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سيده زيبا بهروز

*

دكتر اسحاق طغياني
استاد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه اصفهان

دكتر سيد مرتضي هاشمي
استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه اصفهان

كليدواژهها :جوامعالحكایات ،فرایند اقناعی ،حكایتها ،تحلیل روانشناختی-اجتماعی زن،
گفتمان تعاملی در حكایتها.
تاریخ دریافت مقاله1393/12/19 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/6/10 :

* دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه اصفهان
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چکيده
این پژوهش با هدف تحلیل چنددیدگاهی ادبی ،هنری و روانشناختی-اجتماعی حكایتهای
کتاب جوامعالحكایات عوفی ،نویسندة قرن هفتم ه.ق .انجام شده است .توجه به تحلیل این
حكایات از ابعاد چندگانه از ویژگی واقعگرا و گسترة وسیع موضوعی آنها در کنار برخورداری
از هنر ادبی مایه میگیرد و از این رو ،منبع نادر و ارزشمندی از ادبیات کهن در باب چنین
پژوهشی را فراهم میآورد؛ بدین منظور ،ابتدا ویژگیهای هنری و ادبی این حكایتها در ابعاد
چندگانه مكاتب ادبی ،گفتمان در سطوح شناختی ،عاطفی ،زیباییشناختی ،پدیدارشناختی ...
بررسی شده است؛ سپس به تحلیل آنها در باب زنان و تبیین روانی و اجتماعی شخصیت آنان
از دو بُعد رفتار بین زنان و مردان و توانایی اقناعی پرداخته شده است .بر اساس نتایج ،حتی در
مقام ستایش زن ،تفكر فرودستی و وابستگی روانی و اجتماعی زن در مقایسه با مرد مشهود
است که در قالب پارسایی جبرگرایانه و مردمحور ،عفت ریاضتجویانه ،خردورزی
دیگرخواهانه و انكار عواطف و احساسات در حكایات بیان شده است.
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 . 1مقدمه
حكایت و سرگذشت و به اصطالح رایجتر ،قصه بر حوادث و رویدادهای خارقالعاده
بیش از تحول و تكوین آدمها و شخصیتها تأکید دارد .این نوع ادبی متضمن
واقعیتهای جمعی با هدف ترویج اصول انسانی و برابری است و با قصههای عامیانه و
خیالپردازانهای تفاوت دارد که هدف آنها جز سرگرمی نیست .در غالب این حكایات،
قطعههایی از سخنان حكیمانه و نادر ،شعر و آیه ،کرامت ،تمثیل و تلمیحات داستانی
و ...دیده میشود که اهمیتی خاص دارد .از نگاه ریختشناختی -در دستور زبان
داستانی در جایگاه نقطه عطف قرار دارد – و از نگاه پدیدارشناختی نیز درخور تحلیل
وجودشناسانه است .این همان نقطة برترین و قلة کوه یخی است که تمامیت ماهوی آن
را در خود فشرده دارد .افزون بر اهمیت ساختاری آن در متن حكایت ،که رگ حیاتی و
بنیان انداموارگی و پیوستگی سازههای آن است ،خود تحت پوشش محتوای کلی قرار
دارد و حضور هستومندش را مدیون قالب کلی است .این پیوستگی در پسزمینة نمای
کلی مشهود است؛ با وجود این به گونهای مالك وجودی مستقل نیز هست و از همین
رو موجب گسست و رخدادی آنی و تاحدی ناباورمند در پیوستار شناختی و عاطفی
حكایت میشود و توأمان پدیداری زیباییشناختی را میآفریند .این عنصر به دلیل
برخورداری از محتوای غنی و ویژگیهای خاص زبانی از جنبة دوگانة بیانی به سبب
گفتاری بودنش و کنشی به سبب تعلق به داستان و ایفای نقش فراتر میرود و نوع
تازهای از فراخوانش عالم و به حضور طلبیدن آگاهانة هستی را فراهم میآورد.
بنابراین ،حكایتهای تنها در یك نقطه از دستور زبان خود میتواند کارکرد هنری،
شناختی ،عاطفی ،زیباییشناختی و دیگر ابعاد گفتمانی را متجلی کند و آن اوج و
لحظهای است که داستان به نهایت روند و نقطة عطف خود میرسد و غالباً به صورت
گفتهای نمایان میشود که در درون خود نقش کنشگری فنی را دارد؛ زیرا موجد تحول
و باور است .چنین تعاملی در مطالعات روانشناختی اجتماعی فرایند اقناعی نامیده
میشود .این فرایند در حكایات خردورزی و پارسایی زنان هر دو مشهود است با این
تفاوت که در خردورزی این فرایند ،جهتمندی قویتری دارد و به تغییر باور منجر
میشود؛ اما در پارسایی این درجه از فاعلیت را ندارد و بین ایجاد باور و تغییر آن در
نوسان است .در این جستار با اشاره به برخی جنبههای هنری و ادبی این حكایات بر

تحليل روانشناختي-اجتماعي جوامعالحکايات و لوامعالروايات عوفي

تحلیل شناختی تمرکز شده که خود دارای سطوح و مراتب متعدد است؛ ازجمله ابعاد
فرهنگی ،انسانشناختی ،عرفانی ،روانشناختی ،و اجتماعی ...و در اینجا به یك نوع
خاص پرداخته میشود که کمتر در مطالعات ادبی بدان توجه شده است؛ یعنی بعد
روانشناختی-اجتماعی که تا حد زیادی با محتوای این حكایات تناسب دارد .برای
تحلیل سعی شده است که با در نظر گرفتن این حكایات در قالبهای تعاملی گفتمان
اجتماعی از اصول مبنایی این حوزه بهره برده شود.
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 .2پيشينة پژوهش
این پژوهش قصد ندارد به پژوهشهای روانشناسی اجتماعی یا مقاالت و کتابشناسی آن
در حوزه های غیرادبی بپردازد .کاربرد مبانی این علم در عرصه نقد و مطالعات ادبی به
پژوهشی مسبوق نیست .البته در حوزة نقد ادبی ،پژوهشهای صرفاً روانكاوانه  -مبتنی بر
نظریة افرادی چون فروید و یونگ برای کاوش ریشههای روانی و درونی رفتار افراد با
منشأ ناخودآگاه  -یا صرفاً جامعهشناسانه – مبتنی بر تأثیر متقابل میان اثر ادبی و جامعه
و جریانهای آن مثل مارکسیسم  -فراوان انجام شده است .بر اساس عوامل شناختی
خاص این حوزه نقدی نیست و این تحقیق در نوع خود جدید است .در نقد
روانشناسی اجتماعی ،رفتارهای اجتماعی معمول یا غیرمعمول افراد با دالیل و
انگیزه های روانی و شناختی کانون توجه است و متن ادبی به لحاظ اینكه عرصه بیان و
نمایش این رفتارهاست ،محتوای نقد قرار میگیرد .بدیهی است متنی این امكان را
خواهد داشت که از توان هنری ،اصالت و سندیت قوی بهمنظور باورپذیر کردن این
رفتارها برخوردار باشد .دانش روانشناسی اجتماعی ،که به درک و ارزیابی رفتارها و
تأثیرپذیری آنها از افراد و موقعیتهای اجتماعی میپردازد ،جوان است .با اینكه
افالطون فكر «خِرد جمعی» را مطرح کرد و مفاهیمی چون تسهیالت اجتماعی در اواخر
قرن هجدهم میالدی به میان آمد ،پس از جنگ جهانی دوم بود که پژوهشها در زمینة
روانشناسی اجتماعی آغاز شد .تا پیش از سال  1800م .نگرشی پژوهشی به این علم
نبوده و قبل از آغاز قرن بیستم نیز هیچ کتابی در این زمینه نوشته نشده است ،تنها از
سال  1930این علم با تكیه بر نظریات کورت لوین تا حدودی شكل فعلی خود را
گرفت (صلیبی ،1377 ،ش  .)12وحشتی که از نسلکشی یهودیان (هولوکاست) به وجود

آمده بود ،پژوهشگران را واداشت که به مطالعه تأثیرات اجتماعی ،همنوایی و اطاعت
بپردازند.
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 .3روش پژوهش
در این تحقیق به دو جنبه ادبی و علمی اثر پرداخته شده است؛ چراکه هیچ هنری نیست
که یكسره از واقعیت بیرونی (ادراک) بیگانه باشد و هیچ علمی نیست که از واقعیت
درونی (عاطفه) در آن خبری نباشد و تمایز قطعی میان علم و هنر در همة موارد به طور
کل شدنی نیست (ارشاد .)38 :1393 ،حكایات نخست از جنبههای گوناگون مكاتب ادبی
و سپس در قالب گفتمان تكوینیافتة تعاملی در سطوح گوناگون شناختی ،عاطفی،
زیباییشناختی و پدیدارشناختی بررسی ،و به نكات برجسته آنها اشاره میشود؛ سپس
بعد روانشناختی اجتماعی با تأکید بر فرایند اقناعی مورد تحلیل قرار میگیرد .ادراک
اجتماعی در ادبیات داستانی در واقع همان رازگشایی علمی رفتارهای مرموز و مبهم
افراد است .با توجه به نشانهها یا اشارات کالمی و غیرکالمی ،که از این گونه رفتارها
کسب میشود ،می توان احساس فعلی افراد و نیز وضعیت خلقی پایدار آنها را درک
کرد؛ در این پژوهش با تلفیق ویژگی و طرز فكر فردی شخصیتها و تحلیل وضعیت
حاکم بر فضای زمینهای داستان (کارکرد شناختی) و نوع و چگونگی اثربخشی گفتار و
کنش متقابل آنها بر همدیگر (عاطفی) به تأثیراتی پرداخته میشود که محیط و تعامالت
اجتماعی بر نگرشها و رفتارها میگذارند.
از میان عوامل تحلیل روانشناختی اجتماعی شامل پرخاشگری ،قدرت و نفوذ
اجتماعی ،همرنگی ،دگرگونی نگرشها ،متقاعدسازی و پیامدهی ،جاذبة بینفردی (مانند
دلبستگی ،دوستی و عشق) ،رهبران و رهبری و رفتارهای اجتماعی زن و مرد (رک:
رحمتی ،)1371 ،دو عامل مناسب دیده شد که در مورد دو دسته از حكایات در باب
زنان-یعنی زنان پارسا و زنان خردورز -به کار رود :یكی تحلیل مراحل منظم شناختی
رفتار بین زن و مرد با تأکید بر خشونت مرد و مهربانی زن که برای حكایات دربارة
زنان پارسا و نیكوسیرت انجام شد و دیگر تحلیل توانایی اقناعی (متقاعدسازی و
پیامدهی) شخصیت زن که برای حكایات در باب زنان زیرک و خردمند مصداق پیدا
کرد.

تحليل روانشناختي-اجتماعي جوامعالحکايات و لوامعالروايات عوفي
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 .4معرفي جوامعالحکايات و لوامعالروايات
این کتاب و به اعتباری دایرهالمعارف ،مجموعهای ارزشمند و عظیم از حكایات و
روایات ادبی و تاریخی متنوع به زبان پارسی ،و به چهار بخش تقسیم شده و هر بخش
نیز مشتمل بر بیست و پنج باب است .مطالب چهارگانه جوامعالحكایات ،که از سبكی
روان و ساده برخوردار است و از این حیث تضاد چشمگیر و روشنی با لبابااللباب
دارد به شرح زیر است:
الف ) در معرفت کردگار ب) در اخالق حمیده ج) در اخالق مذمومه د) در اقوال
عباد و عجایب بحار و بالد و طبایع حیوانات
نظر به اینكه عوفی مطالب و مضمونهای این کتاب را از ماخذی به دست آورده که
بیشینه آنها از میان رفته است ،میتوان از لحاظ ادبی و تاریخی اهمیت افزون و ارزش
بسیاری برای این اثر قایل شد .درواقع ،به همین دلیل بوده است که این کتاب در
روزگاران بعدی از سوی شمار زیادی از نامآوران عرصه فرهنگ و ادب همچون منهاج
سراج جوزجانی ،نویسنده کتاب طبقات ناصری ،زکریا بن محمود قزوینی ،نگارنده
کتاب آثارالبالد و اخبارالعباد و حمداهلل مستوفی قزوینی ،مؤلف کتابهای تاریخ گزیده و
نزهتالقلوب ،مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
در جزء دوم از قسم سوم کتاب ،چهار باب به حكایاتی دربارة زنان اختصاص دارد
که هر یك موضوع خاصی را محور خود قرار داده که عبارت است از:
 )1در ذکر زنان زیرک و خردمند و لطایف اقوال ایشان
 )2در ذکر زنان پارسای نیكوسیرت
 )3در ذکر زنان ناپارسا و ناحفاظ
 )4در مكرهای زنان و حكایت کیدهای ایشان
حكایتهای این کتاب در وهلة اول همچون رازی جلوهگر میشود؛ در آنها چیزهایی
گفته و انجام میشود که ما انتظارش را نداریم و انگیزههایی در پس پشت این رفتارها
هست که قادر به درک آنها نیستیم و بهتدریج در روند آن متوجه میشویم که به دنیا با
چشمانی متفاوت از ما مینگریستهاند .این اثر از این رو دایرهالمعارف نامیده شده که
حكایات آن به گونهای شگفت گوناگون است؛ از بنمایههای غنایی گرفته تا عرفانی و
اخالقی و اجتماعی که در قالبهای گوناگون انتقادی و گاه هجوآمیز و طنزگونه آمدهاست؛

با این حال اثری نیست که بكلی طنز و انتقاد باشد.
در این مقاله تنها به بررسی و تحلیل حكایتهای دو باب اول ،یعنی حكایات در باب
زنان زیرک و خردمند و زنان پارسای نیكوسیرت ،پرداخته شده است تا موازین و
ویژگیهای خردورزی و پارسایی در زنان آن دوران دریافت شود .بحث دربارة دو باب
دیگر مجالی دیگر میطلبد و در این مقال نمیگنجد.
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 .5تحليل ادبي حکايات
ادب پژوهان ،حكایات کهن ایرانی را نوع ادبی خاصی با همین نام دانسته ،و ویژگیهایی
برای آن برشمردهاند؛ از جمله اینكه این حكایات قطع ًا فاقد ویژگیهای رئالیستی است.
بیان این مسئله نه با هدف نقض عقاید این منتقدان است بلكه بدین منظور است که با
بررسی موشكافانه تر این حكایات ،بتوان شناخت دقیقتری از آنها به دست داد و از
جنبههای کاربردیشان در زمینه های گوناگون پژوهشی سود جست .به رغم نظر برخی
منتقدان ،نشانههایی از واقعیتگرایی در غالب داستانهای جوامع الحكایات هست که به
آنها ارزش جامعهشناختی و فرهنگی میبخشد .افزون بر این ،تأکید بر شخصیت به
جای کنش و نیز نزدیكی زبان این حكایات به شعر تا حدی بازتاب مدرنیسم در
آنهاست .همچنین گرایش به هجو ،نمود گفتمانی ،و بینامتنیت نیز به جنبههای پست
مدرنیستی اثر اشاره دارد .در مجموع با نوع خاصی از حكایات روبهرو هستیم که ابعاد
گوناگون تحلیلی را برمیتابد که در اینجا به برخی از آنها پرداخته میشود:
 5-1ويژگيهاي رئاليستي

 5-1-1ذكر زمان :برخالف حكایات غیررئالیستی کهن ،که روایت آنها با عباراتی کلیشه
ای و بدون زمان ،مانند «در روزگار قدیم ملكی بود  »...و از این دست آغاز میشده
است ،حوادث بسیاری از داستانها در زمان خاصی رخ داده و دقیقاَ ذکر شده است؛
«آوردهاند که چون امیراسماعیل سامانی کار ملك و دولت را سامانی داد »...یا «آوردهاند
که در عهد امام ابوحنیفه (رض) .»...چنین آغازهای زمانمندی ذهن خواننده را در خأل
رها نمیکند بلكه به او امكان میدهد تا رخدادهای عینی را با واقعیتهای همان دورة
تاریخی بسنجد.
 5-1-2ذكر مکان :تعین محل رویدادها یكی دیگر از جنبههای واقعنمای این حكایات
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است به گونه ای که حتی برخی از آنها از متون معتبر تاریخی اقتباس و روایت شده
است« :در تاریخ خراسان مسطور است :چون نوبت امارت خراسان از رافع هرثمه به
امیر ابوشجاع احمدبن  »...یا «آوردهاند در آن وقت که فضل معاذ امیر نیشابور بود و
امارت جمله خراسان او را بود ،قحطی عظیم بیحد افتاد .»...همانطور که مشهود است،
مكان در این روایت عنصری کارکردی است.
 5-1-3شخصيتهاي متفرّد :بسیاری از شخصیتها در حكایات افرادی معین و شناخته
هستند و از این رو ،ویژگیهای منحصر به فرد دارند که مانع گرایش داستان به تیپهای
مطلق سیاه یا سفید می شود .این شناسندگی به شخصیت عمق روانی میبخشد و او را
از ایستایی به پویایی و تحول سوق میدهد« :ابوعبداهلل حكایت کرد که روزی به
خدمت امیرالمؤمنین مأمون بودیم و  »...یا «آوردهاند که عیسی (ع) روزی بر  »...یا
«آوردهاند که دیمقرودس حكیم را پسری کشته شد.»...

 5-1-5ساختار تکخطي زمان :زمانمندی در این روایات از الگوی تقویمی زمان
پیروی میکند که از ویژگیهای برجستة داستانهای رئالیستی است؛ یعنی زمان همواره در
مسیری مشخص و واحد رو به جلو دارد و از بازگشتهای گاه و بیگاه به گذشته یا
انفصال و توازی رویدادهای متعدد خبری نیست؛ چراکه عینیتمندی از یك سو و
ساختار برش ی آن از سوی دیگر مانع هرگونه دخالت فردی و پیش و پسروی
لجامگسیخته در آن میشود.
 5-1-6راوي سوم شخص ناظر (بيروني) :راوی در حكایات غالب ًا حكم گزارشگر و
توصیف کنندة رویداد را دارد .در داستانهای واقعگرا هیچ گاه راوی به ذهن شخصیتها
وارد نمیشود و جزئیات افكار آنها را در روایت خود نمیکاود و تنها واقعیتهای عینی و
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 5-1-4شخصيتهاي طبقه متوسط و پايين :وجود شخصیتهای فرودست چون خادمان
و کنیزان و اهالی حرفه و اصناف در کنار اشراف و ملوک و وزیران موجد تنشهای
طبقاتی و تصویرگر دنیایی واقعی از محنتها و رنجها یا رفاه و آسایش است؛ نه دنیایی
خیالین و فارغ از هرگونه کشمكش و درگیری طبیعی در روابط گوناگون میان افراد؛
بدین ترتیب ،وجه تأثیر و جهتمندی رویدادها و تعامالت انسانی در شكلگیری باورها
و تغییر رفتارهای شخصیتها قوت بیشتری مییابد.

مشهود را بیان می کند بدون هیچ گونه قضاوت یا کم و کاست .واقعیت در همین
الیههای عینی برای همگان قابلدسترس است و از این طریق خواننده میتواند به
فراخوانش ذهنی الیههای ناآشكار آن دست یابد .در اینجا راوی گاه بیواسطه داستان را
از زبان خود حكایت میکند یا به واسطة راوی اول شخص یا سوم شخص دیگر یا
صدای شخصیتها را تابعی از صدای خود میکند و گونههای تلفیقی میآفریند؛ «اصمعی
گوید :روزی در بازار بغداد میرفتم.»...
 5-1-7رويدادهاي طبيعي و غيرتصادفي :از آنجا که این حكایات بازنمود لحظهای از
زندگی واقعی شخصیتها است ،از موجودات خیالی و غیرواقعی یا حوادث بدون دلیل و
تصادفی خالی است که بر سیر داستان تأثیرگذار باشد و همانطور که آمد ،شخصیتها و
رخدادها تا حد زیادی نه تنها واقعی هستند بلكه صبغه تاریخی و مستند و شناختهشده
دارند.
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 5-1-8پيرنگ موجه :رویدادها از منطق علت و معلولی پیروی میکند و بیشتر
حكایات مبتنی بر هرم فرایتاگ ،1منتقد آلمانی سده  ،19دارای ساختار سهبخشی آغاز-
اوج-پایان است؛ اما این حكایتها ویژگیهای منحصربهفردی از این حیث دارد :بررسی
فرم و شكل حكایات به روش مردم شناس روس ،والدیمیر پراپ)1895-1970( 2
نشان میدهد که به دلیل کوتاهی حكایات در مقایسه با داستانهای عامیانه مورد تحقیق
او ،توالیها محدودتر و ثابت است اما کنشها و معناها در آنها به اندازة زندگی افراد بشر
متفاوت است .تنوع بیش از حد و فراوانی کنشهایی که میتواند در درون خویشكاری
واحد قرار گیرد ویژگی ممتاز این حكایات است و از این رو جنبة برجسته در مناسبات
جانشینی است نه همنشینی (رک .پراپ)45 :1375 ،؛ به بیانی ،این حكایتها آموزههایی در
قالب داستان است که عنصر اصلی آنها گفته و مكالمه است؛ حتی در بسیاری از موارد
که کنشی باید صورت گیرد ،مكالمه جانشین آن میشود و گفتار کارکرد کنشی مییابد.
از این رو ،شاید بهتر باشد که نظر کلود برمون( 3م )1929.را در مورد ساختار نهایی
روایات بپذیریم که تقسیم بندی پراپ را مكانیكی خوانده و به جای کنشها بر شخصیتها
تأکید کرده است (احمدی .)170 :1370 ،دو گونه شخصیت فاعلی (انجامدهندة کنش) و
مفعولی (مقصد کنش) که بویژه در حكایات مورد تحلیل در این جستار بارز است و هر
روایت تبدیل مفعول به فاعل و بازگشت او به حالت مفعولی است :چنانكه در حكایت
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زن پیاده (عوفی ،)660 :1385 ،زن در ابتدا مفعولی است که کنش سؤال امیرالمؤمنین
مهدی متوجه اوست؛ سپس با پاسخ به سؤال ،وی به فاعلی تبدیل میشود که کنشش
متوجه امیرالمؤمنین مهدی است و باز با انعام و اکرام وی به مفعول کنش لطف و کرم
تبدیل می شود:

امیرالمؤمنین سؤال میکند (فاعل)←
(مفعول)←زن پیاده پاسخ میدهد (فاعل)←امیرالمؤمنین قانع میشود (مفعول)←امیرالمؤمنین
اکرام میکند (فاعل)←زن پیاده مورد اکرام قرار میگیرد (مفعول)
زن پیاده مورد سؤال قرار میگیرد

این قاعده ساده همان ساختار داللت متن ادبی در دیدگاه آلژیر گِرِماس– 1917( 4
 )1992است؛ وی داستان را تبدیل الف به ب میداند و آن را در حكم سخنی بسته
معرفی میکند که معنای آن از هریك از جملهها به دست نمیآید بلكه مطابق با فرضیه
گشتالت ،معنای جملهها از معنای کلی متن به دست میآید (احمدی .)165 :1370 ،در این
حكایتها آنچه متن ادبی را تحت سیطره دارد ،دیدگاهها و نگرش افراد است که ارزشها
و معناهای متفاوت به کنشها میبخشد و چه بسا آن را دگرگون میکند؛ مثالً گاهی
مرگ را نوعی تولد یا بالعكس زندگی را مرگ تدریجی مینمایاند.
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 5-1-9زبان شفاف و ارجاعي :واقعگرایی مستلزم زبانی صریح و دور از ابهام و
کنایات پیچیده است ،همچنین کاربرد انواع مجاز و آرایههای کالمی مخل کارکرد
ارجاعی متن و داللت بالفصل آن بر دنیای بیرون است (پاینده)73 :1391 ،؛ اما نثر عوفی
و متون برگزیدة او به واقعیت وفادار است .هرچند تعلق حكایتهای اثر به دورههای
مختلف نثر پارسی تا حدودی از یكدستی آن کاسته است ،گزینش حكایات بر اساس
محتوا و مضمون و دستهبندی آنها از حیث شمول آموزههای فرهنگی و اجتماعی خاص
تا حدودی بیانگر معیار برتری معنا بر لفظ در این مجموعه است .مجال اندک و
فشردگی ساختار آنها نیز راه را بر درازگوییها و خروج از قواعد رسایی و شیوایی متن
می بندد؛ با وجود این ،حتی در برخی موارد اندک استفاده از ویژگیهای بیانی و بدیعی
در این حكایات هیچ گاه بر سادگی و زودیابی نثر آن غالب نشده است .البته بسیاری از
آنها که به دوره های پیشتر مربوط است ،طبعاً این سادگی و وضوح را اوامدار سبك
زمانة خود است اما در کل ،غرض از جمع آوری و بیان آنها انتقال معنا و رواج فرهنگ
درست انسانی بوده است نه صرف ًا ارائه نمونههای نثر؛ چنانكه در حكایت ناطقی از زبان
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کنیزک میخوانیم« :سهل است ،اگر این کس اهل است ،چنان سازم که دل تو از این غم
پردازم( »...عوفی .)655 :1385 ،در این سخن موجز و مسجع ،برتری با معناست و الفاظ
در کمترین تعداد و بیشترین رسایی و قوت انسجام بیان شده است.
 5-2جنبههايي از مدرنيسم
 5-2-1تأكيد بر شخصيت :دو عامل محوریت موضوع ،که در این حكایات عامل

شناسندگی و دستهبندی آنها قرار گرفته است و تقدم معنا بر ساختار ،نشاندهندة غلبة
بیان حاالت و احساس و رفتار افراد و اهمیت آن در اصالت و رسالت حكایت است.
البته این ویژگی مرهون سرشت عمقی آن است که واقعیتهای فراوانی را در درون
کنشهای مشهود پنهان کرده است .از این رو ،خواننده در دریافت و فهم آن نقش فاعلی
و مؤثر ایفا می کند در عین اینكه جنبة واقعگرایی چندان تحت تأثیر قرار نمیگیرد.
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 5-2-2شعرگونگي :در چنین حكایتهای موجزی که امكان استفاده از فنون و
روشهای پیچیده و بنیادین در داستانهای بلند و رمان چون روایتگری ،نقل تكگویی،
روایت تكگویی و غیره وجود ندارد که زندگی درونی شخصیتها را نشان میدهد،
صرفاً از طریق زبان داستان امكان میپذیرد و مبتنی بر فنون سبكشناختی است؛ یعنی
گونهای از ایجاز شاعرانه که در اعماق ژرف آن عوالم ذهنی و روانی جریان دارد و به
بیان میریام آلوت 5از مهمترین ویژگیهای حكایتها زبان فخیم و رفیع آنهاست (آلوت،
 .)48 :1368این زبان فخیم از سادگی به پیچیدگی تمایل نیافته بلكه از بیمایگی عریان به
غنا و رسایی گراییده است.
 5-3ابعادي پستمدرنيستي
 5-3-1بينامتنيت :خالقیت ویژهای در ساختارهای بینامتنی حكایات وجود دارد؛ به
گونهای که نه تنها بر انداموارگی و کلیت متن خدشهای وارد نمیسازد بلكه وجه
ادراکی آن را تقویت میکند .استفاده از انواع ادبی گوناگون – همچون آیات ،احادیث،
اشعار عربی و فارسی ،امثال ،تمثیل و داستان  -...غالباً در نقطة عطف داستان یا تبیین
آن است که کارکرد اقناعی و تأثیرگذاری بر سوژه و مخاطب را افزایش میدهد و
هوشمندانه آن را مستند میسازد؛ همچنین نقش عاملی خواننده را در دریافت معنا
برجسته و مهمتر میکند؛ بدینترتیب ،سیالیت معانی را در پیوند تكههایی از متنهای
گوناگون در قالب گفتمان برقرار میسازد .هریك از این گفتمانها خود به دلیل کلیت و
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استقالل و فشردگی میتواند محمل معناهای فراوان باشد و با گسستی ناگهانی ذهن را
از فضای داستان رها کند و ساحتهای متفاوت را به روش قیاس یا تطبیق با هم درآمیزد.
آوردن قطعات به وجه قیاس و تشبیه در متن آثار یكی از شیوههای رایج اقناع در آن
دوران بوده که گویای الیة ایدئولوژیك خردگرایی در سبك است و زبان قاطع ،روشن
و صریح و بری از ابهام نیز مؤید آن است (رک .فتوحی.)1361: 390 ،

 .6وجوه گفتماني
این حكایتها را به دلیل شاخصهایی که بر شمردیم و در ادامه نیز به تحلیل آنها خواهیم
پرداخت ،چه برساختة امر اجتماعی بدانیم چه برسازندة آن ،ناگزیر از پذیرش تعریف
گفتمان برای آنهاییم؛ چراکه گفتمان بجز پراکتیس اجتماعی ،نخست شیوهای خاص
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 5-3-2هجوپردازي :این فن ادبی در داستانهای پستمدرن به مثابة ابزار انتقاد
وضعیت موجود و بیشتر به روش آیرونی – معنایی مغایر با ظاهر که در ادب فارسی
تعاریف گوناگون یافته است -استفاده میشود .جلوههای متعدد طنز ،که هجو از
بارزترین آنان است در جوامع الحكایات فراوان است؛ چراکه بر مدار انتقاد اجتماعی
میگردد .این ویژگی در حكایات در باب زنان پررنگتر است و از واقعیات ژرف درون
اجتماع نشئت میگیرد؛ چراکه ماهیت طنز بازگویی واقعیات به زبان هنری است که در
ادبیات فارسی این گونة ادبی چندان مجال ظهور نیافته است و باید همین اندک آثار
بهجامانده را ارج نهاد .از یك سو ،پیام این حكایتهای طنزآمیز و غالباً متمایل به هجو به
زمان وابسته نیست و از این رو بازتاب همة اعصار است .از سوی دیگر ،صراحتی که
در آنها و بویژه در نوع طنز وجود دارد ،دلیل کافی برای اصالت آنها است .طنز بدقت،
نقاط حساس و تعیینکننده را نشانه میگیرد و با منطقی خالف منطق معمول وارد
نظامها میشود تا واقعیتی را بیان ،و یا فهم تازهای ایجاد کند؛ بهعبارتی از قواعد امنیتی
آن نظامها بر ضد خودشان استفاده میکند؛ مثالً قاعدة نظام اخالقی این است که طرح
مسائل جنسی و ذکر زندگی جنسی افراد در سطح رسمی ممنوع است .پس طنز آن را
به صوری عمومی مطرح میکند (تجبر .)147 :1390 ،از این رو ،این نوع ادبی در
دریافت الیههای تودرتوی فرهنگها و آداب و سنتها مناسبتر مینماید .حكایت مرد
علوی و اعرابی که در ادامه تحلیل میشود از این نمونه است.

برای سخن گفتن دربارة جهان و فهم آن(یا یكی از وجوه آن) تعریف شده است
(یورگنسن ،ترجمه هادی جلیلی .)18 :1389 ،نوع خاص روایت و تعامل شخصیتها و کنشها و
نیز زبان متن و ارتباطی که با دنیای بیرونی و مخاطبان برقرار میسازد ،نشاندهندة
شاخصهای گفتمانی است که در زیر به برخی از ابعاد تحلیلی آنها اشاره میشود:
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 6-1حيث شناختي :از آنجا که این حكایتهای گفتمانی تكوینیافته است ،تعامل میان
دوطرف (گفتهپرداز و گفتهیاب) چه در درون متن و چه در ارتباط با بیرون بخوبی
نمودار است .فرایندی زبانی که حضوری پویا و جهتدار را در قالب تعامل گفتمانی
لحظه به لحظه متجلی میسازد و هدفش نهتنها ایجاد شناخت در مخاطب است بلكه
باور او را شكل میدهد و یا دگرگون و به عبارتی او را متقاعد میکند (رک .شعیری،
 .)1392حكایت یا داستانهای کوتاهی از این دست ،که چون خرق عادت و رهایی از
تكرار و روزمرگی و سربرآوردن سرزمینی عجیب از اعماق اقیانوس و بارقهای در
تاریكی رخ مینماید ،اندیشه را نه در تسلسل واژگان در زنجیرة خطی زمان برمیانگیزد
بلكه آن را در الیههای تودرتو و فضاهای پنهان و ناگشوده و عینیتنیافتة زبان به معنای
واقعی آن هدایت میکند؛ بدین ترتیب ،این حكایتها سیر مطالعات ذهنیتگرا را در
عرصة ادبیات هموار میکند و مبنایی ارزشمدار دارد که ساختاری بسته و منجمد نیست
بلكه با استفاده از عنصر حسی-ادراکی قوی و انعطاف و پویایی و تعامل به دنبال ایجاد
معناهای غیرمنتظر و نوبهنو است.
 6-2حيث عاطفي :بُعد عاطفی را باید در قالب نظام و فرایندی پیچیده و مبتنی بر
منطق دقیق و منسجم
خاص خود و با روشها و ابزار مناسب مطالعه کرد؛ یعنی به جای صرفاً پرداختن به
ویژگیهای روحی-روانی شخصیتها یا واژگان عاطفی ،جریان و روند عاطفی را از مبدأ
(شكلگیری) تا مقصد (تولید معنا) بررسی کرد .درواقع ،بعد عاطفی با بعد شناختی در
مواردی امكان همسویی دارد ...« :گفت ای ضعیفه از کجایی؟ گفت :از قبیلة طی.
پرسید :چگونه است که از قبیلة شما مثل حاتم دیگری نمیآید؟ گفت :امیرالمؤمنین در
دولت باقی باد .چگونه است که از مادر ایام مثل امیرالمؤمنین هرگز نمیزاید؟
امیرالمؤمنین آن جواب بپسندید و در حق او انعام و اکرام بسیار ارزانی داشت( ».عوفی،
 .)656 :1385اما آنچه بدان تمایز میبخشد ،تقابل آن با کنشهای داستانی است .کنشمندی
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حاکی از برنامهای روایی و طرحی ازپیش ریختهشده برای رسیدن از مبدأ خاص به
مقصدی معین و موردانتظار است؛ اما عاطفه در گفتمان ،حضوری جریانی و نوبهنو دارد
و شَوشی است .از این رو در درون ظاهر وقایع و رویدادها و الفاظ و قالبهای زبانی
ناپیوسته ،سیالن و جریان پیوسته و ممتد عاطفی در گذر است.

 6-4حيث پديدارشناختي :کالم اقناعی در این حكایتها ،زبانی صوری و نمادین
نیست و نهتنها عقالیی و منطقی است بلكه اغلب منشأ قدسی دارد و به سبب وجود
نابش در خود پایداری و دوام مییابد؛ چراکه با آنچه میگوید تناسبی آشكار دارد.
سخنی است که تصادفی و ناسره انتخاب و گفته نشده است تا صرفاً ادای هیجانات
درونی یا فعالیتهای انسانی باشد .چنین سخنی را نباید تنها به مثابة میراث گذشتگان دور
انگاشت و به آن نگریست ،بلكه در همهحال حاضر است و در پیوندی عمیق با اندیشه،
مخاطب را به کشف و شهود رهنمون میشود .این همان ویژگی فراخوانی زبان است
که بدان واسطه خود را مینمایاند (ر.ک .هایدگر1389 ،؛  75تا  .)80برخی دیگر همچون
فوکو و استاینرکوال نیز قائل به مرکززدایی از سوژه و خلق آنها در فرایند گفتمان
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 6-3حيث زيباييشناختي :امر زیبا از آغاز سرگذشت خود همیشه حاوی عناصر
وصفی و ارزشگذارانه بوده و به رغم نظریات و تعاریف گوناگون ،غالباً رضامندی و
تلذذ دربارة زیبایی ،گونهای تلقی عاطفی را دربرداشته است .به هر روی ،بسته به اینكه
زیبایی ،صوری انگاشته شود یا محتوایی مصداقها و تحلیلها و برداشتهای متفاوتی وجود
دارد (ر.ک .فیلیپ .پی .واینر :1385 ،ذیل نظریههای زیباییشناسی) .در زمینه حكایتها و قالب
گفتمانی آنها امر زیبا را آنجا میتوان یافت که همدستی صورت و محتوا و پیدایی زمینة
فضایی تأثیرگذار بر جریانات احساسی و شناختی و در نتیجه ،گسست از روند
عادیشده و تكراری پیشین ،موجد حس انگیزش ،خیزش و طغیان در سوژه و در
نهایت آرامش زیباییشناختی شود .چنین رویدادی در جوامع الحكایات قطعاً در نقطِة
عطف داستان مشهود است؛ یعنی همانجایی که دگرگونی عمقی و احساسی در
شخصیت ایجاد میشود و حكایت از حالت روایتشدگی و توصیف عالم خارج و
باورهای تثبیتشده به کنشمندی و شكست هنجارها و ادراک و احساس این شكست
دست مییازد و چیزی تازه و شگفت رخ مینماید که خألهای وضع فرسوده و خالی از
معنای پیشین را پر ،و از نو پیكربندی میکند.
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هستند .به بیان فوکو ،گفتمانها دارای قدرتی مولد است که پدیدهها ،لذت و ذهنیت را
ایجاد میکند ( .)see: Foucault, 1980: 119استاینرکوال نیز معتقد است« :خود دیگر از
زبان برای بیان خویشتن استفاده نمیکند؛ بلكه زبان است که از طریق شخص سخن
میگوید .فرد تحت نفوذ فرهنگ و زبان تغییر میکند» ()kvale, 1992:36؛ بدین ترتیب،
سخن اقناعی که در این حكایتها غالباً در جایگاه نقطة اوج واقع است ،هنگامی خود را
به مثابة چیزی حاضر در آگاهی فرد ارائه میکند که تحت تأثیر دو عامل قرار گیرد-1 :
زبانی ناب که آن را سخن میگوید و نه صرف ًا بیان میکند -2 .زیستمان یا وضعیت
بودن-در-آنجا که به آن حضور در لحظه معنا میدهد؛ یعنی خود زبان چنان حضور و
غیاب را در یك جا جمع میکند که تمایز میان آنها را در یگانگی بازمیگشاید و به هم
پیوند میدهد و بدین ترتیب ،خواننده در غیاب آنچه در داستان میگذرد در آن حاضر،
و با داستان یگانه است ...« :آن زن بر فور گفت :جَزاءً بِما کانُوایَعمَلون .مرد گفت:
راست گفتی این نعمتهای بهشتی جزای آنهاست که بخرند نه از برای آنها که بخورند»
(عوفی .)655 :1385 ،مبنای شكلگیری آگاهی در مفاهیم بیشماری است که در قالب کلمه
در ذهن پدیدار شده و زبان و سخن ،بنیادیترین عامل در به وجود آمدن اثر ادبی است؛
پس اثر ادبی از جهانی که در آن واقع است ،مستقل و منفك نیست؛ زیرا زبان محصولی
اجتماعی است .به نظر سیدنی نیز اثر ادبی به تقلید زندگی نمیپردازد بلكه خود زنده و
جاندار است (نقل از اولسن :1383 ،ص .)244-247صورت آشكار زبانی این حكایتها
خألهایی را در جای جای خود مینهد تا امكان درون شد خواننده را به عنوان یكی از
عوامل معنییاب فراهم آورد؛ به جای اینكه آن را ببندد یا بیش از حد درنگ و دیرش
ایجاد کند.
 .7ابعاد تحليلي روانشناسي اجتماعي
روانشناسی اجتماعی مطالعة نگرشها ،انگیزهها و رفتارهای تأثیرگذار یا تأثیرپذیر فرد در
گروههای اجتماعی ( )Webster, 2014یا به تعریفی دیگر ،مطالعة علمی رفتار افراد در
زمینة اجتماعی یا فرهنگی افراد است ( .)Encyclopedia Britannica, 1911این علم از
حداقل دو علم جدا یعنی روانشناسی و جامعهشناسی و نظریهها و چهارچوبهای هریك
از آنها تشكیل شده است .درک تفاوت بین روانشناسی اجتماعی و جامعهشناسی اهمیت
زیادی دارد .با وجودی که همانندیهای زیادی بین این دو هست ،امّا جامعهشناسی،

تحليل روانشناختي-اجتماعي جوامعالحکايات و لوامعالروايات عوفي

رفتار اجتماعی و تأثیرات آن را در سطحی گستردهتر در نظر میگیرد .همچنین،
روانشناسی اجتماعی را نباید با «خردمندی قومی» و نیز روانشناسی شخصیت اشتباه
گرفت؛ زیرا خردمندی قومی بر مشاهدات داستانگونه و تعبیرات ذهنی تكیه دارد .در
اینجا بهتر دیده شد که به جای شرح تجریدی موارد به معرفی آنها در ضمن تحلیل
چند داستان پرداخته شود تا جنبة کارکردی آن نمود بیشتری یابد .از میان عوامل تحلیل
روانشناختی اجتماعی ،که در روش پژوهش بدانها اشاره شد ،دو عامل مناسب دیده شد
که در مورد این حكایتها تحلیل شود :یكی تحلیل مراحل منظم شناختی رفتار بین زن و
مرد با تأکید بر خشونت مرد و مهربانی زن که برای حكایتهای در بارة زنان پارسا انجام
می شود و دیگر تحلیل توانایی اقناعی شخصیت زن که برای حكایتهای در باب زنان
خردمند مصداق پیدا میکند)3( .
 7-1تحليل دو حکايت دربارۀ زنان پارسا و نيکوسيرت

 7-1-1تحليل حکايت اعرابي (با تأكيد بر مراحل منظم شناختي خشونت مرد)

خالصة حكایت این است که اعرابیای زشتروی ،زنی صاحبجمال داشت و پیوسته
او را میزد .یكی پرسید :ای اعرابی ،رویی بدین زشتی که تو داری و زنی بدین خوبی
که یافتهای چرا شكر نمیکنی و او را میزنی؟ زن آواز میدهد که« :ای خواجه سرّ این
معنی چیز دیگری است .او کردار نیكو کرده است که مرا یافته است و من گناهی کرده
بودم که به دست وی گرفتار شدم؛ هر که به قسمت آفریدگار راضی باشد از هیچ
سختی نرنجد» (عوفی.)669 :1385 ،
6
بنابر نظریة جونز و دیویس  ،رفتار دیگران از ویژگیهای شخصیتی پایدار آنها
حكایت دارد؛ یعنی ما احتما ًال به استنباطهای متناظر دربارة رفتار افراد میرسیم؛ البته در
صورتی که ) 1 :رفتار مورد نظر آزادانه انتخاب شده باشد )2 .با اثرهای نامتعارف و
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این ویژگی همگانی است که افراد همواره به آن دسته رفتاری که مطلوبیت اجتماعی
کمتری دارد توجه بیشتری میکنند تا دستهای دیگر که مطلوب است؛ یعنی در مقام
قضاوت دربارة ویژگیهای شخصیتی همواره بر اساس رفتاری داوری میکنیم که چندان
رایج نیست؛ نه بر اساس رفتار معمولی و بهنجار که به رفتار دیگران شبیهتر است .از
این رو در حكایتهایی که در پی میآید ،پارسایی از لحاظ میزان مطلوبیت اجتماعی
سنجیده میشود.

