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حملة مغول زمینهای برای بروز و رشد روانپریشیهای اجتماعی مانند «پری زدگی» مهیا کرده
است .فقدان هویت اجتماعی باعث بروز این بیماری میشود و بیمار با بازیابی هویت اجتماعی
درمان میگردد .جوینی در «ذکر خروج تارابی» روایت دقیقی از این بیماری ،شیوع و شیوه
درمان آن آورده و به جزئیات آن نیز اشاره کرده است؛ مواردی نظیر سخن گفتن با پریان ،توهم
در پریزدگی ،ناشایستها در آیین پریداری ،موروثی بودن شغل پریداری ،اعتقاد به درمانگری
پریزدگان شفایافته .چنین اعتقاداتی در بین مغوالن ،نیز رواج داشته بنابراین مغوالن با احتیاط
رویاروی تارابی و اطرافیانش میایستند ،همین امر کار جنگ با وی را دشوار میسازد.
شورش تارابی پیامدهای اجتماعی متعددی در پی دارد؛ ضعف شیوه حكومتداری ایرانی،
نابودی کشاورزی و زراعت در بخارا ،ویرانی شهر ،سقوط آل برهان ،کشته شدن حدود
سیهزار نفر در جنگ با تارابی ،بازگشت آشوب دوباره به بخارا و تهدید مردم این شهر به قتل
عام نمونههایی از عواقب شورش اوست .جوینی به پریداری و پریخوانی اعتقادی ندارد و
تارابی و جماعت همراه وی را دارای وجاهت الزم برای رویارویی با مغوالن نمیداند ،و با
توجه به پیامدهای قیام وی ،سخت از او انتقاد میکند .بدیهی است که این انتقادها به معنای
حمایت از مغوالن نیست.
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بيان مسئله
تاریخ جهانگشا به بسیاری از پرسشهای تاریخی درباره حمله مغوالن ،کیفیت آن و
چگونگی تصرف شهرها پاسخ می گوید و در این زمینه گاه تنها مأخذ موجود و معتبر
است .این اثر ،اطالعات دقیقی از اسماعیلیان الموت به دست میدهد و قدیمیترین
1
سند موجود درباره رقصهای آیینی با ذکر جزئیات قابل توجه است.
جوینی در تاریخ جهانگشا ،پس از «ذکر استخالص بخارا» ،ماجرایی میآورد که در
نتیجة آن ،بخارایِ روی به آبادانی نهادة پس از حملة مغول ،دوباره به ویرانی میگراید؛
مردی از قریة تاراب شورش میکند؛ جمعی را با خود همراه میکند؛ بر بخارا مسلط
میشود؛ چند ماهی حكومت میکند و در نبرد با مغوالن و متحدان آنها ،کشته میشود.
در تفصیل ماجرا آمده است :پس از اینكه مغوالن به بخارا « آمدند و کندند و سوختند و
کشتند و بردند و رفتند» (جوینی :1385 ،ج )84/1توشا باسقاق ،امارت و شحنگی ناحیة
2
بخارا را پذیرفت «و بخارا اندکی روی به عمارت نهاد» (همان) تا دورة صاحب یَلَواج،
که « شذاذ و متفرقان که در زوایا و خبایا مانده بودند به مغناطیس عدل و رأفت ،ایشان
را با اوطان قدیم جذب کرد و از بلدان و امصار و اقاصی و اقزار روی بدانجا نهادند و
کار عمارت به حسن عنایت او روی با باال نهاد؛ بلك درجة اعلی پذیرفت و عرصه آن
مستقر کبار و کرام و مجمع خاص و عام گشت» (همان).
جوینی در ذکر حمالت مغوالن ،بنیان سخن را بر سابقه آبادانی شهرها مینهد و
سپس با ایجاد تقابل ،ویرانی را شرح میدهد .او پس از شرح آبادانی و رونق بخارا
میگوید« :ناگاه در شهور سنه ستّ و ثلثین و ستمایه از تاراب بخارا ،غربالبندی در
لباس اهل خرقه خروجی کرد و عوام بر او جمع آمدند تا کار به جایی ادا کرد که فرمان
رسانیدند تا تمامت اهالی آن را بكشتند» (همان).
این عبارتها براعت استهاللی است برای «ذکر خروج تارابی» در سال  636ه.ق؛ سال
قران نحسین؛ قران زحل و مریخ در برج سرطان که هر سی سال یك بار روی میدهد.
برج سرطان ،طالع جهان است و قران نحسین بر ظهور بزرگترین آشوب و مصائب
اجتماعی و انتقال حكومت از قومی به قوم دیگر و ظهور ادیان تازه داللت دارد (ر.ک.
مصفی .)589 :1388 ،بنابر باورهای رایج آن عصر در چنین سالی ،دین تازهای ظهور
خواهد کرد و از آنجا که در دین اسالم ،پیامبر اکرم (ص) خاتم پیامبران است ،جوینی
استدالل میکند :ناگزیر بدعتگذاری خواهد آمد و بدعتی خواهد آورد .این نگرش،

مطالعه خروج تارابي در بافت فرهنگي و اجتماعي

سبب شده است کلماتی مانند بدعت ،بدعتگذار و مبتدع به متن راه یابد .بعید نیست
کلمة خروج در عنوان ماجرا نیز عالوه بر معنای اصلی آن یعنی برخاستن بر دشمنی و
خصومت پادشاه پس از اینكه در تحت اطاعت او بودند (ر.ک .دهخدا ،مدخل خروج) در
معنای خارجی و «آن که بر خلیفه یا امام وقت خروج کند» (همان) هم آمده باشد.

به طور کلی جهانبینی تاریخی بارتولد و موضع او نسبت به مكتبهاای تااریخنگااری
زمان خویش ،هرچند به لحاظ نظری با مورخاان عصار شاوروی همعقیاده نباود در
افكار نظریش ،مطالب بسیاری مالحظه میشود که او را به مورخان معاصار شاوروی
نزدیك میکند؛ چه اینكه وی برای تضادهای اجتماعی اهمیت بسیار قائل بوده اسات.
در ترکستاننامه به موضوع مبارزة طبقاتی و قیامهای مردمی بر ضد هیئت حاکم توجه
بلیغ کرده است (اذکایی.)285 :1377 ،
بارتولد در ذکر خروج تارابی ،سخنان جوینی را بازگو کرده است (ر.ک .بارتولد،

 :1352ج 987/2تا  .)989وی برای این قیام ،وجهة مذهبی قائل است.
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پيشينة پژوهش در داخل و خارج از كشور
«ذکر خروج تارابی» ،چهرة مبتدعی را نشان میدهد با دعوی باطل .شهناز رازپوش در
مقالة «قیام محمود تارابی» این روایت را بازگو کرده است (رازپوش .)1375 ،منصور
ثروت نیز در تحریر تاریخ جهانگشا مطالب جوینی را بازنویسی کرده است (رک .ثروت،
 .)1387سعید نفیسی با گرفتن مضمون این ماجرا ،داستان تاریخیای با عنوان «غربالبند
غیور» نوشته در این داستان ،تارابی را قهرمانی معرفی کرده ،که علیه مغوالن به پای
خاسته است (ر.ک .نفیسی .)265 :1334 ،یعقوب آژند در مقالة «قیام تارابی» در یك بررسی
فرامتنی ،متون تاریخی دیگر را برای یافتن چهرة روشنتری از تارابی کاویده است .وی
نیز همانند نفیسی ،قرینههای صارفهای در متن یافته و به این نتیجه رسیده که جوینی با
به کارگیری شگردهایی سعی کرده است چهرة تارابی را مخدوش سازد (ر.ک .آژند،
 .)17 :1365این مطلب را در مقالة دیگری هم میتوان دید (ر.ک .دهقانیان و دری57 :1390 ،
تا .)76
پژوهشهای خاورشناسان روس دربارة تارابی حائز اهمیت است .با اینكه نگرش
اقتصادبنیان آنان در این پژوهشها ،نمود آشكاری دارد ،یافتههایشان از جنبههایی معتبر به
نظر میرسد .تحقیقات بارتولد (درگذشته 1930م ).در کتاب ترکستاننامه ،بسیار جامع،
دقیق و مستند است.

پتروشفسكی (1977-1898م) سعی دارد ضمن تحلیل «ذکر خروج تارابی» بر پایة
عقاید مارکسیستی و لنینیستی ،اهداف ایدئولوژیك خود را بیان کند 3.بایمتاف بر مبنای
نظریات بارتولد و پتروشفسكی ،شورش تارابی را تحلیل کرده است .این پژوهشگران،
گفتمان دینمحور را نپذیرفتهاند؛ بنابراین کلمة «خروج» را مناسب ندانسته به جای آن
«قیام» یا «شورش» گذاشتهاند.
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پرسشهاي پژوهش
نتایج این پژوهشها ،ما را با پرسشهایی روبهرو میکند« :آیا تارابی فردی مقبول و
شورشیای بزرگ بوده که سیادت مغوالن را تاب نیاورده و در برابر آنها قیام کرده و
جان خود را هم بر سر این کار نهاده است؟» «چرا جوینی تالش کرده است چهرة
تارابی را مخدوش سازد؟ در این صورت ،جوینی «در بخش مربوط به قیام تارابی،
طرف هیئت حاکم مغول را گرفته و لذا در جایجای نوشتة وی ،انتقاد شدید از تارابی
و اهانت به پیروان او ،که آنها را به عنوان «رنود و اوباش» و «عوام الناس» مشخص
کرده است ،دیده میشود» (آژند .)17 :1365 ،اگر این مسأله را بپذیریم ،پذیرش سخن
پژوهشگران اروپایی هم بعید نخواهد بود .جوینی در موارد زیادی از جمله در ذکر
تعداد کشتگان حملة مغول ،آماری دروغین به دست داده است.
پژوهش آژند نشان میدهد در «جامعالتواریخ» سخنی از قیام تارابی به میان نیامده،
مستوفی در «تاریخ گزیده» فقط به ذکر تارابی و قیام او اکتفا کرده ،میرخواند در
«روضهالصفا» و خواندمیر در «حبیبالسیر» ،ماجرا را از تاریخ جهانگشای جوینی نقل
کردهاند (ر.ک .آژند.)17 :1365 ،
مایلم بر پایة پژوهش آژند ،پرسشی مطرح کنم« :چرا منابع تاریخی همعصر جوینی
یا نزدیك به عصر او ،هیچ کدام تحلیل دیگری از این ماجرا به دست ندادهاند و همگی
یا گفتههای جوینی را تكرار کردهاند و یا اصالً سخنی در این باره به میان نیاوردهاند در
حالی که نقد تاریخ و نقد منابع تاریخی فنی قدیمی نزد مسلمانان است و کمتر کتاب
تاریخی یافت میشود که مقدمهاش از اثری نقدی –ولو اندک -نسبت به کتابهای
تاریخی یا سبكهای نگارش مورخان خالی باشد؟» تاریخنگاران مسلمان در فعالیتهای
انتقادی خود به هر دو شیوة نقد ظاهری و نقد باطنی توجه ،و در تدوین کتابهای
تاریخی خود از این دو شیوه کمابیش استفاده میکردند (ر.ک .حسینزاده شانهچی:1384 ،
.)59

مطالعه خروج تارابي در بافت فرهنگي و اجتماعي

(استنفورد.)46 :1388 ،

برای دریافت بافت و زمینة فرهنگی و اجتماعی آن عهد ،دقت در شغل دوم تارابی،
یعنی پریداری ،میتواند راهگشا باشد؛ شغلی که وضعیت اجتماعی او را تغییر داد و به
وی وجهه نوینی بخشید .این شغل در بین معدود کسانی که با کارهای سخت روزگار
میگذرانند ،رواج دارد( 5ر.ک .ساعدی.)123 :1345 ،
پريداري در تاريخ جهانگشاي جويني
جوینی توضیح مختصری درباره پریزدگی میدهد« :هر کس را رنجی باشد یا بیمار
شود ،ضیافت کنند و پریخوان را بخوانند و رقصها کنند و امثال آن خرافات» (جوینی،
 :1385ج .)85/1در آیین پری داری ،شخصی را که دچار بیماری روانی اجتماعی شده و به
اصطالح پری یا باد در وی حلول کرده با روشهای ویژهای به دست پریدار یا
پریخوان یا پُرخوان 6درمان میکنند .بیماران ،اغلب دچار افسردگی همراه با
عارضههای جسمانی هستند .در آیین پریداری با ضیافت و سماع و رقص ،7بیماران را

13


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره ،49پاييز 1394

چارچوب نظري پژوهش
برای رسیدن به پاسخ این پرسشها ،به کارگیری «یك» نظریه ،تقلیلگرایانه است .به گفتة
استنفورد ،تاریخ را تابع یك نظریه کردن -هر قدر هم آن نظریه درخشان باشد-
سوءاستفاده از تاریخ است .آنچه در شیوة تفكر و گفتار ما نهفته ،بیش از اینكه نظریة
فلسفی مبسوطی باشد ،ناخودآگاه و مبهم است و ملغمهای گوناگون از مفاهیمی است
که از منابع مختلف گرفته شده و بسیاری از آنها با هم ناسازگار است .از این رو ،ظاهراً
درست است که جهان را تنها به وسیلة مفاهیم میفهمیم ،اما آن مفاهیم به هیچ نظریة
فراگیری وابسته نیست .فروکاستن این ملغمه به یك نظریه ،بیشك باعث تحلیل رفتن
توان آن خواهد شد و آزادیمان را در به کارگیری مفاهیم ،محدود خواهد کرد .بنابراین
در تاریخ ،همانند زندگی روزمره ،آزادیم به شیوة تجربی بیندیشیم .مورخ ،تجربه را از
مطالعة شواهد کسب میکند .بنا بر این نتیجه ،بیشتر مورخانِ عامل ،ادعا خواهند کرد به
واقعیتی که باکمك شواهد کشف میشود ،وفادارند؛ نه هیچ نظریهای در تاریخ ،حتی
نظریههای قانعکننده( 4ر.ک .استنفورد.)75 :1388 ،
برای پاسخگویی به این پرسشها ،باید این نكته را در نظر گرفت که در تاریخ،
«جایی که رفتار مبهم است ،معموالً بافت و زمینه ،نیت را مشخص میسازد .اما این امر
برای مورخ ،که ممكن است همیشه از بافت و زمینه آگاه نباشد ،چندان آسان نیست»

درمان میکنند یا به اصطالح ،پری یا باد را به زیر میآورند 8.پری ،سخنانی بر زبان
بیمار میراند و دلیل حلولش را در جسم بیمار ،بیان میکند و خواستههایش را میگوید.
پس از مراسم ،معموالً بیمارِ بهبود یافته به عضویت شبكهای درمیآید و تا آخر عمر
مرکب پری میگردد.این بیمار را پریزده ،جنزده یا بادزده میخوانند.
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پيشينه پريداري
پریداری از قدیمترین روزگاران در بخشهایی از جهان بوده است .الپالنتین در احصایی
که خود هم ناکاملش میخواند ،شش منطقه متفاوت را نشان داده است (ر.ک .الپالنتین،
 .)31 :1379در این حوزهها از کشورهای آسیایی اثری نیست در حالی که جوینی از
پریداری در مناطقی سخن میگوید که تاکنون معرفی و مطالعه نشده است« :در بالد
ماوراءالنهر و ترکستان بسیار کسان بیشتر عورتینه دعوی پریداری کنند» (جوینی:1385 ،
ج .)85/1در مناطق جنوبی ایران ،حاشیة خلیج فارس و دریای عمان ،برگزاری مراسم
بادزدایی یا پری داری هنوز هم رواج دارد .ساعدی در تحقیقی میدانی با رویكردی
روانشناسانه ،دیدهها و شنیدههای خود را دربارة این آیینها در استان هرمزگان در کتاب
«اهل هوا» گرد آورده است 9.ظاهراً این مراسم از آغاز تا پایان از طریق دریانوردان
آفریقایی از آفریقا ،سواحل ،حبشه و زنگبار به هرمزگان آمده است وپریان (ب ادها)،
در این حوزه ،دامن سیاهپوستان را میگیرند .برای رام کردن بادها از سازهای ویژه سیاه-
پوستان استفاده میشود .پریزده نیز در حالت خلسه ،اغلب به یكی از زبانهای آفریقایی
مانند سواحلی سخن میگوید؛ هرچند پیش از آن هیچگونه آشنایی با این زبانها نداشته
و در محیط فارسیزبان ،زاده شده و پرورش یافته باشد .بادها در طول راهی که از
آفریقا تا سواحل ایران پیمودهاند با فرهنگ و اساطیر و قصص مختلف درآمیخته ،حتی
حال و محتوی عوض کرده ،رنگ و شكل اسالمی گرفته است (ر.ک .ساعدی 30 :1345 ،و
 .)56ریاحی در کتاب «زار و باد و بلوچ» ،همین موارد را در سیستان و بلوچستان نشان
داده است .پژوهشهای او نشان میدهد پریها (گواتها یا همان بادها) در سیستان و
بلوچستان از دو نوع بومی و غیربومیاند .بومیها در تمام طول تاریخ ،همراه ساکنان
اصلی این سرزمین با آنها زیسته و با حیات آنها درآمیختهاند و غیربومیها ،همراه و
همپا با مهاجرت سیاهان در دوران بردهداری از آفریقا به این دیار آمدهاند (ر.ک .ریاحی،
 .)2 :1356درمان هر دو دسته ،همانند درمان پیشگفته است.

مطالعه خروج تارابي در بافت فرهنگي و اجتماعي

درمان پريزدگان ،سخن گفتن با پريان
جوینی با شگفتی میگوید تارابی «دعوی پریداری کرد؛ یعنی جنیان با او سخن
میگویند و از غیبیات او را خبر میدهند» (جوینی :1385 ،ج.)85/1
سخن گفتن با پریان از بخشهای جداییناپذیر آیین پریداری است .در این آیین،
پری ،سخن میگوید و از درون کالبد بیمار و با حنجرة وی با پریدار صحبت میکند.
گویی پری به هیئت «انسان» درآمده است .این امر احتما ًال ناشی از وضعیت سخت
10
تأمین معاش طبقات محروم و روابط اقتصادی آنهاست.
به طور کلی و معمول پریخوان یا پیر راز آشنایی که قبالً هماین تجرباه را داشاته و
نزد این گونه افراد مورد احترام فراوان است ،کاری میکند که به رواندرمانی شباهت
دارد؛ بدین معنی که به جای راندن روح و نادیده گرفتنش از او میخواهد که حضور
یابد و آنچه در دل دارد بگوید و این چنین ،پیار رازدان ،آشافتگی و خاموشای را باه
نظم و گفتوگو و بیگانگی و نبودن ارتباط را باه آشانایی و ماراوده تبادیل مایکناد
(ستاری.)108 :1376 ،

پريداران و درمان بيماريها
جوینی میگوید« :هر کجا مزمنی بود و مبتالیی ،روی بدو آوردند و اتفاق را نیز در آن
زمره بر یك دو شخص ،اثر صحتی یافتهاند .اکثر ایشان روی بدو آوردند» (همان.)86 ،
پریزدگان معتقدند پریزده «وقتی هم که درمان شد ،قدرت فوق طبیعیاش همچنان
باقی میماند؛ چون وی از آن پس ،قادر به انذار ،غیبآموزی و شفابخشی معجزهآمیز به
طریقی متعارف است» (ستاری .)107 :1376 ،امروزه هم بابا یا مامای زار عالوه بر کوبیدن
12
و معالجة زاران و مبتالیان بادها ،معالج دردهای جسمانی هم هستند.
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این شیوة درمان در نظر جوینی ،غیرمعقول و مردود است .با اینكه جمعی از
خواص ،دور تارابی گرد آمده ،و از شیوة درمان او در دردهای جسمانی شگفتزده
بودند و به این امر اقرار میکردند ،جوینی بیاینكه آنان را نادان و جاهل بخواند ،آنان را
معتبر و مقبولقول میداند؛ اما سخن آنان را نمیپذیرد« :از چند معتبر مقبولقول شنیدم
که ایشان گفتند در حضور ما به فضله سگ ،یك دو نابینا را دارو در چشم دمید ،صحت
یافتند» (جوینی :1385 ،ج .)86/1ناگفته نماند که فضلة سگ از ترکبیات چهارگانه در درمان
11
پریزدگی است.

توهمات و پريزدگي
جوینی میگوید تارابی پس از رسیدن به قدرت «اکثر اکابر و معارف را جفا گفت و آب
روی بریخت و بعضی را بكشت و قومی نیز بگریختند و عوام و رنود را استمالت داد»
(جوینی :1385 ،ج .)88/1عوام و رنود ،طبقات فرودستِ پیشگفتة بیبهره از علم و فضلاند
که چنین اعتقاداتی در بین آنها رواج دارد و پذیرفته است .تارابی در سخنرانیش خطاب
به آنان میگوید:
لشكر من یكی از بنیآدم ظاهر است و یكی مخفی از جنود سماوی که در هوا طیران
میکنند و حزب جنیان که در زمین میروند و اکنون آن را نیز بر شما ظااهر کانم .در
آسمان و زمین نگرید تا برهان دعوی مشاهده کنید .خواص معتقدان مینگریساتند و
میگفت آنك فالن جای در لباس سبز و بهمان جای در پوشش سپید میپرناد .عاوام
نیز موافقت نمودند (همان.)88 ،
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واقعیت این است که نه ادعای تارابی خالف واقع است و نه تأیید مخاطبان او؛ چرا
که معتقدان به روح-باد ،همه نیروهای خیالی و وهمی نامرئی در فضای زیست؛ از
پریها و دیوها گرفته تا ارواح نیك و بد را باد یا هوا میانگارند و معتقدند فضای
درون و بیرون زمین آکنده از این بادهاست (ر.ک .بلوکباشی.)40 :1381 ،
ناشايستها در پريداري و افول كار تارابي
در آیین پریداری ،پریزدگان ،پس از شفا ،باید تا آخر عمر محرماتی 13را رعایت کنند،
در غیر این صورت ،پری به آزار مرکبش خواهد پرداخت .جوینی به آنها اشارهای
نمیکند ،اما نكتة بسیار مهمی را گوشزد میکند:
چون شب درآمد سلطان ناگهان با بتان پریوش و نگاران دلكاش خلاوت سااخت و
عیش خوش براند و بامداد را در حوض آب غسل برآورد .خواهر او چون تصرف او
در فروج و اموال بدید به یكسو شد و گفت کار او به واسطة من باود ،خلال گرفات
(همان.)89 ،

کنارهگیری خواهر تارابی از وی ،همانطور که جوینی تصریح میکند ،صرفاً به دلیل
کارهای ناشایست اوست .این رفتار ،از نظر جوینی ،غیراخالقی است؛ اما در نظر
معتقدان به پریداری ،خالف شایستها و محرمات آیین است .بعید نیست که پس از
کنارهگیری خواهر تارابی ،بسیاری دیگر از معتقدان به شایست و ناشایستها در پریداری
هم از وی روی گردانده باشند و این امر بر سرنوشت او تأثیر گذاشته باشد.

مطالعه خروج تارابي در بافت فرهنگي و اجتماعي

کاربست مجموعة شایستها و ناشایستها توسط اعضای گروه بادزدگاان یاا اهال هاوا،
رشتة پیوند اجتماعی آنها را استوار و بیش از پیش به یكدیگر نزدیك میکند ...به کار
نبستن این مطهرات و محرمات ،نهتنها پیوند اعضای گروه را از هم میگسالد و بای-
اعتمادی و بیاعتقادی میان آنها پدید میآورد ،بلكه بنابر مقررات داخلای ،میاان اهال
هوا ،متمردان از اعمال شایست و ناشایست ،خشم روح-بادها را برمیانگیزانند و آنها
را به آزار رساندن و رنجاندن مرکبهای خود وامیدارند» (بلوکباشی.)40 :1381 ،

طبق پیشبینی خواهر تارابی ،پس از کنارهگیری او ،کار تارابی بیسامان شد .ارتباط
با نامحرم ،که جوینی به آن اشاره میکند ،از محرمات اهل هوا در جنوب ایران هم
هست.

پريزدگي ،نبودن هويت اجتماعي
پریزدگی ،ناشی از فقر و سرخوردگی اجتماعی است .تمام پژوهشها ،رواج پریزدگی
را بین طبقة فرودست نشان میدهد که فقر و سرخوردگی اجتماعی ،آنها را به نوعی
انزوا و گوشه گیری کشانده است .جوینی هم به رواج آن بین عوام و طبقات پایین
اجتماع اشاره میکند .در بین این طبقات «بیعدالتی در بهداشت» بوضوح به چشم
میخورد.
چرا که گروههای محروم در جامعه (مثالً به سبب فقر یا حضور یكای از گاروههاای
محروم از حقوق قانونی خود از قبیل گروههای نژادی ،قومی یا مذهبی یاا باه سابب
مجموعاهای از ایان عواماال) از نظار بهداشاات ،در معارض محرومیاات بیشاتر قاارار
میگیرند .نقش بهداشت در بهاروزی افاراد ،اساسای اسات و در غلباه بار برخای از
تأثیرات محرومیت اجتماعی بسیار اهمیت دارد (بریومن.)35 :1388 ،
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پريداري شغلي موروثي
پس از کشته شدن تارابی« ،چون تابعان تارابی بازگشتند ،او را نیافتند ،گفتند خواجه
غیبت کرده تا ظهور او دو برادر او ،محمد و علی ،قایم مقام او باشند؛ بر قرار
تارابی ،این دو جاهل نیز در کار شدند و عوام و اوباش متابع ایشان بودند» (همان،
 .)89پریداری ،عموماً حرفهای موروثی به شمار میآید و پریداران ،اغلب از یك
خانوادهاند (ر.ک .ساعدی .)34 :1345 ،پریدارانی که در تاریخ جهانگشای جوینی با
آنها روبهروییم ،پیوستگی خونی دارند :یك خواهر و سه برادر .احتماالً پریداری در
بخارای آن روزگار هم جنبة خونی و موروثی داشته است.
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پری زدگان فاقد منزلت و مقام اجتماعی هستند .امروزه هم جوانان کمابیش
درماندهای که از مبارزه ناموفق سیاسی و یا تجربه بیحاصل مواد مخدر سرخورده
شدهاند ،در فرقههای موسوم به «جماعات الهی» گردآمدهاند و با به کارگیری الگوهای
درمانی ،نظیر آنچه پریخوانان انجام میدادند ،بیماران را درمان میکنند .ریشه
پری زدگی ،ناکامی است و آن ناکامی حاصل ویرانی همه پیوندهای همبستگیهای
پیشین اجتماعی است (ر.ک .الپالنتین 32 :1379 ،و  .)33پژوهشهای دقیق کراپانزانو نشان
میدهد ،عالیم پریزدگی ،از اختاللها و واکنشهای روانی فرد بادزده ،در برابر فشارها و
تنشهای ناشی از وضعیت اجتماعی او در جامعه ،به وجود میآید (ر.ک .بلوکباشی:1381 ،
 .)38اهمیت این مسئله وقتی بیشتر آشكار میگردد ،که به مسئله «هویت» افراد در
گذشته توجه شود .در گذشته انسانها هویت فردی نداشتهاند و هویت خود را از جمع
و اجتماع میگرفتند 14.بنابراین رانده شدن از اجتماع ،آسیبهای روانی جدیای به آنها
وارد میآورده است.
زنان پریخوان ،معموالً درمانگر زنان پریزدهاند .سخن جوینی ،نشان از شیوع این
بیماری در بین زنان ماوراءالنهر و ترکستان دارد .امروزه هم کار احضار و تسخیر روح،
یا جنزدایی ،در سرزمینهای مصر ،سودان و حجاز اکثراً با زنان است ،که آنها را
شیخه 15و عارف السكه 16مینامند (ر.ک .بلوکباشی .)38 :1381 ،نهتنها در آن نواحی ،در
بسیاری از مناطق دیگر هم ،زنانی که مورد توجه شوهرانشان نیستند و زنان نازا بیشتر
17
بادزده میشوند .در جنوب ایران هم زنان فقیر بیش از مردان فقیر دچار میشوند.
جوینی روی آوردن تارابی به پریخوانی را چنین توضیح میدهد« :چون خواهر او
به هر نوع از هذیانات پریداران با او سخنی میگفت ،تا او اشاعت میکرد ،عوامالناس
را خود چه باید ،تا تبع جهل شوند ،روی بدو نهادند» (جوینی85 :1385 ،و .)86بنابراین
خواهر تارابی از پریخوانان آن ناحیه بوده است .در همه آیینهای پریداری ،پریخوان،
خود چندین بار گرفتار شده و معموالً چندین نوع باد در او حلول کرده است (ر.ک.
الپالنتین38 :1379 ،؛ بلوکباشی39 :1381 ،؛ ستاری )108 :1376 ،آیا تارابی هم گرفتار پریان بوده
است؟ در تاریخ جهانگشای تصریح شده که وی از طبقات فرودست جامعه بوده ،با
شغلی از مشاغل پست ،با این حال اطالعات ما درباره پریزدگی او ناکافی است.
درمان پريزدگان ،بازيابي هويت اجتماعي
درمان بیمار رانده شده از اجتماع ،پیوستن به جمع و همراهی با دیگران است .درمان این

مطالعه خروج تارابي در بافت فرهنگي و اجتماعي

بیماران ،همانند روش درمانی فروید نیست که بیمار تنها بر تخت معاینه بنشیند ،بلكه
درمانی گروهی است که بیمار در نمایشی همراه با دیگران بازی میکند (ر.ک .مورنو،
 .)37 :1377همراهی دیگران و حضور جمع ،آنقدر مهم و مؤثر است که در این آیین،
زنان و مردان بدون سابقة آشنایی در کنار یكدیگر قرار میگیرند.
بیمار ،خواه مرد باشد ،خواه زن برای بابا یا ماما تا حد معینی محرم است و آنها حتای
میتوانند با او دست بدهند .فقط در چنین مجلسی است که زنان و مردان در کنار هم
هستند .در سایر مراسم چنین اتفاقی روی نمیدهد (جعفری.)98 :1382 ،

(عناصری.)271 :1383 ،

بر اساس پژوهشهای بلوکباشی شیوة جن-بادزدایی در میان جامعههای معتقد به این
نوع جن-بادها عموماً به دو روش پایا و گشتاری انجام میگیرد .در درمان به روش پایا،
بیماری شخص مسخر جن-باد ،بهبود مییابد و به حالت عادی و مطلوب پیشین و
گروه اجتماعی خود در جامعه بازمیگردد در صورتی که در درمان به شیوة گشتاری،
دگرگونی ژرفی در شخصیت و حاالت بیمار رخ میدهد و هویت او بكلی تغییر
میکند .بیمار در هویت جدید با روح یا باد تسخیرکنندهاش ،پیوند میخورد و به
گروهی میپیوندد که هویت اجتماعی ویژه و کیش خاصی در جامعه دارند .شخص
استحالهیافته در گروه اجتماعی تازهای که همة اعضای آن از درمانیافتگان از طریق
بادزدایی گشتاری هستند برای حضور در مجالس تسخیر باد و یا احضار باد ،مشروعیت
می یابد و به عنوان عضوی از گروه بادزدایان ،که همچون انجمن برادری یا اخوت عمل
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این جمع ،که همگی پریزدگانِ رهایی یافته ،و به جرگة اهل هوا درآمدهاند،
وضعیت مشابهی را تجربه کردهاند .آنها پریزده را تا رسیدن به مرحلة بیان ناخودآگاه
خواستهها همراهی میکنند .این حالت غش و ضعف را میتوان «به مثابه درمان جمعی
جامعهای تعبیر کرد که در جستجوی هویت خویش است» (ستاری.)106 :1376 ،
پریزدگان از این پس ،او را به عنوان عضو جدیدی از شبكة جمعی میپذیرند و به این
شكل به پریزده هویت جدیدی میبخشند .مورنو مراسم پریداری را ،که به قول
جوینی ضیافت و رقص و سماع است ،نمایشی میداند که سبب «رهایی وجود از
تنهایی و شوقمندی آد م به برقراری ارتباط و پیوند است با اثر پاالیش روانی و آن را
مطابق نظریة ارسطو ،برابر دانسته است .استاد شهیر مردمشناسی پرفسور گالکمن نیز
معت قد است که نه خود مرض و باد ،بلكه همان گردهمایی و تجدید دیدار و برقراری
روابط و مناسبات اجتماعی به هنگام زیر کردن بادها و قربانی دادنها مهم است»

میکنند ،احساس قدرت میکند .اهل هوای ایران ،همه از گروه جن-بادزدگان گشتاری
یا استحالهیافتهاند که پس از اجرای مراسم جنزدایی ،هویتشان تغییر کرده و به جرگة
اهل هوا و گروه جادو-پزشكان یا جن-بادزدایان پیوستهاند (ر.ک .بلوکباشی.)39 :1381 ،
تقابل طبقات اجتماعي
مقدسی در توصیف بخاراییان میگوید« :تودة مردم نیز با فقه و ادبیات سروکار دارند.
داوطلب مرزبانی بسیار ،نادان اندک است» (مقدسی .)408 :1385 ،با این مایه رواج دانش
نزد تودة مردم ،که توجه مقدسی را به خود جلب کرده است ،تارابی نمیتواند بین همه
یا بیشتر طبقات ،جایگاهی بیابد .ماجرایاو،شورش عوامالناسو طبقات فرودست رابر
بزرگان و اعیان بخارا سبب میشود؛ شورشی که از طبقات فرودست جامعه آغاز
میشود و گسترش مییابد 18 .در این میان با پیوستن شمسالدین محبوبی به شورشیان،
این مبارزه از حوزه عوام خارج میشود و توجه خواص را نیز به خود جلب میکند .به
19
این شكل برهانالدین نیز روبهروی تارابی قرار میگیرد.
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وقوع اتفاقاتی سبب شد دیگر مردم هم تارابی را بر حق بدانند و به او گرایشی پیدا
کنند؛ از جمله اینكه تارابی «میگفت که حق تعالی ما را از غیب سالح میفرستد در
اثنای این از جانب شیراز ،بازرگانی رسید و چهار خروار شمشیر آورد» (جوینی:1385 ،
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زمانی که خطبة سلطنت به نام تارابی خوانده شد ،وی «به خانههاای بزرگاان فرساتاد
تا خیمهها و خرگاهها و آالت فرش و طرح آوردند و لشاكرهایی باا طاول و عارض
ساختند و رنود و اوباش به خانههاای متماوالن رفتناد و دسات باه غاارت و تااراج
آوردند ...و اموال را که حاصل کردند بر این و بر آن بخش کرد و بر لشكر و خواص
تفرقه کرد (همان 88 ،و .)89

20

ج.)88/1

مغوالن و پريداري
مغوالن آیین شمنی داشتند و به جادو و عوامل مابعدالطبیعی معتقد بودند .نمونههایی از
اعتقادات اینان را در کتاب «تاریخ سری مغوالن» میتوان دید (ر.ک .پلیو.)81 :1383 ،
جوینی درباره اعتقادات آنها میگوید:
سبب بتپرستی ایغوران آن بوده است که در آن وقت ،ایشان علم سحر مایدانساتند
که دانندگان آن حرفت را قامان میگفتهاند و درین عهد در میان مغاوالن ،قاومی کاه
ابنه  20بر ایشان غالب میشود و اباطیل میگویند و دعوی مایکنناد کاه شایاطین باه
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روزن خرگاه میآیند و با ایشان سخن میگویند و یمكن که ارواح شریره را با بعضی
از ایشان الفتی باشد و اختالفی کنند ...فیالجمله این جماعت را که ذکار رفات ،قاام
میخوانند و چون مغوالن را علمی و معرفتی نبوده است از قدیم باز تتبع سخن قامان
میکردهاند و اکنون پادشاهزادگان را بر کالم و دعاوی ایشان اعتماد اسات و در وقات
ابتدای کاری و مصلحتی تا با منجمان موافقت ایشان نیفتد ،امضای هیچ کار نكنناد و
بیماران را هم برین صفت معالجه نمایند (جوینی :1385 ،ج43 /1و.)44

به همین دلیل زمانی که مغوالن قصد داشتند تارابی را از میان بردارند ،وی به
سرکردة آنها گفت:
از اندیشة بد بازگرد و اال بفرمایم تا چشم جهاانبینات را بایواساطه دسات آدمیازاد
بیرون کشند .جماعت مغوالن چون این سخن از او بشنیدند ،گفتند یقین است کاه از
قصد ما کسی او را اعالم نداده است ،مگر همة ساخنهای او بار حاق اسات .خاائف
شدند و او را تعرض نرسانیدند (همان .)87

پريداري و منجيگري
گاه پریزدگی و منجیگری همزمان است .در این موارد ،پریخوان ،منجی هم به شمار
میآید 21.تارابی هم از همین دسته است :شمسالدین محبوبی ،که در بخارا به فضل و
نسب معروف و مشهور بود ،زمانی که به زمرة معتقدان تارابی ملحق شد به او گفت
«پدرم روایت کرده است و در کتابی نوشته که از تاراب بخارا ،صاحب دولتی که جهان
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در جنگ با او نیز « چون در میان قوم شایع شده بود که هر کس در روی وی دست
به خالف بجنباند ،خشك شود ،آن لشكر نیز دست به شمشیر و تیر آهستهتر
مییازیدند» (همان.)89 ،
رواج همین باورها در بین مغوالن سبب شد در جنگ با تارابی با اینكه او و محبوبی
کشته شده بودند ،باز هم برخاستن باد و خاک را از کرامات تارابی بپندارند و با اینكه
پیروز میدان بودند ،دست از حمله بكشند و فرار کنند .در پی آن ،لشكریان تارابی در پی
مغوالن رفتند و تعداد بسیار زیادی از آنها را کشتند (ر.ک .جوینی:1385 ،ج.)89/1
بارتولد به نكتة پریداری و پریخوانی تارابی توجه کرده ،و وی را «شمن بزرگ و
وحشتانگیز» خوانده و گذشت و ارفاق مغوالن را در کشتن تارابی بر سر پل وزیدان،
حسن نظر قوم شمنپرست به مردی میداند که مدعی پریداری و مراوده با ارواح بوده
است (ر.ک .بارتولد :1352 ،ج 987/2تا .)989

را مستخلص کند ،ظاهر خواهد شد و عالمات این سخن را نشان داده و آن آثار در تو
پیداست» (جوینی :1385 ،ج .)86 /1پیشتر گفته شد که در قران نحسین ،ظهور ادیان تازه
اتفاق میافتد .به گفتة جوینی «این آوازه با حكم منجمان موافق افتاد و روزبهروز
جمعیت زیادت میشد و تمامت شهر و روستاق روی بدو نهادند و آثار فتنه و آشوب
پدید آمد» (همان).
در کشاکش حملههای پیدرپی مغول ،همة شرایط برای ظهور منجی مهیاست.
وصف جهان انتظار در ادیان مختلف ،الگاوی واحادی دارد :جامعاهای اسات کاه در
زمینههای فردی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،علمی و فرهنگی به ابتذال کشیده شاده
است و خرابی و تباهی در آن روزبهروز باال میگیرد تا به اوج خویش برسد و آنگاه
است که فرج نزدیك شود (راشد محصل.)244 :1381 ،

الپالنتین هر دوی اینها ،یعنی کیشهای پریزدگی و نهضتهای منجیگری را ،واکنشی
در برابر فرهنگپذیری (الزام فرهنگهای بیگانه) و آشفته و زیروزبر شدن جامعه به
مقیاس وسیع میداند و «راهحلی» برای ختم بحران (ر.ک .الپالنتین .)33 :1379 ،جامعة
ایران ،مقارن حملة مغول ،دارای این ویژگیهاست.
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پريداري و جادوگري
بسیاری از گروندگان به تارابی ،او را منجی میدانند؛ هرچند پریخوانها به جادوگران
نزدیكترند تا منجیان؛ چرا که «با محو بودن مرزبندی دین و جادو ،مشكل است بتوان از
وجوه ممیز آنها سخن گفت ،ولی بنابر استنباطی که از اظهار نظر مورخان و پژوهشگران
میشود ،میتوان تا حدودی این اختالف را بیان کرد:
 .1جادوگر مدعی است که ارواح خبیث و اجنه به فرمان او هستند و وی برای
اجرای منظور خود به آنها امر و نهی میکند و حال اینكه در دین برای براورده شدن
حاجات ،استغاثه و تمنا می شود و همیشه نیروهای ماوراءالطبیعه در مرتبة باالتری قرار
دارند و صاحب احترام و تقدس هستند.
 .2در جادوگری متوسل شدن به قوای نامرئی برای محفوظ ماندن از آسیب و دور
کردن ارواح و اجنة پلید است در صورتی که در دین برای جلب محبت و رسیدن به
خیر و عافیت است.
 .3در جادوگری غالباً برای زیان رساندن به دیگران  -شكست و مرگ دشمن یا
آسیب رسیدن به رقیب -از قوای نامرئی کمك میجویند 22و حال اینكه در دین برای
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بازیافتن سالمت و موفقیت افراد است که از قوای فوق طبیعت استمداد میطلبند»
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(روحاالمینی.)180 :1385 ،

این تمایزها و تفاوتها ،تارابی را با عقاید شمنها و جادوگران همسو نشان میدهد تا
مصلحان دینی.
جويني و پريداري
جوینی پریداری را خالف عقل و منطق مییابد و آن را شیوة جهال مینامد.
عقلگرایی ،احتماالً نخستین قانونی است که نزد تاریخنگاران مسلمان پدید آمده
است 24.جهان امروز هم با نگاه خردگرایانه ،مقوالت مغایر عقل و منطق را نمیپذیرد.
امامورنو در رواندرمانی نوین ،این روش را به کار برده و آن را پسیكودرام یا
نمایشدرمانی نامیده و به نتایج مفیدی دست یافته است .پسیكودرام «کشف جنبههای
مختلف ناخودآگاهی از طریق موقعیتهای خودانگیختة نمایشی» است (مورنو.)37 :1377 ،
لوی استروس این نوع درمان را روانپزشكی پیشرفتهای میداند که در «دورانی که تنها
کاری که میدانستیم با بیماران روانی باید کرد به زنجیر بستن و گرسنه نگاه داشتنشان
بود؛ براستی نمودگار نوخواهی و تجددطلبی شگفتی است» (لوی استروس.)122 :1376 ،

وی از نخستین روزهای حكومتداری خاود باه ضادیت باا سیاساتهای خاان مغاول،
جغتای ،پرداخت .خان اولوس ،جغتای ،همواره مترصد فرصتی مناسب بود تاا نایاب

