفسیر و تأویل ،تنزل پیدا میکند وپس از خواننده در مرتبة دوم اهمیت قرار میگیرد؛ زیرا این نوع نقد در اقتدار
متن تردید میکند و معتقد است تا زمانی که متن توسط خواننده خوانده نشود،
میتوان گفت به نوعی حتی وجود ندارد.
 خواننده در خلق متن همانند نویسنده نقش دارد و فرایند خوانش متن ،یعنیتعامل میان خواننده و متن؛ این نوع نقد هم متن و هم خواننده را در
چارچوب مفهوم «گفتمان» قرار میدهد.
 معنای متن نزد خواننده است که با توجه به افق انتظارات خود ،پیشینة ذهنی ودانستههای قبلی ،و همننین آرمانهای اجتماعی ،تمایالت فرهنگی -سیاسی،
جامعهای که به آن تعلق دارد و هویت روانی خود ،آن را تداعی میکند و
میآفریند.
 عواملی همنون زبان و قوانین حاکم بر آن ،سنت و نوع ادبی ،فرایند نشر،ویرایش و جهانبینی خاص نویسنده که به متن منتقل میشود ،عواملی است
که در متن وجود دارد و بر خواننده و نوع تفسیر او در کنار عوامل دیگر ،تأثیر
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میگذارد .خواننده ،که از «توانش ادبی» برخوردار است و بر متن تسلط دارد،
نماید (ر.ک .گوربن :1388 ،ص 58تا 446؛ تایسن303 :1387 ،؛
میتواند معنا را مشخ
گرین-لبیهان274 : 1383 ،؛ مكاریك :1384 ،ص  361و .)362
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 .3جايگاه خواننده در ادبيات پستمدرن
گسترش نقد خواننده محور ،همزمان با گسترش پسامدرنیسم در ادبیات است و نوشتن
داستانهایی به سبك پسامدرنیستی که در آنها اقتدار متن و مؤلف مورد تردید قرار
میگیرد و «خواننده» نقش برجستهای مییابد در حیات و گسترش نقد ادبیِ مبتنی بر
واکنش خواننده تأثیرگذار بوده است.
در داستانهای پسامدرنیستی ،نویسنده در تالش است نقش خواننده را از عنصری
منفعل و پذیرا به عنصری فعال تبدیل کند که در آفرینش متن با او سهیم است .استفاده از
شیوههایی همنون گفتوگوی راوی با خواننده در میانة داستان ،شورش شخصیتهای
داستان و سرپینی از سرنوشت مقدری که نویسنده برای آنها رقم زده ،پایانهای چندگانة
داستان و ...از جمله راهكارهای نویسنده در جهت به مشارکت طلبیدن خواننده است.
در آثار پستمدرن ،که دارای ماهیتی منطقگریز هستند و سعی در بر هم زدن رابطة
طبیعی میان دال و مدلول دارند ،نویسنده عامدانه دریافت معنای متن را برای خواننده
دشوارمیسازد .نویسندة پسامدرن بر آن است که متن بر معنایی واحد داللت نكند؛ به
همین دلیل به ساختشكنی در ساحت متن دست میزند .خواننده هنگام خواندن چنین
داستانهایی به بخشهایی برمیخورد که پیشفرضها و یافتههای پیشین او را نقض میکنند.
داستان پستمدرن همننین عواملی را که الزمة ساختن جهانی همانند جهان واقعی و یا
رسیدن به واقعیت انسجامیافته در ذهن خواننده است در اختیار خواننده قرار نمیدهد.
در این داستانها «چارچوبها صرفاً ساخته میشود که پیوسته شكسته شود؛ بافتها
متظاهرانه ساخته میشود؛ صرف ًا برای اینكه متعاقباً واسازی میشود» (وو.)146: 1390،
داستانهای پسامدرن در صدد ایجاد «توهم واقعیت» در خوانندة خود نیستند -تا بدین
وسیله در جهان خیالیِ داستان غرق شود -بلكه خواننده را درگیر جهان مصنوعی درون
داستان میکنند و نشان میدهند که جهانِ داستان نیز ،که جهانی است برساخته از کلمات
و ساختگی ،خود «ماهیتی وجودی» دارد .خوانندة این داستانها باید این تصور خود را،
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که داستان باید او را به جهانی که در آن زندگی میکند ارجاع دهد ،تغییر دهد و با
فضایی تازه آشنا شود که خود نیز میتواند جزء شخصیتهای آن باشد.
خواننده در داستانهای پسامدرن درمییابد که میتواند با خالقیتها و تصویرسازیهای
خود ،داستان را کامل کند و دنیایی بیافریند که تا پیش از این وجود نداشته است.
نویسندة پستمدرن از خواننده میخواهد که از حالت اطمینان و آسودگیِ منفعالنهای
که تا پیش از این در خواندن داستان داشته است ،بیرون بیاید؛ در روند پیشرفت داستان دخالت
کند و با ایفای نقشهایی که نویسنده با «دراماتیزه کردن» (نمایشی کردن) نقش خواننده ایجاد کرده
است در ساختن معنای داستان مشارکت کند.
داستانهای پسامدرن گاه به گونهای نوشته میشود که در آن ،فصلهای مختلف داستان
از منطق و توالی مشخصی پیروی نمیکند و در نتیجه خواننده میتواند مدخلهای متفاوتی را
برای ورود به اثر انتخاب کند؛ بدین ترتیب« ،طرح داستانی» که تا پیش از این عنصری
ساختاری و مهم در مباحث داستاننویسی به شمار میآمد در داستانهای پستمدرن فاقد
جایگاهی ویژه میشود .خوانندة چنین داستانهایی« ،حتی زمانی که به تعامل مستقیم با
شخصیتهای داستان و فضای متن کشیده میشود ،نویسنده او را درگیر ماجراها میکند،
مستقیماً از او اظهار نظر میخواهد و به گونهای خواننده ،خود شخصیتی در داستان
میشود» (نجومیان.)47 :1384 ،
 .4بررسي جايگاه خواننده در داستانهاي پستمدرن بيژن نجدي
در ادامه به بررسی جایگاه خواننده در داستانهای پستمدرن نجدی و شیوههایی
میپردازیم که او در مسیر «قائل شدن جایگاهی ویژه برای خواننده» در آثارش به کار
گرفته است.
 4-1شيوة اتصال كوتاه و خواننده