شاخصی همراه باشد )3 .به لحاظ اجتماعی کمتر مطلوب باشد )(Gilbert, 1998؛ براي
مثال :در حكایت اعرابی زشتروی ،که زنی زیبا و صاحبجمال داشت ،رفتار مطلوب
و همسان آن است که اعرابی همسر زیبای خویش را دوست بدارد و با او به نرمی و
مالطفت رفتار کند؛ اما رفتار بد و خشونتآمیز آن اعرابی ،نامطلوب و برای بیننده،
صحنهای سؤالبرانگیز است.
الف) ابعاد شناختي رفتار اعرابي در تحليل اجتماعي-رواني
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در اینجا با استفاده از نظریة اسناد هارولد کِلی 7به بررسی علتهای درونی و بیرونی
رفتار و میزان همسانی و تمایز آن با رفتار اجتماعی پرداخته و سه عامل شناختی
همسانی ،همخوانی و تمایز ) (Kelley and Michel, 1980, 31, 457-501در این باره
بررسی میشود:
 آیا خشونت اعرابی از گونة رفتارهایی است که دیگر افراد جامعة او نیز انجاممیدهند؟ (همخوانی اجتماعی دارد)
 آیا او در محیطهای دیگر و با افراد دیگر نیز چنین رفتاری دارد؟ (با علتی درونیو همسان است)
 آیا در بعضی موقعیتهای خاص این رفتار از او سرمیزند؟ (علتی بیرونی و متمایزدارد)
اگر عوامل شناختی ذکرشده ،میزان بسیاری از همخوانی ،همسانی ،و تمایز را در
رفتار او نشان دهد ،نتیجه این است که در جامعة اعراب اینگونه رفتار با زنان شكلی
پذیرفته و عام است .اما اگر برای مثال همخوانی و تمایز کم اما همسانی زیاد باشد،
رفتار بد او ناشی از ویژگی درونی و فردی او خواهد بود.
البته ناگفته نماند که در تحلیل رفتارهای اجتماعی برخی منابع خطاهای بنیادی
دخیل است مانند سوگیری یعنی همان علل بیرونی بالقوه که جونز )(Jones, 1979: 398
مطرح میکند .در داستان اعرابی نیز سوگیری اینگونه ظاهر میشود که بخواهیم رفتار
پرخاشگرانه را به خطایی احتمالی نسبت دهیم که از زن در تعامل با مرد سر میزده
است که در این حكایت نمیتواند وجه چندانی داشته باشد.
ب) كاربرد تحليلِ شناختي رفتار

تحليل روانشناختي-اجتماعي جوامعالحکايات و لوامعالروايات عوفي
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با توجه به مضمون روایت می توان گفت رفتار بد و خشن همسر در این داستان به
احتمال قوی نشاندهندة همخوانی اجتماعی یا به عبارتی رفتاری رایج در میان افراد نیست؛
اما معلوم نیست که با علتی درونی و همسان است  -یعنی او ذاتاً فردی خشن و
بداخالق است و غالباً در موقعیتهای دیگر نیز رفتاری تند دارد -یا با علتی بیرونی و
متمایز است -یعنی تنها با همسر خود و در موقعیتهای خاص.
به هر حال ،چه این تحقیر به دلیل گناهی باشد که زن مرتكب شده و بهزعم خود
وی همسری با اعرابی عقوبت آن بوده است (علتی بیرونی و متمایز) ،چه به دلیل
انتخاب واکنش سكوت در برابر رفتار همواره بد وی (علتی درونی و همسان) یا هر
عامل روانشناختی دیگر مثل کمهوشی ،ناهنجاریهای کروموزومی ،یا نابسامانی عصبی
مغزی یا ناکامی که بنابر فرضیة خشونت-ناکامی یكی از علتهای آن است ،8زن اعرابی
نیز در ایجاد و تداوم رفتار نامطلوب همسرش سهیم است؛ چون این زن است که به
رغم آزردگی و نارضایتی ،صبوری در پیش گرفته و در برابر این وضعیت سكوت کرده
و در برابر همسر خشن و تندخوی خود مهربان و باگذشت و فرمانبردار بوده است.
گنجاندن این حكایت در باب زنان پارسا و نیكوسیرت با اینكه انتقادی طنزآمیز از
خشونت علیه زن است ،بر این نكته تلخ پا میفشارد که مالک پارسایی زنان ،مهربانی با
همسر و اطاعت از او بوده است؛ با هر وضعیتی و هرپاسخ و واکنش احتمالی که از
جانب مرد درپی بیاورد .از این دیدگاه ،نگرش کلی بر پایة سازواری زن با مرد استوار
اس ت و تلختر اینكه زن به هرروی برای اینكه خود را در رفتارش بدین شیوه مجاب و
قانع سازد و بتواند آن را با تمام سختی در پیش بگیرد ،نیازمند دلیلی منطقی بود و آن
دلیل چیزی نبود جز اینكه به گناهكاری خود و نیكوکاری همسرش یقین و باور داشته
باشد و تن دادن به خشونت را عقوبت برای خویش و حسنات و جمال و مهرورزی
خود را پاداش برای مرد بپندارد .این چنین طرز تفكری که هیچ اساس شرعی و منطقی
ندارد و حكم دین هم جز این نیست که زن پارسا قرین و همنشین مرد پارسا خواهد
بود و ازدواج به هیچ روی کیفر اعمال کسی تعریف نمیشود ،تنها از یك ذهنیت منفعل
و ناخودباور و تفكر قالبی مبنی بر حقانیت قهری مرد پدید میآید؛ نگاهی جنسیتی که
در طول اعصار تداوم یافته و هنوز در دنیای مدرن کنونی نیز تا حدودی صبغههایی از
آن در برخی جوامع مشهود است و به روح جهان تعلق یافته است.

 7-1-2تحليل حکايت زني خداشناس كه با وجود تنفر فراوان از شوهر خود او را چون
جان محفاظت ميكرد (با تأكيد بر مراحل منظم شناختي مهرباني زن)

همین نگرش مردباور نهفته در حكایت پیشین در حكایتی دیگر با مضمونی مشابه بیان
شده است .در این حكایت به گونهای خندهآور ولی واقعی ،مردی از رفتار پرمهر و
دوستی همسرش با وی در شگفت است و میخواهد دلیل آن را بداند .باوجود بیمیلی
زن به چنین سؤالی از او میپرسد« :ای زن تو در جهان هیچکس از من دوستتر
داری؟» و زن میگوید« :بدان که هیچ کس را در روی زمین دشمنتر ندارم چنانكه تو
را و دیدار تو به نزدیك من چنان است که مرد عاصی دیدار ملكالموت بیند ».مرد با
شنیدن این پاسخ زن متعجب شده میپرسد« :پس اگر چنین است چندین خدمت و
لطف و مراعات چرا تقدیم مینمایی؟» زن هم میگوید« :زیرا که بندی دیدم بسته بر
لوح محفوظ و بند خدای را جز خدای عزوجل کس نتواند گشاد؛ الجرم به حكم او
راضی شدهام» (عوفی.)668 :1385 ،
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الف) ابعاد شناختي رفتار زن در تحليل اجتماعي-رواني

در این حكایت نیز ابتدا سه عامل شناختی همسانی ،همخوانی و تمایز را در رفتار
شخصیتها میسنجیم:
 آیا رفتار زن از گونة رفتارهایی است که دیگر افراد جامعة او نیز انجام میدهند؟(همخوانی اجتماعی دارد)
 آیا او در محیطهای دیگر و با افراد دیگر نیز چنین رفتاری دارد؟ (با علتی درونیو همسان است)
 آیا در بعضی موقعیتهای خاص این رفتار از او سر میزند؟ (علتی بیرونی و متمایزدارد)
در این مورد نیز باید دید که آیا عوامل شناختی ذکرشده میزان زیادی از همخوانی،
همسانی ،و تمایز را در رفتار او نشان میدهد که در این صورت در جامعة اعراب بروز
این گونه رفتار از زنان شكلی پذیرفته و عام است؛ اما اگر برای مثال همخوانی و تمایز
کم اما همسانی بسیار باشد ،رفتار او ناشی از ویژگی درونی و فردی او خواهد بود.

تحليل روانشناختي-اجتماعي جوامعالحکايات و لوامعالروايات عوفي

ب) كاربرد تحليلِ شناختي رفتار

بنابر مضمون حكایت ،زن به سرنوشت خویش محكوم است؛ چراکه در لوح
محفوظ آمده اس ت ،اما مرد اختیار دارد که انتخاب کند و تقدیری حتمی برای او در کار
نیست .پرواضح است که ساختار اجتماعی آن زمان ،نشان از سوسیالیست سنتی و
نابرابری جنسی دارد (رک :نراقی .)265 :1390 ،نبود چنین حقی برای زن هنگام ازدواج
مشخص است؛ یعنی زن به رغم تنفر به ازدواج تن داده که البته این امر هیچ نتیجة
خوبی را عاید مرد نكرده است .بازتاب این امر در دنیای کنونی نیز مشهود است و حتی
نویسندگان کتابهای درسی تا حدی آگاهانه در تكوین هویت جنسیتی دختر و پسر به
اصل خویش بازگشته ،به کمرنگ کردن هویت جنسیتی ناپرورده دختران اقدام کردهاند
(شیخاوندی.)1385 ،

می بینیم که بر این اساس از سویی زن پارسا زنی است که در مقابل مرد خود تسلیم
بیقیدوشرط باشد و از سویی دیگر به گونهای تصویر شده است که گویی عفت و
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در این حكایت مشخص است که زن برای رفتار خود علتی درونی و همسان ندارد؛
پس او ذاتاَ فردی منفعل و تسلیمشونده نیست و نمیتوان رفتار او را ناشی از غلبة
طبیعت اخالقی او دانست .همچنین این طرز رفتار از گونة رفتارهایی نیست که دیگر
زنان جامعة او نیز انجام میدهند (همخوانی اجتماعی ندارد) یا دستکم مردی با
ویژگیهای شخصیت حكایت توقع چنین رفتاری را به طور طبیعی ندارد و همین امر
تعجب وی را برانگیخته و او را به پرسش واداشته است؛ پس نتیجه این است که زن در
موقعیت ویژه و با علتی بیرونی و متمایز به این رفتار متمایل شده است.
بنابر دستهبندی عوفی و گمان شخصیت زن داستان ،پارسایی زن و نیكوسیرتی او در
چگونگی رفتار و تعامل با همسرش ارزیابی میشود .زنی که به هر روی شوهرش را
بپذیرد ،حتی اگر هیچ علقه و حس واقعی درونی نسبت به او نداشته باشد ،رفتاری
دیگرگونه و ناهمسو با عاطفه و میل انسانی خود در پیش گیرد ،زنی پارسا به شمار
می رود؛ زیرا تسلیم حكم خداوند در لوح محفوظ شده است که نشاندهندة اعتقاد به
جبر و سرنوشت حتمی در ازدواج است .کالم اقناعی در اینجا با آگاهیبخشی ،ذهنیت
مرد نسبت به مهربانی زن را شكل میدهد .مرد داستان این واقعیت را نمیپسندد و به
جبر در ازدواج و سرنوشت حتمی اعتقادی ندارد .او عشق حقیقی و راستین زن را
ترجیح میدهد و از این رو بیدرنگ زن را بهرغم رفتار مهرآمیزش طالق میدهد.
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پارسایی او با عشق جمعشدنی نیست و عشق مقولهای است که برای جنس زن مفهومی
متفاوت از معنای آن برای جنس مرد دارد و در مورد زن پذیرفته و مطلوب نیست؛
همچنین سكوت زن در برابر مرد ،تا وقتی این سؤال در ذهن مرد ایجاد نشده و او را
وادار به بیان نكرده است ،نشاندهندة فرهنگ غالب آن زمان در بروز ندادن احساسات و
عواطف و خودداری از بیان و آشكارسازی آن میان همسران بویژه از سوی زنان است.
در این حكایت دو پدیدة شناختی رخ داده و تغییر در نگرش و به تبع آن تغییر در
رفتار را موجب شده است :نخست اینكه زن به خواست مرد از حقیقت درون خود
گرچه به قیمت ناراحتی شویش پرده برداشته است و دوم اینكه مرد به لحاظ عاطفی
متحول شده و به نادرستی این ازدواج پی برده و از او دست کشیده است .این دو رفتار،
خشنودی و آمرزش الهی را در پی آورده که به گونهای ضمنی تأییدی است بر نادرستی
محبت ظاهری و غیرواقعی زن به همسر خود نزد خداوند؛ پس در این داستان ،خالف
داستان قبلی شناخت اتفاق افتاده و تغییر حادث شده است .سویة عاطفی رفتار مرد در
درجة نخست خودخواهانه و در درجة دوم خداخواهانه است ،اما سویة عاطفی رفتار
زن در درجة نخست دیگرخواهانه و در درجة دوم خداخواهانه بوده است که همان
تصور قالبی غلبة خودخواهی در مردان را بازمینماید؛ چرا که انعطاف زن در مهرورزی
به مرد با تمایالت درونی ناهمسو است و گونهای جبر در آن مشاهده میشود؛ اما
انعطاف مرد در تغییر رفتارش با زن و رهاکردن او با تمایالت درونی او همسوست.
 7-2تحليل دو حکايت دربارۀ زنان زيرک و خردمند و لطايف اقوال ايشان

چنانكه آمد در باب پارسایی زنان مصداقها نشاندهندة این بود که پارسایی تاحدی تابعی
ال تابع جنسیت افراد
از جنسیت است؛ اما مصداقهای خردورزی و نمودهای آن گویا کام ً
نبوده است؛ شاید بدان دلیل که حكم خرد ذاتاً اینگونه و همهپذیر است و قاطعیت
دارد؛ با وجود این در داستانها خردورزی زنان بیشتر مبتنی بر چگونگی تعامل و رفتار
او با شوی ،صاحب یا مردی دیگر بیان شده و نگاه جنسیتی از این زاویه به گونهای بر
داستان ها حاکم است .در فضای کلی داستانها برتریجویی مردان به هر شكل ممكن
بارز است؛ مثالً فرعون در برابر همسر خود و دیگران ادعای خدایی میکند که پدیدار
شدن برص بر اند ام او در مقابل همسرش دال بر بی اساسی ادعا و بطالن دعوی او و
تحقق یگانگی ذات حق میشود.

تحليل روانشناختي-اجتماعي جوامعالحکايات و لوامعالروايات عوفي

 7-2-1تحليل حکايت مرد علوي (با تأكيد بر توانايي اقناعي شخصيت زن داستان)

متقاعدسازی به فرایند تغییر نگرش اطالق میشود و ارتباطات اقناعی دارای ویژگیهایی
است که یكی از آنها منفعت یا دفع خطر است؛ چراکه ذات و جوهره انسان بر
منفعتطلبی سرشته است و همه تحرکها و تالشهای انسانها برای کسب منفعتی یا دفع
خطری است  .برای فرایند اقناع پنج طرحواره شناخته شده است )1 :طرح محرک (شیوه
تكرار و مجاورت)  )2طرح شناختی (ارائة حقایق معقول)  )3طرح انگیزشی (ایجاد میل
و انگیزه)  )4طرح اجتماعی (هماهنگی با نگرشهای فرد در گروه)  )5تحریكپذیری
9
عام افراد.
از میان این طرحوارهها ،طرح شناختی نسبت به ارتباطات اقناعی برداشتی با
جهتگیری پیامی است .شعار این طرح این پیام است :بگذارید واقعیتها خود سخن
بگویند (بینگر .)101 :1376 ،طرح شناختی اغلب شامل قضاوت است .قضاوت نیز در
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نكتة دیگر اینكه این حكایات نشاندهندة اختصاص خردمندی به گروههای خاص
اجتماعی بوده است؛ چراکه زنان خردورز ،بیشترشان در مقام پادشاه و از صاحبان دولت
و مقام ،کوشكنشینان و تاجران نمایان شدهاند یا از خاصان و نزدیكان امیران به شمار
میرفتند ،یا اگر چنین نبودهاند به دلیل خردورزی و فرزانگی مقبول و محبوب افتاده و
دولتها و تشریفها و انعام و اکرام یافتهاند یا از قید کنیزی رها و شایستة تبجیل و تعظیم
شدهاند .اما مسئلة مهم در این حكایتها این است که بهترین دولت و سعادت برای یك
زن خردورز برخورداری از عشق مرد و قبول از جانب وی به عنوان معاشر و همسر یا
هرگونه قرب و نزدیكی به او بوده است که از موارد قابلپژوهش از نظر روانشناسی
اجتماعی آن عصر است.
جدای از دو موردی که ذکر شد و به جنسیت و طبقة اجتماعی شخصیتها مربوط
می شد ،نكته سوم و موضوعی که محور نقد و تحلیلِ شناختی ما در این جستار را
تشكیل می دهد ،این است که در این حكایتها ،زنان خردورز قدرت اقناعی زیادی دارند
و خرد آنان در قالب سخنان قانعکننده و دگرگونساز بیان شده که تمام جذابیت داستان
و نقطة اوج آن را متضمن است .از این رو ،بررسی نوع کالم اقناعی آنان و ویژگیهای
روانشناسی اجتماعی از این حیث و ارتباط آن با شخصیتها و گروههای اجتماعی در این
حكایات بسیار جالب توجه و حایز اهمیت است.

برگیرنده مقایسهای میان دو یا چند موضوع ،فكر یا معیار است .وظیفه پیامگذاری که از
شخص میخواهد تا به قضاوت دست بزند این است که از چهارچوب مرجعی که
شخص احتماالً استفاده خواهد کرد آگاه شود .بسته به مورد یا فعالیتی که مدنظر است
شاید پیامگذار بتواند در این چارچوب مرجع اثر بگذارد (همان.)11 ،
حكایت مرد علوی یكی از نمونههای هجوآمیز و بسیار تند است که برخی از این
عوامل در قالب آن قابل بررسی است .حكایت از این قرار است که مردی علوی از زنی
درخواستی نامشروع و او را تهدید میکند .اما زن از او میپرسد که اگر فرزندی از این
رابطه در میان آید ،چه خواهد بود .مرد میگوید خوب مسلم است او نیز علوی خواهد
بود .زن با زیرکی پاسخ میدهد که مگر تو از آن علویانی که چنین درخواستی میکنی.
مرد علوی با شنیدن چنین سخنی نادم و شرمنده میشود و زن نجات مییابد (عوفی،
.)682 :1386
الف) شناسايي عوامل مربوط به اشخاص
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 شخصیت مرد این حكایت علوی است (برتری گروهی دارد)؛ بنابراین نگرش وانتظارات عموم نسبت به وی در جامعه متفاوت است(.همین امر پیشداوریهایی را در
اذهان مخاطبان برمیانگیزد).
 وی همچنین مردی ثروتمند ،و به همین دلیل محترم و مقبول است. شخصیت زن این حكایت باجمال است اما هیچ امتیازی و تعلقی به گروه خاصیندارد.
این ویژگیها ،که در مورد اشخاص برشمرده شد ،فرایند اصلی داستان را تحت تأثیر
قرار می دهد که بر تغییر نگرش مبتنی است .هرچه جایگاه اجتماعی فردی که نگرش و
رفتار او تغییر میکند باالتر باشد یا برعكس وجهة اجتماعی فردی که این تغییر نگرش
را ایجاد میکند ،ضعیفتر باشد ،فرایند اقناع به پایة استداللی محكمتر نیاز خواهد
داشت.
ب) شناسايي ابعاد رفتاري فرايند تغيير نگرش

درخواست نامشروع مرد علوی (رفتاری ناهمخوان با رفتار اجتماعی). تهدید زن به کشته شدن در صورت تن ندادن به خواستة وی (رفتاری ناهمخوانبا رفتار اجتماعی) (ضرر).

تحليل روانشناختي-اجتماعي جوامعالحکايات و لوامعالروايات عوفي

نمودار  .1رابطة نگرش با عوامل سهگانهاش
نگرش

رفتار

عاطفه

شناخت
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 خودداری زن و مقاومت وی حتی در برابر تهدید (علتی درونی و همسان؛مقاومت).
 استدالل زن که با توانایی شناختی بسیاری همراه است و موجب تغییر نگرش مردمیشود (قدرت اقناعی).
 تغییر رفتار مرد در جهت مطلوب برای جامعه و مذهب (دفع ضرر).زن در این حكایت برای صیانت خود در وضعیتی که به گونهای حاد نمایانده شده
است باید به بنمایههای قوی شناختی متوسل گردد .وی از ویژگی بارز شخصیت مرد
علوی ،که همانا علوی بودن وی است ،بهره میجوید و بسیار مستدل و سنجیده نگرش
وی را تغییر میدهد و رفتارش را متحول میکند .بنابر نظریة مك گوایر 10و پاپا
جورجیس 11بیشتر افراد باورهایی دارند که در معرض چالش قرار نگرفته است و
هنگامی که به این باورها حمله میشود ،ممكن است به آسانی تغییر کند؛ زیرا فرد
عادت ندارد که به دفاع بپردازد ) .(McGuire & Papageorgis, 1961: 330در اینجا
عادت داشتن به مفهوم آمادگی و توانایی دفاع است و فرد به دلیل اینكه انتظار چنان
رویدادی را نداشته است ناگزیر به پذیرش آن میشود؛
بدین ترتیب ،محور قرار دادن تجربة بالواسطة ذهنی مرد علوی از اصل و نسب
خویش از عناصر اساسی در این فرایند است؛ چراکه یافتن محور استدالل ،که پایة
فرایند اقناعی است به تغییر نگرش منجر میشود .در اینجا تنها پرسش و پاسخ کوتاهی،
که بین آنها رد و بدل میشود ،ذهن علوی را به گونهای عاطفی درگیر حل معادلهای
منطقی میکند که پاسخ ناگزیر آن خدشهدار شدن احترام و عزت اوست؛ بدین گونه
تمام راهحلها در این معادله به یك پاسخ منتهی میشود؛ لذا باید وارد آن معادلة منطقی
نشد تا از نتیجة حتمی آن دور ماند .این همان بعد عاطفی نگرش است که تحریك آن
در پی عامل شناخت موجب تكمیل فرایند اقناع و بروز رفتار به گونهای دیگر میشود؛
یعنی انگیزش شخصیت فرد .در کل ،نگرش دارای سه بعد با رابطهای چنین است:

این عوامل در تعاملی سهگانه هستند و مثلث نگرش را تشكیل میدهند .هیچ
رفتاری نیست که هرقدر هم عقالنی باشد ،واجد عوامل عاطفی به عنوان محرک نباشد
ت
و بالعكس نمیتوان شاهد حاالت عاطفی بود مگر اینكه ادراک یا فهم ،که ساح ِ
شناختی آن حاالت را تشكیل میدهد در آنها مداخله دارد (کاویانی ،1377 ،ش  ،16ص)7
همچنین ابعاد نگرش دارای تناسب سطح است .اگر بعد شناختی عمیق و ریشهدار
باشد ،بعد عاطفی هم قوی و شدید خواهد بود و آمادگی روانی فرد برای رفتار مناسب
12
نیز بیشتر میشود (همان).
حكایتهای بسیاری در جوامعالحكایات نقل شده که بازنمود قدرت تغییر نگرش و
به تبع آن تغییر رفتار در جهت مطلوب است و در تحلیل به روش روانشناسی اجتماعی
کاربرد دارد.
 7-2-2تحليل حکايت سيده و محمود غزنوي (با تأكيد بر توانايي اقناعي سيده شخصيت
زن داستان)
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در حكایتی دیگر همین نظام و طرز اقناع با مضمونی دیگر طرح شده است .حكایت از
این قرار است که در ری زنی سیواند سال پادشاه بوده به نام سیده ،زن فخرالدوله ،که
پس از فوت همسرش مملكت را به دست میگیرد .سلطان محمود غزنوی چون خبردار
میشود ،نزد وی رسول میفرستد که «باید خطبه و سكه به نام من کنی و خراج دهی
وگرنه بدان دیار میتازم و دولت تو برمیاندازم ».سیده در جواب رسول میگوید:
«سلطان محمود را بگوی که تا شوی من ،فخرالدوله در حیات بود ،مرا این اندیشه بود
که نباید که تو قصد دیار من کنی ،اما چون او به رحمت ایزدی پیوست و ملك به من
رسید ،آن اندیشه بكلی از دل من برخاست که با خود اندیشه کردهام که محمود
پادشاهی بزرگ است و این قدر داند که این چنین پادشاهی را به جنگ زنی نباید رفت.
اکنون محاربت تو را آمادهام ،اگر از تو به هزیمت شوم ،مرا عاری نبود که گفتهاند گریز
از چو تو پادشاه ننگ نیست .اما اگر تو از من شكسته شوی ،عاری عظیم باشد و مرا
فخری که خلق تو را مالمت کنند که از زنی منهزم شد ».چون این جواب به سمع
سلطان رسید ،هرگز ذکر عراق نكرد و به دها و کفایت آن زن ملك را از خصمان
مصون ماند (عوفی 644 :1386 ،تا .)646

تحليل روانشناختي-اجتماعي جوامعالحکايات و لوامعالروايات عوفي

الف) شناسايي عوامل مربوط به اشخاص

 شخصیت مرد این حكایت محمود غزنوی پادشاه است (برتری گروهی دارد)؛بنابراین نگرش و انتظارات عموم نسبت به وی در جامعه متفاوت است( همین امر
پیشداوریهایی را در اذهان مخاطبان برمیانگیزد).
 وی همچنین پادشاهی کشورگشا و فاتح است و به همین ویژگی معروفیت وشهرت دارد.
 شخ صیت زن این حكایت نیز پادشاه است (برابری قدرت و موقعیت) اما به هیچویژگی خاصی شهره نیست.
این ویژگیها ،که در مورد اشخاص برشمرده شد ،فرایند اصلی داستان را تحت تأثیر
قرار میدهد که بر تغییر نگرش مبتنی است .همانطور که گفته شد ،جایگاه اجتماعی
باالی فردی که نگرش و رفتار او تغییر میکند یا وجهة اجتماعی ضعیف فردی که این
تغییر نگرش را ایجاد میکند فرایند ،اقناع را به پایة استداللی محكمتری نیازمند
میگرداند.
ب) شناسايي ابعاد رفتاري فرايند تغيير نگرش
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 دستور محمود غزنوی به پیروی و فرستادن خراج و خطبه خواندن و سكه زدن به13
نام او (رفتاری ناهمخوان با رفتار اجتماعی)
 تهدیدشدن سیده به تاختن و برانداختن ری در صورت تن ندادن به خواستة وی(رفتاری ناهمخوان با رفتار اجتماعی ضرر)
 خودداری سیده و مقاومت وی حتی در برابر تهدید حمله (علتی درونی و همسانمقاومت)
 استدالل سیده که با توانایی شناختی بسیاری همراه است و موجب تغییر نگرشمحمود غزنوی میشود (قدرت اقناعی).
 تغییر رفتار محمود غزنوی در جهت مطلوب برای پادشاهی و مملكت ری (دفعضرر)
در این حكایت فرایند متقاعدسازی از جانب سیده با توسل به دو ویژگی مهم و
برتر محمود غزنوی صورت میگیرد که یكی جنسیت وی و دیگری قدرت پیروزی و
فتح اوست .این ویژگیها با بینش مقام و اعتبار ،از سویی نفوذ و قدرت اجتماعی
شخصیت را برای پیشبرد خواستهها و جاری شدن ناگزیر امر وی پیشبینی میکند و از
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سویی دیگر خود حساسیت و آسیبپذیری شخص را موجب میشود؛ زیرا ترس را در
فرد برمیانگیزد .ترس از ازدستدادن همان چیزی که هدف دستیابی اوست و یكی از
فنون اقناع همان استفاده از جاذبههای ترس است .هرچند سیده در استداللش برای
متقاعدسازی محمود هوشمندانه و با منطقی تأثیرگذار عمل کرده ،پایههای استداللی
سیده چندان همانند حكایت پیشین بری از نگرشهای جنسیتی و از موضع قدرت نبوده
است؛ چراکه محمود را به از دست دادن حیثیت و شهرتش در نبرد با زنی هشدار
می دهد .پس موقعیت و جایگاه او در مقام پادشاه عامل نهچندان مؤثر در استدالل بوده
است و صرفاً برتریها و مزیتهای محمود بر سیده در مقام مرد و فاتح همیشگی در
فرایند اقناع نقش داشته است؛ چراکه هدف اساسی محمود از چنین ادعایی را بنیاد
استدالل قرار داده است اما به قیمت تنزل و تضعیف موقعیت اجتماعی خودش به دلیل
زن بودنش.
مشاهده میشود که در این حكایت نیز نگرشهای حاکم با حكایتهای دیگر
همانندیهایی دارد :نخست اینكه زن باهوش و خردورز موقعیت اجتماعی باالیی دارد.
دوم اینكه از دیدگاه محوری و ویژگی بارز (معروفیت و اعتبار) پیامگیرندة خود سود
می جوید .سوم جنسیت خود را از عوامل مهم موفقیت در تغییر نگرش میداند؛ هرچند
این ویژگی تضعیف شود یا حقیر جلوه کند .تمامی این موارد بازتابی از حاکمیت تفكر
مردباور و جنست گرایانة اذهان آن زمان است که حتی بر افكار زنی چون سیده که زمام
امور مملكتی را به دست دارد ،چیره شده و هیچ راهی را برای او جز اتكا بدان نگذاشته
است.
به هرحال ،این فرایند ،که سرانجام به دفع ضرر منتج شده است ،سویههای عاطفی و
انگیزههای متفاوتی را در شخصیتهای مرد و زن داستان نشان میدهد .محمود از حمله
منصرف شده اما سویة عاطفی رفتارش خودخواهانه بوده و سیده مانع حمله شده ولی
سویة رفتار او صرفاً دیگرخواهانه و برای نجات ری بوده است؛ چراکه خود را به دلیل
زن بودن تضعیف و تحقیر کرده و به نگرش عمومی اعتبار داده است؛ بدین ترتیب در
اینجا نیز خودخواهی مرد به گونهای آشكار نمود مییابد؛ محمود اعتبار و شهرت را
می خواهد و به دنبال آن است؛ زیرا اندیشة حاکم بر زمانه قدرت قهری مرد بر زن است
و از نظر مرد نباید هرگز این اندیشة حاکم فروریزد.

تحليل روانشناختي-اجتماعي جوامعالحکايات و لوامعالروايات عوفي
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 .8بحث
پس از ارائة چهار نمونه از شیوة تحلیل حكایتها براساس روانشناسی اجتماعی ،کل حكایات
مربوط به دو باب ذکرشده بر اساس عوامل روانشناسی اجتماعی تحلیل و با دستهبندی
رفتارها در حكایات به نگرش و باور جمعی شخصیتها و بالطبع جامعة حاکم اشاره
میشود:
 )1ا ز مجموع سی و دو حكایت ،که به ستایش و ذکر صفات نیك و خردورزی
زنان پرداخته ،هفده حكایت بر تعامل جنسی و زناشویی بین زن و مرد مبتنی
است و به طور کلی کنش زن در آنها به دو گونه ظاهر شده است :یا درخواست
نامشروع و ناپسندی را رد کرده و از آن رهایی یافته یا وارد رابطهای مطلوب و
خواسته شده است .در مورد زنان پارسا این کنش بیشتر درجهت دفع ضرر و در
مورد زنان خردورز در جهت جلب منفعت و وصلت بوده است.
 )2زنان خردورز بیشتر به اقناع و استدالل زبانی توسل جسته و به صیانت و
محافظت خود توجه کردهاند؛ اما زنان پارسا غالباً به کنش پارسایی اقدام کرده در
مقام سازگاری و متابعت و تحمل رنج و سختی با اندیشة جبر و فشار بودهاند یا
در مقام دوری از گناه و حرام .همچنین کنش آنها به گونهای بوده است که حتی
به جسم خود آسیب رسانده اند تا حد کندن چشم و شكستن دندان و کشته شدن
داوطلبانه با ضرب شمشیر .آنها یا حقی را از خود سلب کردهاند مانند پذیرش
ناگزیر حضور زنی دیگر در زندگی یا به وضعیت آزاردهندهای چون تحمل
زشتی و قبح ظاهری همسرانشان یا خشونت و ضرب و شتم از سوی آنها تن
دادهاند.
 )3چهار مورد از حكایات مربوط به مناسبات بین پادشاهان و امیران و نزدیكان
ایشان بوده است که سخنان حكمتآمیز زنان در آنها به صالح مملكت و دفع
ضرر شخصی یا همگانی از قبل پادشاهان میانجامد که بیشتر از طریق استدالل
اقناعی صورت میگیرد .البته در تمامی آنها نگرش جنسیتی وجود دارد.
 )4در حكایت رابعه و نصیحت وی از باب مرقع خود در حق امیر ظالم فرستادة
حجاج در بصره مبنی بر اینكه آن را به سالمت از پل صراط بگذراند و به دست
او برساند ،عالوه بر اینكه جنبة ارشاد دارد ،گونهای تكریم مقام زن در پارسایی
دیده میشود.
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 )5در دو حكایت ،زن در مقام مادر ،بزرگ داشته و محترم شمرده شده است :در
یكی زنی دایه ،موی و دندان امیرالمؤمنین را در حقه نگه میدارد تا بعدها با
اثبات حق مادری ،سند و امان او و فرزندانش باشد .زبیده مادر محمد امین هم
در حكایتی دیگر در جایگاه مادری فصیح و دانا نزد امیرالمؤمنین پس از وفات
فرزندش اکرام و تبجیل مییابد.
 )6در داستان مرد درزی و زن عفیفهاش ،پارسایی مرد در طول دوران زندگی دلیل
پارسایی و عفت زن دانسته شده است .گویی زن به ارادة خود نمیتواند پارسا و
نیك باشد که نشاندهندة نگرش مبتنی بر وابستگی طبیعی و قهری پارسایی زن به
پارسایی مرد است که پذیرفتة عقل و شرع نیست و صرفاً باوری جمعی است.
 )7در حكایت مادر خواجه عبدالملك ،زاهدة وقت ،سخن اقناعی ادعای خداوندی
امیران را پوچ میکند که البته نگرش جنسیتی در کوچكشماری توسل به دعای
پیرزن برای خداوندان نمایان است .در داستان فرعون و همسرش نیز ظهور
نقص بر اندام وی ادعایش را مبنی بر خدایی نزد همسرش پوچ میگرداند که در
اینجا این سوگیری مشاهده نمیشود و کامالً خنثی است.
 )8در بقیه حكایتها پند پیرزنان و نیز کالم حكمی بهاصطالح ضعیفگان خوشایند
امیران واقع شده و تكریم و تبجیل آنان را برانگیخته است.
 )9در پنج مورد سخن اقناعی برگرفته از آیات قرآن بوده است که جامع تمام
14
ویژگیهای سخن اثرگذار است.
 )10در دو حكایت به ازدواج با دوشیزگان سفارش شده و ازدواج با زنان بیوه بویژه
دارای فرزند ،نكوهیده شده است که نشاندهندة کمارجی زن پس از وقوع
ازدواج و مفارقت است .در یكی این مطلب از زبان دیوانهای و در دیگری از
زبان داود پیامبر (ص) نقل شده است.
 )11در یك حكایت درایت زن بزاز مكر دلة محتاله را بیاثر میکند .تنها در این
حكایت به تعامل میان دو زن اشاره شده است.
 )12در یك حكایت زن در نقش میوهفروش با خواندن آیهای از قرآن در کسبوکار
خود به گونهای حرفهای عمل ،و مشتری سودجوی ،مرد را قانع میکند که بهای
میوه را بپردازد که اشاره به توان اجتماعی زن در مقام صاحب پیشه دارد.
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 )13در دو حكایت ،زن در مقام مشاور و زمامدار مملكت نمایان شده است :یكی در
حكایت لبابه و محمد امین که کیاست لبابه همواره پشتیبان ملك و آرامش بوده
است و یكی در حكایت سیده زن فخرالدوله که پیشتر دربارهاش صحبت شد.
 )14تنها در یك حكایت ،یعنی ماجرای ذوالنون مصری و کنیزک کوشكنشین ،که
سخنان حكمت آمیز کنیزک با ذوالنون از باالی کوشك موجب تنبیه وی میشود
تا حدی جنبة کوچكشماری مرد را دارد و هیچگونه سوگیری جنسیتی یا جلب
منفعت یا دفع ضرری در آن دیده نمیشود.
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 .9نتيجه
 .1در مجموع با توجه به نتایج بررسی ادبی ،نشانههایی از واقعیتگرایی در غالب
داستانهای جوامعالحكایات هست که به آنها ارزش جامعهشناختی و فرهنگی
میبخشد .افزون بر این ،تأکید بر شخصیت به جای کنش و نیز نزدیكی زبان این
حكایات به شعر تا حدی بازتاب مدرنیسم در آنهاست .همچنین گرایش به هجو،
غلبة گفتمانی ،و بینامتنیت نیز به جنبههای پستمدرنیستی اثر اشاره دارد که این
حكایات را به گونة خاصی مناسب تحلیل روانشناسی اجتماعی نشان میدهد .فرایند
اقناع ،که حضوری پویا و جهتدار را در قالب تعامل گفتمانی متجلی میسازد و
هدفش ایجاد شناخت و باور در فرد یا متقاعدسازی اوست ،کارکرد خود را مدیون
نقطة عطف داستان است .بر این اساس ،حكایتها در یك نقطه از دستور زبان خود
میتواند کارکرد هنری ،شناختی ،عاطفی ،زیباییشناختی و دیگر ابعاد گفتمانی را
بهتر نشان دهد و آن اوج و لحظهای است که داستان به نهایت روند و نقطة عطف
خود میرسد.
 .2بر اساس یافتههای تحلیل روانشناختی اجتماعی ،هویت جنسیتی در تعامالت
اجتماعی زن چه در مقام همسر ،چه در جایگاه هموالیتی ،کنیز یا پادشاه نقشی مهم
داشته است .در ساختار فكری و اجتماعی آن دوران ،زن موجودیتی حدوسط و
تابعی از موجودیت مرد بوده که به احتمال نهچندان عجیب میتوانسته است به
سمت نزول حرکت کند و در موارد نادری به صعود نایل شود.
 . 3مالک پارسایی زن و دالیل آن نیز به مرد مخاطب وی و شخصیت او منوط بوده
است .پارسایی نهتنها در رفتار با همسر و مردان دیگر سنجیده میشود؛ بلكه شكلی