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره ،49پاييز 1394

جويني و تارابي
شورش تارابی ،افزون بر این موارد ،پیامدهای تاریخی-اجتماعی دیگری هم داشت که
بر موضعگیری تاریخنویسان تأثیر گذاشت .از پیامدهای آن میتوان به این موارد اشاره
کرد:
الف) پتروشفسكی دو گرایش سیاسی -اجتماعی متضاد را در دولت مغول نشان
داده است :یكی گرایش به صحرانشینی با نابودی کشاورزی و زراعت و ویرانی شهرها
و دیگر گرایش به زندگی درباری که شامل اهل قلم و دیوانساالری و با تمرکز سیاست
و حفظ و تحكیم دستگاه مرکزی و امور مالی و الجرم تقویت اسكان و کشاورزی بوده
است .گروه اخیر در راه پایان دادن به قتل و غارت و چپاول و احیای کشاورزی و
اقتصاد و احیای دوباره نیروهای مولد در جامعه ،تالش میکردند .بایمتاف بر پایه این
تقسیمبندی ،محمود یلواج را از گروه دوم میداند.
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قاآن بزرگ – محمود یلواج -را از صحنه سیاست دور ساازد .اماا محماود یلاواج در
مقابل تمامی اقدامات و دسایس وی پایداری نشان میداد .پس از انتشاار و گساترش
قیام محمود تارابی ،جغتای توانست یلَواج را از میدان سیاست به در کند .با برکنااری
محمود یلواج و کوتاه شدن دسات ایان وزیار از مناصاب قادرت سیاسای در واقاع
نخستین روش بر اندیشه گروه دوم فائق آمد (بایمتاف.)151 :1383 ،
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بر این اساس نابودی کشاورزی و ویرانی شهرها و گرایش به صحرانشینی از
پیامدهای قیام تارابی است.
ب) مغولها که شیوة حكومتداری نمیدانستند ،مملكت را به ایالتها و بخشهایی
تقسیم کردند .هر بخش را «اولوس» میخواندند و اولوسها را به شكل فدرال اداره
میکردند .محمود یَلَواج ،امیر صاحب اعظم در ناحیة ماوراءالنهر و ترکستان بود و یكی
از وظایف متعدد او این بود که «به خواهشها و درخواستهای تودة مردم و احتما ًال
اعتراضات آنها پاسخ گوید ...و از شورشها و طغیانهای احتمالی جلوگیری کند و به آرام
ساختن جو عمومی نیز بپردازد» (بایمتاف1378 ،الف .)59 :وظیفه اخیر ،محمود یلواج را
در برابر تارابی قرار میداد .شكست وی از تارابی ،سبب شد شیوه حكومتداری ایرانی
در این نواحی روی به ضعف نهد.
ج) از پیامدهای دیگر خروج تارابی ،سقوط خاندان آلبرهان است؛ خاندانی از
عربهای مهاجر که از مرو برخاسته بودند و نسبت خود را به عمربن الخطاب
میرساندند .بزرگان این خاندان به دلیل داشتن ثروت و مكنت فراوان در بخارا ،ریاست
دینی همراه با ریاست دنیوی داشتند و در کنار نقش علمی و سیاسی ،خاندانی ادبپرور
بودند و در ادبیات ب ویژه ادبیات فارسی ،دست داشتند .در آغاز ،خوارزمشاهیان به آنان
قدرت دادند ،اما آل برهان ،قراخانان و قراختاییان را پذیرفتند و بدین لحاظ خشم
سالطین خوارزمشاه را برانگیختند (ر.ک .دانشنامه بزرگ اسالمی .)383 :با قیام تارابی،
قراختاییان سقوط کردند و در نتیجه ،قدرت سیاسی و صدارت مذهبی آلبرهان ،که به
واسطه قرابت با قراختاییان تثبیت شده بود از دست رفت و با استقرار تارابی ،فقیه
حنفی ،شمسالدین محبوبی به جای فقیهان حنفی برهانی ،پیشوای حنفیان ماوراءالنهر
شد و پس از آن ،سلسله فقیهان محبوبی ریاست و رهبری مردم را عهدهدار شدند (ر.ک.
همان).
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نتيجهگيري
متنهای تاریخی تنها از لحاظ شیوة نگارش و سبك نوشتاری ظرفیت دارد به متنهای
ادبی نزدیك شود و متنی ادبی هم به شمار آید؛ اما ادبی شدن آنها تنها در همین سطح
باقی میماند؛ چرا که الزمة فهم و تحلیل متنهای تاریخی ،توجه و پایبندی به بافت
فرهنگی و زمینههای اجتماعی وقوع رویدادهاست .بیتوجهی به این عوامل فرامتنی به
بدخوانی تاریخ خواهد انجامید؛ به این معنا که هرگز نمیتوان بدون تصدیق بافت و
زمینه ،خوانش جدیدی از متنهای تاریخی به دست داد .بر این اساس بایسته است از
رویكردهای نقد ادبی که با افكندن نگاهی نو به متنهای ادبی ،خوانشهای جدید و
متعددی به دست میدهد ،در مطالعات تاریخی با احتیاط استفاده کرد؛ چرا که همانطور
که گفته شد ،متنهای تاریخی پیوندی ناگزیر با عوامل فرامتنی دارد و ناگزیر از رعایت
بافت و فرامتن فرهنگی و اجتماعی است و اصالت بافت فرهنگی و اجتماعی ،اجازه
نمیدهد متن به صورت داستانی جدای از بافت ،بررسی شود.
در این زمینه ،هوشمندی ستودنی سعید نفیسی را در برخورد با تاریخ میتوان دید.
وی با دقت نظر و تسلط بر ابعاد پژوهش و امكانات پژوهشگر در پی رفع این تناقض
برآمده است :از سویی میداند متن تاریخی و بافت فرهنگی و اجتماعی بالفصل است و
از سوی دیگر به خواندن دیگرگونه متن گرایش دارد .بنابراین با آفریدن داستانی بر
اساس متن تاریخی ،نگرش ویژة خود را به تصویر میکشد .با این ابتكار ،آفرینش ادبی
او در فضای تخیلی و داستانی از تاریخ و بافتهای بالفصل آن جدا میشود .نگاه سعید
نفیسی به متن شالودهشكنانه است؛ چرا که با عرضه برداشتی نوین ،خواننده را از
برداشتهای قطعی پیشین رویگردان میکند .داستان «غربالبند غیور» ،رها از قید و
بندهای مطالعات تاریخی در فضای داستانی به حیات خود ادامه میدهد بیاینكه تاریخ
را به سوی خوانشهای چندگانه پیش برد و نویسنده را در معرض آسیب مصادره به
مطلوب و استفاده نادرست از ابزارها و امكانات ادبی در فضای تاریخی قرار دهد.
در مطالعه تاریخ جهانگشای جوینی و بویژه در «ذکر خروج تارابی» توجه به
وضعیت جامعه مقارن حمله مغول ناگزیر است؛ جامعهای دستخوش حوادث و
آسیبهای اجتماعی بیشمار و مهیا برای پیدایش ،رشد و همهگیر شدن بیماریهای بحران
هویت اجتماعی .ذکر خروج تارابی روایتگر ویژگیهای پراهمیت ،جزئی و نادری از این
وضعیت است .گزارش جوینی دربارة ویژگیهای بیماری پریزدگی ،خصوصیات
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مبتالیان ،شیوع بیماری ،شیوههای درمان ،سخن گفتن با پریان ،توهمات ،ناشایستها،
وضعیت بیماران پس از بهبود ،جایگاه درمانگران و موروثی بودن شغل آنان ،اعتقاد
مغوالن به پریان در عین حال که جامعة بحرانزده را با دقت به تصویر میکشد با
یافتههای نوین روانشناسی اجتماعی ،کامالً همخوان است به گونهای که در کنار موارد
پیشگفته ،تقابل طبقات اجتماعی ،نبودن هویت اجتماعی در طبقات پاییندست و شیوة
بازیابی آن را در جامعه بحرانزده در انتظار منجی میتوان دید.
جوینی به پریداری و پریخوانی اعتقادی ندارد و تارابی و جماعت همراه وی را
دارای وجاهت برای قیام در برابر مغوالن نمی داند ،اما انتقادهای تند و گزنده او به این
مسائل محدود نمیشود .ضعفمحمود صاحب یلواجدر برابر جغتای ،که به معنای
نابودی حامی کشاورزی و زراعت و آبادانی شهرهاست ،ضعف شیوة حكومتداری
ایرانی ،سقوط آلبرهان ،خاندانی که نقشهای متعدد علمی ،سیاسی و فرهنگی در بخارا
داشتند در برابر محبوبیان ،کشته شدن حدود سیهزار نفر در جنگ با تارابی ،بازگشت
آشوب دوباره به بخارا و تهدید مردم این شهر به قتل عام ،جوینی را به واکنش
وامیدارد .نمیتوان واکنش او را حمایت از مغوالن دانست ،بلكه خواننده منصف به
ناگزیر اعتراف خواهد کرد تاریخ جهانگشا به قلم مورخی سلیم و آگاه نوشته شده
است ،که ثبت اطالعات دقیق و جزئی از وضعیت جامعه آن عهد را مرهون دقت،
تیزبینی و روایت دقیق او هستیم.
پينوشت
 .1دربارة رقصهای آیینی در تاریخ جهانگشای جوینی ر.ک .نصر اشرفی.26 :1379 ،
 .2یلواج کلمهای ترکی به معنای سفیر و فرستاده است و به دلیل اینكه این شخص از فرستادگان چنگیز
به دربار سلطان محمد خوارزمشاه در سال  614ه.ق .بوده ،به این نام شهرت یافته است (ر.ک .اقبال
آشتیانی 618 :1382 ،و بایمت اف .)149 :1383 ،محمود یلواج مردی فضلدوست و شاعرپرور نیز
بوده و قصایدی در مدح او باقی مانده است (ر.ک .اقبال آشتیانی :1382 ،ج.)621/4
 .3برای دیدن نمونهای از خوانشهای ایدئولوژیك پتروشفسكی دربارة تاریخ ایران رجوع کنید به
«گزارشی از کتاب نهضت سربداران خراسان» (ر.ک .جعفریان )57 :1378 ،و مقایسه کنید با
بهرامی.16 :1387 ،
 .4استنفورد به سه خطای اصلی در فهم تاریخ اشاره میکند -1 :تاریخ را تابع هر نظریة غیرتاریخی یا
ایدئولوژی کردن ،خواه دینی ،اقتصادی ،فلسفی ،جامعهشناسی یا سیاسی  -2بیاعتنایی به وسعت
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پژوهش (یعنی به حساب نیاوردن همه مالحظات)  -3نادیده گرفتن شواهد یا سرپوش گذاشتن بر
آنها (ر.ک .همان.)79 ،
 .5پریداری در بین اقلیتهایی که برای کارهای سخت گندم پاککنی و غربیلبندی در دهات مختلف
روزگار میگذرانند ،رواج دارد (ر.ک .ساعدی.)123 :1345 ،
 .6پریخوان را پرخوان ،پریبند ،پریافسای و پریسای هم گفتهاند و امروزه جنگیر میخوانند (ر.ک.
بلوکباشی ،دانشنامه بزرگ اسالمی ،مدخل پریخوانی).
 .7دربارة ارتباط پری و دلبستگی زیاد به رامش و رقص در ادب و فرهنگ عامیانه ر.ک .سرکاراتی،
.6 :1385
 .8به زیر آمدن باد از اصطالحات اهل هواست« .وقتی که مجلسی تشكیل شد ،اهل هوا مشغول بازی
میشوند .بیماری که باد دارد ،بادش میجنبد و پایین میافتد و از حال میرود .آن موقع میگویند
که زار پایین آمده .در این حال بابا یا ماما میتواند چیزهایی از باد بپرسد و باخبر شود .زار وقتی
پایین بیاید یا زیر شود ،میتواند به زبان اصلی خود حرف بزند .زار عربی به زبان عرب و زار
سواحلی به زبان سواحلی و زار هندی به زبان هندی صحبت میکند» (ساعدی.)120 :1345 ،

 .9ایرج افشار سیستانی خالصهآن را در کتاب «پزشكی سنتی مردم ایران» آورده است (ر.ک.
افشار سیستانی :1370 ،ج 758/2تا  .)764فیلم «آزار سرخ» ژان رووش فرانسوی نیز
برگرفته از مراسم زار در حاشیة خلیج فارس است.
 .10ر.ک .ساعدی 41 :1345 ،و جعفری 97 :1382 ،و .)98

 .12ساعدی هم به این نكته اشاره میکند (ر.ک .ساعدی55 :1345 ،و.)56
 .13محرمات اهل هوا عبارت است از -1 :دست زدن به مردة انسان یا الشة حیوانات  -2دست زدن به
نجاست یا آلوده کردن خود  -3رد شدن جارو ،لنگ کفش یا قلم قلیان از باالی سر مبتالی باد -4
به تن کردن لباس کثیف  -5روشن کردن سیگار با آتش قلیان یك نفر از اهل هوا  -6مستی یا
نزدیكی با نامحرم (ر.ک .ساعدی.)36 :1345 ،
 .14در این زمینه میتوان رجوع کرد به گیدنز.111 :1387 ،
15. Sheikha
16. Arifa al-sikka
«.17چرا که زنها بیشتر از مردها گرسنگی میکشند و بیمار میشوند و با دیگران درمیافتند و دعوا
میکنند و خیلی زود واهمههای جورواجور و بینام و نشان به سراغشان میآید» (ر.ک .ساعدی،
.)33 :1345
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 .11شیوه بیرون کردن جن با استفاده از ترکیب داروها این چنین توضیح داده شده است :بابازار «با دود
انكوزه و خیل گنده و موی بز و مدفوع سگ ،جنها را از تن بیمار بیرون میکند» (ساعدی:1345 ،
« .)146برای بیرون کردن باد جن ،شخص گرفتار را میخوابانند و مقداری سیفه زیر دماغش می-
کشند و وقتی احتمال بدهند که شخص دچار جن مضراتی است ،مقداری موی بز و مدفوع سگ و
گیاهان بدبو را مانند انكوزه (شیره درختی است) و خیل گنده (که باز شیره بدبوی یك درخت
وحشی است) جمع کرده ،دود میدهندو زیر دماغ شخص میگیرند» (همان.)122،
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 .18این امر از دالیلی است که سبب شده است ماجرای تارابی مورد توجه و تدقیق پژوهشگران روس
واقع شود.
 .19بایمتاف ،نقش محبوبی را در این قیام بسیار پررنگ و او را از تارابی مؤثرتر میداند (ر.ک.
بایمتاف1378 ،ب.)118 :
 .20مطابق متن .اما طبق عقاید شمنیستها باید «اجنه» باشد؛ همچنین ر.ک .محمودی.149 :1384 ،
 .21توجه به همین نكته سبب شده است گروهی قیام تارابی را منبعث از عقاید شیعی بدانند (ر.ک.
بارتولد ،1352 ،ج.)988/2
 .22در جنوب ایران هم «ماماها و باباها میتوانند بادشان را به یكی ببخشند و یا کسی را دچار یكی از
بادهای مضراتی بكنند» (ساعدی.)35 :1345 ،
 .23در دلبستگیهای عشقی نیز جادوگران مدعی هستند که میتوانند در دل یكی از طرفین-حتی بر
خالف تمایل قلبی او -محبت ایجاد کنند و یا محبتی را از بین ببرند و گاه ادعا میکنند ،میتوانند
شخص مورد نظر را حاضر کنند و حال اینكه در دین چنین روشی دیده نمیشود (ر.ک.
روحاالمینی.)181 :1385 ،

 .24بدین ترتیب بسیاری از تاریخنویسان از خرافههای فراوان رهایی یافتند (ر.ک .حسینزاده
شانهچی.)60 :1384 ،
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در این مقاله ،اندیشههای سنایی دربارة شعر و شاعری در چهار مقوله تعریف ،خاستگاه ،نقد
شعر و نیز پیوند و نسبت شعر و شرع بررسی شده است .سنایی در تعریف یا برداشت خود از
شعر با عنصر «تخییل» مخالفت میورزد و آن را در برابر « تحقیق» قرار میدهد .وی معتقد
است که تابعه یا روحاالمین ،شعر را به دل شاعر تلقین میکند .تلقین تابعه ،شعر را «تخییلی» و
الهام روحاالمین ،شعر را «تحقیقی» میکند .سنایی در اشعار خود ،گاه بین شعر و شرع ،تضاد و
بیگانگی و گاه همسویی دیده است .وی در آثار خود به نقد شعر و انتقاد از شاعران نیز
پرداخته است .عواملی که باعث میشود سنایی زبان به انتقاد بگشاید ،متعدد است که مهمترین
آنها عبارت است از :سرقت ادبی ،عوام زدگی شاعران و پوستینگی و بیمغزی بعضی اشعار.
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 .1مقدمه
شعر و شاعری پدیدهای است که ازدیرینهترین روزگاران تا امروز دربارة آن نظریههای
گوناگون پرداخته شده است .افالطون و ارسطو ،اندیشمندان یونان باستان در
نوشتارهای خود ،کم و بیش ،دربارة تعریف ،ماده ،صورت ،سود و زیان شعر و شاعری
گفتارهایی دارند که پاره ای از آنها تا امروز اعتبار خود را حفظ کرده است.
در ایران پیش از اسالم نیز نظریههایی در باب شعر و شاعری بوده است« .مورّخان و
ادیبان معتبری نظیر مسعودی و ...از کتابی به نام آییننامه یاد کردهاند که در نوع خود،
دایرهالمعارفی از فنون و علوم در عصر ساسانی بوده است .بخشی از این کتاب به
دانستنیهای ادبی و شیوه نامهنگاری و به تعبیر کهنتر به دبیری اختصاص داشته است .از
سوی دیگر حتی احتمال ترجمهای از کتاب فن شعر ارسطو نیز به فارسی میانه مطرح
است .اگر این موضوع قطعیّت داشته باشد میتواند گویای نگرشهای عمیقتر و شاملتری
نسبت به نقد ادبی باشد (صمصام.)55:1388 ،
در ایران اسالمی نیز از همان سدههای نخست– که جزئی ازجهان اسالم بوده
است– کمابیش دربارة شعر و نقد ادبی نظریههایی ابراز شده است .ایرانیان عربینویسی
چون ابوهالل عسكری و ابن طباطبا و عبدالقاهرجرجانی و ...در آثار خود در زمینة ادب
و نقد ادبی گفتارهایی دارند که بعد ًا اندک و بسیار در آثار شاعران و نویسندگان
فارسینویس بازتاب یافته است (ر.ک .محبتی 325 :1390 ،تا.)436
به طور کلّی میتوان گفت وجه مشترک بسیاری از شاعران و نویسندگان ایرانی این
است که کمتر به تحلیل چیستی شعر پرداختهاند و «جنبههای فلسفی و منطقی موضوع
کمتر مورد بحث و توجه آنها قرار دارد و نظر آنها بیشتر از جهت اوصاف لفظی و
معنوی آن است» (زرینکوب.)213 :1373 ،
رودکی ،شهید بلخی ،دقیقی ،میسری ،عنصری و ...در زمرة شاعرانی هستند که در
البهالی اشعار خود ،کمابیش در زمینة مسائل شعر و نقد ادبی گفتارهایی دارند که نقل
آنها حتی بهاختصار ،مجالی وسیع میطلبد و در این مقاله ،ممكن نیست.
مهدی محبتی در کتاب از معنا تا صورت به تفصیل گفتارها و نظریههای انتقادی این
شاعران را بررسی کرده است (ر.ک .محبتی 476 :1390،تا  .)655در اینجا تنها برای نمونه به
بررسی کوتاه نظریههای شعری دو سه شاعر قبل از سنایی ،بسنده میشود.
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فرخی سیستانی از نخستین شاعرانی است که به وصف شعر پرداخته است .نظامی
عروضی دربارة چكامة «با کاروان حلّه» ،که از چكامههای زیبای شاعر سیستان است،
مینویسد« :الحق نیكو قصیدهای است و درو وصف شعر کرده در غایت نیكویی» (نظامی
عروضی.)155 :1388 ،

فرّخی در ابیات نخست این چكامة آوازهمند ،شعرش را در لطافت به ابریشمی مانند
میکند که دل و جان ،آن را میبافد و در آن زیورهای ادبی گوناگون جلوهگری دارد.
وی فایدة این قصیده را رساندن شاعر به نام و نان میداند.
محبتی در مورد شعر خوب از دید فرخی سیستانی مینویسد:
فرخی در تعریف شعر متّكی بر ذوق خداداد خود است و به همین دلیل شعر خاوب
را شعری میداند که سنگین و چندان رنگین نباشد که طبع را ملول کناد وبرماناد .در
نگاه او شعر مطبوع ذاتاً بر شعر مصنوع برتری دارد (محبتی .)516:1390،به نظر فرخی
نشانة دائمی شعر ناب تازه بودن آن است  ...شعر ناب نمیتواناد تاازه نباشاد؛ چاون
چنین شعری زادة طبیعی طبع شاعر ساحر است و پیش از او زاده شده است .آبداری،
طراوت ،تازگی و در یك کالم نو بودن بنیاد هر شعر نیك و ماندگاری اسات (هماان،
.)518

در نظر مسعود سعد شعر خوب آن است که در آن نه لفظ ،مُعار باشاد و ناه معنای...
بلكه همه حاصلِ ابداع و انشاء فكر و نتیجة اصالح و تنقیح عقال باشاد و کساانی را
که «جز آموخته سخن نیارند گفت و در واقع الفاظ و معانی دیگران را آموختهاند باه
طوطی تشبیه میکند و شاعران بینوا میخواند (همان.)213 ،

مسعود سعد در زمرة نخستین شاعرانی است که به کارکرد روانی شعر اشاره دارند.
شاید در هیچ دیوان دیگری بدینگونه و دلنشین این موضوع را نتوان یافت که سرایش
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ناصرخسرو نیز دربارة شعر و فایدة آن ،ابیات شایان توجهی دارد .نقد ناصرخسرو،
بیشتر به شاعران و صفات و هدف آنها از شاعری معطوف است .وی درونمایة شعر را
حكمت میخواهد و ستایش خاندان پیامبر( ،ص) ،و خلیفة فاطمی و از این رو« ،غزل
را چون حاصل هیجانات نفسی و مورث لهو و هزل میداند ،محكوم و منفور میشمرد
و گزافه و عبث میداند» (زرینکوب.)212 :1373 ،
وی در نقدهای خود به شاعران درباری صلهجو میتازد و آنها را شعرفروش
میخواند .مسعود سعد سلمان نیز دربارة اوصاف شعر ،سخن گفته است:
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و آفرینش شعر تنها انگیزة امتداد حیات در وجاود مان [= مساعود ساعد] اسات باه
گونهای که اگر همین پیوند و ترکیب واژهها نبود هیچ امید و انگیزهای مرا به زنادگی
نمیبست و توان تحمّل دردها و حبسها و بیمهریها و خیانتها را به مان نمایبخشاید
(محبتی.)602 :1390 ،

سنایی ،شاعری که فضای شعر فارسی را دگرگون کرد و بر شاعران پس از خود،
تأثیر شگرفی گذاشت ،نیز در آثار خود ،در زمینة شعر و شاعری اندیشههایی دارد و گاه
به نقد و هجو شاعران به طور کلّی و یا شاعری خاص پرداخته است.
چون سنایی در شمار نخستین شاعرانی است که زهد و تصّوف را وارد ساحت شعر
فارسی کرده است برای درک تعریف و برداشت عرفانی و زاهدانة شعر ،آگاهی از
دیدگاه وی نسبت به مقولة شعر و نقد آن بایسته و ضرور مینماید؛ افزون بر این برای
درک تاریخ و سیر اندیشههای شعری در ادب فارسی ،واکاوی اندیشههای شعری
سنایی ،ضرورت دارد؛ این بایستگی ،نگارنده را بر آن داشت تا در این جستار ،بدین
موضوع در سه بخش تعریف شعر ،شرع و شعر و نقد و هجو شاعران بپردازد.
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پيشينة پژوهش
موضوع این نوشتار ،پیش از این در کتابها و مقاالتی مورد بحث واقع شده است.
مهمترین و مبسوطترین کتابی که نگارنده در باب بوطیقای شعر فارسی از دیدگاه
شاعران فارسی و از جمله سنایی دیده است ،کتاب از معنا تا صورت نوشتة مهدی
محبتی است.
وی در این کتاب مفصالً نظریههای شعر و انتقادی پرآوازهترین نویسندگان و
شاعران تازی و پارسینویس را بررسی کرده است که در این جستار به مناسبت ،مطالبی
از آن نقل میشود .وی در مقالة «جایگاه شعر و شاعری در هستی از دیدگاه حكیم
غزنوی» (محبتی 331 :1387 ،تا  ،)346جایگاه شاعران را در سلسلهمراتب هستی از دیدگاه
سنایی نشان داده است .کتاب شعر و شرع (بحثی دربارة فلسفة شعر از نظر عطّار) ،که
ال در مجله معارف چاپ شده بوده است (ر.ک .پورجوادی،
مجموع دو مقاله است که قب ً
 ،)1374مطالبی دربارة شعر و شاعری در آثار سنایی دارد که در این مقاله ،پارهای از آنها
به مناسبت نقل شده است.

شعر و شاعري از ديدگاه سنايي

مقالة «بررسی دیدگاههای زبانی و ادبی سنایی (نبیلو 155 :1387،تا  »)177دیدگاه
سنایی را در چهارچوب نظریة یاکوبسن بررسی کرده است و ارتباط چندانی با موضوع
مقالة پیش رو ندارد .در مقالة «بررسی و مقایسه دیدگاههای سنایی و نظامی» (نبیلو،
 43 :1386تا  )76به مقایسة اندیشههای سنایی با نظامی در سه محور پیام ،گوینده و
مخاطب پرداخته شده است .مطالب آن مقاله نیز با یافتههای این جستار همپوشانی
ندارد.

 2-1وزن و قافيه .یكی از عوامل شعر ،وزن است .سنایی نیز وزن را از عوامل شعر
میداند .وی هیچ گاه در آثارش از قید «وزن» شكوه سر نداده است؛ چنانكه پس از وی،
مولوی از زنجیر وزن نالیده و گفته است :مفتعلن مفعلن کشت مرا .عالوه بر شعر،
آهنگ در نوشتههای منثور حكیم غزنه نیز به گوش میآید که نشاندهندة عالقة وی به
وزن است .سنایی از اصطالحات عروضی چون عروض ،علل ،سالم ،منزحف ،مفاع و
فعول (ر.ک .سنایی ،)648 :1374 ،یاد و افتخار میکند که اصطالحات عروضی را میداند
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 .2تعريف شعر
میدانیم که از شعر به عنوان عامترین و شایعترین موضوع ادبی ،تعریفات فراوانی در
ادب کالسیك ارائه شده است ...تعریفات قدما در دو قسم اصلی و عمده جای میگیرد:
 -1تعریفاتی که بیشتر صبغة فلسفی– منطقی بر آنها چیرگی دارد و غالبا زادة ذهن
حكماست -2 .تعریفاتی که بیشتر صبغة صوری و ذوقی دارد و غالباً زادة ذهن ادبا و
شعراست ...خواجه نصیر طوسی ،مظهر نگاه حكمی و شمس قیس رازی ،مظهر نگاه
ادبی است  ...شعر از دیدگاه شمس قیس سخنی است مرتّب معنوی موزون متكرّر
متساوی حرف آخرین آن به یكدیگر ماننده.
خواجه نصیر مینویسد :اطالق شعر در عرف قدما به معنی دیگر بوده است و در
عرف متأخران بر معنی دیگر است و محققات متأخران شعر را حدّی گفتهاند جامع هر
دو معنی به وجه اتم و آن این است که گویند شعر کالمی است مخیّل مؤلف از اقوالی
موزون متساوی ،مقفی (محبتی 90 :1390 ،و)91؛ بدین ترتیب میتوان گفت مؤلفههای شعر
عبارت است از :وزن ،قافیه و تخییل .حال ببینیم دیدگاه حكیم غزنوی دربارة این
مؤلّفهها چیست.

امّا دریغ میخورد که هنر وی از جنبه معنایی در مدح دونان در طلب نقره و مال چون
باد به بیهودگی و بسرعت گذشته است:
سبب از فاصله و فاصله دانم ز سبب
وتااداز دایاااره و دایاااااره دانااام ز وتاااااد
لیك در مدح چنین خاک سرشتان از حرص

عُمرنا مِان قبالِ الفضّه کالریحِ ذَهَب
(سنایی ،بیتا)70 :

وی در نقدِ شعر شاعران معاصرش ،انگشت انتقاد بر لغزشهای عروضی آنها مینهد
و میگوید:
هزج از منسرح نداند باز
کرده انجام بیات را آغاز
(سنایی)649 :1374 ،
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سنایی در انتقاد از رقیبان خود ،تلویحاً به بیتهای ناموزون آنها اشارتی دارد:
گاهم چو وزن بیهدة خویش بشكنند
گاهم چو روی مائده خوان بغارتند
شفیعی کدکنی در معنی مصراع دوم مینویسد :گاهی مرا بمانند وزن (= سنگینی،
اعتبار ،ارزش) بیهودة خویش میشكنند  .. .شاید هم اشارتی دارد به مخدوش بودن وزن
شعر آن مدّعیانی که درین شعر ،حكیم سنایی ایشان را مورد حمله قرار داده است
(شفیعی کدکنی.)316 :1388 ،

سنایی ،قافیه را نیز از عناصر شعر میشمارد و در نقد شاعران رقیب خود بر
بیسوادی آنها در دانش قافیه انگشت مینهد:
دال با ذال قافیت کرده
فتنه را نام عافیت کرده
(سنایی)683 :1374 ،

وی در دیوان (بیتا )62 :و در حدیقه ( )592 :1374به ترتیب از دو اصطالح مربوط به
دانش قافیه« ،حرف روی» و «ایطاء» ،یاد کرده است.
بنابراین میتوان گفت از دیدگاه حكیم غزنه ،شعر باید دارای دو عنصر قافیه و وزن
باشد و شاعر باید این دو را بدرستی به کار برد.
 2-2تخييل .یكی از عناصر مهم شعر ،تخییل است .شفیعی کدکنی در شرح و توضیح
این واژه مینویسد:
چیزی یا حالتی را از آنچه هست ،برتر یا فروتر نشاندادن باه وسایلة کاالم مخیّال و
کالم مخیّل کالمی است که «اقتضاء انفعالی کند در نفس به بسط یا قبض یا غیار آن،
بیارادت و رویت ،خواه آن کالم مقتضی تصدیقی باشاد و خاواه نباشاد ...و نفاوس

شعر و شاعري از ديدگاه سنايي
اکثر مردم تخییل [در اصل تخیل] را مطیعتر از تصدیق باشد (اساساالقتباس) (شفیعی
کدکنی.)418 :1388 ،

وی در کتاب صور خیال توضیح بیشتری دربارة این عنصر مهم شعری دارد:

در همة کتابهای منطق دورة اسالمی ،شعر را "کالم مخیّل" و بنیاد شاعر را "تخییال"
دانسته اند [ ] ...ابن سینا ...میگوید :انّ الشعر هو کالم مخیّل مؤلّف من اقوال موزونة
متساویة و عند العرب مقّفاة ...و ال ینظر المنطقی فی شی ء مان ذلاك اِلّاا فای کوناه
کالماً مخّیال ...و انّما ینظر المنطقی فی الشعر من حیاث هاو مخیّال (شافیعی کادکنی،
.)30 :1366
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واژة تخییل دستکم ،نُه بار()1در آثار سنایی به کار رفته است و غالباً بار معنایی
منفی دارد .حكیم غزنه در یكی از مكاتیب خود در شكوه از دوران کهنسالی از ضعف
قوّة تخییل نالیده است؛ در این مكتوب ،تخییل ،درست به همان معنی مورد نظر فالسفه
است« :با آنكه سنین عمر از ستین گذشته و به حدّ سبعین مشرف گشته نه مخیّله را
قوت تخییل مانده و نه مفكّره را تحمّل تأمّل» (سنایی.)122 :1362 ،
واژة «تخییل» در مقدّمهای که حكیم برای حدیقه نوشته ،نیز آمده است .در این
مقدّمه سنایی ،مطلق شعر را به خرمنی ،مانند کرده است که کاه و دانه در آن به هم
آمیختهاند .کاه این خرمن ،تخییل و دانة آن ،تحقیق است؛ تخییل از آنِ «الشعراء یتّبعهم
الغاوون» و تحقیق از آنِ «الّا الذین آمنوا» است« :پس خرمن تخییل و تحقیق مطالعت
کرد و کاه ( )2الشعراء یتّبعهم الغاوون از مغز و دانة اِلّا الذین آمنوا و عملوا الصالحات،
جدا کرد» (سنایی.)45 :1374 ،
بنابراین از دیدگاه سنایی ،تخییل متضادّ تحقیق است .زوج واژة تخییل – تحقیق در
بحث شعر و شاعری از دیدگاه سنایی ،محوریترین واژههاست و بر بنیاد آن ،میتوان
اندیشههای شعر و شاعری حكیم را تحلیل کرد .مخالفت سنایی با فالسفة یونان را
میتوان بر بنیاد همین زوج واژه ،چنین تحلیل کرد که آنها از تحقیق یا شراب حكمت
شرعی بیبهرهاند و به جای آن ،به تخییل یا تصوّرات و هوسهای خود متوسل میشوند:
که محرومند از این عشرت هوسگویان یونانی
شراب حكمت شرعی خورید اندر حریم دین
سنایی در ابیات زیر ،پس از تاختن به «صورت تخییل هر بیدین» ،بیدرنگ ،به
اعتقاد اهل یونان و فلسفه میتازد و عقل را نَبیخواه و نُبیخوان میخواهد:

باگاذر از نفاس طبیاعی تاا نباایاد جاانات را
صورت تخییل هر بای دین به بارهان داشتان
تا کی از کاهل نمازی ای حكیم رخنه جوی
همچاو دو ناان اعتااقاد اهال یاونان داشتان
صدق بوبكری و حذق حیادری کردن رهاا
پاس دل انادر زمرة هوماان و هاماان داشتان
عقال ناباود فلسافه خوانادن ز بهار کاهالی
عقل چبود جان نبی خواه و نبی خوان داشتن
(سنایی ،بیتا)60 :

در قاموس سنایی ،تخییل شعر و شاعری ،نقطة مقابل «تأویل و نطق انبیا» است .وی
در بیت زیر ،که بهصراحت از تخییالت شعر و شاعری یاد میکند ،تخییالت شاعرانه را
غمز و تأویالت نطق انبیا را رمز میداند؛ تقابل رمز و غمز از موتیفهای شعر حكیم غزنه
است:
غمز بیمغز است تخییالت شعر و شاعری
رمز بیغمز است تأویالت نطق انبیا
ج

(همان)658 ،
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وی در بیتی دیگر ،باز تخییل را مقابل قال اهلل و قال الرسول ( شرع ) قرار میدهد و
از این شكوه میکند که عدّهای در اثبات درستی سخن خداوند و پیامبر (ص) به تخییل
و فلسفهبافیهای این و آن پناه میبرند و آنها را قبلة خود میسازند.
قباله تخییل فالن یا قایل بهمان داشتان
تا کی اندر صدق قال اهلل یا قال الرسول

38

باری ،تلقین شیطانی و تخییل ،چنان در قاموس سنایی منفور است که آنها را به
بدعتگذاران و زندیقان نسبت میدهد .وی تخییل را در ردیف واژههایی چون حیلت
و شغب مینهد که آدمی را به حكمت و ادب نمیرسانند:
زندقه جمله سر برآورده
بدعت و شرک پر بر آورده
آن به تخییل بیهده خرسند
این به تلقین هرزهای در بند
ج

(سنایی)187 :1374 ،

کی رساند به حكمت [و] ادبت

ظنّ تخییل و حیلت و شغبت

ج

(همان)404،

در حدیقه مصحَّح مریم حسینی ( )53 :1382به جای واژة «هرزه» ،لفظِ «تابعه» ضبط
شده که با واژة «تخییل» تناسب بیشتری دارد.

شعر و شاعري از ديدگاه سنايي
برای دیدن کاربردهای دیگر واژة تخییل در آثار سنایی بنگرید به دیوان سنایی (بیتا:
 39و  )105و حدیقه (.)672:1374

چكیدة سخن ،اینكه از کاربرد این واژه در آثار سنایی میتوان استنباط کرد که حكیم
ص برنمیتابد و
غزنوی «تخییل» را به طور اعم و تخییالت شعر و شاعری را به طور اخ ّ
بنابراین آن را در تعریف صوفیانه شعر ،وارد نمیسازد.
 2-3باد رنگين بودن شعر .سنایی در بیتی ،شعر را چنین تعریف میکند« :شعر باد
رنگین» است :این تعریف گرچه شاعرانه و غیرجدّی مینماید ،عاری از حقیقتی نیست
و با برداشت و تعریف سنایی از نوعی شعر یعنی شعر غیرذوقی و غیردینی ،همسویی
دارد .حكیم غزنه در چامهای بلند و انتقادی در نكوهش شعر و شاعری میگوید:
شاعاران را از شمار راویاان مشمار که هسات
جای عیاسی آسماان و جای طوطی شاخسار
باد رنگین است شعر و خاک رنگین است زر
تو زعشق این و آن چون آب و آتش بی قرار
(سنایی ،بیتا)192:

(همان)54 ،

رنگینی باد ،ظاهراً بر فریبندگی و زیبایی ظاهری داللت دارد .واژة رنگین در حدیقه
بارها درین معنی به کار رفته است؛ مثالً:
نه حرام و پلید و رنگین روی
هست پاک و حاالل و ننگیان روی
(سنایی)306 :1374 ،
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در این ابیات ،شاعران به طوطیان مقلّدی مانند شدهاند که جای آنها شاخسار است؛
در مقابل شاعران طوطیصفت ،راویانند که عیسیوار در آسمانند .طوطی بودن شاعران
به تخییلی و غیر تحقیقی بودن اشعار آنها اشارتی دارد.
در تعریف «شعر باد رنگین است» ،باد جنس و رنگین بودن آن ،فصل تعریف است.
شعر بسانِ گونههای دیگر سخن ،باد ،یعنی هواست؛ چنانكه ناصرخسرو میگوید« :اصل
سخنها دم است سوی خردمند»؛ افزون بر این ،معنی ضمنی کبر و غرور ،که پارهای از
شاعران بدان متّصف هستند ،از واژة باد میتراود .از باد فقه و باد فقر نیز چنین معنایی
برمیآید:
ز باد فقه و باد فقر دین را هیچ نگشاید
میان دربند کاری را که این رنگ است و آن آوا
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هست چاون ماار گرزه دولت دهار

نرم و رنگین و از درون پر زهر
(همان)431 ،

بر کسی کش نه دین و نه آیین است

روی نیكو کدوی رنگین است
(همان)355 ،

بنابراین از دیدگاهِ شاعرانة سنایی ،شعر (نوعی شعر) باد رنگین است؛ یعنی سخنی
آراسته و فریبا و تقلیدی و تخییلی .خاکِ رنگین بودن زر هم نظر به فریبایی و زیبایی
صوری آن دارد .شفیعی کدکنی دربارة «باد رنگین» در بیت یاد شده (باد رنگین است
شعر و  )...مینویسد:
نوعی حسامیزی در بیان است و صدا و سخن را (چیزی را که از مقولة رنگ نیست)
به صورت رنگی دیدن .البته در زبان عرب ،باد سرخ و زرد وجود دارد به اعتبار نوع
خاکی که به همراه دارد ...ولی در اینجا به امواج صوتی و حروف (= کنایه از شاعر)،
جنبة رنگی میدهد و میخواهد همچون باد ،که امری بیاعتبار و در هواست ،سخنان
شاعران نیز در هواست و به مناسبت تلّون آنها ،آن را باد مایخواناد (شافیعی کادکنی،
.)357 :1388

40


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره،49پاييز 1394

40
40

 .3منشأ و خاستگاه شعر
یكی از مباحث مربوط به شعر ،مبحث «منشأ و خاستگاه شعر» است .پارهای از
صاحبنظران ،خاستگاه شعر را ذهن و طبع شاعر و عدهای منشأ شعر را نیروهایی بیرون
از وجود شاعر دانستهاند .از قدمای ما ،انوری ،خاستگاه انواعی از شعر را نیروهای
نفسانی میپندارد:
[انوری] سعی دارد به شیوة حكما ،منبع و مادة مدح وهجو و غزل را بیان کند و این
منبع نفسانی را در حرص و غضب و شهوت نشان میدهد و این طرز تحقیق در ماهیّت
و اغراض شعر هم جالب است و هم تازه ،میگوید:
دی مارا عاشقاگی گفت غزل میگویای
گفتام از مادح و هجاا دسات بیفشانادم هم
گفت چون ،گفتم آن حالت گمراهی بود
حااالات رفااتااه دگار بااز نایاایااد زعاادم

شعر و شاعري از ديدگاه سنايي

غزل و مدح و هجا هر سه از آن میگفتم
که مرا حرصوغضب بودو بدان شهوت ضم
(زرینکوب)212 :1373،

در آثار سنایی ،بسته به تحقیقی و تخییلی بودن شعر ،میتوان خاستگاههای زیر را
یافت:
 3-1تابعه .تازیان میپنداشتند که شعر را شیاطین که «تابعه» در زمرة آنهاست به شاعر
تلقین میکند .اصل و ریشة این پندار از اینجا بود که میگفتند چون شاعران بدون
تعلّم ،توانایی نظم سخن دارند ،باید نیرویی بیرون از وجود آنها ،این قدرت را بدو
ارزانی دارد که شیطان و تابعه است .ابوالفتوح رازی مینویسد« :سبب استمرار این
شبهت (که تابعه شعر را تلقین میکند) از آنجاست که ایشان را شعر گفته میشود
بیرنج و اندیشة بسیار؛ آنچه دیگران مثل آن نتوانند گفتن به رنج و تكلیف ،ایشان
میپندارند که آن شیطان تلقین میکند ...و ایشان نیز شیاطین را تابعه شعرا میخوانند و
اعتقاد کردهاند که تلقین شعر ،شیاطین میکنند ایشان را و هر کس را که شیطان او در
این باب قویتر باشد ،شعر او بهتر باشد؛ از اینجا گفت شاعر ایشان ،شعر:
شیطانه أُنثی و شیطانی ذکر
انّی و کلّ شاعر من البشر
سنایی در نكوهش دشمنانش میگوید که شعر آنها را تابعه تلقین کرده است:
دل بسان چشم ترکان کرده از گند آوری
ای به ترک دین بگفته از سر ترکی و خشم
همچنین ترکی همی کن تا به هر دم تابعه()3
گوید اندر مغز تاریك تو کای کافر ،فری
(سنایی ،بیتا)660 :

حكیم غزنه در بیتی ،نظم پارهای از شعرا را «رقیة دیو خسیس» و نكتة خود را «زادة
روحاالمین» خوانده است .به نظر میرسد ،دیو خسیس ،همان ،تابعه باشد:
روحاالمین
زادة
او
نكتة
نظم همه رقیّة دیو خسیس
ج

(همان)546 ،

 3-2روحاالمين .در مقابل «تابعه» ،که نظم را به شعرای جاهلی و دشمنان جاهل و
بیدین سنایی القا میکند ،روحاالمین ،نكته و رمز را به شاعران دینی و وارسته الهام
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میبخشد .شفیعی کدکنی در شرح روحاالمین در بیتی که گذشت ( نظم همه،) ...
مینویسد:
روحاالمین :جبرئیل ،تعبیر قرآنی است :نزول به الروح االمین علی قلباك لتكاون مان
المنذرین .معنی تمام بیت ،این است که جبرئیل همان چیزی را کاه در آساتین ماریم
دمید و عیسی به وجود آمد (که هماان روح االهای اسات) هماان روح االهای را باه
سنایی نیز دمیده است .سخن خویش را به عیسی تشبیه کرده که مُرده را زنده میکرد
(شفیعی کدکنی.)422 :1388 ،

سنایی در بیتی دیگر ،بدین مطلب صراحت دارد که روح قُدسی ،جان در عقد گوهر
وی میدمد که همان شعر اوست:
روح قدسی درو دمد جانی
چون کنم عقد گوهر از کانی
(سنایی)714 :1374 ،

در روایات آمده که روح قدسی ،مؤیّد شعرای دینی و همراه آنان است:
قالت عایشه سمعت رسول اهلل (ص) یقول لحسان انّ روح القدس الیزال یؤیدک ما
نا فحت عن اهلل و رسول (رشیدالدین میبدی ،1376 ،ج.)170 :7
و رسول ،علیهالسالم ،حسّان ثابت را گفت چون روز غدیر آن بیتها خواناد ...الزالات
مویدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك ...و در خبر است که چون دعبلِ علی خزاعای،
این قصیده برخواند ...چون به ذکر صاحب الزمان (ع) رساید ،گفات :نفاث بهاا روح
القدس علی لسانك (ابوالفتوح رازی ،1389 ،ج .)370 :14
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بنابراین میتوان گفت سنایی یكی از خاستگاههای شعر ،شعر دینی را روح القدس
میداند.
 3-3روان و جان .یكی از خاستگاههای شعر از دیدگاه سنایی ،روان و جان است:
عشر و خمس از ضیاع و کان خیزد
شرع و شعر از روان و جان خیزد
تاودة شاوره عاشار و خامس ناداد
از تان و طباع شارع و شعار نزاد
ج

(سنایی) 714 :1374 ،

روان و جان میتواند همان عقل یا عقل کلّی باشد که به جبرئیال و روحاالماین هام
اطالق شده است .پورجوادی مینویسد که استفاده از لفظ روح یا جان به جای عقل یاا
عقل کلّی در فرهنگ اسالمی به عطّار اختصاص ندارد بلكه عموم صوفیه چنین کردهاناد
(ر.ک .پورجوادی)71 :1374 ،؛ بنابراین میتوان گفت که در ابیات ماورد بحاث ماا ،روان و

شعر و شاعري از ديدگاه سنايي

جان همان روحاالمین یا روحالقدس است .نكتة قابل تأمّل در این اشعار ایان اسات کاه
سنایی جوهر شعر و شرع را یكسان دیده و آن را در مقابل تن و طبع قرار داده است.
 3-4عطارد و زحل .سنایی در ابیاتی ،دزد و مشاعبد و شااعر و کااهن را در فطنات و
حیله گری یكسان میبیند و میگوید که دها و حیل آنها ،عطای عطارد و زحال اسات.
عطارد در باورهای علم احكام نجوم ،ستارة شعرا و زحل ستارة منحوس بوده است:
رای دزد و مشااااااعبد و شاعاااااار
ذهااان قلّاااب و کااااهن و سااااحر
از عطاء عطارد است و زحل
این همه فطنت و دهاء و حیل
ج

(سنایی)303 :1374 ،

با توجه به اصل محوری «تحقیق – تخییل» میتوان بر این بود که از دیدگاه سنایی،
تابعه ،عطارد ،دیو خسیس ،شعر تخییل و غیر ایمانی را به شاعر القا میکنند و روح
االمین و جان ،شعر تحقیق را بدو الهام میبخشند.
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 .4شرع و شعر
به طور کلّی در قرآن و احادیث درباره شعر و شاعری دو گونه آیه و حدیث دیده
میشود که این دوگونگی در شعر شاعران فارسی و از جمله در حدیقه و دیوان سنایی،
بازتاب یافته است.
در قرآن مجید سورهای به نام «الشعرا» نامگذاری شده و واژة «شاعر» چهار بار و
الفاظ «شعر» و «شعرا» هر کدام یك بار بسامد دارد .آیههایی که این الفاظ را دارند به
جز آیة سورة «الشعراء» همگی مكّی ،و در پاسخ کسانی نازل شده است که پیامبر را به
شعر و شاعری متهم میکردند .درونمایة آیات مكّی دفع اتّهام شاعری از پیامبر (ص)
است .این گونه آیات باعث آمده است که پارهای از صاحبنظران ،شعر را مقولهای
شرعی ندانند« .بسیاری از متدینان از صدر اسالم معتقد بودند که هنر شاعری ،یك هنر
دینی و اسالمی نیست» (پورجوادی .)50:1374 ،محبتی مینویسد :ذهنیّت غالب طبقات
برجسته سنّتمدار و شریعتپناه همین بود که شعر نه از دیدگاه قرآن چندان امری
مقبول و پسندیده است و نه در سنّت پیامبر (ص) و صحابة بزرگ او چندان تأییدییافته
است (محبتی.)128 :1390 ،
در مقابل این گروه ،عدّهای دیگر به استناد به رفتار پیامبر با حسّان ِثابت و احادیثی که