در داستان مدرن نهایت کوشش نویسنده بر این بود که فاصلة زیباییشناختی بین «جهان
داستانی» و «جهان واقعی» حفظ شود؛ به طور مثال «گوستاو فلوبر» در نامهای به «ژرژ
ساراند» (نویسندة فرانسوی )1804-1876:این گونه بر حفظ این فاصلة زیباییشناختی تأکید
میکند« :این كه گفتم آدم نباید با قلبش بنویسد ،منظور من این بود که آدم نباید خودش
را شخصاً وارد صحنه کند .من بر آنم که هنر متعالی پدیدهای علمی و غیرشخصی
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است» (فلوبر .)447 :1380 ،واکنش دیگر را در نوشتة «گی دو مو پاسان» دربارة نوشتههای
«فلوبر» میتوان دید:
پس فلوبر پیش و بیش از هر چیز ،هنرمند است .فلوبر هرگز واژة «مرا» و «من» را بده
زبان نیاورد ،هرگز وسط کتاب با مخاطبانش حرف نمیزند یا در پایدان کتداب بدرای
آنها دست تكان نمیدهد و هرگز بدر کتدابش مقدمده نمدینویسدد .او نمدایشدهنددة
عروسكان بشری است و عروسكان میباید به زبدان او سدخن بگویندد و هدیف نبایدد
کسی بتواند سرنخها را دنبال کند و دریابدد صددا ،صددای کیسدت» (موپاسدان:1380 ،
.)429
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این در حالی است که در داستانهای پسامدرن ،فاصلة زیباییشناختی میان جهان متن
و جهان واقعی به طور مداوم تغییر میکند و نویسنده با نشاندادن صحنههایی متفاوت و
گوشههایی مختلف از متن ،خواننده را در سردرگمی رها میکند.
در این شیوه ،که از آن به «اتصال کوتاه» تعبیر شده است با تغییر نگرش نسبت به
«واقعیت بیرونی» و «اقتدار مؤلف» همننین با توجه به نقش محوریای که برای
«خواننده» در ادبیات پسامدرن در نظر گرفته شده است ،مؤلف فاصلة میان جهان
داستانی و دنیای بیرون متن را پیوسته به هم میزند و طی روایت داستان ،بارها از جهان
متن به جهانی که خواننده در آن مشغول خواندن داستان است سرک میکشد .این
تمهیدات شامل نوشتن جمالتی در زمینة چگونگی شكلگیری مكانها و شخصیتها در
ذهن نویسنده ،مخاطب قرار دادن خواننده هنگام روایت ،گفتوگو با شخصیتهای
داستان و گفتوگوی شخصیتهای داستان با نویسنده دربارة رضایت و یا عدم رضایت
از نقش آنها در داستانمیشود.
در داستان «یك سرخپوست در آستارا» از مجموعة «دوباره از همان خیابانها»،
نجدی در سطر سوم داستان ،ماهیت داستانی و تصنعی متن را برای خواننده روشن
میکند .در این داستان از ابتدا تا سطرهای پایانی ،خوانندهای که برای نخستین بار
داستان را میخواند ،تصور میکند در قسمتهایی از متن –که با لحن خطابی توسط
راوی روایت میشود و راوی با مخاطب مشخصی گفتوگو میکند -روی سخن
نویسنده با اوست .اما در پایان داستان ،نویسنده ،مخاطب را آشكار میکند و مشخ
میشود او در حال روایت داستان برای همسرش بوده است« :بنه صیادها برای گرفتن
ماهی به دریا نمیروند (رودخانه چرا) آنها کنار دریا روی ماسه جایی که کف دهانش

را باال میآورد (ديدي كه) بازی میکنند ...عجیب اینكه ماهیها بلد نیستند جیغ بكشند...
(فقط ما آدمها میدانیم که میمیریم ،ميفهمي كه) چند قطره باران مرر را دو سه قدم
ب
از ماهیها دور میکند ( »...نجدی )3 :1390 ،و در پایان داستان ،آشكار میشود که مخاط ِ
راوی همسرش بوده و او در حال روایت ماجرا برای وی بوده است« :اینه که هر چی از
مرتضی...از سرخپوست...از کردها یادم مونده دارم برات میگم «بنويس پروانه ،تو رو
خدا بنویسش» میبینی که من دستهام این جوریه ،پروانه تو رو خدا بنویسش» (همان،
.)12
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داستان «استخری پر از کابوس» (از مجموعه داستان یوزپلنگانی که با من دویدهاند)
توسط دو راوی بازگو میشود که به شكلی متداخل آن را روایت میکنند .داستانهایی
که روایتی پینیده دارند ،خواه ناخواه با تكیه بر مشارکت خواننده نوشته میشوند؛ زیرا
خواننده باید با درایت با داستان همراه شود تا بتواند خط سیر روایت را از میان قطع
شدنهای مداوم روایت اصلی توسط روایتهای دیگر ،دنبال کند .در این داستان ،راویِ
دانای کل هنگام تشریح فضا و موقعیتهای داستان ،توضیحاتی را نیز داخل پرانتز بیان
میکند و گویی خواننده را مورد خطاب قرار میدهد« :بعد از بیست سال ،مرتضی در
همان اولین روزی که دوباره وارد زادگاهش شد به جرم کشتن یك قو (او را ديده
بودند كه قوي مردهاي را از پاها گرفته ،گردن بلند قو آويزان بود ،نوك قو روي
سفيدي بر

خط ميانداخت) بازداشت شد» (نجدی .)13 :1389،و یا در این نمونه« :در

سرتاسر راهی که تا شهربانی یخ بسته بود (گاهي هم يخ ميشکست و پوتين پاسبانها
را پر از آب ميكرد) هیف کدام از پاسبانها (دو نفر بيشتر نبودند) به دستهای مرتضی،
دستبند نزدند» (همانجا) .گویی راوی دانای کل در حال روایت داستان است و «نویسندة
ضمنی» ،3این توضیحات را برای آگاهی بیشتر خواننده ،در میان روایتِ راوی وارد
میکند.
 4-2فراداستان و نفش خواننده

فراداستان 4اصطالحی است که نخستین بار «ویلیام گس» رماننویس و منتقد امریكایی
در سال  1970در یكی از مقاالتش آن را به کار برد (وو .)9: 1390 ،فراداستان نوعی از
داستان پست مدرنیستی است که تصنعی بودن جهان داستان و عدم ارجاع این جهان به
دنیایی بیرون از جهان متن را با شگردهای مختلفی نشان میدهد .فراداستان راویای
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دارد که دربارة روشهای داستانگویی و تمهیدات خلق اثرش مینویسد و ماهیت داستان
را این جستجوهای روایی تشكیل میدهند .راوی ،گاه دربارة اینكه هر یك از
شخصیتهای داستان چگونه در ذهن او شكل گرفتهاند در خالل روایت داستان سخن
میگوید؛ از مكانهای داستان و اینكه چگونه به خلق آنها رسیده است؛ شخصیتها را در
حالی که از او سرپینی میکنند به نمایش می گذارد و خود را در برابر طرح پایانی
منسجم برای داستان ،مردد نشان میدهد .بنابراین فراداستان کاوشی دربارة روایت
محضِ داستان است؛ روایتی است دربارة چگونگی نوشته شدن داستان .استفاده از چنین
شیوهای در خلق داستان ،قائل شدن نقشی محوری را برای خواننده در نگارش اثر
نشان میدهد؛ زیرا نویسنده عامدانه در فضای میان روایت تصنعی داستان و روایت
داستانیِ آن پیوسته در حرکت است و در این رفت و آمدها ،خواننده را از اتخاذ
موضعی مطمئن و تصوّر دنیایی منسجم در خوانش متن برحذر میدارد.
«دوباره از همان خیابانها» داستانی است با ویژگیهای فراداستانی .شخصیت داستان از
نقشی که در داستان داشته است جدا میگردد؛ «تن به خواست راوی نمیدهد و در
طول داستان برای خود سرنوشتی دیگر میتند» (رستمی)120:1382 ،؛ بدین ترتیب ماهیت
تصنعی داستان برمال میشود« :در را باز کردم .پیرزن داشت میافتاد .بلندتر از آن بود

