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تصحيح و تحريفات ذوقي ،خوانشي فعال
(بررسي تحريفات بالغي

نساخان)

دکتر محسن اکبريزاده
استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه جيرفت

دکتر مهدي دهرامي
استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه جيرفت

چکيده
این تحقیق تالش میکند تحریفات متون ادبی را از دید بالغی و بر اساس روششناسی
معطوف به دریافت خواننده مورد بررسی قرار دهد .از همین روی با توجه به نسخهبدلهایی که
احتمال دستكاری نساخان در آنها وجود دارد به مقایسة بالغی متن اصلی و تغییرات
انجامگرفته ،پرداخته است .تالش برای بازسازی نیت مؤلف توسط مصحح ،تعامل متن با ذوق
جامعه یا فرد (امتزاج افقها) ،باز یا بستهبودن متن ادبی و تمایل به تكوین و تكمیل خألهای

بالغی ،تناسب بیشتر میان واژگان ،فراگیر ساختن معنای شعر ،بهروزرسانی متن بر حسب میل
و زبان عصر و رهایی آن از مهجور بودن است تا جایی که گاهی متن تغییر یافته نساخان
نسبت به متن اصلی رواج و شهرت بیشتری یافته و از حیث بالغی به تعالی بیشتری رسیده
است.
کليدواژهها :تصحیح متون ،تحریف ،نقد بالغی ،دریافت ،افق انتظار

تاریخ دریافت مقاله1397/2/17 :

تاریخ پذیرش مقاله1397/8/9 :
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زبانی و معنایی از جمله مهمترین عوامل دخیل در این تغییرات است .مهمترین جنبههای مثبت
این تغییرات و تحریفات ،ایجاد تناسبات آوایی و موسیقایی ،آراستن آن به صنایع بدیعی و
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 .1مقدمه
هر متن در مقام پدیدهای ارتباطی ،سه کانون اصلی نویسنده ،متن و مخاطب دارد .هر
کدام از این کانونها نقشی تعیینکننده و قدرتمند در خلق معنا دارد :نویسنده به عنوان
فاعلی که نیات ذهنی خود را از طریق واژگان ساماندهی میکند؛ متن به عنوان کانونی
معناساز که چگونگی ترکیب واژگان و معانی ضمنی آن میتواند معانی متكثری را
تداعی کند له یا علیه نویسنده و در نهایت خواننده به عنوان گیرندة متن که در حالت
گفتمانی و تجربة زیسته خاصی به سر میبرد و بر همین اساس انتظاراتی زیباشناختی و
معنایی در وی شكل می گیرد .بر این اساس خواننده و دریافت او بخشی از متن خواهد
بود که میتواند فعاالنه تجربة زیباشناختی خود را از متن فعال سازد و انتظارات فرمی و
معنایی جدیدی را بر متن ،پیوست کند .در ادبیات سنتی به دلیل مشكالت نشر ،ناسخ با
رونوشت از هر متن آن را گسترش میداد .نسخهنویس مخاطبی است که به معنای
واقعی به تكثیر متن میپردازد .از این دیدگاه وی را میتوان از نخستین خوانندههای
10
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متن دانست.
از مشكالت رایج نسخ خطی ،تحریفاتی است که در آنها راه جسته است؛ به همین
منظور مصححانی در پی آن بودهاند که با توجه به ویژگیهای مختلف گفتمانی،
سبك شناختی ،زبانشناختی و غیره در جهت رسیدن به نیت مدنظر نویسنده به تصحیح و
تنقیح نسخهها بپردازند.
هدف اصلی و غایی مصححان این است که از روی نسخ خطی موجود ،نسخهای
اصلی یا قریب به اصل اثری را احیا و مرتب و مدون ،و آن را به صورتی عرضه
کنند که به صورت اصلی و شكلی که مصنف و مؤلف اصل نوشته است به نهایت
درجه نزدیك باشد (زرینکوب ،1361 ،ج93 :و.)94