در بزرگداشت شعر از پیامبر (ص) نقل شده است به مشروعیّت شعر حكم می
دادند.
بجز این دو گروه،گروه سومی هستند که «قائل به تفصیل گشته و با تمسّك به آیاتی
 ...برخی شعرها را پسندیده و پارهای را ناپسند میشمارند (همان).
اکنون ببینیم در آثار حكیم غزنوی ،این دیدگاهها چگونه بازتاب یافته است.
در آثار سنایی به طور کلّی دو دیدگاه بروشنی مطرح شده است :یكی بیگانگی شعر
و شرع و دیگری همخانگی و موافقت این دو.
 4-1بيگانگي شعر و شرع .سنایی در حدیقه میگوید:
بایات را هامچاو بات شاكستان باه
پیاش شارعاش ز شعار جَستن باه
گر چه با او کنون هم از خانه است
شرع از اشعار سخت بیگانه است
ج

(سنایی)46 :1374 ،
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مدرس رضوی در توضیح بیت اخیر مینویسد :شاید نظر حكیم در این بیت به آیة:
و الشعراء یتّبعهم الغاوون باشد؛ میفرماید گرچه شرع با شعر اکنون از یك خانه و هر
دو مرکب از سه حرف شین و راء وعین اند ولیكن سخت از هم دورند و مناسبتی
بین آنها نیست (مدرس رضوی ،بیتا.)232 :
سنایی در ابیات زیر نیز بین شرع و شعر مباینت میبیند:
دست ازیان شاعری و شاعر بادار
ای سانایای چو شرع دادت بااار
که گایی نگارد اندر دل
شرع دیادی ز شعر دل بگاسال
چون به سنّت رسید مسخرهای است
شعر بر حسب طبع و جان( )4سره ای است
نكاتاة انابیا همه رماز اسات
سخن شاعران هماه غماز است
ج

(سنایی)743 :1374 ،

بیت اخیر گویی دلیل فروگذاری شعر و شاعری از دیدگاه سنایی را توضیح میدهد.
دلیل سنایی برای فروگذاشتن شعر این است که گفتار شاعران همه غمز است امّا نكات
پیامبران همه رمز .این دلیل سنایی را میتوان برآمده از اصل تحقیق– تخییل دانست.
چه ،سنایی در بیتی ،تخییالت شعر و شاعری را غمز بیمغز و تأویالت نطق انبیا را رمز
میداند؛ به عبارت دیگر به جای غمز در بیت اخیر میتوان «تخییالت شعر و شاعری»
را نهاد و نتیجه گرفت که سخن شاعران همه تخییل است که سنایی آن را به کاه تشبیه

شعر و شاعري از ديدگاه سنايي

میکند و از این رو در برابر رمز و دانه از آن باید دست کشید .محبتی مینویسد:
« ...غمز اساسش بر تخییل است و  ،...تأویل ویژگی رمز وحی است و تخییل صفت
غمز شعر» (محبتی.)628:1390،
سنایی در ابیات زیر دلیل بیگانگی شعر را از شرع در کذب و هرزگی شعر و صدق
شرع میداند:
چاكنای صباح کااذب اشاعاار
ای شعاار تاو شاعر آماده شرع
خاک زن بر جمال شعر و شعار
روی بنموده صبح صادق شرع
هر چه آن غیر اوست زان بگسل
ای سنایی زجسم و جان بگسل
(سنایی ،بیتا)203 :

صناعت شعار و شاعری باگذار
عاقال از اشااعاار عاار دار عاار

دست از گفت و گوی هرزه بدار
عاقال را با دروغ و هارزه چاكار
(سنایی1389 ،ب)165 :

 4-2يگانگي و توافق شعر و شرع .حكیم غزنوی در آثار خود ،ابیاتی دالّ بر دمسازی
شرع و شعر دارد که بسامد آنها در مقایسه با ابیات دال بر تضاد و مخالفت شرع و شعر
کمتر است؛ وی در تبیین موافقت شرع و شعر به احادیث پیامبر استناد میکند؛ مثالً ،در
این بیت:
من حكیمم به قول صاحب شرع
از همه شاعران به اصل و به فرع
(سنایی)725 :1374 ،
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صبح کاذب اشعار را میتوان همان تخییالت شعر و شاعری توجیه کرد؛ چه سنایی
در بیتی تخییل را مقابل صدق قال اهلل و قال الرسول قرار میدهد.
محبتی در تمایز شرع با شعر مینویسد :مهمترین تمایز شرع با شعر در تفاوت
اتّصالشان به حق و حقیقت است .شرع به ذات خود در عین وصال و یگانگی با حق
است حال اینكه شعر در پردهای از اوهام و تخییالت کاذب حق را میبیند .سنایی از
این تمایز در چندین موضوع با عنوان صبح صادق (= شرع) و صبح کاذب (= شعر) یاد
میکند (محبتی.)628:1390،
دلیل دیگری که سنایی برای تباین شعر و شرع میآورد به فایدة اخالقی این دو
برای شاعر مربوط است .نتیجة شعر ،غرور و استكبار و فایدة شرع ،فروتنی است:
شرعت آرد در تواضع شعر در مستكبری
شاعری بگذار و گرد شرع گرد از بهر آنك

به حدیثِ «ان من الشعر لحكمة» و درین مصراع :هست گفتار سنایی عشق را سحر
حالل» به حدیث« :انّ من البیان لسحرا» یا «انّ بعض البیان لسحرٌ» (بخاری)1196 :1425 ،
اشاره دارد.
حكیم غزنه در توافق شعر و شرع به عنایت پیامبر به حسّان ثابت نیز توجه داشته
است .وی در مجلس وعظ سیف الحق میگوید:
باد ز احسان تو زین سنّت سنایی را سنا
خلعت و احسان شاعر سنّت هم نام تست
(سنایی ،بیتا)39 :

46


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره،49پاييز 1394

46
46

ظاهراً سنایی ،خود ،شعر حسّان را خوانده بوده است؛ چه ابیاتی از وی در مدح
پیامبر (ص) و خلفا در حدیقه نقل شده است (ر.ک .سنایی.)226 :1374 ،
افزون بر اینها ،گفتارهای امام محمّد غزالی در مورد عدم حرمت شعر و شاعری،
میتواند در بینش حكیم غزنوی مؤثر بوده باشد که شعر و شرع با هم بیگانه نیستند.
حسینی دربارة تأثیرپذیری سنایی از غزالی مینویسد« :سنایی عالقة مفرطی به غزالی
فقیه نامآور عصر خود و آثار و افكار وی داشته است و گمان میکنیم که وی حدیقة
خویش را در حقیقت احیایی در شعر می داند و یا شاید شرعی در شعر» (حسینی.)3 :1376 ،
زرقانی نیز معتقد است «آثار محمد غزالی قطعاً از اصلیترین منابع تغذیة فكری او
[سنایی] است (زرقانی .)25 :1381 ،غزالی مینویسد ...« :و در جمله روایت شعر و نظم
حرام نیست چون در آن سخنی مكروه نباشد .پیامبر گفت ان من الشعر لحكمه (غزالی،
 ،1361ج .)263 :3

«[ ...شعر و سرود] حرام نیست که اندر پیش رسول شعر خوانده اند وحسّان را
فرمود تا کافران را جواب دهد از هجاء ایشان» (غزالی ،1361 ،ج )75 :2
وی سرودن شعر عاشقانه را نیز تحریم نمی کند:
 ...نظم و روایت آن (= نسیب ،تشبیب) به سرود یا غیر سرود حارام نیسات ...هایچ
لفظی نیست که نه حمل آن بر معنیها به طریق استعارت ممكن است؛ پس کسای کاه
بر دل او دوستی خدای تعالی غالب است به سیاهی زلف ،ظلمت کفار اندیشاد و باه
روشنی رخسار نور ایمان (همان.)609 ،

نكتة قابل توجه در پیوند شرع و شعر در آثار سنایی این است که حكیم هرچه به
پایان حدیقه نزدیك میآید بویژه آنجا که سخن از خود حقیقه است ،بیشتر به شرعی
بودن شعر و بخصوص ،حدیقه ،تأکید میورزد و این بدان دلیل است که در روزگار
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حیات سنایی ،عدهای به حدیقه طعن میزدند که شرعی نیست .فرستادن حدیقه به
بغداد تا برهانالدین غزنوی ،فتوای شرعی بودن آن را صادر کند از همین بابت بوده
است .حكیم در نامة خود به برهانالدین حدیقه را قرآن پارسی میخواند و میگوید
نصّ و اخبار و آثار مشایخ در آن گرد آمدهاند (ر.ک .سنایی .)745 :1374 ،چكیدة بحث
این كه سنایی در ابیاتی حكم به بیگانگی شعر و شرع و در ابیاتی حكم به دمسازی این
دو میدهد ؛ آیا بین این دو حكم تناقض نیست؟ پورجوادی دربارة این دو حكم
متناقضنمای سنایی ،توضیحات ممتّعی در زیر عنوان« :مسئلة سنایی :دو حكم متضاد»
آورده است .وی راجع به این ابیات سنایی :ای سنایی چو شرع دادت بار ...مینویسد
که ممكن است گفته شود منظور سنایی از تقابل شرع و شعر ،تضاد اشعار غیردینی با
شرع است .وی این فرضیّه را ردّ میکند .پورجوادی این فرضیه را ،که «سنایی در اینجا
به مرحلة اول شاعری خود اشاره کرده است ،زمانی که اشعارش مانند اشعار مدّاحان و
هجاگویان و به طور کلّی شعرای اهل تقلید بود »،نیز مردود میداند؛ بدین دلیل که
عطّار ،که دارای دو مرحله در شاعری نیست نیز در ابیاتی ناخرسندی خود را از شاعری
ابراز داشته است .وی در نهایت بدین نتیجه میرسد که ناخرسندی سنایی و عطّار از
شاعری بدین علّت است که شعر زادة طبیعت است که از زبان شاعر بیان شده است؛
هرچند از حیث معانی ،مضامین دینی داشته باشد در حالی که شریعت ،شرع است که از
زبان پیامبر ،اظهار شده است؛ به عبارتی دیگر «شریعت و شعر حكمت [شعر سنایی و
عطّار] به اعتبار معانی هر دو از عالم امر یا عالم جان آمدهاند امّا شعر حكمت به اعتبار
صورت بیان ،یعنی زبان آن به سبب طبیعت پدید آمده امّا ...شریعت زاییدة طبع نیست...
بلكه پیامبر آن را به واسطه روح قدسی یعنی جبرئیل بیان میکند ...و این است راز
برتری شریعت از شعر (پورجوادی 114 :1374 ،و  .)115اینكه منظور حكیم از شعر در
ابیاتی که در آنها حكم به تضاد شرع و شعر شده ،اشعار دوران نخست زندگی حكیم
غزنوی است که مدیحهپرداز بوده است؛ چنانكه پورجوادی هم مینویسد ،درست
نیست؛ زیرا سنایی تا واپسین سالهای زندگی خود ،اندک و بسیار ،مدیحه میساخته
است .د .بروین مینویسد:
او [احمد آتش] بر این بود که برخالف دیدگاه پذیرفته شده ،سنایی هرگز شعر
ستایشی را کامالً رها نكرد .در طول زندگی سنایی اختالفی میان آرمانهای مذهبی و

گذران ضرورت زندگی که گویا تنها به کمك اشعار ستایشی میسّر میشد ،وجود داشت
(بروین.)67 :1378 ،

ظاهراً ،تناقض ظاهری بین فتاویای حكیم غزنه را میتوان بر بنیاد اصل محوری
تخییل– تحقیق رفع کرد؛ بدین گونه که مخالفت شاعر غزنه با شعر به شعر تخییلی
[=کاه] ،شعر "الشعراء یتبعهم الغاوون مربوط است؛ شعری که ذوقی و ایمانی نیست و
در جهانبینی و بوطیقای فالسفة یونان ریشه دارد ،امّا شعر تحقیقی و ذوقی و ایمانی
[=دانه] در راستای شریعت است و دمساز با آن .حكیم غزنه در بیت زیر بروشنی و
صراحت ،خطاب به خود می گوید که شاعری را بگذارد و گرد شرع گردد .وی برای
این حكم دلیل میآورد که نظم حسّان بدون محمّد ،یعنی شاعری بدون شرع،
نیكونیست؛ به سخنی دیگر ،شاعری و حسّانی با شریعت و محمد بس زیبا و پسندیده
است:
زشت باشد بی محمّد نظم حسّان داشتن
شاعری بگذار و گرد شرع گرد ایراترا
ج

(سنایی ،بیتا)466 :
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 .5نقد شعر و شاعران
یكی از علوم مربوط به شعر ،نقد است .انگیزههای شاعران از نقد یكدیگر و شكایت از
حرفة شاعری متفاوت است .زرین کوب مینویسد:
از شعرای عصر کسانی که از رقبای خود واپس ماندهاند یا ممدوحان سخی و شعر
شناس نیافتهاند از حرفة شاعری شكایت دارند .انوری که برای هر اندک حاجتی خود
را به تقاضا و ابرام محتاج میدیده است ،شاعری را چیزی شبیه به گدایی فرا مینماید...
مع ذلك ،این گونه شكایتها موقتی و اتّفاقی است و جنبة فردی و خصوصی در آنها
بیشتر است (زرینکوب.)223 :1373 ،
انتقاد از حرفة شاعری در ادب فارسی دیرینه است .سنایی در شمار شاعرانی است
که در آثار خود ،کمابیش به نقد و هجو شاعران پرداختهاند .محبتی مینویسد« :حجم
ابیاتی که سنایی به قدح و دشنام شاعرانی از این گونه پرداخته است بسیار زیاد است به
حدّی که او را میتوان در تاریخ شعر فارسی بنیانگذار «مثالب الشعر و الشعراء» دانست
(محبتی .)644 :1390 ،در حكمی کلّی میتوان گفت نقدهای سنایی باز بر همان محور
تحقیق–تخییل میچرخد؛ بدین معنی که وی به اشعاری که ساختة تصوّرات ذهنی
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است و از ذوق ایمانی بیبهره ،گرچه کمال فصاحت را داشته باشد ،میتازد مانند اشعار
بحتری که حكیم دربارة آنها چنین داوری میکند:
زان فصاحتها چه سودش بود چون اکنون زحق
اخسئوا فیها شنید اندر جهنم بحتری
(سنایی ،بیتا)658 :

مهمترین عوامل معنایی که باعث می شود سنایی زبان به انتقاد از شاعران بگشاید،
عبارت است از:
 5 -1سرقت و تقليد .سنایی در چامهای که به نقد اقشار اجتماعی اختصاص دارد ،قشر
شاعر را نیز به نقد کشیده است؛ میگوید شاعرانی که فرزند شعر وی هستند ،شعر وی
را چون خوانِ یغما غارتیدهاند:
گویای ناه ماردماند هام ریم آهناند
فرزند شعر من همه و خصم شعر من
گاهم چو وزن بیهدة خویش بشكنند
گاهام چو روی مائده خوان بغارتند
(سنایی ،بیتا)161 :

(سنایی)683 :1374 ،
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وی در حدیقه ،که بظاهر پیش از تدوینش به وسیلة محمد بن علی الرفا ،قسمتهایی
از آن به سرقت رفته بود ،ابیاتی ذیل عنوانهای «فی مثالب المدعین» و «فی مثالب
المنحولین» دارد که در آنها به بدگویی شاعران میپردازد .ظاهراً منظور سنایی از عنوان
اخیر به قرینة عباراتی نظیر فی مثالب المدعین و «در هجو شعراء بد» و ،...شاعران
منتحل (به صیغة اسم فاعل به معنی :انتحالکننده) است .در لغتنامه ،این معانی برای
منحول ضبط شده است :شعر و سخن بربسته به خود که دیگری گفته باشد؛ شعر
دیگری که بیتغییر الفاظ و مضمون به نام خود خوانده باشد (دهخدا) که مناسب
عبارت حدیقه نیست.
گربگی شاعران که در ابیات متعددی از آثار حكیم آمده است ،به همین صفت
انتحال شاعران و نیز چاپلوسی آنها ناظر تواند بود؛ چه گربه در آثار سنایی غالباً نماد
دزدی و چاپلوسی و لئامت است:
خورده سیلی ز بهره پارة پوست
همچو گرباه لیئم و خاواری دوسات
خانه چون موش ساخته زکلوخ
در ربااودن بااه سااان گارباة شااوخ

49


گربه هم روی شوی و هم دزد است

الجرم زان سرای بی مزد است
(همان)381 ،

حكیم غزنوی در سنجش خود با دیگر شاعران ،آنها را گربهنگار خوانده که دالّ بر
این است که آنها به دزدی و تقلید شعر میپردازند .در مقابل ،وی خود را شیرآفرین
میخواند .صفت آفرینندگی ناظر به تازگی و جانداری و تحقیقی بودن شعر و صفت
نگار حاکی از بیجانی و تقلیدی و به تعبیر شاعر تخییلی بودنِ شعر مخالفان سنایی
است:
نیست شیر آفرین چو گربهنگار
ژاژ او مارده ناظم مان جااندار
ناظم سارایاند گاه آن و گه این
گرچه به الف و به تكلّف چنو
(سنایی)687 :1374 ،

این همه حقّا که سوی زیرکان

گارباه ناگارند نه شایرآفارین
(سنایی ،بیتا)547 :
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سنایی در ابیاتی در نازش به حدیقه به کسانی که معانی شعر وی را استراق
میکنند ،هشدار میدهد که نظم آنها بیجان خواهد بود:
همچو آن کس که خاره بتراشد
واناكاه ایان مساتارق کاناد بااشاد
دزد ایااناانااد زیاارک و اباالااه

چاون دبایران ز ناقش باسم اللاه

گرچه صورت نگاری آسان است

جاان ناهادن نه کاار ایشان است

صاورتای کاانادرو نابااشاد جاان

کای شود سوی او مالك مهمان
(سنایی)713 :1374 ،

 5 -2عوامزدگي و بيسوادي و جهل شاعران .نادانی و بیسوادی شاعران ،که میتواند
محرّک آنها به سوی انتحال باشد از عوامل دیگری است که سنایی را به زشت یاد و نقد
شاعران برمیانگیزد .حكیم غزنوی در انتقاد از این شاعران ،که از آنها به «یك رمه
ناشیان شعر پراش» تعبیر میکند ،میگوید:
در عباارت فرخاچ و ناازیابا
یك رمهنا حفاظ و نابینا
بدزبانای ز خوشزباانای را
هیاچ ناشناختاه معاانی را
شكل چرخ از ذؤابه نشناسند
تاا به از آفتاابه ناشنااساند
(همان)648 ،
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ال
عوامزدگی نیز از عواملی است که سنایی را به هجو شاعران برمیانگیزد .اص ً
خوارداشت عوام از موتیفهای شعر شاعر غزنه است .حكیم غزنه ،کار عامه را «خری»
توصیف میکند و میگوید عوام ،گاو را در خدایی باور دارند امّا نوح را از پی پیامبری
قبول ندارند؛ از این رو از پی ردّ و قبول عامه ،نباید خود را «خر» کرد (ر.ک .سنایی ،بیتا:
 .)663وی در هجو شاعران عوامزده میگوید:
کرده از کدیه شهار زیر و زبر
یك دو فصل رکیك کرده زبر
پیش قصّااب و مطباخ روّاس
بار خابااّاز و کالاباة هارّاس
زده در شاعری هازاران الف
بر اسكااف و درزی و خفاف
خزف و درّ به یك نمط سفته
همگاان مدح نااسازا گافاتاه
(همان)649 ،

در مقابل عوام ،خواص قرار دارند .سنایی در چكامهای نازشی به شاعران مدّعی
میگوید که شعر آنها به نزد عوام گزیده است و آنچه گزیدة عوام است ،گزیدة خواص
نیست که به شعر او توجّه دارند .وی در تمثیلی ،ارزش شعر عوامپسند را یكدهم
ارزش شعر مورد توجّه خواص براورد میکند:
نیست سوی خاص بر آن سان گزین
کاناچه گزیده است به نزد عوام
بایاسات شاماارناد به ساوی یامیان
کانچه دو صد باشد سوی شمال
 5-3اتّصاف شاعران به صفات مذموم اخالقي .اتّصاف پارهای از شاعران به رذایل
اخالقی چون کبر ،حسد ،حرص ،آز و ...حكیم غزنه را به زشت یاد و گاه تخریب
شخصیت آنها برمیانگیزد .وی در ابیات در نقد چنین شاعرانی میگوید:
جاان کادرشااان ز انااا در اناایان
مشتی از این یاوه درایان دهر
با همه شان کبر و حسد هم قرین
یك رمه زین دیو نژادان شهر
(همان)546 ،

راست گویی حكیم صابونی است

مایة خبث و جهل و مأبونی است
(سنایی)685 :1374،

 5-4پوستينگي شعر.حكیم غزنه در نقد شعر بعضی از شاعران به پوستینگی شعر آنها
اشاره دارد .اصالً تفكّر سنایی به رمز و نكته و مغز معطوف است .سنایی در هجو
طالعی ،شعر وی را ترّهات و چون پیاز پوست بر پوست توصیف میکند:
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چون پیازست شعرش ار چه نكوست
ماانده در صف ناکاساان ازل
هار کجا تارّهاات او خاواناناد

تا به پایان چو بنگری همه پوست
از مادیاح و هاجاا و زهاد و غزل
ژاژ طیاّاان چاو مااوعاظاه داناناد
(سنایی)686 :1374 ،
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نتيجهگيري
نتیجة جستار این شد که سنایی در تعریف شعر بر دو عامل وزن و قافیه تأکید دارد و به
عنصر تخییل وقعی نمینهد و با آن مخالف است .سنایی با استناد به آیة «الشعراء یتبعهم
الغاوون ...اال الذین آمنوا… (الشعراء) شعر و شاعران را به دو نوع تقسیم میکند :شعر
و شاعران ایمانی و شعر و شاعران غیرایمانی .وی در تعریف شعر به عنصر «تخییل» ،که
در تعریف فالسفة یونان از شعر در شمار عناصر اصلی شعر است ،میتازد و آن را در
برابر «تحقیق» قرار میدهد .از دیدگاه سنایی در خرمن شعر« ،تخییل» کاه و «تحقیق»
مغز و دانه است .خاستگاه این دو نوع شعر ،متفاوت است .شعر تحقیق را روحاالمین و
شعر تخییل را تابعه تلقین میکند.
سنایی در آثار خود ،موضوع نسبت شعر و شرع را بارها مطرح کرده است .از
مطالب این جستار میتوان نتیجه گرفت که اشعار تحقیقی با شرع یگانگی و همسویی
دارد ا ّما اشعار تخییلی با شرع بیگانه است.
حكیم غزنوی در آثار خود به نقد و هجو شاعران نیز پرداخته است .نقدهای سنایی
هم در ساحت صورت و هم در حیطة معناست .در ساحت صورت ،سنایی بر لغزشهای
عروضی و بیوزنی اشعار پارهای از شاعران معاصرش انگشت نهاده است .در حیطة نقد
معنایی ،سنایی مسائل متعددی را مطرح کرده است .سرقت ادبی از عواملی است که
شاعر غزنه را به زشت یاد شاعران برمیانگیزد .عوامزدگی و صفات ناپسند پارهای از
شاعران عوامل دیگری است که زبان سنایی را به نقد و هجو این گونه شاعران،
میگشاید.
پينوشت
 .1در حدیقه مصحّح مریم حسینی در ابیاتی که در ستایش حدیقه است ،آمده که:

من دریان دولات از پی یادی

کاردم

اکناون

سنایی

آبادی

شعر و شاعري از ديدگاه سنايي

همچوکاوی

کوههاش از طراوت و تخییل

سرایلی

در

نیل

(سنایی)285 :1382 ،
بیت دوم در چاپ مدرس رضوی به صورت زیر است:

همچو جفت سرایلی در نیل

طاقهاش از طراوت و تبجیل
ج

(سنایی)709 :1374 ،
ظاهراً با توجه به معنی منفی تخییل در آثار سنایی ،میتوان با احتیاط گفت که در بیت باال ،ضبط
مرحوم مدرس رضوی صحیح است .همچنین در دیوان سنایی مصحّح مدرس رضوی در نامهای که
سنایی در جواب نامة بازرگان سرخس نوشته ،واژة «تخیّالت» آمده که ظاهراً تصحیف «تخییالت»
است؛ تخییالت با «تسویالت» هماهنگتر است.
سبحان اهلل العظیم چرا بر تخیّالت دیو ،منشورِ «ان جائكم فاسق بنباء» غافل وار بر دین خود نخواند
و چرا در تسویالت نفس ،توقیع ِ «ان بعض الظّن اثم» ،مسلمانوار بر خود عرضه نكرد (سنایی ،بیتا:
.)124
بنابراین بسامد واژة تخییل در آثار سنایی میتواند یازده بار باشد.
 .2ضبط این واژه ،هم در دیوان (سنایی ،بیتا )9 :و هم در حدیقه (سنایی ،)45 :1374 ،هر دو به
تصحیح مدرّس رضوی «گاه» و در دیوان سنایی به کوشش مظاهر مصفّا (سنایی 1389 ،الف :دویست و
بیست و پنج)« ،کلمه» است .تصحیح نگارنده قیاسی و با توجه به ابیات زیر صورت گرفته است:

کَه و دانه ،بدو سره ،کم و بیش

آزمایش جدا کند پس و پیش

(سنایی)169 :1374 ،

نخواهد همی ماند با باد مرگی
ج

(ناصرخسرو)41 :1384 ،
مولوی نیز عمل نقد را به معنی «عمل تفكیك و تمایز گندمها (دانهها) از کاهها در وقت خرمن
کوبان» به کار برده و سروده:

بر سر خرمن به وقت انتقاد
تا جدا گردد ز گندم کاهها
ج

نه که فالّحان ز حق جویند باد
تا به انباری رود یا چاهها
(نقل از محبتی.)1390:67،

احتماالً مولوی در این ابیات تحت تأثیر سنایی بوده است.
 .3در دیوان سنایی این واژه به شكل «نابغه» و در تازیانههای سلوک (شفیعی کدکنی)202 :1388 ،
به صورت «تابعه» مضبوط است .ناصرخسرو نیز نابغه را به کار برده است:

تا سخنم مدح خاندان رسول است

نابغه طبع مرا متابع و یار است
(ناصرخسرو) 49 :1384 ،

ظاهراً با توجه به لفظ متابع ،تابعه نیز وجهی دارد.
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ناصرخسرو نیز در بیتی خرمن ،کاه و دانه را آورده است:

بدین خرمن اندر نه کاه و نه دانه
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 .4مصراع نخست در حدیقه ،مصحَّح مریم حسینی به صورت زیر است که درستتر مینماید:

شعر بر حسب طبع چون سره است

چون به سنّت رسید مسخره است
(سنایی)131 :1382 :

منابع
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ابولفتوح رازی؛ روضالجنان و روحالجنان؛ به کوشش و تصحیح دکتر محمدجعفر یاحقی و
دکتر محمدمهدی ناصح؛ مشهد :بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی.1389،
بُخاری ،محمّد بن اسماعیل؛ صحيح البخاري؛ تحقیق و تخریج أحمد زهوه و أحمد عنایه؛
بیروت :دارالكتاب العربی.1425 ،
بروین ،د.؛ حکيم اقليم عشق؛ ترجمة مهیار علوی مقدم و محمدجواد مهدوی؛ مشهد :بنیاد
پژوهشهای آستان قدس رضوی.1378 ،
پورجوادی ،نصراهلل؛ شعر و شرع (بحثی دربارة شعر از نظر عطّار)؛ تهران :انتشارات اساطیر،
.1374
حسینی ،مریم؛ «حدیقه احیائی در شعر فارسی» ،مجله علوم انسانی دانشگاه الزهراء؛ ش 23
( ،)1376ص 1تا.12
دهخدا ،علیاکبر؛ لغتنامه؛ چاپ دوم از دوره جدید ،تهران :مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه
تهران.1377 ،
رشیدالدین المیبدی؛ كشفاالسرار و عدهاالبرار؛ به سعی و اهتمام علیاصغر حكمت؛ تهران:
امیرکبیر.1376 ،
زرقانی ،سید مهدی؛ زلف عالمسوز؛ تهران :نشر روزگار.1381 ،
زرین کوب ،عبدالحسین؛ نقد ادبي؛ تهران :امیرکبیر.1373 ،
سنایی ،مجدود بن آدم؛ حديقهالحقيقه و شريعةالطريقه؛ تصحیح مدرس رضوی؛ تهران:
انتشارات دانشگاه تهران.1374 ،
ااااااااااااااا؛ حديقهالحقيقه؛ به تصحیح مریم حسینی؛ تهران :مرکز نشر دانشگاهی.1382 ،
ااااااااااااااا؛ ديوان سنايي؛ به سعی و اهتمام مدرس رضوی؛ تهران :کتابخانه سنایی ،بیتا.
ااااااااااااااا؛ ديوان سنايي ،به کوشش مظاهر مصفا و با نظارت دکتر شاهرخ حكمت؛
تهران :انتشارات زوّار1389 ،الف.
ااااااااااااااا؛ مثنويهاي سنايي؛ بازنگری دکتر عبدالرضا سیف و غالمحسین مراقبی؛ تهران:
انتشارات دانشگاه تهران1389 ،ب.

شعر و شاعري از ديدگاه سنايي

اااااااااااااا؛ مکاتيب سنايي؛ به اهتمام و تصحیح و حواشی نذیر احمد؛ تهران :فرزان،
.1362
شفیعی کدکنی ،محمدرضا؛ تازيانههاي سلوک؛ تهران :انتشارات آگاه.1388 ،
اااااااااااااا؛ صور خيال در شعر فارسي؛ تهران :انتشارات آگاه.1366 ،
صمصام ،حمید و فرشید نجار همایون؛ درآمدي بر نقد شعر فارسي؛ تهران :انتشارات دستان،
.1388
غزالی ،محمد؛ احياء علوم الدين؛ ترجمة مؤید الدین محمّد خوارزمی؛ به کوشش حسین
خدیو جم؛ تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.1386،
ااااااااااااا؛ كيمياي سعادت؛ به کوشش حسین خدیو جم؛ تهران :انتشارات علمی و
فرهنگی.1361،
محبتی ،مهدی؛ «جایگاه شعر و شاعری در هستی از دیدگاه حكیم سنایی غزنوی» ،مجله
تخصصی زبان و ادبیات دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد؛ س ،41ش 3
(پیدرپی  ،1387،)162ص 331تا .346
ااااااااااااا؛ از معنا تا صورت؛ تهران :انتشارات سخن1390،
مدرس رضوی ،محمدتقی؛ تعليقات حديقه؛ بیجا :مؤسسه مطبوعاتی علمی ،بیتا.
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ناصرخسرو؛ ديوان؛ به تصحیح مهدی محقق؛ تهران :انتشارات دانشگاه تهران.1384 ،
نبی لو ،علیرضا؛ «بررسی دیدگاههای زبانی و ادبی سنایی» ،پژوهشهای ادبی؛ س  ،6ش22
( ،)1387ص  155تا .177
اااااااااااا؛ «بررسی و مقایسه دیدگاههای سنایی و نظامی» ،کاوشنامه؛ س  ،8ش ( 14بهار
و تابستان  ،)1386ص.76-43
نصیرالدین توسی ،محمد بن الحسن؛ اساساالقتباس؛ به تصحیح مدرس رضوی؛ تهران:
انتشارات دانشگاه تهران.1376 ،
نظامی عروضی ،احمد بن علی؛ مجمع النوادر معروف به چهار مقاله؛ به تصحیح محمد
قزوینی؛ به ضمیمه تعلیقات چهارمقاله به کوشش دکتر محمد معین؛ تهران :انتشارات زوّار،
.1388
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دكتر فرّخ لطيفنژاد رودسري
دكتراي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر فرزان سجودي
دانشيار نشانهشناسي و زبانشناسي دانشگاه هنر تهران

دكتر مهدخت پورخالقي چترودي
استاد زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر محمّدرضا هاشمي
دانشيار گروه زبان انگليسي دانشگاه فردوسي مشهد

چکيده

كليدواژهها :قاعدة کمیت گرایس در شعر سهراب ،تكرار در شعر سهراب سپهری ،تحلیل
شعر فارسی معاصر از دید نظریههای غربی.
تاریخ دریافت مقاله1392/7/22 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/12/18 :
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در این پژوهش تكرار یكی از عوامل انسجامی است که متنهای بلندتر از جمله را به هم پیوند
میدهد .برای درک رابطة تكرار و هدف از دو معیار انسجام و هدفمندی استفاده شده است.
یكی از ابزارهای سنجش هدف ،اصل همیاری گرایس است که زیربنای تمامی گفتگوها به
شمار میرود .تكرار بهظاهر ناقض اصل همكاری و نوعی تخطّی از قاعدة کمّیّت گرایس است،
امّا شاعر از این طریق میتواند معانی و مقاصد ضمنی خود را به خواننده منتقل کند .بررسی
مجموعهشعر صدای پای آب سپهری نشان داد که یكی از انواع تكرار یعنی «توازن» از عوامل
برجستة انسجامی شعر وی است .توازن ،تكرار ساختارهای نحوی مشابه است که نهتنها سبب
انتقال مقاصد ضمنی میشود ،بلكه بر ساختار کلّی و هدف متن تأثیر میگذارد و هدف این
پژوهش درک رابطة توازن با ساختار متن و اهداف نویسنده است .برای اثبات این موضوع
مجموعة حجم سبز بررسی شده است تا نشان داده شود که تكرار یك ساخت واژگانی -نحوی
در آغاز مجموعهای از مصرعها در تمام یا قسمت قابل توجّهی از شعر ،سبب الگوسازی و
تشخیص ساختار و در نتیجه استواری متن و تقویت متنیّت میشود.

مقدّمه
در رویكرد بوگراند و درسلر ( ،)1981که از زبانشناسی متن نشأت میگیرد ،ساخت
متن بر اساس سه محور بافت خرد و کالن و دانش تجربی تولیدکنندگان شكل گرفته -
است .از دید آنان متن نوعی نمود ارتباطی است که با هفت ویژگی خود به عنوان
«اصول تشكیلدهندة متن» عمل میکند .از آن میان دو ویژگی انسجام و پیوستگی ،متن-
محور و سایر ویژگیها (هدفمندی ،توان پذیرش ،اطّالعدهندگی ،موقعیّتمندی و
بینامتنیّت) کاربرمحور است (بوگراند و درسلر.)14:2002 ،
تكرار یكی از ابزارهای انسجامی است که در شعر سپهری کاربرد فراوانی دارد و
ظاهراً با اصل همیاری گرایس تناقض دارد که شامل بر اصولی منطقی و معرفتشناختی
برای درک مكالمات است؛ ولی شاعر از تكرارها هدفی دارد؛ پس سؤال این پژوهش
این است که تكرار و یكی از زیرمجموعههای آن «توازن» به عنوان یكی از معیارهای
انسجامی چه ارتباطی با هدفمندی دارد ،فرضیّهای که برای پاسخ به سؤال در نظر گرفته
شده این است که «کاربرد تكرار بهعنوان عامل نقض اصل کمّیّت گرایس با ساختار متن
و اهداف نویسنده رابطة متقابل دارد».
1
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پيشينه
زبانشناسی متن به بررسی سازمان درونی متن میپردازد و پنج رویكرد اصلی دارد که
توسّط آیزنبرک 2،کامر 3،وندایك 4،هلیدی 5،بوگراند و درسلر 6و مایكلهوی 7ارائه شده
است .بوگراند و درسلر با داشتن چشماندازی از رویكردهای پیشین نشان دادند که
انسجام تنها ابزار تشخیص متنیّت نیست .قبل از آنان هلیدی و حسن به درک این نكته
رسیده بودند و به همین دلیل در ویرایش کتاب دستور نظاممند نقشی 8هلیدی به شرح
این نكته پرداختهاند .سارلی و ایشانی ( 51 :1390تا  )77به شرح تكاملی نظریّات هلیدی
از دستور نظاممند نقشی هلیدی تا شكلگیری متنیّت هلیدی و حسن میپردازند که
پیوستگی مبتنی بر هماهنگی انسجامی را مبنای متنیّت دانستهاند .همچنین پورنامداریان
و ایشانی ( 7 :1389تا  )43این را در غزل حافظ به آزمایش گذاشتهاند .بوگراند و درسلر
در کتاب مقدّمة زبانشناسی متن 9ضمن بازنگری تعریف انسجام و پیوستگی ،پنج معیار
دیگر را بدان افزودهاند .این معیارها در «مراحل دریافت متن» به کار میرود .آقاگلزاده
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در کتاب تحلیل گفتمان انتقادی اهمّیّت این دیدگاه را در بیان اصول و شرایطی میداند
که در سازماندهی و درک متن نقش دارد ( 109 :1385تا  .)113ساسانی در فصل پنجم
کتاب معناکاوی با درک روشن و همهجانبهای به تعریف متن پرداخته ،رویكرد متنیّت
هلیدی را بدقّت معرّفی کرده و به شرح معیارهای متنیّت بوگراند و درسلر پرداخته
است ( 118 :1389تا  .)144لطیفنژاد در مقالة «مراحل دریافت متن بر اساس رویكرد
ی مراحل چهارگانة دریافت در شعر سپهری به
بوگراند و درسلر» معیار های متنیّت را ط ّ
کار برده است (لطیفنژاد و دیگران .)1393،تكرار از عوامل انسجامی مشترک هلیدی و
بوگراند و د رسلر است و یكی از انواع آن از دید بوگراند و درسلر «توازن» است .توازن
در جلد اول کتاب از زبانشناسی به ادبیّات (صفوی173 /1373،1 ،تا  )234مطرح ،و به سه
دستة آوایی ،واژگانی و نحوی تقسیم ،و معادلهای بالغی آن ذکر شده است .در کتاب
ن بدیع) (راستگو )1383 ،بحثی مشابه توازن صفوی با رویكرد بالغی
هنر سخن آرایی (ف ّ
مطرح شده است با این تفاوت که تكرار درونی را در دو سطح واژه و جمله بررسی
میکند و در نامگذاری انواع توازن از اصطالحات بالغی استفاده کرده است.
از مقاالت مربوط به توازن میتوان به کار فیّاضمنش (163 :1384تا  )186اشاره کرد
که به معرّفی انواع موسیقی بیرونی ،میانی و کناری پرداخته و آن را ابزاری برای انتقال
مضمون ،تخیّل و عواطف و مقصود شاعر و دریافت معنای شعر دانسته و به این نتیجه
رسیده است که موسیقی میانی ،حاصل ارتباطات لفظی و تناسبات معنایی میان واژگان
است و گونههای فراهنجاری در آن به چهار صورت توازن آوایی ،واژگانی ،نحوی و
توازن معنایی ظاهر میشود که مورد اخیر با صنایع معنوی به وجود میآید.
غالمحسینزاده و نوروزی ( )1389بر مبنای سه نوع موسیقی شعر کتاب راستگو (،)1383
مثالهایی از سه نوع تكرار بیرونی ،کناری و میانی آورده و نتیجه گرفتهاند که توازن
نحوی را باید بر عوامل پنجگانة انسجامی هلیدی افزود .مدرّسی و کاظمزاده (101 :1390
تا  )115همگونی کامل و ناقص را در سطح واژه ،گروه و جمله در غزل منزوی بررسی
کرده و به این نتیجه رسیدهاند که این موارد به تكرار صریح یا تشكیل قافیه و جناس
صنایع معنوی منجر میشود .این تكرار آگاهانه باعث افزایش موسیقی کالم و القای
معانی ارتباطی -اجتماعی مورد نظر به خواننده شده است .پورنامداریان و طهرانی
( 25 :1390تا  )37به بررسی آماری بدیع در اشعار چهار تن از شاعران معاصر (نیما،
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سپهری ،اخوان ثالث و شاملو) پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که این شاعران ،بیشتر
از فنون لفظی بدیع استفاده کردهاند که خود از انواع تكرار به شمار میرود و عالوه بر
تأثیر موسیقایی در ایجاد انسجام و وحدت شعر نقش مؤثّری ایفا میکند .از طرفی فنون
بدیعی در شعر نو ،جنبة تصنّعی خود را از دست داده و به صورت طبیعی و بر اساس
انواع تداعی ظهور یافته است .بجز اثر اخیر ،که بسامد تكرار را در نمونههای تجربی
بیان کرده است ،نویسندگان دیگر به ذکر مثال هایی از هر نوع اکتفا کرده و بیشتر جنبة
بدیعی تكرار را در نظر گرفتهاند .تنها مدرّسی-کاظمزاده ( )1390و پورنامداریان-
طهرانی ( )1390بدون تحلیل تجربی به القای معانی غیرارجاعی اشاره کردهاند و مقالة
اخیر تكرار را در القای معانی ضمنی و انسجام متن ،مؤثّر دانسته است .در این پژوهش
تكرار و یكی از زیرمجموعههای آن «توازن» به عنوان یكی از ابزارهای انسجامی
بوگراند و درسلر معرّفی شده و عالوه بر پیروی از تقسیم صفوی ( ،)1373اهداف
ساختاری و گفتمانی اثر ذیل یكی از معیارهای متنیّت به نام «هدفمندی» بررسی شده
است .ابزار رسیدن به مقاصد شاعر ،قاعدة کمّیت گرایس است که نقض آن معانی
ضمنی مختلفی ایجاد میکند .بحث توازن به دو بخش تقسیم شده است تا تأثیر بر
محتوا و ساخت به طور جداگانه در دو مجموعه بررسی شود .در بخش اول پس از
تقسیم واژگانی و نحوی انواع توازن به ذکر نمونههایی از هر یك در شعر صدای پای
آب پرداخته ،و معانی و مقاصد ضمنی شاعر به کمك نقض قواعد مكالمة گرایس شرح
داده شده است .در بخش دوم توازن در مجموعة حجم سبز به طور جداگانه بررسی
شده است؛ زیرا چگونگی کاربرد تكرارها در این مجموعهشعر به گونهای است که بر
ساختار کلّی متن اثر میگذارد و الگوی مشخّصی در هر شعر ایجاد میکند که با هدف
کلّی شاعر در ارتباط است.
چارچوب نظري
برای آشنایی با دیدگاه بوگراند و درسلر ،هفت معیار متنیّت آنان تعریف میشود:
انسجام :انسجام 10روشی است که اجزای سازندة روساخت متن یعنی کلمات
مكتوب یا شفاهی در زنجیرهای از کلمات ،پیوند متقابل برقرار میکند .این اجزا طبق
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قواعد و مقوالت دستوری به یكدیگر وابسته است ،به طوری که انسجام بر مبنای
وابستگیهای دستوری شكل میگیرد (بوگراند و درسلر.)8 :2002،
پيوستگي :پیوستگی11ارتباط متقابل اجزای جهان متن یا پیكرة مفاهیم و روابطی
است که زیربنای متن را تشكیل میدهد ،از دیدگاهی دیگر ،پیوستگی حاصل فرایندهای
شناختی است که به کاربران (نوبسنده یا خواننده) متن مربوط میشود .پیوستگی بیش از
هر چیز نشان میدهد که معنا به خودی خود در صورتهای زبانی نهفته نیست ،بلكه
حاصل کنش متقابل بین اطّالعات جدید متن با معلومات عمومی خوانندگان و
شنوندگان است (همان 9 ،تا .)11
هدفمندي :هدفمندی12به موضع و نگرش تولیدکنندة متن میپردازد؛ به این ترتیب
که مجموعهای ازرویدادها باید متنی منسجم و پیوسته به وجود آورد تا راهگشای
تولیدکننده در تحقّق اهداف او در نشر دانش یا رسیدن به هدفی مشخّص و
برنامهریزیشده در طرح باشد (همان.)11 ،
قابليّت پذيرش :قابلیّت پذیرش 13به نگرش و طرز تلقّی دریافتکنندة متن در
فرایند ارتباط میپردازد به طوری که مجموعهای از رخدادها باید متنی منسجم و
پیوسته را تشكیل دهد تا دریافتکنندة متن بتواند با آن ارتباط برقرار کند (همان 11 ،و
آگاهيبخشي :آگاهیبخشی 14به این نكته توجّه دارد که رویدادهای متن تا چه حد
قابل پیشبینی ،مورد انتظار و قطعی است .اگر میزان اطّالعات از حدّ انتظار کمتر باشد،
باعث آشفتگی ذهنی ،خستگی مخاطب و حتّی طرد و نفی متن میشود؛ حتّی کمبود آن
به ارتباط و در نتیجه به متنیّت لطمه میزند (همان 12 ،و .)13
موقعيتمندي :موقعیّتمندی 15ارتباط بین متن و اوضاع بافتی یا محیطی وقوع آن
را در نظر میگیرد .معنا و کاربرد متن با موقعیت کاربرد آن تعیین میشود (همان.)13،
بينامتنيّت :بینامتنیّت 16به عواملی بازمیگردد که باعث میشود متن به دانش قبلی
خواننده از متنهای پیشینی وابسته شود که با آنها روبهرو بوده است تا از متنهای قبلی یا
گونههای متنی مشابه در تولید و دریافت متن استفاده کند (همان).
در این جستار به ارتباط بین دو معیار انسجام و هدفمندی و تأثیر آن بر متنیّت شعر
سپهری میپردازیم و برای این کار یكی از ابزارهای انسجامی پرکاربرد سپهری یعنی
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تكرار را انتخاب میکنیم .هلیدی تكرار 17و همایندی 18را مایة انسجام واژگانی 19متن
میداند .از دید وی ،انسجام واژگانی تكرار یك مفهوم است و انواعی از قبیل تكرار
عین 20،هممعنایی (ترادف) 21،شمول 22و تضمّن 23دارد .در این مورد تكرار هر مفهوم
به انسجام متنی منجر میشود .عالوه بر آن واحدهای همحوزه در همایندی نیز نوعی
انسجام متنی ایجاد میکند (هلیدی 310 :1990،تا .)313
چنانكه مشاهده میشود ،بحث تكرار هلیدی به انسجام واژگانی محدود ،و در آن
روابط معنایی کلمات مورد نظر است؛ امّا بوگراند و درسلر عالوه بر تكرار واژگانی به
تكرار ساختاری و محتوایی و تأثیر آن بر متنیّت اشاره دارند و حتّی گونههایی از حذف
را جزو تكرار میدانند« .تكرار ساختار و محتوای آن و حذف برخی از عبارات
روساخت ،حذف به قرینه 24نامیده میشود» در حالی که هلیدی حذف را از ابزارهای
انسجام دستوری میداند .نوع دیگر از تكرار «دگرگویی» 25است که در آن صورت با
محتوایی متفاوت تكرار میشود (بوگراند و درسلر45 :2002،؛ هلیدی 295 :1990،تا .)297
از دید بوگراند و درسلر تكرار 26یا کاربرد دوبارة عناصر یا الگوها انواع دیگری نیز
دارد؛ مانند تكرار جزء 27که مشابه صنعت اشتقاق در بالغت و آوردن کلمات همریشه
در کنار یكدیگر است .توازن نحوی 28که در آن قالبهای یكسان روساخت با عباراتی
ص
مختلف تكرار میشود .جانشینشوندهها 29کلمات کوتاهی است که از محتوای خا ّ
خود تهی میشود و میتواند جایگزین عبارات دقیقتر و پرمحتواتر شود؛ مانند ضمیر که
خود معنای مستقل ی ندارد ولی جانشین اسم یا یك گروه اسمی معنادار میشود (بوگراند
و درسلر.)45 :2002،