«پیرزن زیر بغلم را گرفت .تا به درِ خانه برسیم ،هدوا کدامالً تاریدك شدد .از حاشدیة
سنگفرش حیاط گذشتیم .طناب رخت از روی حوض رد شده بدود .کندار هدره یدك
تشت مسی بود پر از تاریكی .اتاق بوی غذای پس مانده را مدیداد .پیدرزن چدراغ را
روشن کرد .روي تشکچه كنار كاغکهاي پراكنده نشستم .به پیرزن گفدتم پنجدره را
ببندد و پرده را بیندازد و لگن استفراغ را ببرد خالی کند .بعد گفتم برای شستن ظرفها
یك کتری روی اجاق گاز بگذارد .بعد گفتم به طرف تختخدواب بدرود .بعاد گفاتم
بالش را از روی دهان پیرمرد بردارد .پیرزن بالش را برداشدت و از شدوهرش پرسدید:
حالت خوب است؟ گفت :بله .پیرزن گفت :جاییت درد میکندد؟ گفدت :نده .پیدرزن
گفت :چیزی میخواهی؟ گفت :آره گشنمه .کندار کاغدذها نشسدتم تدا پیدرزن دو تدا

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره ،48تابستان 1394

كه من نوشتهام .روی گریة چشمهایش عینك دودی زده بود .هرگز او را در ذهنم
عینكی ندیده بودم» (نجدی)62:1390،؛ سپس روایت با گفتوگوی نویسنده و شخصیت و
بازگشت شخصیت به صحنة اصلی داستان ادامه مییابد و با تغییر سرنوشت پیرزن و
پیرمرد به پایان میرسد:
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تخممرغ را نیمرو کند .باید لباسهایش را با یك پیراهن آبی عوض کنم و روسریش را
با یك روسری گلدار کشمیر (نجدی.)69:1390،
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تكرار فعلِ «گفتم» میتواند نشانهای باشد که نویسنده در روایت قرار داده است تا
تأکید کند اوست که مقدرات داستان را تعیین میکند و با این قهرمان داستان از او
ی
خواسته است تا سرنوشت مقدر او را تغییر دهد؛ باز هم نویسنده است که چیست ِ
سرنوشت جدید را در بسترِ روایت داستانی تعیین میکند .جملة «روی تشكنه کنار
کاغذهای پراکنده نشستم» نیز گریزی است از فضای داستانی به فضایی که نویسنده در
آن در حال خلق داستان است .نویسنده با درآمیختن مرزهای واقعیت بیرونی و واقعیت
داستانی که نگاشته است ،روایتی را دربارة چگونگی روایتِ داستان بازگو ،و بر
صناعتمند بودن داستان تأکید میکند؛ بدین ترتیب خواننده ،که در ابتدای داستان با
دنیایی داستانی و خیالی روبهرو شده بود در ادامه با واقعیتی داستانی روبهرو میشود و
دو دنیای متفاوت از خوانش اثر در ذهن او ایجاد میشود.
داستان ناتمام  A-Bاز جمله دیگر داستانهای بیژن نجدی است که به شكل
فراداستانی نگاشته شده و ناتمام مانده است .در این داستان حضور نویسنده در
قسمتهای مختلف داستان به چشم میخورد .نویسنده در شرح ماجرای سفر
اعتصامالسلطنه به نخجیرکالیه میگوید:
اینكه در راه به آنها چه گذشت به ما مربوط نمیشود و یا الاقل در داستان کوتاه نباید
وارد چنین جزئیات کسلکنندهای شد؛ حتی اینكه در کوه بین طوفدانی از بدرف کتدان
پایانناپذیری را روی جاده انداخته بود یا اینكه چقدر اعتصام با دیدن باغهای زیتدون
منجیل شگفتزده شد یا اینكه وقتی که دیدد از آن همده درخدت حتدی یدك زیتدون
آویزان نیست ،آیا مسئلهای است که مدن بنویسدم و مدن و شدما بده آن فكدر کندیم؟
(نجدی)83: 1380 ،

حضور نویسنده و مخاطب قرار دادن خواننده در این داستان ،توهم واقعیت را در
داستان بر هم میزند؛ به طور مثال نویسنده در میان روایت داستان اینگونه فضای
رئالیستی داستان را به فضایی فراداستانی مبدل میکند« :از حاال تا لحظهای که رئیس
بلدیه اعتصام را تا کنار پله کالسكه بدرقه و سفارش کند که مبادا به چوبهای پل
نخجیرکالیه اعتماد کرده و با کالسكه از روی آن رد شوند ،شما فرصت دارید که
سیگاری آتش زده و یك بار دیگر داستان را تا اینجا در ذهنتان مرور کنید .میبینید که

بررسي جايگاه خواننده در داستانهاي پستمدرن بيژن نجدي
هیف حادثهای اتفاق نیفتاده؛ نه جلوهای از عشق در آن بوده و نه اندوهی( »...نجدی1380،

 .)83:بنابراین فراداستان روایتی است دربارة چگونگی نوشته شدن داستان .در چنین
فضایی ،خواننده میان وارد شدن به یك فضای خیالی ،آنگونه که از داستان انتظار
میرود و یا وارد شدن به داستانی معلق میماند که جهانی «تصنعی» و «داستانی» را
روایت میکند.