بنابر این تصحیح نوعی فرایند فهم متون است که داعیة فهم بهتر معنای غایی متن را
دارد .با معادلسازی میتوان مصحح را مفسری دانست که تالش میکند با شناخت اثر،
بررسی نشانههای درونمتنی و اصالح نسخهها بدان «معنای نهایی» دست یابد .البته فهم
معنای غایی در گرو فهم نیت مؤلف است؛ به همین دلیل نیز یكی از قواعد تصحیح

تصحيح و تحريفات ذوقي ،خوانشي فعال(بررسي تحريفات بالغي نساخان)

یافتن نسخة اقدم است تا از طریق آن بهتر بتوانند نیت و تجربة مؤلف را بازسازی کنند
و متناسب با آن به تصحیح واژگان بپردازند.
بحث تحریف و تغییر متن نه تنها در متون ادبی ،که در متون مذهبی نیز مطرح
است؛ بهگونه ای که بررسی تصحیف در علوم قرآنی به دلیل اهمیت راه نیافتن تحریفات
و تصحیحات در قرآن و احادیث از مباحث مهم علم درایه و حدیثشناسی به شمار
می رود .تحریف در اصطالح علم درایه به هفت معنا آمده است« :تفسیر ناروا ،ثبت آیه
یا سوره برخالف ترتیب نزول ،اختالف در لهجه ،تبدیل کلمات ،افزودن بر قرآن و
کاستن از آن» (معرفت .)278 :1387 ،وقتی در احادیث و قرآن امكان تصحیف و قرائات
مختلف باش د در متون ادبی ،که ضرورت حفظ امانت در آنها همچون کتابهای مذهبی
نیست ،بدیهی است عرصة گستردهتری برای ایجاد تغییرات و تصحیفات به وجود آید.
عوامل مختلفی در تحریف متن نقش دارد؛ ازجمله سهوها ،اشتباهخوانیها،
اشتباهنویسیها ،تداعیها ،حتی تصرفات آگاهانة نسخهپردازان (ولك و وارن،)446 :1367 ،

ویژگی خط عربی و فارسی همچون وجود حروف متشابهالشكل و ضروری نبودن
حرکات (قزوینی ،1388 ،ج ،)3 :10اسقاط و الحاق از روی غرض یا از روی بیسوادی و
تلقی کردهاند) ،بیسوادی و بیدقتی کاتب ،فراموش کردن بخشی از نوشته و جبران در
بخشی دیگر و امثالهم (زرینکوب .)310-313:1336 ،بر همة این عوامل باید افزود گاه
همین نگاهی که مصححان امروزی به نسخ خطی دارند و دخل و تصرف در آنها را
محتمل میشمارند ،نساخان نیز به متون مورد استنساخ داشتهاند و یكی از اهداف آنها به
سامان آوردن متن از تغییرات احتمالی نساخان پیشین بوده است.
دستبرد در متن و تحریفات و تغییرات کاتبان و وراقان میان مصححان و محققان،
نكوهیده و ناپسند به شمار رفته است (به عنوان مثال ر.ک :زرینکوب .)97 :1361 ،البته
شاعران نیز گاه روی خوشی به تغییرات کاتبان ندادهاند .امیرخسرو از سه دشمن شعر
خود شكایت میکند :غزلخوان خام ،کاتب
خامه چو تیری به روانی از او

کور شده عین معانی از او
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بی دقتی ،خطاهای حس باصره و حس سامعه (در مواقعی که کتابی را به سماع و امال
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هر سخنی کان به خطش کرده جای