تكرار سبب انسجام متن میشود .انسجام درون یك واژه ،بند یا جمله از انسجام بین
دو یا چند واحد مشابه آشكارتر است؛ زیرا عناصر انسجامی در یك جمله در فاصلة
کمی نسبت به هم قرار دارد .در واحدهای بزرگتر باید دریابیم که چگونه میتوان دوباره
از الگوها و عناصر قبلی استفاده کرد؛ آنها را تغییر داد یا فشرده کرد .تكرار ،جانشینی،
حذف و نشانداری 30در این نوع انسجام مؤثّر است .این ابزارهای انسجامی به افزایش
کارایی کمك ،و متنی مستحكم 31و استوار تولید میکند که در آن اقتصاد کالم رعایت
شده است.
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توازن به سه گونة آوایی ،واژگانی و نحوی تقسیم میشود .توازنی که موجب وزن
میشود در سطح آوایی قابل بررسی است (همان .)160،در شعر معاصر به توازن واجی و
موسیقی داخلی (جناس ،قافیههای میانی ،تكرارهای واجی و ( )...شفیعی)260 :1368 ،
توجّه زیادی شده است ،امّا در این جستار دربارة دو نوع توازن واژگانی و نحوی که در
شعر سپهری برجستهتر است ،بحث میشود .توضیح اینكه توازن واژگانی در تقسیم
بوگراند و درسلر «تكرار عین» نامیده میشود ،امّا چون از تقسیم صفوی در توازن
استفاده شده است به جای تكرار عین از اصطالح توازن واژگانی استفاده میکنیم .این
موارد از مباحث مشترک بدیع لفظی و زبانشناسی است ،با این فرض که بنا به گفتة
پورنامداریان بدیع دیگر عامل فرعی بالغت نیست؛ بلكه نقش مؤثّری در شكلگیری آن
دارد (پورنامداریان و طهرانی .)26 : 1390،پیشوایان شعر آزاد نیمایی از جمله نیما ،سپهری،
اخوان و شاملو بیشتر از فنون لفظی بدیع که از انواع تكرار به شمار میروند به میزان
قابل توجّهی استفاده کردهاند؛ زیرا تكرار عالوه بر ایجاد موسیقی و داشتن داللتهای
ضمنی ،نقش مؤثّری در ایجاد انسجام و وحدت شعر ایفا میکند (همان 26،تا .)31
توازن واژگانی و نحوی ظاهر ًا با قاعدة کمّیّت گرایس  32دانشمند فلسفة زبان و
ارائهدهندة نظریّة معنای ضمنی ( )1913-1988مغایر است و به همكاری با مخاطب لطمه
میزند؛ ولی شاعر با این کار سعی دارد برخی معانی ضمنی را القا کند .در اینجا الزم
است قواعد گرایس به طور خالصه مطرح شود :قاعدة کمیّت 33بیانگر این است که به
اندازة الزم سخن بگویید و بیشتر یا کمتر از حدّ درخواستشده کالمی بر زبان نیاورید.
البتّه هنگام ضرورت یا درخواست ،میتوانید معلومات جدید یا غیرقابل پیشبینی ارائه
کنید .قاعدة کیفیّت 34توصیه میکند که اطّالعات واقعی و نه جعلی را ارائه کنید .در
قاعدة ربط 35مشارکان حق دارند ربط میان اجزای گفتمان را دریابند تا به وسیلة آن
بتوانند سوءتفاهمات یا عدم قطعیّت را برطرف سازند .قاعدة روش 36به شیوههای
چیدمان و ارائة متن می پردازد و در واقع دوری از پیچیدگی و ابهام و توصیه به
گزیده گویی و وضوح و رعایت نظم و ترتیب کالم است .اگر قاعدهای عمداً نادیده
گرفته شده باشد ،طرفین گفتوگو به جای اینكه گفتمان را فاقد انسجام و ناقض قاعدة
ربط و اصل همكاری تصور کنند از آن مطالبی برداشت میکنند که در عبارات
روساخت بیان نشده است .در اینجاست که استلزامات ارتباط کالمی 37یا تلویحات وارد

عمل میشود و معانی ضمنی شكل میگیرد (گرایس.)28 :1995 ،

انواع توازن در شعر صداي پاي آب
.1توازن واژگاني
توازن واژگانی تكرار کامل واژه یا عناصر دستوری بزرگتر از واژه یعنی گروه یا جمله
است (صفوی )213 :1/1380 ،که می تواند در آغاز ،میان و پایان هر مصراع واقع شود.
برخی تكرار آغازین را ردیف آغازین میگویند و تكرار پایانی همان ردیف رایج است.
ردیف آغازین را میتوان از ابداعاتی به شمار آورد که بسامد زیادی در شعر نو دارد.
ردیف آغازی شكل دیگری از ردیف پایانی است که به دلیل نامشخّص بودن مكان
قافیه و تكرار نامنظّم آن در شعر معاصر به ابتدای مصرعها منتقل شده و اغلب با تكرار
ساخت (توازن نحوی) همراه است .بیشتر تكرارهای صدای پای آب سپهری از نوع
ردیف آغازین یا تكرار یك صورت زبانی در آغاز هر مصرع است که به سه صورت
تكرار واژه ،گروه و جمله ظاهر میشود:
64


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره،49پاييز 1394

64
64

 1-1تکرار آغازين

تکرار يک واژه
زندگي جذبة دستی است که میچیند.
زندگي نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است.
زندگي بعد درخت است به چشم حشره.
زندگي تجربة شبپره در تاریكی است.
زندگي حسّ غریبی است که یك مرغ مهاجر دارد ...
(سپهری 290 :1389 ،و .)291

تکرار يک گروه
روح من در جهت تازة اشیا جاری است.
روح من کمسال است.
روح من گاهی از شوق ،سرفهاش میگیرد.
روح من بیکار است ...
روح من گاهی ،مثل یك سنگ سر راه حقیقت دارد (همان 287 ،و .)288

نقش توازن بوگراند و درسلر در ميزان متنيّت شعر سپهري

تکرار جمله
من قطاري ديدم ،روشنایی میبرد.
من قطاري ديدم ،فقه میبرد و چه سنگین میرفت.
من قطاري ديدم که سیاست میبرد (و چه خالی میرفت).
من قطاري ديدم ،تخم نیلوفر و آواز قناری میبرد (همان.)279 ،
تکرار در آغاز مجموعهاي از مصراعها :ردیف آغازین تنها به آغاز مصرعهای پیدرپی
محدود نمی شود ،بلكه در آغاز بندها و با فاصله نیز قابل مشاهده است که البتّه در این
مورد نمود کمتری دارد (پورنامداریان و طهرانی .)33 :1390،تكرار در آغاز و پایان مجموعه-
ای از مصراعها در مواردی در مجموعة صدای پای آب دیده میشود ،ولی در مجموعة
حجم سبز بهفراوانی یافت میشود و شاعر به کمك آن به الگوسازی میپردازد .از این -
رو به طور جداگانه بررسی میشود.
 1-2تکرار مياني

 1-3تکرار پاياني

ردیف در شعر سنّتی تكرار واژگان در انتهای بیت است ،امّا ردیف در شعر نو نظم
خاصّی ندارد و مانند شعر سنّتی الزاماً با قافیه نمیآید .این تكرار میتواند در آغاز بیت
و در قالبهای نو در پایان هر بند باشد (فیّاضمنش 169 :1384 ،و  .)170ردیف همگونی
کاملی است که از تكرار یك عنصر دستوری یگانه با توالی یكسان و با نقشهای صرفی،
صوتی ،نحوی و معنایی یكسان به دست میآید و در پایان مصاریع و ابیات شعر قرار
میگیرد (حقشناس .)59 :1370،گونههای ردیف در شعر معاصر و کالسیك فارسی ردیف
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نوع دیگری از تكرار ،تكرار میانی (تكرار واژگان در میان مصراعها یا ابیات) است که
گاه بدون فاصله و گاه با فاصله میآید (صفوی268/1 :1380 ،؛ .)291
موزهای دیدم دور از سبزهمسجدی دور از آب (همان.)278 ،
فكر را ،خاطره را ،زير باران بايد برد.با همه مردم شهر ،زير باران بايد رفت ...
دوست را ،زير باران بايد دید.
عشق را ،زير باران بايد جست (همان.)292 ،

کناری ،حاجب ،آغازین و میانی است .ردیف از نظر ساختاری میتواند اسم ،ضمیر،
صفت ،قید ،حرف ،ترکیب و جملة کامل ،ناقص و شبهجمله باشد (فیّاضمنش170 :1384 ،
و .)171

به نمونهای از تكرار پایانی توجه کنید که نوعی از ردیف در شعر معاصر به شمار
میرود:
بگذاریم غریزه پی بازی برود ...
به خیابان برود (سپهری.)297 :1389،
 1-4تکرار بخشي از جملة مركّب

گاه بخشی از جمله ،که بیش از یك گروه است در جملة دیگر تكرار میشود؛ مثل
تكرار جملة پایه (هسته) یا پیرو (وابسته) در جملة مرکّب که با همگونی ناقص یا کامل
همراه است (صفوی 263 :1373 ،و .)264
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تکرار جملة هسته
ميدانم /پردهام بیجان است.خوب ميدانم ،حوض نقّاشی من بیماهی است (سپهری.)274 :1389،
من قطاري ديدم ،روشنایی میبرد.من قطاري ديدم ،فقه میبرد و ...
من قطاري ديدم ،که سیاست میبرد و ....
من قطاري ديدم ،تخم نیلوفر و آواز قناری میبرد (همان.)279 ،
تکرار جملة وابسته
پدرم وقتي مرد ،آسمان آبی بود...پدرم وقتي مرد ،پاسبانها همه شاعر بودند (همان.)274 ،
 1-5تکرار واژه در آغاز يک مصراع و پايان مصراع ديگر

نوع دیگری از تكرار نیز تكرار واژه در آغاز و پایان مصراع یا بیت (ردّالصّدرالی العجز)
و تكرار در پایان یك بیت و آغاز بیت دیگر (ردّالعجزالی الصدر) است (صفوی:1380 ،
 .)291/1نمونه ای از نوع دوم در پایان یك مصراع و آغاز مصراع دیگر در صدای پای
آب دیده میشود:

نقش توازن بوگراند و درسلر در ميزان متنيّت شعر سپهري

چرخ یك گاری در حسرت واماندن اسب،
اسب در حسرت خوابیدن گاریچی... ،
مرد گاریچی در حسرت مرگ (سپهری.)281 :1386،
ردّالمطلع نیز از دیگر تكرارهایی است که نمود کیفی بیشتری در شعر نو یافته و از
انواع مصرع مكرّر است و عالوه بر اینكه خود یكی از عوامل انسجامبخش متن به شمار
میرود ،گاه با اندکی تغییر در مطلع و مقطع داللتهای ضمنی مختلفی ایجاد میکند
(پورنامداریان ،طهرانی .)33 :1390،اگرچه ردّالمطلع در شعر صدای پای آب یافت نمیشود،
نمونههای فراوانی در شعر سپهری دارد:38

 .2توازن نحوي
توازن نحوی بر اساس تكرار ساختهای نحوی به وجود میآید و به سه صورت تكرار
ساخت ،همنشینسازی نقشی و جانشینسازی نقشی انجام میشود:
 2-1تکرار ساخت

(صفوی 219 :1 /1380 ،تا .)221

در شعر «صدای پای آب» سپهری تكرار ساخت یا توازن نحوی در جمالت ساده،
همپایه و مرکّب دیده میشود:
تکرار ساخت در جمالت ساده

عشق پیدا بود ،موج پیدا بود /.برف پیدا بود .دوستی پیدا بود /.کلمه پیدا بود
پلّههایی که به گلخانة شهوت میرفت.
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ساخت 39به معنای آرایش عناصر دستوری سازندة جمله است .فارسی زبانی سازهآزاد
است؛ یعنی زبانی است که در آن امكان جابهجایی سازهها یا در اصطالح دستور
«جایگردانی نحوی »40و تشكیل آرایشهای گوناگون دستوری وجود دارد به شرط اینكه
نقش هر یك از عناصر در جمله مشخّص باشد .بعضی از ساختها معمول و پرکاربردتر
است ،با این حال شاعر میتواند برای حفظ وزن از انواع غیرمعمول آرایش سازهها
استفاده کند .آرایش عناصر سازندة جمله در نظم تا ح ّد زیادی به وزن وابسته است.
حال اگر این آرایش یا ساخت تكرار شود ،میتواند نظم موسیقایی بیشتری را القا کند
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پلّههایی که به سردابة الكل میرفت.
پلّههایی که به قانون فساد گل سرخ...
پلّههایی که به بام اشراق،
پلّههایی که به سكّوی تجلّی میرفت (سپهری 279 :1386،و )280
قاطری دیدم بارش «انشا»
اشتری دیدم بارش سبد خالی «پند و امثال»
عارفی دیدم بارش «تنناها یا هو» (همان 278 ،و )279
و گاه توازن نحوی با حذف قسمتی از جمله بنا به قرینة لفظی یا معنوی است:

حذف فعل به قرينة لفظي :تكّه نانی دارم ،خردههوشی [دارم]  ،سر سوزن
ذوقی[دارم]
مادری دارم ،بهتر از برگ درخت.
دوستانی[دارم] ،بهتر از آب روان (همان.)272،
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حذف فعل به قرينة معنوي:
فوران گل حسرت از خاک.
ریزش تاک جوان از دیوار ...
پرش شادی از خندق مرگ.
گذر حادثه از پشت کالم [پیدا بود].
جنگ یك روزنه با خواهش نور ...
جنگ تنهایی با یك آواز ...
حملة کاشی مسجد به سجود.
حملة باد به معراج حباب صابون ...
فتح یك قرن به دست یك شعر.
فتح یك باغ به دست یك سار ...
قتل یك قصّه سر کوچة خواب ...
قتل مهتاب به فرمان نئون ( ...همان 282 ،تا )284
من مسلمانم.
قبلهام یك گل سرخ.
جانمازم چشمه ،مهرم نور (همان.)272،

نقش توازن بوگراند و درسلر در ميزان متنيّت شعر سپهري

تکرار ساخت در جمالت همپايه
جمالت همپایة سهجزئی با مفعول هستند ،توضیح اینكه در جملهوارههای سوم و
چهارم ،عبارات بعد از فعل «نگوییم» ،مفعول جمله به شمار میرود:
در موستان گره ذایقه را باز کنیم.
و دهان را بگشاییم اگر ماه درآمد.
و نگوییم که شب چیز بدی است و
و نگوییم که شبتاب ندارد خبر از بینش باغ.
و بیاریم سبد
ببریم این همه سرخ ،اینهمه سبز (همان.)293،
من صدای نفس باغچه را میشنوم /و صدای ظلمت را ،وقتی از برگی فرو میریزد ...
من صدای قدم خواهش را میشنوم  /و صدای ،پای قانونی خون را در رگ ...
من صدای وزش ماده را میشنوم /و صدای ،کفش ایمان را در کوچة شوق ( ...همان286 ،
و .)287

و در مواردی حروف همپایهساز تكرار میشود:
ساده باشیم چه در باجة یك بانك چه در زیر درخت (همان.)298 ،

 2-2همنشينسازي نقشي

گاه چند عنصر مفرد بهطور منظّم و پیدرپی در کنار هم قرار میگیرد و همة عناص ِر
همنقش ،هستة یك گروه اسمی یا مربوط به یك فعل یا هستند (اِعداد)( 41صفوی،1380 ،
 .)224/1مثالهایی از تكرار منظّم یك نقش را از هر دو نوع مشاهده کنید:
روی ادراکِ فضا ،رنگ ،صدا ،پنجره ،گل نم بزنیم (همان.)298 ،
نام را بازستانیم از ابر /،از چنار ،از پشه ،از تابستان (سپهری.)298 :1386،
برای چهار متمّم از ابر و  ...یك فعل «بازستانیم» به کار رفته است .نهتنها متمّم بلكه
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تکرار ساخت در جمالت مركّب
برّهای را دیدم ،بادبادک میخورد.
من االغی دیدم ،یونجه را میفهمید (همان.)278 ،
اگر حروف ربط وابستهساز حذفشده را بیاوریم ،جمله به این صورت درمیآید:
برّهای را دیدم [که] بادبادک میخورد .من االغی دیدم [که] یونجه را میفهمید.
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نقشهای دیگر مانند نهاد ،قید ،متمّم یا مفعول ممكن است در یك جمله تكرار شود؛ در
مثالهای ذیل نقشهای مختلف تكرار شده است:
تكرار نهاد :و فزونتر شده است ،قطر نارنج ،شعاع فانوس (همان.)296 ،
تكرار قید :و خدایی که در این نزدیكی است /:الي اين شببوها ،پاي آن كاج بلند/.
روي آگاهي آب ،روي قانون گياه (همان.)272 ،
 پدرم پشت دو بار آمدن چلچلهها ،پشت دو برف /،پدرم پشت دو خوابيدن درمهتابي /،پدرم پشت زمانها مرده است (همان.)274 ،
تكرار متمّم قیدی :زندگی چیزی بود ،مثل يک بارش عيد ،يک چنار پر سار (همان،
.)276
تا ته كوچة شک ،تا هواي خنک استغنا ،تا شب خيس محبّت رفتم (همان.)277 ،

تكرار نهاد +متمّم قیدی :من با تاب ،من با تب /خانهای در طرف دیگر شب ساختهام
(همان.)286 ،
تكرار متمّم :نام را بازستانیم از ابر /،از چنار ،از پشه ،از تابستان (همان.)298 ،

42

تكرار متمّم اسم :آشنا هستم با ،سرنوشت تر آب ،عادت سبز درخت( /همان.)287 ،

70


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره،49پاييز 1394

70
70

تكرار مفعول :فکر را ،خاطره را ،زیر باران باید برد (همان.)292 ،

عالوه بر همنشینسازی نقشی ،جانشینسازی نقشی نیز در شعر امكانپذیر است ،امّا
43
چون نمونهای در شعر صدای پای آب ندارد در پینوشت به آن اشاره شده است.
 2-3گسترش يک ساخت نحوي

نوع خاصّی از توازن نحوی در شعر «صدای پای آب» هست که به صورت «گسترش
ساخت نحوی» است .شاعر بتدریج یك گروه اسمی را گسترش میدهد به طوری که
یك هسته در گروه اسمی بتدریج در مصرعهای بعد ،وابستههای بیشتری میگیرد.
گسترش ساخت نحوی از موارد پرکاربرد شعر سپهری در مجموعهشعر صدای پای آب
است:
گسترش صفت و مضافاليه :در مثال زیر هسته در ابتدا بهتنهایی و در مصراع بعد
فالیه آمده است:
فالیه و در مصراع سوم با صفت و مضا ُ
با مضا ٌ
حملة باد به معراج حباب صابون
حملة لشكر پروانه به برنامة «دفع آفات»...

نقش توازن بوگراند و درسلر در ميزان متنيّت شعر سپهري
حملة هنگ سیاه قلم نی به حروف سربی (همان.)283 ،

گسترش مسند
مرگ پایان کبوتر نیست.
مرگ وارونة یك زنجره نیست (همان.)296 ،
افزودن مفعول و متمّم
جغد در «باغ معلّق» میخواند.
باد در گردنة خیبر ،بافهای از خس تاریخ به خاور میراند (همان.)284 ،
گسترش جملة ساده به جملة مركّب
بگذاریم که احساس هوایی بخورد.
بگذاریم بلوغ ،زیر هر بوته که میخواهد بیتوته کند (همان.)297 ،
گسترش صفت و مضافاليه
گروه اسمی از یك هسته به یك هستة همراه با یك یا چند وابسته گسترش مییابد:
فتح یك قرن به دست یك شعر ...
فتح یك کوچه به دست دو سالم
فتح یك شهر به دست سهچهار اسبسوار چوبي (همان 283 ،و .)284
تعویض سازهها در موارد معدودی در شعر سپهری دیده میشود:
رفتم از پلّة مذهب باال /تا ته کوچة شك
تا شب خیس محبّت رفتم ...
 ...رفتم تا زن ( ....همان.)277 ،
در جملة دوم «تا -...رفتم» به جای «رفتم  /تا »...آمده است؛ به عبارت دیگر در
جملة اول« ،فعل -متمّم قیدی» و در جملة دوم «متمّم قیدی -فعل» آمده است .میبینیم
که تعویض سازهها در جملة سوم ادامه مییابد .الزم به ذکر است که وجود توازن
نحوی متضمّن توازن واژگانی و وجود توازن واژگانی دربردارندة توازن آوایی است؛
بنابراین مرز دقیقی بین آنها نیست و هنگام تحلیل میتوان دو نوع توازن را برای یك
نمونه شعر در نظر گرفت.
نقش تکرارهاي شعر صداي پاي آب در ايجاد معاني ضمني
همانطور که گفته شد ،تكرار واژگانی و نحوی ظاهراً با قاعدة کمّیّت گرایس مغایر است؛
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ولی شاعر با این کار سعی دارد برخی معانی ضمنی را القا کند .چنانكه در شرح قواعد
گرایس در مبنای نظری یعنی کمّیّت ،کیفیّت ،ربط و شیوه گفتیم ،قاعدة کمّیّت بیانگر
ای ن است که گوینده باید به اندازة الزم سخن بگوید و بیشتر یا کمتر از حدّ درخواست-
شده کالمی بر زبان نیاورد .البتّه هنگام ضرورت یا درخواست میتواند معلومات جدید
یا غیرقابل پیشبینی ارائه کند .کاتینگ 44در تكمیل این مطالب میگوید :اطّالعات
اضافی و غیر مفید مایة زحمت و دردسر و خستگی مخاطب و اطّالعات کمتر از ح ّد
نیاز موجب عدم تشخیص کالم میشود (کاتینگ.)34 :2002 ،
اگر قاعدهای عمد ًا نادیده گرفته شده باشد ،طرفین گفتوگو به جای اینكه گفتمان
را فاقد انسجام و ناقض قاعدة ربط و اصل همیاری تصوّر کنند از آن مطالبی برداشت
میکنند که در عبارات روساخت بیان نشده است .در اینجاست که استلزامات ارتباط
کالمی 45یا تلویحات مطرح میشود و معانی ضمنی شكل میگیرد (گرایس)28 :1995 ،؛
یعنی فرد منظور ،پیشنهاد و یا معنایی غیر از آنچه میگوید در نظر دارد (بوگراند و درسلر،
 .)105 :2002توماس )1995( 46بر این باور است که تخطّی از قواعد گفتوگو انگیزههای
مختلفی از جمله افزودن بر بار معنایی کالم و جلوگیری از تكرار اطّالعاتی است که
فرض میشود خواننده به واسطة دانش پیشزمینهای خود از آن آگاه است
47
(برومارک .)1215 :2004،تكرار از دیدگاه ارتباطی به دو نوع تقسیم میشود؛ خودتكراری
و دیگرتكراری یا تكرار سخن مخاطب .خودتكراری برای کوتاه کردن مكث ،گذار از
یك مطلب به مطلب دیگر ،دور شدن از ابهام و یا تأکید بر دیدگاه گوینده به کارمیرود
(هرمان 152 :1995 ،تا  ،154به نقل از امرالهی .)78 :1388 ،تكرار برای گذار از مطلبی به مطلب
دیگر و حفظ ارتباط موضوعی و جلوگیری از وقفه در کالم 48و پیشبرد گفتهها بخشی
از متن را تكرار میکند (بوگراند و درسلر .)50 :2002،سپهری تحت تأثیر حاالت شاعرانه و
شهودی هر سه مورد را به کار میبرد .هر یك از این موارد با مثالهایی تبیین خواهد شد:
حفظ ارتباط موضوعي
سپهری به توصیف باغی میپردازد که خاطرات دوران خردسالی را برایش تداعی
میکند .او از کودکی آغاز میکند و وارد دورة جوانی میشود و دنیا را با چهرههای
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گوناگونش تجربه میکند تا از فراوانی تجربهها متعجّب و خسته و دلتنگ میشود و
خود را متقاعد میکند که پشت سر هیچ خبری نیست.
این همه تكرار او تأکید بر وجود باغی است که به عنوان یك هستی مرکّب از
هستهای مرتبط پدید آمده است؛ عناصری که در عین تفسیر خود ،حقیقت دیگری را
بیان میکند که شاعر با معرفت خود به آنها دست یافته است (نرماشیری 143 :1390 ،و
 .)144در اندیشة شهودی وی همة اشیا با یكدیگر مربوط و انعكاسی از خالق کل است
و شاعر با سلوک در اجزای هستی از کثرت به وحدت میرسد .با یادآوری باغ کودکی،
دلتنگی و حسرت پیشین شاعر در یگانگی با طبیعت و وحدت با کل تشدید( ،مختاری،
 65 :1376و  )66و باغ موضوع نگرش شاعر میشود:
باغ ما در طرف سایة دانایی بود.
باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه،
باغ ما نقطة برخورد نگاه و قفس و آینه بود.
باغ ما شاید ،قوسی از دایرة سبز سعادت بود (سپهری.)275 :1386،
پس از بیان خاطرات باغ حسرت و دلتنگی خود را از روزگار شیرین و سپری شدة
خردسالی ابراز میکند:
زندگی در آن وقت ،صفی از نور و عروسك بود،
یك بغل آزادی بود.
زندگی در آن وقت ،حوض موسیقی بود (همان.)276،
کمکم از دوران خردسالی سفر میکند و به مهمانی دنیا میرود و این بار برای گذار
از مطلبی به مطلب دیگر از تكرار و توازن استفاده میکند:
من به مهمانی دنیا رفتم:
من به دشت اندوه،
من به باغ عرفان،
من به ایوان چراغانی دانش رفتم (همان.)276،
و تجربههای گوناگون حمله و جنگ وفتح و قتل را بیوقفه بر زبان میآورد
بیآنكه لحظهای مكث کند .بوگراند و درسلر ( )50 :2002یكی از موارد کاربرد تكرار را
کوتاه کردن مكث و جلوگیری از وقفه در کالم میدانند:
جنگ تنهایی با یك آواز.
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جنگ زیبای گالبیها با خالی یك زنبیل ...
حملة کاشی مسجد به سجود.
حملة باد به معراج حباب صابون ...
فتح یك قرن به دست یك شعر.
فتح یك باغ به دست یك سار ...
قتل یك قصّه سر کوچة خواب.
قتل یك غصّه به دستور سرود (همان 282 ،تا .)284
وقتی عقیدهای فرد را به تعجّب وامیدارد ،مطلب را تكرار میکند (بوگراند و
درسلر .)50 :2002،سپهری که از فراوانی و گونهگونی تجربه زمینی خود اظهار تعجّب
میکند ،میگوید:
چيزها ديدم در روی زمین:
کودکی دیدم ،ماه را بو میکرد.
قفسی بیدر دیدم که در آن ،روشنی پرپر میزد ...
من زنی را دیدم ،نور در هاون میکوبید ...
من گدایی دیدم ،دربهدر میرفت و ...
برّهای را دیدم ،بادبادک میخورد (سپهری 277 :1386،و .)278

تأكيد
هجوم امواج خاطرات گذشته ،شاعر را خسته میکند؛ خاطراتی که صدف سرد سكون
را بر ساحل زندگی او میریزد و طراوت و تالطم دریایی را از او سلب میکند (ر.ک.
سپهری)295 :1386،؛ بنابراین سعی میکند پنجرة گذشته را به روی خود ببندد؛ دریچهای
که امكان شنیدن آواهای دلپذیر طبیعت و دیدن صنوبرهای سبزش را از او گرفته است
تا واقعاً باور کند که پشت سر خبری نیست .به همین دلیل با تأکیدهای مكرّرش قید
«پشت سر» را با افعال منفی میآورد تا خیالی بودن آن را ثابت کند:
پشت سر نیست فضایی زنده.
پشت سر مرغ نمیخواند.
پشت سر باد نمیآید.
پشت سر پنجرة سبز صنوبر بستهاست.
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پشت سر روی همه فرفرهها خاک نشستهاست.
پشت سر خستگی تاریخ است (همان).
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ترغيب و تحذير مخاطب
گاهی نیز فرد درخواستی دارد که آن را تكرار میکند تا از همیاریِ مخاطب مطمئن شود
(بوگراند و درسلر .)50 :2002،سپهری با استفاده از ضمیر اوّل شخص جمع ضمن مشارکت
با مخاطب ،طیّ جمالتی متوازن خواننده را ترغیب میکند که احساسات و غرایز خود
را آزاد بگذارد تا طعم لذّات طبیعی را بچشد .شاعر تصوّر میکند هنرمندی آزاد است
که هنوز در قید و بندهای سنّت گرفتار نشده و با افراد جامعة عصر خویش متفاوت
است؛ زیرا به تعبیر آندره برتون 49،پیشوای سوررئالیسم ،تصوّر رهایی از قیدوبندها در
زندگی به بشر اجازه می دهد که تنها به قوانینی عمل کند که به دلخواه خویش وضع
کرده است (برتون:)1 :1924،
روشنی را بچشیم.شب یك دهكده را وزن کنیم ،خواب یك آهو را.
گرمی النة لكلك را ادراک کنیم ...
در موستان گره ذایقه را باز کنیم (سپهری.)293 :1386،
بگذاریم که احساس هوایی بخورد ...بگذاریم غریزه پی بازی برود ...
بگذاریم که تنهایی آواز بخواند (همان.)297 ،
گاهی شاعر به جای ترغیب و تشویق مخاطب او را از کاری نهی میکند و از وی
میخواهد که از بدبینی و اعتراض خودداری کند؛ برای اینكه جمله از حالت دستوری
خارج شود ،خود را با مخاطب همراه میکند و به جای دوم شخص مفرد از اول
شخص جمع استفاده می کند .سپهری چون واعظی است که ابتدا به خود و سپس به
دیگران تذکّر میدهد:
و نپرسیم که فوّارة اقبال کجاست.
و نپرسیم چرا قلب حقیقت آبی است (همان.)294 ،

استدالل
در جای دیگر شاعر با ایجاد آگاهی در مخاطب بر نظام احسن طبیعت تأکید میکند که
با حذف هر جزئی از آن به قانون طبیعت لطمه وارد میشود .او مانند متون مقدّس با
مثال استدالل میکند .بوگراند و درسلر میگویند :متون استداللی متنهایی است که برای
افزایش توان پذیرش یا ارزیابی عقاید و نظرها به کار میرود .در روساخت اینگونه
متن ها از ادات انسجام از جمله تكرار ،توازن و دگرگویی برای تأکید و پافشاری بر یك
مطلب استفاد میشود (بوگراند و درسلر .)156 :2002،تمام شعر صدای پای آب بر پایة
تكرار و توازن شكل گرفتهاست:
و بدانیم اگر کرم نبود ،زندگی چیزی کم داشت.
و اگر خنج نبود ،لطمه میخورد به قانون درخت.
و اگر مرگ نبود ،دست ما در پی چیزی میگشت.
و بدانیم اگر نور نبود ،منطق زندة پرواز دگرگون میشد (همان.)294 ،
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اقناع مخاطب
بوگراند و درسلر میگویند وقتی رویدادی با دیدگاه فرد در تناقض است به تكرار
بخشی از مطلب میپردازد .همچنین بنا به قول هلیدی و حسن ( )1976اگر شخصی
بخواهد حرفی را که قبالً به طور صریح یا تلویحی گفته شده رد کند ،کالم خود را
تكرار میکند تا بر دیدگاه خود تأکید کند (بوگراند و درسلر .)50 :2002،سپهری گاه به قصد
توجیه اعتقاد خود و اقناع مخاطبی که منكر دریافتهای ذهنی و روحی اوست ،قاعدة
کمیّت گرایس را نقض ،و یك واژه را در یك ساخت تكرار میکند .این شیوه در قرآن
مجید نیز برای اقناع مخاطب منكِر و تأکید بر صحّت و اصالت سخن به کار میرود؛
مثالً همزمان از شیوهها و ادات مختلف تأکیدی مانند جملة اسمیّه و حروف و اسامی
ذّکر وَ اِنّا ل ُه لَحافِظونَ (حجر:
تأکیدی همچون «لَ» و «اِنَّ» استفاده میشود :اِنّا نَحنُ َنزَّلنَا ال ِ
 .)9شاعر صداهایی را میشنود که برای مخاطب عادی ممكن نیست؛ از این رو با تكرار
واژه و ساخت بر سخنش تأکید میکند:
من صدای نفس باغچه را میشنوم
و صدای ظلمت را ...
و صدای صاف ،باز و بسته شدن پنجرة تنهایی
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و صدای پاک ،پوست انداختن مبهم عشق ...
من صدای وزش ماده را میشنوم
و صدای کفش ایمان را در کوچة شوق ( ...سپهری 286 :1386،و .)287
در جای دیگر شاعر برخالف بینش معمول نسبت به مرگ میخواهد آن را نه امری
ترسناک و پایان زندگی بلكه جریان طبیعی حیات معرّفی کند .در این مورد نیز هر بار
واژة مرگ را در ساخت نحوی جمالت اسنادی تكرار میکند تا خواننده را قانع کند؛
زیرا بنا به گفتة بوگراند و درسلر تكرار کالم بر تأثیر گفتهها میافزاید (بوگراند و
درسلر:)151 :2002،

هدفمندي و توازن در مجموعهشعر حجم سب
هدفمندی جزء جداناشدنی زبان ،شعر و رفتار انسانی است (آلپرز )217 :1974،و از دید
هایمز )1964( 50بافت میتواند هدف و نتیجة کالم طرفین گفتوگو را آشكار کند (براون
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و نترسیم از مرگ
مرگ پایان کبوتر نیست.
مرگ وارونة یك زنجره نیست.
مرگ در ذهن اقاقی جاری است (سپهری.)296 :1386،
در این توصیف ،جملهوارهها چون امواج دریا بر خواننده هجوم میآورد و مجال
اندیشیدن را از خواننده سلب و او را افسون میکند .فكر مرگ عواطف خواننده را
تحریك میکند و او بدون اینكه به صحّت وسقم سخنان شاعر بیندیشد ،تحت تأثیر
قرار می گیرد .سپهری در جمالت ادواری متعدّد به دفاع و رفع اتّهام از موجودیّت مرگ
میپردازد؛ زیرا «از دید عارف ،مرگ نوعی هستی است؛ آن هم هستیِ وصول»
(نرماشیری .)142 :1390 ،چكیدة مطالب شاعر این است که مرگ ،الزم و جزئی از جریان
طبیعی حیات است .این قطعه با مصرع «و همه میدانیم ریههای لذّت پر اکسیژن مرگ
است» ،پایان میپذیرد .گویی جریان سیّال معنا از آغاز تا پایان شعر در این مصراع
تخلیه و فشرده میشود و آن را جاودانه میکند (خسروی ،صحرایی 182 :1388 ،و .)183
در همة این موارد ،تكرار با تداوم موضوع سبب استحكام و استواری متن میشود.
گاهی تكرار آگاهیبخشی متن را کم میکند؛ از این رو اغلب به جای آن از شیوهای
دیگر مانند دگرگویی استفاده میشود (همان 51 ،و .)52
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و یول .)39 :1983،تكرار از نمونههای نقض قاعدة کمیّت گرایس است که اگر با هدف و
منظور خاصی صورت نگیرد ،انسجام متن را تحتالشّعاع قرار خواهد داد (مارتین:2001،
 .)42یكی از اهداف سپهری در به کارگیری تكرار عین یا توازن واژگانی به همراه توازن
نحوی ،ساختن الگوی شعری تكرارشوندهای است که موجب تقویت انسجام متن و
افزایش متنیّت میشود.
االم 51می گوید :نظم نحوی و فشردگی اطّالعاتی دو ویژگی متنیّت است (االم:1386 ،
 220تا  .)227نظم نسبی متن امكان تكرارپذیری را فراهم میآورد (همان )222 ،چون بیان
سپهری موجز است ،محتوا را فشرده و ساخت نحوی را تكرار میکند .تكرار مفاهیم
موجب حفظ یا افزایش پیوستگی متن میشود (بوگراند و درسلر.)49 :2002،
اگر مشارکان گفتمان ،تجربیّات و خاطرات مشترکی داشته باشند به توضیحات زاید
نیازی نیست و فشردگی پسندیده است ،امّا اگر دریافتکننده در درک مطلب جدید
توانایی کمتری داشته باشد ،تكرار یا توضیحاتی الزم است (همان)222 ،؛ به همین دلیل
سپهری در القای دریافتهای شخصی و شهودی خود که ممكن است برای خواننده نا-
آشنا باشد از تكرار استفاده میکند .سهراب از نظر بافت موقعیّتی فشردهگویی میتواند
بازتاب ترس و خجالت و کمحرفی دوران کودکی باشد و شاید هم پیامهای تلگرافی او
در میراث پدریش ریشه داشته باشد که کارمند ادارة پست و تلگراف بود (سپهری.)10 ،
میراث کودکی و خانوادگی با باورهای عرفانی ،مانند تمایل به سكوت و تنهایی ،همراه
میشود تا بیان موجز و مؤثّری را تولید کند که ندای حقیقت را در گوش زمان تكرار
میکند؛ کالمی که ساختار و ترکیببندی آن تحت تأثیر هنر نقّاشی شاعر است.
الگوسازي در مجموعهشعر حجم سبز
سپهری در مجموعهشعر حجم سبز از تكرار و توازن برای ساختن الگوی
تكرارشوندهای در تمام شعر استفاده میکند .در نیمی از شعرهای این مجموعه یعنی در
سیزده شعر از بیستوپنج شعر معموالً یك الگوی نحوی در تمام یا بخش وسیعی از
شعر تكرار می شود که عالوه بر ایجاد نظم نحوی و تشكیل کانون معنایی یا
مرکزیّتگرایی به انتقال اهداف گفتمانی نیز کمك میکند.
ایگلتون ( )37 :1368میگوید« :هر ساختار هنری -شعر ،داستان -باید یك گرانیگاه
اصلی یا سطح مسلّط داشته باشد» .مرکزگرایی به معنای آوردن مصرع مكرّری است که
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آگاهانه کلّ ساختار شعر را حمایت میکند و در شعر معاصر جایگاه اساسی دارد»
(خسروی ،صحرایی177:1388 ،و.)180
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نمونة زیر در شعر «از سبز تا به سبز» ،الگوی جملة مرکّبی را نشان میدهد که با
پیوند وابستهساز «که» ساخته شده است:
من در اين تاريکي /فكر یك برّة روشن هستم /که بیاید علف خستگیام را بچرد.
من در اين تاريکي /امتداد تر بازوهایم را /زیر بارانی میبینم /که دعاهای نخستین بشر را
تر کرد.
من در اين تاريکي /در گشودم به چمنهای قدیم ،به طالییهایی ،که به دیوار اساطیر تماشا
کردیم.
من در اين تاريکي /ریشهها را دیدم /و برای بتة نورس مرگ ،آب را معنی کردم (سپهری،
 388 :1389و  .)389چنین ساختارهایی معموالً با توازن واژگانی در سطح واژه ،گروه،
عبارت یا جمله همراه است؛ مانند تكرار عبارت «من در این تاریكی» در این جمالت.
مصراع مكرّر «من در این تاریكی» بر مرکزیّت معنایی خود تأکید و معنا را در
مصرعهای قبل و بعد توزیع میکند .عنصر تكرارشوندة بندها مسیر ذهن شاعر را برای
تكمیل محور عمودی شعر رقم میزند و برای اسكلتبندی و کمك به مخاطب به
منظور یادآوری شعر و به خاطر سپردن آن و همچنین تأکید بر معنا و اصرار در اثبات
آن طرّاحی شده است (خسروی ،صحرایی 177 :1388 ،و .)180شاعر با تكرار مصراع مرکزی
و ایجاد توازن واژگانی -نحوی به ساختن الگوی تكرارشوندهای میپردازد که هدف
گفتمانی او را براورده میکند؛ برای مثال در این شعر یك تجربة شهودی را از آغاز تا
هنگام وقوع آن توصیف میکند.
شاعر در شعر «همیشه» از زن نمادین میخواهد که با او گفتوگو کند و این تقاضا
را در آغاز هر بند با یك جملة «امری -ندایی -امری» تكرار میکند که جملة امری دوم
و گاه سوم و چهارم هم «سهجزئی با مفعول» است و از نظر گفتمانی ،نقش تمنّایی برای
برقراری مصاحبت عرفانی دارد:
 ...حرف بزن ،ای زن شبانة موعود! /زیر همین شاخههای عاطفی باد /کودکیم را به دست
من بسپار...
حرف بزن ،خواهر تكامل خوشرنگ! /خون مرا پر کن از مالیمت هوش.