جوشكی 38 :1389 ،تا .)44

در داستان «یك سرخپوست در آستارا» نجدی با دادن نشانهای به خواننده ،راوی را
شخصیتی غیر قابل اعتماد تصویر میکند« :من بهش کمك کردم که بتونه موهاشو از
پشت ببنده؛ یه ذره علف هم داشتم که با هم کشیدیم؛ اومدنی این شیشه را به من داد»
(نجدی )4 :1390و بدین ترتیب خواننده را تا پایان داستان در این تعلیق قرار میدهد که
آیا داستانی که توسط چنین فردی-که نمیتوان چندان به او مطمئن بود -روایت
میشود ،میتواند واقعیت داشته باشد یا خیر.
هنگامی که راوی غیر قابل اعتماد باشد ،فهم نسبی داستان نیز با چالش روبهرو
خواهد شد و خواننده ناچار به مشارکت در متن و دریافت معنای واقعی متن از البهالی
گفتارهای متناقض راوی میشود.
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 4-3خواننده و راويان غير قابل اعتماد
راوی طبق انتظار و قاعده ،باید خواننده را بدرستی با ساختار داستان ،ویژگیهای
شخصیتها و روند روایت داستان آشنا کند .اما گاه نویسنده روایت را به راویانی میسپارد
که به دالیلی از درک درست ماجراها عاجزند و در نتیجه خواننده نمیتواند به آننه آنها از
محتوای داستان روایت میکنند ،اعتماد کند .راویِ نامعتبر کسی است که «نگرش او بر
خالف نویسندة ضمنی باشد؛ آن که معیارهایش متفاوت با معیارهای نویسندة ضمنی باشد و
آنکه شیوة سخن گفتنش از اعتبار گفتههای او بكاهد» (اف.نونینگ .)42 :1389 ،نویسنده به
منظور توجیه غیر قابل اعتماد بودن راوی و تفسیرهای گمراهکنندة او ،معموالً راوی را
در قالب شخصیتهایی کندذهن ،دارای اختالالت روانی ،دروغگو و  ...ترسیم میکند؛ به
طور مثال در رمان «همنوایی شبانة ارکستر چوبها» اثر رضا قاسمی ،راویِ نامعتبر با
ویژگیهایی همنون وقفههای زمانی ،پارانویا و دروغگویی روایت شده است (حسنلی،
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 4-4خواننده و تکثر راوي
تغییرات راوی و زاویة دید و حضور راویهای متعدد (چند صدایی) در داستان در جهت
به مشارکت طلبیدن خواننده در روند داستان ،رسیدن به ویژگی عدم انسجام و «از هم
گسیختگی» و تأکید بر وجود چشماندازهای مختلف برای واقعیت انجام میشود.
چندصدایی یا پولیفونی 5اصطالحی است که میخائیل باختین ،منتقد ادبی روس در
زمینة آن مطالعات منسجمی انجام داده است .باختین میگوید« :برای هنرمند نثرنویس،
جهان پر از کلماتِ آدم هایِ دیگر است و او در میان آنها باید راه خود را پیدا کند ب...ت و
باید این صداها را به سطحِ نحوة بیان خودش بیاورد» (الج .)224 :1388،در داستانهای
پسامدرن ،بر خالف داستانهای مدرن ،که داستان از زاویة دید درونی و ذهنی
شخصیتهای مختلف نمایش داده میشود ،تغییرات زاویة دید بدون قرینه و در جهت بر
هم زدن نظم ساختاری و پینیده کردن روند داستانگویی انجام میشود .در این داستانها
اغلب برای خواننده روشن نیست که چه کسی روایت میکند؛ به طور مثال داستان «روز
اسبریزی» (از مجموعة یوزپلنگانی که با من دویدهاند)دو راوی دارد :یك راوی دانای
کل و یك راوی اول شخ که «اسب» است .نجدی در این داستان با آشناییزدایی از
زاویة دید اول شخ و روایت از زبان یك اسب ،داستانی متفاوت میآفریند .در واقع
نجدی از دو زاویة دید،قهرمان داستان  -اسب -را روایت میکند و دو نگاه متفاوت به
یك شخصیت دارد .یكبار شخصیت «از فاصلهای نزدیك با راوی دیده میشود و به
«من» تبدیل میشود و یكبار از فاصلهای دور که به «او» تبدیل میشود» (صادقی:1389 ،
.)132

در داستان «یك سرخپوست در آستارا» تكثر راویها و روایت ماجرای سرخپوست از
زبان خود او به خواننده این آزادی و امكان را میدهد که از زوایای مختلف به موضوع
نگاه کند و به جای اینكه روایت سرخپوست را از زبان مرتضی بشنود ،خود وار ِد دنیای
سرخپوست میشود:
بعد گفته بود که دیگر نمیتواند به یاد آورد چند سدال از تشدییع جندازة مدكکدارتی
گذشته است و حاال دار و دستههای سناتور کجا گور به گور شددهاند .آنها قبيلة مارا
اره كرده بودند .پدربزرگ در اكالهما دفن شده بود و ماادرم در گورساتان داج
سيتي يک قبر خريده بود (نجدی.)5 :1390،
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همانگونه که مشاهده میشود ،تغییر ضمیر از غایب به اول شخ
که خواننده به واسطة آن میتواند تغییر راوی را تشخی دهد.

 ،نشانهای است

عاليه خانم؟ عاليه گفت :طاهر؟ كدام طاهر؟» (همان )22:و به این شكل ،داستان نه تنها
با ارائة معنایی مشخ به پایان نمیرسد ،بلكه پایانبندی آن ،سرآغاز تعلیقی عمیق
برای خوانندگانِ آن است تا از میان تناقضات و دشواریهای متن ،راهی را برای درک
مسیر داستان -بر اساس افق انتظارات خود -انتخاب کنند.
در داستان «یك سرخپوست در آستارا» نیز نجدی دنیای متناقضی را برای خواننده
تصویر میکند؛ زیرا در حالی که در پایان داستان بیان میکند که معجونی که مرتضی از
سرخپوست گرفته بود ،دستهایش را کوچك کرده است در میان داستان این موضوع را
نقض میکند « :نه سال بعد روزی که شنیدم جنازة مرتضی را بیرون از آستارا کنار
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 4-5متن و افق انتظار خواننده
طبق نظریة «افق انتظار» از حیطة زیباییشناسی ،نویسنده متن را مینویسد ،خواننده به
عنوان مقصد نهایی متن ،اثر را دریافت میکند و آن را با توجه به افق انتظار خود مورد
قضاوت قرار میدهد و سپس دربارةزیبایی آن اظهارنظر میکند .طبق نظریة افق انتظار
«رابرت یاس» ،هر خواننده با توجه به فردیت و داشتههایش ،آن چیزی را که خود به
دنبال آن است از میان بی نهایت معانی بالقوة موجود در متن مییابد .در آثار او ،افق
انتظار «به نظامی بیناذهنی یا به ساختار انتظاراتی اشاره دارد که خوانندة فرضی از متنی
مفروض دارد» (مكاریك.)32 :1384 ،
نجدی با از بین بردن «قطعیت»ِ معنای داستان ،خواننده را هدایت میکند تا در انتظار
دریافت معنایی مشخ و حقیقتی نباشد كه از درون متن دریافت شود؛ به طور مثال
در داستان «آرنایرمان دشنه و کلمات در بازوی من» (از مجموعة دوباره از همان
خیابانها) در حالی که داستان با مخاطب قرار دادن شخصی با نام «طاهر» آغاز ،و حتی
دیالوگهایی هم از او در داستان نقل میشود « :باالخره طاهر را توی اتاق پر از دود عالیه
پیدا کردم.ب...ت طاهر پشت سرفههایش سیگار میکشید :آستینتو بزن باال ببینم»
(نجدی)14 :1390،؛ اما در پایان داستان عالیه  -یكی دیگر از شخصیتهای داستان-از
شناختن شخصی به نام طاهر اظهار بیاطالعی میکند ... « :پلیس پیادهرو را از مردم
خالی کرده بود .اتوبوس راه افتاد .بعدش هم ...خوب دیگه ...پس اين طاهر چي شد