جج

گم شده زان تیرگیاش دست و پای
ج

(دهلوی)346 :1975 ،

از همین روی با درج تعداد دقیق ابیات منظومه خود ،سعی میکند دستکم مخاطب
را از کاسته شدن یا افزایش ابیات آگاه کند .از دید متنشناسی اخالقی ،که تالش میکند
به صحیحترین نسخهها دست یابد ،این سخن البته قابلپذیرش است؛ اما آیا بدون در
نظر گرفتن این عمل وراقان در آسیب رساندن به اصالت متن و رعایت نكردن حفظ
امانت ،همة تحریفات به متن آسیب رسانده است؟ در حالی که موارد بسیاری میتوان
یافت که متنی از حوزة ذوق فردی شاعر خارج شده و با ذوق عامه و کاتبان مختلف
پیوند خورده و چنان صیقلی یافته که از حیث جنبههای هنری و بالغی ،متنی به مراتب
ارزشمندتر ایجاد شده است .امروزه نیز با همة اهمیت اصالت متن ،باز برخی معیارهای
زیباشناختی و بالغی را بر اصالت برتری میدهند؛ آنچنانكه شیوة احمد شاملو در
تصحیح دیوان حاف ظ بر پایة همین نكته بوده و در مقدمه آورده است« :مالک کار با
همی زیبایی و درستی بوده است و پس از آن اگر نیازی پیش آمده باشد ،اصالت!»
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(حافظ )1 :1336 ،و از همین نظر براساس معیارهای زیبایی و بالغی مورد نظر خود به
دخل و تصرف در دیوان پرداخته است .در گذشته نیز کاتبان گاهی همین شیوه را در
نسخهبرداری اعمال میکردهاند .نمیتوان تنها بر پایة قدمت بیشتر ،نسخهای را معتبرتر
شمرد .ذوق ادبی به عقیدة بسیاری از محققان معیار مهمی در تشخیص نسخ معتبر
است« :تشخیص نسخة اصلی اساسی ،ذوق سلیم و طبع لطیف میخواهد و کافی نیست
که ف قط تاریخ تحریر و نوع قلم و جنس کاغذ را مالک اصالت کتابی دانست»
(زرینکوب .)314: 1336 ،نقش ذوق در تصحیح غیرقابلاغماض است و در تصحیح
التقاطی که نسخهای معتبر در دست نباشد ،مورد توجه قرار میگیرد؛ اما این ذوق باید با
سالها انس با متون ادبی و شناخت ویژگیهای سبكی دوره پرورش یافته باشد و نمیتوان
تنها با تكیه بر ذوق ناقص و پرورش نیافته به متن دستدرازی کرد .در هر صورت اثر
ادبی محمل تحریفات است؛ با این فرض ،یكی از نكات قابلتوجه در این تغییرات و
تحریفات ،تمایز میان نساخان باذوق و محصححان بیسواد و بیذوق است .نگاهی به
نسخهبدلهای بسیاری از آثار نشان میدهد ،بسیاری از کاتبان از ذوق بیبهره بودهاند و
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تغییراتی که در آثار ایجاد کردهاند به بالغت متن آسیب رسانده است؛ به عنوان مثال در
این بیت فلكی شروانی:
ز حكم قاطع خود خط استوا داری

میان نیك و بد و کفر و دین و درد و ستم

(فلكی شروانی)79: 1345،

آنچنانكه یكی از محققان اشاره کرده است« :در نسخة پاریس به جای «درد و ستم»،
«داد و ستم» ضبط شده که صحیح هم چنین است؛ چراکه واژههای دیگر این مصراع در

تقابل یكدیگر به کار رفته است و دو واژه «"درد و ستم» نمیتواند متقابال به کار رفته

باشد» (یلمهها .)101 :1389 ،کاتبی که ترکیب را به صورت «درد و ستم» گردانده از
ذوق ادبی بیبهره بوده است .باز از این نوع است این بیت حافظ:
حضوری گر همی خواهی ،از او غایب مشو حافظ

متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها
(حافظ ،بیتا)2 :