حرف بزن ،حوری تكلّم بدوی! /حزن مرا در مصب دور عبادت /صافکن ...
(سپهری.)403 :1386،
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در شعر «دوست» که گفتهاند در سوگ فروغ فرّخزاد سروده شده ،یك ساختار
نحوی هفت بار تكرار میشود .جمالت آغازین همگی سهجزئی اسنادی و جمالت
پس از آن گذرا به مفعول است .جمالت اسنادی ،تشبیهاتی برای توصیف فرد مورد نظر
شاعر و جمالت گذرا به مفعول بیان کارهای او است:
بزرگ بود ... /و با تمام افقهای باز نسبت داشت /و لحن آب و زمين را چه خوب
ميفهميد.
صداش /بهشكل حزن پریشان واقعیّت بود /.و پلکهاش /مسير نبض عناصر را /به ما
نشان داد.
و دستهاش /هواي سخاوت را /ورق زد
و مهرباني را /به سمت ما كوچاند.
به شكل خلوت خود بود /و عاشقانهترين انحناي وقت خودش را /براي آينه تفسير
كرد.
و او بهشیوة باران پر از طراوت تكرار بود.
و او بهسبك درخت /میان عافیت نور منتشر میشد /.هميشه كودكي باد را صداميكرد.
هميشه رشتة صحبت را /به چفت آب گره ميزد.
(همان 399 ،و )400

سپهری در شعر «و پیامی در راه» یك ساخت نحوی را ،که از جمالت دو ،سه و
چهارجزئی با مفعول ساخته شده است از آغاز تا پایان تكرار میکند .همة جمالت در
زمان آینده و اوّل شخص مفر ِد فعل خواستن به کار رفته است .شاعر در طول این شعر
طیّ همدردی با مخاطب ،نقش منجی را به عهده دارد که با آمدن او محرومان و ضعفا
از مواهب تازهای برخوردار خواهند شد:
خواهم آمد ،و پیامی خواهم آورد /.در رگها ،نور خواهم ریخت /.و صدا در خواهم داد ...
خواهم آمد ،گل یاسی به گدا خواهم داد  ...هرچه دیوار ،از جا برخواهم کند /.رهزنان را
خواهم گفت ...
خواهم آمد ،پیش اسبان ،گاوان ،علف سبز نوازش /خواهم ریخت /.مادیان تشنه ،سطل
شبنم را خواهم آورد ...
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خواهم آمد ،سر هر دیواری ،میخكی خواهم کاشت /.پای هر پنجرهای ،شعری خواهم
خواند ... /.مار را خواهم گفت (همان 338 ،تا .)340
شاعر به کمك الگوسازی ،اهدافی چون توصیف ،دعوت ،یادآوری ،انتظار ،اعتراض
و خستگی را به خواننده منتقل میکند .رویهمرفته هدف شگردهای مختلف تكرار،
تأکید بر روابط بین عناصر یا صورتبندیهای محتوای متن و ایجاد نوعی تعادل 52بین
قسمتهای مختلف متن است .این شگردها بیشتر در مواردی به کار میرود که ثبات و
دقّت محتوا نتایج عملی مهمّی در پی داشته باشد (بوگراند و درسلر .)54 :2002،در شعر
چگونگی چینش عناصر سازندة متن اغلب در بیان معانی و هدف کلّیِ ارتباط نقش
خاصّی دارد (همان )51 ،و تكرار در گفتمان به الگوسازی و قابل تشخیص کردن ساختار
منجر میشود (نوریك.)47 :2000،
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نتيجهگيري
هدف شگردهای مختلف تكرار واژگانی و نحوی ،تأکید بر روابط بین عناصر یا
صورتبندیهای محتوای متن است .این بررسیها نشان میدهد که مفهوم انسجام از نحو
و دستور متنبنیاد گستردهتر است و این گستردگی حاصل دو عامل است :اول اینكه
ساختارهای نحوی یا دستوری به منزلة صورتبندیهایی است که عمالً مورد استفاده
قرار میگیرد و دیگر اینكه نحو و دستور با دیگر عوامل متنیّت مانند هدفمندی در
تعامل است .در مجموعة صدای پای آب ،تكرارها و ساختارهای متوازن بیش از سه بار
تكرار میشود و گاه یك ساخت نحوی بتدریج گسترش مییابد .ابتدا به نظر میرسد که
شاعر اصل همكاری گرایس را در ارتباط نقض کرده یعنی با تكرار مطلب ،بیش از
اندازة الزم سخن گفته است ،امّا در واقع او شكست وزن عروضی را با پایهگذاری نظام
زبانی جدیدی جبران میکند؛ نظامی که بر تكرارهای منظّم و هدفدار واژگان و نحو بنا
شده و عالوه بر ایجاد هارمونی در ساختار و وزن شعر به القای معانی ضمنی پرداخته
است و در الگوسازی و هدف کلّی شعر نقش دارد .در مجموعة حجم سبز تكرار یك
ساخت نحوی در تمام یا قسمت قابل توجّهی از شعر سبب الگوسازی و تشخیص
ساختار میشود و شاعر از این کار اهدافی دارد که از آن میان میتوان به توصیف،
دعوت ،یادآوری ،انتظار ،اعتراض و خستگی اشاره کرد .بنابراین به سؤال اصلی پژوهش

یعنی چگونگی ارتباط انسجام با هدفمندی از طریق توازن پاسخ مثبت داده میشود و
فرضیّة تحقیق مبنی بر انتخاب قواعد گرایس به عنوان ابزاری مناسب در تشخیص
هدف به واقعیّت میپیوندد.
پينوشت
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 .1روبر آلین دو بوگراند استاد دانشگاه برزیل و ولفگانگ اولریش درسلر استاد دانشگاه وین در اتریش
مشترکاً کتاب مقدّمة زبانشناسی متن را نوشته و در آن هفت معیار متنیّت را مطرح کردهاند و آنها
را با دو روش حلّ مسئله و رویكرد مرحلهای تلفیق کرده و در تحلیل متن به کار بردهاند .د رواقع
روش آنها ترکیبی از روشهای زبانشناسی متن است.
2. Isenberk
3.Kamer
4. Van Dijk,T.A.
5.Halliday,M. A. K
6. Beaugrande,R. and Dressler,W.U.
7. Hoey, M.
8. An Introduction to Functional Grammar
9. Introduction to text Linguistic
10.Cohesion
11. Coherence
12. Intentionality
13. Acceptability
14. Informativity
15. Situationality
16.Intertextuality
17.Repetition
18.Collocation
19. Lexical cohesion
20. Repetition
21.Synonymy
22.Hyponymy
23.Meronymy
24. Ellipsis
25. paraphrase
26. reccurrence
27. partial reccurrence
28. parallelism
29. proform
30. signalling relationships
31. Stable
32. Paul Grice
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33.Quantity
34.Quality
35.Relation
36.Relevant
37.Conversational implicatures
 .38به نمونههایی از ردّالمطلع در مجموعة حجم سبز و مرگ رنگ توجّه کنید:

ماه باالی سر آبادی است  ....................ماه باالی سر تنهایی است .غربت ،حجم سبز
قایقی خواهم ساخت /،خواهم انداخت به آب  ...قایقی باید ساخت .پشت دریاها  ،حجم سبز ( 368و
)371
کفشهایم کو /،چه کسی بود صدا زد سهراب؟  ...یك نفر باز صدا زد :سهراب! /کفشهایم کو؟ (396
و )399

دیرگاهی است در این تنهایی /رنگ خاموشی در طرح لب است /.بانگی از دور مرا میخواند /،لیك
پاهایم در قیر شب است ... .دیرگاهی است که چون من همه را /رنگ خاموشی در طرح لب است/.
جنبشی نیست در این خاموشی /،دستها ،پاها در قیر شب است (در قیر شب ،مرگ رنگ17،و )19
دود میخیزد ز خلوتگاه من /.کس خبر کی یابد از ویرانهام؟ /با درون سوخته دارم سخن /.کی به پایان
میرسد افسانهام؟  ...تیرگی پا میکشد از بامها /:صبح میخندد به راه شهر من /.دود میخیزد هنوز از
خلوتم /.با درون سوخته دارم سخن ( دود میخیزد ،مرگ رنگ20،و)22
قصّهام دیگر زنگار گرفت :با نفسهای شبم پیوندی است … با نفسهای شبم پیوندی است /:قصّهام
دیگر زنگار گرفت (دلسرد ،مرگ رنگ 44،و)46

به روز نبرد آن یل ارجمند
برید و درید و شكست و ببست

به شمشیر و خنجر ،به گرز و کمند
یالن را سر و سینه و پا و دست

او با شمشیر سر یالن را برید و با خنجر سینة یالن را درید و با گرز پای یالن را شكست و با کمند
دست یالن را بست (صفوی.)223/1380،1 ،
 .42متمّم اسم :متمّم اسم وابستة اسم است و از نظر نقش هم تابع اسم همراه خود است (وحیدیان)؛
مثالً در جملة «آشنا هستم با ،سرنوشت تر آب» عبارت «با سرنوشت تر آب» متمّم اسم برای
«آشنا»ست و «آشنا با سرنوشت تر آب» در جمله نقش مسندی دارد در حالی که متمّم فعل وابسته
به فعل است و نقش اصلی و مستقلّی در جمله دارد.
 .43عالوه بر همنشینسازی نقشی« ،جانشینسازی نقشی» هم در تقسیم توازن نحوی وجود دارد .چون
این نوع جانشینسازی در شعر «صدای پای آب» وجود ندارد از ذکر آن در متن خودداری شده
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39. Structure
40. Scrambling
 .41در نوع دیگری از همنشینسازی نقشی دو یا چند جمله با ساختی واحد تكرار میشود ،در چنین
وضعیتی میتوان با همنشینسازی عناصر همنقش ،نوعی نظم به وجود آورد که در اصطالح بالغت
به آن لفّونشر میگویند:
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است .در جانشینسازی نقشی با جابهجایی نقش عناصر سازندة یك جمله ،جملهای جدید پدید
می آید که با جملة نخست توازن نحوی دارد .بدیهی است که در این نوع توازن تكرار واژگانی هم
پدید میآید ،امّا از آنجا که تكرار واژه متضمّن حفظ ساخت نحوی است ،تحلیل باید در سطح نحو
انجام گیرد (صفوی .)225/1 ،1380 ،به نمونة زیر توجّه کنید:

دیروز به توبهای شكستم ساغر

امروز به ساغری شكستم توبه
«سلمان ساوجی»
44.Joan cutting
45.Conversational implicatures
46. Thomas
47. Self‐repetition
48. Irrelevant interruption
49. Breton,A
50. Hymes
51. K.Elam
52. Equivalence
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آقاگلزاده ،فردوس؛ تحليل گفتمان انتقادي؛ تهران :علمی و فرهنگی.1385،
-االم ،کر؛ نشانهشناسي تئاتر و درام؛ ترجمة فرزان سجودی؛ تهران :قطره.1386 ،
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از آنجا که شاعران صاحبسبك و نامدار معاصر در پی خلق شگفتیها و نوآوریهای هنری در
شعر خویش بودهاند با یاری گرفتن از گونههای خیالورزی و تصویرسازی و نمادپردازی
کوشش در نوآوری شعر خویش را به کمال رسانیدهاند.
این مقاله کوشش کرده است یك نمونه از این کارکردهای تازه را ،که در آن شاعران (در
شعر خود) با حیوانات اهلی و حتی وحشی همدم و همراه شدهاند ،نشان دهد.
برخی از این شاعران با توجه به تصویرهای رمزگونه و نمادین از هر حیوان ،پیام شاعرانه
خویش را بیان کرده ،و برخی نیز با مشاهدة تنگناها و گرفتاریهای پیش آمده به حال و روز
حیوان زبانبستهای «غبطه» خوردهاند.
در پایان گفتار نشان داده شد که این رویكرد نمادین و رمزگونه شاعران معاصر ،دستاویزی
برای بیان احوال درونی ،شكایت از روزگار ،بیان کاستیها و مشكالت و مبارزه با استبداد حاکم
و  ...بوده است .برخی نتایج این نگرش تازه شاعران بیان شده است.
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پيشدرآمد
بررسیها نشان می دهد بخشی از شعر روزگار ما را ،که به اعتبار مبتكر و موجد آن –
نیما یوشیج–شیوة نیمایی می گویند از همان آغاز قصد داشته است در مسیری ادامه راه
دهد که کاستیها و رکودها و لغزشها و تنگناهایی که به زعم آنان پیش روی شاعران قرار
می گرفته است ،سر راهش نباشد.
این روش را میتوان از دیدگاههای مفاخرهآمیز برخی از دوستداران و پیروان نیما
دریافت کرد که یاد کردشان از شیوة جدید ،بینكوهش کردن از ادبیات سنتی کامل
1
نمیشده است.
از سوی دیگر نیما آن گونه که خود در سخنرانی کنگرة نویسندگان ایران ()1325
اعتراف کرده بود «مخالف بسیار داشت» (نوری )100 :1358 ،و ادیبان سنتی ایران روزگار
او به آسانی این هنجارشكنیها و در افتادن با قواعد و اسلوبهای ادب سنتی فارسی را
برنمیتابیدند؛ از این رو حتی آن گونه از شعرهای نیما که «خشم و کینه و اعتراض و
انتقاد را در زیر پردة ایهام و سمبولیسم عرضه میکرد در محیط راکد سنتی و مخالف
با هرگونه تحول عمیق با دیدة حیرت و احیانا نفرت نگریسته میشد» (زرین کوب،
.)551:1375

در این مقطع از تاریخ ادب فارسی« ،آشنایی روشنفكران و شاعران ایران با
اندیشه های اقتصادی و اجتماعی مارکس و آشنایی با تفكرات انسانگرایانة (اومانیستی)
برخی فیلسوفان اروپا و تأثیرپذیری از شیوة شاعران بزرگ غرب ،که میتوانست بعد
جهانی شعر فارسی را بیشتر کند (یاحقی ،)124 :1376 ،عواملی است که به برتری شاعران
شیوة نیمایی بر شاعران شیوه سنتی یاری رسانده است.
یكی از مصداقهای این برتری اینكه « شخصیتهای مطرح شعر امروز از مردم کوچه و
بازارند مانند آهنگر و باربر و خارکن و چوپان و به جای مكانهای سنتی مانند میخانه و
خانقاه از بندرگاه و کومه و اتاق چوبی یاد می شود» (حسنلی.)387:1383 ،
بیرون آمدن شاعر از پوستة ستبر دربارگرایی ،اشرافیگری درباری را جستجو
کردن ،به فكر مردم و دردهای آنان نبودن موجب شد که شاعرخود واژه ،خود باران و
2
خود شعر باشد.

بررسي «نمادهاي جانوري» در شعر معاصر

این مقاله بر آن است به رویكرد شاعران  -با اهداف و سلیقههای گوناگون -به
جانوران مختلف اشارهای داشته باشد.
البته بیشتر کاوش و درنگ ما به دورة پهلوی برمیگردد که شاعران از این شكل
نمادگرایی با هدف تازهتر ساختن فضای شعر خویش در دورة جدال کهنه و نو یاری
میگرفتند.
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پيشينة پژوهش
تقریباً در همة آثاری که به نقد و بررسی شعر معاصر پرداختهاند ،چه آثاری که
محتوایشان مرور ادوار و دهههای شعر و ادب معاصر است و چه آثاری که به شكل
تكنگاری به یكی از مشاهیر و شخصیتهای شعر معاصر پرداختهاند ،توجه به رمز و
نماد و نشانههای زبانی و هنری کم و بیش مورد توجه واقع شده است.
دکتر پور نامداریان در کتاب بررسی شعر نیما با نام خانهام ابری است ( )1377به
مباحثی از نشانه تا معنی توجه نشان داده و از تأویل و زبان سمبلیك نیما سخن گفته
است.
هم ایشان در نقد شعر شاملو در کتاب سفر در مه ( )1374در بحث عناصر سازندة
صور خیال از موجودات جاندار سخن راندهاند که خود بخشی از بحث ما را در این
گفتار تشكیل میدهد.
رضا براهنی در کتاب طال در مس ( )1380کوشش کرده است با ورود به شعر
کسانی چون نیما ،توللی ،نادرپور ،سپهری و اخوان تصویرسازیها و نشانهپردازیهای آنان
را به نقد بكشد که با وجود پارهای تندرویها شایان خواندن است.
دکتر سیروس شمیسا در کتاب راهنمای ادبیات معاصر ( )1383از سمبولیسم
اجتماعی و تمثیل بزرگ و کوچك و نقش آنها در شعرهای سیاسی دورة پهلوی سخن
گفته است که تا حد زیادی راهگشای مبحث مورد توجه این گفتار تواند بود.
شادروانان دکتر قیصر امینپور در کتاب سنت و نوآوری در شعر معاصر ( )1383و
دکتر علی حسینپور در کتاب جریانهای شعری معاصر فارسی ( )1384کم و بیش به
موضوع زبان و شگردهای زبانی و بالغی شعر معاصر توجه نشان دادهاند.

نیز دو مقالة «موش و گربه در ادب فارسی» از دکتر حسن ذوالفقاری ( )1391و
«بنمایة کالغ از اسطوره تا فرهنگ عامه» از دکتر محمد پارسانسب و مهسا معنوی ()1392
در این زمینه شایان یادکرد و بهرهبرداری است.
روشن است که تاکنون پژوهشی مستقل در باب علل و زیرساختها و نتایج توجه
شاعران معاصر (اعم از سنتی و نوپرداز) به موضوع نمادهای جانوری در شعر معاصر
صورت نگرفته و به علتها و آثار این رویكرد کمتر توجه شده است.
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چرا «نمادهاي جانوري»؟
نیك میدانیم که هنر شاعران معاصر رها شدن از سنتهای دستوپاگیر ادبی و پناه بردن
به دامان طبیعت بوده است تا جایی که دماغ خیالاندوز شعر معاصر با سیر در کوه و در
و دشت و جنگل و کنار دریا سرشار از بوی گلهای وحشی و نغمة پرندگان ،و البته
همه اینها بهانه ای شد برای پرداختن به دردها و مشكالت مردم و جامعه که شاعر دیگر
با آنها شب و روز میگذ رانید و از زندگیشان خبر داشت .البته در نهایت هنر شاعر
معاصر در این زمینه خود گونهای رفتار بر اساس نظریة «بازنگری» است که هارولد بلوم
مبتكر آن است .بلوم معتقد است که شاعر معاصر برای پیشرفت خود نباید به شاعر
متقدم ،متوسل شود و کوشش کند که بر اساس ساختار جدید حرکت کند (مقدادی،
 .)101 :1378البته همین منتقد ادبی در نظریة «اضطراب تأثیر» هم از روش شاعر متأخر
برای رها شدن از تأثیر و سایة نفوذ شاعر متقدم سخن رانده که شاعر معاصر به
الوهیت زدایی از شاعر گذشته مجبور است و این کار را با مجازهای جبرانی انجام
میدهد (مكاریك.)38 :1390 ،
واقعیت این است که از شعر شاعران سنتی و درباری نمیتوان به زندگی و
روحیات شخصی آنان پی برد؛ زیرا شعر آنان در خدمت اهداف و مطامع دیگری است و
به همین دلیل شعرشان یك سو و حتی یكبار مصرف شده است .آنان به قول خاقانی از
3
ده فن شاعری به یك شیوه (مدح ممدوح) داستان و نامآور شدهاند.
این توجه برخی شاعران نیمایی به نمادهای جانوری در واقع مطالبة شعر آنان از
همین رویكرد شاعر به طبیعت اطراف خود بر اثر درهمشكستن قالبهای زبانی و بیانی
شعر سنتی است (حتی شاعران مخالف شعر نیمایی مانند دکتر حمیدی هم از این
رویكرد بینیاز نیستند).
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رويکردهاي گوناگون به نمادهاي جانوري در شعر معاصر
در شعر معاصر برخی شاعران به جای وصفهای معمول نخنما شده دربارة اسب ممدوح
یا شتر کاروان و یا باز روی دست پادشاه ،از پرندگان و دیگر جانورانی سخن راندهاند
که یا در زندگی امروز محسوس و ملموس دیده ،و یا موضوع و مضمونی در شخصیت
و رفتار آن جانوران مناسب به کارگیری نمادین یافت میشود که شاعر از کنار آن
بسادگی نگذشته است.
رویكرد شاعران را به جانوران میتوان بر اساس دستهبندی جریانهای ادبی معاصر
هم پی گرفت؛ اما اکنون اولویت به گونههای نگرش به این موضوع داده شده است تا
بحث نمادهای جانوری خود را برجستهتر نشان دهد:
دستهبندي رويکردهاي شاعرانه

حميدي شيرازي و گنجشکهاي حياط
این استاد نامدار ادب معاصر-که در جدالی سرسخت با نیما و شیوة شاعری او قرارداشت-
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 .1بهانه هنري
در اینكه شاعر کالغ روی درخت ،گربة سر دیوار ،گنجشك لب حوض و  ...را میدیده
است و از آن به عنوان مضمونی شاعرانه یاری گرفته ،بیشتر پاسخی نهفته است به
بهانهای که دل و ذهن شاعر برای شعر تازه سرودن میگرفته است.
اینكه شاعر دقیق از هیچ چیز اطراف خودش چشمپوشی نكند و بتواند از آنها
تعبیرات شاعرانه بیرون بیاورد در نوع خود اقدامی – هرچند مختصر – برای بریدن از
سنتهای مرسوم و هزار بار تكرارشدة شعر فارسی هم تواند بود .همین که شاعر از قطع
شدن درخت گردوی پیر باغ خود اظهار تأثر و ناراحتی میکند 4با اینكه بهانهای شاعرانه
بیش به نظر نمیرسد ،یادآور آن هم تواند بود که شاعر فرصت و بهانهای به دست
می آورد تا حرفی تازه فارغ از سنتهای مرسوم بزند یا اگر شاعر از نخل زادگاه خود پس
از سالها دور ماندن یاد کند و آن را گرامی بدارد 5 ،چیزی است در حد همین نو شدن
شعری که شاعر آن دستبردار اصالتهای سنتی شعر فارسی نیست؛ اما همین مقدار هم
از او پذیرفته است (از دماوند سرودن استاد بهار هم دقیقاً در همین زمینه قابل بررسی
است).

بیست سالی پس از منظومة افسانه نیما ،که تقریب ًا آوازة تازگی و ابتكار آن همه جا را فرا
گرفته بود در کنار سرودن اشعاری در مایة «خزان عشق»« ،گله از معشوق»« ،شمع
سحر» و  ...از گنجشكهای داخل حیاط خانه و اینكه شور و شوق آنها او را به خیال و
رؤیا برده است ،سخن می گوید:
خواب مرا به شعبده یغما همی کنند
گنجشكها که فتنه و غوغا همی کنند
از خواب دیدگان مرا وا همی کنند
زان جستن و دویدن و پر شستن و شنا
کز ناز رخنه در دل خارا همی کنند
چندان به عجز و عشق ز هم می کشند ناز
(حمیدی شیرازی)333 :1369،

هنر شاعر فقط تا آنجا تداوم و اوجگیری دارد که این گنجشكها شاعر را به آسمان
خیال می برند:
با من سفر به عالم باال همی کنند
یك لمحه می کشندم از این زندگی برون
شاعر سپس میگوید که با رفتن ظهر و «بلند شدن سایهها» گنجشكها هم میروند و
مرا تنها میگذارند.
ج
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اخوان ثالث و آواز كرک
تقریباً شبیه همین حالت را میتوان در شعر «آواز کرک» از مهدی اخوان ثالث هم دید
که شاعر با کرک یا بدبده (که همان بلدرچین است) سخن میگوید و میسراید:
 کرک جان خوب میخوانیخوشا با خود نشستن نرم نرمك اشكی افشاندن
زدن پیمانهای دو از گرانان هر شبی کنج شبستانی (اخوان ثالث)151 :1383،
سيمين و مرغ خانگي
گونهای دیگر از این بهانه سرودنها و حیوان یا پرندهای را مورد خطاب قرار دادن در
شعر «در آشیان» سیمین بهبهانی میتوان خواند.
این شعر از زبان مرغ خانگی و خطاب به جوجههایش سروده شده است .این مرغ
خانگی برای جوجههایش توضیح میدهد که روزی چند مروارید غلتان سپید (تخممرغ)
کنار خود دیده و آنها را پرورده است:
کنید
شادمانیها
کنارم
در
کنید
نغمهخوانیها
جوجههایم

بررسي «نمادهاي جانوري» در شعر معاصر

باز هم بوی بهار آورده باد
در دلم سور از شما شور از شما

آشیان را غرق گلها کرده باد ...
چشم بد دور از شما دور از شما
(بهبهانی)362 :1382 ،

لحن و سبك زنانة شعر کامالً آشكار ،و اینكه شاعر زن این شعر زنانه را با حالت
و سبكی ترانهگون برای فرزندان جامعه سروده است.
در شعر دیگری که لحن سیاسی به خود گرفته است (همان ،)282 ،شاعر از کبوتر
میخواهد او را نادیده بگیرد؛ زیرا خبرچین به دنبال اوست و میخواهد که کبوتر به
اجل بگوید شاعر را مهلت دهد تا بتواند انتقام بگیرد.
توللي و گربة خانگي
فریدون توللی هم در وصف گربة خانگی خود–که سرانجام به تیر کودک همسایه جان
میدهد– شعری دارد که چیزی جز همان بهانه برای سرودن و روی کردن به مضامین
ساده و معمولی در شعر تازه معاصر نیست:
و آن دلبرانه بر سر مسند غنودنش
خوش بود خاطرم به تماشای بودنش
و آن فرش آستانه به سر پنجه سودنش
چابك ز بام خانه فرو جستنش به زیر
اینك منم به عالم و داغ نبودنش
با آن خدنگ کودک همسایهای دریغ
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این شكل بیان احساس نمونهای است از احساسگرایی شگرف توللی که او را به
یكی از برجستهترین چهرههای رمانتیسم فارسی (شفیعی کدکنی )506 :1390 ،بدل کرده
است.
شفيعي كدكني و كالغ
استاد دکتر شفیعی کدکنی هم برای سرودن شعری با تصویرها و نكتههای تازه ،که
فراخور تازگیهای شعر معاصر باشد و بتواند خاطرة مبهم شعرهای کلیشهای و
نخنماشده را از بین ببرد ،شعری در وصف کالغ دارد:
 بالهاشرو به شرق و غرب
می کنند اشارهها و
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(توللی)387 :1376 ،

او
خود به جانب جنوب میرود
آن کالغ صبحخیز را ببین
نعل باژگونهاش نگر
راستی که راه خویش را چه خوب می رود (شفیعی کدکنی)100 :1376 ،
شاعر سپس به باورهای عامیانة مردم اشارهای دارد که از شنیدن صدای کالغ به خیر
یا شر تعبیر میکنند اما:
 او به راه خویش میرودبی که اعتنا کند بر این و یا بر آن
میشكافد آسمان سبز صبح را
رو به رنگهای بیكران
نیز شعری که دکتر شفیعی برای شتر مست سروده است (همان )171 ،که با دیدن مرتع
سبز کسی دیگر حریف نیست او را به بار و خار بیابان ببرد و نیز شعر غلیواژ 6از همین
مقوله است.
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 .2قياس شاعرانه
گونة دیگری که از این جانورسراییها در شعر معاصر سراغ داریم ،این است که شاعر
جانور زبان بسته ای را وصف کرده ،و حال شخصی و یا روزگار زندگی خود را با آن
مقایسه کرده است.
می توان گفت این گونه نگرش شاعرانه از آن دسته اشعار بخش قبل ،که صرف ًا بهانة
شاعری در کار سرودن دخیل بود برتر و با ارزشتر است و البته به نسبت بخش بعد در
مرتبة پایینتر ارزش جای میگیرد.
برخی نمونههای شعر معاصر با رویكرد قیاس شاعرانه در پی میآید:
بهار ،كبوتر آزاد – شاعر زنداني
استاد فقید ملك الشعرای بهار ،که زندگی پرفراز و نشیب او در ادب معاصر شایان
بررسی و توجه جدی است ،بالی زندان را هم تجربه کرده است؛ در شعری که از
گونه های جانوران گرفتار ،آزاد ،شكارشونده ،و  ...یاد کرده است سرانجام خود را در
قیاس با آنها زندانی و گرفتار وصف می کند:

بررسي «نمادهاي جانوري» در شعر معاصر

یك مرغ سر به زیر پر اندر کشیده است
یك مرغ سر به دشنه جالد داده است
یا چون بهار از لطمات خزان جور

مرغی دگر نوا به فلك بر کشیده است
یك مرغ پر به گوشه اختر کشیده است ...
سر زیر پر نهفته و دم در کشیده است
(بهار)392 :1387 ،

بهار ،كبوتر ديدن – مردم نديدن
این شاعر آزادیخواه ،که نامرادیهای بسیاری را بر خود هموار کرده است با کبوتران
خانگیش– که به آنها عالقه دارد – گفتگوها دارد و در نهایت اینكه شاعر حسن تعلیلی
برای این کبوتربازی خود دارد که میگوید دیدار کبوترها از دیدن مردان برزن بهتر
است:
بدن کافور گون پاها چو شنگرف
بیایید ای کبوترهای دلخواه
به گرد من فرود آیید چون برف ...
بپرید از فراز بام و ناگاه
من اینجا بهرتان افشانم ارزن
بیایید ای رفیقان وفادار
به است از دیدن مردان برزن
که دیدار شما بهر من زار
(همان)298 ،

اميري فيروز كوهي ،كبک گرفتار غير – شاعر دچار خود
استاد امیری فیروزکوهی در مسمطگونهای که خطاب به کبك دستآموز خود دارد از
وحشی شدن و تنها بودن خود و همدم این کبك وحشی تنها شدن یاد کرده است:
بنگر به من شكستهحال اینك
اینك ای کبك سوی من بنگر
نه پای و پری به جا نه بال اینك
بنگر که من از تو در تعب بیشم
در همقفسی تو را به کار آیم
در همنفسی اگر نمیشایم
(امیری فیروزکوهی)617 :1283 ،

اوج مقایسة شاعر با کبك خانگی در اواسط شعر است که میگوید:
نی نی که من از تو در تعب بیشم
من هم به تو مانم از گرفتاری
من دستخوش تعدی از خویشم
تو دستخوش تطاول غیری
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ناگفته نماند که استاد بهار قصیدهسرا این شعر را در «سبكی جدید» 7در سال
 1301در دورة ظهور افسانة نیما سروده است و نشان می دهد که استاد بهار هم
پیام تغییر و تحوالت ادبی را درک کرده که راه به چنین قالبهایی برده است.
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یك بار اگر به راه تو دامی است

صد دام به راه من به هر گامی است
( همانجا)
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دكتر رجايي بخارايي ،حماريحمل اسفار 8 ،شاعر دردمند و گرفتار
استاد فقید شادروان دکتر احمد علی رجایی بخارایی  -که در شعر سرودن طبعی قوی
اما کوششی اندک داشته است و معانی و افكار اجتماعی را در الفاظ استوار میگنجانید
(اتحاد.)419/1 :1382،
قطعة معروف «غبطه» را خطاب به دراز گوش سروده و به تعبیری صادقانه و
دردمندانه به حال و وضع او با همه دردمندی و گرفتاریش غبطه خورده است.
گفتهاند که شاعر این قطعه را پس از «دیدن صحنه مظلومیت یك خر گاری در زیار
ضربات شالق یك گاریچی بیرحم سروده است» (یااحقی )565:1372،کاه البتاه در ایان
برانگیخته شدن حس شاعری و دلسوزی استاد رجایی تردیدی نیست و طبیعی است که
دیدن این گونه صحنهها دل نازک شاعر را به درد آورده و او را باه سارودن شاعر وادار
کند.
اما این یك بخش ماجراست که شاعر این صحنه خاص «خر زیر شاالق» را دیاده و
شعر سروده است ولی بخش دیگر کار این است که چگونه است که شاعر خود را با آن
زبانبستة مجروح و گرفتار قیاس میکند.
در زندگینامة دانشگاهی و اداری دکتر رجایی بخارایی آمده است کاه آن مارد آزاده،
استوار ،راستکردار و دارای بسیار خصال متناسب با آزادگی و آزادمنشی را در دانشگاه
و اداره آستان قدس ستمها وآزارها روا داشتهاند به گونهای کاه «عرصاه را چناان تناگ
کردند که وادار شد تقاضای بازنشستگی کناد باا حكام بازنشساتگی او پایش از تقاضاا
گویی موافقت کرده بودند؛ حكمی که دیگر برگشتناپذیر بود مثال حكام ساه طاالق»
(همان.)562،

به این دلیل است که شااعر باا دیادن چهارپاای گرفتاار تازیاناه باه حاال او غبطاه
میخورد که اگر جسم او مجروح تازیانه است ،روحش در عذاب و گرفتااری نیسات و
اگر بار میکشد این بار مناسب توان اوست نه مانند دل شاعر کاه «صادکوه غام» بارآن
نهادهاند.
9
خواندن این شعر تاریخی ،که در واقع طنزی تلخ میباشد ،خالی از لطف نیست:
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ای خر که بستهاند به گردوناهای تاو را

وناادر بهااای مشاات جااوی بااار میکشاای

نام من است اشرف مخلوق و تو ز پای

ناااام حماااار یحمااال اسااافار میکشااای

اشرف تویی که در پی رنج کسان ناهای

گرچه ساتم ز خلاق باه خاروار میکشای

نشنیدهام که نوع تاو ریزناد خاون هام

نشاانیدهام کااه کینااه بااه هاار کااار میکشاای

ما و تو سخرهایم در این کار گااه صانع

تنهااا نااه بااار دهاار تااو دشااوار میکشاای

من رناج میبارم تاو اگار باار میباری

من خاار مایزیم تاو اگار خاار میکشای

صد کوه غم بر این دل ناازک نهادهاناد

خاارم تااویی کااه بااار بااه هنجااار میکشاای

آزادتاار ز ماان بااه زمااین گااام مینهاای

هاار دم مالمتاای نااه ز اغیااار میکشاای

من لاب ز بایم بار نتاوانم گشااد و تاو

فریادهاااا باااه هااار ساااربازار میکشااای

پایان کاار اگار نگاری هام تاو بهتاری

زان رو کااه بااار عماار نااه بساایار میکشاای

در ژرفنای ملك عدم فاارغ از حسااب

خوش میچمی و خیمه به گلزار میکشای
(یاحقی)1 :1372 ،

احمد شاملو ،جانوران آسوده ،انسان اشکريز
احمد شاملو در شعری که آن را به هوشنگ گلشیری تقدیم کرده از چند جاندار ساخن
رانده است که هر کدام از جهان و آرمان و مطلوب خود سخن راندهاند و فقاط از میاان
این جانداران ،انسان است که سكوت کرد و اشك ریخت:
قناری گفت- :کرة ما
کره قفسها با میلههای زرین و چینهدان چینی
ماهی سرخ سفره هفتسینش به محیطی تعبیر کرد
که هر بهار
متبلور میشود
کرکس گفت -سیارة من
سیاره بیهمتایی که در آن
مرگ
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سال سرودن شعر ( )1343مطابق است با اوج دوران ریاست استاد رجایی بخارایی بر
دانشكدة ادبیات که البته آزارها و حسادتها و ...در حال فوران بوده است .این هم کاه در
شعر گفته است «جانت ز دست مردم دون نیست در عذاب »،مؤید همین ماجراست.

مائده میآفریند
کوسه گفت  -زمین
سفره برکتخیز اقیانوسها
انسان سخنی نگفت
تنها او بود که جامه به تن داشت
و آستینش از اشك تر بود
(شاملو)982 :1387 ،

شاعر سادگی و بیخیالی همة جانداران را با اشك و اندوه انسان مقایسه کرده اسات
تا شاید این گزاره فلسفی در ذهن نقش ببندد که« :انسان حیوانی است اشكریز!»
ناصر فيض ،آهو رام ،انسان اسير
ناصر فیض شاعر طنزپرداز معاصر از شعری با نام قصایدة آهاو از زاویاة طناز باه آهاو
نگریسته و البته در مقایسة آدم و آهو برخی حرفهای جدی را پیش کشیده است:
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کشاایدم روی کاغااذ بااا قلممااوی ساایاه ،آهااو
چنانكااه گاااو در دوران سااابق گاااو بااود آری
ولی امروز از بس دود و دم در شهر تهران است
تمام آهاوان را آدمای یاك روز خواهاد خاورد
کاره از آب حاصال کاردن از اطاوار آدمهاساات
دلم میسوزد از این قادر سارگردانی در دشات

جج

نمیدانم چه شد افتاد بعاد از آن باه راه ،آهاو
بااه آهااو نیااز میگفتنااد در دوران شاااه ،آهااو
که گاهی میشود از دور باا باز اشاتباه ،آهاو
ولی هرگز نخواهد خورد چیزی جز گیاه ،آهو
کجااا ماننااد آدمهاساات آب زیاار کاااه ،آهااو
چاارا ماننااد مااردم نیتاای غاارق رفاااه ،آهااو
(فیض)58 :1388 ،

از نظر سبكی این شعر با اشعار دیگری که قیاس انسان و جانداران دیگر در آن باود
متمایز است هم در حوزة زبان و هم در حوزة هنر و بیان سخن و البتاه طنزآمیاز باودن
سخن هم ویژگی دیگری است که شعر را متمایز می کند (با تأکید بر اینكه شاعر متعلق
به دورة تاریخی انقالب اساالمی اسات و باه نگااهی متفااوت در توجاه باه مضامون
جانورسرایی رسیده است؛ چیزی که با این لحن و بیاان در شاعر دورة پهلاوی دوم باه
چشم نمیآید).
 .3نمادپردازي و رمزگرايي
در این بخش بیشتر نگاه به آن دسته از اشعار متوجه است که در آنهاا وجاود حیاوان و
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جانداری از سر رمزگرایی و نمادپردازی مجال حضور داشته است.
واقعیت این است که هم فضای سیاسی -اجتماعی ایران دهههای اخیر -دستکم تاا
انقالب اسالمی -و هم اصرار شاعران ناوگرا باه پنااه باردن باه رمزگرایی(سمبولیسام)
بهترین فرصت را پیش میآورده است تا شاعران از جانوران گوناگون بهرهبرداری هنری
بكنند که خود کارکردی در مسیر تكثیر و اشاعة معنی و داللت است (شمیسا)226:1386،
شاعران معاصر-که منظور این مقاله هستند -برای مردمیتار شادن شاعر و نیاز بیاان
دردهای سیاسی و اجتماعی به تمثیل نیاز داشتند (تمثیل حیوانی) و این تمثیلها البتاه باه
خالف آنچه در منطقالطیر و مثنوی مولاوی عرفاانی-اخالقای باوده ،بیشاتر بار محاور
زندگی اجتماعی – سیاسی شكل گرفته است (غالمرضایی .)467:1377،البتاه سااختار ایان
تمثیلها این گونه است که هرچند بهظاهر معنای خود را دارد ،مراد معنی باطنی آن است
که همانا مسائل سیاسی – اجتماعی اسات (شمیساا .)36:1383 ،باه هماین دلیال شااعران
مطارح شایوة نیماایی در دساته شااعران مكتاب سمبولیسام اجتمااعی قارار میگیرنااد
(امینپور.)449:1383،
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یك ویژگی مهم اشعار نمادگرایانه این است کاه چناین شاعرهایی حتای در حالات
ترجمه و انتقال به زبان دیگر ابتر و بریده نمیشود؛ چرا که «نماد ،زبان جهاانی و حتای
بیش از یك زبان جهانی است؛ زیرا در واقع قابل فهم برای تمام افراد بشر است» (شوالیه
 .)52:1384در ادبیات همه ملتها شیر نماد شجاعت و عقاب مظهر بلنادپروازی و کارکس
نماد مرده خواری و پستی است که این خاود بارگ برناده بارای نمادگرایاان اسات کاه
هنرشان فراخواندن خواننده به وادی کشف و شهود است که زباان سامبولیك در اصال
«نیازمند نوعی کشف و شهود ادبی و تداعیهای قوی و کارساز است» (امامی.)223:1377،
قاعدتاً نزد همة مردمان ،کشف و شهود مراتبی یكسان ندارد و این اختالف برداشات
نیز موجب کارامدتر نشانداده شدن شعر وشاعر میشود.
ا ین هم که شاعران نوگرا و نواندیش در میان عناصر ،تعابیر ،مضاامین و تصاویرهای
گوناگون شعری از خوک و خروس و عقاب و کرکس سخن میگویناد ،خاود گوناهای
«هنجارگریزی خالق» تواند بود که به قول استاد شفیعی کادکنی در ناوع خاود بادعت
11
هنری به شمار میرود (صفوی.)45:1383،
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مرور کارنامة شعر معاصر نشان میدهد که شاعران نوگرا به سبب کاربردهایی کاه از
هنجارگریزی و ساختارشكنی و آشناییزداییهای ادبی و شگردهایی از این دست دارناد
به این گونه شعر سرودنهای نماادین و رمزگوناه روی میآورناد تاا هام بیاان مساتقیم
سرودههای آنان را از عنصر ادبیت و شعریت تهی نكند (حسینپور )203:1384،و هم کناار
نهادن شیوههای متروک سنتی به این گونه دگرگونیهای اساسی نیاز دارد.
معموالً یكی از گونههای مثبتاندیشی دربارة نیما و شیوهای که آورد این اسات کاه
او در برابر یك اصل سنتی از خود شك و تردید نشان داد؛ اصلی کاه معتقاد باود شاعر
وابسته به قالبها و صورتهای از پایش داده شاده اسات (آشاوری .)106:1380،راه متفااوت
شاعران نیمایی از شاعران سنتی نشان از توفیق نیما در این زمیناه دارد؛ باه هماین دلیال
ایستادن در برابر اصل سنتی «طبق اصول و قرارهای از قبل تعیین شده شعر گفتن» است
که حتی شاعران آمادگی آن را دارند که در زندگی شخصی خود هام هنجارگریزیهاایی
داشته باشند و سپس آن را به صحنة شعر خود بیاورناد .اینكاه اساتاد فرهیختاة زباان و
ادبیات فارسی در خانه خود کبوتربازی میکند و با آنها سرگرم است ،چیزی جز هماین
هنجارگریزی نیست که از سطح رفتار شخصی او به عرصة شاعرش هام سارایت کارده
است.
مگر نه این است که تناقص ،که اصل و سازنده هنار شااعر اسات« ،گااهی از اماور
فردی و شخصی سرچشمه میگیرد و میتواند در حوزة امور تاریخی و اجتماعی و ملی
خود را بنمایاند» (شفیعی کدکنی.)395:1386،
برگشتن به موضوع مقاله ،یادآور میشود که این جانورسراییها هرچند با آنچه کاه از
زبان حیوانات گفته میشود(12مانند کلیله و دمنه) فارق دارد ،چنادان هام باه آن عاوالم
بیربط نیست و به هر روی پای یك حیوان در میان است!
به دلیل فراوانی نمونههای شعری ،کوشش میشود فهرستوار و بهاختصار یادکردهای
رمزگونه شاعران از جانوران گوناگون نشان داده شود:
نيما يوشيج
در شعر برخاسته از طبیعت نیما ،پرندگان نقشی پررنگ دارند« .مرغها در شعر نیما تمثل
عواطف و ابعاد روحی و شخصیتی او هستند؛ آینههایی هساتند کاه جنباههای بااطنی و
پنهان شخصیت او را آشكار میکنند .غراب رمز تنهایی و جلاوة نحوسات او در چشام
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مخالفان است .مرغ غم جلوه غم و انادوه شادید اوسات .آقاا توکاا تمثال سارگردانی،
دردمندی و بیتوقع سرودن و خواندن و قدر ندیدن و خار یأس و بیاعتنایی را تحمال
کردن است .مرغ آمین رمز روحیة متعهد شاعری است که دردهای خلق و دشمنان آناان
را میشناسد و بیدار کردن آنان و افشا کردن گاروه بیادادگران و اساتثمارگران را بارای
آنان وظیفة خود میشناسد» (پورنامداریان.)125 :1377،
اخوان ثالث
در شعری با عنوان سگها و گرگها ،شاعر سگ را نماد مردمان ذلیل و خاوار و گارگ را
نماد مردم آزاده دانسته است.
در این شعر سگ زیر تازیانة ارباب بیرحم زخمای میشاود اماا ذلات او و عاادت
کردن به این تحقیر تا آنجاست که سگ راضی است از اینكه:
 گذارد چون فروکش کرد خشمشکه سر بر کفش و بر پایش گذاریم
شمارد زخم هامان را و ما این
محبت را غنیمت میشماریم
(اخوان ثالث)75 :1383 ،

احمد شاملو
هرچند به شكلی خاص «حیوانات و پرندگان در تصویرهای شعر شاملو بویژه در
تشبیهات گسترده و تشبیهات فشرده به عنوان مشبه به حضور دارند» (پورناماداریان:1374 ،
 ،)237تغییرات رمزگونه و نمادین هم از این بابت در شعر او کم نیست.
در شعر مرغ دریا شاعر از این مرغ میخواهد خاموش باشد؛ زیرا ظلمات شاب
همه جا را فرا گرفته است ( .)27مرغ دریا معموالً «سمبل پیامآور یا مصلح اجتمااعی
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اما گرگ گرسنه اسیر برف و سرما شده ،معتقد است:
 در این سرما گرسنه زخم خوردهدویم آسیمهسر بر برف چون باد
ولیكن عزت آزادگی را
نگهبانیم آزاد ،آزاد (همانجا)
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است اما در اینجا شاعر آواز آن را بیهوده میداند چرا کاه شاب سایهگساتر اسات»
(سالجقه.)132 :1384 ،

شاملو در شعری شگفتآور ،نیما را کالغی در درههای یوش معرفی میکند کاه
بیشتر حالت گوناهای «اساتعاره زناده 13را دارد کاه کااربرد عاام نیافتاه و هناوز در
فهرست واژگان زبان ثبت نشده است» (صفوی:)267 :1383 ،
 هنوزدر فكر آن کالغم در درههای یوش
با قیچی سیاهش
بر زردی برشته گندمزار
از آسمان کاغذی مات
قوسی بریده کج
و رو به کوه نزدیك
با غار غار خشك گلویش
چیزی گفت
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(شاملو)783 :1387 ،