رودخانه مرزی ایران و شوروی ،بدون سنگ خاک کردهاند ،قدمزنان به طرف همان
مسافرخانه رفتم كه هرگز هيچ سرخپوستي در آن را با نوك چکمهاش باز نکرده بود.
زیر برف آبشدهای که الی باران میبارید ایستادم .زل زدم به بالكنی که مرتضی سالها
پیش نشانم داده بود» (نجدی .)5 :1390،و بدین ترتیب قابلیت تفسیری متن را افزایش
میدهد .در داستانهای پستمدرن ،یافتن معنای متن ،تنها نزد خوانندگان  -که با افقهای
انتظار متفاوت متن را میخوانند -میسر است؛ زیرا داستان میتواند به تعداد خوانندگان آن
تأویلهای متفاوتی داشته باشد و خواننده میتواند با کشف مناسبات درونی متن به طور
نسبی به معنا یا معناهای نهفته در آن راه یابد.
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 4-6كانون روايت و تأويل خواننده
کانونسازی ،6که یكی از ابزارهای تحلیل روایت است ،بحث در زمینةشیوههای
بازن مایی پیرنگ توسط نویسنده است .گوناگونی کانونهای دید و شكلهای مختلف
ارتباط راوی با کانونساز و زاویة دید از مباحث عمدة کانونسازی است .دو مفهوم
بنیادی در بررسی کانونروایی عبارتاستاز عامل کانونی(مشاهدهگر) و مورد کانونی
(مورد مشاهده) (مارتین .)109 :1386 ،در داستانهای پستمدرن تغییرِ بدون قرینة کانونهای
روایت در ایجاد فضایی چندبعدی و فراهم آوردن زمینة مشارکت خواننده فعال است.
نجدی در داستان «بیگناهان» پیوسته کانون روایت را از بازگوییِ فیلمی که قهرمان
داستان را در خود غرق کرده است به روایت زمانِ حال داستان تغییر میدهد؛ بدین
ترتیب خواننده را درگیر تشخی این دو روایت و دریافت مفهومی میکند که وی از
درآمیختن این دو روایت در نظر داشته است .به تصویر کشیدن درماندگی و استیصال
شخصیت اصلی داستان و در هم تنیدگی زندگی او با جریان فیلم در روایتی
هذیانگونه ،دریافتها و تأویلهای مختلفی را برای خوانندگان میسر میسازد.
در داستان «مرثیهای برای چمن» (از مجموعة دوباره از همان خیابانها)تمام روایت با
زاویه دید دانایکل انجام می شود ،اما کانون روایت در سه مرحله از داستان تغییر
میکند :ابتدا عامل کانونی طاهر است و آننه او میبیند روایت میشود« :طاهر توپی را
دید که جستوخیزکنان از دهان کوچه سمت راست بیرون آمد» (نجدی :1390،ص )8و
پس از اینكه طاهر زیر توپ میزند ،کانون روایت به «باالخان ساعتساز» تغییر میکند:
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باالخان ساعتساز ،که تمام جوانی و چشمهایش را روی دیددن و درآوردن و سدوار
کردن فنر ساعتهای کوکی گذاشته بود ب...ت همین که صداها آرام گرفت بدا چشدمهای
وغزده به اطرافش نگاه کرد و بعد ،از پنجرة شكسته و برادههای شیشده کده بدر کدف
اتاق ریخته بود(...نجدی.)111 :1390،

مرتضی گفت :آن طرف  ...من این طرف بدودم ،آنهدا آن طدرف  . ...اطدراف اسدتخر
آنقدر خلوت بود که فقط پامالدههای مرتضدی روی بدرف راه میرفدت .صددای آب
شنیده نمیشد .قدم به قدم نیمكتی ،کنار استخر نشسته بود و برف نمدیگذاشدت آدم
بفهمد چوبی است یا سنگی یا سیمانی .مرتضی قدمهایش را تندتر کرد (نجدی:1389،
.)17

با اینكه خواننده با این شیوه میتواند درک بیشتری از فضایی یه دست آورد که
داستان در آن روی داده است ،اما قطع شدنهای مداوم گفتههای شخصیتهای داستان و
تغییرات مداوم کانونهای روایی ،او را درگیر شیوة روایی داستان میکند و روایت
داستان به گونهای برجسته میشود .روایتی که گشودن گرههای آن برعهدة خواننده و
توانش ادبی او گذاشته شده است؛ خوانشی که در آن خواننده ،نه تنها از پیرنگ و
محتوای داستان لذت میبرد ،بلكه کشف بازیهای روایی نویسنده و همراهی با او نیز،
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پس از آن که باالخان وعالیه توپ را پشت در میگذارند ،کانون روایت به توپ
تغییر میکند و روایت از دید توپ  -به عنوان عامل کانونی -ادامه و پایان مییابد.
جانبخشی به اشیا از ویژگیهای نویسندگی بیژن نجدی ،چه در داستان و چه در
شعر ،است .در این داستان ،که بیشتر حجم آن به شیوهای واقعگرایانه پیش میرود در
قطعة آخر روایت ،توپ جان میگیرد ...«:باالخره لحظهای رسید که توپ دید میتواند
خودش را به اندازه یك درخت باال ببرد؛ ته کوچه افتاد روی سنگفرش و دوباره پا
شد .حاال دید که میتواند از پنجرههای روشن هم بگذرد» (نجدی .)114 :1390،تغییرات
بدون قرینة کانونهای روایت و بر هم خوردن توهم واقعیت ،خواندن این داستان را به
خوانشی نقادانه بدل میکند.
نویسنده در داستان «استخری پر از کابوس» (از مجموعة یوزپلنگانی که با من
دویدهاند) هنگامی که «مرتضی» در حال تشریح داستان کشته شدن قو است ،روایت
مرتضی را قطع ،و جریان را از دید راوی دانای کل بیان میکند تا خواننده را به فضای
ماجرا نزدیكتر سازد:

جزئی از لذت خواندن داستان به شمار میرود.
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 4-7خواننده و تغيير در زاوية ديد
تغییرات راوی و زاویة دید از جمله شیوههایی است که در رمانهای متأخر مدرن نیز
مورد استفاده قرار گرفته است ،اما تفاوت این شیوه در داستانهای پستمدرن این است
که در این داستانها «چند گانگی منظرهای روایی اساساً با هدف جلب توجه به صنعت
روایتگری» (پاینده )33 :1386 ،صورت میگیرد .تغییرات راوی و زاویة دید در داستانهای
پستمدرن در جهت به مشارکت طلبیدن خواننده در روند داستان ،ر سیدن به ویژگی
عدم انسجام« ،ازهمگسیختگی» و تأکید بر وجود چشماندازهای مختلف برای واقعیت
انجام میشود.
داستان «روز اسبریزی» با دو راوی روایت میشود و نجدی با چرخشهای مداوم
«زاویه دید» و «راوی» به روایت این داستان ،ماهیتی چندوجهی و چندبعدی بخشیده
است .یكی از راویهای این داستان ،قهرمان داستان -یعنی یك اسب -و راویِ دیگر،
راوی دانای کل است .چرخشهای مداوم و بدون قرینه زاویة دید و روایتی «متداخل» در
این داستان ،نشاندهندة این است که نویسنده ،نقشی فعال برای خواننده در خوانش این
متن در نظر گرفته است.چناننه خواننده ،روایت این داستان را با هوشیاری دنبال نكند
و در انتظار به نمایش درآمدن محتوایی روشن از داستان باشد ،نمیتواند خط سیر
روایت داستان را دریابد.
داستان «روز اسبریزی» مانند بیشتر داستانهای نجدی در بستر روایت معنا پیدا
می کند و سیالن روایت داستان ،خواننده را به تعاملی هرچه بیشتر با متن و نویسنده
دعوت میکند .عالوه بر پینیدگیهای روایی این داستان ،لحن خاص نجدی و در کنار
هم قرار گرفتن حساب شدة واژهها نیز ،زمینة مشارکت خواننده را فراهم میآورد.
«لحن» عنصری برجسته در داستانهای نجدی است که «توسط آن ،نویسنده با مخاطب
نزدیكی و صمیمیت خاصی برقرار میکند و خواننده را به شرکت در اتفاقات اثر دعوت
میکند .لحن آثار او اجزای متن را مانند نتهای پراکندهای به هیئت یك ارکستراسیون ،بَر
میکشد» (حسنزاده .)22 :1382،به طور مثال در این بخش از داستان واژهگزینیِ بدیع
نجدی تصویری متفاوت را ایجاد کرده است« :همین که صبح ،نوکِ پا نوکِ پا رسید،
دهكده ،خودش را از تاریكی بیرون کشید» (نجدی .)25 :1389 ،و یا از زبان اسب ،که