به گفتة فرزاد در همة نسخ واژة «غایب» آمده و تنها در یكی از نسخههای نسبتا
جدید به جای آن «غافل» ضبط شده است (ر.ک :فرزاد .)2 :1349 ،با توجه به واژة
«حضور» واژة متضاد آن یعنی «غایب» نسبت به «غافل» صحیحتر است و کاتب بیذوقی
نوع تغییرات در نسخهها بسیار دیده میشود و مورد بحث مقاله پیش رو نیست .در
مقابل این نوع کاتبان ،نساخان با ذوقی نیز دیده میشوند که با بهرهگیری از ذوق خود
به بالغت بیت افزودهاند .از این نظر ،تغییرات بالغی می تواند معیاری باشد که کاتبان
را درجهبند ی کرد .مسئلة اصلی تحقیق این است که چه عواملی در ایجاد این نوع
تغییرات مؤثر است و مهمترین جنبههای بالغی افزوده شده به این متون در اثر تحریف
چیست؟
 1-1پيشينة پژوهش
در سدة اخیر تصحیح متون و ارائة متنی منقح از مهمترین حوزههای پژوهشی بوده و
کمتر محقق نامآش نایی است که در این عرصه وارد نشده باشد .عالوه بر استفاده عملی
از مباحث تصحیح ،آثار مختلفی نیز در معرفی و آموزش شیوههای تصحیح و انواع
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تحریفات و تصحیفات نگاشته شده است .در یادداشتهای قزوینی (ج دهم) بخشی به این
امر اختصاص یافته است .زرینکوب نیز در نقد ادبی بحثی را در این مورد آورده است.
مایل هروی کتاب مستقلی با عنوان نقد و تصحیح متون نگاشته است .البته برخی
مصصحان از جمله مسعود فرزاد در کتاب حافظ ،صحت کلمات با اشاره به اختالف
نسخه ها در اثبات برتری ضبط خود به دالیل بالغی آن توجه کرده است .قزوینی در
مقدمة دیوان حافظ به اصطالح «تجدید شباب» اشاره کرده که یكی از محورهای تحقیق
مقاله پیش رو نیز همین است .خانلری نیز در مقدمة دیوان حافظ به همین نكته اشاره
کرده است .یلمهها ( )1389در بخشی از مقاله «نقد و تحلیل تحریفات دیوان فلكی
شروانی» با توجه به نكات و ظرافتهای بالغی برخی از ابیات این شاعر را اصالح
کرده است .شاملو در تصحیح دیوان حافظ از مهمترین معیارهای تصحیح را جنبههای
زیبایی شناسی به شمار آورده و به اصالت چندان توجه نكرده است .تا جایی که
نگارندگان می دانند تحقیق مستقلی در بررسی تحریفات نساخان از دید بالغی و
دریافت خواننده ،انجام نشده است .توجه نكردن به نقش خواننده به عنوان بخشی از
14
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متن باعث شده است محققان هر گونه تغییر در متن را توسط خواننده نوعی تحریف و
نكوهیده بدانند .حال سؤال این است که آیا برداشتهای متعدد معنایی از یك متن
مشترک هم نوعی تحریف ناپسند به شمار میرود؟ اگر به خواننده این اجازه داده
نمی شود که در فرم تغییر به وجود آورد با چه معیار و میزانی حق برداشتهای معنایی
متكثر به وی داده میشود؟ نگارندگان بر اساس همین پیشینه به تحریف نگاهی تازه
انداخته اند و با مجموعه دانستن متن و خواننده و تكیه بر نقش خواننده در تفسیر متن
تالش کردهاند تا از دیدگاهی زیباشناختی به بحث تحریف متون وارد شوند.
 2-1روش تحقيق
یكی از مشكالت تحقیق این است که چگونه میتوان از میان نسخهبدلهای مختلف به
یقین ،یكی را از شاعر و بقیه را اعمال تصرف نساخان دانست .این امر گاهی نزد
مصححان بزرگ نیز با تردید همراه است .در این تحقیق ،تصحیحات معتبر معیار قرار
داده شده و نگارندگان نسخه بدلهایی را که مصحح ذکر کرده است ،تصرف کاتبان
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دانسته ،و برحسب آنها مقایسه را انجام دادهاند .افزون بر آن به ضبط اغلب نسخهها و
ضبطهای دشوار نیز توجه ،و موارد نادر و ضبطهای سادهتر ،تغییرات کاتب به شمار
رفته است .گاه نیز به آثار بالغی ،که بیشتر از دیدگاه ادبی به شعر توجه کردهاند،
مراجعه شده و ضبط آن با ضبط دیوان مقایسه شده است .عالوه بر آن برخالف شیوة
مرسوم مصححان به نسخههای متأخر و نسخههایی که احتمال دستكاری و تحریف در
آن بیشتر وجود داشته ،توجه بیشتری شده است .در این بررسی برای نشاندادن کلیت و
فراگیری احكام به یك شاعر خاص نظر نشده بلكه شاعرانی از دورههای مختلف مورد
بحث قرار گرفته اند؛ اما از آنجا که رواج و شهرت اثر ،آن را بیشتر دستخوش تحریفات
میساخته ،سعی شده است بر آثار مشهور توجه بیشتری شود .تحقیق در دو بخش
عوامل تغییرات بالغی و مصداقهای آن با رویكردی مخاطب محور به موضوع مورد
بحث پرداخته است.
 .2عوامل و داليل تحريفات بالغي
آن چنانكه پیش از این بیان شد ،عوامل تحریفات بسیار مختلف و گوناگون است؛ اما
تحریفات عمدی به قصد تعالی بالغی متن بهگونهای دیگر است .تحریف با این هدف