شاملو در شعر ماهی (همان ،)325 ،آن را استعاره از معشوق می داند که رویكردی
تازه است:
 آه ای یقین گمشدهای ماهی گریزدر برکههای آینه لغزیده تو به تو
من آبگیر صافیام اینك به سحر عشق
از برکههای آینه راهی به من بجو
دكتر شفيعي كدكني
در میان شاعران معاصر ،دکتر شفیعی کدکنی کااربردی وسایع از جاانوران گونااگون در
شعر خود به شیوه رمز و نماد و سمبل دارد.
در شعری گنجشك نقش کاشی مسجد را نقش بهاار میبیناد (شافیعی کادکنی:1376 ،
 )131که میتواند رمزی باشد از کسانی که از اشتیاق خود دست برنمیدارند و سارانجام
در نهایت شگفتی و ناباوری به آرزوی خویش میرسند.
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در شعر سیمرغ (همان )156 ،سخن از مرغانی که همه آرزو دارناد ساایة سایمرغ بار
سرشان باشد و دریغ میخوردند که اگر چنین شود ،پدرانشان از ایان ساعادت محاروم
بودهاند اما:
 روزگاری شد و آن گونه که شاعر میگفت«مهرگان آمد و سیمرغ بجنبید ز جای»
حالیا پر شده هر سو ز حضور سیمرغ
زندگی به همه مرغان تنگ آمده است
همه میگویند :آن روز چه روزی باشد
که دگر باره سوی قاف برآید سیمرغ
قحطی آورد و بیبرگی و تنگی به سرای
شاعر در این شعر نمادین بر سنت ناپسند «خوب استقبال کردن و بد بدرقه کاردن»
انگشت نهاده است و اینكه اشتیاق مرغان (مردم) به سیمرغ تا وقتی بود که نیاماده باود؛
چون آمد و دیگر مرغان زیر سایه او قرار گرفتند ،عنان تحمال از دسات دادناد و آرزو
کردند که کاش سیمرغ زودتر برگردد! همان حكایت همیشگی باالتر از خاود را تحمال
نكردن و از او نفرت به دل گرفتن.
در شعر گوزن و صخره (همان )240 ،شاعر از پافشاری گوزن در شكستن صخره یااد
میکند و این گوزن به صخره میگوید:
 کای صخرهپیش پویش پاینده حیات
ناچار از شكستی
در این گریز و جنگ
در نظر شاعر ،گوزن نماد مردمان سختكوش و هدفمند است که صخرههای سار راه
مانع آنان نیست.
در شعر فنجها (هماان )287 ،شاعر تصویر این پرندگان را در قفس چنین نقش کارده
است که آنان در قفس هم پرواز میکنند تا پرواز یادشان نرود .در نظر شاعر حاوادث و
گرفتاریها ،نباید رسالت حقیقی و راستین انسان را از او بگیرد.
در شعر زیبای موعظة غوک (همان )306 ،شاعر گفتگوی بوتة گون – بوته معاروف و
سبكساز در شعر شفیعی کدکنی – و غوک را آورده است .سرزنش غوک به گاون ایان
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است که تا کی هجوم تشنگی در سوز خورشید تموز را تحمل میکنی مانند ما پیش آی
و جامی نوش کن و:
 بوته خشك گون در پاسخشپای در زنجیر ،خوشتر که تا دست اندر لجن
در شعر الشخورها (هماان ،)319 ،که بیتردید یادآور شعر معروف عقاب دکتر خانلری
است ،شاعر در پاسخ به فرزندش ،که گاروه الشاخورها را از دور عقاباان تصاور کارده
است ،میگوید نشانهای در میان است:
 گویم اگر بنگری نشانه خود اینجاستالشخوران راست اتحاد همه عمر
لیك تبار عقاب یكه و تنهاست
شفیعی کدکنی در شعر کبوترهای من (همان ،)379 ،کاه بارای عبااس کیارساتمی
سروده است ،دقیق و ظریف ،حرکات و سكنات و صدا و نغمه کبوترهاای خاانگی
را شرح داده 14و آنجا که همسایه از کبوتربازی شاعر ناراحت است (یعنی کاه آنهاا
مایه کثافت و آزاد هستند) شاعر دردمندانه میگوید:
 یا رب زبون باد و زیانكار آن نگاهی کاوغیر از گناه و فضله
زیر آسمان
چیزی نمی جوید
حكایت ،حكایت مردمانی است که فقط چشم بر بدیها و زشتیها دوختهاند.
معروفترین شعر نمادین شفیعی کدکنی ،قصیدة «خروس» است (همان )446 ،که با
همة نو بودنش در قالبی سنتی سروده شده است .شاعر به ظاهر در آغاز از ساتایش
خروس و بیان صفات ایازدی و اهاورایی او ساخن میراناد اماا هنگاامی کاه ایان
خروس در برابر زاغ تصویر میشود ،دیگار شاعر مادح و وصاف صارف خاروس
نیست بلكه داستان تقابل و تضاد پاکان و ناپاکان و ستودهها و ناستودههاست:
وان گونه گونه رنگ به پرهای گردنش ...
بنگر بدان خروس و به چرخ و چمیدش
از ساحت سارای ساوی کاوی و بارزنش
آواز او نشان عبور فرشته است
شاعر پس از  27بیت در وصف خروس سارودن – کاه البتاه از برخای تعاریض و
کنایهها خالی نیست – وارد بخش نمادین شعر میشود که خروس:
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مرد عقیده است و گرفتار عقده نیست
زان روی در عزا و عروسی همیشه خلق
با این همه خروس عزیز است و ایزدی
وان گنده خواره زاغ بنفرین و روسیاه

پروا ندارد از خطر حق و گفتنش
او را کشند و زاغ بود عیش ایمنش
گیرم که بال کوته و تنگ است مأمنش
در اوج می پرد به بهاران و بهمنش

سراساار کتاااب «هاازارة دوم آهااوی کااوهی» شاافیعی کاادکنی آن گونااه کااه دکتاار
پورنامداریان گفته است « :از فنج و گنجشاك تاا سایمرغ و عقااب  ...طبیعتای زناده و
سرشار از زندگی را در چشمانداز نگاه خواننده تا آفاقی دور کرانه میگساترند» (عباسای،
.)149 :1387

نتيجهگيري
 .1روشن است که نیاز شاعران معاصر به نوگرایی ،باعاث شاده اسات توجاه آناان باه
عناصر در طبیعت اطرافشان جلب شود و در ایان میاان جاانوران (پرنادگان و دیگار
حیوانات) در کنار عناصر گیاهی در صدر توجهات قرار دارند.
 .2فراز و نشیبهای بسیار سیاسی – اجتماعی در دهههای نزدیك به ما روی کردن به این
شیوة شاعری و استفاده کردن نمادین از این عناصر جاندار را الزامآور ساخته است.
 .3از شیوة جانورسرایی دریافتیم کاه حتای شااعران ساخت پایبناد باه سانت (بهاار و
حمیدی) هم نتوانستهاند به آن نیمنگاهی (حتی آمیخته با حالت سنتپرساتی) نداشاته
باشند و این به معنی نفوذ و تأثیر نیما در الیاههای ساتبر شاعر سانتی اسات و نیاز از
سویی دیگر به معنی درک عمیق شعر سنتی از اتفاقات نوپدید اطراف خویش است.
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چنین برمیآید که شفیعی کدکنی در این مجموعة اخیر ،کاه تاازهترین سارودههای
ایشان را در برمیگیرد ،بیشتر به این زبان نماادین و رمزگوناه نیااز و توجاه داشاته کاه
روزگار سرودن این شعرها آن گونه برای شاعر پایش رفتاه کاه شااعر را باا اساتفاده از
چنین زبانی ترغیب کرده است.
پایان سخن یادکردی از شعر عقاب دکتر خانلری است کاه در آن شاعر هام عقااب
نماد مردان آزاده؛ استوار و شرفمند است در مقابال زاغ کاه نماینادة کساانی اسات کاه
ترجیح میدهند زندگیشان در پلیدی و مرداب و مردار بگذرد.
شاید بتوان گفت عالوه بر دالیل گوناگون به اعتبار مقام علمای و دانشاگاهی دکتار
خانلری و نیز بازتابهای گوناگونی که شعر عقاب داشته است برخی از شاعران باه روی
آوردن به اشعار نمادین و رمزگونه ترغیب شده باشند.
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 .4رویكرد نمادین شاعران به این جانوران موجب شده است کاه مضاامین مشاترک در
قالب رفتار جانوران گوناگون ریخته شود؛ مثالً ذلت و آزادگی در جایی به شیوة تقابل
گرگ و سگ (شعر اخوان) در جایی به شیوه رویارویی عقاب و زاغ (شعر خانلری) و
در جایی دیگر به صورت گفتگوی گون و غوک (شعر شفیعی کدکنی) خاود را نشاان
دهد.
 .5تشخص سبكی شاعران هم در ایان نموناهها پیداسات؛ شایوة زناناه سایمین ،شاعر
اعتراضآلود شاملو ،شعر اجتماعی و نیشدار شافیعی و لحان حماسای اخاوان در باه
کارگیری جانوران گوناگون در شعر خود را بخوبی نشان می دهد؛ مثالً سیمین از مرغ
خانگی و جوجههایش سخن میگوید و شاملو از قناری و کوسه و کارکس و شافیعی
از سیمرغ غریب و ...
 .6این گونه شعرها و این دسته شاعران باعث شدند شاعر نمادگرایاناه (سمبولیسام) از
حالت عرفانیش در ادبیات سنتی به حالت اجتماعی– سیاسیش تغییر جهت بدهد.
 .7اینكه از خواندن این گونه شعرها در یك لحظه این احساس و تلقی پیش میآید کاه
شاعر فهیم و آزاده و زودرنج و بالدیاده چاه رنجای کشایده و از چاه تنگناهاایی در
زندگی روزمرة خود عبور کرده و چسان به ستوه آمده که به چنین شعرهایی پناه بارده
است (مانند قطعة استاد دکتر رجایی بخارایی) ،غمی تلخ و اندوهی جانگزا بار روح و
روان آدماای خااراش میاناادازد کااه باعااث میشااود باارای حتاای لحظااههایی کوتاااه،
خواننده هم آن رنجهای جانكاه سراینده را در خود احساس کند.
پينوشت
 .1برخی از این واکنشهای تند را میتوان در کتاب از صبا تا نیما (ج  ،2ص 436به بعد) مرور کرد.
 .2اشاره است به این شعر معروف سپهری :واژه باید خود باران باشد (.)292
 -3اشاره است به این بیت خاقانی:
به یك شیوه شد داستان عنصری ()926
 ز ده شیوه کان حیلت شاعری است .4امیری فیروزکوهی ،دیوان اشعار ،ص.627
 . 5منظور شعر نخل از شادروان حبیب یغمایی است که استاد دکتر غالمحساین یوسافی آن را شارح و
تفسیر کردهاند (ن.ک .چشمه روشن ،ص 577به بعد).
 .6غلیواژ پرندهای که گفتهاند شش ماه نر و شش ماه ماده است!
 .7تعبیر از شارح دیوان – دکتر مهرداد بهار– است.
 .8به احترام استاد فقید ،تعبیر فارسی عبارت را به عمد نیاوردیم.

بررسي «نمادهاي جانوري» در شعر معاصر
 .9این شعر در مجله یغما ،س  ،17ش ( 4تیر  )1343درج شده است و ماا از مجلاه ادبیاات دانشاگاه
فردوسی مشهد یادنامه دکتر رجایی بخارایی ،ص  533نقل میکنیم.
 .10تمثیل حیوانی گونهای تمثیل که حیوان در تصویرسازی آن نقش دارد و باا قریناة معناوی عباارات
توجه معنای تمثیلی میشویم (شمیسا.)210:1370،
 .11موسیقی شعر ،ص .15
 .12برابر واژة اروپایی آن را  fableگویند (فرشیدورد.)74:1363 ،
13. Live metafor
 .13یعنی اینكه شاعر حالت کبوتر خانگی داشتن را تجربه کرده است.

منابع
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ب) مقاله
پارسانسب ،محمد و مهسا معنوی؛ «بنمایه کالغ از اسطوره تا فرهنگ عاماه» ،مجلاه فرهناگ و
ادبیات عامه؛ ش ، 1بهار و تابستان  ،1392س.92-71
ذوالفقاری ،حسن؛ «موش و گربه در ادبیات فارسی» ،مجله مطالعاات ادبیاات کاودک؛ دوره ،3
ش( 1پیاپی  ،)5بهار و تابستان .70-47 ،1391
یاحقی ،محمدجعفر؛ «از شمار خرد» ،مجله ادبیات دانشگاه فردوسای مشاهد؛ ش  102و ، 103
بهار و تابستان .1372

بررسي بنمايههاي پيوسته و آزاد در روايت
«گنبد سياه» و «گنبد مشکين»



ليال سادات پيغمبرزاده*
دكتر مرتضي ميرهاشمي

دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي

چکيده

كليدواژهها :تحلیل شعر نظامی ،روایتشناسی در شعر نظامی ،بنمایه در شعر
کالسیك فارسی.

تاریخ پذیرش مقاله1393/11/10 :
تاریخ دریافت مقاله1393/4/30 :
*دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي
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این جستار با تمرکز بر شیوة استخدام بنمایههای پیوسته و آزاد به بررسی تطبیقی بنمایههای
افسانة «گنبد سیاه» و «گنبد مشكین» میپردازد؛ بنمایههایی که بین آنها ارتباط زمانی -سببی
وجود دارد و بنمایههایی که فاقد عنصر زمانی است و فقط چیزی و یا حالتی را توصیف می
کند .در هر دو روایت ،بنمایههای پیوسته ،به عنوان عناصر ساختاری ثابت و تغییرناپذیر قصّه،
قابل شناسایی است ،ولی شیوة بهکارگیری توان بنمایههای آزاد در دو روایت متفاوت است.
نظامی برخالف امیرخسرو بدرستی از این ظرفیتها بهره میگیرد؛ عنصر ثانویِ توصیف با 109
بازنمایی اشیا ،مكانها و جنبههای ایستای روایت به پیشبرد داستان او کمك میکند و زمان و 
مكان باورپذیری را برای رویدادها رقم میزند .راوی نه تنها از طریق حوادث ظاهری ،بلكه از
راه مسائل روانی ،بویژه نكات اخالقی ،فرایند خوانش متن را به تعویق میافكند؛ رهاورد این
تمهید خلق روایتی پرکشش است.
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 .1مقدمه
ساختارگرایی ادبی به متون روایی به عنوان نظامهایی از نشانههای به هم پیوسته مینگرد
و تالش میکند دستور حاکم بر شكل و محتوای ادبیات را ارائه کند« .ریشههای
رویكرد ساختارگرایی را میتوان از اوایل قرن بیستم دنبال کرد؛ هنگامی که
نظریهپردازان ادبی صورتگرای روس ،شالودههای پژوهش روایتشناسی را فراهم
ساختند؛ برای نمونه ،بوریس توماشفسكی 1با طرح تمایز میان بنمایههای «وابسته»
(وابسته به پیرنگ) و «آزاد» (یا غیر وابسته به پیرنگ) ،تمایز میان «هستهها»
و«کاتالیزورهایِ» بارت را در «درامدی بر تحلیل ساختاری روایتها»پیشبینی کرد»
2
(هرمن .)39 :1388،توماشفسكی نظریهپرداز روس در جستاری به نام «درونمایگان»،
بوطیقای فرمالیستی داستان را خالصه کرد و به آن نظام بخشید .او عنصر اصلی ساختار
داستان را «درونمایه»  3یا مضمون نامید و معتقد بود درونمایه ،تفكر غالب اثر است؛ «هر
درونمایه ،کلّی است که از عناصر مضمونی کوچكتر تشكیل میشود .اگر این عناصر
مضمونی به حدّی تجزیه شود که دیگر نتوان آن را کوچكتر کرد ،موتیف یا بنمایه
خوانده میشود» ( 4اخوت 50 :1371 ،و.)51
موتیفها از نظر چگونگی تشكّل به دو دستة عمده تقسیم میشود :دستة اول موتیف
یا بنمایههای پیوسته 5که بارت آن را «کارکردهای اصلی» 6و چتمن« ،هستهها» 7مینامد.
بنمایههای پیوسته ،عناصر ساختاری اصلی ،ثابت و تغییرناپذیر قصهها از نوع شخصیت
و عمل داستانی و کنش گفتارهاست که موجب تغییر موقعیت در داستان میشود و قوام
طرح داستان – طرح در معنای عامّ کلمه– به آن وابسته است .این بُعد داستان از عناصر
ضروری داستان بهشمار میرود به طوری که «بدون از بین بردن پیوند علّی و معلولی
رویدادها ،نمیتوان آنها را از داستان حذف کرد» (تودورف.)300 :1385،
در مقابل این بُعد داستان ،بُعد دیگری هست که فاقد عنصر زمان است و فقط
چیزی و یا حالتی را توصیف میکند .توماشفسكی این بخش را موتیفهای آزاد 8یا به
عبارتی موتیفهای توصیفی میخواند که بدون اختالل در تشكّل زمانی – سببی داستان،
میتوان آنها را از داستان حذف کرد .بارت این بُعد روایت را «کاتالیزور» 9و چتمن
«اقمار» 10میخواند .بنمایههای آزاد ،عناصر ساختاری فرعی و متغیّر داستانها از نوع
راوی ،گزارههای روایی ،توصیف مكان ،زمان ،اشخاص ،موقعیتها ،برخی گفتوگوها،
تكگوییها ،حادثههای فرعی و نتیجهگیریهایی است که باعث تغییر موقعّیت در داستان
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نمیشود و با حذف آنها سازمانبندی پیرنگ داستان برجای میماند؛ هرچند ممكن
است نظم معنایی و القایی مورد نظر قصه از دست برود.
کاربرد عناصر پیوسته و آزاد به دو گونه نظم روایی منتهی میشود که «توماشفسكی
نوع اول را نظم منطقی و نوع دوم را نظم فضایی مینامد» (تئودورف .)76 :1382 ،نوع
اول از اصل علّیت پیروی میکند و نوع دوم بدون مالحظات علّی و زمانی عرضه می
شود .از آنجا که در گزارههای روایی همه چیز از طریق نشانههای زبانی بازنمایی
میشود ،نیازی ناگزیر مطرح است که جنبههای ایستای روایت در هیئت زبان به
توصیف درآید؛ بنابراین دست كاری و هنرنمایی روایتگران ،بیشتر در شیوة استخدام
عناصر آزاد جلوهگر میشود.

« .2هفتپيکر» و «هشتبهشت»
«هفتپیكر» یا «هفتگنبد» یا «بهرامنامه» چهارمین منظومه از خمسة نظامی گنجوی
است .این شاهكار ادب پارسی به تعبیرگوستاو فن گرونباوم 11شرقشناس آلمانی-
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پيشينه پژوهش
دربارة هفتپیكر نظامی پژوهشهای متعددی صورت گرفتهاست .از جمله پژوهشهایی
که با رویكرد روایتشناسانه به تحلیل این اثر پرداختهاند ،میتوان به مقالههای «ساختار
روایت در هفتپیكر» تألیف دکتر احمد امیری خراسانی و همكاران« ،تقابل عنصر
روایتگری و توصیف در هفتپیكر نظامی» تألیف دکتر نصراهلل امامی« ،تحلیل روایت
شناسانة داستان گنبد پیروزة هفتپیكر» تألیف سمیرا بامشكی و بهاره پژومندداد،
«تحلیل ساختاری داستان پادشاه سیاهپوش از منظر بارت و گرماس» تألیف فاطمه
کاسی و «تحلیل ساختار روایتگیر و راوی با تكیه بر هفتپیكر نظامی» تألیف دکتر
قدرت قاسمیپور اشاره کرد .دو مقالة «هفتپیكر نظامی و نظیرههای آن» تألیف دکتر
حسن ذوالفقاری و «هشتبهشت و هفتپیكر» تألیف دکتر محمدجعفر محجوب نیز در
حوزة پژوهشهای تطبیقی میان این دو اثر قرار میگیرد .بر این اساس بررسی تطبیقی
ساختار روایی افسانة «گنبد سیاه» هفتپیكر نظامی و افسانة «گنبد مشكین» هشتبهشت
امیرخسرو دهلوی در نوع خود پژوهش تازهای است که با بهرهگیری از نظریههای
روایتشناسی ساختارگرا ،میزان تقلید و تصرف مقلّد را در خالقیت هنری اثر مبدع
آشكار میسازد.
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امریكایی «از لحاظ هماهنگی گفتار ،اندیشه ،تصویرپردازی و فضاآفرینی یكی از تكامل
یافتهترین آثار ادبی جهان است .نظامی رویدادهای زمینی را به مثابة رویدادهایی سرشار
از مفهوم متافیزیكی و به نشانة رویدادهایی برخاسته از دنیایی برتر به تصویر میکشد»
(بری .)65 :1385 ،داستان هفتپیكر ،بویژه در هفت افسانة دختران ،دارای زبانی سخت
استوار و شیواست؛ «رسایی و شیوایی و سادگی زبان ،همراه با تخیل قوی نظامی و
مهارت وی در صحنه پردازی و تلفیق آنها با یكدیگر ،این هفت افسانه را در ردیف
بهترین داستانهای کوتاه زبان فارسی قرار دادهاست» (غالمرضایی :1370،ص .)16 .محور
اصلی منظومة هفتپیكر ،بهرام پنجم پادشاه ساسانی ( 438-420م) مشهور به بهرام گور و
ف رزند یزدگرد اول است .این پادشاه در تاریخ سیاسی ایران شهرتی ندارد و نظامی با
گردآوری داستانهای وی و انسجام آن در قالب «هفتپیكر» به بهرامِ تاریخی ،شخصیتی
افسانهای میدهد.
از جهت ساختار کلی و روند داستانی «هفتپیكر» به دو بخش تقسیم میشود:
بخش اول و آخر کتاب دربارة رویدادهای مربوط به بهرام پنجم ساسانی از والدت تا
مرگ رازگونة او در قالب روایتی تاریخی است و بخش میانی ،که از هفت حكایت یا
12
اپیزود مرکب است ،از زبان دختران پادشاهان هفت اقلیم برای بهرام گور نقل میشود.
ساختار روایی افسانههای هفتپیكر با افسانههای هزار و یك شب شباهتی انكارناپذیر
دارد؛ بهرام به جای پادشاه بر تخت مینشیند و «شهرزاد» ،جای خود را به هفت
شاهدخت میدهد .با وجود این شباهت ،نظامی با مهارت ویژه خود میتواند از الگوی
پیشین فراتر رود و «ضمن اثرپذیری از سنّتهای پیش از خود ،اثر ژرف و عمیقی نیز بر
آثار پس از خود داشته باشد به طوری که «پس از نظامی در بیست و یك اثر بهصورت
مستقیم و غیرمستقیم از هفتپیكر نظامی تقلید میشود» (ذوالفقاری .)120 :1385 ،شهرت
و اصالت و گیرایی اثر ،حوادث سیاسی ،اجتماعی و معنوی ،عواطف و احساسات
خوانندگان ،قبول عام اثر و پیروی از برخی سنتهای ادبی ،موجب نظیرهگویی و
تقلیدهای پی در پی از آثار نظامی میشود (اسالمی ندوشن.)268 :1374 ،
در این فرایند ،تصرف مقلّدان در خالقیتهای هنری آثار نظامی اهمیت مییابد.
شعرای مقلّد کوشیدند جادوی کالم نظامی را زنده کنند و الگوی رقابتناپذیر او را
پاس دارند ،ولی هر یك بنا بر توانمندیهای خود به بخشی از توان آثار نظامی دست
یافتند .در میان نظیره گویان نظامی ،یگانه مقلّد موفق او امیرخسرو دهلوی ( 725-657ه.ق)
است که سه داستان عاشقانة «شیرین و خسرو»« ،مجنون و لیلی» و «هشت بهشت» را
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 .3افسانة «گنبد سياه» و «گنبد مشکين»
در هفتپیكر ،نخستین افسانه از زبان دختر پادشاه اقلیم اول در «گنبد سیاه» روایت می
شود .ساختار روایت غیرخطی ،و از تعدد راوی و روایتگیر برخوردار است .نگاهی
اجمالی به پیرنگ افسانة اول نشان میدهد ،نظامی در جهت تبیین علت نامگذاری
«گنبد سیاه» ،به ساختار طرح جهت میدهد درحالی که در «هشتبهشت» چنین
رویكردی دیده نمیشود .امیرخسرو در بهشت دوم و در «گنبد مشكین» از زبان غزالة
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در برابر سه داستان عاشقانة نظامی سرود .او طالیهدار جریان گستردة ادبیات هندی-
فارسی است؛ جریانی که در فاصلة سدههای دهم تا دوازدهم از شگرفترین و
ماندگارترین جریانهای شعر فارسی یعنی سبك هندی شد (ریپكا :1370 ،ص .)382 .شعر
طوطی هند محصول «نوعی دیالكتیك وابستگی به سنت و گریز از سنت»  13است .او
در عین وابستگی و محاکات از شاعران نامآور ،موفق به گریز از قید و بندهای سنت می
شود و بمرور میتواند از این بستر خارج شود و در عین مقلّدبودن ،لحن و صدای خود
را بیابد؛ چندانكه صورت و صدای مخصوص خویش را کسب میکند (عباسی73 :1385 ،
تا .)86در میان نظیرهها ،هفتپیكر نظامی مجال بیشتری را برای ابتكار عمل فراهم می
آورد .امیرخسرو در آثار دیگر تنها میتواند حوادث و وقایع مطرحشدة نظامی را با
زبانی تازه و بدیع به کار گیرد در حالی که تقلید از هفتپیكر به او این امكان را میدهد
که در پیكرة افسانهها نیز تصرف کند و افسانههای متفاوتی را در قالب داستانهای کوتاه
هفتگانه به جای هفت افسانة نظامی به تصویر کشد .از این رو هشتبهشت از نظر
موضوع و مضمون «هفت افسانه» کاری مستقل است؛ در نتیجه ارزش هنری آن بمراتب
از دیگر مثنویهای او بیشتر است .هشتبهشت از جنبههای دیگری هم در ساختار کلی
روایت با «هفتپیكر» تفاوت دارد :در هشت بهشت از بنای خورنق وجزای ظالمانة
نعمان برای سنمار و از شاهزادة سالخوردهای به نام «خسرو» ،که ایرانیان تاج و تخت را
به او سپرده بودند و هنرنمایی بهرام و تاجربودن او از میان شیران سخنی نمیرود؛
همچنین علت بنای هفتپیكر و خواستگاری بهرام از دختر شاهان هفت اقلیم مطرح
نمیشود .تنها داستانی که در ضمن سرگذشت بهرام در «هفتپیكر» آمده است و در
«هشتبهشت» نیز تكرار میشود ،داستان کنیز وی «دالرام» است .امیرخسرو با تغییر
عدد هفت به هشت در کتاب خود ،داستان «دالرام» را در صدر هفت داستان قرار می
دهد ،هرچند دربارة همین روایت نیز به اثر مبدع وفادار نمیماند.

هندی روایت خود را آغاز میکند و در ساختار و موضوعی متفاوت از «گنبد سیاه» به
روایت افسانة خود میپردازد:
 3-1بنمايههاي پيوسته
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روایت ،تمهیدی برای ارتباط آگاهانه است؛ «تمهیدهای بازنمایی که آگاهانه شكل
میگیرد و نیتهای ارتباطی سازندگانشان را نشان میدهد (کوری .)17 :1391 ،وجه
مشخص روایتها ،سازماندهی خطی رویدادهاست؛ به بیان دیگر روایتها دارای یك آغاز،
مجموعهای از کنشهای مداخلهکننده و به دنبال آن پایانی که منوط به کنشهای قبلی
حادث شدهاست .ژرفساخت هر اثر ،مبتنی بر عرضة همة اطالعات اولیه و اساسی
دربارة شخصیتها ،رخدادها و مكانهاست؛ اطالعاتی که بدون آن روایت نمیتواند بخوبی
شكل گیرد .در مقدمه گفته شد ،چنانچه واحدهای درونمایهای آن قدر تجزیه شود که
دیگر نتوان آنها را کوچكتر کرد ،بنمایه بهدست میآید؛ پس میتوان قصّه را حاصل
جمع بنمایهها با توالی علّی –زمانی آن تعریف کرد؛ طرح ،جمعِ همان بنمایههاست که
به ترتیبی تنظیم شده است تا عواطف خواننده را درگیر نگه دارد و درونمایه را
بپروراند« :کارکرد زیباییشناسی طرح ،دقیق ًا همین است که توجه خواننده را به بنمایه
های تنظیمشده جلب کند .توماشفسكی ،اصل تنظیم را انگیزش 14مینامد و خاطر نشان
میکند که انگیزش ،همیشه «مصالحهای میان واقعیت عینی و سنّت ادبی» است .چون
خوانندگان به توّهم زندگیوارگی نیاز دارند ،داستان باید این را برایشان فراهم آورد،
ولی چون مصالح واقعگرایانه ،به خودی خود فاقد ساختار هنری است ،تكوین ساختار
هنری مستلزم این است که واقعیت طبق قوانین زیباشناختی از نو ساخته شود» (اسكولز،
.)117 :1383

ساختار افسانة «گنبد سیاه» با تعدد راوی و روایتشنو و مبتنی بر توالی غیر خطی
شكل میگیرد .از همان ابتدای روایت ،خواننده با نوعی زمانپریشی 15و بازگشت به
گذشته رو به رو میشود و دو گذشتهنگری ،پیرنگ را هدایت میکند ،در حالی که در
«گنبد مشكین» ،خواننده با توالی خطی روبهروست؛ اپیزودهای متضاد بهطور متناوب
پشت سر هم میآیند و در واقع وجود یكی وابسته دیگری است و حوادث بعدی،
تعادل اولیه را برهم میزند و همه چیز را در حالت نابسامانی قرار میدهد.
نظامی در ابتدای داستان در مسیر روایت خود نوعی شكاف 16موقتی ایجاد میکند
که تا پایان روایت ادامه مییابد ،این شكاف مخاطب را به میانة داستان میکشاند؛ آغاز
از میانه یا روش شروع داستان با یك رویداد مهم به جای آغاز با واقعیت یا رویداد
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ابتدایی ،شگردی است که در راستای ایجاد حس تعلیق به پیرنگ داستان یاری
میرساند« .آغاز از میانه ،نشانگر اصل انتخاب است که راوی با رویدادی ،که مناسب با
هدف خویش است ،داستان را آغاز میکند» (پرینس .)44 :2003 ،بر پایة این طرح ،راوی
اول ،که دختر پادشاه اقلیم اول است ،روایتی را برای بهرام طرح میریزد .این روایت در
روایتی دیگر درونهگیری می شود .راوی دوم ،یعنی زن زاهد سیاهپوش ،وضعیت خود
را (سیاهپوشی) با یك داستان درونهای دیگر تشریح میکند و بعد خود در جایگاه
روایتشنو قرار میگیرد و این بار داستان از زبان پادشاه سیاهپوش روایت میشود تا
پایان داستان که دوباره راوی اول در صحنه حضور مییابد.
در روایت «گنبد مشكین» نیز غزالة هندی ،روایت خود را با گذشتهنگری آغاز
میکند ،ولی بسرعت در چارچوب توالی خطی به مسیر خود ادامه میدهد.
افسانة «گنبد سیاه» با توجه به روایتهای درونیشده ،با هفت بنمایة پیوسته رو به رو
میشود:
 -1دختر پادشاه اقلیم اول از خاطره کودکی خود میگوید:
خاااردهکااااران و چاباااكاندیشاااان
شاانیدم بااه خااردی از خویشااان
بااود زاهااد زناای لطیاافسرشاات
کاااه ز کااادبانوان قصااار بهشااات
ساار بااه ساار کسااوتش حریاار ساایاه
آمااادی در سااارای ماااا هااار مااااه
 -2اهالی قصر دربارة علت سیاهپوشی او جستجو میکنند:
در سااوادی تااو ،ای ساابیكة ساایم
بازجستند کز چه تارس و چاه بایم
ویااان سااایه را ساااپیدکار شاااوی
بااه کااه مااا را بااه قصااه یااار شااوی
(همان)148 ،

به دنبال این گرهافكنی با تمهیدی مناسب ،گرهِ آغازین گشوده میشود.
 -3زن سیاهپوش پرده از راز خود بر میدارد:
کاااه ازو گرچاااه مااارد ،خشااانودم
مااان کنیاااز فاااالن ملاااك باااودم
خوانااااده شاااااه سیاهپوشااااانش
فلااااك از طااااالع خروشااااانش
(همان)148 ،

کشمكشهای طرح از همین مرحله رخنمایی میکند .به این شكل حادثة داستانی،
تغییر با معنایی در زندگی شخصیت به وجود میآورد؛ «تغییری که بر اساس ارزش،
بیان و تجربه میشود و از طریق کشمكش به دست میآید» (مك کی.)25 :1385،
 -4پادشاه مهماننواز ناگهان قصر خود را ترک میکند:
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(نظامی)148 :1385 ،
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مااادتی گشااات ناپدیاااد از ماااا
ناگهاااان روزی از عنایااات بخااات
از قبااااا و از کاااااله و پیاااارهنش

ساار چااو ساایمرغ درکشااید از مااا
آمااد آن تاااجدار باار ساار تخاات
پااای تااا ساار ساایاه بااود تاانش
(همان)148 ،
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در این روایت ،عالوه بر ستیز درونی ،که حاصل آشفتگیهای شخصیت محوری
است ،ستیز شخصیت با جامعه نیز نمود ویژهای دارد .مقابلة شخصیت محوری با
اهالی شهر سیاهپوشان که نتیجة آن ،قراردادن شخصیت محوری در موقعیتی
ناخواسته است .پادشاه در این سفر با مخاطرات زیادی رو به رو میشود که همگی
از نوع ستیز بیرونی است .ماهیت کشمكشهای درونی و بیرونی ،جریان داستان را
به نقطة مشخص و در واقع نقطة اوج هدایت میکند .ساختار داستان ،منتخبی است
از حوادث زندگی شخصیتها ،که در نظمی با معنا قرار گرفته است و عواطف
خاصی را برمیانگیزد؛ عواطفی که در رویارویی با تأثرات ناشی از تجربه یا اندیشه
های مربوط به زندگی بروز میکند.
 -5پادشاه سیاهپوش از شهر سیاهپوشان باز میگردد و پرده از راز دیدار با میهمان
سیاهپوش و غیبت ناگهانی خود برمیدارد:
کفش و دستار و جامه هارساه سایاه...
روزی آمااااد غریباااای از ساااار راه
ساایه از بهاار چیساات جامااة تااو...
گفااتم ای ماان نخوانااده نامااة تااو
شاااهری آراساااته چاااو خلاااد بااارین
گفاات شهریساات در والیاات چااین
تعزیاااااتخاناااااة سااااایهپوشاااااان
ناااام آن شاااهر ،شاااهر مدهوشاااان
(همان 150 ،تا )151

 -6پادشاه به دلیل بلندپروازی و زیادهخواهی همه چیز را از دست میدهد:
ساابدم زان سااتون بااه زیاار آمااد
بخات چااون از بهاناه ساایر آمااد
(همان)180 ،

 -7راز سیاهپوشی مسافر بر پادشاه آشكار ،و او هم سیاهپوش میشود.
هاام در آن شااب بساایج کااردم راه
در سااار افكنااادم آن پرناااد سااایاه
باار خااود افگنااده از ساایاهی رنااگ...
سااوی شااهر خااود آماادم دلتنااگ
دور گشاااتم باااه آرزویااای خاااام
کااز چنااان پختااه آرزوی بااهکااام
(همان)180 ،

در این طرح ،پیرنگ با آگاه ساختن ما از اوضاع محیطی ،موقعیتها و رفتار شخصیتها،
تجسم فضای داستان را ممكن میسازد؛ طرح روایت با گروه محدودی از شخصیتها
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ججج

(دهلوی :1390 ،ابیات  842تا )844

 -2در مسیر سفر با ساربان مالباختهای روبهرو میشوند:
شااتری دیااد کااس روان زیاان سااوی
گفااات کاااای رهاااروان زیبااااروی
نقاااااش نادیاااااده را روان بنهااااااد
زان سااااه برنااااا زبااااان بگشاااااد
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شكل میگیرد .ارائة شخصیتها ،که نوعی تكیهگاه زنده برای بنمایههای مختلف است،
فرایند رایجی برای دستهبندی و پیوند بنمایههاست .بهطور کل «شخصیت ،نقش عنصر
هدایتگری را ایفا میکند که در میان انبوه بنمایهها ،راه خود را پیش میبرد؛ در واقع
نقش وسیلة کمكی را ایفا میکند که به کار طبقهبندی و مرتبکردن بنمایههای خاص
میآید» (تودورف .)325 :1385،در این روایت یك قهرمان اصلی هست که شخصیتی
پویاست و شخصیتپردازی او به صورت التقاطی و با ارائه از طریق عمل با شرح و
تفسیر صورت میگیرد .نظامی با قراردادن شخصیت پادشاه در حالت بالتكلیفی و
وضعیت دشواری که توان تغییر آن را ندارد ،خواننده را در حالت انتظار قرار میدهد.
بهطور کلی با تجزیة واحدهای درونمایهای افسانة «گنبد سیاه» ،هفت بنمایة پیوسته،
قابل شناسایی است که عناصر ساختاری ثابت و تغییرناپذیر قصه از نوع شخصیت و
عملهای داستانی را در بر میگیرد .این بنمایهها موجب تغییر موقعیت در داستان میشود
و قوام طرح داستان بدانها وابسته است .بنمایههای پیوسته از نوع «عمل داستانی» ممكن
است در هر قصّه ،کنشی عینی یا کنشی ذهنی یا گفتوگویی داستانی (کنش گفتار) و
یا ترکیبی از اینها باشد ،ولی وجود شخصیت و عمل داستانی یا حادثه ،حتی در
صورتهای ابتدایی روایی (روایتهای هستهای) نیز ضروری است؛ در غیر این صورت
اساساً قصهای شكل نمیگیرد .غیر از آن هر چه در روایت حضور دارد ،جلوههایی از
تمهیدات راوی برای ایجاد حس تعلیق و فضاسازی است که بهترین ابزار آن بهرهگیری
از بنمایههای آزاد است.
در روایت «گنبد مشكین» ،راوی با گذشتهنگری ،زمینه را برای طرح اصلی آماده
میکند؛ داستان پادشاه و سه فرزند او که بالفاصله مسیر خطی خود را تا پایان روایت
پی میگیرد:
 -1سه فرزند پادشاه پس از پیروزی در آزمون پدر ،راهی سفر میشوند:
پااایش گیرناااد ره ز پااایش ساااریر
داد فرمااان کااه هاار سااه باادر منیاار
هااار کاااه ماناااد گناهكاااار باااود
تاااا حاااد ملاااك شاااهریار باااود
توشاااه بساااتند و رهگااارای شااادند
زین سخن هرسه تان زجاای شادند

گفاات یااك چشاام کااور بااود او را
دوماااین گفااات چاااون خردمنااادان
سااااومین هوشاااامند بااااا تمییااااز

در چراخاااااااوار زور باااااااود او را
کااز دهااانش کااماساات یااك دناادان
گفااات یاااكپاااای لناااگ دارد نیاااز
(همان ،ابیات  85تا )855

 -3سه پسر روانه زندان میشوند.
 -4مالباخته شتر و همسرش را مییابد و سه پسر آزاد میشوند.
 -5پادشاه آن شهر از پسران استقبال میکند.
 -6گفتگوی سه پسر ،راز پادشاه را برمال میکند:
بااااز گفااات از دل خااارد پیشاااه
آن کااه مااه بااود و چابااك اندیشااه
گوئیااا خااون مااردم اساات در او...
کااااین میااای کاااادمی اسااات در او
پاارورش یافتااه ز خااون رگ اساات
کاااین بااره گوئیااا پاااک رگساات
باااز گفاات آنچااه دیااده بااود ز رای
ساااومین نقاااشبناااد کارگشاااای
داناام از پشااات مطبخااای زادسااات
کاااین ملااك ناای ز شاااه آزاد اساات
(همان ،ابیات  967تا )972
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 -7سه پسر به سرزمین خود باز میگردند:
ره گرفتنااد سااوی خانااة خااویش
هر یاك از بخاتشاادمانة خاویش
چااون پاادر باااز ساارفراز شاادند
سااوی ملااك پاادر فااراز شاادند
(همان ،ابیات  1056تا )1057

در بنمایههای مقید این داستان ،توالی خطی مسیر داستان را هدایت میکند؛ حوادث
داستان بر پایة سفر و مجموعة مخاطرات شخصیتها شكل میگیرد.
 3-2بنمايههاي آزاد
بنمایه های آزاد ،همان مصالح خاصی است که جذابیت داستان بدان وابسته است .وجه
تمایزی که روایتشناسان میان بنمایههای پیوسته و آزاد قائل میشوند در این نكته
است که روایتهای زبانمند گریزی ندارند جز اینكه صحنهها ،اشیا و ویژگیهای ساکن
شخصیتها را هم به توصیف درآورند« .اگرچه از دیدگاه قصّه حضور بنمایههای آزاد در
آرایشهای درونمایگانی ضرورت ندارد از دیدگاه ادبی ،کانون بالقوّة هنر است» (سلدن،
.)53 :1377

در افسانة «گنبد سیاه» نظامی به طور کامل از توان بنمایههای آزاد بهره میگیرد.
درواقع بیشتر آنچه در میان روایت او دیده میشود ،بخشی از قصة مورد نظر نیست در
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حالی که به لحاظ صوری از خود روایت اهمیت بیشتری دارد .در این روایت بُعد
توصیف گری ،زمان و مكانِ باورپذیری را برای رویدادها رقم میزند و به نویسنده
امكان می دهد تا حال و هوا را مشخص سازد و اشیا را از اهمیت درونمایهای یا نمادین
برخوردار کند .نظامی توانسته است به یاری عنصر ناپیدای تعلیق ،بخشهای مختلف
داستان را بههم پیوند دهد .او نهتنها از طریق حوادث ظاهری؛ بلكه از راه مسائل روانی
و بویژه نكات اخالقی میتواند خواننده را در حالت انتظار قرار دهد و بیان مسئله را به
تعویق بیندازد:
تاااا باااود محتشااامنهااااد باااود
بااه قناعاات کساای کااه شاااد بااود
اوفتاااد عاقبااات باااه درویشااای
وانكاااه باااا آرزو کناااد خویشااای
(نظامی)169 :1385 ،

گااار شااابی زیااان خیاااال گاااردی دور
چشااامهای را باااه قطااارهای مفاااروش
درِ یااااك آرزو بااااه خااااود دربنااااد

یااااابی از شاااامع جاااااودانی نااااور
کاااااین همااااه ناااایش دارد ،آنهمااااه
نااوش همااه ساااله بااه خرماای ماایخنااد
(همان)170 ،

امشاابی باار امیااد گاانج بساااز
صبر کردن شابی محاالی نیسات

شااب فااردا خزینااه ماایپاارداز
آخر امشب شبیست ،سالی نیست
(همان)179 ،

(همان)157 ،

اوفتااادم چااو باارق بااا دل گاارم

باار گلاای نااازک و گیاااهی نااارم
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نظامی تصویری خلق میکند و با ترفندهای روانشناختی قابل قبولی ،انگیزههای
گوناگونی را که منشأ حرکات و سكنات شخصیتهاست ،پیش روی مخاطب قرار می
دهد .او میکوشد برای کنشهای داستانی خود جنبههای توجیهپذیری ارائه کند.
توصیفهای ویژة نظامی از شخصیتها ،جلوههای زیباییشناختی مكانها و حتی احساسات
و عواطف انسانی ،پیرنگ داستان را واقعی و توجیهپذیر مینماید:
کامااادم زو بااااه دل در اناااادوهی
مرغاای آمااد نشساات چااون کااوهی
میااال گفتااای دراوفتااااد ز جاااای
از بزرگاای کااه بااود ساار تااا پااای
پااایهااا باار مثااال پایااة تخاات
پر و باالی چاو شااخهاای درخات
بااای ساااتونی و در میاااان غااااری
چاااون ساااتونی کشااایده منقااااری
خویشاااتن را گزارشااای مااایکااارد
هاار دم آهنااگ خارشاای ماایکاارد
نافة مشاك بار زماین مایریخات...
هر پاری را کاه گارد مایانگیخات
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سااااعتی نیاااك مانااادم افتااااده

دل باااه اندیشاااههاااای باااد داده
(همان)158 ،

روضااهای دیاادم آساامان ز ماایش
صاااد هااازاران گااال شاااكفته درو
هاار گلاای گونااه گونااه از رنگاای
زلااف ساانبل بااه حلقااههااای کمنااد

نارساااااایده غبااااااار آدماااااایش
ساااابزه بیاااادار و آب خفتااااه درو
بااوی هاار گاال رساایده فرساانگی
کااارده جعاااد قااارنفلش را بناااد...
(همان)158 ،

دیاادم از دور صااد هاازاران حااور
یاااك جهاااان پرنگاااار ناااورانی
هاار نگاااری بااهسااان تااازه بهااار
لااب لعلاای چااو اللااه در بسااتان
دساات و ساااعد پاار از عالقااة زر
شاامعهااایی بااه دساات شاااهانه

کااز ماان آرام و صااابری شااد دور
روحپاااارور چااااو راح ریحااااانی
همااه در دسااتهااا گرفتااه نگااار
لعلشاااان خاااونبهاااای خوزساااتان
گااردن و گااوش پاار ز لؤلااؤ تاار
خاااالی از دود و گااااز و پرواناااه...
(همان)160 ،
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این نوع توصیفها ،که در روایت «گنبد سیاه» به تناوب تكرار میشود ،محرکهایی
مناسب است تا وقایع داستانی توجیهپذیر باشد؛ به عنوان نمونه پافشاری «پادشاه» بر
تمنّیات نفسانی که به از دستدادن همة لذتهایش منجر میشود ،بازتابی طبیعی نسبت
به جلوهگریهای بینظیر «ترکتاز» است .امامی در این باره میگوید« :بازتابهای روحی و
عاطفی شخصیت ،همانند بازتابهای عقلی و استداللی تنها در رویارویی با محرکهای
خارجی قابل مشاهده و تشخیص است» ( )47 :1383و این تمهیدی است که نظامی در
جای جای متن با دقت و ظرافت بدان میپردازد.
در میان بنمایههای آزاد داستان ،بخش عمدهای از بنمایهها به فضاسازی تعلق دارد؛
آن بخش از توصیفها که موفق به ارائة فضای داستان میشود ،همچون فضایی که پادشاه
در شهر سیاهپوشان با آن رو به رو ،و یا حالت ترس و ناامنی که در بیابان بر او غالب
میشود ،کارکردی تعلیقی دارد ،که در ابیاتی طوالنی با شیوههای توصیفی ارائه میشود.
در «گنبد مشكین» از ظرفیتهای بنمایههای آزاد کمتر استفاده میشود .امیرخسرو
توالی خطی را پی میگیرد و با کاربرد بنمایههای آزاد به صورت محدود از تعلیق
داستان میکاهد .درواقع او بیشتر بر پایة بنمایههای مقید ،داستان را پیش میبرد؛
کنشهایی که حذف آنها روایت را دچار نقصان میکند .بدیهی است رابطة سادة امور پی
در پی نمیتواند روایت پرکششی را خلق کند؛ متن روایی برای حفظ موجودیت خود
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به کمك شكاف اطالعاتی که حاصل بنمایههای آزاد است از سرعت فرایند ادراک
خواننده نسبت به خود میکاهد و فرایند مستمر پیریزی ،استحكام ،شاخ و برگدادن،
حك واصالح و گاهی هم جا به جایی یا حذف کلی فرضیههای خواننده را دستخوش
تغییر میکند ،شگردی که امیرخسرو کمتر از آن بهره میگیرد:
کااار شمشاایر خااود چااه شاااید گفاات
بااه قلاام گشاات بااا عطااارد جفاات
ور رساااااد در کماااااان آن نرساااااد
هاار هناار کاناادرو گمااان نرسااد
(دهلوی :1390 ،ابیات  804و )805

مااور بااا آنکااه باار سااریر شااود

کااای سااالیمان تخاااتگیااار شاااود
(همان ،بیت )822

شب چو بر ناقاه بسات محمال خاویش

مه به خورشید داد منزل خویش
(همان ،بیت )909

 .4نتيجه
پویایی فرایند قرائت متن ،حاصل تمهیداتی است که همچون خطوطی پیاپی ،زنجیرة
فرضیههای خواننده را دستخوش تغییر میکند .متن روایی برای ایجاد جذابیت و
گیرایی ،باید از سرعت فرایند ادراک خواننده نسبت به خود بكاهد .بهرهگیری مناسب از
ظرفیتهای بنمایههای آزاد ،دستیابی به این هدف را میسر میسازد؛ شگردی که
امیرخسرو دهلوی کمتر به آن میپردازد .در میان نظیرههای امیرخسرو ،تقلید از
«هفتپیكر» نظامی مجال مناسبی بود تا از خالقیتهای ذاتی خود بهره گیرد و هفت
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نكتة دیگر اینكه کاربرد مناسب بنمایههای آزاد ،فرایند خوانش متن را به تأخیر می
اندازد؛ «تأخیر» این فرایند را به نوعی بازی فكری بدل میکند ،ساختار این بازی از
17
شیوههای مختلفی به دست میآید که مراحل آغازین آن عبارت است از مضمونبندی
معما ،صورت بندی معما و دست کم به طور تلویحی ،وعدة جواب دادن به حل معما.
«متن به یمن حضور معما ،دچار فرایندی تناقضآمیز میشود :از سویی متن در پی حل
معماست؛ از سوی دیگر ،تالش میکند به منظور حفظ موجودیت خود ،حل معما را به
تعویق بیندازد» (ریمون کنان .)172 :1387 ،اگرچه امیرخسرو در ساختار بنمایههای مقید
روایت «گنبد مشكین» ،معمایی را طرح میکند با بازگشایی سریع آن و عدم استفاده
مناسب از بنمایههای آزاد ،مسیر ادراک خواننده را هموار میسازد؛ به همین دلیل روایت
او در مقایسه با اثر نظامی جذابیت کمتری دارد.