بررسي جايگاه خواننده در داستانهاي پستمدرن بيژن نجدي

نمیداند باری که حمل میکند چیست ،میگوید« :کوهستانی از درختهای غان را به
پشت من بسته بودند» (همان) .این لحن شاعرانه در کنار دشواریهایی که داستانهای
نجدی به لحاظ بازگوییِ سیال و منقطعِ روایت داراست ،کشف این پینیدگیها را برای
خواننده با لذتی زیباشناختی همراه میسازد .تغییر زاویة دید از جمله شیوههای پرکاربرد
در داستانهای نجدی است و «مرز خطوط زمانی در داستان با فالش بكهای ناگهانی
(ساختار متناوب سینمایی) گم میشود به گونهای که خوانندة مبتدی رد خبر را گم
میکند» (تسلیمی.)254 :1388:
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 4-8خواننده و پايان داستان
«پایانبندی» از جمله ویژگیهای معنایی ساختار روایتهای داستانی است.خط سیر روایتها
معموالً به نوعی اوج یا پایان میانجامد .فرجامها ممكن است به شكلهایی همنون
موقعیتهای نامعین و حلناشده ،مكاشفه ،اتوپیا (آرمانشهر) و به سرانجام رسیدن
موقعیتهای داستان طرحریزی شود .در داستانهای پستمدرن ،پایانهای باز و یا طرح
فرجامهای چندگانه از جمله ویژگیهای پایانبندی روایت داستان است و با این کار
«بازنمودن واقعیت ،که هدف غایی رمانهای رئالیستی و مدرن بود به سخره گرفته
می شود .این نوع داستان با محروم کردن خواننده از انتظاراتی که از متن دارد ،توجه او
را به روند برساخته شدن خود جلب میکند» (غفاری.)83 :1389 ،
نویسندة پسامدرن با عرضة پایانهای متفاوت ،عالوه بر اینكه تالش میکند از این
طریق خواننده را در بازیِ نگارش داستان مشارکت دهد،این مسئله را یادآور میشود که
در زندگی امروز نیز پایانهای متفاوتی برای هر انسانی محتمل است و این آزادی در
ب فرجامهای چندگانه ،بیانگر دغدغههای انسان برای آزادی و زیستن در جهانی
انتخا ِ
بدون قاعدهها و پایانهای از پیش تعیین شده است.
«تاریكی در پوتین» (از مجموعة یوزپلنگانی که با من دویدهاند) داستان کوتاهی
است که همراه با تداعیهای خاطرات قهرمان داستان و تداخل این تداعیها با روایت و
در هم آمیختن زمان حال و گذشته نوشته شده است.نویسنده در بخشهایی از روایت،
بازگشت ذهنی قهرمان داستان را به گذشته با روایت اصلی داستان در هم میآمیزد« :تا
او بتواند در شیشه را باز کند و گلوله قرمز و کوچك نیتروگلیسیرین را دربیاورد و زیر
زبانش بگذارد ،جسد طاهر را دفن کردند از خاک درآوردند ،دوباره دفن کردند ،همة
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خاکها را رویش ریختند ،بعد خاک را کنار زدند و جسد را از تاریكی ته گودال بیرون
آوردند و باز دفنش کردند و ( »...نجدی )30: 1389،که این مسئله همچنان که امنیت خاطر
خواننده را در خواندنِ روان داستان بر هم میزند ،فضا را برای تأویلها و تحلیلهای
مختلف بازمیگذارد؛ زیرا چگونگی مرر و به خاکسپاری «طاهر» را در هالهای از ابهام
و با روایتی توهمگونه به تصویر میکشد.
در بخشی از روایت داستان نیز ،راوی دانای کل با تشریح اینكه زندگی و یا مرر
در زیر آب به چه صورت میتواند باشد ،نشانهای را از پایان روایت در اختیار خواننده
قرار میدهد .خواننده که با خواندن این جمالت نمیتواند پیوند آن را با ساختار داستان
دریابد در پایان داستان که رودخانه ،خانههای روستا را در زیر آب فرو میبرد ( و یا
خاطرات ،پیرمرد را در خود غرق میکنند) ،ارتباط اجزای پراکنده روایت را در مییابد:
«مگر آدم میتواند چشمهایش را ته رودخانه باز کند؟ آنجا تاریك نیست؟ گیاه ندارد؟
ماهی چطور؟ از آن زیر میشود آسمان را دید که حتم ًا دیگر آبی نیست .ته آب چطور
می شود فهمید که امروز چند شنبه است؟ نباید صداهای زیادی داشته باشد .آنجا
گوشهای آدم پر از مورچه نمیشود و کرمها و مارمولكها توی دهان آدم وول
نمیخورند .زیر سقفی با گفبریهای آب ،در اتاقهایی با دیوارهای آب ،هیفکس
نمیتواند بفهمد که دیگری دارد گریه میکند» (نجدی)31 :1389 ،؛ بدین ترتیب داستان با
پایانی باز خاتمه مییابد؛ پایانی که خواننده میتواند با توجه به افقهای ذهنی خود آن را
شكل دهد و نجدی این آزادی را برای انتخاب پایانبندی داستان در اختیار خواننده
قرار میدهد.
نتيجهگيري
با بررسی جایگاه خواننده در آثار نجدی میتوان دریافت که وی در نگارش داستانهای
خود ،نگاهی ویژه به «خواننده»داشته است .او خوانندهای فعال وآرمانی را در نظر داشته
است که خود را با پینیدگیهای داستانهای او همراه کند .گویی نجدی از خوانندة
داستانهای خود میخواهد با برقراری تعامل مستقیم با متن و روایتِ داستان ،نویسنده
دیگری برای داستانهای او باشد.
نجدی در داستانهای خود با مخاطب قرار دادن خواننده ،تشخی مخاطب را برای
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او با ابهام روبهرو میکند .او با انتخاب «راویانی غیر قابل اعتماد» برای داستانهایش،
خواننده را در واقعی پنداشتن ماجرای داستان مردد میسازد« .تكثر راوی» و «تغییرات
بدون قرینه زاویه دید» و «راوی» در داستان ،که به عدم انسجام متن میانجامد نیز
شیوهای است که نجدی در جهت به مشارکت طلبیدن خواننده و با توجه به قائل شدن
نقش ویژهای برای او در داستانهایش به کار میبرد .نجدی همننین با تصویر دنیاهایی
متناقض در داستانها ،این امكان را به خواننده میدهد تا بر اساس «افق انتظارات» خود،
تفسیری متفاوت از محتوای داستان داشته باشد .شیوه ایجاد «توهم واقعیت» و بر هم
زدن آن نیز روشی است که وی برای ایجاد زمینههای تعامل مستقیم خواننده در خوانش
و درک داستانها به کار میگیرد« .تغییرات بدون قرینه کانونهای روایت» و در نتیجه
ایجاد فضاهایی چندبعدی ،همننین «تغییرات مداوم زاویه دید» از دیگر شگردهایی
است که نجدی با هدف به مشارکت طلبیدن خواننده در خوانش متن اتخاذ کرده است.
وی با به کارگیری «پایانهای باز» و طرح «فرجامهای چندگانه» در تالش است با
یادآوری پایانهایی متفاوت و محتمل برای بشر در زندگی امروز ،زمینههای ایجاد آزادی
برای پایانبندی داستان به انتخاب مخاطب را فراهم آورد .نجدی با نگارش داستانهایی
به شیوه «فراداستان» ،تصنعی بودن جهان داستان و عدم ارجاع آن را به دنیایی بیرون از
جهان متن نشان می دهد ،مرزهای واقعیت بیرونی را با واقعیت داستانی در هم میآمیزد
و بدین ترتیب خواننده را میان این دو فضا در حالت تعلیق قرار میدهد.
این نكته را نیز نباید از نظر دور داشت که پینیدگیهای روایی در برخی داستانهای
ی
نجدی به حدی می رسد که درک و دریافت آن را از حوزة درک خوانندگان معمول ِ
داستان خارج میکندو «خوانندهای آرمانی» را برای درک این پینیدگیها میطلبد؛ بدین
ترتیب نجدی نه تنها در نگارش داستانهای خود خوانندهای فعال را در نظر داشته است
بلكه محتوای داستان را در پینیدگیهای روایی به گونهای به خواننده ارائه میکند که
تنها یك صدا و یك مفهوم ،که مورد نظر نویسنده است از داستان استنباط نشود بلكه
داستان به تعداد خوانندگان خود و افق انتظارات خاص هر یك از آنان تفسیرهای
مختلفی داشته باشد؛ بدین ترتیب میتوان خوانندة آرمانی را از دیدگاه نجدی
ی
خوانندهای دانست که توان ادبی زیادی در درک روایت پینیده و عناصر چندوجه ِ
داستان پسامدرن دارد .از سوی دیگر میتوان متصور شد نجدی هنگام نگارش

داستانهایش خوانندهای را در نظر داشته است که با برقراری تعامل مستقیم با متن و
روایتِ داستان ،نویسندة دیگری برای داستانهای او باشد .یكی از دالیل محدود بودن
دایرة خوانندگان آثار وی را میتوان همین برداشت او از خواننده و مخاطبِ داستان
دانست.در نظرگاه او خوانندهای که با متن همراه میشود و گرههای داستان را با
خوانشی خالقانه میگشاید ،طبعاً خوانندهای آرمانی است که میکوشد خود را با
خوانندهای همسو قرار دهد که نویسنده هنگام خلق اثر در نظر داشته است .چنین
خوانندهای را میتوان ،آنگونه که نویسندة داستان انتظار داشته است نه مخاطب عام،
بلكه «نویسندگانِ دیگرِ» این داستانها دانست؛ یعنی خوانندهای فعال که در جایگاه
نویسنده قرار میگیرد.
پينوشت
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1. Formalism
2. Structuralism
 (ImpliedReader( .3نویسندة ضمنی ،مفهومی انتزاعی از نویسندة داستان است که با توجه به
ساختار کلی متن در ذهن خواننده شكل میگیرد .به همین دلیل به آن «نویسندة مستنبَط» نیز گفته
میشود .نویسندة ضمنی ،محصول خوانش متن توسط خوانندگان آن است و در واقع صدای
نویسنده است که از هزارتوی جهان داستان به گوش میرسد (ر.ک. :آنگسر.اف.نونینگ« ،بازنگری
در مفهوم روایت نامعتبر» ،مندرج در :نقبهایی به جهان داستان ،ترجمة حسین صافی ،انتشارات
رخدادنو 43 :1389 ،و  44و و روالن بارت ،درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت ها ،ترجمة محمد
راغب ،تهران :انتشارات رخداد نو.)66 :1388 ،
4. Meta-Fiction
5. Polyphony
6. Focalization
 .7موضوع این داستان ماجرای شخصی است که نقش یك پنجره روی بازویش خالكوبی شده است .او
به نزد فردی به نام طاهر میرود تا خالكوبی را برای او پاک کند؛ به این دلیل که ادعا میکند
«ترکمنی» از پنجرة بازوی او به داخل رفته است .طاهر برای آوردن اسید و سایر لوازمِ این کار،
اتاق را ترک میکند و راوی ماجرا را برای عالیه ،زنی که طاهر را در خانة او پیدا کرده و آشنای او
و طاهر است ،شرح می دهد که گویی مرد ترکمنی که راوی ،شاهد زد و خورد او با فرد دیگری در
خیابان بوده است ،پنجرة روی خالكوبی راوی را باز کرده و به درون بازوی او رفته است.
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Bijan Najdi (1941-1997) is one of the pioneers of post-modern stories
in Iran. In this article, the status of reader in his post-modern stories
has been researched. In his stories, he has used a number of
approaches such as addressing the reader, and obscuring the
introduction of the addressee of the story for the reader; the severalty
of narrators; constant and non-identical changes of the point of view
and the resulting lack of coherence in the text, depiction of
paradoxical worlds, and presentation of different choices to the reader
throughout the story in the form of meta-fiction, self-reference, and
suspension of the reader amid the imaginative and factual atmosphere
of the story, non-identical changes in the focal points of the narration,
and thereby establishment of a multilateral atmosphere, an open
ending, and/or multiple conclusions, for stories. All and all, these
show that in the preparation of the stories, a pivotal role has been
taken into consideration for the reader, and methodologies have been
applied in Najdi’s stories for establishment of the ground for direct
interaction of the reader and the text, and participation of the reader in
development of the denotation of the texts.
Key terms: Bijan Najdi, Farsi post-modern stories, criticisms that
revolve round the reader, reader and author of the text