از جبر و از خودگذشتگی فكری و جسمی در تحمل مصایب و رنج برای زن به
همراه دارد که در بسیاری موارد پذیرفتة حكم شرع و عقل نیست .بنابراین ،نگرش
جبرگرایانه بیشتر بر اذهان زنان حاکم بوده است تا مردان بویژه در زمینه ازدواج ،زنان
خود را به هر روی ،تسلیم سرنوشت خود و بردبار در آن نشان میدادند.
 . 4فرایند اقناع در میان زنان خردورز مشهودتر و بیشتر در جهت جلب منفعت و صلح
و قرب است .استفاده از آیه های قرآن نیز غالباً در میان زنان خردمند مشاهده
میشود که شاید به دلیل عقلمداری آیات یا قرآنمداری خردورزان است.
 . 5سویة عاطفی رفتار مردان بیشتر خودخواهانه و سپس خداخواهانه بوده و در مورد
زنان نخست خداخواهانه و بعد دیگرخواهانه بوده است؛ چراکه بیش از همه صلح
همگانی ،امنیت و برقراری آرامش عمومی کانون توجه آنان بوده است.
پينوشت
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1. Freytag
2. Vladimir Propp
3. Claude Bremond
4. Algir das J. Germas
5. Miriam Farris Allott
6. Jones and Davis
7. Harold Kelley’s Attribution Theory
 .8بنابر این فرضیه ،ناکامی پرخاشگری را افزایش میدهد .پرخاشگری میتواند ناکامیهای فشرده را رها
سازد و نوعی تسكین موقتی برای فرد مزاحم آورد؛ اما پایان آن معموالً رضایتبخش نیست .هنگام
روبهرو شدن با ناکامی باید آن را به صورت یك مسئله طرح کرد و در پی راه چاره بود.
پرخاشگری ممكن است مستقیماً خود مانع را هدف قرار دهد(رک :نظریپور.)1384 ،
 .9فرایند اقناع در دو برهة زمانی تعریف میشود :برهه اول یعنی دوره یونان باستان که در آن از این
مفهوم در چارچوب مفاهیم نفوذ و تأثیرگذاری کالمی استفاده و اصطالح «معانی و بیان» به آن
اطالق میشد .برهه دوم که از حدود اوایل قرن بیستم شروع شد و در آن مفهوم اقناع به عنوان
کوششی برای تغییر باورها ،نگرشها و رفتار مردم در شاخه روانشناسی اجتماعی به گونهای
نظامیافته بررسی و مطالعه شده است (حكیمآرا.)121 :1384 ،
10. McGuire
11. Papageorgis
 .12براساس تحقیقات پژوهشگران در فرایند اقناع تحت تأثیر قرار دادن بعد عاطفی ترغیبشونده بیش
از تأثیر در بعد شناختی وی است« .راجرز و شومیكر» در طول مطالعاتی که در مورد توزیع نوآوری
انجام میدادند ،متوجه شدند ،اقناع نسبت به یك نوآوری بیشتر محصول فرایندی عاطفی است تا
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شناختی و افراد بعد از گذر از سطح شناختی ،نسبت به چیز تازه گرایش نشان میدهند .درواقع،
وقتی دانستند موضوع چیست ،بیشتر از نظر روانی درگیر میشوند تا شناختی .در این سطح ،ادراک
کلی نسبت به چیز تازه ،رشد میکند و پیامهای اطرافیان در گرایش نهایی آنها نسبت به چیز تازه،
تعیینکننده میشود (الزار.)112 :1385 ،
 . 13شاید در زمان غزنویان از آنجا که یكی از منابع درامد مملكت ،خراج و هدایای پادشاهان
دستنشانده و والیان بوده است ،اقدام محمود غزنوی در حمله به ری با رفتار اجتماعی شاهان
غزنوی همسان باشد؛ ولی در این مورد خاص ،محمود غزنوی پس از خبردار شدن از مرگ
فخرالدوله و حكمرانی همسرش به جای پسرش مجدالدوله به گمان اینكه زن چنین حقی ندارد و
براحتی پیروی خواهد کرد ،نزد سیده رسول میفرستد و به این دلیل رفتاری مغایر با طرز و
سیاست پادشاهی انجام داده است (نوذری.)162 :1390 ،
 .14به طور کلی برای پیام اقناعی ویژگیهایی ذکر شده است که در میزان و درجة تأثیرگذاری بر
مخاطب نقش دارد که آنها عبارت است از :صادق ،صریح ،دوسویه و تعاملی ،زبان آشنا (سادهفهم)،
مستند و مستدل ،مناسب با موقعیت ،معقول و منطقی ،منشأ مشروع ،آراسته و پیراسته (زیبایی
کالم) ،همتراز با مخاطب (مخاطبشناسی) (رک :بارون ا .رابرت و دیگران ،ترجمة تحصیلی،
.)1389
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 پاینده ،حسین؛ داستان کوتاه در ایران 3 ،جلد ،تهران :نیلوفر.1391 ، پراپ ،والدیمیر؛ ریختشناسی قصههای پریان ،تهران :توس.1371 ، تجبر ،نیما؛ نظریة طنز بر بنیاد متون برجستة طنز فارسی ،تهران :مهر ویستا .1390 ،حكیمآرا،محمدعلی؛ ارتباطات متقاعدگرانه و تبلیغ؛ تهران :سمت.1384 ،
 رحمتی ،محمدصادق؛ روانشناسی اجتماعی معاصر؛ تهران :ابنسینا.1371 ، شعیری ،حمیدرضا؛ تجزیه و تحلیل نشانهمعناشناختی گفتمان ،چ  ،3تهران سمت.1392 ، شیخاوندی ،داور؛ «بازتاب هویتهای جنسیتی در کتاب تعلیمات اجتماعی آموزش ابتداییو دوره راهنمایی تحصیلی» ،فصلنامه تعلیم و تربیت ،ویژهنامة مسائل آموزش و پرورش
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دختران.3 :1385 ،
 صلیبی ،ژاسنت؛ «مقدمهای بر روانشناسی کاربردی» ،مجلة فرهنگ؛  ،1377ش .12 عوفی ،سدیدالدین محمد؛ جوامعالحكایات و لوامعالروایات؛ با مقابله و تصحیح دکتر امیربانومصفا کریمی و دکتر مظاهر مصفا ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1385 ،
 فتوحی ،محمود؛ سبكشناسی ،نظریهها ،رویكردها ،روشها ،تهران :سخن.1390 ، فیلیپ .پی .واینر (تدوینگر)؛ فرهنگ تاریخ اندیشهها ،مطالعاتی دربارة گزیدهای ازاندیشههای اساسی؛ گروه مترجمان ،ج  ،2تهران :سعاد.1385 ،
 کاویانی ارانی ،محمد؛ جایگاه مفهومی ایمان در روانشناسی اجتماعی ،فصلنامة حوزه ودانشگاه (ویژهنامة مناسبات دین و روانشناسی) ،1377 ،ش .)17( 16
 الزار ،ژودیت؛ افكار عمومی؛ ترجمه مرتضی کتبی ،چ  ،4تهران :نی.1385 ، نراقی ،احمد؛ دربارة عشق :مقاالتی از مارتا نوسباوم ،رابرت سالومون ،رابرت نوزیك ،الرنستامس ،انت بایر ،الیزابت راپاپورت؛ ترجمة آرش نراقی ،تهران :نی.1390،
 نظریپور ،محمدحسین؛ رابطه ناکامی با خشونت و بزه؛ تهران :حمایت.1384 ، نوذری ،عزتاهلل؛ تاریخ اجتماعی ایران ،از آغاز تا مشروعیت؛ تهران :خجسته.1390 ، هایدگر ،مارتین؛ شعر ،زبان و اندیشة رهایی ،ترجمة عباس منوچهری ،تهران :مولی.1381 ، یورگنسن ،ماریانه؛ نظریه و روش در تحلیل گفتمان ،ترجمه هادی جلیلی ،چ  ،2تهران :نشرنی13 ،م.1
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چکيده
در این مقاله دو مجموعه شعری «مكابدات الشجر» بشری بستانی و «ایمان بیاوریم به آغاز
فصل سرد» فروغ فرخزاد ،که دوران پر التهاب تاریخ ایران یعنی پهلوی دوّم و سالهای استعمار
پس از جنگ جهانی دوّم در عراق را در بر میگیرد به شیوه توصیفی-تحلیلی بررسی شده که
حاوی این نتایج است :توجه به کانون گرم خانواده با احساسی مادرانه و با مضامینی عاشقانه،
مورد توجه دو شاعر بوده است .با توجه به عدم پایبندی جامعه عراق و ایران به حقوق زن به
عنوان اصل مورد اهتمام اسالم ،توجه به جایگاه زن و دفاع از حقوق او در شعر دو شاعر موج
میزند .وجود مشكالتی چون فقر ،بیكاری و تضاد طبقاتی ،دو شاعر را به انعكاس دردهای
اجتماعی متعهد ساخته است .ساختار سیاسی و تقابل سنت و مدرنیته به صورت منتقدانه و با
زبانی تند در شعر دو شاعر جلوه میکند .تندی زبان فروغ در انتقادات وی بیش از بشری ،و
پیچیدگی و ابهام زبان شعری بشری بیشتر از فروغ است.
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 .1مقدمه
جامعه و ادبیات دو موضوع غیر قابل تفكیك از یكدیگر است ،چنانكه ادبیات یكی از
مقولههای اجتماع است که همراه با تحوالت اجتماعی تغییر و دگرگونی مییابد که ماده
اصلی آن نیز زبان است و زبان «به عنوان نهادی اجتماعی» در مجموعه فرهنگ جامعه
قرار دارد .در مردمشناسی ،زبان را در شمار وسیله و ابزاری میدانند که به کمك آن
انسان با دیگران ارتباط برقرار میکند؛ خواستههای خود را به دیگری میفهماند و
خواستههای دیگران را میفهمد .این وسیله و ابزار فرهنگی مانند دیگر عوامل اجتماعی
بنابر نیازهای جامعه به وجود آمده است و همراه با نهادهای دیگر در جامعه شكل
میگیرد و با دگرگونی آنها دگرگون میشود (روح االمینی :1379،ص .)93پس ادبیات نیز به
اعتبار ماده اصلی آن ،که زبان است ،نهادی اجتماعی است .نویسنده نیز خود یكی از
اعضای جامعه است که از قشر و طبقه اجتماعی مشخصی است با گرایشهای اجتماعی
خاص خود که اثر او نیز نشاندهنده زندگی است که زندگی نیز خود پدیدهای اجتماعی
است .بررسی ارتباط ساختار و محتوای اثر ادبی با پدیدههای اجتماعی از شیوههای
نوین در مطالعات ادبی است .جامعه شناسی ادبیات به شناخت هنر و فعالیّهای ادبی
در پیوند با دیگر افراد جامعه و محیط اجتماعی میپردازد و تأثیرات متقابل را مورد
کاوش قرار میدهد« .این شیوه از نقد به متن و معنای آن توجه دارد و با توجه به
پدیدههای اجتماعی مانند ساختارهای ذهنی و شكلهای آگاهی در پی گسترش درک
متن است و در مسیر پیشرفت خود از ادبیات تطبیقی (جامعه شناسی پدیده ادبی) به
جامعهشناسی جهاننگریها گذر میکند» (لنار :1381،ص .)91از دیدگاه جامعه شناسی ،شعر
و ادبیات بخشی مهمی از اجتماع است وآنچه در این نوع از نقد اهمیت بیشتری
برخوردار است ،انعكاس تصویر جامعه در جهان تخیلی و هنری اثر ادبی و شكلهای
مختلف آن است .بنابراین وظیفه ناقد در این نوع نقد «شناخت و تبیین پیوند پیچیده و
پویای آثار ادبی با زمینههای اجتماعی آفرینش و تكوین آنهاست» (لوکاچ: 1381 ،ص.)15
خلق آثار ادبی همواره تحت تأثیر موقعیت خاصّ اتّفاق میافتد و این جامعه است
که مادّه ادبی را میسازد .از نظر ایپولیت تن« ،ادبیات بازتاب آداب و رفتار و خلقیات
عصر نویسنده است .آثار ادبی نتیجه تعامل سه عنصر است :زیستی ،فرهنگی و تاریخی.
عوامل زیستی در نژاد ،فرهنگی در محیط و تاریخی در زمان بروز میکند»
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(عالیی:1380،ص  .)23بر این اساس برای هنر و ادبیات میتوان وظیفه و رسالتی اجتماعی
در نظر گرفت که بر پایه آن ،زبان ادبی به ابزار نافذ پرداختن به مسائل اجتماعی تبدیل
می شود و شاعر هنر خود را در اختیار اهداف اجتماعی و انسانی قرار میدهد که به آن
التزام ادبی گفته می شود از آنجا که مفهوم التزام بر اهتمام ادیب به جامعه و بشریت
داللت دارد در مقابل اندیشه ای قرار گرفت که شاعر جدا از جامعه و مسائل انسانی
متصوّر میشد (الجیوسی :2007 ،ص .)617-620التزام و یا تعهد در ادبیات ،دیرینهای به
درازای تاریخ هنر و ادبیات دارد و التزام ادبی «از شاخههای مكتب واقعگرایی در اروپا
بود که واکنشی در برابر اندیشه هنر برای هنر به شمار میرود» (غنیمی هالل.)310 :1997،
بشری بستانی و فروغ فرخزاد از شاعران معاصر عراق و ایران و از جمله ادیبان
متعهد به مسائل جامعه به شمار میآیند که اوضاع اجتماعی و سیاسی جوامع خود را با
ص
مهارت کامل و نمادپردازیها و دیگر شگردهای بیانی به تصویر کشیدهاند .اوضاع خا ّ
دوره معاصر در ایران به گونهای بود که هر شاعری به طور مستقیم حوادث جامعه را در
شعر خویش منعكس میساخت« .جامعهای که در آن عالوه بر استبداد ،فقر ،فساد ،از
خود بیگانگی ،از دست رفتن هویت انسانی ،تهی شدن زندگی از معنی و پوچگرایی،
یكنواختی و زندگی مالل آور باعث شد تا زندگی خالی از آرمان و آرزو باشد و هدف
مردم از زندگی حقیر شود» (م.آزاد:1376،ص  .)261در چنین جامعهای شادی و امید از بین
میرود و ارزشهای واالی انسانی جای خود را به شهوت پرستی میدهند .شعر فروغ
بخوبی گویای این وضعیت اسفبار است«:کالغهای منفرد انزوا /در باغهای پیر کسالت
میچرخند /و نردبام /چه ارتفاع حقیری دارد» (ایمان بیاوریم :..مجموعه ایمان
بیاوریم .)...گرچه درونمایه اصلی اشعار فروغ فرخزاد عشق است وی از جمله ادیبان
معاصر است که زبان زنده و جاری متن جامعه را کشف میکند و آن را با جامهای
شاعرانه میپوشاند .قطعاتی از شعر او بیانگر درک عمیق وی از مسائل اجتماعی زمان
خود (پهلوی دوم) است.
بشری بستانی همانند فروغ فرخزاد با به کارگیری نمادپردازیها و دیگر عناصر بیانی
با دیدگاههای انتقادی نسبت به مسائل پیرامون خود در جامعه واکنش نشان داده است تا
جایی که این دو شاعر زن به دلیل زندگی در وضعیت زمانی یكسان ،اوضاع اجتماعی
خفقان زا و به سبب وجود روابط ادبی میان ایران و عراق که از دیرباز تأثیر و تأثراتی بر

هم داشته است؛ بسیاری دیدگاهها و عقاید مشترکی دارند که قابل تأمّل است .بشری
بستانی به عنوان شاعر ،همواره رسالت شاعری خویش را فراموش نكرده و در میان
مردم خویش با دردها و رنجهای آنان همدرد بوده است .شاعر در قصیده "بابل" به
واکاوی ظلم و استبدادی اشاره میکند که بر جامعه عراق تحمیل شده است:
هَل کُنتَ قُربي فِي المَسا ِء
خَبأتُ وَجهَکَ في شِراعي وَ اختَبأتُ بِغصنِ زیتُون
علي عَینیکَ یومضُ بِالودا ِع...
هَل کُنتَ قُربي في المَساءِ...
کَانَ المَساءُ مُداجیا
بَحرا ،وَ صَحراء
وَ دَغَال خَائفا ،قَمرا یبیعُ کروم ُه
1
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وَ عباءة حمراءَ.
شاعر سؤالهای مكرّری را مطرح میکند تا خواننده را با این واقعیّت تلخ روبهرو کند
و بتواند احساسات و عواطف مخاطب را برانگیزاند و آن را با دیدگاه اجتماعی در هم
آمیزد تا قصیده شاعر ،رنگی از طنین عشق و نور و امید و در عین حال درد و عذاب را
دربر بگیرد .در این ابیات ،شاعر رابطه تنگاتنگ و سختی میان واقعیت تلخ جامعه عراق
و بین امید به آینده مردمان آن احساس میکند و با شجاعت و پافشاری بر اهداف
خویش به مبارزه و ایستادگی با آن برمیخیزد .صحرا نیز نمادی از آزادی است که
تحت سلطه شخص فرمانروایی نیست بلكه معنایی واال برای موجودیت هر انسانی به
شمار میرود .و کلمه قمر در شعر بستانی ماهی خاصی است که در ضمن رؤیای
شعری شاعر در حرکت است که آن قمر مخصوص ذات و روح بستانی است «قمر ًا
یبیع کرومه» .همچنین در «عباءة حمراء» به دلیل خونریزی فراوانی که در کشور عراق
توسط بیگانگان و حكّام جورپیشه صورت پذیرفته به رنگ قرمز مبدّل گشته است.
از آنجا که این تحقیق بر اساس نظریه فرانسوی ادبیات تطبیقی انجام میشود ،نخست
باید شرایط پژوهش تطبیقی بر پایه این نظریه وجود داشته باشد .در نظریه فرانسوی دو
اصل برای پژوهش تطبیقی میان دو اثر یا جریان ادبی الزم است :الف) میان دو اثر یا
(بستانی:2011،ص )371
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جریان ادبی مورد مقایسه اختالف زبانی وجود داشته باشد .ب) میان دو اثر یا جریان
ادبی امكان تأثیر و تأثرّ و ارتباط تاریخی وجود داشته باشد (کفافی:1382،ص .)17
 .2سؤاالت پژوهش
 -1میزان انعكاس مضامین اجتماعی در شعر دو ادیب با به کارگیری الگوهای
جامعهشناختی شعر در چه سطوحی قابل بررسی است؟
 -2نقاط افتراق و اشتراک زمینهها و اشعار اجتماعی قصاید بستانی و فرخزاد چه
مواردی است؟
فرضیه پژوهش بر این اساس استوار است که از نظر مسائل جامعه شناسی ادبی در دو
ال مشابه است و نقاط
قصیده «مكابدات الشجر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» کام ً
افتراق کمی بین آنها دیده میشود .بشری البستانی و فروغ فرخزاد ،گرایش به
واقعگرایی انتقادی دارند و در اشعار خود منتقدانه نسبت به حكومت استبدادی و ظالم
عصر خویش میتازند.
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 .3پيشينه پژوهش
درباره جامعه شناسی ادبی شعر در دو ادب فارسی و عربی ،کما بیش مقاالتی نگاشته
شده و نیز در مورد این دو شاعر جداگانه و مستقل پژوهشهایی صورت گرفته است .در
این زمینه کتابی با عنوان «در کوچههای خاکی معصومیت» توسط نسرین مدنی در حوزه
مطالعات تطبیقی نگارش شده است .این کتاب به بررسی تطبیقی بین عوامل ،شباهتها،
تفاوتها و لحن شعری دو چهره نامدار ادبیات عرب و فارسی غادهالسّمان و فروغ
فرخزاد پرداخته که نشر چشمه آن را در سال  1385به چاپ رسانده است .همچنین
مقالهای با عنوان « األنثی األرض األنثی الشاعرة؛ قراءة فی دیوان بشری البستانی مواجع
باء عین» توسط میسون شیاب و ابراهیم جوخان در مجله سامراء ،ج  8ش  31در سال
 2012میالدی منتشر شده است .مقاله «دالالت الرمز فی خطاب بشری البستانی
الشعری» به وسیله غانم سعید حسن در مجله دراسات موصلیة ،ش  17در سال
2007میالدی چاپ شده است .هم چنین مقالهای تحت عنوان «پژوهشی نو در شعر
فروغ فرخزاد» توسط سوسن پور شهرام در سال  87به چاپ رسیده که در این مقاله
تنها به بررسی جایگاه زن در شعر فروغ اکتفا شده است .از مقاالت تطبیقی در مورد
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فروغ فرخزاد هم مقاله «المقارنه بین نازک المالئكة و فروغ فرخزاد» قابل توجه است
که توسط مقصود عباسی به نگارش در آمده و زندگی و آثار دو شاعر مورد تحلیل واقع
شده است .شایان ذکر است در زمینة نقد جامعه شناختی قصیدة "مكابدات الشجر"
بشری البستانی و قصیده "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد" فروغ فرخزاد به صورت
تطبیقی تاکنون در ایران و جهان عرب پژوهش مستقلی منتشر نشده است؛ از این رو
پرداختن به جنبههای مشترک شعری دو ادیب شهیر فارسی و عربی زوایای فراوانی از
روابط نزدیك فرهنگی و ادبی را آشكار خواهد کرد و به همین دلیل که مضامین
مشترک جامعهشناختی از قبیل مسائل زن ،خانواده ،ساختار سیاسی و اقتصادی ،تقابل
سنّت و مدرنیته در شعر دو شاعر فراوان است ،رخدادها و وقایع زندگی ایشان شباهتها
و همانندیهای قابل توجهی دارد ،مجموعه این عوامل نگارندگان را بر آن داشت که
پژوهشی در معرّفی و شناساندن زوایای بازتاب مضامین جامعهشناسی در شعر این
هنرمندان عرصه شعر و ادب انجام دهند.
 .4نگاهي گذرا به زندگي ادبي دو شاعر
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 4-1فروغ فرخزاد

فروغ فرخزاد(1313-1345هـ.ق) در تهران متولد شد .او در شانزده سالگی ازدواج کرد؛
اما بعد از چهار سال از همسرش جدا شد که حاصل این ازدواج یك پسر بود .این
ناکامی در روحیه فروغ تأثیر فراوانی داشت که اشعارش گویای این تأثیر عاطفی شدید
است .فروغ در  1331هـ.ق؛ اولین مجموعه شعری خود را با عنوان اسیر منتشر ،و در
طول عمر کوتاهش عالوه بر شعر در سینما و تئاتر نیز فعالیت ،و سفرهای فرهنگی و
سینمایی به کشورهای اروپایی کرد .چراغ عمر فروغ در پی حادثه رانندگی خاموش
گشت (کراچی:1376:ص 19-21؛ مرادی کوچی:1379:ص  .)13-19فروغ شاعری عاطفی و
دارای زبانی بسیار صمیمی است که با مضامینی غنایی و مؤثر در موضوعات جدید به
سخنوری پرداخته است ،و همه چیز را در هالهای از احساسات مرور میکند؛ با وجود
این او یكی از مورخان ادبی تاریخ و اجتماع عصر خویش بهشمار میرود که هر از
گاهی به طرح مسائل سیاسی و اجتماعی دوران معاصر میپردازد .از این دیدگاه شعر او
مورد استناد پژوهشگران تاریخ سیاسی و اجتماعی است .هرچند زبان فروغ ساختاری

بررسي عوامل جامعهشناختي و آسيبشناسي اجتماعي در اشعار بشرا بستاني و فروغ فرخزاد

ساده دارد به لحاظ ماهیت ادبی از تشبیه ،استعاره و نمادهای ارزشمند خالی نیست .او
به حیثیت ادبی و ابعاد شعری عصر خود افزوده است (شمیسا:1372:ص.)20
 4-2بشري البستاني

 .5پردازش تحليلي موضوع
ادبیات تطبیقی در دوره معاصر به لحاظ مطرح شدن و گسترش مباحثی همانند ترجمه،
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بشری بستانی در سال 1949میالدی در شهر موصل عراق دیده به جهان گشود؛ پس از
گذران دوران ابتدایی و دبیرستان خود در مدارس موصل با درجه عالی لیسانس خود را
از دانشگاه بغداد گرفت و بعدها مقاطع ارشد و دکتری خود را در دانشكده ادبیات
دانشگاه موصل گذراند .بستانی در طی دوران دانشگاهی خود به عنوان استاد
دانشگاهها ی موصل و بغداد جوایز و نشانهای مختلف علمی و ادبی به دست آورد .در
این راستا برخی از کتابهای شعری وی به انگلیسی ترجمه شده است؛ از آن جمله کتاب
«شعر معاصر من العراق ،لبشری البستانی» در سال 2009میالدی توسط دکتر وفاء
عبداللطیف و سناء ظاهر ترجمه شد و انتشارات میلن پرس آن را منتشر کرد ،و نیز
مجموعه شعری «أندلسیات لجروح العراق» به زبانهای انگلیسی و فرانسوی و اسپانیایی
ترجمه شده است (بستانی:2011،ص  .)645از دیگر آثار وی در حوزه ادبیات میتوان به
این عنوانها اشاره نمود:کتاب دراسات فی شعر المرأة العربیة که در سال  1988میالدی
در کشور عمان وچاپخانه دار البلسم منتشر شد و کتاب قراءات فی النصّ الشعری
الحدیث در دار الكتاب الجزایر به سال  2002میالدی به چاپ رسید .همچنین نیز کتاب
اإلیقاعی و الداللی قراءة فی قصیدة السالم المباح للشاعر عبدالوهاب إسماعیل که
چندی پیش در سال 2010میالدی در مؤسسه اإلتّحاد العام لألدباء منشتر شد و کتاب فی
الریادة و الفنّ قراءة فی شعر شاذل طاقة که در عمان به سال 2010میالدی در چاپخانه
دار مجدالوی به زیر چاپ رفت.
بشری بستانی از استادان و پژوهشگران برجسته در زمینه شعر معاصر و نقد ادب
عربی و غربی به شمار میرود که در بسیاری از مجالت کشورهای عربی عضو هیئت
تحریه و سردبیر مجالت به فعالیّت خود ادامه میدهد .وی همچنین در لندن سردبیری
مجله «دراسات فی اللغة و األدب و النقد» را به عهده دارد (بستانی:2011،ص .)651

نقد ادبی ،جهانی شدن مسائل مربوط به عرصه فرهنگ و ادبیات و گفتگوی میان تمدّنها
بسیار حائز اهمیّت است .از این رو ،تأثیر و تأثّرهای متقابلی که فرهنگ و ادبیات
ملتهای مختلف بر یكدیگر داشته است ،میزان تأثیر و تأثّر ادبیات عربی و فارسی از
همدیگر ،امری است که بر هیچ پژوهنده کاوشگری در عرصه ادبیات فارسی و عربی
پوشیده نیست .در این بین نقد جامعه شناختی آثار ادبی ،روشی است که به تحقیق و
بررسی درباره طبقات مختلف جامعه و طرز رفتارها و کنشهای متفاوت و متشابه
ساختارهای اجتماعی در دوره معینی از تاریخ میپردازد .در این شیوه نقد ،اثر ادبی از
این دیدگاه ،که اجتماع و هنرمند و اثر او با یكدیگر رابطهای زنده و جدایی ناپذیر دارد،
مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد .در نقد جامعه شناختی به تأثیرات متقابل جامعه و
اشعار بر یكدیگر و تأثیر عوامل متعدّد در شكلگیری شعر پرداخته میشود و در چندین
عنوان مورد نقد و تحلیل قرار میگیرد که در ذیل بدان پرداخته میشود:
 5-1زمينه اجتماعي دو قصيده
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تح ّول شعر در هر زبان با توجه به ضرورت تح ّول ادبى و نیازهاى فضاى جدید
اجتماعى تحقّق مىیابد .در واقع ،شعر هر دوره با زمینههاى اجتماعى خود پیوندى
ناگسستنى دارد .تحوّل شعر و زبان ادبى ،فرایندى اجتماعى است .بنابه نظر باختین،
«هر اثر ادبى ذات ًا و به طور ناخود آگاه اجتماعى است» (کریمی حكاک:1384،ص .)32
مضامین اشعار اجتماعی زاییده تغییر و تحوّالت درونی جامعه است .این تحوّالت هم
می تواند در عرصه سیاسی به وقوع بپیوندد و هم در عرصه اجتماعی؛ گرچه زمینه
سیاسی و تحوّالت آن ،مستقیم بر موضوعات اجتماعی تأثیر میگذارد .دوران آفرینش
این دو مجموعه شعری ،گستره وسیعی از تغییرات سیاسی و اجتماعی را در بر میگیرد
که تأثیر این تحوّالت به طور مستقیم بر آثار شاعران آن آشكارا نمایان است« .ساختار
اجتماعی -سیاسی دوره پهلوی دوم در سایه حكومت خودکامه با درآمدهای هنگفت
حاصل از فروش نفت ،جامعهای دو قطبی ایجاد نمود که از یك سو ثروت و
تجمّلگرایی و از سوی دیگر فقر و تهیدستی در آن نمودار بود .این جامعه دو قطبی با
اقدامات استبدادی و منفعت طلبانه حكومت به ایجاد تضاد طبقاتی ریشهدار در جامعه
منجر گردید» (کراچی:1376،ص  .)23چنین جامعهای که بافت فرهنگی آن آمیزهای از
دروغ و تظاهر و فساد بود از شعر و شاعر میطلبد تا برای روشنگری و زدودن

بررسي عوامل جامعهشناختي و آسيبشناسي اجتماعي در اشعار بشرا بستاني و فروغ فرخزاد

 5-2خانواده

انسان اجتماعی با طبقه خود شناخته میشود و آنچه طبقه او را میسازد ،سازمان
اجتماعی تولیدی است که فرد در آن قرار دارد؛ مناسباتی که بین اربابان و خادمان
وسایل فنّی و جمعی تولید وجود دارد .از جمله سامانههای تأثیرگذار بر اجتماعی شدن
عبارت است از خانواده و جامعه (گیدنز:1376،ص  86تا  .)115یكی از ارکان شعر فروغ
توجّه او به عشق و دوست داشتن و کانون گرم خانواده است تا جایی که حتّی در
اشعار اجتماعی خویش نام افراد خانواده خود را به عنوان نماد طبقات اجتماعی و
گروههای مردمی به کار میگیرد .استفاده از نامهای انسی ،یحیی ،علی ،مادر و پدر،
توجّه او را به خانواده خویش به عنوان جامعه کوچك نشان میدهد .این اهتمام و
احساس لطیف به خانواده در جایی به اوج میرسد که او برای بیماری فرزندش بیتابی
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نابهنجاریها و نابسامانیها تالش کند و با ایجاد نوعی جدایی درونی از این فرهنگ
درصدد مقابله با فرهنگ نادرست مسلّط بر جامعه برآید .اگر چه فروغ خود زاییده این
جامعه و فرهنگ بود ،تالش او در جهت تحقّق محیطی بیآالیش در جامعه خویش
است و در اشعارش به این جامعه مملوّ از نفاق و دورویی میشورد« :من از جهان
بیتفاوتی فكرها و حرفها و صداها میآیم /و این جهان به النه ماران مانند است /و این
جهان پر از صدای حرکت پای مردمی است/که همچنانكه تو را میبوسند /در ذهن
خود طناب دار تو را میبافند» (ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد/ص.)19
در میان کشورهای عربی ،عراق به دلیل برخورداری از موقعیّت راهبردی و ذخایر
عظیم زیر زمینی همواره مورد طمع بیگانگان بوده است؛ به این دلیل میدان تاخت و تاز
بیگانگان برای بهره کشی از منابع آن بوده است (قدوره :1985 ،ص  129و  .)130جامعه
عراق به صورت کامالً محسوس تحت شعاع این حوادث قرار داشته است؛ اتفاقاتی که
در چندین دهه دوران معاصر شاهد بروز آن بودهایم از جنگ خارجی گرفته تا
درگیرهای قبیله ای و داخلی .فقر و تضاد طبقاتی ،وضعیّت حقوق زن و سایر ویژگیهای
اجتماعی درپی این حوادث اوضاع نابسامانی را در کشور عراق به وجود آورده است.
بشری بستانی همگام با مردم عالوه بر مبارزه با اجنبیها با سالح قلم و شعر و احساس،
بابی جدید در دفاع از سرزمین و نشان دادن تعهد خود نسبت به اوضاع اجتماعی و
سیاسی باز نموده است.

میکند و برای آن شعری میسراید« :اشكم به روی گونه فرو غلتد /چون بشنوم ز ناله
خو نامش /ای اختران که غرق تماشایید /این کودک منست که بیمار است» (شعربیمار ،از
مجموعه اسیر).
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عشق و عالقه فروغ به معشوق واقعیّتی انكارناپذیر است که بسان همه زنان متعهّد و
پایبند به خانه و خانواده به دنبال پناهگاهی واقعی از عشق میگردد تا در تالطم زندگی
بی رحم در سایه آن پناه گیرد .اما انگار این زندگی با فروغ بیگانه بود؛ زیرا او اندکی
پس از ازدواج طعم تلخ جدایی را چشید .این اتّفاق در روح حساس فروغ تأثیر زیادی
بر جای گذاشت که بررسی شعرهای او آشكارا بیانگر این امر و تسلّط روح یأس و
ناامیدی بر اشعارش است«.چرا نگاه نكردم؟ /تمام لحظههای سعادت میدانستند /که
دستهای تو ویران خواهد شد /و من نگاه نكردم /تا آن زمان که پنجره ساعت گشوده
شد /و آن قناری غمگین چهار بار نواخت»(ایمان بیاوریم :..مجموعه ایمان بیاوریم).
شاعر در این ابیات برای زندگی و خوشبختی از دست رفته سوگواری میکند و
حسرت لحظههایی را میکشد که در پناه خانواده ،زندگی آسوده و سعادتمندی داشت.
بشری بستانی همانند فروغ – لیكن در شكل متفاوت با آن -موضوع خانواده را در میان
اشعار خویش گنجانده است؛ زیرا شاعر ،خانواده را مبنای اصالح جامعه و تربیت
نسلهای آینده می داند و به همین دلیل در دیدگاه شاعر بحرانی ،جامعهی عراق و
خانواده مسلمان آن را تهدید میکند که ریشه آنها به غرب برمیگردد که درصدد
نابودی و برانداختن نظام خانوادهای هستند که پیوسته قرآن کریم در سورههای متعدّد
بدان مطلب تأکید داشته است؛ بستانی یكی از بحرانها را عدم پایبندی به نظام خانواده و
رواج طالق میداند:
والدي أحبّ بجنون أمّي...
2

و لذلک ترکها و تزوّج امراءة قبیحة.
آیرونی یكی از ابزارهای فنّی در تصویرپردازی به شمار میآید که بشری بستانی برای
تصویرسازی ابعاد فكری خویش از واقعیّتهای زندگی از این هنر تصویری استمداد
جسته است تا اینكه شعر از چهارچوب ذاتی و درونی خارج شود و به سوی موضوع
محور بودن و همگامی با مردم و جامعه رهمنون شود .این مطلب یا در خالل پافشاری
بر ابراز تناقضهای مختلفی که به درون ذات شاعر نفوذ پیدا میکند یا در اطراف واقعیت
(بستانی:2011،ص )333
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زندگی شاعر ظاهر میشود .در واقع آیرونی زاییده موقعیّت روانی و عقلی و فرهنگی
مشخصی است و در آن شاعر از موقعیت مخالفی به روش غیر مستقیم برای فریب
رقیب یا پنهان سازی انگیزههای ناراضی خویش سخن به میان میآورد ( muecke,
 .)1982: 17شاعر در تصویر شعری باال لفظ «أمّ» را ،که داللتهای متناقضی دارد ،ترسیم
میکند که از یك سو بیانگر شكست روحی و عاطفی مادرانه است که نقش خود را گم
کرده است و درپی هویت از دست رفته خود میگردد و از سوی دیگر خیانتی که از
سوی مردان در برابر آنان انجام میشود و آن مسئله طالق است که براحتی با نیرنگ و
فریب از عهده آن بر می آیند و این مطلب بنیان خانواده و جامعه مسلمان عراق را به
مسیر انحرافی کشانده است.
 5-3زن و حقوق اجتماعي آن
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اگرچه آموزه های اسالم ،جایگاه زن را در جامعه عربی ارتقا بخشید ،دوری از قرآن
کریم ،سنت پیامبر(ص) آموزه های اهل بیت (ع) سبب شد که جایگاه و شخصیت او
شایسته مقام او نباشد .جامعه پهلوی ،که فروغ در آن زندگی میکرد ،جامعهای مرد
ساالر و علیه حقوق زن بود به طوری که زنان حق شرکت در امور اجتماعی و حضور
در عرصه جامعه را نداشتند؛ در چنین جامعهای فروغ با شعر خویش صدای اعتراض بر
این سنّتها و رسوم محدودکننده زن را بلند کرد و خواستار برابری حقوق زن و مرد شد:
«آرزوی من ایجاد یك محیط مساعد برای فعالیّتهای علمی و هنری و اجتماعی بانوان
است .آرزوی من این است همه مردان ایرانی از خودپرستی دست بكشند و به زنها
اجازه بدهند که استعداد و ذوق خود را ظاهر سازند (جاللی:1377،ص  .)174فروغ به بیان
جایگاه اجتماعی زنان در جامعه سنّتی میپردازد و خود را در آستانه فصلی سردی
میبیند که گویای موقعیّت مأیوسانه خود در جامعه ،هستی و زمان است:
«و این منم /زنی تنها /در آستانه فصلی سرد /در ابتدای درک هستی آلوده زمین /و
یأس غمناک آسمان /و ناتوانی این دستهای سیمانی» (ایمان بیاوریم :..مجموعه ایمان
بیاوریم .)..شاعر در سراسر این شعر به وصف زمستانی میپردازد که در راه است .او
خود را در ابتدای درک آلودگی و از آن فراتر در ابتدای درک هستی آلوده زمین میبیند؛
با وجود این او زنی تنهاست و دستهایش سیمانی است و قادر به تغییر اوضاع ناگوار
جامعه نیست.

بشری بستانی شاعری فمنیست و مدافع حقوق زن به شمار میرود که در بیشتر
اشعار خویش زن را محور نغمههای خویش قرار داده است .وی در یكی از نوشتارهای
خویش چنین بیان میکند:
تمام قضایای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی به جامعـه مـرتبط اسـت و نمـیتـوان از
مسئله زن به دور ماند و حال اینكه زنان عدّه کثیری از افراد جامعه را در تمام سطوح
از فرد تا خانواده را در بر میگیرند» (بستانی،2000،ش.)5

بستانی در میان دیوان خویش بویژه در مجموعه شعری "مكابدات الشجر" به
موضوع زن و بحران آزادی او میپردازد .شاعر به مبارزه بر ضدّ افكار آزادی طلبانهای
می رود که با نام آزادیخواهی و قیام بزرگترین ظلمها را بر زنان عراقی روا میدارند و
حال اینكه این روند به فعالیّتی روزانه مبدّل شده است:
وَ العراقُ عَباءةُ أُمّي
وثوبُ العذارَى
ح
اللَواتِي َیمُتنَ على السَف ِ
3
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مِن ظَمأ وَ اغتِراب.
شاعر به تصویرگری ظلم و ستمی میپردازد که همواره در طول سالها بر وی و
اجدادش تحمیل شده است .شاعر این رنجها و آالم را با به کارگیری کلمات «عباءة
أمّی /ثوب العذاری» نمایان میسازد و شكلهای گوناگون ظلمی را بیان میکند که در
حقّ آنان روا میداشتند «اللواتی یمتن علی السفح» .شاعر با ریتم و آهنگی غمگین و
حزن آلود به بیان این واقعیّت دردناک میپردازد .در دیدگاه بشری بستانی شاعر باید در
مقابل این فرمانروای مستبدّ بایستد؛ چراکه زن نباید به حاشیه رانده شود و از اوضاع
اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعه پنهان بماند بلكه بر اوست که همگام با مردان در
جامعه حضوری مستمرّ داشته باشد.
ذات و روان شاعر فقط نظارهگر عذاب سیاسی عراق نیست که حاصل ایدئولوژیهای
متناقض و درگیر حكّام جور پیشه است ،بلكه بستانی به تأمّل درباره حجم عظیمی از
مشقّات و عذابهای متعدّدی میپردازد که در طی سالهای آینده به باری سنگین تبدیل ،و
مردم عراق در زیر یوغ بردگی آن کمرشان خم میشود و بویژه مسئله قدیمی زیر پا
گذاشتن حقوق زن که شعر عراقی همواره با آن سر ستیز داشته است .بشری بستانی نیز
(بستانی:2011،ص )321
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در شعر خود تصاویر مختلفی از این موضوع را نمایان میسازد که مسائل واقعی جامعه
عراق با همه جزئیات و تفاصیلش را نشان میدهد:
في الطَریقِ الى مَكّة عَیَّرتني القَوا ِفلُ
ان سَأمُوت بِال کَفن
أو سدور ...
وَ في المَغرِبِ العَربي وَجَدتُ ثیابي
مُعَلَّقةٌ فَوقَ صَاریَة
وَ ثیابي على جَبَلِ الشیخ في الشَامِ
4

مَنشُورةٌ.
کلمه «ثیاب» در شعر تنها بیانگر زنانگی نیست بلكه نشانگر انسانیت محسوب است.
این تصویر پیوسته در متن شعری تكرار میشود تا کرامت و عزّت غارت شده عربی را
به تصویر بكشد و در همین راستا شكست عربی که از سرزمین مغرب تا شام را در بر
میگیرد .همچنین بستانی به بیان دردها و رنجهای ملّت عراق میپردازد« :سأموت بال
کفن /ثیابی معلّقة فوق صاریة  /ثیابی على جبل الشیخ منشورة» .این ابیات دیدگاههای
ظلم ستیزانه بشری بستانی را نشان میدهد.
(بستانی:2011،ص )323
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 .6مشکالت اجتماعي
مسائل جامعه و نقد اجتماعی از زیر شاخههای مكتب واقعگرایی است« .به اعتقاد کارل
مارکس و انگ لز تفسیر تاریخ و تبیین پیشرفت اجتماعی بر اساس عوامل اقتصادی،
دارای جنبه های فلسفی است .به باور این دو ،هر کدام از فعالیتهای انسان که جوانب
هنری و ادبی داشته باشد ،در بردارنده زمینه اقتصادی است .بنابراین ،ادبیات هم به مانند
دیگر شاخصها ،شاخصی اجتماعی است» (شلتاغ عبود .)234 :1394 ،بر این اساس با توجه
به پیوند عمیق ادبیات و اقتصاد ،شاخصهای اقتصادی نیز با ادبیات پیوندی آشكار پیدا
میکند و انعكاس جوانب آن در شعر اهمیتی دوچندان مییابد .بستانی و فرخزاد متعلّق
به یك طبقه اجتماعی هستند و خواه ناخواه جهانبینی همان طبقه را بازتاب میدهند؛
پس اثر هنری را درواقع یك نفر نمیآفریند بلكه یك طبقه آن را میسازد
(شمیسا:1385،ص  .)292بر این اساس میتوان طبقه نویسنده را همانی دانست که در اثر

53


انعكاس داده میشود؛ « زیرا هیچ شاعری قبل از اینكه ذات و درون خود را کشف کند،
قادر به ارز یابی جامعه خویش نیست .و این طبیعی است؛ زیرا جامعه نیز نیازمند افرادی
است که خواستهها ،آمال و اهداف مختلفی دارند» (عباس :1998 ،ص  .)159هر دو شاعر
در این قصاید بسیار به وصف مسائل و مشكالت اجتماعی مردم میپردازند که از آن
رنج میبرند و رخدادهای متعددی که گریبانگیر جامعه میشود.
 6-1فقر و بيکاري
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فقر و محرومیت حاصل ستم حاکمان بر جامعه است که همچون گرد و غباری انبوه بر
چهره مظلوم طبقات فرودست جامعه مینشیند و زندگی را به کام آنان تلخ میسازد.
بازتاب فقر و بدبختی مردم در شعر فروغ او را در زمره شاعران متعهد قرار داده است.
فروغ خواستهها و آمال فقیران را در قالب آرزوهای دختر بچه کالس سوم دبستان به
تصویر میکشد .او در شعر "کسی که مثل هیچکس نیست" به مانند دیگر اشعار خویش
با بهکارگیری واژگانی رمزآلود به مسائل و مشكالت طبقات فرودست و تهیدستان
جامعه میپردازد .شاعر د ر این شعر با استفاده از واژگان مختلف ،معانی جدیدی به آنها
میافزاید؛ زیرا «صورت شعری توان ایجاد ارتباطات جدید در میان واژگان را داراست
که شاعر با استفاده از آن به ابهام و پیچیدگی شعر خود میافزاید و درک معانی شعرش
را با تأمل و تفكر ممكن میسازد» (ابراهیم برهم:2002 ،ص  .)32فروغ نیز با استفاده از این
شیوه در شعر ذیل به انعكاس خواستههای مستمندان با زبانی رمز آلود میپردازد:
من خواب دیدهام که کسی میآید/من خواب یك ستاره قرمز دیدهام و پلك چشمم
هی میپرد/و کفشهایم هی جفت میشوند و کور شوم/اگر دروغ بگویم /من
خواب آن ستاره قرمز را /وقتی که خواب نبودم دیدهام/کسی میآید ،کسی
میآید/کسی دیگر ،کسی بهتر /کسی که مثل هیچکس نیست (کسی که مثل
هیچکس نیست :مجموعه ایمان بیاوریم).

بشری بستانی نیز به شكلی دیگر این فقر و تهیدستی را به تصویر میکشد و آن
پیامدهایی است که جنگ به جا میگذارد که بمراتب پیامدهای سنگینتری را برای
جامعه به بار میآورد .بستانی نیز با حالت حزن و غمگین به فقر و فالکتی که مردم با
آن دست و پنجه نرم میکند ،اشاره میکند:
دَقَّت الصَافرةُ...
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هُو الوَقتُ ال یَنقضي
یَقطعُ الوَقتُ أوردَتي
وَالدَقائقُ لَیسَت تَمُر
تُعلِّقُني فَوقَ حَبل مُدلّي..
تسائلُ  :مَن سَیموتُ بِآخرةِ اللیلِ:
طفلي ،أخي ...جارتي...؟
ل
یدُ من سوف تقطعُ في آخرِ اللی ِ
5

أو ساقُه؟ ،جسمُ من ستهشَّمُ؟
شیوة استفهام در این متن دربرگیرنده روح دراماتیكی است که خواننده را در حالت
انتظار و حیرت و ترس قرار میدهد؛ افزون بر آن ،سؤاالت افق و دیدگاه متن را تبیین
میکند که حجم زیادی از نگرانی و اضطراب در ورای عبارات پنهان شده است .شاعر
در تالش برای مبارزه با جنگ است و آن را پدیدهای شوم به شمار میآورد که نتیجهای
بجز خرابی و آوارگی و فقر برای عراق ندارد .بستانی تصویر «دَقَّت الصَافِرةُ» را نكته
محوری این ابیات قرار میدهد که معیشت مردم را دستخوش تغییر قرار میدهد .و
زمانی اوضاع فجیعتر میشود که موشكها مردم را ،که این ابیات آن را بخوبی به تصویر
میکشد« :مَن سَیموتُ بِآخرةِ اللیلِ /طفلی/أخی/جارتی/یدُ من سوف تقطعُ /أو ساقُه/
جسمُ من ستهشَّمُ» در بدترین وضعیت روحی و جسمی قرار داد.
(بستانی:2011،ص )340

انسان موجودی است که خداوند او را سرور همه موجودات و جانشین خود روی
زمین قرار داد و در وجود وی توان اندیشه و نعمت زیستن را بر جا گذاشت .حال که
آفریدگار هستی به انسان ارزش وکرامت داده و مالک برتری و تفاوت را در پارسایی و
پرهیزگاری قرار داده ،الزم است انسان مسلمان در جامعهاش بر اساس الگوهای ارزشی
و اخالقی از شأن و جایگاه درستی برخوردار باشد؛ لیكن در جامعه هر دو شاعر ،که در
قصاید خودآوردهاند ،مرد م و شاعر در تضاد طبقاتی که بر جامعه حاکم شده است،
سخت دلگیر هستند .فقر و بیچیزی در جامعه همیشه به دنبال تضاد طبقاتی زیاد به
وجود میآید و تا ظالمی نباشد ،مظلومی هم در جامعه وجود نخواهد داشت .جامعه
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 6-2تضاد طبقاتي
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معاصر فروغ این تضاد طبقاتی را به طور گسترده در خود داشت .شاعر با نگاهی
جامعهشناسانه این موضوع را در شعر خود منعكس میکند .او با ابراز نفرت نسبت به
مرفّهان جامعه ،آنان را چپاولگر فقیران قلمداد میکند و در پی انتقام و اجرای عدالت
برمیآید:
«و من چقدر دلم میخواهد/که گیس دختر سید جواد را بكشم/چرا من این همه
کوچك هستم/که در خیابانها گم می شوم» (کسی که مثل هیچکس نیست :مجموعه
ایمان بیاوریم.)..

56


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره،52تابستان 1395

56
56

سیّد جواد در این شعر نماد ثروتمندان است که شاعر با کشیدن گیسوان دختر او
حس تنفر خود را از این افراد بیان میکند؛ زیرا عامل فقر و بدبختی همسن و ساالن او
افرادی مانند پدر آن دختر هستند .فروغ در آرزوی کسی است که این حق سلب شده
را به اهل آن برگرداند و با تقسیم عادالنه ثروت در جامعه ،زمینه آرامش و دسترسی
بیچارگان را به حقوق قانونی خویش فراهم سازد« :کسی از آسمان توپخانه در شب
آتش بازی میآید /و سفره را میاندازد /و نان را قسمت میکند /و پپسی را قسمت
میکند /و باغ ملی را قسمت میکند /و شربت سیاه سرفه را قسمت میکند /و روز
اسمنویسی را قسمت میکند /و نمره مریضخانه را قسمت میکند» (کسی که مثل هیچکس
نیست :مجموعه ایمان بیاوریم.)...

مقصود شاعر از تقسیم شربت سیاه سرفه و نمره مریضخانه ،تأمین بهداشت رایگان
برای اقشار کم درآمد است و تقسیم روز اسمنویسی به فراهم ساختن تحصیل رایگان
برای همه افراد جامعه اعم از غنی و فقیر اشاره دارد که جامعه فاقد این امكانات بود.
شاعر در پایان این شعر باز هم به دختر سیّد جواد اشاره میکند و خواستار تقسیم
درختان خانه آنان به عنوان نماد دارایی میشود تا ثروت در جامعه به طور یكسان
توزیع شود و فقرا به حق خود برسند« :درختهای دختر سید جواد را قسمت میکند /و
هر چه را که باد کرده باشد قسمت میکند /و سهم ما را هم میدهد /من خواب دیدهام»
(کسی که مثل هیچکس نیست :مجموعه ایمان بیاوریم.)..