افسانة متفاوت از الگوی نظامی ارائه کند ،به طوری که «هشتبهشت» او از نظر
موضوع و مضمو و ساختار به هیچ روی به کتاب نظامی نمیماند .مقایسة تطبیقی دو
افسانة «گنبد سیاه» و «گنبد مشكین» نشان میدهد ،راوی با بهرهگیری اندک از ظرفیتهای
بنمایههای آزاد ،کارکرد توصیفات را به حداقل میرساند .درنتیجه نمیتواند حال و هوا،
موقعیتها ،شخصیتها و اشیا را از اهمیت درونمایهای یا نمادین آکنده سازد در حالی که
در «گنبد سیاه» ،بنمایههای آزاد و پیوسته درون یك ساختار واحد عمل میکند و در
کنار یكدیگر جلوههای شاعرانهای را به تصویر میکشد .توصیفهای ویژة نظامی از
شخصیتها ،جلوههای زیباییشناختی مكانها و حتی احساسات و عواطف انسانی ،پیرنگ
داستان را واقعی و توجیهپذیر میسازد.
پينوشت
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1. B.Tomashevsky.

2. Thematique, Theorie de la Litteature, Paris, 1965.
3. Thematics.
 .4موتیف را از نظر توماشفسكی نباید با موتیف (بنمایه) در اسطورهشناسی و ادبیات تطبیقی اشتباه کرد.
توماشفسكی کوچكترین واحد روایتی را موتیف مینامد نه آن مضمون کلی که ممكن است در
انواع ادبی تكرار شود (نك :اخوت :1371،ص.)50 .
5. Bound motif.
6. Cardinal function.
7. Kernel.
8. Free motfe.
9. Catalyser.
10. Satellite .
11. Gustave von Grunebaum.
 .12بخش میانی که در واقع با سرگذشت بهرام گور ارتباط واقعی ندارد ،بدین شكل با بخش نخستین
ارتباط مییابد :روزی بهرام گور در سرزمین اعراب ،زمانیکه در قصر خورنق بهسر میبرد در یكی
از راهروهای قصر حجرهای در بسته مییابد .بهرام در میگشاید و رازی که سنمّار بر دیوارهای
حجره نقش کرده بود میبیند؛ راز سرنوشت وارث تاج و تخت ساسانی .پیكر «هفت شاهدخت»،
هر یك بهرنگی ویژه که تعدادشان با شمار هفته و هفت اقلیم که در جهان از هفت سیاره فرمان می
برند ،همخوانی داشت« .شاهدخت هند» با جامة سیاه ،همسرشت با سیارة کیوان ،بانوی شنبه.
«شاهدخت بیزانس» با جامة زرین همسرشت با خورشید ،بانوی یكشنبه« .شاهدخت خوارزم» با
جامة سبز همسرشت با ماه ،بانوی دوشنبه« .شاهدخت سقالب» با جامة سرخ همسرشت با مریخ،
بانوی سهشنبه« .شاهدخت مغرب» با جامة پیروزهرنگ همسرشت با عطارد ،بانوی چهارشنبه.
«شاهدخت چین» با جامهای بهرنگ چوب صندل همسرشت با مشتری ،بانوی پنجشنبه و سرانجام،
«شاهدخت پارس» با جامة سپید همسرشت با زهره ،بانوی جمعه روز مقدس و دیگر تصویر
شاهزاده بهرام بر فراز تصویر «هفت شاهدخت» .بهرام به سرنوشت خود پی میبرد .او برای فتح

بررسي بنمايههاي پيوسته و آزاد در روايت «گنبد سياه» و «گنبد مشکين»

منابع
احمدی ،بابك؛ ساختار و تأويل متن؛ تهران :مرکز. 1370 ،
اسكولز ،رابرت؛ درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات؛ ترجمة فرزانه طاهری؛ چ ،2تهران :نشر
آگاه.1383 ،
امامی ،مجید؛ شخصيتپردازي در سينما؛ تهران :برگ.1373،
اسالمی ندوشن ،محمدعلی؛ جام جهانبين؛ تهران :جامی.1374،
بری ،مایكل؛ تفسير مايکل بري بر هفتپيکر نظامي؛ ترجمة جالل علوینیا؛ تهران :نشر نی،
.1385
برتنس ،هانس؛ مباني نظريه ادبي؛ ترجمة محمدرضا ابوالقاسمی؛ تهران :نشر ماهی.1383،
تودودورف ،تزوتان؛ بوطيقاي ساختارگرا؛ ترجمة محمد نبوی؛ تهران :نشر آگه.1382 ،
ااااااااااااااااا؛ نظريه ادبيات؛ ترجمة عاطفه طاهایی؛ تهران :اختران.1385 ،
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امپراتوری ساسانی رهسپار میشود؛ پس از آزمونهای بسیار بر تخت شاهی مینشیند و اینك
خواستار «هفت شاهدخت» از اقلیمهای هفتگانه میشود .با به قدرت رسیدن بهرام ،پادشاهان
شش اقلیم در برابر او تسلیم میشوند و دخترانشان را به سوی بهرام روانه میکنند« .شاهدخت
هفتم» نیز از سرزمین پارس به آنان میپیوندد .پس از آن به فرمان بهرام «شیده» ،شاگرد و وارث
هنر سنمّار کاخ «هفتگنبد» را متناسب با رنگهای هفتگانة سیارات و هفت اقلیم بر میافرازد .بهرام
به رسم آشنایی هفت شب پی در پی ،جامهای به رنگ گنبد همسری که به دیدارش میرود می
پوشد و شاهدختها ،افسانههایی برای او روایت میکنند؛ بدین ترتیب بهرام با خرد جهانگستر هفت
اقلیم و به نوعی معرفتشناسی و آگاهی دست مییابد...
 .13احمدی ،بابك ،ساختار و تأویل متن ،ج .2
14. Motivation .
 .15نظم /سامان بر روابط میان توالی مورد نظر رخدادها در داستان و سامان واقعی عرضة آنها در متن،
نظارت دارد (ژنت .)33 :1980 ،درواقع نظم یعنی روابطی که بین توالی مفروض وقایع و ترتیب واقعی
حضورشان در متن وجود دارد .هرگونه انحراف در ترتیب ارائة متن نسبت به ترتیب وقوع حوادث در
داستان« ،زمانپریشی» خوانده میشود؛ بهعبارت دیگر زمانپریشی قسمتی از متن است که زودتر یا
دیرتر از موقعیت طبیعی آن در توالی واقعه آمده است .زمانپریشیها به دو نوع کلی تقسیم میشود:
الف -گذشتهنگر ب -آیندهنگر؛ «گذشتهنگر یا تأخر» برگشتن به زمان گذشته است؛ یعنی واقعهای در
داستان زودتر اتفاق افتاده است؛ ولی در متن دیرتر بیان میشود« .آیندهنگر یا تقدم» ،حرکت نابهنگام به
زمان آینده است؛ بنابراین واقعهای که بعداً قرار است بیان شود ،قبل از زمان خود بیان میشود (نك:
ژنت :1980 ،فصل اول).
16. Gaps.
17. Thematization.
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تناقض ،همپوشانی نشانهها و مفاهیم بدیل در محور جانشینی زبان است .در هر روایتی اعام از
توضیحی یا داستانی؛ راوی برای معرفی کنش یا وضعیتی میتواند از میان چند امكانِ نشاانهای125 ،
فقط یك مورد را انتخاب کرده؛ به کار گیرد که آن نشانه سبب میشود کنش یا وضعیت مذکور 
با مرزبندی نسبتاً دقیق و قطعی معرفی شود .هرگااه مرزبنادی ماذکور باه دلیال همپوشاانی و
تداخل نشانههای بدیل ،قطعیت خود را از دست بدهد ،تناقض اتفاق افتاده اسات .البتاه درجاه
تباین یا تقابل نشانههای بدیل گاهی بسیار شدید و گاه آنقدر کمرنگ است کاه گاویی تنااقض
نیست .در همه انواع ادبی صورتهایی از تناقض به چشم میخورد .منتهی در برخای از مكاتاب
یا ژانرهای ادبی به دلیل پشتوانة فكری یا ویژگی سبكی به شكلی فراگیر و گسترده وجود دارد.
در ادبیاتِ مشهور به پسامدرن ،بنا به ویژگی عدم قطعیت ،تناقض با وجوهی متناوع و در مقاام
عنصر سبكی غالب نمود مییاباد و ابهاام برآماده از آن ،خوانناده را باه شاكل افراطای دچاار
سردرگمی میکند .بر همین اساس در این نوشتار از میاان دو شاكل کاالن تنااقض صاوری و
معنایی؛ وجوه نوع اخیر در آثار چهار نویسنده برجستة دهههای هفتاد و هشتاد شمسی به شایوه
توصیفی -تحلیلی تعیین ،طبقهبندی و تحلیل شده است .نتیجه نشان میدهد که از میان وجاوه

تناقض معنایی ،سه شاكل «شخصایتپردازی متنااقض»« ،تاداخل سااحت دنیاای داساتانی و
واقعی» و «پایانبندی حلقوی و چندگانه» همراه با فروعات عمده ترین دلیل اصلی ابهام در آثار
بررسی شده است.
كليدواژهها :رمانهای پسامدرن ،براهنی ،روانیپور ،خسروی ،کاتب ،تناقض.
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 .1مقدمه
هر سبك یا نوع ادبی که تولید و رواج مییابد بر پشتوانهای معرفتی اعام از فلسافی در
معنای عام یا اجتماعی استوار است .همسو با این پشتوانهها برخی از ویژگیهاای سابكی
و مفاهیم مشترک نقشِ محوری به خود میگیرد .ادبیات پساامدرن بارای نماایش عادم
قطعیت در درک معنا و بر هم زدن باور مبنی بر تمایز میان دنیاای داساتانی و واقعای از
خودآگاهی روایی بهره میجوید و حجم گوناگونی از تناقضاها را باهکار مایگیارد ،باه
همین دلیل تناقص در مقام عنصری غالب در این نوع ادبیات نمودمییابد.
برای درک مفهوم تناقض در معنای گسترده آن ،الزم است به نظاام ارزشای زباان از
نگاه سوسور و اصل تمایز رجوع شود .اصل تمایز ،تمامیت و ارزش نشانههای زبانی در
گروی تفاوتی است که با سایر نشانهها در درون هر نظام دارد؛ باه عباارتی دیگار نظاام
زبان ،رشتهای از تفاوتهای آوایی است که به انواعی از تفاوتهای معنایی منجار مایشاود
(سوسور 164 :1387،تاا  .)175با توجه به این تفاوتها ،نشانهها حوزههای معنایی مشاترک را
بین خود تقسیم میکنند و این مرزبندی به موجودیت آنها قوام میبخشاد .در برخای از
موارد ،که مرزبندی و تمایز روابط میان نشانهها رعایت نمیشود ،تناقض اتفاق میافتاد.
هر یك از نشانهها با توجه به اصل تمایز ،بدیل دیگری فرض میشود که همزمانی آنهاا
در اظهار مفهومی واحد ،متناقض مینماید .البته نوع و شدت تقابل میان نشانهها یكساان
نبوده ،به صورت دقیق قابل مرزبندی نیست (پالمر124 :1374 ،تا .)131به همین دلیل بارای
روابط مفهومی و صوری تناقضآفرین در سطح واژه و جملاه ،نامهاای متعاددی مانناد
تضاد ،تقابل ،تباین ،ناسازه و غیره با فروعات بسیاری همچون صوری ،مشروط ،مادرج،
جهتی ،متقاطر و غیره وجود دارد(صفوی :1384 ،ص 27تا  .)38وجه مشترک همة این موارد
عدم رعایت اصل تمایز و همپوشانی بدیلها در روابط مفهومی و صوری میان واژگاان و
جمالت است .با این وصف میتوان تناقض را در دو دسته کالنِ «معناایی» و «صاوری»
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طبقهبندی کرد .تناقض معنایی حاصل ناهمخوانیهاای مفهاومی و سابكی اسات و ناوع
1
صوری آن به هنگام ناهمخوانیهای نوشتاری و بصری بهوجود میآید.
با اینكه ارزش هنری ابهاامآفرینای و تنااقض از عصار رمانتیسام توجاه منتقادان و
هنرمندان را به خود جلب کرد ،به طور جدیتر دیدگاههای نظری در این بااب در قارن
 20به عنوان اصل زیباییشناسی در تاریخ هنر پدیدار شد .با توجه باه فضاای فرهنگای
مدرنیسم ،جایگاه ابهامآفرینی و تناقض در ادبیات نیز دچار تغییار شاد؛ چارا کاه لاذت
بردن از پیچیدگی ،واکنشی جدی به تنوع حیرتزای مقوالت فكری جدید بود که سبب
شد چندمعنایی آثار هنری به عنوان ارزش مثبت و نشانة غنای متن قلمداد شود (احمدی،
 .)69 :1370به طوریکه ویلیام امپسن ( )1906-1984منتقد انگلیسی در طبقه ششم و هفتم
از طبقهبندی هفتگانة خود از ابهام از تناقض سخن میگوید .گروه ششام ابهاام در نظار
امپسون دربردارندة کالم متناقض و نامربوط است که خواننده را وامایدارد تاا بارای آن
تفسیری بیافریند .گروه هفتم نیز کالم پرتناقضی اسات کاه نشااندهندة دوپاارگی ذهان
مؤلف و دودلی او نسبت به موضوع است (تادیه 304 :1387،و .)305
بهرغم نگاه مثبت و هنری مدرنیستها باه مفهاوم تنااقض در آثاار هناری ،میازان باه
کارگیری این عامل در سطح آثار ادبی آنان نسبت به آثار پستمدرنیستی هم در کمیات
و هم در کیفیت اندک است؛ زیرا مدرنیستها سعی میکردند تاا از راه برسااختن نظمای
کامالً نمادین و استعاری ،بدیلی در برابر واقعیت زمانة خود ارائه کنند؛ باه هماین دلیال
هرگز آن نظمی را که خود برمیآفریدند واژگون نمیکردند (پاینده .)70 :1385 ،درحالیکه
در متون پسامدرن ،تناقض به صورت خودآگاهانه تمام سطوح را در برمیگیارد و هایچ
مفهوم یا عنصر روایی از آن در امان نیست.
نظریهپاردازان برجساتة بالغات پساامدرن هار یاك تنااقض را باه عناوان یكای از
ویژگیهای مهم و محوری آثار پستمدرنیساتی باه شامار آوردهاناد .دیویاد الج ضامن
برشمردن ویژگیهای آثار داستانی پستمدرن ،تناقض را به عنوان اولین ویژگی این آثاار
نام میبرد .از نظر او تناقض شالودة نگارش پساتمدرنیسام قارار مایگیارد کاه در آن،
راوی به مردد مانادن باین امیاال و ادعاهاای ساازشناپذیر محكاوم اسات .او یكای از
مهیجترین مظااهر تنااقض را ،کاه بنیاادیترین نظاام دوگاناه را نقاض مایکناد ،وجاود
موجودات دوجنسی در این آثار میداند به طاوری کاه شخصایت در ایان آثاار از نظار
جنسی موجودی دوسوگراست .از دیگر عوامل پستمدرنیستی از نظار الج ،جاباهجایی
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است که در حكم نوعی تناقض به آن پرداخته و آن را به صاورت باهکار باردن تماامی
ترکیبهای ممكن در زمینهای خاص و واحد تعریف کرده است (الج143 :1386 ،تا.)200
«پتریشیا وو» نیز در طبقهبندیای که از انواع و شیوههای فراداستاننویسی و افشاای
خودآگاهی ارائه کرده ،آخرین طبقهبندی خود را باه ناوع خاصای از فراداساتان تحات
عنوان «فراداستان ریشهای و رادیكال» اختصاص داده که در قالب «امر داستانی و زمیناه»
دربردارندة داستانهایی است که در آنها به شكلی گسترده از تنااقض بارای خلاق دنیاای
فراداستانی استفاده میشود .این نوع از آثار از با بهکارگیری تناقض به شاكلی وسایع در
سطح داستان ،به مفهوم وینگنشتاینی بازیهای زبانی را جامة عمل میپوشاند و از طریاق
گونههای مختلف بافتزدایی و زمینهزدایی رادیكال هرگونه دسترسی خواننده باه مرکاز
جهتیابی ،چه بهمثابه راوی ،چه از طریق نظرگاه و چه باه شاكل تانش مانادگار میاان
«داستان»« ،رؤیا»« ،واقعیت» و  ...را رد میکند .پتریشیاوو ضمن تأیید نظر دیویاد الج در
باب تناقض ،طبقهبندی تناقض را میگستراند .طبق نظر وی تناقض در چند گروه اصلی
«تناقض یا ناسازه» و «ابژههای گزیده یا کوالژ بینامتنی» و «مازاد بینامتنی» قارار میگیارد
که همگی با متضادترین شكل ممكن فراداستان را از دیگار گوناهها و فرمهاای نوشاتار
پسامدرنیستی متمایز میسازد (وو .)198 :1389 ،اگرچه انواع تناقض ،هماانطور کاه ذکار
خواهد شد ،بیشتر از این ماوارد اسات ،در نگااهی کلای میتاوان تنااقض را دو دساتة
صوری و معنایی تقسیم کرد .نوع صوری همان ناهنجاری نوشتاری و بصری است کاه
تنوعی از بازیهای دیداری به نمایش در میآورد .تناقض معنایی در روابط مفهومی میان
عناصر داستان اعم از شخصیت ،صحنه ،زمان و مكان ،لحن و ...اتفااق میافتاد و منطاق
تمایز را ،که مبنای متعارفسازی و درک ماألوف اسات ،در آن ساطوح دچاار اخاتالل
میکند .رواج اینگونه روایتپردازی در دهه هفتاد و شكل انبوه آن بویژه دهه هشتاد در
ایران تا حدی وارداتی و تحت تأثیر رمانهای غربی بوده اسات .اگار چاه کالنشاهرهایی
همچون تهران و روابط اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آن در دو دهه اخیر تاوان تولیاد و
رواج چنین تلقیهایی دارد .از آنجا کاه مسائله اصالی ایان پاژوهش صارفاً «تبیاین و
طبقهبندی انواع تناقض معنایی در روایتهای پسامدرن فارسی در دهههای هفتاد و هشتاد
با هدف گشودن ابهام برآمده از آنها» بوده است و نیز به دلیل اینكه پرداختن به علال و
عوامل ایجاد تناقض سبكی در ایان گوناه رمانهاا ،کاه خاود مجاال پژوهشای مساتقلی
میطلبد ،موجب افزایش بیش از حد حجم مقاله خواهد شد در این نوشاتار فقاط اناواع
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تناقض معنایی بهمثابه عنصار سابكی در چناد رماان پساامدرنِ نویساندگان فارسای در
دهااههای هفتاااد و هشااتاد شمساای ،شااامل براهناای (آزادهخااانم و نویسااندهاش)،
روانیپور(کولی کنار آتش) ،خساروی (رود راوی) و کاتاب (هایس ،پساتی ،رامکنناده،
وقت تقصیر ،آفتابپرست نازنین) بررسی شده است 2.شایان ذکر است نوشاتههای زیار
را میتوان بهمثابه پیشینههای غیر مستقیم این پژوهش برشمرد:
الف) دربارة رمان کولی کنار آتش (نیكوبخت و رامیننیا1384 ،؛ گرجی1390،؛ پیروز1390،
و هاشمیان و صفایی صابر .)1390 ،ب) دربارة رمان آزادهخانم و نویسندهاش (عامری1378 ،؛
پاینده1386 ،و 1387؛ شمیسا و تدینی1386 ،؛ پیروز 1390،و آزاد ارمكی .)1390،ج) دربارة رمان
رود راوی (مالمیر و جوزانی .)1387 ،د) درباره رمانهای کاتب( :بشیری و هرمزی .)1393 ،در
هیچ کدام از این موارد ،بحث تناقض که عنصر سبكی محوری داستانهای پسامدرن است
به صورت جداگانه و دقیق بررسی نشده است.
 .2وجوه تناقض معنايي در رمانهاي پسامدرن فارسي
 2-1شخصيتپردازي متناقض

 2-1-1تزلزل رفتاري شخصيتها :شخصیت در سطح این داستانها به شكلی غیرخطی،
چندپاره و به لحاظ درونی ،متناقض درمیآید .ویژگیهای درونی این شخصیتها با رفتار
و کنش آنها یكی نیست و هیچگونه ثباتی در آنها دیده نمیشود .رفتار و احساس آنها
نسبت به یكدیگر دچار نوعی تناقض و نابهنجاری است .بهکارگیری این شگرد در
سطح شخصیتهای رمانهای کاتب به وفور دیده میشود .در رمان «آفتابپرست نازنین»
در قالب شخصیت اصلی داستان یعنی«شوکا» دیده میشود .در این رمان ،نویسنده ابتدا
از شوکا قهرمانی میسازد که میخواهد جان دو نفر را نجات دهد ،اما در ادامه این
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شخصیت در مقام یكی از کارگزاران اصلی روایت داستانی در داستانهای کالسیك به
شكلی متعارف ،خطی و باثبات از طریق کنشهای خود ،داستان را به پیش میبرد .این
روش در داستانهای مدر ن گرچه با پیرنگ غیرخطی شخصیتی منزوی و مستأصل را به
نمایش میگذارد ،تناقض آنها نه مانند داستانهای پسامدرن خودآگاهانه مینماید و نه به
این گستردگی است .در داستانهای پسامدرن ،تناقض در شخصیتپردازی به صورتهای
مختلفی نمود پیدا میکند:

129


شخصیت ،قهرمانگونگیِ خود را از دست میدهد و قضیه کامالً برعكس میشود به
طوری که نه تنها از کارش پشیمان است ،گویی از آنها متنفر نیز هست:
...چه خوب شد مالفه و پتو مال خودش بود .کشیده بودم روی تخات کاه احسااس
غریبی نكند .عالوه بر غریبی کردن یاا نكاردن پتاوی اضاافی هام نداشاتم برایشاان.
خوشحال بودم مالفه و پتو مال خودش است و اال اگر آن پتو مال مان باود تاا آخار
عمر دیگر زیر آن خوابم نمیبرد( ...کاتب1388 ،ب 152 :تا .)154
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در رمان «پستی» ،شخصیتها – بویژه در فصل اول  -به صورت موجوداتی تكه تكه
ساخته شدهاند و نسبتِ بین آنها برای خواننده مجهول میماند .همچنین در این رمان،
شخصیتها به لحاظ درونی دچار تناقضاند .برای مثال در فصل اول این رمان ،تناقضات
درونی شخصیت راوی و همچنین صاحبخانه آنقدر زیاد است که تا پایان فصل
هیچگونه ثبات رفتاری در آنها دیده نمیشود (کاتب 63 ،60 ،59 ،27 ،26 :1381 ،و .)...در
فصول دیگر رمان هم این تناقضها در شخصیتهای «ماهوش» (فصل« ،)3مهتاب» (فصل)4
و «مهوش» (فصل )5مشاهده میشود .از دیگر مصداقهای تناقض درونی شخصیتها
میتوان به راوی داستان تلهشده (کاتب 149 :1388 ،تا  )164و شخصیت حیات در رمان
«وقت تقصیر» (کاتب 143 ،43 ،35 ،28 ،27 ،25 :1383 ،و )...اشاره کرد.
 2-1-2هويت متکثر شخصيتها :برخی از شخصیتهای این رمانها ،در قالب افراد دیگری
امتداد یافته ،تكثیر مییابد .در واقع ،گویی شخصیتهایی تكهتكه هستند که هر تكه از
آنها در جایی زندگی میکند و خواننده در تشخیص هویت واقعی این شخصیتها دچار
تناقض و سردرگمی میشود .نمود بارز این شگرد در رمانهای آزادهخانم و نویسندهاش،
کولی کنار آتش ،پستی ،هیس و رود راوی بهکار گرفته شده است .در رمان آزادهخانم و
نویسندهاش ،شخصیت آزادهخانم در موقعیتهای مختلف و متناقضی قرار داده شده
است .او در قالب گوهر (براهنی ،)121 :1376 ،زن ایاز (همان ،)106 ،زن آقا فیاض برادر
ایاز (همان )96 ،ناستنكا (همان ،)127 ،شهرزاد (همان ،)140 ،مادر دکتر شریفی (همان،)308 ،
زن دکتر شریفی (همان )286 ،و غیره نمود مییابد .در واقع نویسنده ،آزادهخانم را در
تمام بدیلهای ممكن قرار میدهد و چرخهای بیپایان از او را در دنیاهای متكثر و
متناقض نشان میدهد.
این اتفاق برای شخصیت آینه نیز اتفاق میافتد .آینه در این رمان در قالب
شخصیتهای مختلفی چون دختر کولی (کولی کنار آتش ،روانی پور ،)27 :زن سوخته (همان،
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(خسروی 188 ،180 ،118 ،22 ،10 :1382،و.)...

 2-1-3نوسانِ جنسي شخصيتها :در برخی از این رمانها هویت جنسی برخی از
شخص یتها موقتی و مبنی بر دیگربودگی است؛ به عبارتی دیگر جنس زیستی آنها متغیر
است (وو .)213 :1389 ،در رمان آزادهخانم و نویسندهاش ،خود آزادهخانم و برخی دیگر
از اشخاص داستان ،هویتی این چنینی دارند« :صدایی از تلفن به گوشش میرسید
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 ،)91زن مطلقه (همان ،)211 ،پیر زن باغ (همان ،)120 ،اکلیما (همان ،)131 ،زنِ مرد
کامیوندار (همان ،)157 ،زنِ هرزه (همان ،)175 ،دختر انقالبی (همان ،)218 ،پیرزن کارخانه
(همان )237 ،و نقاش (همان )264،تكثیر مییابد.
در رمان پستی ،شخصیت راوی یعنی جسد لهشدة وی ،در فصول رمان در قالب
شخصیتی تكهتكه ،متكثر و متناقض در زمانها و مكانهای مختلف و در قالب
شخصیتهای متعددی به طور همزمان و موازی زندگی میکند .او در فصل اول در قالب
جسد لهشده (کاتب 7 :1381،و ،)30دوست بنكه (همان ،)13 ،پسر صاحبخانه (همان،)16 ،
پسر دکتر مقدونی (همان 32 ،به بعد) ،راوی داستانهای کوپهای (همان 18 ،و  )23و در فصول
بعد در قالب پسر ماهوش (همان116 ،و ،)115شوهر مهتاب (همان197 ،و  ،)206شوهر
مهوش (همان 207 ،و  ،)238شوهر اکرم (همان ،)176 ،مرد گاریران (همان )239 ،و غیره در
میآید .گویی راوی تمام این شخصیتها را بر اساس ذهنیات خود از کوپههای قطار
میسازد و خود در همة آنها در قالب شخصیتی جدید حضور مییابد .در رمان هیس
هم ،شخصیت لوطی -راوی داستان -و شخصیت اکرم در افراد زیادی تكثیر مییابد.
لوطی در قالب شخصیت پاسبان پسر صمد (هیس ،کاتب 206 ،204 ،201 :1382 ،و ،)228
جهانشاه (همان ،)19 ،مجید (همان ،)115 ،پدر پر بچه (همان ،)252 ،نعمان و غیره تكثیر
یافته ،شخصیت اکرم نیز در قالب زن مجید (همان ،)224 ،زن نعمان و مادر راوی (همان،
 ،)229زن رضا (همان )233 ،و  ...درآمده است.
رمان رود راوی هم از این قاعده مستثنی نیست .شخصیت پدرخوانده و عموی
راوی که هر دو «کامل» نام دارند ،یكی است .شخصیتهای گایتری شار و گایتری دات و
امالصبیان هم یكی است .از یك سو فرزند گایتری یعنی «آنانند» ،تداوم راوی ،مفتاح،
امصبیان و کلمه است .از سوی دیگر راوی ،پدر آنانند است و خودش پسر مفتاح است.
در واقع ،او و حضرت مفتاح یكیاند؛ چرا که هر دو در الهور درس خواندهاند و غیره.
این شخصیتها اگر چه در زمانهای مختلف میچرخند ،در اصل یكی هستند

جنسیت نداشت .معلوم نبود زن است یا مرد .دکتر رضا تكرار کرد کدوم زن؟ و وقتی
شنید غرض صحبت کننده کدام است ،از وحشت گوشی را کوبید( »...براهنی13 :1376 ،
نیز  596 ،398 ،397 ،228 ،158 ،86و .)...بیشترین بسامد این ویژگی مربوط به رمان
آزادهخانم و نویسندهاش از رضا براهنی است.
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 2-1-4نسبت نامعلوم شخصيتها :از دیگر تناقضهایی که در سطح شخصیتهای این رمانها
دیده می شود ،نسبت نامعلوم برخی از شخصیتهاست .جدا از تناقضهای درونی خود
شخصیتها ،نسبت بین آنها به لحاظ فامیلی و نسبی متناقض و مبهم است .در رمان
آفتابپرست نازنین نسبت بین هانیه و مریم مشخص نیست .در هر قسمتی از داستان،
رابطه و نسبت آنها به گونهای معرفی میشود که خواننده را سردرگم میکند .نویسنده
در طول داستان تمام احتماالت نسبی آنها را در قالب گفتگوی شخصیتها نشان میدهد
ولی تا پایان ،خواننده به قطعیتی نمیرسد« :نهر گفته بود« :هانیه دختر من نیست دختر
برادرم است .من و برادرم با هم زندگی می کردیم .چند سال پیش برادرم مرد .هانیه ماند
برای من .من هم بزرگش کردم .اگر گفتم بچة من نیست درست گفتم ( »...کاتب،
1388ب )20 :یا «مثالً گفته بود برای عمه که تو اهواز عدهای بی هیچ دلیلی هانیه را
گرفتهاند و اللش کردهاند .حاال دیگر میدانم قضیهاش چه بوده .آنها اشتباهی هانیه را
نگرفته بودند ،بلكه دنبال کسی میگشتند که مادرش یا پدرش توی عراق باعث مرگ
عده زیادی شده بود( »...همان 93 ،نیز193،196 ،95،120،121،162و.)...
این شكل از تناقض در فصل اول رمان پستی در نسبت بین راوی و صاحبخانه نیز
دیده میشود؛ به طوری که تا پایان این فصل نسبت آنها برای خواننده مجهول باقی
میماند (کاتب 12 :1381،نیز  70 ،65 ،63، 58،59 ،26و  .)...در دیگر آثار کاتب و همچنین در
رمانهای کولی کنار آتش ،آزادهخانم و نویسندهاش و رود راوی ،این تناقض برجسته
نیست.
 2-2تداخل گسترههاي دنياي داستاني و واقعي

در داستانها ی رئالیستی و مدرن ساحت داستان از گستره واقعیت کامالً متمایز است و
هیچگونه تداخلی بین آنها اتفاق نمیافتد .یكی از ویژگیهای مهم آثار فراداستانی،
تداخل دنیاهای مختلف و متناقض است .در سطح این داستانها ،به روشهای مختلف و
پیوسته گستره دنیای داستان و دنیای واقعیت یا خارج از داستان دچار تداخل میشود.

وجوه عنصر سبکي تناقض در رمانهاي پسامدرن فارسي

این تداخل باعث ایجاد تناقض میشود و مرزبندی جهانهای وجودشناسی مندرج در
داستان را به هم میزند:

«کاری بكن زن ،حرفی بزن« »...داستانت بدون آینه هیچ است ،نگاهش کن  ...درست
برخالف مسیری که تو میخواهی حرکت میکند ...شتاب کن ،دساتی باه گوناههاای
زخمیاش بكش« » ...آینه ،خودت را در برکاه دیادهای» «آرام بااش دختارک بنشاین
اینجا ،ما میتاوانیم باا هام حارف بازنیم( »...روانایپاور 43 :1380 ،نیاز ،139، 85 ،65
 173 ،142،150و.)...

در رمان آزادهخانم و نویسندهاش این شیوه به فراوانی اتفاق میافتد .دکتر رضا
براهنی نویسندة واقعی رمان ،در قالب دو شخصیت داستانیِ «دکتر رضا» و «دکتر
شریفی» و همچنین شخصیت واقعیاش در آغاز و پایان رمان با چندین ساحت
وجودی در داستان حضور یافته و نقشآفرینی میکند (براهنی .)3 :1376 ،او با
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 2-2-1ورود نويسنده به داستان :بیشترین سهم از این شگرد تناقضآفرین به بحث
«اتصال کوتاه» تعلق گرفته است که با ورود و خروج مداوم نویسنده یا راوی برون متنی
(کوری )85 :1391 ،در دو گسترة داستان و واقعیت اتفاق میافتد (الج .)186 :1386 ،در
اینگونه داستانها  ،نویسنده هم به صورت شخصیت واقعی خود و هم به صورت
شخصیت داستانی ،در داستان حضور مییابد و گسترة دنیای داستان و واقعیت را درهم
می آمیزد .در طی این حضور و تعامل ،گاه به طور آشكار مرگ مؤلف رخ میدهد و
اقتدار نویسنده زیر سؤال می رود .در واقع با حضور آشكار نویسنده در داستان و نوع
تعامل با شخصیتها و خواننده ،شبكهای از ارتباطات متناقضآمیز در سطح این داستانها
به وجود می آید و تمایز دنیاها و حد فاصل واقعیت و خیال را برای خواننده غیرممكن
میکند .این شگرد فراداستانی و تناقضآفرین در بیشتر رمانهای بررسی شده وجود
دارد ،اما بیشترین بسامد بهکارگیری آن در رمانهای کولی کنار آتش ،آزادهخانم و
نویسندهاش و رمان هیس ،و رد پای کمرنگتر آن در رمانهای پستی و رامکننده دیده
میشود .در رمان کولی کنار آتش ،منیرو روانیپور با شخصیت واقعی خود ،پیوسته به
گسترة داستان وارد میشود و عالوه بر نقشآفرینی در داستان به طور مداوم و آشكارا،
خود ،خواننده و شخصیت آینه را خطاب قرار میدهد؛ در داستان دخل و تصرف
میکند و سرنوشت شخصیت داستانیاش را تغییر میدهد تا اقتدار خود را بر داستان
نشان دهد .در مواردی هم در برابر شخصیت داستانش ناتوان و عاجز میماند:
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شخصیتهای داستان – بویژه با شخصیت آزادهخانم – وارد تعامل میشود ،او را به بازی
میگیرد و خود نیز بازیچه وی میشود :در کنار ارائة داستان به ابراز نقد و نظریه (همان،
 )456در باب داستان می پردازد .در پایان رمان ،عالوه بر اعالم پایان داستان (همان)608 ،
از همكاران و دوستانش تشكر میکند (همان 630 ،و )631و غیره .تمامی موارد یاد شده
سبب میشود تا خواننده در تمییز دنیاهای وجودی رمان دچار تناقض شود.
در رمان هیس این اتفاق با حضور مداوم نویسنده -راوی برونمتنی -در بخشهای
نقطه چین کتاب صورت گرفته است .او به طور مكرر بعد از ارائه هر بخش از داستان
در پایان و میانة آن در داستان حاضر شده و در مورد چگونگی نوشتن آن با خواننده
صحبت میکند (کاتب 25 ،18 :1382،و )134؛ حتی خبر مرگش  -مرگ محمدرضا کاتب-
در ضمیمة پایانی کتاب اعالم میشود (همان .)276 ،همچنین با شخصیتهای داستان ،بویژه
شخصیت جهانشاه ،وارد تعامل و گفتگو میشود (همان 84 ،نیز 245 ،243، 105،109 ،95و.)...
در رمان پستی ،حضور نویسنده در فرامتنهای آغازین و پایانی رمان (کاتب 5 :1381،و
 )256و همچنین در پاورقیهای پایان فصول به صورت شخصیت جعلی «ویراستار :ف.
باقری» نمود یافته است (همان .)254 ،92،114،166 ،در رمان رامکننده نیز نویسنده در مقام
شخصیت داستانی ،و به شكل یكی از تلهشدهها ،در داستان نقشآفرینی میکند(کاتب،
1388الف 149 :تا .)164

 2-2-2حضور شخصيتهاي تاريخي در داستان :دومین شكل از تداخل واقعیت و خیال،
حضور و نقشآفرینی شخصیتهای تاریخی و داستانی -شخصیتهای داستانهای دیگر -
در رمان است .این روش که به گفتة «بری لوئیس» پیوند دوگانه نامگذاری شده (لوئیس،
 ، )104 :1383به معنای ایجاد دور باطل در آثار داستانی است .پیوند دوگانه در ارتباط با
ماهیت بینامتنی و فراداستانی این آثار ،در ذهن خواننده این تناقض را ایجاد میکند که
این شخصیتها به کدام عالم وجودی تعلق دارند؟ واقعیاند یا خیالی؟ پتریشیا وو از این
شگرد تناقضآفرین در سطح داستانهای پستمدرنیستی و فراداستانی تحت عنوان «مازاد
بینامتنی» نام میبرد و آن را تمهیدی نقیضهوار و کمیك برمیشمارد (وو .)212 :1389،این
ویژگی در رمان آزادهخانم و نویسندهاش به فراوانی دیده میشود .در این رمان
شخصیتهای تاریخی چون شهریار (براهنی 471 ،431 ،288 ،282 ،281 :1376 ،و ،) ...اخوان
ثالث (همان ،)432، 431، 429 ،اسماعیل شاهرودی (همان ،)98 ،صادق هدایت (همان 271 ،و
 ،)272بهآذین (همان 300 ،و  )301جالل آل احمد ( 300و  )429جالل خسروشاهی ،عظیمی

وجوه عنصر سبکي تناقض در رمانهاي پسامدرن فارسي

اصفهانی ،محدث مشهدی ،کسرائی (همان )300 ،و ...در داستان نقشآفرینی میکنند« :در
مرگ آزاده ،شریفی به باغ رفت و وجودی خضری به نام شهریار را دید .در مرگ
طاهره باز در باغ بود وجود خضری دیگری را در باغ دید که همان مهدی اخوان ثالث
بود و هر دو مردهاند .در ثانی اول صناعت قصه است ،ولی نه همة قصهها .ولی در ثانی
دوم مخصوص دکتر رضاست که حسابها را به هم می زند( » ...همان 431 ،و .)430
جدا از شخصیتهای واقعی و تاریخی ،شخصیتهای داستانیِ دیگر آثار ادبی نیز در
این رمان نقشآفرینی میکنند؛ از جمله میتوان به شخصیتهای رمان بوفِ کور مانند
«لكاته» و «زن اثیری» از صادق هدایت اشاره کرد (همان 171 ،165 ،164 ،116 ،115 ،و .)...
در دیگر آثار بررسیشده در این مقاله ،این شیوة تناقضآفرین مشاهده نشد.

نمیدانم ،شاید هم به خاطر این قبول کردم حرف بزنم که دیدم فرصت خوبی اسات
برای تعریف داستانم .راستش من یك قصه نوشتم و حاال مایخاواهم تاو کتااب تاو
چاپش کنم .میدانم به داستان تو ربطی ندارد و جایش تو کتاب تو نیست اما چارهای
ندارم .دیگر وقت نیست و ایان قصاه روی دساتم میماناد و باا ماردن مان آن هام
میمیرد ....باه بهاناة تعریاف زنادگی خاودم قصاهام را میچسابانم وساط کتابات...
(کاتب 28 :1382،نیز  99 ،55 ،43 ،42 ،29و.)...

در رمان آزادهخانم و نویسندهاش ،شخصیتهای داستانی چون آزادهخانم ،شادان ،بیب
اوغلی و  ...از عالم داستان وارد عالم نویسنده یعنی دکتر شریفی شده با خواننده وارد
تعامل میشوند :او را تهدید میکنند ،باعث نجات او میشوند و یا به روشهای دیگری
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 2-2-3ورود شخصيت داستان به دنياي واقعي يا دنياهاي ديگر :سومین شیوة اختالط
جهان داستانی و جهان واقعی از طریق شورشگری شخصیتها ایجاد میشود.
شخصیتهای این داستانها همان طور که اشاره شد ،عالوه بر اینكه به دست نویسنده و
آفرینشگر خود در داستان به بازیچه گرفته میشوند ،خود نیز دارای ویژگیهای
خودمختاری و شورشگری اند .به همین دلیل از چارچوب داستان خارج ،و وارد عالم
واقعیت نویسنده و عالمهای وجودی دیگر میشوند .نمود این شیوة تناقضآفرین در
رمانهای هیس ،آزادهخانم و نویسندهاش و کولی کنار آتش بهکار گرفته شده است.
در رمان هیس ،شخصیت جهانشاه پیوسته از گسترة وجودی خود وارد ساحت
واقعیت میشود و با نویسنده یا راوی وارد گفتگو میشود و حتی او را تهدید میکند.
همچنین در برخی قسمتها خواننده را نیز مخاطب قرار میدهد:

خواننده را در تشخیص عالم وجودی خود دچار تناقض و سرگردانی میکنند .این
شخصیتها حتی وارد عالم وجودی خواننده شده وی را مخاطب خود قرار میدهند
(براهنی 210 ،209، 182 ،45 ،31 :1376 ،و  .)...این نوع تناقض در رمان کولی کنار آتش نیز
بسیار اتفاق میافتد .شخصیت آینه پیوسته وارد عالم نویسندة اثر میشود (روانی
پور176 ،174 ،142 ،45، 43 :1380،و.)...
 2-3نوسان صحنهها و شخصيتهاي داستان در جهان عيني و ذهني
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در داستانها ی پسامدرن ،دائم ،بافت از ذهن به عین ،واقعیت به فراواقعیت ،دنیای درون
به دنیای برون و جهان عینی به جهان تمثیلی تغییر میکند .شیوهای که تمایز واقعیت از
خیال را ناممكن می سازد و خواننده به دلیل تداخل مداوم این دو ،میان باور کردن و
تخیلی پنداشتن وقایع ،شخصیت و مفاهیم آنها در تناقض و تنش است .این ویژگی به
طور وسیعی در رمان رود راوی ،آزادهخانم و نویسندهاش و سه رمان هیس ،پستی و
رامکننده اتفاق می افتد .در رمان رود راوی شخصیت اصلی داستان در دنیایی عینی
زندگی میکند ،اما بیشتر آداب و وقایع این رمان چون مراسم تسعیر ،تسلیب و  ...جنبة
تمثیلی و ذهنی دارد ...« :صدای الفاظ پای چپ گایتری را از پشت سر شنیدم .الفاظ تن
مكتوب گایتری بود که در هوا منتشر می شد .بر شانة جاده منتظر شدم تا چمدان چرمیم
از باربند اتوبوس از اتوبوس پایین آورده شود ( »...خسروی.)17 :1382 ،
«..تعدادی هم مبتال به بیماری زخم کبود هستند .در واقع زخم کبود از آن نوع
امراضی است که اصالً به شفای ظاهریشان ،اعتمادی نیست ،حتی ممكن است عمل
تسلیب بر روی آنها انجام گیرد و( » ...همان 64 ،نیز  180 ،114 ،41 ،26 ،25 ،21و .)...
در جای جای رمان آزادهخانم و نویسندهاش ،ذکر هویتهای مختلف و متناقض از
شخصیت آزاده خانم ،همچنین نمایش عكسهای مستند در کنار وقایع خیالی ،ذهن
خواننده را در تناقضی عمیق در تمایز این دو ساحت از یكدیگر باقی میگذارد (براهنی،
 146 ،117 ،105 ،104 ،65 :1376و .)...