 1-2تحريفات ذوقي به مثابه افق انتظار
ارسطو با طرح نظریة کاتارسیس(پاالیش) شیوه کارکردشناختی به ادبیات را بنیان
گذاشت و بحث زیباشناسی را از امری خودمختار و وابسته به ذات متن به وابستگی به
مخاطب سوق داد؛ یعنی تقلید از احساسات پرهیجان و تكاندهنده ،مانند شفقت ،هراس
و وحشت در متن (میمهتیس /محاکات) ،زمانی تحقق مییابد که از سوی مخاطب
همذات پنداری ،و باعث واکنشی عاطفی(کاتارسیس) در وی شود (ژیمنز:1387 ،

212و .)213از این رو تأ ثیرگذاری بر مخاطب یكی از کارکردهای ادبیات است .مسلما
یكی از این کارکردها و اهداف هنر ،زیباییآفرینی و لذتبخشی است .اگرچه بخشی از
این زیبایی و لذت آفرینی حاصل کلمات متن ،چگونگی ساماندهی و انتظام آنها است،
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در نهایت این مخاطب است که با ذوق ،احساس و عاطفة خود نسبت به متن واکنش
نشان میدهد و این لذت را فهم میکند .پس میتوان ادبیات را نوعی تجربة زیباشناختی
نامید که نویسنده ،متن و مخاطب در تحقق آن دخیلند.
یكی از مهمترین عوامل تحریفات بالغی ذوق است که وراقان یا عامة مردم
نمیتوانستهاند در برابر متون ادبی این احساس درونی و ادراک باطنی خود را سرکوب
کنند و با غلبة آن ،حفظ امانت را به کناری نهاده ،موجب دستبرد در متن میشدند .به
مرور تأثیر ذوق مردم در هر اثر ،کار را به جایی میرساند که دیگر ،شاهكارهای ادبی را
زاییدة تخیل فرد ندانست ،بلكه ذوق مردم هر سرزمین در آنها دخیل است و به مرور
تغییراتی در آنها راه یافته که میان مردم بر متن اصلی برتری یافته است .از این رو همة
تحریفات را نباید بر گردن کاتبان و وراقان و اشتباهات سهوی و عمدی آنها انداخت؛
بلكه گاه کاتب پلی است میان مردم و متن .مردم نیز در تغییرات و تحریفات متن نقش
داشته اند و چه بسا گاهی بسیاری از تحریفات به صورت شفاهی انجام شده است؛ اما
گناه آنها متوجه کاتبان بوده است که همصدا با ذوق مردم در متن دستكاری میکردهاند.
16