بشری نیز همانند فروغ زبان شكایت نسبت به تضاد طبقاتی جامعه باز ،و شاعر این
ظلم را در سطوح مختلف بیان میکند .گاهی بی عدالتی در مسائل اقصادی جامعه و گاه
نیز بین اقشار مختلف مردم ،و نمونه بارز آن سلطنت شریف زادگان و ثروتمندان که
زنان و مردان را به عنوان برده به کار میگرفتند .این ظلم و ستم بویژه در میان زنان
بیشتر نمایان میشود:
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أوقَفنَي في مفترقِ الدروبِ لِصٌّ...
قالَ  :ارفِعي یَدیکَ فَالطُرُقُ مُقفِل ٌة
قالَ صَوتُ خَفيّ  :تعلمي أن تَقولي ،کَلمةٌ کَرَصاصة
تلفتُ فَلَم أجِد أحَدَا...

6

حینَها فَقَط ...رَفَعتُ یَدِي.
بستانی تضاد طبقاتی را ،که در جامعه عراقی عنصری برجسته به شمار میرود در دو
نمونه جدا از هم می بیند .نخست تضاد طبقاتی از لحاظ اقتصادی که اغلب مردم
تهیدست هستند و بسختی امرار معاش میکنند و دیگر تضادی که بین جنسیّت زن و
مرد از لحاظ سیاسی و اجتماعی در عراق حكمفرما شده است .بشری بستانی موضوع
عدم آگاهی و جهالت زنان را دغدغه اصلی خود در اشعار خویش قرار میدهد و
بیپروا نسبت به سلطنت طلبان و صاحب منصبان میتازد که در کوشش برای به حاشیه
راندن زنان از مسائل اجتماعی هستند.
(بستانی:2011،ص )335

«مادر همیشه در ته هر چیزی /به دنبال جای پای معصیتی میگردد /و فكر میکند
که باغچه را کفر یك گیاه آلوده کرده است...برادرم به اغتشاش علفها
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 .7تقابل سنّت و مدرنيته
در جامعه شناسی ،سنّت به نمونهای از اخالق اجتماعی گفته میشود که نزد فرهنگهای
اقوام ثبات یافته است .پوپر میگوید« :یك نظریه سنت باید نظریه جامعهشناختی باشد
بدان جهت که سنت نمودی اجتماعی است» (گنجی :1375،ص )247و مفهوم مدرنیته به
مجموعه فرهنگ و تمدّن اروپایی از رنسانس به این سو تعبیر شده است؛ همچنین آن را
امروزگی ،نوآوری و تجدّد می دانند و به مثابه رویكردی فلسفی و اخالقی برای شناخت
امروز و رویكردی در جهت گسترش سنّتها به شمار آوردهاند (احمدی .)2 :1373،برای
ارتباط این دو مفهوم مضامین مختلفی بیان شده که یكی از آنها مفهوم تقابل است .تقابل
سنّت و مدرنیته در جامعه شناسی به معنای گذر از باورها و سنّتهای کهنه به مفاهیم نو
است .در شعر فروغ فرخزاد این مفهوم با تقابل مادر با خواهر و برادر در شعر "دلم
برای غنچه میسوزد" نمایان میگردد و تفاوت نگرش دو نسل را به تصویر میکشد.
در این شعر ،مادر ،نماد سنت و سادگی و برادر نماد روشنفكری و مدرنیسم است:

میخندد...برادرم به فلسفه معتاد است» (دلم برای باغچه میسوزد :مجموعه ایمان
بیاوریم.)...

58


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره،52تابستان 1395

58
58

شاعر در شعر"بعد از تو" به زیبایی به تقابل سنت و مدرنیته در جامعه زمان خویش
روی میآورد و با بیان هفت سالگی به عنوان سمبل ورود به دنیای مدرن به اتّفاقات و
تغییرات اجتماعی این دگرگونی میپردازد« :ای هفت سالگی /...بعد از تو ما صدای
زنجره ها را کشتیم /و به صدای زنگ که از روی حرفهای الفبا بر میخاست /و به
صدای سوت کارخانه های اسلحهسازی ،دل بستیم» (بعد از تو :مجموعه ایمان
بیاوریم .)...در این شعر فروغ صدای زنجره را به نماد سنت و مهر و محبت میان
مردمان نسل پیشنیان تبدیل میکند که با ورود به عصر نو از بین رفته است .صدای
زنگ ،مصنوعی ،و که بیانگر تمدّن جدید است و نشانگر دوری و غربت و تنهایی
انسانها در هیاهوی زندگی ماشینی است .از طرفی دیگر شاعر به کارخانه اسلحه به
عنوان یكی از نمادهای مدرنیسم اشاره میکند که شاید بیان آن برای این است که هر
چیز مصنوعی که بشر میسازد در واقع ،نوعی اسلحه است که نابودی تدریجی و یا آنی
انسان و زندگی طبیعی او را به همراه دارد و اسلحه تنها اوج این سازههای مصنوعی
مخرب است .بشر برای بقای خود به تولید آنچه نیاز دارد ،دست میزند ،ولی در اوج
این تولیدات به چیزی میرسد که به فنای او منجر میشود و این از معایب بزرگ دنیای
مدرن است.
بشری بستانی بر این تقابل در سرتاسر مجموعه شعری مكابدات الشجر اشاره دارد
که برای نمونه در شعر زیر آشكارا قابل تأمّل است؛ نگرش و دیدگاههایی که در برههای
از زمان ارزش داشت و قابل احترام بود در قرن بیست و یكم به ضد ارزش مبدّل شده
است .جامعه بشری در عصر مدرنیته منافع و سود شخصی را در نظر میگیرد:
وَ بیتيَ کانَ علي وَ َشکِ النَومِ
الیاسَمینُ غَفَا ...اَلسَروُ کانَ سَیغفُو
وَ فَزَّ الحَنینُ إلي نَخلِ أهلِي
ب
لِضَربِ الرّقا ِ
وَ شَدّ الوثَاقِ
لِضَرب بِال فِدیة،
فَمتَي تَضعُ الحَربُ أوزَارَها
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عُشبُهَا في العیونِ ثَوي مَاؤ ُه
7

عُشبُهَا في ظُهورِ الخیولِ.
بستانی در این ابیات با به کارگیری تناص قرآنی به تقابل سنّت و ارزشهای قرون
گذشته و عصر معاصر میپردازد که بسیاری از اعتقادات و ارزشهای بشری زیر پا
گذاشته شده است و جامعه بشری پاسخگوی این ظلم و ستم نیست .شاعر برای بیان
این تقابل و تضاد ،آیاتی از سوره «محمّد» را میان ابیات ذکر میکند و حال اینكه نام
دیگر این سوره «القتال» است که جنگ و مبارزات عنصر اساسی آن را تشكیل میدهد.
ب
سوره مبارکه با جنگ علیه دشمنان شروع میشود «فَإذا لَقِیتُمُ الَّذینَ کَفَرُوا فَضَربَ الرِّقا ِ
(بستانی :2011،ص)340

 .8ساختار سياسي
ارزشهاى ایدئولوژیك و سیاسى متعدّد و مختلفى در اشعار مطرح مىشود .خواننده با
خواندن این قصاید در جریان ارزشهاى ایدئولوژیك و سیاسى طبقه کارگر ،که با عنوان
حزب توده معرّفى میشود و همچنین ارزشهاى م ّلىگرایانه جبهه م ّلى قرار مىگیرد .در
واقع این ارزشهاى ایدئولوژیك است که جامعه را به سمت انقالب هدایت مىکند و
مبارزان سیاسى در جامعه براى محقّق شدن آن ارزشها تالش مىکنند .البتّه ارزشهاى
ایدئولوژیك طبقه حاکم را در شعرهایی که از طریق طبقه سرمایهدار ترویج مییابد هم
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حَتَّى إذَا أَثخَنتُمُوهُم فَشُدوا الوَثَاقَ ،فَإمَّا مَنَّا بَعدُ وَامَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الحَربُ أَوزَارَهَا»
(محمّد .)4/خداوند تبارک و تعالی پس از بیان حكمت جنگ وتشویق بدان یاد شهدای
آن جنگ را گرامی میدارد .آیه شریفه پیوسته به جنگ میان دو طرف درگیر اشاره
میکند که هر یك در تالش برای پیروزی در مبارزه هستند و این مطلب از زمان صدر
اسالم تا عصر حاضر چنین بوده است لیكن شاعر در دوره مدرن به نقض چنین امری
اشاره میکند .نیروهای ستمگر و متجاوز نیمههای شب با بمباران شهرها اعالم ورود
میکنند ،و حال اینكه بسیاری از مردم در خواب شبانگاهی به سر میبرند .شاعر انتخاب
شب از سوی دشمن را برای حمله ،نهایت حیله و اوج نیرنگ آنان را به نمایش
میگذارد و آن را بسیار دردناک میداند .بستانی در پایان ابیات به این موضوع انسانی
اشاره میکند که در جنگ ،برخی با فدیه آزاد میشوند و یا به اسارت میروند امّا این
متجاوزان همه عراق را با خاک یكسان کردند و مردم را به خاک و خون کشیدند و
شاعر با سؤالی دردناک چنین میپرسد« :فَمَتی تَضَعُ الحَربُ أوزَارَهَا؟».

مىتوان دید .بشری بستانی با استفاده از اشعار خویش به تضاد ساختار سیاسی حاکم بر
عراق اشاره می کند حال اینكه گذشته درخشان سرزمین عراق و بین النهرین پیوسته
شهره خاصّ و عام بوده و اکنون خیانت و بیعدالتی در مناصب حكومتی و حكومت
استبدادی عراق چشمگیر است:
وَ شَریفُهُم في اللَیلِ
یُضرَبُ کَف ُه
مَاذا سَنَفعلُ دونَما تَتَر؟
همو وَعدُوا سَیأتُونَ العَشیَّة
وَ العَلقمي اذا تأخَّرَ،
مَن سَنُعطِیه مَفَاتیحَ القَضیّة
ح
یَختض تاریخُ الرّما ِ
على ظُهورِ علوجِهم
تَرتج أحذیةُ ،التتارِ
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على سفوحِ جباهِهم
شاعر به بررسی و تحلیل خیانت در عراق میپردازد و با به کارگیری تمسخر و
آیرونی با گفتههای طعنه دار و تلخ به وقایع و حوادث عراق اشاره میکند .بستانی کلمه
«شریفهم» را برای خائنین دولت به کار میبرد و آنان را بدین محكوم میکند که
پستهای مهمّ کشور را در اختیار گرفتهاند و به جای حفاظت و صیانت از آن ،کلید
اختیار این قضایا و مسائل حیاتی عراق را به دشمنان وا مینهند .همانگونه که وزیر
علقمی در سال 656ه.ق رفتار کرد.
احساس مسئولیت فروغ به جامعه و تعهّد او به مسائل اجتماعی و سیاسی او را به
سمت انتقاد از وضعیت نابسامان اجتماعی سوق میدهد .دیدن مناظر دردآور فقر و
بدبختی فرودستان جامعه روح لطیف شاعر را آزار میدهد و در اشعارش با آنان
احساس همدردی میکند .فروغ در اعتراض به این نوع بیاعتنایی حكومت نسبت به
اوضاع وخیم اجتماعی و وضعیّت اسفبار مردم چنین میسراید« :کسی به فكر گلها
نیست/کس به فكر ماهیها نیست/کسی نمیخواهد باور کند/که باغچه دارد میمیرد»
(دلم برای باغچه میسوزد :مجموعه ایمان بیاوریم .)...در این شعر گلها و ماهیها نشانه
(بستانی:2011،ص ) 328-327
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(ایمان بیاوریم :..مجموعه ایمان بیاوریم.)...

بدین ترتیب شاعر در نهایت از امید به آینده خبر میدهد؛ آیندهای که در آن جامعه
بیدار خواهد شد تا حقّ سلب شده خویش را بگیرد .شاید بتوان گفت که تجلّی واقعی
این آرزو و امید ،خیزش مردم و پیروزی آنان در انقالب نمود پیدا کرد.
 .9نتايج پژوهش
جامعهشناسی در شعر به این معنا است که مضامین ،محتوا و شاخصهای اجتماعی مورد
توجّه شاعر قرار گیرد و عقیده شاعر نسبت به این موضوعات در شعرش بازتاب یابد.
میزان انعكاس واقعی مسائل اجتماعی به التزام و تعهد شاعر بستگی دارد؛ مصداقهای
التزام اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد و بشری بستانی در دو مجموعه شعری «مكابدات
الشجر» و «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» به روشنی نمایان است .در این اشعار
سیمای زن ،روابط خانوادگی حاکم بر جامعه ،چگونگی ارتباط بین دو نسل قدیم و
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روشنفكران و سرمایههای ارزشمند جامعه هستند که کسی به فكر آنان نیست .به عقیده
شاعر «مشكل اصلی ما انكار است؛ چون کسی باور ندارد که باغچه در حال مرگ است و
حیاط نیز نشاندهنده جامعه ای رو به زوال و نابودی است» (مرادی کوچی:1379 ،ص .)172
فروغ در اشعار خود به بیان زوال و تباهی در جامعه میپردازد«.به باور او دلیل
حرکت برگها در شب وزش ظلمت و تاریكی در جامعه است که نشانگر سلطه سیاهی
و ظلم و فساد بر جامعه است .شاعر به دلیل همین تصوّر گذر شب از طرفی آن را
خوشبختی میداند و از سویی دیگر به سبب تداوم شب ،خود را ناامید میسازد»
(نیكبخت:1373،ص  .)76در مقابل این همه ظلم و بی عدالتی ،فروغ ساکت نمینشیند و از
همگان میخواهد تا برای گرفتن حقّ خویش به پا خیزند امّا جواب او از جامعه،
سكوت و خاموشی است؛ با این همه ،در پارههایی از شعر فروغ ،هنوز بارقههایی از
امید و آرزو از آمدن بهار ،دمیدن ساقههای سبز سبكبار ،قابل مشاهده است و این امید
و آرزو به واقعیّتهای جامعه آن روز مربوط نیست بلكه نگاه آرمانی شاعر به آینده و
الزمه پذیرش این واقعیت مسلم است که سرانجام زمستان ،آغاز بهار است« :شاید
حقیقت آن دو دست جوان بود /آن دو دست جوان که زیر بارش یكریز برف مدفون
شد /و سال دیگر ،وقتی بهار با آسمان پشت پنجره همخوابه میشود و در تنش فوران
میکند/فوارههای سبز ساقههای سبكبار /شكوفه خواهد داد ای یار ای یگانه ترین یار»
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جدید ،دردها و آرزوهای مردم و دیگر مفاهیم اجتماعی و انسانی آن روزگار را میتوان
دید .با توجّه به زمینه های مشترک و احساسات لطیف زنانه دو شاعر ،تشابه محسوسی
در شگردهای بیانی ،و طرز نگرش نسبت به رویدادهای اجتماعی ،و تأثیرپذیری از
تحوّالت اجتماعی و سیاسی در اشعار دو ادیب مشاهده میشود .در دوران حیات دو
شاعر با وجود تأکید اسالم به رعایت حقوق مستمندان و جایگاه واالی نظام خانواده و
بویژه حقوق زن در آموزههای دینی ،دو کشور مسلمان ایران و عراق شاهد نابسامانی و
پایمال شدن حقوق طبقات فرودست بود.
فضای اختناق سیاسی ،دو شاعر را به به کارگیری نمادپردازی سوق داده است امّا
رمزگرایی در اشعار اجتماعی فروغ به دلیل خفقان شدید سیاسی بیشتر از بشری بستانی
است؛ از دیگر نقاط افتراق دو شاعر اینكه بشری قسمت عمدهای از اشعار خود را به
جنگ تحمیلی بیگانگان و پیامدهای اجتماعی آن اختصاص داده است اما شعر فرخزاد
بیشتر در متن جامعه و رفتار اجتماعی گروههای آن متبلور میشود .پیچیدگی و دشواری
زبان شعری در اشعار اجتماعی بشری باعث شده است تا فهم شعرش برای خواننده
سخ ت باشد؛ اما گرایش فروغ به استفاده از زبان روزمره و به کارگیری کلمات آسان
باعث روانی و سادگی زبان او شده است.
پينوشت
 .1ترجمه :آیا هنگام غروب نزدیكم بودی؟ صورتت را در بادبانم با شاخههای زیتون پنهان کردم.
چشمانت در زمان خداحافظی میدرخشد...آیا هنگام غروب نزدیكم بودی؟ غروب تیره و تاریك
بود دریا و صحرا و بیشه ای ترسناک و ماهی که درختان تاک و انگور خود را میفروشد و عبایی
به رنگ قرمز.
 .2ترجمه :پدرم دیوانه وار مادرم را دوست دارد ...و به همین دلیل رهایش کرد و با زن زشت منظری
ازدواج کرد.
 .3ترجمه :و عراق عبای مادرم ،و لباس زنان عفیف و پاکدامنی است که بر دامنههای کوهها از شدت
تشنگی و غربت جان دادهاند.
 . 4ترجمه :در مسیر به سوی مكّه کاروانها مرا سرزنش کردند که من بدون کفن و سدر خواهم مرد ...و
در سرزمین مغرب (مراکش) لباسم را در حالی که روی درخت کُناری یافتم و پیراهنم در سرزمین
شام بر روی ارتفاعات جبل الشیخ پراکنده شده است.
 .5ترجمه :موشك طنین انداخت و آن زمانی است که پایانی برای آن نیست .زمان گلهایم را پژمرده
میکند و دقیقهها سپری نمیشود و مرا به روی طناب رها میآویزد ...از من چنین میپرسد :چه

بررسي عوامل جامعهشناختي و آسيبشناسي اجتماعي در اشعار بشرا بستاني و فروغ فرخزاد

کسی پایان شب میمیرد :کودکم ،برادرم ...همسایهام...؟ دست چه کسی آخر شب قطع خواهد شد
یا بازویش؟ بدن چه کسی خُرد و له خواهد شد؟
 . 6ترجمه :دزدی در تقاطع درها مرا نگه داشت ...گفت :دستانت را باال نگهدار و راهها نیز بسته بود،
صدای آرامی گفت :آنچه را میگویی معنایش را میدانی ،کلمه همانند گلوله است .نگاهم را به
عقب برگرداندم لیكن کسی را نیافتم...فقط در آن هنگام ...دستانم را باال بردم.
 .7ترجمه :و خانهام در آستانه خواب به سر میبرد ،یاسمن چرت میزند...سرو به خواب خواهد رفت
و آه و ناله به سوی نخل خانوادهام پرکشید و رمید به خاطر زدن گردن و بستن دستان به زنجیر ،و
شكنجه بدون دادن فدیه ،چه زمانی جنگ بار سنگینش را میگذارد؟ علفهای جنگ در میان چشمه-
ها آب خود را ریخته است ،علفهایش در پشت اسبان است.
 .8ترجمه :و انسانهای شریف شبانگاه دستش را قطع میکنند در برابر قوم تاتار چكار خواهیم کرد؟آنها
وعده دادند که شامگاهان خواهند آمد و هنگامی که علقمی تأخیر کند ،کلیدهای حادثه را به چه
کسی بسپاریم؟ تاریخ نیزهها بر پشت خران آنها تكان داده میشود ،و کفشهای قوم تاتار بر پهنه
پیشانی آنها میلرزد.
 آیرونی تصویری تكنیكی است که شاعر معاصر برای ابراز تناقض و مغایرت بین دو طرف متقابل ،کهنوعی از مغایرت درآن است به کار می گیرد و شامل تعریفهایی مانند اینكه انسان چیزی میگوید
که عكس آن را معنیمیدهد .استهزا و طنز و آیرونی تصویری به شكلهای مختلفی تقسیم میشود:
آیرونی غیرشخصی ،آیرونی تحقیرشخصیتی ،جدایی گسترده ،آیرونی دوجانبه معاصر و آیرونی
حاوی اطالعات میراثی (عشریزاید:2008،ص.)130
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بررسي فرايند حسي ـ ادراكي شطحيات عرفاني براساس نظريه
نشانهمعناشناسي احساسات



دكتر الهام سيدان
استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان

دكتر راضيه حجتي زاده
استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان

كليد واژهها :نشانهمعناشناسی احساسات ،فاعل احساسی (شوشگر) ،ادراک حسی ،شطح
گفتمان ،شطح رویداد.
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چکيده
با توجه به اینكه فهم عمیق دادههای حسی ـ ادراکی ،نقش مؤثری در تحلیل متون عرفانی دارد،
این پژوهش تحلیل شطحیات عرفانی را بر پایه نظریه نشانهشناسی احساسات وجهه همت
خود قرار داد .تقدم ادراک دیداری بر دیگر دادههای حسی ـ ادراکی و تعامل پایدار این دادهها
با یكدیگر ،به شطحیات عرفانی وجههای نشانه ـ پدیدارشناختی میدهد .سیالیت ،پویایی و
انعطاف گزارههای حاصل از حاسههای مختلف و نیز ارتباط پایدار سوژه و ابژه این وجهه
دوگانه را تقویت میکند .با این توصیف در این مقاله سعی میشود که با تطبیق الگوی
نشانهشناسی احساسات بر شطحیات ،حضور گزارههای احساسی و تأثیر پایدار آن در متون
ادبی بررسی و تحلیل شود.

 .1مقدمه و بيان مسئله
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مشاهده و درک ما از جهان بیرون دریچهای از مفاهیم ،احساسات و عواطف را به روی
ما میگشاید .در هر تحلیل نشانهشناختی این پرسش مطرح است که چگونه رابطه
شهودی با دنیایی زنده ،آن را به جهانی بامعنا تبدیل میکند .در فرایند گفتمان عامل
احساسی بین دنیای بیرونی و مشهودات و دریافتهای درونی ارتباط برقرار میکند؛ به
عب ارت دیگر ،هر گفتمان مرهون احساسگری است که تالقیگاه دریافتها و احساسات
شناخته میشود .با این وصف هر مطالعه نشانهشناختی با این پرسش مهم روبهرو است
که چگونه هر اثر از احساس و ادراک سرچشمه میگیرد و به تولید معنا منتهی می شود.
نشانهشناسی احساسات ،عهدهدار بررسی حالتها و جریانهای احساسی مؤثر در تولید
معانی است .به این دلیل که بخشی از عرفان حاصل تجربههای شهودی و دریافتهای
درونی است برای شناخت و تحلیل آن میتوان از نشانهشناسی پدیدارهای عرفانی بهره
برد .یكی از برجستهترین گونههای این تجربهها شطحیات عرفانی است که از یك سو
حاصل مشهودات و تجربههای احساسی عارف است و از دیگر سو با زبانی متناقض در
عرصه بیان ،ظهور و بروز مییابد .در شطح ،زبان سازوکاری ناخودآگاه یا نیمهخودآگاه
دارد و همین امر ،موجب ایجاد آشناییزدایی 1از نوع متناقضنما (پارادوکس) در
نشانههای زبانی می شود؛ به عبارت دیگر در شطح ،پدیدارها به سبب نوع حضور و
چگونگی پدیدار شدن خاص خود بر عارف ،ابتدا احساس و ادراک او را به تسخیر در
میآورند و سپس نشانه های زبان را از مسیر معیار و هنجار منحرف میکنند .این
انحراف موجب شكلگیری زبانی پویا و چند وجهی میشود که بدون شك جریانات
حسی ـ ادراکی چندی در شكل گیری آن دخیل است .در تحلیل پدیدار شطح توجه به
بنیانهای حسی ـ ادراکی به عنوان پیششرطهای تولید معنا حاثز اهمیت بسیار است .بر
این اساس ،این مقاله در صدد است بر پایه الگوی نشانهشناسی احساسات به تبیین
شكلگیری فرایند ادراکی در تجربه تناقضآمیز شطح بپردازد.
پرسشی که مقاله در صدد پاسخ به آن است« :مطالعه چگونگی سازوکار حواس در
جریان شهود تجربه ها و دریافتهای عرفانی و رسیدن به این مهم است که با حضور
عامل حسی ـ ادراکی داللتهای زبانی متن دستخوش چه تغییراتی میشود؟»

بررسي فرايند حسي ـ ادراكي شطحيات عرفاني براساس نظريه نشانهمعناشناسي احساسات

همچنین در هر حال ،ماهیت تناقض آمیزگفتمان شطح ،که از یك سو آن را به عنوان
رویداد محسوس زبانی قابل بررسی میکند و از دیگر سو ،داللت آن بر جنبههای
نامحسوس شهود فردی ،آن را از دسترس نشانهشناسیهای زبانی دور میسازد،
نگارندگان را بر آن داشت تا با روش نشانهمعناشناسی احساسات به تحلیل و بررسی
پدیدار شطح بپردازند.

فالح.)1393 ،
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 .2پيشينه پژوهش
نشانهمعناشناسی گفتمانی از رویكردهای نوین در دانش نشانهشناسی است که در چند
سال اخیر توجه زبانشناسان و نشانهشناسان بسیاری چون گریماس ،2فونتنی ،3کورتز،4
برتراند ،5اوالت 6و دیگران را به خود جلب کرده است .در ایران حمیدرضا شعیری را
میتوان از پیشگامان معرفی این رویكرد دانست .اودر کتابهای «مبانی معناشناسی
نوین» ( )1391و «تجزیه و تحلیل نشانه ـ معناشناختی گفتمان» ( )1392و با نگارش
مقاالتی همچون «از نشانهشناسی ساختگرا تا نشانهمعناشناسی گفتمانی» ()1388و «رابطه
نشانهشناسی با پدیدارشناسی با نمونهای از گفتمان ادبی هنری» ( )1386و در کتاب
«راهی به نشانه معناشناسی سیال ،بررسی مورد ققنوس نیما» ( )1388به بررسی مبانی
نظری این الگو میپردازد .مرتضی بابك معین نیز در کتاب «معنا به مثابه تجربه زیسته»
( )1394مراحل عبور نشانهشناسی کالسیك به نشانهشناسی با دورنمای پدیدارشناختی
را تبیین میکند.
مقاالت بسیاری بر اساس این الگو و با توجه به ابعاد مختلف گفتمان (عاطفی،
شناختی و زیباییشناختی) در تحلیل آثار ادبی به رشته تحریر درآمده است؛ برای نمونه،
بعد عاطفی و تنشی گفتمان در مقاالت ذیل دنبال شده است« :چگونگی تداوم معنا در
چهل نامه کوتاه به همسرم از نادر ابراهیمی» (شعیری و آریانا« ،)1390 ،رویكرد نشانه
معناشناختی فرایند مربع معنایی به مربع تنشی در حكایت دقوقی مثنوی» (اسماعیلی و
دیگران« ،)1391 ،مطالعه فرایند تنشی گفتمان ادبی» (شعیری« ،)1384 ،بررسی نظام عاطفی
گفتمان در شعر «غزل برای گل آفتابگردان» سروده شفیعی کدکنی بر اساس رویكرد
نشانه ـ معناشناختی» (اسماعیلی و کنعانی )1391 ،و «بازسازی معناهای عاطفی در فرایند
ارزشی گفتمان در داستان نبرد رستم و سهراب :رویكرد نشانه ـ معناشناختی» (برامكی و

در این پژوهش غالباً وجه تنشی و عاطفی گفتمان بررسی ،و کمتر بر جریان حسی ـ
ادراکی تأکید شده است .شعیری در مقاله «بررسی نقش بنیادی ادراک حسی در تولید
معنا» ( )1384به تحلیل بعد احساسی گفتمان میپردازد؛ همچنین در مقاله «تحلیل
نشانهـ معناشناختی خلسه در گفتمان ادبی» ( )1391فرایند شكلگیری خلسه و
کارکردهای نشانهمعناشناختی آن را بررسی میکند؛ اما تحلیل بعد حسی ـ ادراکی
پدیدارهای عرفانی و بویژه شطح در هیچ یك از این پژوهشها دنبال نشده است و برای
نخستین بار در این مقاله انجام میشود.
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 .3نشانهشناسي احساسات
نشانه شناسی از همان ابتدای تكوین خود به عنوان دانش و نظریهای ادبی به تبیین
چگونگی مشارکت حالتهای عاطفی 7و انفعالی مؤثر در تولید معنا اهتمامی تمام داشت.
نشانه شناسی بر این واقعیت اذعان دارد که ارزیابیهای مثبت یا منفی از ارزشها و
هنجارهای مختلف به حالتهایی چون خرسندی 8یا ناخرسندی 9ذهن انسان وابسته
است؛ به این سبب که عاطفه و احساس به حالتهای ذهنی یا وضع روحی بیش از
رویدادها و کنشها 10پیوند دارد؛ به همین دلیل نیز از الگوی طرحوارههای کنشی
متعارف 11در پژوهشهای روایت شناسی پیروی نمیکند .ارزش احساسات از آن رو
است که کنش فرد را به دو روش تحت تأثیر قرار میدهد :الف) یا احساس تحریك
شده 12کنش فرد را به تسلط در میآورد (تسلط هیجانی) .13ب) احساسی که پیوسته در
14
سطح حضور دارد ،تحت نفوذ ابعاد شناختی و کنشی در خواهد آمد (تسلط شناختی)
) .(Brownvwen& Ringham,2006:p204تحلیل احساسات در حوزه مطالعات
نشانهشناختی به عنوان مكملی بر تحلیل وجهیتها (افعال مؤثر) 15در زبان آغاز شد .از
17
یك سو ،این گونه تحلیلها «وجهیتهای کنشی» 16را با «وجهیتهای حالت» (شوش)
جایگزین کرد ) (Greimas ,2012:p83واز دیگر سو ،الزم میدانست که از موقعیتهای
وجهنمای تكموضوعی 18به چگونگی چینش و آرایش اندیشه و نیز به تسلسل حوادث
گذر کند )(Greimas & Fontanille,1991:p91؛ به عبارت دیگر ،نظام نشانهشناختی
باید به چیدمان نحوی (همنشینی) بسیاری از عناصر وجهنما در گزارههای متن بپردازد.
به عالوه در چن ین دورنمایی که از همان ابتدا ،بعدی دستوری و مبتنی بر روابط
همنشینی مییابد ،اکتشافیترین تحلیلها از احساسات عمالً در قالب تعریف «توالیهای
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استاندارد» یا «نوعی» در جریان احساسات امكانپذیر است .توجه به این دسته از
پدیدارهای نشانهشناختی که برآمده از تسلسل و توسعه توالیهای احساسی در متن
است ،پژوهشهای معاصر را در مسیر تازه ای به جریان انداخته است .در واقع ،آنچه باید
مدّ نظر قرار بگیرد ،دادههای حسی ـ ادراکی در مسیر جریان احساسات در هر متن
است.
این مكتب نوآورانه ،که با انتشار کتاب «نشانهمعناشناسی احساسات» توسط
آ .گرماس و ژک فونتنی به ظهور رسید ،معرف نقطه پایان دوازده سال پژوهشی است که
طی سالهای اخیر توسط گروه نشانهشناسی زبانشناختی موسوم به مكتب پاریس به
انجام رسیده بود .این اثر با بازیابی سه حوزه کار نشانهشناسی ،که حوزه معرفتشناسی،
نظریه و عمل بود ،ترکیب فشردهای از این هر سه به وجود آورده است که در پی آن،
سیمای نوینی از نشانهشناسی معیار زمان خود را به تصویر میکشد
) .(Wiktorowics,1993:p153مؤلفان با هدف رسمیت بخشیدن به «وجود» یا «هستی»
برآمده از تأثیرات عاطفی گفتمان ،نقطه شروع کار خود را مطالعه «افقهای
هستیشناختی» داللتهای متن قرار دادند؛ مسیر این داللتها نیز یقیناً از میان «تنشهای
احساسی» 19متن میگذرد) .(ibid:p155در این کتاب ،نویسندگان موضوع بحث خود را
وارد کردن سازههای عاطفی در نظریه نشانهشناختی معرفی میکنند &(Greimas
) .Fontanille,1991:p323با این همه ،واژه «وارد کردن» بدین معنی نیست که این کار
را باید آزمون یا محكی کوچك در این زمینه تلقی کرد .همچنانكه گرماس ،خود ،پیشتر
پژوهاشهایی درباره «خشم» انجام داده بود و فونتنی نیز مقالهای مهم درباره «نفستنگی»
نگاشته بود .عالوه براین ،باید از کتاب «احساسات ،پژوهشی دربارة به گفتمانآوری
ذهنیت )1986( »20اثر هرمان پره 21یاد کرد که در آن به اهمیت وجهیتها برای تعریف
احساسات از طریق خواستن ،بایستن ،توانستن ،دانستن و ترکیب این مقولهها با یكدیگر
اشاره شده است .پس از انتشار این کتاب ،پژوهشها به سمت پیوند میان احساسات
جهتگیری پیدا کرد .تحلیل نشانهشناختی احساس ،همچنین میتوانست از هر گونه
پیشرفتی در منطق وجهیتها بهرهمند گردد .لیكن ادعای پره مبنی بر «سامانمند» و
اصولی کردن پژوهش خود ،برجسته تر از نیت او در معرفی انرژی پویای پدیدههای
احساسی به نظر میرسد.
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اگرچه کتاب گرماس و فونتنی ،پس از اختصاص فصلی گسترده به «معرفتشناسی
احساسات» به شرح تنها دو احساس (شامل بخل و حسادت) میپردازد ،روش این
کتاب ،بیش از شیوه کار پره قابل اجرا مینماید؛ با این همه ،کوشش او در جهت
روشمند کردن مطالعه احساسات ،او را به چهرهای پیشگام در این زمینه تبدیل کرده
است .اشكال عمده در روش پره در اینجا است که او احساس را به مقولههای وجهی
کاهش می دهد و تفاوت میان تجربه احساس ـ به عالوة طعم و آهنگ مخصوص آن ـ
و رویكرد وجه گونه به آن را نادیده میانگارد ) .(Cléro,1993:p534اما روش
نشانهشناسی مكتب پاریس در دام این اشتباه جزمگرایانه نیفتاده است؛ زیرا بخوبی به
این نكته آگاه است که داشتن فهمی منطقی به تنهایی برای تقریب به احساسات از
دیدگاهی نشانهشناختی کفایت نمیکند .مباحث روانكاوی و روان تحلیلی در این
مكتب 22نشانهشناسی جایی ندارد .البته شاید بتوان ورود این مباحث را در رویكردهای
آینده به عوالم عاطفه و احساس در تصور آورد .لیكن آنچه در این کتاب مدنظر قرار
گرفته ،ابعاد منحصراً اجتماعی و فرهنگی آن است .در واقع ،ویژگیهای فرهنگی ـ
اجتماعی احساس (و نه ویژگی عوالم تكانهها 23و تأثرات روانی) فرضیهای بود که به
نویسندگان این امكان را داد تا معمولیترین یافتههای زبانشناسی را نیز مورد بازبینی
قرار دهند .دنیای تأثیرات هیجانی معنا درست همانند بنواژههای 24احساسی در هر
فرهنگی به شكلی متفاوت طراحی شده است به گونهای که نمیتوان هیجان یا احساسی
خاص را اثبات کرد ،مگر به همان اندازه که فرهنگی که به آن تعلق داریم ،آن را باز
بشناسد و زمینه بازشناخت آن را برای ما نیز فراهم آورد .امیل بنونیست بر این باور بود
که یكی از اولین شرایط معنا ،شرط بین االذهانی بودن آن است که به گمان وی ،حتی بر
حیث التفاتی آن مقدم قرار میگیرد .اگر احساس هر ابژه نشانهشناختی به شمار میآید،
تنها زمانیکه در درون گفتمان معنادار شود ،نشانه به شمار میرود ،به عالوه ،احساس
هنگامی در گفتمان معنادار میشود که دست کم ،یك سوژه دیگر نیز بتواند همان
احساسی را دریابد که فرد نخست درک کردهاست« .این سوژه دوم میتواند کل پیكره
فرهنگ باشد یا خود فرد به عنوان کسی که از جهان انفرادی خویش سخن میگوید و
آن را افشا می سازد یا یك گروه ،انباز یا شریكی خاص» ).(Wiktorowics,1993:p161
احساس دریافت شده یقیناً ساحتی فردی و روانشناختی دارد .بالطبع ،معنایی که همراه
با این احساس دریافت میشود نیز کامالً فردی و یگانه است.لیكن ،این واقعیت که
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 .4نقش زنجيرهاي حواس در شکلگيري پديدار شطح
عامل انسانی به عنوان کنشگر گفتمانی در فرایند شطح حضوری پویا و فعال دارد .گفته
پرداز با انتخاب عناصر و گونههای مناسب و جهتی که به آن میدهد ،تصویری ممكن
از صحنه پدیدارشناختی ارائه ،و ما را با جریانی نو از معانی روبهرو میکند.آنچه فرایند
گفتمان را شكل میدهد ،جسمانه 29یا جسم احساسگر به عنوان تالقیگاه دریافتها و
احساسات است .جسم یقیناً ابزار دریافت به شمار میرود؛ اما از حیث ماهوی با آن

71


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره ،52تابستان 1395

احساس دارای معنا است ـ و اثبات میکند که ما میتوانیم با ابزارهای خاص علوم
زبانشناختی در صدد کشف آن برآییم ـ بر انگاره جمعی ساختارهای فرهنگیای استوار
است که تأثیر معنایی احساس را به فعلیت در میآورد.
نكته درخور توجه دیگر اینكه دو تصور نشانهشناسیك متفاوت از احساس وجود
دارد که باید آنها را از یكدیگر تمییز داد :نخست ،تصوری که آن را دربرابر کنش قرار
میدهد و دوم ،تصوری که آن را در مقابل عقل مینشاند .توانش عاطفی هر گفتمان،
ارتباط میان جسم محسوس را با محیط پیرامونی آن تبیین میکند .حالت 25یا وضعیت
27
روانی در بعد مثبت خود با رضایت و شادی 26و در بعد منفی خود با مالل و رنجش
در ارتباط است .به عالوه ،وجوه حالت با حساسیتآفرینی در ابژههای حسی ـ ادراکی
به تشدید نوسانات احساسی منجر میشود (مثالً میتوان از احساسات تكرارناپذیر مانند
رفتارهای تكانشی 28یا از احساسات پایانپذیر مانند نوستالژی یاد کرد)
) .(Bertrand,2000:p268مطلب آخر اینكه ساختار احساسات با اخالقیات ،یا به
عبارتی ،توسط آن دسته از قوانین اجتماعی کنترل میشود که چرخه ارزشها را در میانه
حد افراط و تفریط ثابت نگاه میدارد؛ همچنانكه رد پای این کنترل را در حدود
شطحگوییهای عارفان ،که یكی از ناخودآگاهانهترین ساحتهای هر زبان به شمار
میرود ،نیز می توان مشاهده کرد .مقاله با استمداد از روششناسی مكتب نشانهشناسی
احساسات و با عنایت به اولین برداشت از احساس که آن را در تقابل با کنش میداند
به موضوع شطحیات عرفانی از دیدگاه نشانه ـ پدیداری میپردازد تا نقش هر یك از
حواس را در شكلدهی به ادراک درونهای و برونهای در آن مشخص کند و به بازنگری
حالتهای روحی عارف در وقت مشاهده و تجلی ،اعم از فرح و مالل ،قبض و بسط و
دوگانیهای مانند آن بپردازد.
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متفاوت است .جسم باید حاضر باشد .فونتنی میدان حضور را به مثابه فضایی مكانی ـ
زمانی تلقی میکند که ادراک در آن صورت میگیرد .از رویكرد پدیدارشناختی،
;(Fontanille
«حضور 30نخستین شیوه وجودی داللت و معنا است»
) .Zilberberg,1998:p91با وجود این ،فونتنی معتقد است که حضور نشانهشناختی،
حضوری نسبی و تنشی 31است .در حوزه ادراک ،سوژه و ابژه در فضای زمانی ـ مكانی
عملیات ادراک حضور دارد .در چنین فضایی است که گستره ابژههای مشاهده شده و
فشاره( 32شدت) مشاهدهها و ادراکات قابل توضیح است.
در جریان رویارویی سوژه با مشهودات و ادراکات احساسی و در مسیر تبدیل
حضور به گفته ،گونههای پدیدارشناختی به صورت بازنمودی از حضور در گفته نمایان
می شود .این حضور در دو گونه شطح صورتهای متفاوتی دارد .در شطح گفتمان 33با
نوعی غایب سازی حاضر 34روبه رو هستیم .در این عمل فاعل احساسی به موجب قطع
ارتباط با گونههای حاضر در میدان عملیاتی حضور از حال زمانی و مكانی خود فاصله
میگیرد و موجبات غیاب خود را فراهم میسازد و البته از دید عارف این غیبت 35خود
نوعی حضور به حق است« :غیبت از خود ،حضور به حق آمد و حضور به حق ،غیبت
از خود؛ چنانكه هر که از خود غایب به حق حاضر و هرکه به حق حاضر از خود غایب
بود» (هجویری :1386 ،ص .)368ارباب قلوب و احوال ،پیوسته در ساحتهای دوگانه غیبت
و حضور به سر میبرند و از حالی به حالی دیگر متغیر و سرگردانند« :گهى در قبض
باشند و گهى در بسط ،گهى در هیبت گهى در انس ،ساعتى غیبت بر ایشان غالب،
ساعتى حضور ،ساعتى سكر ،ساعتى صحو ،ساعتى بقا ،ساعتى فنا ( »...میبدی،1371 ،
ج:7ص  .)397الفاظ دوگانه غیبت و حضور ،جمع و تفرقه ،سكر و صحو ،فنا و بقا ،محو
و اثبات و  ...در کالم عرفا نمودی است از این ساحتهای دوگانه .در جریان غیبت است
که زبان خودآگاه خاموش ،و زمینههای ظهور و بروز زبان ناخودآگاه یا نیمهخودآگاه
فراهم میشود؛ اما در شطح رویداد فاعل ادراک در ضمن حاضر سازی غایب،36
گونههای عقب رانده به دوردستترین نقطه میدان حضور را فرا میخواند و آنها را در
حال زمانی و مكانی خود قرار میدهد (ر.ک :شعیری:1392 ،ص  98و .)99از آن رو که در
این نوع شطح ،گفتهپرداز در پی بازسازی وقایع و مشهودات غایب است ،زبان مجال
ظهور و بروز بیشتری مییابد و با تصاویر هنری درهم میآمیزد .گفتمان خلسهای را
میتوان منشأ شكلگیری نوعی رابطه زیباییشناختی دانست که با سلب کارکرد شناختی
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 4-1حاسه ديداري