رمان هیس هم عرصة تغییر مداوم بافت از رئالیستی به تخیلی است؛ برای مثال،
شخصیت لوطی همچنانكه در واقعیت زندگی میکند در خیال نیز به سر میبرد (کاتب،
 20 :1382نیز  102 ،99 ،54 ،30 ،6و  .) ...این نوع از تناقض در فصل اول و سوم رمان پستی
با بسامد زیاد وجود دارد (کاتب 115 ،85 ،74 ،60 ،59 ،11 :1381 ،و.)...

وجوه عنصر سبکي تناقض در رمانهاي پسامدرن فارسي

در رمان رامکننده نیز این نوع تناقض به صورت دگرگونی پیوسته بافتها از
واقعگرایی به فانتزی و بالعكس است؛ به طوری که شخصیتهای واقعی ناگاه به
شیوههای خیالپردازانه و فانتاستیك عمل میکنند .در صفحه  ،26با به میان کشیدن
داستان شهرزاد با عنوان داستانی تمثیلی و در هم آمیختن آن با داستان زمان و خورشید
و  ...مرز جهان عینی و تمثیلی در هم ادغام میشود (کاتب1388 ،الف 26 :نیز ،97 ،59، 43
 227 ،126 ،122و.)...

 2-4تالقي ژانرها

 2-4-1ساختار و زبان :هیچ متنی با یك ژانر زبانی یا ساختاری شكل نمیگیرد .معمو ًال
چند ژانر وجود دارد ولی همنشینی ژانرها با رابطة مفهومی مالیم شكل میگیرد و
معموالً غلبه با یك ژانر است .در داستانهای پسامدرن همنشینی ژانرها با تقابلی آشكار
همراه است و تقریباً هیچ ژانری مسلط نیست .در نتیجه سبك متن ،رسمیت و یكدستی
خود را از دست میدهد .در این داستانها ،ژانر جدی و طنز ،نظم و نثر ،محاوره و
رسمی و ...در هم می آمیزد .امری که خواننده را با نوعی نابجایی و بیربطی روبهرو
میکند؛ برای مثال به تلفیق جدی و طنز اشاره میشود ...« :هی خونیترم میکرد .انگار
زیر بارانی سرد گیر افتاده بودم و باز یادم رفته بود بارانی سبزم را بپوشم .مریم دیگر
آخرین نفسهایش را میکشید« :مثل قاطری نگاهم میکرد که آن بار روی پل یك مو از
دمش را کنده بودم و آن قاطر ناکس به خاطر یك موی ناقابل چنان لگد جانانهای پرانده
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از دیگر جلوههای تناقضهای معنایی ،یكنواخت نبودن سبك و ژانر است .در این
داستانها ،به جای تسلط ژانر بیانیِ واحد ،انواع مختلف و متناقضی از ژانرها بدون
هیچگونه وحدت ،انسجام ،تناسب و رابطهای در کنار هم قرار میگیرند .تلفیق ژانرها
چه از منظر محتوا چه ساختار و زبان ،خواننده این متون را مدام در گسستی فراگیر
گرفتار میکند و در پایان هم به تعین و قطعیت نمیرساند (وو .)210 :1389،ناگفته نماند
در تالقی ژانرها شدت تناقض در همة موارد به یك اندازه نیست .در برخی موارد مانند
تالقی نظم و نثر ،که سنت ادبی مألوف ادب فارسی هم هست ،شاید این تالقی تناقض
به نظر نیاید ولی با توجه به سنت رمان بویژه نوع رئالیستی ،التقاط یادشده نوعی تناقض
ساختاری بهشمار میرود .تالقی ژانرها در این رمانها را در دو دسته میتوان طبقهبندی
کرد:

بود( »...کاتب1388 ،ب 6 :نیز  33 ،29 ،28 ،27 ،7و ( ،)...پستی ،کاتب95 ،74 ،38 ،12 ،7 :1381 ،

و( ،)...کاتب1388 ،الف 30 ،19 ،17 ،10 ،9 ،8 :و ( ،)...کاتب 111 ، 82 ، 58 ،17 ،16 ،7 :1382 ،و،)...
(کاتب 134 ،22 ،18 ،10 ، 9 ،7 :1383 ،و )...و (آزادهخانم و نویسندهاش ،براهنی،335 ،102 ،101 :
 378،381و3.)...

 2-4-2محتوا :در سطح این رمانها ،پیوسته ژانر از سطح رئالیستی به سطوح تخیلی،
سوررئال ،فانتزی و  ...تغییر میکند .این سطح از تالقی ژانرها با بحث تداخل دنیای
واقعی و غیرواقعی که مطرح شد همپوشانی دارد .برای پرهیز از تكرار ،مثالی ذکر
نمیشود.
 2-5ناهمگونيهاي زماني و مکاني

تناقض دیگر در سطح این رمانها ،تناقض و ناهمگونی در طرح زمان و مكان است که
در این داستانها عمدتاً به دو صورت ذیل به چشم میخورد:
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 2-5-1نوسان در جهان اسطورهاي و جهان مدرن :شكل دیگری از تناقض در سطح
داستانهای پسامدرن ،ناهمگونیهای زمانی و مكانی در روایت است .این داستانها در
عوالم زمانی و مكانی ضد و نقیضی اتفاق میافتد .گاه با اینكه زمان تقویمی آنها
اسطورهای است ،عناصری از جهان مدرن را در بر میگیرند .گاهی هم برعكس .به
همین دلیل خواننده در تشخیص و نامگذاری زمان و مكان روایی این داستانها دچار
سردرگمی و تناقض میشود .این نوع تناقض در سطح رمان رود راوی ،آزادهخانم و
نویسندهاش و نیز سه رمان کاتب یعنی هیس ،رام کننده و وقت تقصیر با بسامد نسبت ًا
زیادی وجود دارد .در رمان رود راوی این تناقض چشمگیر است؛ چرا که داستان گاه
در فضایی با حال و هوای سوررئالیستی و اسطورهای اتفاق میافتد و همزمان
نشانه هایی از دنیای معاصر چون وانت ،اتوبوس ،بنز ،بیمارستان ،اعضای مصنوعی و...
را هم با خود به همراه دارد:
سالها پیش که من رونیز دارالمفتاح را ترک میکردم ،پدرخواندهام مارا ساوار واناتش
کرد و از آن جاده سنگالخ تا کنار جاده اصلی آورد و پیاده کرد  ...و عمو به عماارت
قدیمی دارالشفا اشاره میکرد که آنجا در انتظار قادوم توسات و تاو باه جاای آنكاه
طبیب حاذقی شوی ،میخواهی به متكلمی قشری بدل شوی که سفسطه یاد میگیارد

وجوه عنصر سبکي تناقض در رمانهاي پسامدرن فارسي
تا ثابت کند خون جماعت مفتاحیه مباح است( ...خسروی 5 :1382 ،تا  7نیاز ،116 ،23

 255 ،248 ،232 ،114و.)...

در رمان آزادهخانم و نویسندهاش ،شخصیت آزادهخانم در زمانها و مكانهای
متناقضی ظاهر میشود ،او گاه شكلی کامالً اسطورهای (براهنی،123 ،113 ،110 :1376 ،
126و )...به خود میگیرد و گاه کامالً مدرن (همان 266 ،263 ،219 ،و  )...میشود .در رمان
رام کننده نیز در ابتدای داستان همه چیز رنگ و بوی جهان مدرن به خود میگیرد .اما
هر چه جلوتر میرویم بیشتر اتفاقات ،مكانها و شخصیتها جنبهای کامالً اسطورهای به
خود می گیرند؛ در پایان هم بحث سینما و ابزارهای مدرن پیش کشیده میشود (کاتب،1
 84 ،75 ،74 ،43 ،22 ،20 :1388و  .)...در رمان هیس هم که در فضایی نسبتاً امروزی اتفاق
می افتد با به میان آمدن قصة هزار و یك شبی جهانشاه ،داستان رنگ و بوی اسطورهای
به خود میگیرد (کاتب 55 ،54 ،47 ،39 ،35 ، 32 :1382 ،و .)...این تناقض در رمان وقت
تقصیر به اوج خود میرسد به طوری که رمان با وجود فضایی کامالً اسطورهای و
سوررئالیستی ،در بسیاری از موارد ،پذیرای عناصری امروزی میشود (کاتب،9 ،6 :1383 ،
 316 ،194 ،171، 29و .)...

ولی آنچه داشت نوشته میشد و یا حاال پیش چشم شما نوشته مایشاود و در روزی
بسیار داغ تحویل دکتر اکبر شده یا خواهد شد .چیزی از آب در مایآیاد و یاا از آب
در میآید که همة حسابهای تقاضا و عرضه را به هم میزناد یاا خواهاد زد و دکتار
رضا از این مصدر و افعال زدن ،میزند و خواهد زد هم خوشش مایآماد؛ چارا کاه
مشكل افعال ضد و نقیض و زمانهای فعلی آنها را به صورتی برای او حل کرده بود و
درستش اینكه حل میکند و یا میکرد( ...براهنای 5 :1376 ،نیاز ،128 ،127 ،105 ، 104
 266و .)...

در فصل اول رمان پستی به دلیل سیالیت زمان و مكان تناقض بسیار پربسامد است
(کاتب 59 :1381 ،نیز  72 ،70 ،69 ، 67 ،66 ،61و  .) ...در رمان هیس خواننده در تمییز زمان
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 2-5-2نوسان در زمان حال و آينده :عالوه بر نوسان داستان در زمان اسطورهای و
مدرن ،نوسان در زمان حال و آینده نیز از ویژگیهای این داستانهاست .افعال و
رخدادهای این داستانها به گونهای اتفاق میافتد که درک زمان وقوع و یا عدم وقوع
آنها از دید حال یا آینده قابل تشخیص نیست .این تناقض بیشتر در رمان آزادهخانم و
رمانهای کاتب اتفاق میافتد:
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افعال دچار تناقض میشود به طوری که نمیتواند تشخیص دهد آن وقایع اتفاق افتاده
است و یا در حال اتفاق افتادن است و یا قرار است اتفاق بیفتد (کاتب 20 :1382،نیز ،77
 219، 214 ،210، 96 ،84و  .) ...این نوع تناقض در رمان آفتابپرست نازنین نیز مانند رمان
هیس در سطح زمان افعال تكرار میشود (کاتب1388 ،ب 8 :نیز  279 ،238 ،236 ،209 ،208و.)...
 2-6عبارتپردازي پارادوكسي
پارادوکس یا ناسازه شكلی از تناقض است که به محض صحه گذاشتن بر امری در همان
موقع آن را رد میکند و بالعكس (وو .)206 :1389 ،پارادوکس در سطح رمانهای پسامدرن
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دربردارندة کلمات ،جمالت و عبارتهایی است که در حال بر ساخته شدن ،همدیگر
را نقض میکنند .از طریق این شیوه احتمال تكرار و ایجاد حلقویتی نامتناهی در قالبی
متناقض و بیپایان به وجود میآید  .این شگرد در سطح چند رمانِ کاتب ،پستی،
رامکننده و آفتابپرست نازنین ،نیز رمان آزادهخانم و نویسندهاش با بسامد نسبتاً زیادی
صورت گرفته است« :لبی میدانست با صاحبخانه زیاد حرف میزنم و وقتی با او حرف
میزنم دارم با صاحبخانه حرف میزنم( »...کاتب.)9 :1381 ،
«شاید قبل از آنكه مرده باشم ،او پاهای خونآلودم را نزدیك اتاقكش دیده بود.
شاید برای همین راهش را دور می کرد....شاید پاییدن اطراف بهانه بود ،میخواست
قبل از مردنم چشمش به جسدم نیفتد( »...همان 11 ،و نیز  70 ،63 ،62 ،24 ،23 ،20و ،)...
(کاتب1388 ،الف102 ،97 ،65 ،62 ،59 ،30 :و( ،)...کاتب1388 ،ب 184 ،177 ،147 ،92 ،8 ،7 :و،)...

(براهنی 283 ،266 ،192،210 ،157 ،146 :1376 ،و .)...
 2-7داللتسازي تکرارمحور

یكی دیگر از شیوه های ایجاد تناقض در داستانهای پسامدرن ،تكرار است که حلقویتی
بیپایان در دنیای این رمانها به وجود میآورد .این ویژگی در قالب تكرار صحنهها،
نشانهها ،کنشهای آیینی با بسامد زیاد و شكلهای گوناگونی در رمانهای کاتب ،رمان
آزادهخانم و نویسندهاش و رمان رود راوی نمود یافته است:
 2-7-1صحنه :یكی از انواع تكرار ،که با بسامدی زیاد در آثار کاتب به کار گرفته شده
تكرار صحنه و عبارت است .برخی از صحنهها در آثار او در جای جای رمان تكرار
میشود و نوعی حلقویت نامتناهی را به وجود میآورد .در رمان پستی از این نویسنده
چندین صحنه پیوسته در داستان تكرار میشود :سه بار صحنه «حیاط ته داالن تاریك

وجوه عنصر سبکي تناقض در رمانهاي پسامدرن فارسي

بود .در را باز کرد( ».کاتب ،)7 :1381 ،سه بار «نیمخیز شد( ».همان ،)10،چهار بار
«صاحبخانه در کیفش را باز کرد( ».همان« ،)79 ،صاحبخانه چشمش را باز کرد( ».همان،
 73 ،62 ،59 ،58و « ،)...مرد از روی صندلی بلند شد و رفت طرف پنجره :با چشمهای
بسته زل زده بود به جایی( ».همان 71 ،68 ،66 ،63 ،62 ،5 ،و « ،)....موهای بلند و سیاه
ماهوش با نسیم میان پردهها بازی میکرد» (همان 156 ،126 ،119 ،116 ،115 ،و.)...
این شگرد در رمان هیس با بسامد کمتری صورت میگیرد .نمونهای از تكرار جمله
و صحنه را میتوان در کاتب ( 187،264 ،6 ،5 :1381و  )...مشاهده کرد .در رمان آزادهخانم
و نویسندهاش ،جدا از تكرار و تكثر شخصیتها ،تكرار جملة «یكی بود یكی نبود غیر از
خدا هیشكی نبود» در چند جای رمان (براهنی 607 ،595 ،21 ،8 ،3 :1376 ،و )...حتی در
پایان آن نوعی چرخة نامتناهی را به وجود آورده است.

201،162،139،124،93، 215و.)...
افزون بر این نشانه ،نشانههای دیگری همچون «زخم کبود» (همان،64 ،60 ،56 ،41 ،

 107 ،102و )...به صورتی چشمگیر در این کتاب تكرار میشود.
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 2-7-2نشانه :یكی دیگر ا ز نمودهای تكرار ،تكرار نشانه یا عالمت است .در این رمانها،
برخی از نشانهها در داستان به صورت نشانههایی تكرارشونده در مورد شخصیتهای
داستان درآمده است .نمود این تكرار در رمان پستی با بسامد زیادی اتفاق افتاده است.
در این رمان ،مردان نشانههایی چون «زخم زیر گلو و خاراندن زیر گردن» (کاتب:1381 ،
 91 ،90 ،88 ،87 ،85 ،79و « ،)...موی سفید آرنج» (همان )246 ،240 ،219 ،216 ،196 ،و غیره
دارند و برای زنان نشانههایی چون «گریه در حمام» (همان 209 ،125 ،121 ،11 ،و ،)...
«نفرت از همخوابگی» (همان 151 ،129 ،117 ،100، 99 ،97 ،و )...و غیره تكرار میشود...« :
گاهی میرفت تو حمام مینشست و گریه میکرد و من نمیفهمیدم میخواهد کیف
کند و یا خودش و من را زجر بدهد .شاید آن گریهها مال این بود که که باز زجرش
بدهم ( »...کاتب.)12 :1381 ،
این نوع تكرار در رمان رود راوی با بسامد نسبت ًا زیادی به صورت تكرار نشانة
«سبزی رنگ چشم» در شخصیتهای زن داستان مانند امالصبیان ،مادر راوی ،گایتری،
خانم فرخ و غیره به چشم میخورد« :جزئیات صورتش را به دقت میدیدم .چشمانش
بر عكس هندیها سبز بود .انگار با دو شعلة سبز میسوخت( »...خسروی:1382 ،ص 10نیز

 2-7-3كنش آييني :عالوه بر انواع تكراری که نام برده شد ،نوع دیگری از تكرار وجود
دارد که میتوان تكرار کنش یا حادثه آیینی نامید .این تكرار در قالب کنشی واحد یا
حادثه آیینی تكرارشوندهای برای اشخاص مختلفی اتفاق میافتد و وقوع آن به تناقض
منجر می شود .نمود این نوع تكرار در رمان رود راوی بسیار برجسته است .در این رمان
برخی وقایع و کنشها چون حوادث مراسم «تسعیر» (خسروی 44 ،35 ،17 :1382 ،و ،)...
«تسلیب» (همان 67 ،59 ،56 ،و  )...و ترمیم (همان 114 ،105 ،103 ،و  )...به صورت مكرر و به
ظاهر غیرمنطقی برای شخصیتهای رمان اتفاق میافتد .در رمان رامکننده نیز این تكرار
در قالب کنش «تلهشدن» یا «تلهشدگی» رخ میدهد به طوری که بدون هیچ دلیل
منطقیای شخصیتها را گرفتار میکند .صحنة فیلم تلهشدهها ،این تكرار را بخوبی نشان
میدهد (کاتب1388 ،الف 140 ،135 ،133 :و .)...
 2-8روايتگري قصه در قصه
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تمهید قصه در قصه و در هم تنیدگی راویها ابزار مهم دیگری است که به حلقویتی
نامتناهی در این داستانها منجر میشود .این داستانها به شكلی اپیزودیك ،داستان در
داستان یا هزار و یك شبی روایت میشود ،به طوری که بین بیشتر آنها تسلسل علی و
معلولی و پیوند ارتباطی خاصی وجود ندارد .روایتگری قصه در قصه به عنوان شگرد
درونکاشت (کوری )88 :1391 ،با بسامدی زیاد در سطح رمانهای کاتب بهکار رفته است.
در فصل اول رمان پستی (کاتب 40 ،32 ،28 ،26 ،14 ،13 ،7 :1381 ،و  ،)...در داستان جهانشاه
از رمان هیس (کاتب 47 ،43 ،39 ،33 ،30 ،18 :1381 ،و )...و داستان تلهشدهها از رمان
رامکننده ( کاتب1388 ،الف 136 ،135 ،132 ،130 ،129 :و  )...به صورت مكرر داستانهای
متعددی در دل هم تكرار میشود .در رمان کولی کنار آتش هم پیوسته داستانهای تو در
تویی بر زبان راویان مختلف در دل داستان اصلی جاری میگردد :داستان زن سوخته و
رسم گیسوچینان (روانیپور ،)91 :1380 ،داستان پیرزن باغ (همان ،)120،داستان آتش (همان،
 ،)127داستان اکلیما (همان ،)131 ،داستان زن مطلقه (همان ،)211 ،داستان پیرزن کارخانه
(همان )137 ،و غیره .رمان آزادهخانم هم که در چندین ساحت وجودشناسی شكل گرفته،
بعد از «یكی بود یكی نبود»های مكرر ،داستانهای خردتری در دل داستانهای اصلی
جای میدهد :داستان دکتر شریفی و برادرش تقی (براهنی ،)38 :1376 ،داستان بچگیهای
آزادهخانم (همان ،)50،داستان دکتر شریفی و مجید شریفی (همان )61 ،داستان آقا

وجوه عنصر سبکي تناقض در رمانهاي پسامدرن فارسي

اسماعیل ،آق فیاض و احمد سلمانی (همان ،)98 ،داستان ناستنكا و فدور (همان )127 ،و
غیره.
 2-9ضمايمِ نابجا يا اضافي

از دیگر جنبههای تناقضآفرین ،که جزئی از شگردهای فراداستانی این آثار به شمار
میآید ،بهکارگیری متون و قسمتهای بیربط و نامربوط در داستان است .در این
داستانها ،بخشهایی اضافی ،نامربوط و خارج از جریان داستان در میان داستان ذکر
میشود .این بخشها در دو قالب حاشیهنویسی و کوالژ یا موضوعات منتخب نمود
مییابد .ناگفته نماند بحث حواشی شامل تناقضات صوری یا بصری هم هست.
توضیحات ذیل فقط مبنی برآن دسته از حواشی است که به تناقض معنایی منجر
میشود:

گرچه رسم نیست که در چاپ رمان از فهرست منابع حرفی به میان آیاد ،اماا هماان
طوری که این رمان بسیاری از قرارها و قراردادهای نویسندگی را به هم ریخته ،رسم
سنتی ندادنِ فهرست منابع را برای رمان هم نادیده میگیرد ( ...همان 625 ،تا .)632

143


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره ،49پاييز 1394

 2-9-1حاشيهنويسي :اولین قالب از ضمایم اضافی به صورت حاشیهنویسی است .در
این داستانها ،در کنار ارائة داستان ،بخشهایی چون ضمایم ،نقطهچینها ،مآخذ پایانی،
درامد ،فهرست منابع و  ...ذکر می شود که به ظاهر به متن داستان ربطی ندارد .این شیوه
از تناقضگویی در رمان هیس و آزادهخانم با بسامد زیادی وجود دارد .این حواشی به
گونهای بهکار گرفته شده است ،که میتوان آنها را از داستان حذف کرد .در رمان
آزادهخانم و نویسندهاش ،ضمایم به گونهای است که خواننده فكر میکند به داستان
ربطی ندارد ولی در واقع به شكل متناقضآمیزی بخشی از داستان است .حاشیهها در
رمان براهنی به صورت یادداشت ناشر (براهنی ،)611 :1376 ،نامه به ناشر (همان،)612 ،
یادداشت فهرست ضمیمه (همان )632 ،625 ،نمود یافته است« :خوانندة عزیز :پس از
چاپ رمان آزادهخانم و نویسندهاش ،ناشر کتاب نامههای متعددی دریافت کرد که
ترجیح داد همة آنها را بایگانی کند ،به استثنای یكی از آنها که از نظر ناشر( »...همان،
.)611
نمونه ای از یادداشت فهرست ضمیمه در این رمان به عنوان بخشی از داستان بدین
شرح است:

در رمان هیس ،حاشیهنویسی در قالب بخشهایی با نامهایی همچون نقطهچین ،کسره
و غیره در البهالی داستان آمده است:
در پرده :گفتگو :نقطهچین :مینویسد :به دلیل اینكه گفتگوی زیر چیزی اضافی اسات
و هیچ ربطی به داستان ندارد و به دلیل اینكه قادر به حذف آن نمیباشیم ایان بخاش
را در صفحههای نقطهچین قرار دادهایم تا در صورت نظر مساعد شاما توساط خاود
شما از کتاب جدا شود( .البته خوانده نشدن این بخش نیز به معنی حاذف آن توساط
خواننده و نویسنده میباشد)» (کاتب 25 :1381 ،و نیز  267 ،196 ،161 ،134 ،95و .)....

در دیگر رمانهای بررسی شده در این مقاله ،ضمایم با اشكالی که ذکر شد ،بهکار
گرفته نشده است.
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 2-9-2كوالژ بينامتني :از دیگر شگردهای تناقضگویی بهکارگیری موضوعات گزیده و
بیربط و متناقض به شكل کوالژ و تكهکاری از متون مختلف در سطح داستان بر پایة
نوعی سیالیت ،بیربطی و سرگردانی است .این کنش به شكلی انجام میگیرد که داستان
را به شكل قطعات و تكههایی هضمنشده از متون مختلف در میآورد؛ چنانكه گویی در
چارچوب داستان بدو ن وجود پیوند ارتباطی محكم و علی و معلولی شناورند (وو،
 208 :1389و  .)209در سطح رمان آزادهخانم و نویسندهاش ،رمان رود راوی و همچنین
رمان هیس از محمدرضا کاتب به دلیل ماهیت بینامتنی این آثار این ویژگی با بسامد
زیادی به چشم میخورد :تكههایی از متون ادبی ،حكایتها ،سخنان قصار بزرگان ،شعر،
عبارات کهن و یا جمالت فلسفی ،روانشناسی ،علمی و تاریخی و غیره .براهنی در
البهالی متن یكباره سطور پایانی «آنارکانینای» تولستوی را میآورد:
و چنین به نظر رسید که ترن چون غول جهندهای میخواهد بجهد ...و چاراغ پرناور
جلوی آن چون چشم مخوفی است که میخواهد او را ببلعد .ناگهان ایستگاه مساكو،
ترن مسكو و آن نگهبان بیچارهای را که به زیر ترن رفته بود به خاطر آورد ( ...براهنی،
.)257 :1376
یا بخشهایی از متونی همچون ،رماان «جنایات و مكافاات» داستایوساكی (هماان 160 ،و

 ،)161داستان «زندة بیدار» از حی بن یقظان (همان 212 ،و « ،)213زندگینامة داستایوسكی»
از هانری تروایا (همان 330 ،تا  ،)332و «داستایوسكی ،زندگی و آثار» از لئونید گروسامن
(همان 230 ،تا  )232و غیره را ذکر میکند.

وجوه عنصر سبکي تناقض در رمانهاي پسامدرن فارسي

در رمان هیس ،در بخش ضمایم و نقطهچینهای رمان تكههایی از متون مختلف
علمی ،تاری خی ،عرفانی ،فلسفی و  ...آمده است .این بخشها به داستان هیچ ربطی ندارد
(کاتب 135 :1381 ،تا  147نیز  272تا  274و .)...
در رمان رود راوی ،در روایت دوم این رمان که در گذشته سیر میکند ،تكههایی از
کتب تاریخی (خسروی 18 :1382 ،تا  )20و عرفانی (همان 52 ،و  )53آمده است .نمونههای
دیگر را میتوان در صفحات دیگر این کتاب (همان 107 ،تا 112و  )...مشاهده کرد.
 2-10پايانبندي حلقوي ،چندگانه و غيره
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پایانهای داستانهای پسامدرن ،به جای ختم شدن به نتیجهای قطعی و واحد به شكلهای
مختلف و در قالبهایی غیرمشخص ،تردیدبرانگیز ،مبنی بر ناسازگاری و مبهم درآمده،
مجموعهای از پایانهای ممكن را به خواننده ارائه میکند .پایانهایی که اجتماع همزمان
آنها تناقض آفرین است .در این داستانها مذکور پایانها گاهی در قالب بدیلهای چندگانه،
تكهتكه و موازی میآید که امكان وقوع آنها در یك زمان ممكن نیست؛ گاهی هم به
صورت کاذب و تصنعی ،غیر قطعی و محتمل ،چرخشی یا مبنی بر واپسروی ،واگذار
شده به خواننده و ...ارائه میشود ( وو.)203 :1389 ،
بیشترین بسامد به کارگیری تناقض در سطح پایان در آثار کاتب صورت میگیرد:
پایانهای چندگانه و غیرقطعی و تكهتكة رمان پستی ،فرجام بیفرجام حاصل از مرگ
راوی و نویسنده در نیمه های رمان و واگذاری فرجام به خواننده در رمان آفتابپرست
نازنین ،و پایان دوری و مبنی بر واپسروی رمانهای هیس ،رامکننده نیز بخشهای بعد از
فصل سوم رمان پستی ،نمایانگر تنوع پایان بندی در این رمانهاست .در رمان پستی،
خصوصاً در فصل اول رمان با انبوهی از فرجامهای تكهتكه ،غیرقطعی و چندگانة بدیل
روبهرو میشویم .شخصیت راوی در فصل اول چندین فرجام دارد :اولین فرجام از زبان
راوی ،گزارشی از جسدة زیر قطار لهشدة خودِ اوست ...« :سر بلند کرد سمت آسمان:
شاید میخواست بدن خونآلود مرا که چند قدم آن طرفتر از پاهایش ،کنار ریلها افتاده
بود نبیند( »...کاتب .)7 :1381 ،در قسمتی دیگر ،گویی نه راوی بلكه کسی غیر از راوی
زیر قطار له شده و اینها تنها ذهنیات خود راوی است...« :نمیدانم ،شاید واقع ًا پسرک
خودش را زیر قطار انداخته بود .شاید هم من آن حرفها را از خودم درآورده بودم و
لبی همه چیز را حتی قبل از آنكه توی ذهنم بسازم میدانست ( » ....همان 8 ،و  ،)9در
جایی هم گویی راوی خودکشی کرده است (همان .)29 ،فرجام راوی و صاحبخانه در
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قسمتهای دیگر این فصل به شكلهای متعددی به صورت غیر قطعی ،تكهتكه و چندگانه
ارائه میشود (همان 59 ،و  60نیز  27 ،26 ،25 ،17 ،12 ،11و .)...
در رمان هیس تنوع پایان بندی نسبت به رمان پستی کمتر است .یكی از این
فرجامها ،پایان ماجرای شخصیت اصلی رمان یعنی لوطی است که به دلیل تداخل
وجودی شخصیتها و تغییر مداوم آنها ،به صورت فرجامهای چندگانه ،مبهم و غیرقطعی
درآمده است (کاتب 15 :1381 ،و  .)253شخصیتهای این رمان پیوسته به یكدیگر بدل
می شوند و به موازات آن ،فرجامهایشان نیز به صورت موازی و چندگانه ارائه میشود.
در این رمان نمیشود در مورد ماهیت و فرجام شخصیتها بسادگی قضاوت کرد؛ به
همین سبب جهانشاه گاهی خود را فردی سیاسی معرفی میکند .یكبار قاتل است،
یكبار هم نویسنده .باری هم ( ...همان ،56 ،29 ،28 ،و  .)...شكل دیگر فرجام در رمان
هیس ،که نتیجة حضور مداوم نویسنده در آخر فصول است ،فرجام کاذب و تصنعی
(همان 90 ،84 ،تا  114 ،100 ،92و  )...است که با دست نویسنده و به طرزی تصنعی به
خواننده ارائه میشود :نویسنده بخشهایی از رمان را با نقطهچین مشخص کرده است تا
خواننده برای تكمیل متن در انتخاب آزاد باشد .آخرین شكل فرجام در این رمان،
فرجام بیفرجام است که به دلیل ساختار ناتمام رمان ایجاد میشود به طوری که انتهای
آن را کس دیگری بجز نویسنده به پایان میرساند؛ چرا که نویسنده در نیمه داستان
میمیرد و به پایان رساندن رمان را بر عهده دیگری میگذارد و ( ...همان 204 ،186 ،و .)...
در رمانهای رامکننده و آفتابپرست نازنین نیز شخصیتها فرجامی چندگانه دارند .در
رامکننده این تناقض وضعیت پدر راوی (کاتب1388 ،الف 7 :و  ،)12دختران مرحبا (همان،
 )25و خورشید (همان 61 ،نیز  72 ،71 ، 70 ،69 ،65 ،61و  )...را در بر میگیرد .در
آفتاب پرست نازنین نیز عالوه بر فرجامهای محتمل و غیرقطعی (کاتب1388 ،ب،189 ،7 :
209-204 ،193 ،190و ،)...در آخر بخشها و فصول ،فرجامهایی به خواننده ارائه شده است
(همان 114 ،86 ، 64 ،22 ،8 ،و .)...

در رمان «کولی کنار آتش» چندین فرجام که هرکدام به ظاهر ماجرای زنی جداگانه
است برای شخصیت اصلی داستان رقم میخورد؛ چرا که هریك از زنان صورتی دیگر
از آینه است .افزون بر این ،نویسنده با ورود به داستان ،فرجامهای دیگری اعم از
غیرقطعی ،کاذب وغیره برای او رقم میزند (روانیپور،173 ،168 ،167 ،159 ،158 :1380 ،
 177و .)...

وجوه عنصر سبکي تناقض در رمانهاي پسامدرن فارسي

رمان «آزادهخانم و نویسندهاش» نیز خواننده را با انواع مختلفی از فرجامهای بدیل
روبهرو میکند .البته اغلب تنوع در فرجام ازآن شخصیت اصلی داستان –آزادهخانم-
است (براهنی 105 :1376 ،و  .)160همچنین کل رمان با اظهار خودآگاهانه راوی ،بر اساس
چند پایان بدیل خاتمه مییابد« :رمان چگونه تمام میشود؟ ...سه پایان دارد که یكیش
منم .پس از این پایان ،دیگر من در جایی ظاهر نخواهم شد .دو پایان دیگر را میدانم
ولی نمیگویم» (همان 599 ،نیز  603 ،107،602 ،105 ،98 ،95و .)...
در رمان رود راوی ،دو روایت همزمان در زمان حال و گذشته پیش میرود و به
فرجامی چرخشی استوار بر واپسروی منجر میشود .به این صورت که در اول رمان،
شكلی از پایان میآید و در پایان نیز ،شكلی از آغاز به گونهای که گویی اول و آخر
رمان به هم بسته است.
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نتيجهگيري
انواع ادبی پسامدرن بر حیرت و تردید استوار است .این حیرت که حاصل انواع
تناقضهای خودآگاه است ،راه را بر قرائتهای مألوف میبندد .در رمانهای بررسی شده،
مبنای اصلی این حیرت ،تنوعی از تناقضهای معنایی است که در قالب ده ویژگی اصلی
با زیرمجموعههای دو تا سه گانه طبقهبندی شد .اصلیترین وجوه تناقض معنایی در این
داستانها «شخصیتپردازی متناقض»« ،تداخل ساحت دنیای داستانی و واقعی» و
«پایانبندی حلقوی و چندگانه» با فروعات آنهاست که در آثار هر چهار نویسنده به
چشم میخورد .از میان رمانهای موضوع تحلیل به لحاظ تنوع و جنبة انحصاری
تناقض ،رمان آزادهخانم و نویسندهاش نه تنها حاوی تمامی انواع تناقض معنایی حداقل
در سطح اصلی – نه لزوماً فروعات-است در مواردی ویژگیهای منحصری همچون
«ورود شخصیتهای تاریخی به داستان»« ،نوسان هویت جنسی» نیز دارد ،که در رمانهای
دیگر به چشم نمی خورد .آثار کاتب ،از این نظر ،در مرتبة دوم قرار میگیرد .اگرچه در
مواردی تعدد آثار کاتب سبب احراز این رتبه در قیاس با رمانهای کولی کنار آتش یا
رود راوی شده است .در مواردی هم وجوهی مانند بخش «ضمایم نابجا» بویژه
«حاشیهنویسی» در رمانهای وی وجود دارد که دو رمان روانیپور و خسروی از آنها
بی بهره است .تناقضهای رمان کولی کنار آتش رایجترین شكلهای تناقض است که در
آثار سه نویسنده دیگر هم وجود دارد منتهی با این تفاوت که روایت وی از لحاظ

تاریخی بر داستانهای خسروی و کاتب مقدم است .رمان رود راوی هم عالوه بر
شكلهای اصلی و مشترک میان چهار نویسنده ،بیشتر به «ناهمگونیهای زمانی و مكانی»
و تناقض مبنی بر «تكرار» روی می آورد .با وجود همه این اشتراکات و مفترقات آنچه
مهم مینماید این است که روایان این روایتها برای انعكاس برخی از وضعیتهای بشری،
که در قالب منظرهای روایی مألوف قابل طرح نیست ،داللتگری خود را بر انواع تناقض
بنا نهادهاند ،بهتبع خواننده نیز در مقام طرف گفتگو -اعم از دارندة این وضعیت یا
تماشاگر آن -ناچار به شناسایی و درک آن تناقضهاست.
پينوشت
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 .1ناگفته نماند بنا به تنوع و گستردگی انواع تناقض همچنین اقتضای معرفتی دورهها ،معنای تناقض و
نیز میزان توجه به آن دچار نوسان بوده است .در منابع بالغی اسالمی به جای مفهوم تناقض از
اصطالح «ابهام» و «ایهام» استفاده میشد و این مقوله را در ذیل اصطالحات «تمثیل»« ،توریه»،
«مغالطه»« ،توجیه»« ،توالدالضدین»« ،محتملالضدین» و «توهیم» به بحث میگذاشتند (تقوی:1363 ،
 .)21شمس قیس رازی در تعریف تناقض میگوید« :مناقضه و تناقض در شعر و سایر کالمها آن
است که معنی دوم ،متناقض و منافی معنی اول باشد» (رازی289 :1360،و .)290وجود تناقض و به تبع
آن ابهام در متون ادبی گذشته چندان خوشایند به نظر نمیآمد و در نظر بالغیان قدیم به عنوان یك
نقص به نظر میرسید؛ چرا که در گذشته معناداری کالم را بر اساس انطباق آن با واقعیات بیرونی
میسنجیدند (فتوحی .)20 :1387،در بالغت سنتی غرب نیز نگاه به ابهام و تناقض در دو جریان فن
خطابه و فن شعر متفاوت بود به طوری که در فن خطابه به آن نگاهی منفی داشته و الزمة سبك
خوب را پرهیز از ابهام و کلیگویی دانستهاند ،اما در بوطیقا ابهام به عنوان یكی از محاسن ادبی
اساس شعر را تشكیل میداد (زرینکوب.)128 :1369،
 .2جامعه آماری تحقیق شامل نویسندگان سرامد رمانهای پسامدرن در دهههای هفتاد و هشتاد شمسی و
شامل براهنی ،روانیپور ،خسروی و کاتب است .اینكه چرا از سه نفر اول یك کتاب و از آخری
پنج کتاب انتخاب شده است به این شرح توضیح داده میشود :اوالً روایت باید پسامدرن باشد دوم
باید رمان باشد نه داستان کوتاه و غیره .چهارم باید در دهه هفتاد و هشتاد باشد .پنجم مصادیق
تناقض در آن تكراری نباشد ،یعنی تناقضی نباشد که در دو اثر پسامدرن یك نویسنده ،تكرار شده
باشد .در این صورت ارجاع به یك کتاب کافی مینمود .نوشتههای کاتب واجد این شرایط بود.
 .3از دیگر موارد تالقی ژانرها درهمتنیدگی نظم و نثر است که غالباً در رمان آزادهخانم و نویسندهاش
وجود دارد (براهنی 201 ،196 ،179 ،177 ،102 ،101 :1376،و  .)...تالقی زبان محاوره و رسمی را هم باید
بیشتر در رمان براهنی جستجو کرد .در این رمان عالوه اختالط زبان رسمی و محاوره ،لهجهها یا
سایر زبانهای ایرانی و حتی زبانهای غیر ایرانی هم با هم در میآمیزند (همان،309 ،171 ،108 ،101 ،95 ،
 417و.)...

وجوه عنصر سبکي تناقض در رمانهاي پسامدرن فارسي
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Contradiction and overlap of alternative marks and concepts revolve
round replacement of language. In any narration, whether it is
descriptive or anecdotal, the narrator can choose one case from a
number of marks to introduce the action or situation. That mark allows
the said action or situation to be introduced with relatively precise and
certain boundaries. Whenever the said boundaries lose their certainty
due to overlap or interference of alternate marks, contradiction has
occurred. Meanwhile, the level of similarity or difference of
alternative marks is at times so stark or so minor, as if though there is
no paradox. A variety of contradictions are evident in all literary
forms. However, all-encompassing and large-scale contradictions are
observed in some schools of thought or literary genres as the result of
their ideological backbone or style. In post-modern literature, due to
uncertainty in this genre, a variety of paradoxes are evident, and the
ensuing obscurity baffles the reader. On this basis, from the two
macro forms of apparent and connotative contradictions, the aspects of
the latter type have been determined, classified, and analyzed within
the works of four prominent authors based on the descriptiveanalytical methodology. Based on results, contradictory
characterization, overlap of the domains of tales and factual stories,
and multilateral commitments, have been named as the main reasons
behind the ambiguity of works.
Key terms: Post-modern novels, Barahani, Ravanipour, Khosravi,
Kateb, contradiction

Study of continuous and free themes in the Gonbad-e Siah
and Gonbad-e Meshkin narrations
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Morteza Mirhashemi. PH.D

Abstract

Key terms: Analysis of Nezami’s poems, study of narrations in
Nezami’s poems, themes in classic Farsi poems
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This article focuses on application of continuous and free themes,
comparatively studying the themes of Gonbad-e Siah and Gonbad-e
Meshkin myths. These themes maintain a temporal-caustic
relationship and lack the temporal element, while describing a thing
and/or a mood. In both narrations, the continuous themes are
considered as fixed and unchangeable elements of the story. However,
the terms of usage of the capacities of free themes in these two
narrations differs. Nezami, in contrast to Amir Khosrow, appropriately
uses these capacities. The secondary element of description helps
advance the story by depiction objects and locations and registers
believable times and locations for these events. The narrator, via
apparent incidents, and psychological means, especially ethical topics,
delays the readout of the text, leading to creation of a highly attractive
narration.

152
152

Abstracts

Study of animal symbols in contemporary poems
AbdolReza Modarreszadeh. PH.D.

Abstract

1394  پاييز،49 شماره،12فصلنامه پژوهشهايادبي سال

153


Given that the contemporary acclaimed Iranian poets have sought to
create artistic wonders and innovations in their poems, they have
developed their poems with the assistance of imagination, depictions,
and symbols.
This article intends to portray one of such fresh functions, in which
the poets in their poems have spoken of domesticated and even wild
animals. Some poets, by focusing on the cryptic and symbolic displays
of each animal, have conveyed their poetic message and some others
have deplored the appalling conditions of animals upon observation of
their difficulties.
At the end of the article it has been shown that this symbolic and
cryptic approach of the contemporary poets has been for expression of
their inner feelings, and statement of shortcomings and problems. The
outcomes of this fresh outlook of poets have been partly expressed.
Key terms: Contemporary poems and symbolization, contemporary
poems and animal symbols, analysis of Nima’s poetry
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In this research, repetition is one of the factors that bond texts which
are longer than a sentence. In order to perceive the relationship
between repetition and goal; two criteria of harmony and
purposefulness have been used. One of the means for assessment of
goal is Grice cooperation principle, which is considered as the
foundation of all dialogs. Repetition apparently violates the
cooperation principle and breaches Grice quality rule. However, via
this means, the poet is able to imply his goals to the reader. Study of
the collection of poems entitled: “Seday-e Paay-e Aab” composed by
Sohrab Sepehri, showed that one of types of repetition, referred to as
balance highly contributes to harmony of his poems. In this case, the
similar grammatical structures are repeated, thereby conveying goals
to the readers, and also influencing the general structure and aim of
the text. The goal of this study has been to understand the relationship
of balance with the text’s structure and goals of the author. To prove
this subject, the collection of poems, referred to as Hajm-e Sabz, has
been studied to show that repetition of terms and grammatical
structure in the entire poem or a significant part of poem leads to
creation of role models, identification of the structure, solidification of
the text, and reinforcement of textuality.
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Poetry in Sanai’s view
Mokhtar Komaili. PH.D.

Abstract
This article studies Sanai’s views on the four domains of definition,
status, and criticism of poetry, in addition to the bond between poetry
and religion. In his definition or interpretation of poetry, he opposes
the element of imagination and considers it to be the opposite of
research. In his poems, Sanai has at times observed poetry and
religion to be against and at other times to be in line with each other.
Sanai, in his works, has criticized poetry and poets. The root causes of
his criticism include plagiarism, rise of poets from among common
people, and hollowness of some poems.

1394  پاييز،49 شماره،12فصلنامه پژوهشهايادبي سال

155


Key terms: Imagination in Sanai’s poems; status of poetry in view of
Sanai; religion and poetry in Sanai’s poems; plagiarism
and unsophisticated nature of poems of classical poets

Study of Tarabi’s exit in cultural and social fiber
Faranak Jahangard. PH.D.

Abstract

Key terms: History of Javini, Tarabi’s exit, social and cultural fiber

156


1394 پاييز،49 شماره،12فصلنامه پژوهشهايادبي سال

Mongol raids set the stage for emergence and growth of social manias.
The lack of social identity leads to this illness and the patient is treated
by regaining his social identity. Javini, in the Statement of Tarabi’s
Exit, has presented a precise narration of this ailment, its spread, and
terms of treatment. Cases such as speaking with elf, related
hallucinations and unwanted trends, and belief in treatment have been
detailed by Javini in his book. Such beliefs have also been common
among Mongols, so they maintained a cautious stand toward Tarabi
and his associates, making a confrontation against him a difficult task.
Tarabi’s rebellion brings about several social consequences, such
as fragility of ruling system; destruction of agriculture in Bukhara,
demolition of city, fall of Aale Borhan; massacre of nearly 30,000
people in the battle against Tarabi; resurgence of rebellion in Bukhara,
and the exposure of the residents of this city to mass murder. Javini
doesn’t consider Tarabi and his followers justified to confront
Mongols and slams Tarabi for the consequences of his uprising.
Obviously, such criticisms are not tantamount to supporting Mongols.
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