Study of dialogs of mentally deranged character in Attar’s
elegies based on their relationship with the addressee
Naser Alizadeh. PH.D
Farhad Mohammadi

Abstract

Key terms: mentally deranged in Attar’s elegies; language,
relationship, and character of mentally deranged in
Attar’s works, social relations in the view of mentally
deranged
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This article initially summarizes inter-personal relations; their
governing features, and impact on language. Later on, the dialogs of
mentally deranged characters are studied based on their relationship
with the addressee, in two sections. In the first section, anecdotes are
stated which show how the madmen remain indifferent toward the
conditions which they should comply with in their dialog with rulers.
Their dialogs do not match the social status of rulers and are
considered as a sort of devaluation and disempowerment of kings and
the powerful. In the second section, the remarks of them with God,
which maintains an independent language and marks their identity and
character, showing their close bond with God, are researched. Hence,
their character in their dialog with the addressee, especially their
friendly dialogs with God matches their character.
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Comparison of dreams in epical and mystic texts
. Ahmad Rezai. PH.D
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In this study, attention has been made to the denotation and
connotation of dreams and the related functions and theories have
been enumerated. The features of dreams in the epical and mysticeducational genres have been named and their possible differences
and similarities have been researched. The result of this study shows
in epical texts, dreams are more bonded with the text in regard to time,
driving force, and elements. Hence, in these texts, dreams are more
effective and involved in the process of narration, compared to the
mystical literary genre, such that dream is an integral part of the
related text. Additionally, the message or theme of the dream is more
transparent in epical texts or is revealed upon the assistance of the
dream reader, removing all existing ambiguities.
Key terms: Comparison of dream in literary texts, dream in epical
texts, dream in mystical texts

Impact of point of view on formation of trans-contextual
voice in Simin Daneshvar stories based on categorization of
Gerard Genette
Fereshteh Rostami

Abstract

Key terms: Daneshvar, Genette, tale, point of view, narrator, transcontextual voice
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The point of view is a window which is opened by the author for the
reader for the latter to pay a glance at the events unfolding throughout
the tale. The narrator is valued and treasured as long as he maintains
his own voice. Whenever the narrator turns autonomous, the narration
is harmed and the tale becomes unilateral.
This report has been carried out within the framework of
categorization made by George Genette, within which five points of
view in the stories authored by Daneshvar have been assessed. This
article intends to realize that up to what extent the point of view in
these tales has impacted the means used by the narrator and in regard
to which point of view, the author has rarely interfered in the story.
This article has come to realize that there are two types of voice in the
said tales. Firstly, it is the voice of character or narrator which builds
up the inner-text voices, and secondly there are the trans-contextual
voices which are added to the text. In some points of view, there exist
trans-contextual voices, and in other parts, inner-contextual voices are
maintained.
The collection of data has taken place upon the assistance of library
techniques. This process has been assessed with the descriptiveanalytical methodology. At the end, the statistical graph will display
the point of view and the scattered trans-contextual voice in texts.
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In Shavashi dialog, the dialog is mainly a function of emotional
conditions. This means that this dialog system is not based on acts,
and the connotation of the text is shaped upon the relationship of the
supporters of this dialog system with the elements surrounding the
text. Two sub-groups of perceptive and emotional dialogs go under
the heading of Shavashi dialog system. In these two dialog sub
groups, senses, perception, and emotional tensions of the Shavashi
dialog followers maintain the highest contribution to creation of the
text’s connotation. In this manner, the literary work goes beyond a
solely structural dialog and its inner relations are challenged. The
perceptive dialog manifests the active presence of five senses of
mankind in formation of meaning and the emotional system has also
studied the spiritual and emotional tensions of the followers of
Shavashi dialog in a bid to elaborate their role in formation of
different connotative conditions. In this research, the story of Siavash
in Shahnameh is studied and it will be stated that the characters of this
story have gone beyond acting and the majority of their acts and
behaviors are considered within the framework of Shavashi dialog. In
this manner, their outward sentiments are observed within the
framework of perceptive dialog and via five senses, while their inner
tensions and sentiments are specified via emotional dialog. Shavashi
dialog puts behind pure structuralism and goes beyond an apparent
categorization and an objective readout, creating the text’s
connotation with due regard to dialog systems. Thus, we will
encounter a live and dynamic perceptive system.
Key terms: Perceptive dialog, emotional dialog, action, Shavash,
Shahnameh, Siavash
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Key terms: literary studied on women; Feminism in contemporary
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This article pays a glance at literary studies carried out between 1934
to 2012, which have revolved round women; manifesting these
studies’ terms, frequencies, repetitions, absences, and neglected
aspects. Moreover, efforts have been made to readout and analyze
graphs and tables. The consideration of these studies has experienced
a rising trend. Female researchers have carried out the majority of
studies on women in Iran’s literature. Also, based on figures, the
majority of studies have been conducted on classical poems, mainly
the collection of Ferdowsi’s poems, Shahnameh. Meanwhile, a
shortage of scientific studies on women is evident in the classical
poems of women. Among the prose texts, One Thousand and One
Nights has allocated the highest number of studies, and researchers
revolving round women have been warmly welcomed in the domain
of tales. Simin Daneshvar, as the first Iranian female author has
contributed the majority of studies in this realm. In the contemporary
poetry, the shortage of studies on the classical poems composed by
women is not sensed, and the majority of such contemporary poems
have been criticized and studied. The poems of Parvin Etesami have
achieved the highest figures, as poems which bond classical and
contemporary poetry.
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