به دلیل حضور سوژه ،جهان عینی و طبیعی ،حضوری معناشناختی مییابد .سوژه پیوسته
در عالم مشاهده و ادراک بهسر می برد .واکنش سوژه در برابر پدیدارهای جهان در قالب
نشانهها ظهور و بروز مییابد .گفتمان تنها در صورتی شكل میگیرد که توسطه مشاهده
یا ادراکی ثبت شود .چه از دیدگاه پدیدارشناختی و چه از دید نشانهشناختی ،معرفت بر
امر مشاهدهشده 37مبتنی است و زوایای «دانستن» تنها زمانی محقق میشود که فعل
دیدن 38از مجموع حواس به دست آید .بنابراین در گفتمان شطح سازهها و مواد حاسه
دیداری در میان دادههای حسی ـ ادراکی بر دیگر حواس مقدم است.حس دیداری،
ویژگی غالب تمام شطحیات عرفانی است و طبیعتاً کاربرد فراوانتری به نسبت حواس
دیگر دا رد .تا زمانی که سالك به ادراک باطنی و شهود حقیقت نائل نشود ،نمیتواند از
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و استداللی سبب ایجاد نوعی رابطه زیباییشناسی انفسی میگردد .در این حالت
شوشگر با آنچه میتوان آن را روح هستی نامید ،گره میخورد و نتیجه این همآمیختگی
تحقق وضعیتی استعالیی است (شعیری.)130 : 1391 ،
هرچند گونه های حاضر و غایب و چگونگی ظهور و بروز آن در دو گونه شطح
متفاوت است ،هر دو حاصل ادراک غایبی است که پس از غیبت دوباره به صحنه
حضور فراخوانده می شود و یا با فاصله گرفتن از میدان حضور در حال محقق میشود.
در جریان بازگویی گفتمان این ادراک ،نظامی از جریانات حسی ـ ادراکی شكل میگیرد
که حاصل ارتباط فاعل احساسی و عالم احساس و ادراک است .بدون در نظر گرفتن
این ارتباط و فهم احساس و ادراک دخیل در بازسازی غایب ،فهم و ادراک واقعه
غیرممكن می نماید .در این حالت ،معنا تابع نظامی منطقی و هدفمند نیست بلكه پیرو
حضور عامل حسی ـ ادراکی است که نشانهها را در سراسر گفتمان پدیدار میکند .برای
روشن شدن این نوع حضور و ویژگیهای آن ،توجه به گونههای حسی که مستقیماً در
شكلگیری میدان عملیاتی گفتمان دخیل است ضروری مینماید .با این مقدمه ،اولین
چیزی که در ادامه تحلیل نشانهشناسی احساسات در پدیدار شطح به آن نیاز خواهیم
داشت ،آشنایی با حواسی است که هر یك ،ظرفِ گونه ای از پدیدارهای تجلی قرار
میگیرد و بالطبع مطالعه چگونگی ظهور احساسات و ادراکات برآمده از حواس و پیوند
استوار بین آنها یكی دیگر از محورهای این پژوهش را در بر خواهد گرفت.
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آن سخن بگوید و یا به توصیف دیگر جریانهای حسی خود بپردازد« .عملیات حسی ـ
دیداری می تواند سبب تحریك و تحرک فاعل احساس و ارتباط او با جریانات حسی
دیگر شود و یا بالعكس سبب بسته شدن ارتباط و قطع فعالیت حسی گردد؛ پس
عملیات دیداری میتواند در صدر گونههای حسی دیگر قرار گیرد و باعث گستردگی یا
فشردگی آنها گردد (ر.ک :شعیری :1392 ،ص.)129
عارف در جریان غیبت از خود و شهود حقیقت یگانه به نوعی مشاهده باطنی
میرسد و در فرایند شطح به توصیف این مشاهده و کشف میپردازد .روزبهان بقلی در
تفسیر جریان شكلگیری شطح ،این پدیده را ناشی از ادراک حقایق منازل سیر و سلوک
و رسیدن به نوعی معرفت شهودی میداند« :از بدو اوّل چون از راه ارادت برفتم و در
سیر مقامات افتادم ،حقایق منازل بیافتم؛ در شواهد علم رسیدم به جذب آن معامله
بگذشتم ،ساکن مراقبات شدم ،آداب حضرت از طریق الهام بیافتم؛ در مكان مرابطت به
مرقات مراقبت به مصعد شهود غیب بر شدم» (روزبهان بقلی :1374 ،ص .)11مسلم است
که این مشاهده از مقوله دریافتهای شخصی عارف است و بنابراین برای فهم و درک
این مقام باید آن را آزمود« :چه عجب دارى سخنم در مشاهده و کشف؛ به عزّ
دیمومیتش که به صد هزار جالل و کمال ازلى حق را به حق دیدم؛ لیكن تو چه
دانىحدیث بى غرضان؟ شبى با من در طُواى ملكوت بر طور جبروت همرنگ موسى
شو تا به هر ذرّه در هر سنگى صد هزار تجلّى بینى» (همان :ص 100و  .)101در همین
حالت است که سالك با رسیدن به شهود از وجود خود غایب میشود:
بما یبدو علیّ من الشهود
وجودی أن أغیب عن الوجود
(قشیری :1385 ،ص)101

جریان دیداری می تواند هرچیز را از پوسته ظاهری خود جدا کند و با پوستهای
جدید نمایان سازد .چنین امكانی ،انفصال پوستهای نامیده میشود (ر.ک :شعیری:1392 ،
ص .)129در فرایند شطح انسان یا ناسوت در جایگاه خدا یا الهوت قرار میگیرد.
هنگامی که به واسطه تجلی نور الهوت ،جنبه ناسوتی وجود انسان رخت برمیبندد،
عارف به واسطه استغراق در حق خود را به نعت ربوبیت مشاهده میکند و این همان
مقام دعوی و شطح است« :إذا ظهر نور الالهوتیة فی الناسوتیة بعین اإلنسان فی أنوار
الرحمن و یصیر العارف فی محل االتحاد فیرى نفسه بنعت الربوبیة من کمال استغراقه
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فی الحق و هناک مقام الدعوى و الشطح» (روزبهان بقلی1426 ،هـ  :ص .)196در چنین
حالتی ذکر حق جایگزین ذکر مخلوق میگردد« :نسبت آدمیت از ذکر وی منقطع شود؛
پس ذکر وی ذکر ما باشد تا اندر حال غلبه بدان صفت گردد که ابویزید گفت «سبحانی
ما اعظم شأنی» (هجویری :1386 :ص .)375مولوی این حالت را ناشی از به نهایت رسیدن
دوستی حق در دل و دشمنی با نفس میداند و آن را غایت تواضع و بندگی سالك
برمیشمرد« :منصور را چون دوستى حقّ به نهایت رسید ،دشمن خود شد و خود را
ق» یعنى «من فنا گشتم ،حق ماند و بس» و این به غایت
نیست گردانید .گفت «انا الح ّ
تواضع است و نهایت بندگى است.یعنى اوست و بس» (مولوی :1386 ،ص.)215
سالك در حالت عدم شعور و ناآگاهی است و در این حالت ،این حق است که بر
زبان صوفی سخن میراند« :پس حسین جز اناالحق و بایزید جز سبحانی چه
می گویند؟! اینجا سالك هیچ نبود .خالق سالك باشد ،ورای این مقام چه باشد؟!»
(عینالقضات همدانی :1373 ،ص .)62بدین ترتیب ،مرجعیت کالم با تغییر چشمانداز گفتمان
تغییر می یابد .عارف با فاصله گرفتن از خود به عنوان جهان مبدا و رفتن به سوی
«دیگری» یا وجود متعالی به گستره کالم خود میافزاید و آن را حامل ارزشی شناختی
میکند .در این حالت با تغییر مرکز جهتآفرین یعنی با رفتن از من عارف به سوی
دیگری متعالی ،عارف مشاهدهگر به دو فرایند زبانی متمسك میشود :الف)
حاضرسازی امر غائب .ب) حاضرسازی امر حاضر .حالت اول در شطح رویداد و
حالت دوم در شطح گفتمان امكانپذیر است .در هر حال ،تغییر چشمانداز و مبدأ کالم
موجب شكلگیری الیهها و طبقاتی حجیم در جریان ادراک میشود و با ترکیب
حواس ،جسمانه عارف را واسطه تكثر معنایی و سپس ،وحدت دالها در عین کثرت
نامتعین مدلولها قرار میدهد .بدین گونه پارادوکس شطح را میتوان به یك تعبیر ،نتیجه
دو فرایند تكثر و یكپارچگی همزمان در سطح دالها (پدیدارهای تجلی) تلقی کرد.
شطح گ فتمان نتیجه ظهور و بروز این حالت ناخودآگاهی و غلبه وجود حق بر
وجود سالك است .این نوع رویارویی با جهان عینی در وجود احساسگر در غالب
گفتهای از زبان حق نمودار میشود .شطحیات ذیل نمونهای از این گونه موارد است:
39
● پیامبر اکرمص « :من رآنی فقد رأى الحقّ»
● حالج :أنا الحق

● بایزید :سبحانی ما أعظم شأنی
● بایزید :إنی أنا اهلل فاعبدنی ـ إننی أنا اللَّه ال إله إال أنا فاعبدونی (عطار نیشابوری،
 :1386ص140؛ غزالی ،1386 ،ج :1ص.)93

● بایزید :من جمله لوح محفوظم (روزبهان بقلی :1374 ،ص.)139
● بایزید :مثل من در آسمان و زمین نبینی (همان :ص.)134

● بایزید :مثل من نبینند ،مثل من بحر بىکرانه است که اوّل و آخر ندارد (همان:
ص.)142

● بایزید :به حقّ او که مرا هست ملك آسمان و زمین و ملكوتیّت حیات و موت
(همان :ص.)145

● «ابو یزید از مؤذّن اللّه اکبر بشنید ،گفت :من بزرگوارترم» (همان :ص.)101

● شبلی :أنا معكم حیث ما کنتم أنتم فى رعایتى و فى کالیتى (ر.ک :سراج1914 ،م:
ص.)396

● ابوالجسن خرقانی« :مصطفى وقتم و خداى وقتم» (عطار نیشابوری :1386 ،ص.)586
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● واسطی :من پسر ازل و ابدم .چون پسر ازل و ابدم ،بهتر از آنست که پسر آب و
گل باشم (روزبهان بقلی :1374 ،ص.)301
اوصاف مخلوق در این شطحیات به طور کامل رنگ میبازد و در نتیجه توصیفی
کلی از مشهودات عارف به زبان درمی آید .در شطح گفتمان پدیده غالب حاسه دیداری
است و بنابراین از آن به شطح رؤیت نیز میتوان تعبیر کرد .تناقض در این دسته از
شطحیات حاصل تغییر در ق وای روحانی و ادراکی عارف در وقت مشاهده است .در
این حال ،ابژه 40یا هدف عارف چیزی نیست جز دیدار هستی متعالی و فنای در آن .در
این نوع شطح احساس بر کنش و شناخت غلبه دارد و در نتیجه بر اثر انحالل فردیت
ناسوتی عارف ،اراده او تحت تأثیر مواجید و دریافتهای شهودی او قرار میگیرد.
پدیدارشناسی ادراک حسی در این نوع شطح بیواسطهتر و فاعل احساسی 41به سبب
حضور ابژه ـ هدف در حالت تنشی 42عمیقتری قرار دارد .در موقعیت تسلط هیجانی،
سوژه و ابژه هر یك به تناوب با ظرفیتهای متعددی چه در بعد پدیداری (برای ابژه) و
چه در بعد ادراکی (برای سوژه) عمل میکنند؛ این بدین معنا است که گفتمان شطح،
پدیدهای با امكانات وجودی نامحدود است و به همین دلیل میتواند نشانههای زبان را
در مقیاس گسترده ای باز بگذارد .در نتیجه ،میتوان گفت که امكان تعبیرهای گسترده
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در این ساحت از زبان عرفان ،حاصل رویارویی با پدیدار حاضری است که «هر لحظه
به شكلی درآید» و اساساً از آنجا که این پدیدار ناشی از غلبه سكر و مستی است ،رد و
قبول آن امكانپذیر نیست « :و اما آن سخنها که حكایت کنند از بایزید و دیگران ،آن به
نزد غلبه حال بوده است و قوت سكر و غلبات وجد ،آن کلمات را ردّ و قبول نیست»
(سهرودی :1363 ،ص.)58
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ازآنجا که حق بر زبان صوفی سخن میراند ،صوفی در بیان شطح صیغه متكلم (أنا)
را برمی گزیند و این من حاصل اتحاد من و مدلول متعالی است .عارف شطاح آنچنان
مستغرق وجود مدلول متعالی میشود که از حواس خود به طور کامل تهی میشود.
بنابر این در این نوع شطح جایی برای بازگویی ادراک دیگر حواس باقی نمیماند؛ زیرا
این حق است که بر زبان بنده سخن می راند .همچنین چون در این دسته از شطحیات
بازآفرینی وقایع و مشهودات در میان نیست ،گزارههای شطح گفتمان از تصویرسازی به
واسطه صورتهای خیال عاری است .البته بیان پارادوکسیكال 43از ویژگیهای اصلی این
نوع شطح است؛ زیرا «غالباً از قرار گرفتن مستقیم یا غیرمستقیم هر انسان به جای فاعل
گزارههای دینی ،یعنی خدا ،پدید میآید و طبع ًا این امر با آموزههای دینی متناقض
مینماید» (فوالدی :1389 ،ص.)287
«پارا-دوکس در لغت به معنی ورای دوکسا یا همان افكار تثبیت شده عمومی است»
(سجودی .)117 :1390،شطح به عنوان گفتمان با گفتمان تثبیت شده در حوزه معرفت دینی
تناقض می آفریند؛ اما به عنوان رویداد ،تناقض شطح را نه به وجهی معرفتشناختی
بلكه به طریقی هستیشناسیك باید در تصور آورد .عارف با درک نقصان وجودی در
مجموع دالهای پدیداری برای درک معنا یا مدلول باطنی و پنهان آنها میکوشد .لیكن
حاصل کوشش او در این راه ،تنها لغزیدن از دالی به دال دیگر است و با سیالیت دالها،
که نشان از سیالیت فضای گفتمانی دارد ،معنا برای او همواره به تعویق میافتد .از این
رو ،او این نقصان را طی تجلیها یا واقعات بعدی تا حدودی جبران میکند؛ پس تا
وقتی دسترسی به معنا (و نه معناها) امكانپذیر نباشد ،خوانش پارادوکسیكال از شطح که
برایند نقصان پدیدار شطح یا نقصان وجودی و معرفتشناختی عارف است با به ظهور
رسیدن توانشهای حسی-ادراکی عارف همچنان استمرار مییابد.
در شطح رویداد نیز مجال ظهور و بروز حاسه دیداری بخوبی فراهم میشود .در
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این نوع شطح ،عارف سعی در بازآفرینی وقایع و کشفیاتی دارد که از جمله مشهودات
غایب او به شمار میرود .عارف شطاح با بازآفرینی مشاهدات خود ،یادآوری واقعه و
فرا خواندن آن به میدان حضور را وجهه همت خود قرار میدهد .این یادآوری دو گونه
دارد:
الف :در بسیاری از شطحیات عرفانی با الفاظی چون دیدن ،مشاهده کردن ،نظر
کردن ،نمودن و  ...به نوعی رؤیت ظاهری اشاره شده است .این مشاهده عموماً رؤیت
نوری غیبی ،مالئكه ،ابلیس ،ارواح دیگر عرفا و  ...است .هرچند مسلماً این نوع رؤیت
از مقوله رؤیت ظاهری و مادی نیست ازآن رو که برای فاعل ادراک کامالً مشهود و
ملموس است ،عارف در توصیف این واقعه از الفاظی یاری میگیرد که به حوزه حواس
ظاهری مربوط است .عارف شطاح این رؤیت را تاسرحد رؤیت جسمانهای فرو
میکاهد .برای روشن شدن موضوع نمونهای از این شطحیات نقل میشود:
● «مرغى از مرغان صوفیان را دیدم ،دو بال داشت؛ هنگامى که از پرواز باز ماند،
مقام مرا انكار کرد» (حالج :1386 ،ص.)46
● « طیر ارواح ملكوت در سواحل بحر جبروت پرّان دیدم» (روزبهان بقلی:1374 ،
ص.)11

● «و گفت [ابوالحسین نوری] :نورى درخشان دیدم در غیب ،پیوسته در وى نظر
مىکردم تا وقتى که من همه آن نور شدم» (عطار نیشابوری :1386 ،ص.)407
در شطح اخیر ،عارف شطاح از تجربهای زیباییشناختی (سراسر نور شدن) سخن
میگوید .این تجربه مستلزم گسست از نظام پیوستاری و رسیدن به نوعی حضور
وحدانی است .گسست در نظام پیوستاری سبب خلسه سوژه میشود و جهان دیگری
فراتر از ظواهر را به او مینمایاند .جهانی معنادار ،که در واقع همان لحظه
زیبایی شناختی است و در حكم گسستی کامل از آنچه بوده و آنچه خواهد بود .در این
حالت ،گسست ناگهانی و یكباره سوژه را از سیر معمولی جریان زندگی جدا میکند و
او را به فضای احساسی ـ تنشی غیرمترقبهای وارد میکند .اینجاست که سوژه گفتمانی
برنامهمدار جای خود را به سوژه احساسی و هیجانی میدهد و نظام شناختی ،منطقی و
برنامهمدار با تكانههای هیجانی به هم میریزد (ر.ک :بابك معین67 :1394 ،ـ .)62
● ابو یزید گوید که «در وحدانیّت مرغى شدم ،جسم از احدیّت و جناح از دیمومیّت.
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در هواى بىکیفیّت چند سال بپریدم تا در هوایى شدم .بعد از آن هوا که من بودم،
صد هزار هزار بار در آن هوا مىپریدم تا در میادین ازلیّت رفتم .درخت احدیّت
دیدم  :بیخ در زمین قدم داشت و فرع در هواى ابد ( ...روزبهان بقلی :1374 ،ص 80و
.)81

 4-2شکلگيري ديگر دادههاي حسي ـ ادراكي در جريان ديدار

ارتباط پایدار سوژه و جهان کشف به فرایند دیدار و مشاهده منحصر نیست .پس از
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در مثال اول ،حالج از رؤیت مرغی از مرغان صوفیه سخن به میان میآورد .گویا
وی در حالت مكاشفه ،کرامتی از صوفی مشاهده کرده است و سپس با تشبیه صوفی به
مرغ و وصف پرواز او این واقعه را ملموس میکند.
این شطحیات نمودی است از حضور عارف شطاح در فرایندی استعالیی و تعامل با
آن .از دید الندوفسكی حضور در چنین حالتی به تولید معنا میانجامد؛ با این وصف
معنا در فرایندی تعاملی و در مقابل «غیریت» ،44که در برابر ما حضور دارد و صرفا در
همه وضعیتها قابل کاهش به وضعیت ابژه نیست ،شكل میگیرد .غیریت میتواند گونه-
های متفاوتی داشته باشد .الندوفسكی غیریت دیگری را نسبی میداند .همیشه از زاویه
دید سوژه مرجع است که غیریت دیگری شكل میگیرد .از نظر سوژه« ،دیگری» به مثابه
آن چیزی که با آن در تعامل است ،ظاهر میشود (ر.ک :بابك معین)52 :1394 ،؛ با این
وصف زبان و پدیده های زبانی نیز از این قاعده برکنار نیست .از دید پدیدارشناسی
زبان ،وجودی مستقل از ما ندارد بلكه آن خود ماست .تجلیات زبانی در پدیدار شطح
همیشه شفاف و قابل تفسیر نیست .زبان برای عارف شطاح نمودی است از غیریت که
رمزگشایی آن به آسانی محقق نمیشود.
ب :دسته دوم شطحیاتی است که سالك از نوعی شهود باطنی در آن سخن به میان
می آورد .رؤیت در این دسته از شطحیات نه رؤیت ظاهری است و نه قابل تأویل به آن،
بلكه نوعی مشاهده باطنی است که در اثر رسیدن به مرتبه یقین به دست میآید .این
سخن بایزید را میتوان از این مقوله انگاشت« :حقّ را به عین یقین بدیدم .بعد از آنكه
مرا از غیب بستد ،دلم به نور خود روشن کرد؛ عجایب ملكوت بنمود  ...آنگه از هویّت
خود عجب بماندم و در هویّت خود شكّ کردم .چون در شكّ هویّت خود افتادم به
چشم حقّ حقّ را بدیدم» (همان :ص.)115
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اینكه عارف شطاح به نوعی رؤیت و مكاشفه باطنی دست مییابد در اثر رویارویی با
«غیرمن» حوزه عملكرد حواس خود را گسترش میدهد .با جداسازی مرز بین خودی و
غیرخودی سالك میتواند جنبههای گوناگون این پدیده را احساس کند .عارف شطاح
از رایحههای بهشتی میبوید؛ نغمههای آسمانی را میشنود؛ شرابهای روحانی مینوشد
و حتی گاه دست در دست حق با او مصارعه میکند .اما همه این امور مستلزم یك امر
است :شهود .در غالب شطحیات و وقایع عرفانی بدون در نظر گرفتن حاسه دیداری و
قدرت تأثیر آن ،دایره نفود و تأثیر حواس دیگر بر فاعل احساسی مشهود نیست؛ به
عبارت دیگر تا زمانی که فاعل احساسی به مشاهده و ادراک مدلول متعالی دست نیابد،
نمیتواند با آ ن سخن بگوید ،عناصر و عوامل دخیل در آن را لمس کند؛ از مائدهها و
شراب های سكرآور آن بچشد و نظایر آن .اما آغازگر جریان شكلگیری معنا و فرایند
تحول در ساحت وجودی فاعل احساسی همیشه به حاسه دیداری منحصر نیست .گاه
حس شنیداری است که سوژه را وارد فرایند حسی ـ ادراکی میکند .در چنین وضعیتی
با گوش سپردن به نغمه مدلولی متعالی ،دنیایی از معانی به روی فاعل احساسی گشوده
می شود .این فرایند سوژه را به سمت حس دیداری هدایت میکند و در نهایت تعاملی
پایدار بین حس شنیداری و دیداری برقرار میشود .این تعامل سبب درهمآمیختگی
سوژه و ابژه میشود و فاعل احساسی را در وضعیتی ناپایدار ،غیرمنتظره و منعطف قرار
میدهد .نغمهای که در فرایند شطح آغازگر تحول درونی عارف به شمار میرود ،گاه از
جانب حق است و گاه برگرفته از اوصاف ربانی است (بانگ قیومی و  .)...نغمه این
مدلول متعالی برای تمامی ارواحی که از کون بریده و با حقیقت حق پیوستهاند ،قابل
شنیدن است و تمامی آنان را به عالم وحدت دعوت میکند .روزبهان در تفسیر فرایند
شطح بانگ قیومی حق را آغازگر فرایند تغییر درونی عارف میداند .وی معتقد است که
با گوش سپردن به این نغمه میتوان از عالم حدوث و ناسوتیت عبور کرد و به صحرای
وحدت رسید« :بانگ قیّومى در نواى ازلى مىزند که «اى اطیار ارواح! اى نوآمدگان
جهان بىچونى! آن شهود عین کجااند و در قفس حدوثیّت چرااند؟» از آن عالم نیستى
به هستى درآیند که در صحرای وحدت مرغان «ال احصى ثناء» بنشینند .بدین هیجان
هیمان نم ودند و از قضای ملكوت در ریاض جبروت پریدند؛ از روى تحیّر نگارجویان
ازل را در عین تفكّر افتادند» (روزبهان بقلی :1374 ،ص.)18
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در جریان حسی شنیداری ،رابطه بین صدا و شوشگر شنیداری رابطهای دو طرفه
است و نه رابطهای یكطرفه؛ زیرا همانگونه که صدا از منبع و جسمی به نام دیگری به
وجود میآید ،مقصد آن نیز جسم شوشگر است .اما شوشگر نیز خود منبع تولید صدا
است و اگر این طور باشد ،مقصد آن را صدا تشكیل میدهد .پس نه تنها ما در عمل
حسی ـ شنیداری با نوعی رابطه دوجانبه و برگشتپذیر مواجهیم ،همچنین این رابطه
امكان جابهجایی نیز دارد .در واقع هر منبع میتواند خود در موضع مقصد یا دریافت
کننده نیز قرار گیرد؛ همانطور که هر مقصد نیز میتواند منبع باشد (رک :شعیری:1392 ،
ص .)126سیالیت و پویایی مبدأ و مقصد و جابهجایی این دو در گفتگو و مكالمه با
مدلول متعالی بخوبی نمایان است« :بایزید گوید که مرا گفت در غیب کهاى بایزید! تو
مثل منى .اى مثل من! من بترسیدم .گفتم :تو مثل توئى ،ترا مثل نیست» (روزبهان بقلی،
 :1374ص . )144دامنه این گفتگو با حق آنچنان گسترده است که عارف شطاح نه در
حالت تواضع و ادب بلكه در حالت انبساط و از سر تكبر کبریایی از حق تقاضای
آراسته شدن به وحدانیت حق و رسیدن به احدیت را دارد« :ذکر عن ابى یزید انّه قال
رفعنى مرّة فأقامنى بین یدیه و قال لى یأبا یزید إنّ خلقى یحبّون ان یروک فقلت زیّنّى
بوحدانیتك و ألبسنى أنانیتك و ارفعنى الى أحدیتك حتى اذا رآنى خلقك قالوا رأیناک
فتكون أنت ذاک و ال اکون انا هناک» (سراج1914 ،م :ص .)382این انبساط در بسیاری
موارد شطح را تا سرحد کفرآمیز بودن میرساند« :نقل است که شبى [ابوالحسن
خرقانی] نماز همى کرد؛ آوازى شنود که« :هان بو الحسنو! خواهى که آنچه از تو
مىدانم با خلق بگویم تا سنگسارت کنند؟» شیخ گفت« :اى بار خداى! خواهى تا آنچه
از رحمت تو مىدانم و از کرم تو مىبینم با خلق بگویم تا دیگر هیچ کس سجودت
نكند؟» آواز آمد« :نه از تو نه از من» (عطار نیشابوری :1386 ،ص .)587البته تمامی این
سخنان و حاالت ناشی از ادراک حالوت وصل است و انبساط با حق« :روزى ابو یزید
از سر مستى گفت «من خیمه خود را برابر عرش بزنم» .سخن انبساط است ،یافتن
حالوت وصل ،تأثیر اتّحاد تعزّز ،تكبّر با جان در مشاهده ازلیّت ،و مستى بر حسن
ابدیّت ،دعوى ربوبیّت ،از آن مستى بیرون آید ( »...روزبهان بقلی :1374 ،ص 86و .)87
در جریان تعامل شهود و شنیدن ،دادههای حسی ـ ادراکی دیگر نیز در عرصه
گفتمان ظهور و بروز می یابد .در بین این حواس نقش آفرینی حس المسه و قدرت

تأثیر آن بر فاعل احساسی بیش از دیگر حواس مشهود است .در جریان شكلگیری
فعالیت حسی ـ المسه ای دو محور اصلی دخیل است :من و غیر من .بر این اساس در
فعالیت حس المسه با نوعی رابطه بین من و غیرمن روبهرو هستیم .با این توصیف
حوزه عملكرد این حس فراتر از رابطه مستقیم عمل المسه است .عناصر بسیاری هست
که می تواند این نقش را ایفا کند؛ به عنوان مثال در شطحی از بایزید نقل شده است:
«اوّل ما صرت الى وحدانیته فصرت طیرا جسمه من األحدیة و جناحاه من الدّیمومیة فلم
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أزل أطیر فى هوآء الكیفیة عشر سنین» (سراج1914 ،م :ص .)384بایزید در رویارویی با
وحدانیت مدلول متعالی خود را پرندهای احساس میکند که بالهایی از دیمومیت دارد و
پیوسته در هوای کیفیت به پرواز درمیآید .این احساس در وضعیت توصیف شده نشان
از تفاوت دو گونه حضور دارد .تعامل بین بایزید به عنوان احساسگر گفتمانی و
احدیت ،سبب ایجاد تمایز بین خودی و غیرخودی میشود .فرایند تغییر بایزید به
پرنده ای که بالهایی از احدیت دارد و نیز حسی که او نسبت به پرنده شدن دارد،
بیارتباط با جریان حسی ـ المسهای نیست.
غیرمن در فرایند شطح پیوندی استوار با مدلول متعالی یعنی حق تعالی دارد و این
مدلول اساساً قابل ادراک به واسطه حس المسه نیست اما با گذشتن از پوسته ظاهری
اشیا ،عناصر و عوامل دخیل در این ادراک برای عارف شطاح ملموس میشود .روزبهان
بقلی شطح دیگری از بایزید نقل میکند که بخوبی نمایانگر این ادراک است« :چون به
حقّ رسیدم ،مرا دو حلّه در پوشید .گفتند که آن دو حلّه چه بود؟ گفت :ردای کبریا و
ازار عزّت .آن گاه تاج کرامت بر سر من نهاد .پس مرا گفت :اکنون بر خلق من رو .دیگر
گفت مرا :کجا روى که وراى من منتها نیست» (روزبهان بقلی :1374 ،ص .)145بایزید در
جریان مشاهده حق بیان می کند که خداوند دو حله بر تن او کرده و او کامالً این
پوشش را احساس کرده است .البته این حله ،پوششی از کبریا و عزت الهی بوده است.
هرچند غیر من در این شطح از مقوله محسوسات ظاهری نیست اما عارف شطاح سعی
در محسوس کردن این فرایند دارد .بایزید در شطحی دیگر غایب شدن از خود را به
حالت بیرون آمدن مار از پوست مانند میکند« :انسلخت من نفسى کما تنسلخ الحیّة من
جلدها فنظرت فاذا انا هو» [از خود بیرون آمدم به گونهاى که مار از پوست خود به
درآید و آنگاه «خویشتن» را «او» دیدم]» (عینالقضات همدانی :1385 ،ص .)53بایزید با
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یكی از ویژگیهای مهم گونه حسی ـ چشایی ،توالی پذیر بودن آن است .ابتدا
عنصری بیرونی وجود دارد که در مرحله بعد درونی میشود و سپس ما را به زمانها و
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تشبیه فرایند تغییر به حالت مار ،تمایز بین خودی و غیرخودی را ملموس میکند.
توصیفی که عارف شطاح در بازآفرینی عوامل دخیل در ادراک المسهای ارائه میکند،
پیامدهای دیگری را در پی دارد .فرایند چشایی از پیامدهای عمل حسی ـ المسهای
است .تا زمانی که فاعل احساسی رابطه المسهای با عنصر بیرونی برقرار نكند ،تحقق
حسی چشایی غیرممكن مینماید .این نكته بخوبی نشان میدهد که عملیات حسی ـ
چشایی خود دارای دو مرحله است :در مرحله اول رابطه المسهای برقرار میگردد و در
فعالیتی تحلیلی از این رابطه مرحله دوم یعنی حسی چشایی شكل میگیرد (شعیری،
 :1392ص .)122فرایند چشایی در شطحیات با الفاظی چون خوردن ،نوشیدن و  ...بیان ،و
توصیفی از منبع یا مبدأ اصلی تولید این احساس ارائه میشود .منبع حس چشایی در
شطحیات عرفانی غالباً مشاهده ،وصل ،عشق ،محبت و  ...است« :دران باغ سبّوحى
مرغان قدّوسى در اللستان و گلستان مشاهده صرف متفرّق شدند و از بحر قدم از
شرَبَهُمْ»
سواقى صفت هر یكى از مشرب عین وصلت شراب خوردند« .کُلُّ أُناسٍ مَ ْ
(روزبهان بقلی :1374 ،ص 20و  .)21این منبع متعالی آنچنان بر وجود سالك اثر
میگذارد که او را تا سر حد فنا پیش میبرد« :ارواح ساده را از حبس عدم بیرون آرند و
در اقفاص کون بدارند ،ناگاه دانه نیستى فنا خورد و گاه بر جان لباس نایافت درد».
چشیدن این شراب پرخمار با گذر از رویه ظاهری و جسمانهای فاعل احساسی ،روح
او را تحت نفود و سیطره خود درمیآورد و آن را سرمست میکند« :اسرار ارواح از
روى اشتیاق بر نادیده بانگ در بانگ زنند که این چه شراب پرخمار بود و این چه
نوروز بىبهار!» (همان :ص 17و .)18
این حس از بعدی گسترهای و فشارهای برخوردار است؛ یعنی مقدار کمی از عنصر
چشایی می توان تأثیر فراوان و فشار زیادی را بر فاعل احساسی وارد کند .روزبهان بقلی
بیان می کند که نوشیدن اقداح افراح چنان تأثیری بر او گذاشته که در عشق و محبت
صرف افتاده و عین قدم بر او کشف شده است« :از قلزم مواجید اقداح افراح بخوردم.
در عشق و محبّت صرف افتادم ،ناگاه عین قدم بر من کشف شد» (روزبهان بقلی:1374 ،
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مكانها و یا گونههای عاملی پیوند میدهد (شعیری :1392 ،ص .)126مراحل شكلگیری
حس چشایی همانند گونه حسی ـ المسهای از تجربهای انفرادی نشأت میگیرد .اما در
عملیات برخی دیگر از حواس مانند حس بویایی پوسته حسی تكثیر میگردد و ما با
گونهها و طبقات بویایی روبهرو هستیم .در عملیات حسی ـ بویایی رابطه دارای جهات،
اعماق و ابعا د متفاوت است؛ زیرا این حس از گستره زیادی برخوردار است .گستره
عمیق حس بویایی در شطحیات عرفانی با الفاظ مختلفی توصیف شده است .روزبهان
بقلی در شرح شطحی از حالج در توصیف تجلی حق آن را مشحون به افانین نور و
مجامر عود جمال میداند« :چون حقّ خواهد -سبحانه و تعالى -که از علم قدیم
خویش خبر دهد از آنچه عالمیان را رحمت کند ،تجلّى کند از قدم به قدم ...آنگاه از
حسن تجلّى شمالى برانگیزد ،معجون به افانین نور ،مطیّب به مجامر عود جمال و مسك
صفات آن شمال گرد کور عرش و أرکان کرسى بگردد  ...شفا دهد به نسیم خویش هر
علیلى خسته را و خبر دهد از سرّ جلیل مراقبان نور مشاهده را و مستنشقان رایحه
وصلت را» (روزبهان بقلی :1374 ،ص.)338
ترکیباتی که روزبهان در توصیف این تجلی به کار برده قابل تأمل است :افانین نور،
مجامر عود جمال و مسك صفات ،رایحه وصلت و . ...روزبهان به یاری قوه تخیل خود
به بازآفرینی صحنهای از وصال و شهود میپردازد و آن را مطیب به انوار جمال و
صفات الهی میداند .مسلماً این رایحه از مقوله روایح مادی نیست بلكه نوعی تلذذ و
درک هنری از شهود است که به یاری زبان تصویری درگفته ظهور و بروز مییابد .دایره
تأثیر و تعامل این نسیم بر فاعل احساسی تا حدی است که آن را مضمحل در وجود
خود می کند :شفا دهد به نسیم خویش هر علیلی خسته را .ابعاد این ادراک نیز آنچنان
گسترده و فراگیر است که گرد «ارکان کرسی و اشجار فردوس» به گردش درمیآید و
محدودیتی برای این رایحه متصور نیست.
 .5بعد عاطفي گفتمان شطح
چه در شطح گفتمان و چه در شطح رویداد ،عاطفه و شناخت پا بهپای هم به پیش
نمیرود .آنچه میتوان از مجموع شطحیاتی که پیشتر نقل شد برداشت کرد ،غلبه فشاره
عاطفی بر گستره کمی گفتمان شطح است؛ زیرا در این نوع کالم ،عظمت گستره کمّی
هر چه کمرنگتر و در عوض به فشاره عاطفی افزوده میشود .گزارههایی نظیر «لیس فی

بررسي فرايند حسي ـ ادراكي شطحيات عرفاني براساس نظريه نشانهمعناشناسي احساسات

85


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره ،52تابستان 1395

جبتی سوی اهلل» یا «سبحانی ما اعظم شانی» و «انا الحق» با تمرکز بر مرجعیت کالم
یعنی «من» آن را به منبع انرژی درونسو تبدیل میسازد؛ بدین ترتیب ،گفتمان ،واجد
حرکتی عمودی میشود و به دلیل ایجاد تنش میان دو قطب «من» و « آن دیگری» (در
اینجا اهلل و الحق) از تعامل میان این دو قطب ،میدانی برای تخلیه بار عاطفی و هیجانی
میآفریند.
باید دانست که این قطبیت موجب ایجاد فاصله و محو تجربه وحدت وجودی و
پدیدارشناختی عارف نمیشود .دلیل این امر را باید در تفاوت میان «من» ،و «خود»
سراغ گرفت« .من» که «همواره در مقابل همه فشارهایی که به او تحمیل میگردد تا او
را به نا-سوژه تبدیل کند ،مقاومت نشان میدهد و از نقش مرجعی خود دفاع میکند»
(شعیری )141: 1391،از طریق «خود» دستخوش دگرگونی و تغییر و آماده پذیرش نقشهای
تازه میشود« .خود» قادر است تا با شكستن مقاومتهای من امكان این وحدت را در
ضمن تجربه خلسه و تجلی برای عارف فراهم سازد .بنابراین ،توانایی متن در بازآفرینی
فرایند شطح یا خلسه به توانایی آن در ایجاد تعامل میان دو قطب «من» و «خود» از یك
سو و میان «من» و «دیگری» از طریق نقشآفرینی «خود» از سوی دیگر باز میگردد .هر
اندازه ،شطحی در بازنمایی این تعامل و بویژه ،نقش واسطهای خود موفقتر باشد،
پارادوکس آن گشودنیتر خواهد بود .عارف مشاهدهگر در مقام شوشگر حسی ـ
ادراکی تجربه خود را در قالب زبان می ریزد .در شطح گفتمان بر خالف شطح رویداد،
وظیفه زبان توصیف نیست .بلكه عارف در صدد است تا به تولید گفتهای مؤثر دست
یابد .او با این عمل خود ،جایگاه خاصی را به شیءای نسبت می دهد که در صدر
کالمش جای داده است و بدین ترتیب ،آن را تبدیل به شیءای ارزشی می کند .آنچه
در این نوع از شطح با آن روبهرو هستیم ،نه باز تعریف یك پرسش یا موضوع
هستی شناختی در سلسله مراتب عرفانی بلكه ترسیم جریان تعاملی است که از ارتباط
نزدیك میان شوشگر و جهانی حكایت میکند که در آن سوی گفته او قرار دارد (حق
و اهلل) .در واقع ،چنین گزارهای را میتوان «گزارهای معنایی» (شعیری )110 :1392،نامید
که هدف از آن ،تاثیرگذاری بیشتر بر دنیای بیرون (مخاطب) و دنیای درون (گوینده)
است .از آنچه گفته شد این نتیجه بهدست میآید که عارف شوشگر در گذر از
فرایندهای عاطفی و تا جایی که به شطح مربوط است ،هیچگاه به مرحله هویت یا

شوش عاطفی نمیرسد؛ زیرا این مرحله مستلزم تغییر وضعیت و نوعی شوش عاطفی
است که بتوان نامی مشخص بر آن نهاد .در حالیکه عارف با قرار گرفتن متناوب در
جریان مشاهده و تجلی تقریباً در مرحله تحریك و هیجان عاطفی باقی میماند تا اینكه
سرانجام و بتدریج به مرحله تثبیت عاطفی نزدیك گردد که در عرفان از آن به مرتبه
تمكین یاد میشود.
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نتيجهگيري
حضور پویا ،فعال و مستمر عامل انسانی به عنوان کنشگر گفتمانی در فرایند شطح ،ما را
با جریانی از احساسات و دریافتها روبهرو میکند .در جریان رویارویی فاعل احساسی
با مشهودات و در مسیر تبدیل حضور به گفته ،پدیدارهای شهودی به صورت بازنمودی
از حضور در گفته نمایان می شود .هرچند این حضور به صورتهای مختلفی در زبان
عرفا نمود مییابد در هر حال با شهود ارتباط مستقیمی برقرار میکند .گفتمان تنها در
صورتی شكل میگیرد که توسط مشاهده یا ادراکی ثبت شود .بنابراین در گفتمان شطح
سازهها و مواد حاسه دیداری در میان دادههای حسی ـ ادراکی بر دیگر حواس مقدم
است .عارف شطاح با بازآفرینی مشاهدات خود ،یادآوری واقعه و فراخواندن آن به
میدان حضور را وجهه همت خود قرار میدهد و در اثر رویارویی با «غیر من» و
جداسازی مرز بین خودی و غیرخودی حوزه عملكرد حواس خود را توسعه میبخشد.
آغازگر جریان شكل گیری معنا و فرایند تحول در ساحت وجودی عارف شطاح همیشه
به حاسه دیداری منحصر نیست .گاه حس شنیداری است که سوژه را وارد فرایند حسی
ـ ادراکی میکند .در جریان تعامل شهود و شنیدن ،دادههای حسی ـ ادراکی دیگر نیز در
عرصه گفتمان ظهور و بروز مییابد .آنچه از مجموع این دادهها برداشت میشود اینكه
فشاره عاطفی بر گستره کمی در گفتمان شطح غلبه دارد .در این نوع کالم ،عظمت
گستره کمّی هر چه کمرنگتر و در مقابل به فشاره عاطفی افزوده میشود.
پينوشت
1. défamilirization
2. Greimas
3. Fontanille
4. Courtès
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5. Bertrand
6. Ouellet
7. états affectives
8. euphoric
9. dysphoric
)10. action/doing (faire
11. actantial & canonical schemas
12. impassioned feeling
13. dominance pathémique
14. dominance cognitive
15. modalités
16. modalitiés du faire
17. modalitiés de l'âme
18. mono-thématique
19. tensitivité phorique
20. mise en discours de la subjectivité
21. Herman Parret
 .22اطالق مكتب بر این جریان اخیر به تأسی از نویسندگان کتاب «نشانهمعناشناسی احساسات»
صورت گرفته است .به باور اینان ،همه کوشش نشانهشناس باید صرف رویارویی با نشانهشناسی نه
فقط به عنوان یك روش یا نظریه بلكه به مثابه مكتب شود .به همین دلیل ،اینان به جای برافراشتن
آن دست یازیدهاند.
23. pulsions
24. lexème
25. thymie
26. euphorie
27. dysphorie
28. impulsivité
29. corps propre
30. presence
31. tensive
32. intensité
 .33تقسیم شطح به دو گونه «گفتمان» و «رویداد» برگرفته از کتاب «زبان عرفان» علیرضا فوالدی است
(.)292 :1389
34. absentification de la présence
35. absence
36. présentification de l ’absence
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37. perçu
38. vision
 . 39برای آشنایی با نمونه تفسیر عرفا از این سخن پیامبر ر.ک :عینالقضات همدانی :1373 ،ص57؛
روزبهان بقلی2008 ،م ،ج :3ص.185
40. objet
41. sujet d'état
42. tensif
43. paradoxical
44. altérité
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بابك معین ،مرتضی؛ معنا به مثابه تجربه زیسته :گذر از نشانهشناسی کالسیك به نشانهشناسی با
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.1383
برامكی ،اعظم و غالمعلی فالح؛ «بازسازی معناهای عاطفی در فرایند ارزشی گفتمان در داستان
نبرد رستم و سهراب :رویكرد نشانه ـ معناشناختی»؛ جستارهای زبانی ،د ،5ش ،4آذر و دی
1393؛ 66ـ .45
حالج ،حسین بن منصور؛ مجموعه آثار حالج؛ تهران :انتشارات شفیعی.1386 ،
روزبهان بقلی شیرازی؛ تفسیر عرائس البیان فى حقائق القرآن؛ تصحیح احمد فرید المزیدی؛
بیروت :دارالكتب العلمیه2008 ،م.
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كليدواژهها :شعر سهراب سپهری ،تلمیح در شعر پشت دریاها ،ادبیات تطبیقی فارسی و چینی،
شعر معاصر.
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چکيده
این نوشته را میتوان با اندکی تغییرات در حوزة «بینامتنیت» یا «ادبیات تطبیقی» جای داد؛ اما
نگارنده فارغ از هر دو رویكرد در این مقاله میکوشد خاستگاه اصلی شعر «پشت دریاها» را
نشان دهد؛ سرودهای که یكی از مشهورترین شعرهای مجموعة حجم سبز سپهری است و بر
پوسترها و کارت پستالهای بسیاری نقش بسته و به کتاب ادبیات فارسی دوم دبیرستان نیز راه
یافته است .آقای حسین معصومی همدانی در مقالة «سپهری و مشكل شعر امروز» معتقد است
که شاعر در انتخاب عنوان و توصیف این شعر به احتمال زیاد تحت تأثیر روایتی از امام
صادق(ع) بوده است .پس از ایشان بسیاری با یا بدون اشاره به این مقاله ،این شعر را تلمیحی
به این روایت پنداشتهاند .این مقاله پس از نقد و بررسی این نظر نشان میدهد که سرودة
سهراب در واقع الهام گرفته از شعری چینی با ترجمة خود اوست .آگاهی از این «پیشمتن» به
خواننده در درک بهتر و دریافت دقیقتر شعر کمك مینماید و راه را برای پژوهشهای بیشتر
فراهم میسازد.