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،60تابستان 1397

16
16

بر این اساس میتوان گفت« :آنچه معنای تاریخی هر اثر را تعیین میکند ،ویژگی آن اثر
یا نبوغ نویسندة آن نیست ،بلكه زنجیره دریافت نسلهای گوناگون از آن اثر است»
(مكاریك342 :1388 ،و.)343

هر اثر در مقام متن ،نیروهای بالقوة زبانی و معنایی دارد که انتظاراتی را در خواننده
ایجاد میکند؛ به این نظام و ساختار انتظارات «افق انتظار» 1گفته میشود (همان.)342 :

کاتب یا نسخهنویس گاه به عنوان خوانندهای فعال ،تصاویر ذهنی معینی را از متن
دریافت می کند که در تجربه زیست و ذوق فردی یا جمعی وی ریشه دارد و همین امر
هم باعث ترغیب او به نوعی بازاندیشی و بازسازی میشود که در هیچ یك از معانی
کالمی متن وجود ندارد .در واقع کاتب با تكیه بر ذوق فردی خود و با توجه به سنت
ادبی به نوعی نقیضهسازی فرمیك دست میزند؛ یعنی ایجاد نوعی فردیت ،نوآوری و
خالقیت در فرم متن؛ آنچنانكه شاملو گاه در تصحیح دیوان حافظ از آن بهره گرفته
است .نگاه اخالقی و نسخه شناسی به این تغییرات و در نظر نگرفتن این افق انتظار،
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باعث طرد و محكوم شدن این نوآوریها شده است :مصحح «باید قطعا و حتما از
تصحیحات قیاسی و اصالحات ذوقی اجتباب کند» (زرینکوب.)97 :1361 ،

نكته ای که در زمینة این تغییرات ذوقی نباید از یاد برد ،مبحث سنت ادبی است .هر
کاتب با توجه به تاریخ حال خود و اوضاع تاریخی متن به برخی تغییرات روی آورده
است؛ یعنی یكسره نمیتوان تغییرات کاتب را نوآوری دانست؛ بلكه به اعتقاد گادامر
« گفتگو با متون گذشته از آن رو ممكن است که گذشته برای ما کامال غریبه نیست؛ هر
چند آفاق دید ما به دلیل وضعیت اجتماعی  -تاریخی که به درون آن پرتاب شدهایم،
تعین یافته است؛ اما این وضعیت بر اساس گذشته بنا شده است و در درون خویش
میراث افقهای دید گذشته را به همراه دارد» (هارلند .)256 :1386 ،در این بیت حافظ:
که چنان کشندهای را نكند کس انتقامی

بگشای تیر مژگان و بریز خون حافظ

ج

جج

(حافظ ،بیتا) 329 :

در جمیع نسخههای قدیمی که خانلری اشاره کرده ،واژة «نكند» آمده (ر.ک:
حافظ ،)935 :1375،اما آنچنانكه قزوینی اشاره کرده در نسخههای متأخر «نكشد» آمده
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است (حافظ ،بیتا )329 :که با توجه به «کشنده» هدف نساخ رعایت تناسب آوایی و
دالیل زیباشناختی که در سنت ادبی ریشه دارد به تغییراتی در کلمات روی آورده است:
به دام زلف بتان بسته شد تشویش

جج

به سوی چشم خوش دلبران گریخت فتور

ج

(ظهیرالدین فاریابی)107: 1381،

در یكی از نسخهبدلها بهجای «دلبران» واژة «شاهدان» آمده که واجآرایی محسوسی
ایجاد کرده است .استفاده از واجآرایی یا هر صنعت بدیعی دیگری که باعث تغییر
واژگان شعر شود ،نوعی عینیتبخشی به افق انتظارات ادبی خواننده است .کاربرد
واجآرایی در متون دیگر و تجربة مشابهی که کاتب از این واجآرایی به دلیل بینامتنیت به
دست آورده موجب شكلگیری افق انتظار در کاتب شده است؛ به همین دلیل به این
تغییر دست زده است تا بتواند این انتظار را برآورده سازد .البته این تغییر ،با قواعد متن