مقدمه
تب تند سپهری گرایی در سالهای پس از انقالب باعث شده است تا بیش از پنجاه کتاب
با عناوین و رویكردهای مختلف دربارة وی نگاشته شود و شاعران بسیاری تحت تأثیر
شعر او قرار گیرند .بهگونهای که میتوان گفت به هیچ شاعر نوپردازی اینهمه توجه
نشده است .شاعری که در دوران زندگیش آنهمه مورد بیاعتنایی قرار گرفته بود ،اینك
چنین اقبالی یافته است؛ چنانكه امروزه هشت كتاب وی جزء پرفروشترین آثار ادب
فارسی معاصر است؛ پدیدهای که از آن به «سهرابزدگی» یاد میکنند (بهنام.)78 :1371 ،
این حجم گستردة مطالب ،که بسیاری از آنها روگرفت ،رونویسی ،تكرار ،حشو و
گفتههای بیارزش است ،حتی خواننده و منتقد جدّی را خسته میکند .در این میان گاه
یك اشتباه از نویسندهای بزرگ و مشهور ،غلط رایج دیگر کتابها میشود .یكی از این
نكات ،منبع الهام پشت دریاهاست .آقای حسین معصومی همدانی در مقالة ارزشمند و
خواندنی «سپهری و مشكل شعر امروز» بر این باور است که سپهری در انتخاب عنوان
و توصیف این شعر به احتمال زیاد تحت تأثیر این روایت باشد:
عن ابي عبداهلل علیهالسالم .قال :اِنَّ لِلّهِ مدینة خلفَ البحرِ ،سِعَتُها مسیرةٌ اربعینَ یوما
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لِلشمسِ .فیها قومٌ لم یعصوا اهللَ قِطٌّ و الیعرفونَ ابلیس( ».امام صادق علیهالسالم فرمود
که خدا پشت دریاها شهری دارد که به اندازة چهل روز طول میکشد تا خورشید،
آن را بپیماید و در آن مردمی هستند که هیچگاه گناه نكردهاند و ابلیس را
نمیشناسند بحاراالنوار ،چاپ جدید ،ج  ،54ص  ).333در صورت دیگری که از
این روایت از ابن عباس نقل شده به جای «خلف البحر» (پشت دریا)« ،خلف
البحار السبعه» (پشت هفت دریا) آمده است (معصومی همدانی.1)27 :1365 ،

پس از انتشار این مقاله ،نویسندگان دیگر احتمال و گمان را یكسو نهادند و با یقین
از این موضوع سخن گفتند .در ادامه میکوشیم موارد انتساب شعر سهراب را به این
روایت به شكل تاریخی و مرتب پیگیری کنیم و سپس به نقد و بررسی آن بپردازیم.
سرانجام نشان خواهیم داد که سپهری پشت دریاها را با الهام از شعری چینی سروده که
به ترجمة خود او در مجلة سخن چاپ شده است.
پيشينه
پس از چاپ مقالة معصومی همدانی ،آقای صالح حسینی در کتاب خود با عنوان نيلوفر
خاموش دربارة ارتباط شعر سهراب با این حدیث میگوید« :نكتة بسیار جالب اینكه
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فاضل ارجمند آقای معصومی همدانی ،عنوان شعر و توصیف شاعر را از شهر پشت
دریاها به ا حتمال قریب به یقین منبعث از روایتی از امام صادق دانستهاند» (حسینی،

.2)53 :1379

ایشان «احتمال زیادِ» معصومی همدانی را به «احتمال قریب به یقین» تبدیل کرده
است و پس از وی دیگران احتمال نداده ،و یقین کردهاند.
آقای محسن الهامی در مقالة «پشت دریاها» 3این حدیث را بدون احتمال به نقل از
کتاب نيلوفر خاموش آورده است (الهامی.)30 :1377 ،
در همین سال دکتر سید محمد راستگو ،در یادمان سهراب سپهری در کاشان دربارة
«خاستگاه اندیشه در اشعار سهراب سپهری» سخنرانی میکند .این سخنرانی در دو
بخش جدا در نشریة «فردا» به چاپ میرسد ( 1377 /3 /28و  .)1377 /4 /28در این
سخنرانی وی بدون اشاره به معصومی همدانی میگوید:

ال یَعرِفونَ ابلیسَ( ».خدا را در پشت دریاهای هفتگانه ،شهری است که گنجایش و
گسترة آن شهر با مسیر چهل روز خورشید مساوی است .در آن شهر قومی هستند
که هرگز گناه خدا را نكردهاند5؛ شیطان را اصالً نمیشناسند) (راستگو.)6 :1377 ،

ایشان صورت دوم این روایت را نقل کرده و به بحاراالنوار ارجاع دادهاند .آنگاه
نتیجه گرفتهاند «این نشان میدهد که سهراب نه تنها به قرآن ،بلكه به کتابهای حدیثی
هم سر میزده و با آنها هم انسی داشته و این نكتههای ناب را از آن کتب استفاده کرده
است» (همان.)6 :
بعد از وی محمد مكّیآبادی نیز در مقالهای مینویسد[« :پشت دریاها] دقیقاً همان
چیزی است که امام صادق (ع) به آن اشاره کرده است» (مكّیآبادی )14 :1380 ،و در ادامه،
حدیث را کامل ذکر میکند .ایشان در پینوشت ،این حدیث را به بحاراالنوار ارجاع
داده است اما بحاراالنوار در فهرست منابع نیامده است .با توجه به فهرست منابع باید
گفت منبع ایشان نیز نيلوفر خاموش است.
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محور اصلی یكی از شعرهای معروف سهراب ،یعنی پشت دریاها شهری است /که
در آن پنجرهها رو به تجلی باز است  ...همین است که پشت دریاها شهری است و
آن شهر یك شهر آرمانی است .یك شهر ایدهآل است؛ شهری که با این شهرهایی
که ما میشناسیم کامالً فرق میکند .ما این روایت را از قول امام صادق(ع) داریم:
«اِنّ لِلهِ مدینةٌ خَلفَ البِحارِ سبعة 4مسیرها اربعین یوما لِلشمسِ فیها قومٌ لمیعصوا اهللَ و
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آقای محمد ابراهیم ضرابیها در کتاب نگاه ناب ،تفسيري جامع ،نمادين ،عرفاني و
ادبي از مجموعه اشعار هشت كتاب سپهري 6بدون اشاره به سابقة چنین دیدگاهی نوشته
است « :این شهر بدون شك همان خصوصیاتی را دارد که امام صادق (ع) وصف آن را
فرموده است» (ضرابیها ،1384 ،ج)1270 :2؛ سپس عین حدیث را نقل کرده و به بحاراالنوار
ارجاع داده است.
آقای دکتر شمیسا نیز در چاپ اخیر کتاب نگاهي به سپهري در پانویس چنین آورده
است« :آقای مهندس حسین معصومی همدانی (پيامي در راه )7تصویر دیگری از این
مدینة فاضله را در حدیثی (بحاراالنوار ،ج ،54ص  )2238یافته است که آن هم شبیه به
مدینة فاضلة سپهری در پشت دریاهاست» (شمیسا .)248 :1392 ،شایان ذکر است که تا
چاپ هفتم کتاب شمیسا چنین اشارهای را نداریم.
پس از ذکر روند انتساب شعر سهراب به این روایت بایسته است به تنها منبعی
بپردازیم که به منشئی غیر از حدیث امام صادق (ع) اشاره کرده است .در مقالة
«امپرسیونیسم در شعر سهراب سپهری» نویسندگان شباهتی بین پشت دریاها و اشعار
کهن ژاپنی یافتهاند:
احساس تسلیم و توکّل ،اعتقاد به تبدیلپذیری دنیای خاکی و اینكه هر موجود
زندهای میمیرد و هر دیداری جدایی در پی دارد ،جوهر مانیوء شو 9را ساخته است
که در شعر سپهری نیز این مفاهیم را میتوان دید:
زندگی را /به چه مانند توان کرد /بامدادان قایقی رانده به دریا /اثرش به ساحل
نقش بر آب (سامی -نو -مانزهای) (گل صدبرگ.)161 :1372 ،
سپهری نیز میگوید :قایقی خواهم ساخت /خواهم انداخت به آب /دور خواهم
شد از این خاک غریب (یاحقی و پارسا.)233 :1387 ،

قضاوت دربارة ارتباط این شعر ژاپنی با شعر سپهری را به خوانندگان وامیگذاریم؛
اما اکنون که روند دقیق ارتباط این شعر را با روایت امام صادق (ع) دیدیم به نقد آن
میپردازیم.
ريشههاي نگرش سپهري و بررسي روايت
دربارة ریشههای نگرش سپهری ،کتابها و مقاالت بسیاری نگاشته شده است .این مقاله
درصدد جست وجو و بررسی همة آنها نیست؛ زیرا از هدف اصلی خود دور میافتد .در
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مجموع بررسی این کتابها و مقاالت میتوان گفت سپهری در مرگ رنگ تحت تأثیر نیما
یوشیج و فریدون توللی است .10در زندگي خوابها تأثیر سوررئالیسم مشهود است.
سپهری در آوار آفتاب گرایش خود را به شرق در مقدمه میآورد« :آنجا [غرب] انسان
خدا نتواند شد ،به بیپایان نیارد پیوست .اینجا اناالحق میزند .به گرنمان میرسد ،به
برهمن میپیوندد .بودا میشود ،به تائو راه مییابد .آنجا سرانجام حضور خدا ،رهرو را
از پیشروی باز می دارد (پژوهش برگسون و اکهارت در عرفان مسیحی) و اینجا همسانی
با طبیعت پایان راه نیست (( »)zenسپهری .)289 :1367 ،در این نوشته عالقه به عرفان
ایرانی ،بودیسم ،تائویسم و ذن آشكار است .این توجه به شرق بویژه شرق دور را می-
توان در کتابهای اتاق آبي و هنوز در سفرم نیز دید .در شرق اندوه تأثیر مولوی در همة
ابعاد شعر -از ریتم و شكل گرفته تا کاربرد اصطالحاتی مانند ال ،فنا ،هو ،حق و -...
نمایان است .از صداي پاي آب ،که سپهری به سبك شخصی خود دست مییابد ،تأثیر
همة این اندیشه ها همراه با رمانتیسیسم غربی ،عرفان اسالمی ،کتابهای آسمانی ادیان
مختلف و  ...را میتوان دید .با اینهمه نباید نگاه خاص و سبك فردی سپهری را
نادیده گرفت.
او در صداي پاي آب میگوید« :من مسلمانم» و در پی آن از «جانماز ،مهر ،وضو،
اذان ،تكبیرهاالحرام و نماز» سخن میگوید .اوج اشارات سپهری به قرآن و آیین اسالم
را میتوان در شعر «سورة تماشا» دید که حتی نام شعر مرتبط با قرآن است.11
سپهری در شعر «شورم را» در دفتر شرق اندوه به همهدینی خود اشاره میکند« :قرآن
باالی سرم ،بالش من انجيل ،بستر من تورات و زبرپوشم اوستا /میبینم خواب /بودایی
در نیلوفر آب» (سپهری .)238 :1378 ،در این شعر میبینیم که سهراب آب را از سرچشمه
بر میدارد و با تكریم از همة کتابهای مقدس دینی یاد میکند؛ در جایی دیگر میگوید:
«من ودا میخوانم» (همان .)343 :در هیچکدام از این اشعار به احادیث اشارهای نمیشود؛
حتی در چند مورد از فقه به طنز یاد میکند؛ برای مثال در صداي پاي آب میگوید« :سر
بالین فقیهی نومید ،کوزهای دیدم لبریز سؤال» (همان )278 :یا «من قطاری دیدم فقه
میبرد و چه سنگین میرفت» (همان)392 :؛ همچنین او دلش میگیرد وقتی حوری دختر
بالغ همسایه پای کمیابترین نارون روی زمین فقه میخواند (همان.)392 :
با این مقدمات باید گفت الهام پذیری سهراب از روایت امام صادق (ع) اندکی بعید

به نظر می رسد .بویژه اینكه هیچ یك از پژوهشگرانی که به تحقیق دربارة تلمیح در شعر
سپهری پرداخته یا منشأ شعر و اندیشة او را واکاوی کردهاند در شعر او جز همین
روایت به روایت یا حدیث دیگری اشاره نكردهاند .دلیل آن نیز واضح است؛ زیرا توجه
سپهری بیشتر به کتابهای آسمانی است تا روایت .با این توضیحات باید منشأ شعر پشت
دریاها را در جای دیگری جست.
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منشأ شعر پشت درياها
اثر ادبی در خأل آفریده نمیشود؛ بنابراین از سویی از جامعه و آثار پیشین تأثیر میپذیرد
و از سوی دیگر در صورت ارزشمندی بر آنها تأثیر مینهد .این تأثیرپذیری در بالغت
کهن با واژه هایی نظیر نقل ،أخذ ،اقتباس ،تلمیح ،تضمین ،توارد و  ...بیان شده است و
نشان میدهد پیشینیان پیشمتن ،مأخذپژوهی یا منبع الهام را همیشه در نظر داشتهاند .در
عصر کنونی ژولیا کریستوا ،نظریهپرداز پسا ساختارگرای فرانسوی ،اصطالح بینامتنیّت را
برای این امر وضع کردند .بر مبنای بینامتنیّت هیچ متن مستقلی وجود ندارد بلكه متون
«بر اساس نظامها ،رمزگانها و سنّتهای آثار ادبی پیشین بنا میشوند» (آلن .)11 :1392 ،از
این رو معنای بسیاری از متنها با ارجاع به سایر متون شكل میگیرد و گسترش مییابد.
یكی از وظایف تاریخ ادبیات این است که «پیوسته مسائل مربوط به تأثیر و نفوذ و
تقلید و اقتباس را بررسی کند» (نجفی .)441 :1351 ،شعر سپهری نیز از این امر مستثنا
نیست .یكی از این اشعار ،پشت دریاها از مجموعة حجم سبز است؛ شعری در آرزوی
آرمانشهر .این شعر را میتوان به دو بخش با ساختار تقابلی تقسیم کرد که در یكسو
«خاک غریب» قرار دارد و در دیگر سو ،شهری در «پشت دریاها» .12در خاک غریب
قهرمانان بیشة عشق به خواب رفته و عشق را فراموش کردهاند .در اینجا مردانش
شجاعت ،بزرگی و عظمت اسطورهها را ندارند و زنانش به سرشاری و لذتبخشی
خوشة انگور نیستند .در تاالرهایش که باید محل عیش و شادی باشد ،خبری از
سرخوشی نیست .این شهر آنقدر تاریك و بیروح است که حتی چالهآبی هم مشعلی
را نشان نمیدهد؛ بنابراین شاعر از این شهر شبزده دل میکند.
سهراب در پی گریز از این شهر دلمرده و مردم بیعشق ،شهری خیالی در آن سوی
دریا می سازد که کامالً در تضاد با آن است .در اینجا برخالف شهر شبزده ،پنجرهها رو
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به تجلی  ،کشف و شهود و روشنی باز است .کبوترها به تكاپوی عقل بشری مینگرند
که چون فوّارهای اوج میگیرد و به زمین باز میگردد .در این دیارِ پاک دست هر کودک
دهساله ،شاخة معرفتی است و مردم با نگاهی تازه به هر چیز مینگرند .در تضاد با خاک
غریب ،در این شهر ،احساسات انسان درک میشود و برخالف مردان بیاسطورة آنجا
در این بهشت خیالی صدای پرندگان اساطیری میآید .عالوه بر این در تقابل با
قهرمانان خواب گرفته در اینجا سحرخیزانی هستند که بازشدن چشمانشان خبر از طلوع
خورشید می دهد .در این آرمانشهر برخالف افالطون ،که شاعران را به شهر رؤیاییش
راه نمیداد ،شاعران« ،وارث آب و خرد و روشنی» اند .بنابراین شاعر باید قایقی بسازد
تا قدم در «دیار پاک» و «بهشت مطلوب» نهد.
اکنون این مضمون را با شعر زیر -که سپهری از شاعری چینی ترجمه کرده است-
مقایسه میکنیم.

( Hsu Chih Moسپهری 959 :1341 ،و

14.)958

شباهت مضمون این شعر با پشت دریاها چندان آشكار است که به توضیح نیاز
ندارد؛ با این همه باید گفت این شعر نیز مانند پشت دریاها از دو بخش تشكیل شده
است :شاعر در بخش نخست از این جهان زبون ،که تاب مهر و عشق ندارد ،خسته
است و در بخش دوم از معشوقش میخواهد به زورق بادپا پا نهد و به سوی جزیرهای
روان شود که خاکش پر از سبزهها و تازهگلهاست؛ سرزمینی طالیی با مهر و شادمانی و
رستگاری .عالوه بر ساختار کلی یكسان و عناصر مشترکی چون سفر به آن سوی دریا،
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جهانی است زبون /.تاب مهر ندارد ،تاب عشق ندارد /.جانا ،گیسوان گرانبارت را
آویخته دار /،پای برهنه کن /و مرا از پی بیا 13//.بهل گیتی را /تا جان در ره مهر
ببازیم /.خواهم دست تو برگرفت /،مهربانا مرا از پی بیا /.افتد که خارها در پای
خلد /.افتد که ما را تگرگ سرشكند /.مرا از پی بیا / ،خواهم دست تو برگرفت/.
بدر رویم از زندان و رهایی بازیابیم //.نگارا /،مرا از پی بیا /،جهان خاکیان در پس
است /.بنگر مگر این فراخ دریای سپید نیست؟ /فراخ دریای سپید /،رهایی بیكران
و نیز من و نیز تو و نیز عشق /.نگر تا به انگشت چه مینمایم /:آبی ستارهای خرد
در افق /،و دیگر جزیرهای که به خاکش سبزههاست /،و تازه گلهاست و زیبا
جانوران است و پرندگان است /.سبك بدین زورق بادپا برآ /.زی خاک طال روان
شویم / -خاک مهر و شادمانی و رستگاری /-جهانا جاودان بدرود» «هسو چیه مو

قایق (زورق) ،تأکید بر مهر و عشق و رستگاری ،ساختار آغاز و پایان هر دو شعر نیز
همسان است .سپهری شعر خود را با عبارت «قایقی خواهم ساخت» شروع میکند و با
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«قایقی بايد ساخت» به پایان میرساند .شاعر چینی نیز با «جهانی است زبون» آغاز می-
کند و با «جهانا جاودان بدرود» به پایان میبرد؛ بدینسان هر دو شعر ،لزوم سفر از
جهان خاکیان را تبیین میکند .تفاوت عمدة این شعر با پشت دریاها در این است که
سپهری قصد دارد به تنهایی سفر کند اما شاعر چینی با معشوقش رهسپار سفر خیالی
است.
مقایسة شعر سپهری با روایت امام صادق (ع) و شعر چینی ،بیشتر درستی سخن ما
را نشان خواهد داد .در روایت امام صادق (ع) آمده است که در آنجا مردمانی هستند که
گناه نكردهاند و ابلیس را نمیشناسند اما در شعر سپهری به این موضوع اشارهای نشده
است و می توان گفت شباهت شعر سپهری با روایت امام صادق (ع) تنها در عنوان آن
است در حالی که همان طور که دیدیم این شعر با شعر چینی وجوه مشترک بسیاری
دارد :تقابل دوگانة جهان زبون با خاک طال -سفر با قایق -رسیدن به رهایی بیكران و
عشق -و در پایانِ هر دو شعر تأکید بر رفتن و بدرود گفتن جهان خاکیان؛ همچنین
ترجمة این شعر به دست خود سپهری.
نكتة شایان ذکر دیگر این است که زبان نرم و لطیف سپهری نیز تحت تأثیر اشعار
چینی ،ژاپنی و هندی است .سپهری در یادداشتی تأثیرپذیری خود را از اشعار چینی و
هندی آشكارا بیان میکند که ما حسن ختام مقاله را به آن اختصاص میدهیم« :گل
غرب در خانة من پژمرده است و من گیاهان دیگر را آب میدهم .در شعر چين و
سرود هند گم شدهام .پارهای از دوستان در اندیشة من به ریشة هندی میرسند .زمانها
باید تا به شناسایی هند بزرگ نزدیك شوم .با این همه شادم که در آن دیار مهمانی
زودآشنا خواهم بود» (سپهری.)71 :1380 ،
نتيجهگيري
با توجه به آنچه در این نوشتار گذشت ،میتوان نتیجه گرفت آقای حسین معصومی
همدانی در مقالة ارزشمندی تحت عنوان «سپهری و مشكل شعر امروز» احتمال میدهد
که سپهری در سرودن شعر پشت دریاها تحت تأثیر حدیث امام صادق (ع) به نقل از



منشأ شعر «پشت درياها»

مجلة پنجاه و چهارم بحاراالنوار بوده است و پس از وی عدة بسیاری احتمال ایشان را
با یقین -و با یا بدون استناد -نقل کردهاند در حالی که روایت امام صادق (ع) و این
شعر تنها در عنوان با هم همسان هستند و از نظر مضمون تفاوت بسیاری دارند؛ با این-
همه نقل مكرر این سخن نزدیك بود که آن را به واقعیتی تاریخی -ادبی تبدیل سازد.
نگارنده وظیفة خود دانست تا مأخذ اصلی شعر را نشان دهد و در این راه به ترجمة
شعرهای چینی و ژاپنی به همّت خود سپهری رسید .مطالعة این ترجمهها نشان داد
سهراب در برگزیدن زبان نرم و لطیف نگاهی به شعرهای چینی و ژاپنی داشته است و
منبع الهام وی در سرودن پشت دریاها یكی از همین شعرهای چینی با ترجمة خو ِد
اوست که در سال  1341در مجلّة سخن شمارة نه و دهِ دورة سیزدهم به چاپ رسیده
است .آگاهی از این پیشمتن ،مانع بدخوانی شعر میگردد و یاریگر ما در درک بهتر
شعر خواهد بود .عالوه بر این میتوان آن را گامی در راه ادبیات تطبیقی یا بینامتنیّت
تلقی کرد.
پينوشت

(در صفحات  )27 -41چاپ شد و سرانجام خانم سارا ساور سُفلی( )1388در کتاب خانة دوست
كجاست :نقد و تحليل اشعار سهراب سپهري (صفحات  )203 -225کتاب را به این مقاله
اختصاص داد.
 .2چاپ اول نيلوفر خاموش در سال  1371است.
 .3این مقاله بدون کوچكترین تغییری دوباره در روزنامة رسالت ( ،1383 /10 /16ص )15با عنوان
«پشت دریاها ،تحلیل اشعار سهراب سپهری» آمده است .همچنین مقاله را با اندکی تغییر در کتاب
آرمانشهر سپهري نیز میتوان دید که حدیث در صفحة  24کتاب قرار گرفته است.
« .4خلف البحار السبعه» درست است که احتماالً به اشتباه تایپی «ال» از «سبعه» افتاده است.
 .5عیناً به همین شكل «گناه خدا را نكردهاند» در متن آمده است!
 .6این حشو و گستردگی در عنوان کتاب در شرح شعرها نیز کامالً مشهود است.
 .7دکتر شمیسا به پيامي در راه ارجاع داده ولی در این کتاب مقالة دیگری از معصومی آمده است که به
حدیث اشارهای ندارد!
 .8این حدیث در صفحة  333بحاراالنوار آمده است و آقای معصومی همدانی هم به همین صفحه
ارجاع دادهاند اما در کتاب شمیسا به دلیل اشتباه چاپی  223درج شده است.
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 .1دو سال بعد این مقاله عیناً در يادمان سهراب سپهري به کوشش ناصر بزرگمهر (در صفحات -223
 )210به چاپ رسید .مدتی بعد این مقاله در سال  1378در باغ تنهايي به کوشش حمید سیاهپوش
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« .9در پایان دورة «نارا» (اواخر قرن هشتم میالدی) یعنی پس از اقتباس خط چینی ،مجموعهای از
اشعار ژاپنی زیر عنوان «مانیوء شو» (مجموعة هزار برگ) فراهم آمد» (یاحقی و پارسا:1387 ،
( .)243ایشان توضیحات را از هاشم رجبزاده نقل کردهاند).
 .10برای این منظور ،مقالة «سپهری در سلوک شعر» از داریوش آشوری را ببینید .این مقاله در کتاب
باغ تنهايي صفحات  11 -26به چاپ رسیده است .همچنین منوچهر آتشی در کتاب سهراب:
شاعر نقشها به این موضوع پرداخته است.
 .12برای آگاهی از تلمیحات این شعر مراجعه کنید به نيلوفر خاموش از صالح حسینی .بعد از این
کتاب با یا بدون اشاره به آن ،این تلمیحات در مقاالتی ذکر شده است که اکنون مجال بررسی آن
نیست.
 .13در کتاب معراج شقايق ،تحليل ساختاري شعر سهراب این شعر دارای هفت بخش است.1 :
تدارک سفر  .2منظور از سفر  .3دور شدن از شهر  .4تأکید بر دور شدن  .5به سوی آرمانشهر .6
خورشید آرمانشهر  .7لزوم ساختن قایق برای رفتن( .غیاثی .)159 -163 :1387 ،الزم به ذکر است
مبنای این تقسیم بندی بر اساس تعداد بندهای شعر است.
 .14برای جدا کردن هر خط شعر از عالمت « »/و برای جدا کردن هر بند از « »//استفاده شده است.
 .15جالب است که آقای صالح حسینی ،این شعر و دیگر شعرهای ترجمة سپهری را در کتاب خود
آورده اما توجهی به آنها نكرده است (حسینی.)174 -185 :1379 ،
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دوم ،تهران :فرزان روز.1380 ،
شمیسا ،سیروس؛ نگاهي به سپهري؛ چ نهم ،تهران :صدای معاصر.1392 ،

ضرابیها ،محمدابراهیم؛ نگاهي ناب ،تفسيري جامع ،نمادين ،عرفاني و ادبي از مجموعه
اشعار هشت كتاب سپهري؛ ج ،2تهران :بینادل.1384 ،
غیاثی ،محمدتقی؛ معراج شقايق :تحليل ساختاري شعر سهراب سپهري؛ تهران :مروارید،

پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا (س) ،س هجدهم ،ش 1387 ،74؛ ص .227 -245
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.1387
معصومی همدانی ،حسین؛ «سپهری و مشكل شعر امروز»؛ كيهان فرهنگي ،س سوم ،ش ،2
1365؛ ص .23 -27
مكّیآبادی ،محمد؛ «تلمیح در شعر سهراب»؛ روزنامة همشهري)1380/6/26( ،؛ ص .14
نجفی ،ابوالحسن؛ «ادبیات تطبیقی چیست؟»؛ ماهنامة آموزش و پرورش ،ش 1351 ،130؛ ص
.435 -448
یاحقی ،محمدجعفر و پارسا ،شمسی؛ «امپرسیونیسم در شعر سهراب سپهری»؛ فصلنامة علمي-
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بازشناسي دگرديسي فکري -عاطفي فروغ فرخزاد


در بستر گزارههاي پرسشي

هاله كياني بارفروشي*
دكتر علي اكبر باقري خليلي
دانشيار زبان وادبيّات فارسي دانشگاه مازندران

چکيده

كليدواژهها :گزارههای پرسشی در شعر معاصر ،شعر فروغ فرخزاد ،دگردیسی فكری -عاطفی
در شعر فروغ ،جستجوگری و هویّتیابی در شعر فروغ
تاریخ دریافت مقاله 1393/4/24

تاریخ پذیرش مقاله1394/3/31 :

* دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران
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در این پژوهش ،گزارههای پرسشی در اشعار فروغ فرخزاد در دو حوزة  )1فكری )2 ،عاطفی
بررسی شده است .بر اساس یافتههای پژوهش ،گزارههای پرسشی در اشعار فروغ فرخزاد بر
«جستجوگری» او داللت دارد و در سه محور جستجوی عشق ،جستجوی خود یا هویّتیابی و 103
جستجوی انسانیّت بازتاب یافته است .فروغ در فرایندِ هویّتیابی ،چیستی عشق ،زندگی و 
کیستی خود را مورد تأمّل و پرسش قرار میدهد .تحلیل گزارههای پرسشی از دید عاطفی،
نشان میدهد ،عشق که محور اصلی پرسشگری در دو دفتر نخست اوست بتدریج محوریّت
خود را در دفترهای بعدی از دست میدهد و پرسشهای او از لحاظ کمّی و کیفی ،دگرگون
میشود .مخاطبِ گزارههای پرسشیِ فروغ نیز نمودی از دگردیسیِ فكری و عاطفی اوست و
این پژوهش نشان میدهد که مخاطب او از «منِ» شخصی و یا مخاطب فرضی بتدریج به
ضمیری قابل تأویل به تمام خوانندگان و مخاطبی عام و جهانشمول تغییر مییابد که دال بر
گسترده شدن دیدگاههای فكری و عاطفیِ اوست.

 .1درآمد
در پرسشهای بالغی ،پرسشگر نه به دنبال پاسخ که در صدد انتقال پیام واال یا اظهار
زیبایی کالم است .پرسش بالغی ،نمودی از تفكّر است اما نه به منظور دستیابی به
پاسخهای هستیشناختی ،بلكه به سبب انتقال هنرمندانه نگرش هستیشناختی و بازتاب
دغدغههای درونی تا مخاطب را با آنچنانكه خود میاندیشد و میطلبد ،همراه کند .به
نظر می رسد از جمله موضوعاتی که در تحلیل گزارههای پرسشی کمتر مورد توجه
قرارگرفته ،ارتباط پرسش و پرسشگری با تفكّر شاعر یا نویسنده است .پرسشگر در
گزارههای پرسشی میکوشد تا با جلب توجه مخاطب به پرسش ،مستقیماً با او وارد
گفتگو و تعامل شود و افقهای فكری و عاطفی خویش را به رویش بگشاید و او را در
دغدغههای فكری خود سهیم گرداند .بنابراین ،بررسی جملههای پرسشی میتواند ما را
با ابعاد فكری و عاطفی پرسشگر آشنا کند و شناخت تازه تر و عمیقتری از او به دست
دهد .مطالعات متون کهن حكایت میکند که پرسشهای ادیبان کالسیك بیشتر جنبة
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عقیدتی و معرفت شناختی داشته و اهتمام آنان مصروف به بیداری از غفلت ،اعراض از
اسارت دنیا و حرکت در طریق الی اللّه بوده است؛ اما پس از آشنایی آنان با دنیای
مدرن ،شیوه های حكومتی ،حقوق شهروندی و احساس آزادی ،پرسشهای آنها هم
صبغة دیگری به خود گرفت و در بسیاری از موارد کوشیدند انسان را با چگونه زیستن/
هستی شناسی آشنا کنند .بدیهی است در ادبیات معاصر به دلیل روشن بودن سال یا
دورة شعر هر شاعری ،میتوان فرایند پرسشگری را پیگیری کرد و از طریق آن به
دگردیسیهای فكری و عاطفی شاعر پی برد .فروغ فرخزاد ( )1313-1345از شاعرانی

است که با توجه به اهدافی که در دورههای مختلف زندگی دنبال میکرده در سروده-
هایش ،پرسشهای گوناگونی را با مقاصد متفاوت مطرح نموده است .آنچه مسلم است

اینكه بررسی گزارههای پرسشی بویژه پرسشهای بالغیِ مجموعههای او ،میتواند
مخاطب را با دگردیسیهای فكری -عاطفی فروغ در دورههای مختلف آشنا کند؛ افزون
بر اینكه شاعر گاه کلیّت ساختار بعضی از اشعار بعد از «تولّدی دیگر» را بر گزارههای
پرسشی پیریزی میکند.

بازشناسي دگرديسي فکري -عاطفي فروغ فرخزاد

 .2چارچوب مفهومي پژوهش
 2-1پرسش هنري /بالغي
جملة پرسشی غیر ایجابی یا سؤال بالغی-که آن را «پرسش هنری» (کزازی :1374،ص)205
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نیز میخوانند -این است که پرسش به پاسخ نیازی نداشته باشد .اگرچه از این نوع
پرسش با نامهایی چون «پرسش تأکیدی» (خانلری :1363،ص )110و استفهام انكاری
یادشده ،پسندیدهتر این است که پرسش تأکیدی و استفهام انكاری از انواع پرسشهای
بالغی بهشمار آورده شود .در تعریف پرسش بالغی گفتهاند« :سؤال بالغی ،انتقال پیام
به طرز غیرمستقیم و مؤثرتر است»(شمیسا :1375،ص .)187در پرسشهای بالغی ،پرسشگر
در اصل پرسشی ندارد و در واقع مضمون و معنای مورد نظر خود را در قالب پرسش
بیان می کند .کزازی برای هر پرسش هنری /بالغی ،دو ویژگی بر شمرده است)1 :
انگیزه ای جز دانستن ،پرسشگر را به طرح آن برانگیخته است )2 .همواره بیپاسخ
میماند؛ زیرا انگیزهای زیباییشناختی سخنور را وا میدارد که به شیوهای هنرمندانه
بپرسد ( :1374ص .)205او در پایان اشاره میکند که «پرسش هنری نشانی است از حال و
هنجارهای روانی در سخنور» (همان).
گزارههای پرسشی در علم معانی از نظر «اغراض ثانویه« مورد توجه قرارگرفته
ل اخبار ،امر به طریق غیرمستقیم ،اثبات عقیدة خود،
است .شمیسا  28غرض مث ِ
استیناس ،اظهار امیدواری ،بیان تردید ،بیتابی ،تجاهل ،تشویق ،توبیخ ،تمنا ،طنز ،ندامت،
نهی و ...را برای آن برشمرده است ( :1376ص 179تا .)186کزازی برای گزاره های پرسشی
 13انگیزه ذکر کرده است؛ مانند شگفتی ،آرزو  ،هشدار و آگاهی ،فرمان ،نكوهش و:1374( ...
ص .)217علوی مقدّم و اشرف زاده مهمترین آنها را در نه مورد بیان کرده اند؛ مانند انكار،
تعجب ،تحقیر ،ریشخند ،سرزنش ،تعظیم :1376( ...ص 59تا.)62
یكی از موضوعات مهم در بحث از گزارههای پرسشی ،بررسی عناصر پدیدآمدن هر
پرسش بالغی است که دارای سه عنصر اصلی است )1 :پرسشگر  )2پیام  )3مخاطب.
عنصر پیام را میتوان دارای سه جزء مهم دانست )1 :موضوع  )2غرض  )3ساخت .از
میان سه عنصر اصلی پرسش بالغی« ،پیام» ،کانون توجه است و نویسنده یا گوینده
میکوشد تا با طرح هنری آن ،توجه مخاطب را به خود برانگیزد و او را به سوی
اغراض و اهداف خود رهنمون گردد.

 .3پيشينة پژوهش
اگرچه بیشتر کتابها و مقاالتی که در بارة فروغ نوشته شده به دگرگونیهای شخصیّتی و
شعری او پرداختهاند است در ارتباط با «بازشناسی دگردیسی فكر -عاطفی فروغ بر
بستر گزارههای پرسشی» پژوهش مستقلی یافته نشد.
 .4فرضية پژوهش
گزاره های پرسشی به دلیل ماهیّت مفهومی و شناختی ،بستر مناسب برای بازشناسی
دگردیسی فكری -عاطفی فروغ فرخزاد است.
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 .5روش پژوهش
روش این پژوهش توصیفی -تحلیلی و واحد تحلیل ،گزارههای پرسشی در اشعار فروغ
فرخزاد است .بر خالف سنّت رایج در منابع معنیشناسی ،که گزارههای پرسشی را
اساساً «مخاطبْ محور» بررسی میکند و اغراض ثانویة متعددی بدان منسوب میسازد،
رویكردِ این پژوهش« ،پرسشگرْ /گویندهْ محور» است و چنین میانگارد که گزارههای
پرسشی ،پژوهشگر را به دگردیسیهای فكری -عاطفی گوینده رهنمون میشود.
 .6دگرديسي فکري فروغ فرخزاد
با توجه به گزارههای پرسشی ،دگرگونیهای فكری فروغ را نسبت به هستی و زندگی،
میتوان در این محورها مورد بررسی قرار داد)1 :جستجوگری )2هویّتیابی )3مضامین

شعری.
 6-1جستجوگري

بررسی گزارههای پرسشی در اشعار فروغ نشان میدهد که «جستجو» و «پرسشگری»
یكی از ویژگیهای اصلی ذهن و شعر اوست .فروغ «در شعرش همچنانكه در زندگی،
جستجوگر است .او مدام جستجو میکند؛ اما اینكه چه چیز را جستجو میکند شاید
برای خودِ او هم مهم نبود .آیا دنبال انسانیّت مطلق میگشت؟ آیا دنبال عشقی میگشت
که وسیلهای باشد برای خوشبختی او؟» (شاملو:1384،ص )49این موضوع نه تنها در اشعار
پس از «تولّدی دیگر» بلكه در مجموعههای پیش از آن نیز دیده میشود .
فروغ از «جستجوی دیگری» شروع میکند و به «جستجوی خود» یا هویّتیابی میرسد

بازشناسي دگرديسي فکري -عاطفي فروغ فرخزاد
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و از آنجا «جستجوی انسانیّت»را آغاز میکند؛ بدین ترتیب ،دایرة جستجوها و افق
فكری و عاطفی او گستردهتر میشود و از «شخص» به «جمع» میپیوندد .پرسش در
اشعار فروغ از لحاظ کمّی و کیفی ،حائز اهمیت است .در مجموعة «اسیر» 52گزارة
1
پرسشی وجود دارد که موضوع اصلی آنها احساسات فردی و عشق شخصی است.
محتوای گزارههای پرسشی در «دیوار»کمابیش با همان خط فكری دفتر قبل ،استمرار
مییابد .در این دفتر 50گزارة پرسشی هست و سؤالها عمدتاً در بارة «عشق»است 2.او با
این پرسشها جایگاه خود و معشوق را مورد جستجو قرار میدهد« :آه آری این منم اما
چه سود /او که در من بود دیگر نیست نیست /میخروشد زیر لب دیوانهوار /او که در من بود
آخر کیست؟ کیست؟» (ص .)34در «دیوار» تعداد پرسشهای هستی شناختی فروغ بیشتر از
«اسیر» است؛ مثل «میروم اما نمیپرسم ز خویش /ره کجا؟ منزل کجا؟ مقصود چیست؟»
(همان) .بسامد پرسشها در دیوار ،افزایش جستجوگری و تنوّع پرسشهای شاعر را نشان
میدهد .در «عصیان» 23گزارة پرسشی یافتهشد که شاعر در آنها از ماهیّت عشق
میپرسد« :گرچه در پرنیان غمی شوم /سالها در دلم زیستی تو /آه هرگز ندانستم ای عشق/
چیستی تو؟ کیستی تو؟» (ص .)151او همچنین خود و واقعیّتهای زندگی را به چالش
میکشد« :میخزم همچو مار تبداری  /بر علفهای خیس تازة سرد  /آه با این خروش و این
طغیان  /دل گمراه من چه خواهدکرد؟» (ص .)174تفاوت کیفیّت و تنوّع جستجوگری فروغ
در «عصیان» نسبت به دو مجموعة قبل برجستهتر میشود .شاعر در این مجموعه از
مقاصد عاشقانة گزارههای پرسشی میکاهد و محتوای «فلسفی» و «هویّتیابی» به آنها
میبخشد.
شروع «تولّدی دیگر» ،آغاز فاصلهگیری فروغ از رمانتیسم سادة سه دفتر نخست
است .در این مجموعه 61 ،گزارة پرسشی طرح شده است که حكایت از آن دارد که
فروغ از دیدگاه زمانی ،هرچه به پیش میآید ،دریچههای فكر و عاطفی متنوّعتر و
متعالیتری به رویش گشوده میشود و نگاه او را به زندگی عمیقتر میگرداند؛ چنانكه
شاعر در این مجموعه دغدغههای فلسفی و اجتماعی و دیدگاههای انتقادی خود را در
قالب گزارههای پرسشی بیان میکند .اغراض گزارههای پرسشی در تولّدی دیگر بر
تغییر فكر و عاطفة فروغ داللت دارد .یكی از نشانههای اهمیّت گزارههای پرسشی در
تولّدی دیگر این است که بعضی از اشعار آن اساساً بر مبنای گزارههای پرسشی سروده
شده است؛ مانند شعر«دیدار در شب» (ص« ،)97وهم سبز» (ص )107و «پرسش» «سالم
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ماهیها /سالم قرمزها ،سبزها ،طالییها /به من بگویید  /آیا در آن اتاق بلور /که مثل مردمك
چشم مردهها سرد است /و مثل آخر شبهای شهر ،بسته و خلوت /صدای نیلبكی را
شنیدهاید؟» (ص.)61
سرانجام ،در «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» ،پرسشگری از خودِ شاعر ،موضوعات
فلسفی ،اجتماعی و دیدگاههای انتقادی ،نسبت به تولّدی دیگر ،گستردهتر میشود.
شاعر در این مجموعه «جستجوی» عشق و پرسشهای عاشقانة اشعار نخست را به کنار
مینهد و به مكاشفه در مفاهیم عمیق زندگی و انسانیّت میپردازد .در این مجموعه66 ،
گزارة پرسشی وجود دارد 3.باری ،مهمترین محورهای محتوایی پرسشگری در اشعار
فروغ را میتوان به اختصار چنین برشمرد:
 )1ايجادپرسش ،ترديد و تفکّر :فروغ در پرسشهای بالغی اساس ًا نمیخواهد به چیزی
جواب دهد« .او طرح میکند ،میپرسد و به تأمّل وامیدارد» (مشرف آزاد :1376،ص:)90
« چقدر باید پرداخت /چقدر باید /برای رشد این مكعب سیمانی پرداخت؟» (ایمان
بیاوریم:ص )50و در مواردی نیز مخاطب را در پذیرش یا ردّ موضوعات به تردید
میکشاند« :پس این پیادگان که صبورانه /بر نیزههای چوبی خود تكیه دادهاند /آن بادپا
سوارانند؟ /و این خمیدگان الغر افیونی /آن عارفان پاک بلند اندیش؟» (تولّدی دیگر:ص .)103
 )2ارائة تصويري گستردهتر از موضوع :فروغ با نگاهی نو به پدیدهها مینگرد و
میکوشد تا آن را در بستر گزارههای پرسشی تبیین کند؛ مثالً در شعرِ «تنها صداست که
میماند» بر آن است تا با طرح پرسشِ «چرا توقف کنم؟» تصویری دقیقتر از حرکت و
پویایی به دست دهد« :چرا توقف کنم؟ پرندهها به جانب آبی رفتهاند /افق عمودی است /افق
عمودی است و حرکت؛ فواره وار» (ایمان بیاوریم :ص  .)93انگیزة او از پرسشی که در شعر
«دیدار در شب» مطرح می کند« :آیا در این دیار کسی هست که هنوز /از آشنا شدن /با
چهرة فنا شدة خویش /وحشت نداشته باشد؟»(تولّدی دیگر:ص  ،)105توصیف و تأکید بیشتر
بر گریز از تباهی و از خودبیگانگی و حرکت به سوی بیداری است.
)3جلب توجّه مخاطب به پيام :گاهی شاعر با گزارههای پرسشی در صدد جلب
توجه مخاطب نسبت به موضوعات اساسی است .در زمانهای که از عشق صرفاً اطفای
غرایز فهم میشود و حقیقت آن درک نمیگردد ،میگوید-« :عشق؟  -تنهاست و از
پنجرهای کوتاه /به بیابانهای بیمجنون مینگرد» (تولّدی دیگر:ص .)80فروغ در این قبیل از
پرسشها ،نگاهی تحلیلی و پرسشگر نسبت به پیرامون خود دارد و «بیش از همه از

بازشناسي دگرديسي فکري -عاطفي فروغ فرخزاد

بیاعتنایی قشر روشنفكر و بیاعتنایی جامعه مینالد و گاه در همین فضای سیاسی از نا
بسامانیهای اجتماعی و اقتصادی سخن میگوید»(افسری :1391،ص .)89نكتة درخور

توجّه اینكه نامهایی را که فروغ برای مجموعههای اول ،یعنی اسیر ،دیوار و
عصیان بر میگزیند ،خود جالب توجه است و همگی بر وجود آزارندة فضاهای
بسته و محدود داللت دارد و او بارها خود را اسیر و زندانی آنها توصیف میکند.
)4اميدواري و انگيزه بخشي :هرچند فروغ درکی عمیق از زندگی و «حس فاجعهبار»
آن داشت ،این احساس ،او را نه به سمت ناامیدی ،بلكه «به سمت شعری میراند که
ادراک فاجعة اجتماعی را ضرورتی برای جهش به قلمرو آزادی و عشق میشناسد»
(مختاری )56 :1376،و به همین سبب ،امیدوار کننده و انگیزهبخش است« :در سرزمین
قدکوتاهان /معیارهای سنجش /همیشه بر مدار صفر سفر کردهاند /چرا توقف کنم؟» (ایمان
بیاوریم :ص 94و.)95

 6-2هويّتيابي

هویّت ،تصویری ذهنی است که شخص در پاسخ به چیستی و کیستی خود به دست
میدهد .هو ّیت یعنی آگاهی از خود و ویژگیهای مشترک در زمینههایی مانند طبقات
اجتماعی ،دینی ،قومی و جنسیّت و هویّت اجتماعی ،درک ما از این مطلب است که
«چه کسی» هستیم و دیگران کیستند (جنكینز:1391،ص .)7فروغ از آغاز شاعری در بارة
چیستی و کیستی و شاخصهایی که زندگی ،افكار و عواطف او را سامان میبخشند،
میپرسد :چه میشد خدایا /...چه میشد اگر ساحلی دور بودم؟ (دیوار:ص )81از تو میپرسم/:
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ارائة راه حل و انتقال پيام به شکل غيرمستقيم :فروغ در بسیاری از موارد به جای
ارائة راهحلهای مستقیم و روشن ،آنها را در قالب گزارههای پرسشی و به صورت
غیرمستقیم بیان میکند و با این شیوه ،شعرش را از دام شعاریشدن میرهاند« :وقتی در
آسمان ،دروغ وزیدن میگیرد /دیگر چگونه میشود به سورههای رسوالن سرشكسته پناه/
آورد؟» (ایمان بیاوریم:ص .)28فروغ میکوشد تا مضامین و مقاصد خود را با خلق توصیفها
و تصویرهای هنرمندانه به مخاطب منتقل کند ،نه با زبان مستقیم و شعارگونه؛ برای
نمونه در «آیههای زمینی» این موضوع را که «مدتهاست قهرمانی ظهور نكرده» در قالب
پرسش و پاسخ میریزد -« :قهرمانها؟ - /آه اسبها پیرند» (تولّدی دیگر:ص)80؛ بدین ترتیب،
«پرسشگری» در شعر فروغ ،جایگاه ویژهای مییابد و به شعرش عمق و غنا و حرکت و
پویایی میبخشد.

تیرگی درد است یا شادی؟ /جسم زندان است یا صحرای آزادی؟ (همان:ص)154

هرچند پرسشهای مبتنی بر هویّت در دیوار و اسیر ،سطحی و کم عمق است بر این
داللت دارد که هویّتیابی یكی از دغدغههای اصلی فروغ بودهاست .این پرسشها در
دفترهای بعدی دقیقتر و عمیقتر شده است و ،به شعر شاعر تشخّص بیشتری میبخشد.
هویّتیابی فروغ را بر اساس گزارههای پرسشی ،میتوان در چهار دسته جای داد:
)1چیستی عشق )2کیستیِ معشوق )3چیستی زندگی )4کیستی خود (نمودار  .)1در
گزارههای مربوط به چیستی زندگی ،شاعر میکوشد تا تصویری راستین از زندگی و
انسا نهای وارسته ارائه کند و ناهنجاریها و کجرویها را به چالش کشاند« :آیا شما که
صورتتان را  /در سایة نقاب غمانگیز زندگی /مخفی نمودهاید .گاهی به این حقیقت یأسآور/
اندیشه میکنید /که زندههای امروزی /چیزی به جز تفالة یك زنده نیستند؟ (تولّدی
دیگر:ص .)101او در دفترهای بعد از عصیان ،ابعاد تازهتری از خود و سبك زندگی را
کشف ،و پرسشهای عمیقتری را در زمینة خودشناسی و هویّت یابی مطرح میکند:
من از کجا میآیم؟ /من از کجا میآیم؟ /که این چنین به بوی شب آغشتهام؟ (ایمان
بیاوریم :ص)36

110

نمودار  .1محورهاي هويت يابي

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره،52تابستان 1395

110


فروغ در این برهه از زندگی با خود و با دنیایی جدید روبهرو میشود و با کشف
ویژگیهای آنها ،تفسیر تازهای از خود و از جهان ارائه میکند «و هر روز بیشتر به هستی
و ظرفیّتهای آدمی پی میبرد» (مختاری :1376،ص .)46از این رو ،بعد از دو دفتر نخست از

110
چیستی عشق
کیستی معشوق

محورهای
هویت یابی

چیستی زندگی
کیستی خود

بازشناسي دگرديسي فکري -عاطفي فروغ فرخزاد

عشق آغازین فاصله میگیرد و مسائل فكری و موضوعات عاطفیای عمیقتر از عشقی
سطحی را وارد سرودههایش میکند و در نتیجه ،شعرش مرزهایی فراتر از مرزهای اوّلیه
را تجربه ،و تصاویری واالتر از تصاویر اولیّه را ارائه میکند.
 6-3مضامين شعري

یكی از موضوعات اساسی ،که ابعاد دگرگونی فكری فروغ را نشان میدهد ،دگرگونی
مضامین شعر او در بستر گزارههای پرسشی است؛ زیرا شاعر بسیاری از اندیشههای
مهم خود را به جای اینكه مستقیم بیان کند به کمك گزارههای پرسشی به شكل
غیرمستقیم مطرح میکند .این دگرگونیها را میتوان در این محورها مورد بررسی قرار
داد )1 :نواندیشی و نوگرایی  )2اندیشة فلسفی  )3دیدگاههای انتقادی  )4امیدواری و

پویایی.
 6-3-1نوانديشي و نوگرايي
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سرودن شعر نو ،وارد کردن احساسات نابِ زنانه در شعر ،در افتادن با تعصب و تقلید
(تولّدی دیگر:ص ،)69-65انتقاد از تك صدایی ،جزم اندیشی (ایمان بیاوریم:ص )67و جامعة
مرد ساالر ،طرح برخی از مسائل و مشكالت زنان و دفاع از عدالت را (همان :ص 61و
 )62میتوان مهمترین زمینههای نوگرایی فكری و عاطفی فروغ بهشمار آورد .در فرایند
تكامل شخصیّت و شعرِ فروغ« ،نوجویی ،سنّتشكنی و میل به فراروی از مرزهای
قراردادی در همة عرصهها ،بارزترین ویژگی شعر اوست .فعالیّتهای فروغ در عرصههای
مختلف اجتماعی و سفرهایی به اروپا ،زمینهساز آشنایی بیشتر او با شعر ،هنر و تفكّر
مدرن شد .او در این مرحله «به مرزهایی چشمگیر از تفكّر و خالقیت و هنر ناب
رسید» (روزبه:1388،ص )215و این دیدگاههای تازه را وارد زندگی او کرد .زندگی او با
صبغة جدیدی که به خود گرفت ،افكار و عواطفش را بارورتر و درونمایة شعرش را
وسیعتر و غنیتر ،و سرودههایش را به تصویری از زندگی بدل کرد؛ شعری که «جای
تصویرها در آن همانند جای حوادث و برخوردها در زندگی است» (موحد:1385،
ص« :)133پس این پیادگان که صبورانه  /بر نیزههای چوبی خود تكیه دادهاند  /آن بادپا
سوارانند؟ /و این خمیدگان الغر افیونی /آن عارفان پاک بلند اندیش؟» (تولّدی دیگر:ص  )103و
البته از بازتاب پیامدهای ناگوار نوگرایی و مدنیّت نیز غافل نگشت:
«– کار ...کار؟  -/آری ،اما در آن میز بزرگ /دشمنی مخفی مسكن دارد» (همان:ص.)81

بنابراین ،فروغ در عین حال که به نوشدن و نوکردن میاندیشد از آسیبهایش نیز
هراسان است و از رنگباختن سادگی و صداقت و شكفتن تفاخر و تزویر ،وحشت
دارد« :به من چه دادید ،ای واژههای سادة فریب  /و ای ریاضت اندامها و خواهشها؟ /اگر گلی
به گیسوی خود میزدم /از این تقلّب ،از این تاج کاغذین /که برفراز سرم بو گرفته است،
فریبنده تر بود؟» (همان :ص.)107
 6-3-2انديشة فلسفي
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اندیشة فلسفی به معنی بینش هستیشناختی و نگرشی که انسان را به چگونه بودن و
زیستن در زندگی میرساند به دور ازحالت شعاری در اشعار فروغ مطرح میشود.
رگههای اندیشة فلسفی فروغ را در دفترهای نخست هم میتوان دید« :آه ای خورشید /
سایهام را از چه از من دور میسازی؟  /از تو میپرسم  /تیرگی درد است یا شادی؟  /جسم
زندان است یا صحرای آزادی؟» (دیوار:ص )170این اندیشهها در عصیان پختهتر میشود و
شاعر « به مسایل بنیادینی همچون هستی و نیستی ،خیر و شرّ و بهشت و دوزخ توجه
میکند» (لنگرودی:1378،ص« :)475دل گمراه من چه خواهد کرد؟ /با بهاری که میرسد از راه /
با نیازی که رنگ میگیرد  /در تن شاخههای خشك سیاه» (عصیان:ص  )173و در دو مجموعة
پایانی ،زمانی که او به «آگاهی» میرسد به یكی از محورهای اصلی اشعارش تبدیل
میشود .او به حرکت میاندیشد و توقف کردن و ماندن را در قالب گزارههای پرسشی
مورد توجه و انكار قرار میدهد :نهایت تمام نیروها پیوستن است  /پیوستن به اصل روشن
خورشید  /و ریختن به شعور نور  /طبیعی است  /که آسیابهای بادی میپوسند /چرا توقف
کنم؟ (ایمان بیاوریم)93 :
در «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» ،دیگر سخن از دنیای شخصی شاعر نیست،
بلكه از غربت انسان است؛ غربتی که از تولّد تا مرگ ادامه دارد (ترابی:1376،ص.)13
پرسشهایی که در این مجموعه مطرح میشود ،نظر به نوع زندگی و دنیای آرمانی و
آرزوهای بر باد رفتة شاعر دارد :آیا دو باره گیسوانم را در باد شانه خواهم زد؟ /آیا دو باره
باغچهها را بنفشه خواهمکاشت؟ /و شمعدانیها را  /در آسمان پشت پنجره خواهم-
گذاشت؟(ص .)34-33پرسشهای هستیشناختی که در «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»،
مطرح میشود ،عمق تفكّر و جهانبینی او را نشان میدهد :از آینه بپرس نام نجات
دهندهات را  /آیا زمین که زیر پای تو میلرزد  /تنهاتر از تو نیست؟ (ایمان بیاوریم)63 :

بازشناسي دگرديسي فکري -عاطفي فروغ فرخزاد

 6-3-3ديدگاههاي انتقادي

 6-3-4اميدواري و پويايي

فروغ بویژه پس از کتاب «عصیان» بتدریج از زیر سایة یأس بیرون میآید و رکود دورة
سیاه را در هم میشكند و خود و مخاطب را به تفكّر ،امید و حرکت وامیدارد .او در
شعرِ «تنها صداست که میماند» با تكرار گزارة پرسشی «چرا توقف کنم؟» و با کاربرد
واژگان و تعابیر سفید و روشن ،امیدواری و پویایی را به خود و مخاطب هدیه میکند:
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انتقاد و اعتراض از جمله مضامین اصلی شعر فروغ بویژه بعد از عصیان است .او با
درکی عمیق از مدرنیسم به انتقاد از افكار و باورهای جامعة خود میپردازد و میتوان
مدعی شد که «خصایص مثبت و منفی روشنفكری آوانگارد در دهههای اخیر تمام ًا در
وجودِ او تبلور یافته است» (روزبه:1388،ص« :)216کدام قلّه کدام اوج؟ /مگر تمامی این
راههای پیچاپیچ /در آن دهان سرد مكنده /به نقطة تالقی و پایان نمیرسند؟» (تولّدی
دیگر:ص .)109انتقادهای مهم او نسبت به روشنفكرمآبان است« :مردابهای الكل /با آن
بخارهای گس مسموم /انبوه بی تحرّک روشنفكران را /به ژرفنای خویش کشیدند»
(همان:ص .)91شعرِ «ای مرز پرگهر» (همان:ص )134را میتوان عالیترین نمونة سخن
انتقادی طنزآمیز فروغ بهشمار آورد که در آن به انتقاد از اجتماع در ابعاد مختلف آن
میپردازد .انتقاد او از مدعیان روشنفكری ،یعنی «شاعران و نویسندگانی است که در
عرصة ادب معاصر ،مدعی درک و فهم و اصطالحات کماالت بودند» (شمیسا :1374،ص
 .)174انتقاد از دروغ ،دورویی و ریاکاری از دیگر دلمشغولیهای فروغ است و
روزمرگی ،بیاختیاری و بیاعتنایی ،از دیگر آماج انتقادات وی .او در برخی از
شعرهایش ،سرگشتگیهای انسان امروز را به چالش میکشد و مردمِ از خودبیگانه،
بیاختیار و بیاعتنا نسبت به مسائل اجتماعی را با ریشخند و استعارة تهكّمیه «جسد»،
«جنازه» و «تفالة یك زنده» میخواند (تولّدی دیگر:ص)101؛ بدین ترتیب ،او با طرح
گزارههای پرسشی از یك طرف ،سیاستمدارانی را که آیههای مق ّدسِ بمب و گاز سمّی
را به مردم ستمدیده هدیه میکنند به سخره میگیرد و از طرف دیگر ،مخاطب را به
تفكّر وامیدارد و به مشارکت در سرنوشت اجتماعی او فرا میخواند:
«پیغمبران ،رسالتِ ویرانی را  /با خود به قرن ما آوردند /این انفجارها پیاپی /و ابرهای مسموم/
آیا طنین آیههای مقدّس هستند؟» (ایمان بیاوریم:ص)63

«چرا توقف کنم؟  /من از ساللة درختانم /تنفس هوای مانده ملولم میکند» (ایمان

بیاوریم:ص )93و میکوشد تا با تفكّر و الهام از هستی ،فكر و عاطفه او را نظام بخشد:
«چرا توقف کنم؟ /من از عناصر چهارگانه اطاعت میکنم /و کار تدوین نظام نامة قلبم /کار
حكومت محلی کوران نیست (همان :ص .)95از این رو ،عدهای معتقدند که فروغ در دوران
ما «شاید مشخصترین شاعری است که مخاطبش را با چنین صراحت و تأکیدی متوجه
اینگونه ارزشهای ذاتی انسانی کردهاست» (مختاری:1377 ،ص.)211
 .7دگرديسي عاطفي فروغ فرخزاد
مهمترین عنصر عاطفی شعر فروغ« ،عشق» است که در فرایند تكامل شخصیّت و شعر
او ،آن نیز ،هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ مصداقی ،دستخوش دگرگونی میشود؛
برای مثال در «اسیر» %63 ،از گزارههای پرسشی مربوط به عشق است( 4نمودار .)2
نمودار  - 2ميزان گزاره هاي پرسشي با محوريت عشق در مجموعه اسير
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ورود فروغ به دنیای شاعری مقارن با حضور مؤثر مكتب رمانتیسم در فضای شعر
فارسی است و بدیهی است که سرودههای دو مجموعة نخستش را تحت تأثیر قرار داده
باشد .توجه به احساسات فردی و غفلت از اجتماع ،توجه به عشقها و ارتباطهای زمینی
و جسمانی و فاصله گیری از عشقهای آسمانی ،پرداختن به برخی از مفاهیم منافی اصول
اخالقی و عرفی ،وجود درونمایة اظهار مالل از زندگی ،تهی بودن اشعار از اندیشه و
توجه بیش از حد به احساس و عاطفه از عمدهترین ویژگیهای مكتب رمانتیسم بهشمار
میآید (حسین پور:1384،ص.)260
عشقی که در مجموعة «اسیر» طرح می شود ،عشقی شخصی است که همزمان با
شعرهای رمانتیك و عاشقانة توللی ،نادرپور ،مشیری و سهیلی مطرح میشود ولی

بازشناسي دگرديسي فکري -عاطفي فروغ فرخزاد

نمودار - 3نسبت گزاره هاي پرسشي با محوريت عشق در مجموعة ديوار

در «عصیان»%20گزارههای پرسشی به عشق مربوط است6.این گزارهها ماهیّت عشق را
مورد پرسش قرار میدهند« :آه هرگز ندانستم ای عشق /کیستی تو؟ چیستی تو؟»
(فرخزاد:1373،ص )151و عشق در این دفتر مفهومی گستردهتر از عشق مطرح در اسیر و
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بازتاب آن در اشعار فروغ شاید به دلیل تصور جامعه بر «بیپروایی زنی عصیانگر»
(لنگرودی:1378،ص )193غوغایی برمیانگیزد .،او در این اشعار ،گلههای عاشقانهاش را در
بستر گزارههای پرسشی بازگو میکند« :ای آرزوی تشنه به گرد او /بیهوده تار عمر چه
میبندی؟ /روزی رسد که خسته و وامانده /بر این تالش بیهوده میخندی» (ص )17و
معشوقی را که مورد پرسش قرار میدهد به چارچوب عشق فردی محدود است« :رفتی
و با تو رفت مرا شادی و امید /دیگر چگونه عشق تو را آرزو کنم؟» (ص.)19
در «دیوار» از لحاظ کمّی ،میزان پرسشهای عاشقانه ،یعنی پرسشهایی که پیام
محوری آنها عشق است ،کاسته میشود و به  %45میرسد 5،اما از لحاظ کیفی ،همان
عشق شخصی موصوف در «اسیر» ادامه مییابد« :بعد از او دیگر چه میپویم؟ /بعد از او
دیگر چه میپایم؟ /اشك سردی تا بیفشانم  /گور گرمی تا بیاسایم» (ص .)93این عشق در
اشعار متعالی فروغ ،گاه به تكامل میرسد و گاه بسیار کمرنگ میشود؛ عشقی که
هرچند از لحاظ تصاویر شعری ،تكراری به نظر میرسد از نظر سنّتشكنی ،قابل تأمل
است؛ زیرا میتوان گفت فروغ با سرودن این اشعار در واقع یكی از حوزههای سكوت
را در ادبیات فارسی میشكند« :در ادبیات فارسی چند حوزة بزرگ سكوت وجود دارد
که یكی ا ز آنها مسائل عشقهای دنیوی و مسائل جسمانی عشق در شعر است که یكی
از کارهای فروغ فروشكستن دیوار این قلة سكوت بود» (شمیسا:1374،ص( .)221نمودار )3

دیوار مییابد؛ به گونه ای که هم مخاطب و محتوا و هم پرسشهای آن از محدوه و
محتوای فردی به سوی مخاطب و محتوای کلّیتر ،حرکت میکند« :من ز شرم شكوفه
لبریزم /یار من کیست ای بهار سپید؟» (ص( .)173نمودار )4
نمودار  - 4نسبت گزاره هاي پرسشي با محوريت عشق در مجموعة
عصيان
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در «تولّدی دیگر» ،پرسشهای دارای مضامین عشق شخصی ،کاهش چشمگیری
مییابد و به  %11میرسد7و انسانمداری و عشق انسانی ،جایگزین عشق شخصی دورة
نخست میشود و شاعر مفاهیم انسانی و ادراک خود را از زندگی به جای عشق سطحی
و محدود مینشاند(نمودار .)5تجربة این عشق است که چشمان شاعر را به روی
واقعیتهای زندگی میگشاید و او را به «آگاهی» میرساند« :تو چه هستی /جز یك لحظه،
یك لحظه که چشمان مرا  /میگشاید در  /برهوت آگاهی؟» (تولّدی دیگر:ص.)19

در «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» ،عشق «محوریّت» گزارههای پرسشی را از
نمودار - 5نسبت گزاره هاي پرسشي با محوريت عشق

در مجموعة تولّدي ديگر

دست می دهد و پرسشهایی با محور انتقاد اجتماعی ،فلسفة زندگی ،خودشناسی و
هویّت یابی جایگزین آنها میشود .هرچند صبغة سایهروشن عشق و اشعار عاشقانة
فروغ تا پایان شاعری او به چشم میخورد از دید پرسشگری ،پرسش در بارة عشق و
جستجوی آن در آخرین دفتر شعرش ،بسیار کمرنگ میشود.

بازشناسي دگرديسي فکري -عاطفي فروغ فرخزاد
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« 7-1منِ» شعري فروغ

تحلیل مخاطب گزارهها ی پرسشی به عنوان یكی از پنج عنصر تشكیل دهندة هر گزارة
پرسشی ،میتواند بیانگر میزان گسترش «من شعری» فروغ باشد .شفیعی کدکنی شاعران
را به نسبت کیفیّت برخورد با جهان خارج و حوادث پیرامون به سه دسته تقسیم میکند
و بر اساس نوع عواطف شاعر ،که سایهای از «منِ» اوست« ،من»های شعری شاعران را
در سه گروه جای میدهد« )1 :من» شخصی و فردی « )2من» اجتماعی « )3من» بشری
و انسانی که از مرز زمان و مكان محدود فراتر میرود (:1380ص .) 88تحلیل جملههای
پرسشی در اشعار فروغ ،میزان گسترش «منِ» شعری و حوزة عاطفی او را نشان میدهد.
«من» شاعر در دفتر «اسیر» به دردها و دغدغههای شخصی او محدود است و مخاطب
عام با آن احساس خویشی نمیکند .مخاطب فرضی این دفتر هم نمیتواند نمودار
مخاطب عام باشد؛ زیرا مخاطبی است که شاعر برای بیان حرفهای شخصیاش خلق کرده
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با توجه به نمودار  ،6درگزارههای پرسشی دفترهای نخست« ،عشق شخصی» مرکز
و هدف پرسشها بود اما رفته رفته جایگاهش را به مفاهیم انسانی واگذار کرد .اگرچه در
س زمینة پرسشها ،تصاویرِ مبهمی از تجربههای عشق دور دیده میشود ،عشق ،محور
پ ْ
پرسشگری در اشعار او نیست .در واقع ،او ابتدا از «عشق» و «معشوق» بسیار میپرسد و
در هرجا در جستجوی عشق است ،عشقی که فردی و شخصی است ،اما بتدریج
دریچههای ذهن او به سوی مفاهیم بلند انسانی گشوده ،و تغییر محسوسی نیز در
پرسشگری او مشاهده میشود؛ به گونهای که دیگر بسیار کمتر از عشق و معشوق
می پرسد و تكاپوی او در جستجویِ انسانیت ،آگاهی و درکی عمیق از زندگی است.

است (نمودار .)7

نمودار - 7نسبت مخاطبان گزاره هاي پرسشي در
مجموعة اسير

در پرسشهای مجموعة دیوار نیز غالباً با همین «من»ِ شخصی و «من»ِ فرضی و یا
«مخاطب عام» که گویی سنگ صبور شاعر است ،روبهرو هستیم که تنها در معدودی از
اشعار ،مفهوم گستردهتری به خود میگیرد« :میروم اما نمیپرسم ز خویش /ره کجا؟ منزل
کجا؟ مقصود چیست؟» ( .)34بنابراین در دو مجموعة اوّل ،مخاطبِ پرسشهای شاعر ،خودِ
او ،معشوق و یا عشق است و جستجوگری او حول محو ِر خودِ او /عاشق و معشوق
است و عواطف او محصور به عشق شخصی است« :هردم از آیینه میپرسم ملول  /چیستم
دیگر به چشمت چیستم؟ /لیك در آیینه میبینم که وای /سایهای هم زآنچه بودم نیستم»
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(دیوار:ص.)34

در مجموعه «عصیان» %66 ،از مخاطب گزارههای پرسشی ،خودِ شاعر است
(نمودار ) 8و این تغییر کمّی با تغییری کیفی نیز همراه است .ماهیّت تأویلپذیر مخاطبان
گزارههای پرسشی در عصیان ،حكایت از این دارد که «من» مطرح در آن از محدودة
احساسات شخصی شاعر بیرون آمده و تا حدی گستردهتر شده است .در سه مجموعة
اول «من فردی شاعر از بس خود را در هر کلمه ،هر سطر ،هر شعر مینمایاند و رخ
میگشاید که مفهوم کالم شاعرانه در ورای فردیّت لحظههای زندگی کامالً گم میشود»
نمودار  - 8نسبت مخاطب گزاره هاي پرسشي
در مجموعة عصيان

بازشناسي دگرديسي فکري -عاطفي فروغ فرخزاد

(عابدی:1377،ص )7و عواطفش در ورطة خود و حدیث نفسگویی فرو میرود؛ حدیث
نفسی که در محدودهای مشخص و شناخته شده از عواطف و احساسات شخصی
محبوس میماند :در این فكرم من و دانم که هرگز  /مرا یارای رفتن زین قفس نیست /اگر
هم مرد زندانبان بخواهد /دگر از بهر پروازم نفس نیست (اسیر:ص.)24
ب پرسشها یا خود شاعر و یا مخاطبی عام و فراگیر
در دفتر تولّدی دیگر ،مخاط ِ
است (نمودار  .)9حصار احساسات و گالیهها و غرایز شخصی در این دفتر شكسته
میشود و فروغ در آن از «خود» میپرسد؛ اما خودی که دیگر از حصار «شخص» و
احساسات شخصی بیرون آمده است« :این دل تنگ من و این دود عود؟ /در شبستان
زخمههای چنگ و عود؟» (ص .)54فروغ در این دوره به مرحلهای جدید در شاعری
خود میرسد .زندگی ،هنر و شعر تغییر معناداری مییابد .او «بتدریج چهرة متفكّر خود
را در آیینة آثار خویش به نمایش میگذارد» (حقوقی:1376،ص .)32مخاطب گزارههای
پرسشی این دفتر ،توده و طبقات اجتماعی و درونمایة آن ،سرشار از عواطف انسانی
است.
نمودار  - 9نسبت مخاطب گزاره هاي پرسشي در مجموعة تولدي
ديگر
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در«ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» ،مخاطب پرسشها باز هم وسعت بیشتری
مییابد .در این مجموعه مخاطبِ %40از گزارههای پرسشی ،خودِ شاعر است و «منِ»
او ،ضمیری است که میتواند به تعدادِ تمام خوانندگان شعرش گسترش یابد.
مخاطب %60گزاره های پرسشی نیز عام و فراگیر و در واقع ،جامعة انسانی و کلّ
بشریت است 8.افقهای فكری و زمینههای عاطفی فروغ در این دوران ،گستردهتر
میشود و «افقهای هنری نویسنده هرقدر گستردهتر باشد ،بررسی وی نیز از زمان خاص
خود ژرفتر خواهدبود و ارتباطش با آینده نزدیكتر» (خراپچنكو:1357 ،ص .)31فروغ با
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تفكّر و تأمل در وجود انسان و موضوعات فلسفی و اجتماعی عصرِ خود ،دامنة فكری
و عاطفی شعرش را گستردهتر میکند و از «من»ی سخن میگوید که با نوع انسان،
احساس خودی و خویشی می کند و لذا اشعارش مخاطبان خود را در هر عصر و زمانی
خواهد داشت« :وقتی در آسمان دروغ وزیدن میگیرد /دیگر چگونه میشود /به سورههای
رسوالن سرشكسته /پناه آورد؟» (ص.)28
فروغ در دفترهای پایانی بین «خود» و «دیگری» پیوند برقرار مینماید و به درک
حضور «دیگری» و «غیر خود» در شعر دست می یابد و صدای آنان را بازتاب میدهد.
(نمودار .)10
نمودار - 10نسبت مخاطب گزاره هاي پرسشي در مجموعة
ايمان بياوريم...
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 .8نتيجهگيري
 .1جستجوگری در شعر فروغ سه فرایند دارد :الف)جستجوی عشق و دیگری که
درونمایة گزارههای پرسشی در اسیر و دیوار و تا حدی عصیان است .ب)جستجوی
خود یا هویّت یابی ،پرسشهای هویّتیابی با عصیان شروع میشود و در دفترهای بعدی
به صورت جدّیتر ادامه مییابد .پ)جستجوی انسانیّت ،شروع تولّدی دیگر ،آغاز
فاصله گیری فروغ از رمانتیسم سطحی و گرایش به موضوعات فلسفی ،اجتماعی و
دیدگاههای انتقادی است .شاعر «جستجوی عشق و دیگری» را در ایمان بیاوریم به آغاز
فصل سرد به کنار مینهد و به مكاشفه در مفاهیم عمیق زندگی و انسانیّت میپردازد و
هرچه پیشتر میرود ،افقهای فكری او گستردهتر میشود و از «فرد» به «جمع»
میپیوندد.
 .2مهمترین انگیزههای پرسشگری در اشعار فروغ را میتوان ایجاد تردید و تفكر،
ارائة تصویری گستردهتر از موضوع ،جلب توجه مخاطب به پیام ،ایجاد امیدواری و

بازشناسي دگرديسي فکري -عاطفي فروغ فرخزاد

پينوشت
.1همچنین بنگرید به  :اسیر ص /17ص /19ص /44ص / 52ص /57ص /59ص /60ص  /65ص/72
ص /78ص  /82ص  /91ص /94ص /99ص /106ص /116ص  /124ص  /147ص /150ص/157
ص.163
.2بنگرید به  :دیوار ص  /13ص  /21ص /25ص /32ص /34ص /35ص /36ص /37ص  /28ص
 /34ص  /35ص  /44ص  /45ص  /66ص  /70ص  /81ص  /86ص  /93ص  /98ص  /99ص
 /110ص  /133ص  /146ص  /153ص .154
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انگیزهبخشی ،ارائة راه حل و انتقال پیام به شكل غیرمستقیم دانست.
 .3پرسشگری فروغ ،بازتابی از اندیشة هویّتیابی اوست .هویّتیابی فروغ از
محتوای چهار دسته از گزارههای پرسشی استنباط می شود :الف)چیستی عشق ب)
کیستی معشوق پ)چیستی زندگی ت)کیستی خود .او در چیستی زندگی ،تصویری
راستین از زندگی و انسانیت را مییابد و در جستجوی کیستی خود ،ظرفیّتهای فردی و
وظایف انسانی را کشف میکند و انسانمداری را کانون توجه قرار میدهد.
« .4عشق»  ،مهمترین عنص ِر عاطفی شعر فروغ است که در فرایند تكامل شخصیّت و
شعر او دستخوش دگرگونی میشود ،مثالً محوریّت عشق شخصی در گزارههای
پرسشی در مجموعه اسیر  ،%63در دیوار  ،%45در عصیان  %20و در تولّدی دیگر به
 11%می رسد و در آخرین مجموعه تقریباً محوریّت خود را از دست میدهد و شاعر به
عشق انسانی روی میآورد .او با تجربة این عشق به آگاهی میرسد و واقعیتهای زندگی
را درک میکند.
ن
 .5تحلیل گزارههای پرسشی با توجه به محوریّت «مخاطب» ،فرایند گستردهشدن م ِ
شعری فروغ را نشان میدهد که داللت بر کیفیّت عواطف و وسعت افقهای فكری او
دارد .در مجموعة دیوار و عصیان غالباً با «من»ِ شخصی و فرضی و یا «مخاطب عام» ،که
گویی سنگ صبور شاعر است ،روبهرو هستیم؛ اما بتدریج در مجموعههای دیگر،
ب
مخاطب پرسشها هم گستردهتر میشود .در تولدی دیگر و ایمان بیاوریم ...مخاط ِ
بخشی از گزارههای پرسشی ،خودِ شاعر است ،اما «من» او ضمیری است که میتواند به
تعدادِ ت مام خوانندگان شعرش گسترش یابد .مخاطب بخش دیگری از گزارههای
ل
پرسشی در ای +ن دو مجموعه ،مخاطبی عام و فراگیر و در واقع ،جامعة انسانی و ک ّ
بشریت است.
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 .3بنگرید به :ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ص /27ص  /12ص /17ص  /21ص  /22ص  /38ص
 /39ص  /41ص /63ص ص  /65ص /84ص /85ص /90ص  /92ص .95
.4پرسشهای با محوریت عشق در اسیر :ای آرزوی تشنه به گرد او /بیهوده تار عمر چه می بندی؟ /
(اسیر ) 17 :نمی دانم چه می خواهم خدایا /به دنبال چه می گردم شب و روز؟  /چه می جوید نگاه
خستة من؟  /چرا افسرده است این قلب پرسوز؟ ( )19رفتی و با تو رفت مرا شادی و امید /دیگر
چگونه عشق تو را آرزو کنم ؟  /دیگر چگونه مستیِ یك بوسة تو را /در یك سكوت تلخ و سیه
جستجو کنم؟( )44چرا امید بر عشقی عبث بست؟ چرا در بستر آغوش او خفت؟ چرا راز دل دیوانه
اش را  /به گوش عاشقی بیگانه خو گفت؟ ()57در امید عبثی دل بستن تو بگو تا به کی آخر تا چند؟
( )65رنگ چشمش را چه می پرسی ز من؟ رنگ چشمش کی مرا پابند کرد؟ ( /)78از لبانش کی نشان
دارم به جان /جز شرار بوسههای آتشین؟  / )78( /بر تنم کی مانده از او یادگار /جر فشار بازوان
آهنین؟ ( /)78من چه میدانم سر انگشتش چه کرد  /در میان خرمن گیسوی من؟ ( / )78این چه
عشقی است که در دل دارم؟  /من از این عشق چه حاصل دارم؟ ( /)82تا دو چشمش به رخم حیران
نیست /به چه کار آیدم این زیبایی؟  /بشكن آینه را ای مادر  /حاصلم چیست ز خود آرایی؟ ( / )91آن
کسی را که تو می جویی /کی خیال تو به سر دارد؟ ( / )99شمع ای شمع چه می خندی؟ به شب تیرة
خاموشم ( /)99چرا بیهوده می کوشی که بگریزی ز آغوشم؟  /از این سوزنده تر هرگز نخواهی یافت
آغوشی ( / )106هیچ میدانی که من در قلب خویش /نقشی از عشق تو پنهان داشتم؟ ( / )116هیچ
میدانی کز این عشق نهان /آتشی سوزنده بر جان داشتم؟ ( )116همچنین بنگرید به :ص  /124ص
 /147ص  /150ص  /157ص . 163
.5پرسشهای با محوریت عشق در مجموعه دیوار :خداوندا چه می دانم چه کردم؟  /در آن خلوتگه
تاریك و خاموش ( )13گفتی از تو بگسلم دریغ و درد /رشتة وفا مگر گسستنی است؟ ( /)21بگسلم ز
خویش و از تو نگسلم /عهد عاشقان مگر شكستنی است؟ ( / )28هر دو از آیینه میپرسم ملول /چیستم
دیگر به چشمت چیستم؟ ( /)34بوسه می بخشم ولی خود غافلم /کاین دل دیوانه را معبود کیست؟
( / )34میخروشم زیر لب دیوانه وار /او که در من بود آخر کیست کیست؟ ( / )35چشم من است این
که در او خیره ماندهای /لیلی که بود قصة چشم سیاه چیست؟ ( / )66هر چه گفتم دروغ بود دروغ /کی
تو را گفتم آن چه دلخواه است؟ (  / )70همچنین بنگرید به ص  /86ص /93ص  /98ص /99ص
 /133ص  /146ص . 153
.6مانند گرچه در پرنیان غمی شوم سالها در دلم زیستی تو  /آه هرگز ندانستم ای عشق /چیستی تو؟
کیستی تو؟ ( / )151من ز شرم شكوفه لبریزم  /یار من کیست ای بهار سپید؟ ( /)173دست بیتاب شبنم
آلوده /چه کسی را به خویش می خواند؟ ()173
 .7پرسشهایی با غیر محوریت عشق در این مجموعه :در شب کوچك من دلهرة ویرانی است  /گوش
کن /وزش ظلمت را می شنوی؟ ( /)34درخت کوچك من به باد عاشق بود /به باد بی سامان /کجاست
خانة باد؟ ( /)43آیا صدای زنجره ای را /که در پناه شب به سوی ماه میگریخت /از انتهای باغ شنیدید؟

بازشناسي دگرديسي فکري -عاطفي فروغ فرخزاد
(  )100آیا شما که صورتتان را  /در سایة نقاب غم انگیز زندگی /مخفی نموده اید /گاهی به این
حقیقت یأس آور /اندیشه می کنید /که زندههای امروز /چیزی به جز تفالة یك زنده نیستند؟ ()103
پس راست است راست /که انسان دیگر در انتظار ظهوری نیست؟ ( )103آیا در این دیار کسی هست/
که هنوز /از آشنا شدن  /با چهرة فنا شدة خویش /وحشت نداشته باشد؟ ( )106آیا زمان آن نرسیده
است /که این دریچه باز شود باز باز باز /و مرد بر جنازة مردة خویش /زاریکنان نماز گزارد؟ ()106
کدام قله؟ کدام اوج؟ مگر تمامی این راه های پیچاپیچ  /در آن دهان سرد مكنده /به نقطة تالقی و پایان
نمیرسد؟ ( )109و همچنین بنگرید به تولدی دیگرص  /62ص /77ص /79ص /80ص /94ص /98
ص  /109ص /124ص.131
 .8مانند چقدر باید برای رشد این مكعب سیمانی پرداخت؟ ( )51آیا زمین که زیر پای تو میلرزد
تنهاتر از تو نیست؟ ( )51این انفجارهای پیاپی آیا طنین آیههای مقدس هستنند؟ ( )63چرا من این همه
کوچك هستم که در خیابان گم میشوم؟ ( )84آیا دوباره گیسوانم را  /در باد شانه خواهم زد؟  /آیا
دوباره در باغچهها بنفشه خواهم کاشت؟ ( )38سكوت چیست چیست چیست ای یگانهترین یار؟ /
سكوت چیست به جز حرفهای ناگفته؟ ( )39آیا دوباره من از پلههای کنجكاوی خود باال خواهم
رفت؟  /تا به خدای خوب /که در پشت بام خانه قدم میزند سالم بگویم؟ ( )65آن کس که مهربانی
یك جسم زنده را به تو میبخشد /جز درک حس زنده بودن /از تو چه میخواهد؟ ( )65چه میتواند
باشد مرداب؟  /چه میتواند باشد جز تخمریزی حشرات فاسد؟ ( )92طبیعی است که آسیابهای بادی
میپوسند /چرا توقف کنم؟ ()95
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تحليلي ساختاري بر اثرپذيري انوري از اشعار ابوالفرج

روني 

دكتر زرينتاج واردي
دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز

دكتر زهرا رياحيزمين
دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز
*

ليال اميري

چكیده

كليد واژهها :اثرپذیری انوری ،زبان و شعر ابوالفرج رونی ،ساختار و موسیقی در شعر ابوالفرج،
تحلیل کالسیك فارسی.

تاریخ دریافت مقاله1393/4/30 :
ن ج

کت

ز

و

ت

تاریخ پذیرش مقاله1394/6/7 :
ن

ز
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این پژوهش بر آن است تا جلوههای اثرپذیری انوری را از اشعار ابوالفرج رونی با رویكرد
ساختارگرایی در زمینههای ساخت زبانی و موسیقایی بررسی ،و عوامل انگیزش ادبیِ سروده-
هایِ دو شاعر را به شیوة تحلیلی ـ توصیفی واکاوی کند .بررسیها نشان میدهد بیتردید انوری 125
از اشعار رونی تأثیر پذیرفته است؛ امّا این اثرپذیری در حدّ تقلید صِرف نمانده است؛ بلكه با 
ابداعات و ابتكارات شاعر نیز همراه شده است .او تلفیقی از ترفندها و راز و رمزهای
زیباییآفرینی همچون بهگزینی واژگان و پیوندهای واژگانی ،معنایی و هنری را در روند
انسجام و استواری کالم خویش به کار میبرد.