و ویژگیهای ادبی آن مخالف نیست؛ بلكه همچنان در راستای سنت زیباشناختی گذشته
است.
محصور شدن در سنت نوعی واگذاری قدرت است تا آن حد که به ما امكان
میدهد با گذشته به توافق برسیم؛ اما این قدرت را به ما نمیدهد که مخالفتی ژرف
با گذشته را شكل دهیم و یا گذشته را در معرض نقدی بنیاد ستیز قرار دهیم
(هارلند.)258 :1386 ،

2-2کمالگرايي ادبي
در تعریف سنتی آثار ادبی آوردهاند« :مجموعه آثار مكتوبی که بلندترین و بهترین افكار
و خیالها را در عالیترین و بهترین صورتها تعبیر کرده باشد» (زرینکوب.)6 :1361 ،

براساس این تعریف ،آثار ادبی دو ویژگی محتوایی عالی و فرمی بهترین دارد .نگاهی به
ادبیات بویژه از دیدگاه بینامتنیت نشان میدهد معانی و افكار میان شاعران و هنرمندان
دست به دست میشود و به اصطالح فردوسی:
18
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سخن هرچه گویم همه گفتهاند

جج

بر

ج

باغ

دانش

همه

رفتهاند

(فردوسی خالقی ،ج)11 :1366 ،1

و معانی بكلی تازه کمتر حادث میشود .از سویی دیگر عالیترین و بهترین فرم متن،
حد و مرزی مشخص ندارد .برخی معتقدند« :در هنر نیز مانند امور دیگر مهم آغاز
کردن نیست ،بلكه کامل کردن است» (خانلری .)47: 1345 ،طرز بیان هنرمندانة خالق
است که آثار هنرمندی را به شهرت و رواج میرساند و از ویژگیهای شاعران بزرگ این
است که معنایی را بهتر از دیگران بیان کردهاند؛ اما این به معنای رساندن سخن به
آخرین حد کمال نیست؛ اگرچه برخی حد و مرزی برای آن در نظر گرفتهاند:
بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس

حد همین است سخندانی و زیبایی را
(سعدی)535 :1384 ،

اما شعر این گونه شاعران نیز دستخوش تغییرات بالغی شده است .در مقابل این
دسته شاعران ،برخی نیز ،که شیوهای مبتنی بر دیریابی مضمون و پرداخت شعر به

تصحيح و تحريفات ذوقي ،خوانشي فعال(بررسي تحريفات بالغي نساخان)

منظور آراستگی بیشتر دارند به این نتیجه رسیدهاند کمال ،پایانی ندارد و چنانكه شاعر
قانع نباشد به گهرهای ارزشمندتری دست مییابد:
بـه کـه سـخـن دیر پسند آوری

تـا سـخن از دست بلند آوری

هر چه در این پرده نشانت دهند

گر نپسندی بـه از آنـت دهـنـد
بهتر از آن جوی که در سینه هست

سینه مكن گر گهر آری بـه دسـت

جج

ج

(نظامی)44 :1386 ،

تغییرات و تحریفات بالغی نیز در همین مسیر است؛ یعنی نساخان ،صورت اولیة
شعر را نپسندیده ،و صورتهای ارزشمندتر دیگری جستهاند؛ از همین روی گاه کمال از
حوزة شخصی خارج میشود« :معموال یك شاعر تنها با ذوق و قریحة خود به کمال
نهایی نخواهد رسید .کمال جریانی است که نتیجة تالش و کار گروهی است نه فردی»
(خلیلیجهانتیغ و همكاران .)90 :1389 ،ویژگی کمالگرایی آثار ادبی نیز از مجوزهایی است
که موجب شده آثار ادبی دستخوش تحریفات بالغی شود و شاعران دیگر ،نساخان و
حتی مردم نیز در تكامل و تعالی آثار ادبی پیش از خود سهیم باشند؛ زیرا متنی در نگاه