 .1مقدمه
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«ساختار» یا «ساخت» به معنی چهارچوب متشكّل پیدا و ناپیدای هر اثر ادبی« :نظامی
است که در آن ،همة اجزای اثر در پیوند با یكدیگرند و در کارکردی هماهنگ ،کلیّت
اثر را میسازند و موجودیّت کل اثر در گروی همین کارکرد هماهنگ است .این
کارکرد ،هدف مشخصی را پیش رو دارد و کنش یا عمل معیّنی را انجام میدهد که
بدون تعامل و همكاری اجزا امكانپذیر نیست» (امامی:1382 ،ص .)9میتوان گفت که
فشردهترین تعریف "ساختار" همانا "شبكهای از روابط" ،و ساختارگرایی نوعی نگاه
است و دیگر هیچ (شفیعی کدکنی:1391،ص« .)176ساختارگرایی با حرکت از مطالعة زبان
به مطالعة ادبیات و تالش برای تعریف اصول ساختاردهی که نه در آثار منفرد که در
روابط میان آثار در کل عرصة ادبیات عمل میکنند بر آن بوده و هست تا علمیترین
مبنای ممكن مطالعات ادبی را فراهم آورد» (اسكولز:1379،ص.)26
در تحلیل منتقدان ساختگرا برای درک ساختار شعر ،جنبههای بیرونی و زبان اثر
(روساخت) در پیوند با تصویرها ،مناسبتهای بالغی ،مضمون کلی و بنمایه اثر
(ژرفساخت) مورد توجّه قرار میگیرد؛ یعنی در نظر آنان ،نظام زبانی و نظام مفهومی و
محتوایی اثر به صورت هماهنگ در تعامل و کارکرد متقابل ،ساختار را ایجاد میکند و
هماهنگی و تعامل همة اجزای بیرونی و درونی اثر« ،روابط ساختاری» را میسازد.
بخش بیرونی نظیر جملهها ،عبارتها ،واژگان ،ترکیبات و نظایر آن« ،روساخت» را ایجاد
میکند و بخش درونی و محتوایی« ،ژرفساخت» را به وجود میآورد.
ساختارگرایی* نظریهای است که با پیش فرض گرفتن و مسلّم دانستن برخی از
اصول و مبادی به تحلیل و بررسی ادبیات و دیگر پدیدههای معنادار و نظاممند
میپردازد .ساختارگرایان با الگو قرار دادن تحلیلهای زبانشناختی در پی آن بودهاند که
نظریه ای برای توصیف ساختارهای عام و کلّی ادبی مطرح سازند .پیامدها و مبانی
ساختارگرایی ادبی ،که تحت تأثیر از زبانشناسی سوسور بوده ،عبارت است از اینكه
ساختارگرایی به دنبال فرو کاستن پدیدارها و متون به اجزای سازندة قانونمدار است؛
در نتیجه این نظریه به دنبال ویژگیهای مثالی و نوعی است« .بابك احمدی» نیز نظریة
ساختارگرایی ادبی را کوششی برای راهیابی به دنیای نشانههای هر اثر ادبی یعنی کشف
رمزگان و نشانه های تازة آن و فهم روابط درونی آنها میداند (احمدی :1380،ص.)7

تحليلي ساختاري بر اثرپذيري انوري از اشعار ابوالفرج روني

ساختگرایان معتقدند متنها ،از متنهایِ متنهای دیگر گرفته شده است؛ بنابراین در باور
ی کلمه وجود ندارد .بر این اساس ،اثرپذیری و
آنها ،هیچ متن اصیلی به معنایِ واقع ِ
الگوگیری شاعران از یكدیگر نیز میتواند به نوعی این اقتباس را نشان دهد.
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 .2اثرپذيري انوري از ابوالفرج روني
ابوالفر ج رونی از شاعران قرون پنجم و ششم هجری است .اصل او را از روستای رونه
از توابع الهور هندوستان و بعضی از رونة والیت نیشابور دانستهاند .هیچ یك از
تذکرهنویسان تاریخ تولّد او را ننوشتهاند ،ولی تاریخ تقریبی وفات او 505ق است .در
مورد ویژگیهای شعری او میتوان گفت شعر او از صنایع لفظی و معنوی همچون
جناس ،اغراق ،تضاد ،تشبیه ،اقتباس و تضمین به آیات کالم اهلل مجید سرشار است که
باعث پیچیدگی بیشتر شعر او شده است .یكی دیگر از ویژگیهای برجسته در شعر او
این است که تصاویر شعری را از امور محسوس به سوی امور انتزاعی ،قراردادی و
عقالنی میکشاند و حرکتی انقالبی در شعر شكل میدهد .او از« :پیشروان تغییر سبك
قدیمی خراسان به سبك نوین دیگری است و توانسته است بخوبی از عهدة این کار
بیرون آید» (رونی :1347،ص نه).
اشعار او ویژگیهای مخصوص به خود را دارد که سبك او را از دیگر شاعران و
حتی معاصران او متمایز می کند .به قول هدایت در مجمع الفصحا طرزی خوش دارد و
سخنش ،پرورده و استوار و شیوه و اسلوب وی ،پخته از سستی و ناتوانی است (هدایت،
 :1336ص .)158از مختصات معنوی سخنسرایی رونی ،که به شعر او تازگی میبخشد و
آن را از شعر گذشتگان متمایز میکند ،ای ن است که وی ،بیش از تمام شاعران سلف،
افعال و صفات موجودات جاندار را در مقام تشبیه یا تعبیر و توصیف به موجودات
بیجان نسبت می داده است .به همین سبب در شعر وی همه چیز زنده و جاندار و
صاحباراده و باروح به نظر میرسد (محجوب :1350 ،ص .)577با دقّت در دیوان رونی
میتوان به این مسئله پیبرد که او از کسانی است که در حال پیشروی به سوی سبك
عراقی است و« :زبانی مشكل و لغاتی مهجور و مشتمل بر اصطالحات علمی دارد و
میتوان گفت که درج مطالب علمی را در شعر ،او بنا نهاد» (شمیسا :1382 ،ص.)117
رونی مورد توجّه همة شاعران قرن ششم بود و بیش از همه انوری به شعر او
توجّه کرد .در پیشینة این پژوهش باید گفت اگرچه بیشتر تذکرهها و تاریخ ادبیاتها به

این اثرپذیری معترف هستند ،تاکنون کار مستقل و جداگانهای در این زمینه صورت
نگرفته است .در این مقاله سعی شده است با تعمّق و تأمّل ،وجوه مشابهت در
زمینه های مختلف بین رونی و انوری یافت ،و در حدّ لزوم ،شواهد ذکر شود .انوری از
اشعار ابوالفرج رونی تأثیرات بسیاری پذیرفته است و وَلَع و شیفتگی خود را به سبك
او ،این چنین بیان میکند.
تا شنیدستم ولوعی داشتستم بس تمام
باد معلومش که من خادم به شعر بلفرج
(انوری:1376،ص)606
منابع متعدّدی به تأثیرپذیری انوری از رونی اشاره کردهاند (آذر بیگدلی:1336،ص)217؛

128


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره،52تابستان 1395

128
128

(شمیسا:1382 ،ص)119؛ (هدایت:1336،ص )286و (صفا،1368،ج:2ص .)471دربارة علّت این
اثرپذیری نیز در کتاب «از گذشتة ادبی ایران» آمده است :شاید توجّه انوری به تقلید و
تتبّع سبك رونی «تا حدّی به سبب انتساب او به حوالی دشت خاوران (رونه) بوده
باشد» (زرینکوب:1385،ص ،)297ولی «نقطة اصلی این گرایش در طرز دید علمی
بوالفرج است که در آن روزگار تازگی داشته؛ یعنی کوشش برای ایجاد تصاویری که
نهاد علمی دارند و از فرهنگ علمی روزگار شاعر مایه میگیرند» (شفیعی کدکنی،
:1385ص .)585برخی صاحبنظران نیز به طور کلی ،سبك انوری را از رونی متمایز
میدانند« :وی را سبك خاصی است که به دیگران نمیماند» (نفیسی:1344،ص.)82
سبك اختراعی انوری «به واسطة نزدیك کردن بیان شعری به محاورة عمومی،
حاصل گردیده» (فروزانفر:1350،ص )333است .او مالک زیبایی شعر را در متانت و
عذوبت میداند و اعتقاد دارد«:شعر روان و عذب میباید ،به روانی چو تیر خدنگ».
بیشترین شهرت و آوازة او نیز به علّت همین زبان طبیعی و رواییِ اوست و« :اینكه چرا
انوری ،نسبت به مقلّدانش ،همواره دور از دسترس مانده است ،نكتة بسیار مهمی است
که احتما ًال به زبان ساده و طبیعی او بر میگردد .تقلید سادگی زبان او ،یكی از
دشوارترین کارها بوده است» (شفیعی کدکنی:1389،ص.)125
ابوالفرج رونی « :با وجود خالقیّت بسیار و نقش محوری در تغییر سبك شعر
فارسی ،شاید به علّت زبان دشوار و تعقیدات لفظی و معنوی ،ناشناخته مانده است»
(امیری ،واردی و ریاحیزمین :1393،صص208ـ ،)207امّا انوری ابیوردی با هنرنمایی در قصاید
مدحی ،قطعات اخالقی و نقش خاصّ در شكلگیری غزل به عنوان یك قالب مستقّل

تحليلي ساختاري بر اثرپذيري انوري از اشعار ابوالفرج روني

شعری بویژه غزل عاشقانه ،استفاده از زبان طبیعی و روایی ،تسلّط بر نحو زبان و
ابداعات و ابتكارات در تمامی این زمینهها و حتّی به عقیدة برخی به عنوان یكی از سه
پیامبر شعر فارسی در گسترة ادب فارسی ،جایگاهی شایسته و سزاوار یافته است« :یك
نكته را نباید فراموش کرد که در تكامل شعر درباری ،انوری نقطة اوج و کمال است؛
یعنی بعد از او کسی را سراغ نداریم که موفّق به ایجاد سبك و اسلوبی خاصّ شده
باشد .با اینكه به لحاظ بعضی خصوصیات تصویری و بیانی ،او شیفتة تجربههای
ابوالفرج رونی است ،ولی به لحاظ نحو زبان و تسلّط بر احضار کلمات و تمكین قوافی،
شعرش در اوجی است که قابل مقایسه با شعر ابوالفرج نیست» (شفیعی
کدکنی:1389،ص.)123

 3-1اثرپذيري زباني

هر واژه به اعتبار صامتها و مصوّتها و آرایشِ واجهایش ،ساختاری است در خدمت تمام
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 .3اثرپذيريِ ساختاري انوري از اشعار ابوالفرج روني
در فرایند تحلیل ساختاری هر اثر ،جنبههای مختلف ساخت آن مورد توجّه قرار
می گیرد .این اجزا در پیوندی منسجم با یكدیگر ،متن واحد را شكل میدهد« .ساخت»،
مجموعة اجزای متشكّلة یك اثر است که با هم ارتباط دارند و روش تحلیل ساختاری
شعر به شیوة نقد و تحلیل صورتگرایان بسیار نزدیك است« :در باور یاکوبسن [نیز]
برای درک معنای شعر ـ و نه معنای نهانی شعر ـ باید ابتدا دریافت که شعر چگونه
ساخته شده است» (امامی:1382،ص .)28برای شناخت هر اثر ادبی ،عناصری اصیلتر از
اجزای همان اثر وجود ندارد .واکها  ،واژهها ،جملهها و شیوههای پیوند آنهاست که
چگونگیِ هر اثر را باز مینمایاند .شیوة کاربرد واژهها و چگونگی چینش آنها در هر اثر،
زبان آن اثر را شكل میدهد و پدید میآورد و همین زبان ویژه است که سبك اثر را باز
می شناساند .در واقع ،متن ادبی ،ساختاری است که تمام عناصر آن با یكدیگر رابطة
متقابل دارد و به یكدیگر وابسته است.
اساس کار این جستار ،بررسی عناصر سازندة متن و دقّت نظر در چگونگی
آنهاست .ساختارهای زبانی و موسیقایی از جملة این موارد است .در این واکاوی سعی
ی پنهان و راز و رمزهای ناب ،جادوانه ،افسونگرانه و
شده است بسیاری شگردها ِ
رازآلودِ سخن دو شاعر ،بازنمایی شود.

بیت که ساختاری گستردهتر است .در دیوان رونی ،الفاظ سنجیده و منتخب است؛
چنانكه با اندک تغییری در آنها ،فصاحت شعر او از بین میرود (صفا،1368،ج:2ص.)471
انوری هم به لحاظ جنبه های صوری شعر ،هنرمندی را در اعتدال لفظ و معنی میداند و
این ویژگی شعر خویش را اینگونه میستاید:
پیوسته چو باغ بهار باشد
که از میوة تلفیق لفظ و معنی
ج

(انوری:1376،ص)154
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در بحث از اثرپذیری زبانی ،ترکیبات مشابهی در دیوان دو شاعر دیده میشود.
ساختِ بدیعِ ترکیب به عنوان سازهای زبانی از قدرت شاعر و احاطة او بر زبان و
نواندیشیِ زبانیش حكایت میکند .رونی ترکیباتی بدیع« :از آن گونه که به ذهن شاعری
نرسیده و سیمرغ وهم هیچ گوینده را قوّت عروج بدان باال نبوده باشد در شعرهای
خویش عرضه میکند» (محجوب:1350،ص)578؛ امّا انوری بیشتر به مفردات ،ساختارهای
نحوی ،امثال ،کنایات و ساده و طبیعی بودن زبان ،اهمیّت میدهد و نسبت به رونی،
چندان ترکیبهای تازه در اشعار او دیده نمیشود .البتّه در مواردی دو شاعر از ترکیبهای
یكسانی بهره گرفتهاند" .کبش فدا" به معنی "قوچ قربانی" از ترکیبهایی است که هر دو
شاعر از آن استفاده کردهاند .رونی میگوید امرای بسیاری داوطلبانه به جای قوچ قربانی
به ممدوح ،فیل میدهند .انوری نیز از این ترکیب در همین مفهوم بهره میگیرد:
به رسوالنش پیل از همه جانب امرا
داده ناخواسته چون کبش فدا اهل فدا
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(رونی :1347،ص)4

تن در آن خدعه مده ز آنكه یكی ز این رمه نیست
کش توان کبش فدا ساختن این دمدمه را
(انوری : 1376،ص)506

در جای دیگر ،هر دو شاعر ترکیب «حجکول» را به کار بردهاند .این ترکیب به
معنای « :کسی [است] که خود استطاعت مالی رفتن به حج را ندارد و از راه نوعی
گدایی و طلب از دیگران ،زاد راه مكّه را فراهم میآورد .غالباً اینگونه اشخاص از
طریق مراجعه به بزرگان و به بهانة اینكه میخواهیم در کعبه در حق شما دعا کنیم،
اموالی را به دست میآوردهاند و با کاروانها همراه میشدهاند» (شفیعی کدکنی:1386،
ص 288و.)287

شكارگاه تو با سر است با حجکوالن

چو رخش برده بویژه کنند گاه شكار
(رونی :1347،ص)174

تحليلي ساختاري بر اثرپذيري انوري از اشعار ابوالفرج روني

انوری هم در قطعهای با عنوان« :مطایبة ملكشاه ،در سلطان سنجر با مرد اعرابی»،
این ترکیب اضافی را صفت مرد اعرابی ذکر میکند:
مگر به بارگهش رفت از قضاگه بار
به روزگار ملكشه عرابیی حجکول
(انوری :1376،ص )589

ترکیب ناب "ژالة زرّین" را نیز هر دو شاعر در یك ادّعای شاعرانه در بیان زرّین
شدن باران از شدّت جود و بخشندگی ممدوح به کار میبرند .عالوه بر ترکیب مشابه
در این دو بیت ،تعبیر و مفهوم مشابه ،جنبه اقتباسی آن را پر رنگتر میکند:
ژالة زرّین زند هوای عقیم
گر ز جودش مظاهرت یابد
(رونی:1347،ص)109

تا روز حشر ژالة زرّین دهد سحاب

گر یك بخار بحر کفت بر هوا رود

(انوری:1376،ص)85

ج

(رونی:1347،ص)11

تا سجده برد هیچ شمن هیچ صنم را

خاک درت از سجدة احرار مجدّر

ج

(انوری:1376،ص)68

خسروا بنده را در این دو سه سال

در

مدیح

تو

صاحبا بنده را در این یك سال

در

مدیح

تو

شعرهاست

متین

(رونی:1347،ص)128

شعرهاست

متین

(انوری:1376،ص)316

از دیگر عبارات مشابهِ دو شاعر ،میتوان به این موارد اشاره کرد:
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روانی و سادگی در بیت رونی نمایانتر است در حالی که انوری با اغراق بیشتر در
بخشش ممدوح ،یعنی تأکید کردن بر یك بخار از دریایِ کفِ ممدوح و مشخّص کردن
قید زمانی "تا روز حشر" و ابدیّت بخشیدن به بارش قطرات زرّین ،کالم خویش را با
ابتكار بیشتری همراه میسازد.
عالوه بر ترکیبات ،گاه عبارتها و جملههایی میتوان یافت که در دیوان رونی و
انوری مشترک است .این عبارتها در برخی موارد کامالً شبیه هم است؛ یعنی انوری
مصرعهایی از دیوان رونی را به صورت «تضمین» و «درج» در شعر خویش جای داده
است:
تا سجده برد هیچ شَمَن هیچ صنم را
تا ماله زند هیچ زمین هیچ کشاورز

فرزانهای که الیق گاه است و مسند است

آزادهای که درخور صدر است و بالش است

(رونی:1347،ص)37

آزادهای که در خور صدر است و مسند است

فرزانهای که بابت گاه است و بالش است

(انوری: 1376،ص)105

لب ناییش در دمیده به نای

دست چنگیش بر دویده به چنگ

(رونی:1347،ص)150

لب

ناییت

میسراید

دست

نای

چنگیت

چنگ

مینوازد

(انوری:1376،ص)245

پیسه نیارست کرد سایة آن را

دولت او رایتی فراخت که خورشید

(رونی:1347،ص)1

امكان پیسه کردن آن نیست در شمار

عدل تو سایهای است که خورشید را ز عجز

(انوری:1376،ص)183

روز

مدبران

بارش

خاک روبند پیش او به جباه

فلك

(رونی:1347،ص)137
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آن

بلنداختری

که

پیش

خاک

درش

روبند

اختران

به

جباه

(انوری:1376،ص)331

 3-2اثرپذيري موسيقايي

ساخت موسیقایی شعر بر تكرارهای کالمی و توازنها مبتنی است .موسیقی شعر در ابعاد
کناری ،درونی ،بیرونی و معنوی قابل بررسی است .در زمینة کاربرد «ردیف» به عنوان
«هنرسازه» یا «شگرد» یا امكانی برای آشناییزدایی و ابداع و خالقیّت (شفیعی
کدکنی:1391،ص« ،)101ابوالفرج رونی یكی از کسانی است که در تكلّف و دشواری
ردیف ،نقش اساسی داشته است» (امیری:1389،ص )37و هنرنمایی در استفاده از ردیفهای
اسمی و فعلی و بهرهگیری از ردیفهایی مانند «آتش و آب» ،نشانگر مهارت اوست.
ربود حرص امارت قرار آتش و آب
گرفت مشرق و مغرب سوار آتش و آب
ج

(رونی:1347،ص)18

انوری نیز عالوه بر استفاده از ردیفهای دشوار در کاربر ِد بجایِ قافیه ،مهارت دارد.
ی او باید گفت :قافیههای شعر او« :در
دربارة کارکرد عنصر قافیه و هنر قافیهپرداز ِ
طبیعی ترین جای ممكن قرار دارند ،وقتی تناسبهای هنری خاصی را مورد نظر قرار

تحليلي ساختاري بر اثرپذيري انوري از اشعار ابوالفرج روني

میدهد ،چنان با چیرهدستی از آنها بهره میجوید که خواننده احساسِ منظوم بودن و
مشكالتِ وزن و قافیه را ـ که بر سر راه شاعر همیشه وجود داردـ از یاد میبرد» (شفیعی
کدکنی:1389،ص.)49

در زمینة موسیقی بیرونی و کناری ،برخی از قصیدههای ابوالفرج رونی و انوری از
نظر وزن ،قافیه و ردیف با هم یكسان است؛ گاهی شباهت در هر سه مورد است؛ گاهی
وزن و قافیه همانند است؛ گاهی وزن و ردیف یكسان و قافیه متفاوت است و،...که این
موارد میتواند تا حدودی بیانگر اثرپذیری انوری از رونی باشد .قصیدههایی در دیوان
دو شاعر دیده میشود که از نظر وزن ،قافیه و ردیف یكسان است .انوری با ذهن خ ّلاق
خود ،وزنهای روان و گوشنواز قصاید رونی را انتخاب ،و شعر خویش را با همان قافیه
و ردیف نیز همراه کرده است .چنین قصایدی از بسامد زیادی برخوردار است؛ یعنی
قصایدی که به اصطالح ،دارای «زمین» مشترک است"« :زمین" یك اصطالح ویژة نقد
ی عه ِد صفوی و بعد از آن است و مقصود از آن"وحدت وزن و
ادبی در زبان فارس ِ
ردیف و قافیه"» است (شفیعی کدکنی:1391،ص .)115پس در اشعاری با مطلعهای زیر،
قصاید انوری در «زمینِ» قصای ِد رونی است؛
روز بازار گل و نسرین است
است
فروردین
فرخندة
جشن
روز بازار گل و ریحان است

روز عیش و طرب بستان است

(انوری:1376،ص)120

غزو گوارنده باد شاه جهان را

ناصر دین راعی زمین و زمان را
(رونی:1347،ص)1

نصر فزاینده باد ناصر دین را

صدر جهان خواجة زمان و زمین را
(انوری:1376،ص)71

قصیده های مشابهی نیز در دیوان دو شاعر دیده میشود که در زمینة موسیقی بیرونی
(وزن) و یكی از جنبههای موسیقی کناری یعنی قافیه ،یكسان است؛ امّا ردیف ندارد؛
شل هندی و نیزة تازی)
نكند کار تیر ایازی
(رونی:1347،ص141

ای ز تیغ تو در سرافرازی

ملك

ترکی

و

ملت

تازی

(انوری:1376،ص)369
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(رونی:1347،ص)30
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عمید دولت عالی و خاص مجلس میر

امین گنج شه و حملبخش و حملهپذیر
(رونی: 1347،ص)68

زهی ز بارگه ملك تو سفیر سفیر

زمان زمان سوی این بندة غریب اسیر
(انوری:1376،ص)224

در یك قصیده ،قافیه و ردیف یكسان ،امّا وزن متفاوت است:
جشن آبان بر او همایون باد
شاه را روی بخت گلگون باد
(رونی:1347،ص)55

هزار سال زیادت بقای خاتون باد

مه مبارک روزه بر او همایون باد
(انوری:1376،ص)140

قصیدههایی نیز وزن متفاوت ،امّا قافیة یكسان دارد:
پیشوای ستارگان
آمد از حوت برنهاده ثقل

به

حمل

(رونی:1347،ص)91

اشهب روز کند ادهم شب را ارجل

جرم خورشید چو از حوت درآید به حمل

(انوری:1376،ص)253
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ابوالمظفر شاه مظفر ابراهیم

سپهر دولت و دین آفتاب هفت اقلیم

(رونی:1347،ص)107

اختیار

ملوک

هفت

اقلیم

تاج

دین

خدای

ابراهیم

(انوری:1376،ص)287

شباهتهای موسیقایی اشعار ابوالفرج رونی و انوری ،از جنبههای مختلف وزن،
ردیف و قافیه ،در جدول زیر آمده است:
شباهتهاي وزن ،رديف و قافيه در اشعار روني و انوري
قصیدههایی که از نظر وزن ،قافیه و ردیف یكسان است.
قصیدههایی که وزن و قافیة یكسان دارد؛ امّا ردیف ندارد.
قصیدههایی که وزن و قافیة یكسان دارد ،امّا ردیف ندارد.
قصیدههای که قافیه و ردیف یكسان ،امّا وزن متفاوت است.
قصیدههاییکه وزن و ردیف یكسان ،امّا قافیهای متفاوت دارد.
قصیدههایی که وزن یكسان ،امّا قافیه و ردیف متفاوت دارد.
قصیدههایی که وزن متفاوت ،امّا قافیة یكسان دارد.

بسامد در ديوان دو شاعر
 8مورد
4مورد
 4مورد
 1مورد
 2مورد
 2مورد
4مورد

تحليلي ساختاري بر اثرپذيري انوري از اشعار ابوالفرج روني

 3-3اثرپذيري در صور خيال و تصويرسازيها
در برخی موارد ،هر دو شاعر از آرایههای بیانی بهطور یكسان بهره میگیرند .قبل از
رونی ،آرایشگریهای شعر از سادگی طبیعی دور نشده بود ،ولی او با تعقیدات لفظی و
معنوی و به تبع آن ،نقش محوری در تغییر سبك شعر فارسی از خراسانی به عراقی به
سوی تصنّع و تكلّف پیش میرود و با مدد گرفتن از ذوق سرشار ،طبع مبتكر و تخیّل
نمایان خود ،صنایع ادبی را در جهت اعتالی شعر به کار میبرد .انوری نیز در حوزة
صور خیال با اسلوب ویژة خویش به دنبال وجههای نو در قلمرو تصاویر است:
«بنابراین در اغلبِ موارد او نمیکوشد که عنصری تازه را واردِ صور خیال خویش کند،
بلكه سعی بر آن دارد که با انتخاب عینكی از دانشهای عصر ،همان عناصرِ تصویریِ
شاعرانِ پیشین را به رنگی دیگر درآورد» (شفیعی کدکنی:1389،ص .)60اگر صناعت را به
معنای تكنیك بگیرید یعنی چیزی فراتر از بهرهمندی از صنایع بدیعی یا مجموعة تسلّط
هنرمند بر ابزارهای کار او ،انوری سرامدِ استادانِ قصیده در عصر خویش است
(همان:ص.)49

 3-3-1تشبيه

(رونی:1347،ص)1

انوری نیز بارها از این تشبیه ،بهره میگیرد .بسامد فراوان این تشبیه در دیوان او،
میتواند بیانگر این نكته باشد که شاعر خودآگاه یا ناخودآگاه به آن عالقه دارد:
تیغ آن چون مجرّه ،گوهردار
رُمح این چون شهاب آتشسوز
(انوری:1376،ص)184

تیغ فلك به تیغ تو اندر نیام باد

تا بر فلك مجرّه چو تیغ مهنّدست
(همان)105 :
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تشبیه ،استعاره و کنایه ،آرایههایی است که همة شاعران قبل و بعد از رونی و انوری در
شعر خود به کار بردهاند؛ امّا کاربرد یكسان و همانند آنها در شعر این دو شاعر تا
حدودی میتواند نتیجة توجّه انوری به رونی باشد .در یك تشبیه مشابه ،رونی «شمشیر»
را از نظر طول ،عرض و گوهرهای درخشان روی آن به «راه کهكشان» تشبیه میکند که
دراز ،پهن و پر از ستاره های درخشان است؛ پس شمشیر ممدوح ،کالبد دوّم راه
کهكشان است:
قالب ثانی است راه کاهكشان را
تیغ جهادش به طول و عرض و به گوهر

135


مجرّه گفتهای تیغ گهردار

نهادستی به زنگاری سپر بر
(همان)211 :

البتّه رونی این همانندی را با گستردگی بیشتر در کل بیت بیان میکند و وجهشب ِه
این تشبیه را عالوه بر گوهرهای درخشان ،از جهت طول و عرضِ شمشیر نیز میداند؛
یعنی سه عامل را به عنوان وجهشبهِ مشترک بر میگزیند؛ ولی انوری این شباهت را
موجزتر در یك مصراع و فقط از نظر داشتن گوهر بیان میکند.
در جای دیگر رونی در یك تشبیه بدیع« ،عدل» را به «بهار» مانند میکند .در واقع،
امری معقول و انتزاعی چون عدالت را با امور محسوس بیان میکند تا بتواند نهایت
عدالت و دادگری ممدوح را برای مخاطب خود ملموس کند:
چون شاخ فزونی ز شاخ جوجم
رسته است بهار از بهار عدلت
(رونی:1347،ص)101
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او این تشبیه را در دلِ یك تشبیه مرکب جای داده است و خطاب به ممدوح
میگوید :هم چنانكه شاخهای زیادی از درخت ،گل و میوه برآورده است ،بهارِ طبیعت
نیز از بهارِ عدل تو روییده است و ضمن اشاره به اعتدال ربیعی در بیانی تفضیلی،
ت ممدوح را از بها ِر طبیعت برتر میداند .در دیوان انوری نیز این تشبیه
عدالتِ بهار صف ِ
را بویژه در همان هیأتِ مشابهِ بلیغ اضافی میبینیم .عدلِ بهار صفت ممدوح ،باغ جهان
هستی را آنچنان آراسته که نگارخانة چین که خود سمبل نگارگری است به آن رشك
میبرد:
رشك فزاید نگارخانة چین را
باغ وجود از بهار عدل تو چنانك
(انوری:1376،ص)72

در یك تشبیه همانند دیگر هر دو شاعر ،عمر دشمن را در یك تشبیه بلیغ اضافی به
«گاوی دوشا» مانند میکنند .عالوه بر همانند بودن تشبیه ،نكتة قابل توجّه این است که
هر دو شاعر صفت یكسانی ـ دوشا ـ را برای مشبهٌبه خود میآورند .مشترک بودن
صفت و نوع تشبیه ،الگوگیری انوری را از رونی در کاربرد این تشبیه قطعیتر میسازد:
برّة خوان شیر گردون باد
گاو دوشای عمر بدخواهش
(رونی:1347،ص)56

گاو دوشای عمر او ندهد

زین پس از خشكسال حادثه شیر
(انوری:1376،ص)221

تحليلي ساختاري بر اثرپذيري انوري از اشعار ابوالفرج روني

در جدول زیر ،تشبیهات مشترک در دیوان دو شاعر ،به صورت موجز و رسا آمده
است:
تشبیهات
محسوس

محسوس

به دل به نار کفیده ،خوشة پروین به میخ نعل ،قلم به
اژدها ،شمشیر به راه کهكشان ،سنان به چشمه.

تشبیهات انتزاعی به محسوس عدل به بهار ،عمر به گاو دوشا ،جود به مایده ،همت به
ترازو ،روز به اشهب و شب به ادهم.
 3-3-2تصويرسازي
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افزون بر تشبیهات یكسان ،تصاویر مشابهی نیز در دیوان دو شاعر دیده میشود .سیر
تحوّل تصویر شعری در ادب فارسی ،گویای این است که «فرایند تجربههای خیالین
پیوسته روی در دگردیسی داشته و دارد» (فتوحی:1385،ص )22و شعر فارسی که به لحاظ
تصویری از گستردگی به سوی فشردگی پیش میرود در عصر انوری به آخرین مراحل
خود میرسد (شفیعیکدکنی :1389،ص.)60
در دیوان رونی ،تصاویر بسیاری میبینیم که زاییدة ذهن خلّاق اوست و شاعر:
«طبیعت ملموس را از رهگذر تصویرهای انتزاعی ،تازگی و لطافت و رقّت بیشتری
میبخشد» (شفیعیکدکنی :1385،ص .)325انوری نیز در گسترة تصویرآفرینی« :شاعر
تصویرهای فشرده است و چنان مینماید که جمالشناسی حاکم بر حوزههای ذوقی و
انجمنهای ادبی دربارها ،آن سادگی و صراحت و گستردگی تصویرهای قرن چهارم و
پنجم را عیب میشمرده است» (شفیعیکدکنی:1389،ص.)63
انوری با کاوش در دیوان رونی ،تصاویر بدیع و ناب را گزینش کرده و در دیوان
خود به کار برده است .هر دو شاعر با آغازی درخشان در مطلع سرودهای در تمهی ِد
موسم بهار از افزونی روز و کاستی شب ،سخن گفتهاند و کمیّت شب و روز و کوتاه
شدن روز را در آغاز فصل بهار با وصف یكسان ،واژگان «اشهب»« ،ادهم» و «ارجل» و
تشبیهات اضافیِ «اسب روز» و «ادهم شب» به عنوان عوامل مشترک بیان میکنند« :اسب
سیاه ،کنایه از شب است» (مصفی:1366،ص )28و شب همچون اسب ادهم ،سیاهی ناب
داشت و طوالنی بود و روز همچون اسب اشهب ،سفید بود؛ یعنی بهرة روز و شب در
آغاز ب هار مساوی بود و با پشت سر گذاشتن روزهای فصل بهار ،روزها طوالنی و شبها
کوتاه میشود .هر دو این وضعیّت را به اسب ارجل مانند میکنند؛ یعنی یك پای اسب

ادهم ،سفید شده و به اسب ارجل تبدیل شده است .در این تصویر هر دو شاعر از جنبة
عینیّت و حسّی بودن رنگ در تداعیِ مفهومِ انتزاعیِ زمان ،کمیّت و گذر آن و القای هر
چه بیشتر این مضمون در ذهن مخاطب استفاده میکنند .جادوی همنشینی کلمات و
فشردگی معنایی نیز در هر دو بیت در تشخّص دادن به بافت کالم سهم دارد:
ادهم ناب شب شده ارجل
زود بینی کنون ز اشهب روز
(رونی:1347،ص)91

جرم خورشید چو از حوت در آید به حمل

اشهب روز کند ادهم شب را ارجل
(انوری:1376،ص)253
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در بیت رونی ،شكلگیری خوشههای واژگانی (اشهب ،ادهم و ارجل ،روز و شب)
و در هم تنیدگی معنایی واژه ها در برکشیدن و ارتقای کل سروده نقش دارد .اما انوری
از این پا را فراتر مینهد و با ابداع و ابتكار بیشتر ،عالوه بر التزامِ واژگان رونی از یك
گروه واژگانی دیگر ،که از نظر نجومی با هم تناسب دارند ـ یعنی خورشید ،حوت و
ش هنرمندانة کلمات ،موجب انسجام هنری
حمل ـ نیز بهره میگیرد که در ضمن گزین ِ
سخن او میشود.
«میگون شدن زلف از بازتاب روی» ،نیز تصویر مشترکی است که هر دو شاعر آن
را به کار بردهاند .رونی در یك تصویر همراه با اغراق هنری آن ،زلف معشوق را از
بازتاب چهرة سرخ او میگون میبیند:
زلف تو ز عكس روی میگون گشته است
روی تو ز مشك زلف قارون گشته است
(رونی:1347،ص)161

انوری نیز با ابهام و پیچیدگی بیشتر از همین تصویر بهره میگیرد .اگر نسخة زلف
معشوق ـ و نه خود زلف او! ـ را کنار صبح ببرند ،گیسوی میگون شب را میشكند.
البتّه جنبة تفضیلی تشبیه در تصویر انوری برجستهتر است.
طرّة میگون شب خم به خم اندر شكست
نسخة زلف تو برد آنكه بر اطراف صبح
(انوری:1376،ص)127

در کنار برجستگیِ رنگهایِ سرخ و سیاه ،استفاده از واژگان «صبح» و «شب» بویژه
جنبة تقابلی آن دو ،بهگزینی واژههای «طرّه»« ،خم به خم» و حتی واژة «شكست» ـ که
معنای چین و شكنِ زلف را به ذهن متبادر میکند ـ نشان از تسلّط او بر ظرفیّتهای زبان
ی «نسخة زلف» و «طرّة میگون» هم از جمله ابتكاراتی
است .کاربرد سازههای ترکیب ِ

تحليلي ساختاري بر اثرپذيري انوري از اشعار ابوالفرج روني

است که در زیبایی و ادبی تر شدن کالم او ،نقش دارد .فراوانی تشبیهات نیز بر
پویندگی ،تحرّک و زایایی این تصویر افزوده است.
 3-3-3استعاره

عالوه بر تشبیهات و تصاویر مشابه ،استعارههای یكسانی نیز در دیوان هر دو شاعر راه
یافته است .استعاره در شعر رونی بسیار یافت میشود .در واقع در کالم او ،همة اشیا و
عناصر طبیعت جان میگیرند و دارای حرکت ،جنبش ،هستی ،حیات و پیكرهای مادّی
میشوند .در سرودههای رونی و انوری ،کلك الغر و نزار میشود .قلمِ ممدوحی که
دبیر است در پیكرهای جاندار ،روح میگیرد و دارای جسمی ناتوان میشود و هر دو در
ضمن این استعارة مشابه با شگرد تقابل در واژههایِ الغری و فربهی و موسیقی تضاد
برانگیخته از آن بر نغزی و شگرفیِ سخن خویش افزودهاند:
ملك است که پهلویش سمین است
از جنبشِ کلكِ الغ ِر او
(رونی:1347،ص)171

گنج را الغر کند بذل سمینت

ملك

را

فربه

کند

کلك

نزارت

(انوری:1376،ص)91

در سر رُمحش فصیح یافت به تكبیر

قاید روحانیان زبان سنان را
(رونی:1347،ص)1

عدو به خواب غرور اندر است و چرخ بدان
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در صنعت "تشخیص" دیگری" ،سنان" در شعر رونی در یك هیأت انسانی تكبیر
میگوید .انوری نیز اضافه استعاری "زبان سنان" را در کالم خود به کار میبرد:

139


که بر زبان سنان تو راندش تعبیر
(انوری:1376،ص)230

 3-3-4كنايه

در صنعت کنایه ،معنی چون مرواریدی در صدف است و« :لذّت اصلی هنگامی حاصل
می شود که خواننده یا شنونده با شكستن آن صدف ،مقصود و اندیشة هنرمند را در
مییابد» (شفیعی کدکنی :1385 ،ص .)140در زمینة کنایات مشابه ،هر دو شاعر تعبیر
«روغن در چراغ بودن» را در معنیِ روشن بودن ،نور داشتن و رونق و رواج داشتن به
کار بردهاند:
گر ز جودش نیامدی روغن
زنده کی ماندن این چراغ امید
(رونی:1347،ص)124

بادا

چراغوارة

فرّاش

جاه

تو

تا هیچ در فتیلة خورشید ،روغن است
(انوری:1376،ص)125

تعبیر «از پوست بیرون آمدن» را نیز دو شاعر به کار بردهاند .رونی این تعبیر را در
مفهوم کنایی «آشكار شدن» استفاده میکند و شمشیر ممدوح از نیام بیرون میآید تا
گوهر وجودی او را آشكار کند .انوری نیز این تعبیر را به کارمیبرد ،امّا به نظر میرسد
مفهوم کناییِ آن ،کمی متفاوتتر باشد .او میگوید :حتّی موریانهها نسبت به ممدوح،
کمربند مهربانی بستهاند و اگر دشمن ممدوح ،مانند موریانه نسبت به او کمربند مهربانی
نبندد ،خیلی زود ،روزگار او را چون مار از پوست بیرون میآورد و به او نهایت سختی
را میدهد .گویی در سخن انوری ،بیشتر مفهوم تكلّف ،رنج و سختی دادن مطرح است:
تا عرض گهر دهد بالرک
بیرون آید ز پوست یكره
(رونی:1347،ص)178

گر نبندد کمر مهر تو چو مور عدوت

زود از پوست برون آردش ایام چو مار
(انوری:1376،ص)188
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 .4نتيجهگيري
با مقایسة دیوان دو شاعر در مییابیم که انوری در شیوة شاعری خویش از رونی تأثیر
بسیاری پذیرفته است؛ بهطوری که همنوایی و همصدایی در طرز شاعری آن دو موج
می زند .انوری در گزینش ،انتخاب و کاربرد عوامل وزن ،قافیه ،ردیف ،ترکیب ،تعبیر و
صور خیال حساسیّت چشمگیری از خود نشان میدهد و بهترینها ،نابترینها و
زیباترینها را از دیوان رونی انتخاب میکند و ضمن تلفیق آنها با استعداد و نبوغ
شاعری خویش ،آفرینشی دوباره میکند.
وجود ترکیبهای اضافی یكسان همچون «حجکول» و عبارات مشابه بسیار ،اثرپذیری
انوری را از رونی حتمیتر میسازد .افزون بر این در ساختار موسیقایی اشعار در موارد
متعدّدی وزن ،ردیف و قافیه ،یكسان است .در حوزة موسیقی معنوی نیز تشبیهاتِ بدی ِع
مشترکی چون «شمشیر» به «راه کهكشان» در دو اثر دیده میشود و هر دو شاعر در
تالش برای عینیّت بخشیدن به امور و مفاهیم انتزاعی ،آنها را به مشبهٌبههای محسوسی
مانند میکنند .تشبیه «عدل» به «بهار» و «جود» به «مایده» ،از این زمره است.

تحليلي ساختاري بر اثرپذيري انوري از اشعار ابوالفرج روني

در پایان باید گفت ،روحیة خلّاق و ابداعگر رونی باعث شده است که انوری سبك
شعری او را بپسندد ،به صراحت ،شیفتگی و عالقهمندی خود را به اشعار او ابراز کند و
اثرپذیری قابل توجّهی از او داشته باشد؛ پس مشابهتهای بسیاری در زمینههای
مختلف در سرودههای دو شاعر دیده میشود .وجود این موارد مشترک ،سبك و طریقة
شعر آن دو را بسیار به هم شبیه و همانند کرده است.
پينوشت

* structuralism
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Key words: Anvari’s Impressionability, Language and Poem of Abul
Faraj Runi, Structure and Music in Abul Faraj Runi’s
Poem; Classic Analysis of Persian.
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By referring to insights of structural theories in the field of linguistics
and music besides literary motifs of both poets’ lyrics; this study aims
at investigating the effects of Anvari’s Impressionability from poems
of Abul Faraj Runi using descriptive –analytic research methodology.
The results showed that Anvari has been undoubtedly under the
influence of Abul Faraj Runi’s poems but this was not merely the pure
imitation; rather this impressionability has been always with
innovation and creation. He benefits from an integrative and other
aesthetic manners like euphemism, lexical linkage, semantic and
artistic strategies to guaranty the cohesion of his poetic discourse.

Identification of Mental-Affective Metamorphosis of
Forough Farrokhzad through Interrogative Propositions
Haleh Kiyani Bar Foroushi
Aliakbar Bagheri Khalili. PH.D.

Abstract

Key words: Interrogative Propositions in Contemporary Poem,
Forough Farrokhzad Poetry, Mental-Affective
Metamorphosis of Forough Farrokhzad, Quest and
Identification Searching in Forough Farrokhzad
Poem.
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In this study and based on mental and affective axis the interrogative
propositions have been investigated. According to results of this
research, these propositions signify her quest and are crystalized in the
form of love, the quest of self or searching identity, and the concern
for humanity. Through this process of searching identification and in
the poetic universe of Forough Farrokhzad, she asks always numerous
question on the nature of love, life and herself. From affective view
point, the analysis of interrogative propositions shows that the priority
of love in her both early works gradually get pale and her questions
have been quantitatively and qualitatively transformed. It is worthy to
note that the addressee of these propositions is an example of her
mental and affective metamorphosis and this study tries to show that
her addressee from personal “I” or default and presupposed addressee
changes into an interpretable and generalizable pronoun to all readers
and addressees. With no doubt, adopting this approach shows the great
extent of Forough Farrokhzad mental and affective universe.
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Origin of “Beyond the Seas” Poem
.
Morteza GHasemi. PH.D

Abstract
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Regarding few cases of change, it is possible to consider this essay in
the field of intertextuality and comparative literature. Apart from both
approaches, the author tries to investigate the main origin of the poem
“Beyond the Seas” by Sohrab Sepehri, the most famous poem of
Green Volume’s collection written on postal cards and posters and
Persian textbooks of second year high school. In an article “ Sepehri
and the question of today’s poem” By Hussein Ma’sui Hamedani ; he
believes that the choice of title and the description of this poem on
behalf of the poet has been under influence of a narration by Imam
Sadeq. After the publication of this article, several scholars have
attributed this poem to an allusion of this narration. This study shows
that the origin of this poem is in fact a Chinese lyrics with his own
translation. To be aware of pre text helps reader better understand the
exact universe of poem and prepare the way to further studies.
Keywords: Sohrab Sepehri Poem’s, Allusion in “Beyond the Seas”,
Comparative Literature of Persian and Chinese,
Contemporary Poem.

Investigation of Sensible- Perceptive Process of Mystic
Shath’s based on Semiotics of passion’s Theory

Elham Sayyedan. PH.D
Razieh Hojjati Zade. PH.D

Abstract

Keywords: Semiotics of Passions, Stative subject, Sensible Perception,
Discourse Shath’s, Shath’s of Event.
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The profound understanding of sensible- perceptive data has a crucial rule in
order to analyze mystic texts. This research aims at investigating mystic
Shath’s based on semiotic foundations of passions. The priority of visual
perception in comparison with other sensible –perceptive data and their
interaction reveal the phenomenological aspects of mystic Shath’s. Fluidity,
dynamicity and flexibility of these resulted and diverse propositions besides
constant relationship between subject and object reinforce this bilateral
aspect. Thus, in this study, by adopting the approach of semiotics of passion
to analyze and adjust mystic Shath’s, the presence and effect of the sensible
propositions are examined in literary texts.
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Investigation of Sociological Factors and Social Pathology
in Boshra’ Bostani and Forough Farrokhzad’s Poems
Ahmad Pasha Zanous. PH.D
Ebrahim Nategh Tajarogh
Ali Khaleghi

Abstract
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In this article; two collection of poems entitled “Mokabedat-Al Shajar” and
“Let us believe in the beginning of cold season” by Boshra’ Bostani and
Forough Farrokhzad’s where we encounter critical period of Iran’s’ history –
between the second Pahlavi dynasty and post second world war period of
colonialism in Iraq have been analyzed by descriptive – analytic research
methodology . The results showed that both poets have paid special attention
to hearth of family with motherhood passions and love. Taking into
consideration the infidelity of Iraq and Iran society in relation to women
rights as unique principle of Islam, these poets have reflected the place of
women and their rights in their works. Both poets have been engaged in
reflecting social problems like poverty, unemployment and class
distinctions. Also, political structure and tradition – modernity contrast have
been the main themes in the poems of both poets uttered acidly. The acute
language of Forough Farrokhzad in her diatribes is more salient than Boshra.
In its turn, complexity and ambiguity of Boshra’s poetic language is more
remarkable than Forough Farrokhzad.

Key Words: : Poem’s Critique, Woman, Sociology of literature,
Family.

Psycho – Sociological Analysis of Jawāmi ul-Hikāyāt wa
Lawāmi’ ul-Riwāyāt by Aufi
Seyyedeh Ziba Behrouz
Eshagh Toghyani. PH.D.
Seyyed Mortaza Hashemi. PH.D.

Abstract

Keywords: Jawāmi ul-Hikāyāt, Persuasive strategy, Psycho –
sociological analysis, Woman, Interactive Discourse in
Stories.
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By adopting a multidimensional research methodology, this research
tries to analyze literary, artistic and psycho – sociological aspect of
Jawāmi ul-Hikāyāt wa Lawāmi’ ul-Riwāyāt ‘s stories by Aufi, the 7th
centuries writer. This multidimensional approach to the analysis
originates from realistic aspects and great extent of literary themes of
this collection which prepares the valuable and unique source of
research on Old Persian literature. To this end, at first , the authors
have investigated in multidisciplinary way of discourse ,the cognitive,
affective, aesthetic and phenomenological characteristics of these
stories and then they have analyzed and explained these features in
comparison with women and men persuasive competence socially and
psychologically . According to results, even in the case of women’s
praise, low rank attitude toward women and psychological-social
dependence of women in comparison with men is obvious. These
attributes have been expressed in the form of deterministic pietism and
man-centered, austerity, altruistic discretion and denial of passions
and affections.
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