19
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شخص خاص یا حتی عموم مردم ظرفیت آن را داشته است که به صورت و طرزی
و سعدی ،شاهنامة فردوسی و امثالهم که شاهكارهای ادبی به شمار میروند در صورت
نخستین خود باقی نماند و ضبطهای هنرمندانهتری از آنها توسط نساخان یا افراد دیگر
بهدست آوردهاند .استفاده از ذوق ادبی برای تغییر یك واژه نیز در کمالگرایی کاتبان
ریشه دارد« .شكلگیری و تكمیل معنا در متن اتفاق نمیافتد؛ بلكه فقط به صورت
بالقوه وجود دارد و در روند جذب شدن از سوی مخاطب ،شكل مشخصی به خود
میگیرد و کامل میشود» (موران .)286 :1389 ،متن ادبی به دلیل ظرفیتهای زبانیای که
دارد ،توان متعددی برای فعلیت یافتن نزد مخاطب پیدا میکند .هر خوانش میتواند
بخشی از این توان را کشف سازد.کاتب نیز با تكیه بر همین ظرفیتهای ادبی در ذهن
خویش نوعی کمال و تكوین را برای داللتهای متن در نظر میگیرد و به تغییر نسخه
بهمنظور فعلیت یافتن این کمال دست میزند .بر این اساس میتوان گفت کمال در آثار

ادبی ،سازمان یافته و از پیش تعیین شده و منحصر به مؤلف و متن نیست؛ بلكه نوعی
فرایند مستمر به شمار می رود؛ چرا که متن با ورود به دنیای مخاطب ،عرصة تفسیر و
تأویل میشود و خالقانه توسط مخاطبان ادامه پیدا میکند .هر مخاطب با توجه به فهم
خویش ،تفسیری از متن ارائه میکند و این خوانشهای متعدد باعث نوعی فرایند تكوینی
می شود .از همین روی در متون سنتی و حتی در متون معاصر نیز با وجود آگاهی به
اصل متن ،مدام تغییراتی از جانب خود نویسنده یا خوانندگان رخ میدهد؛ مثال در مورد
حافظ این گفته شایع و رایج است که وی پس از تكمیل غزلها شخصا به اصالحات و
تغییراتی در واژگان و ترتیب ابیات دست میزده است (ازجمله ر.ک :خانلری ،1375 ،ج:2

)1119؛ پس تكوین و کمال گرایی ،مفهومی شناور است که به فرمی خاص محدود
نمیشود .شاید شاهد دیگر این مدعا ،سوای تحریفات ذوقی ،نقیضهها و جوابیهها و
استقبالهای متعدد شاعران نسبت به یك شعر یا بیت شاعر دیگر باشد که هر کدام تالش
کردهاند بر اساس خوانشها و تفاسیر خود ،سرودة خود را کاملتر و زیباتر جلوه دهند:
20


خرم آن روز که از خطة کرمان بروم

جج

دل و جان داده ز دست از پی درمان بروم

ج

(خواجو)305 :1374 ،
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حافظ با تغییر آن چنین سروده:

20

راحت جان طلبم وز پی جانان بروم

خرم آن روزکزین منزل ویران بروم

ج

جج

20

(حافظ ،بیتا )246 :

بیت خواجو بنابرکاربرد اسم خاص «کرمان» شخصی و فردی است؛ اما حافظ با
تغییر آن به اسمی عام ،دایره شمول شعر را آنچنان گسترده است که سخن هر اهل دلی
در هرجا میتواند باشد نه تنها خطه کرمان .همین کارکرد در تحریفات متون نیز دیده
می شود؛ این بیت ظهیر:
بزرگتر ز هنر در عراق عیبی نیست

جج

ز من مپرس که این نام بر تو چون افتاد

ج

(ظهیرالدین فاریابی)58 : 1381،

در نسخة اساس متعلق به سال  717به همین صورت ضبط شده و در نسخهای به
سال  787به جای واژه «عراق» واژة «زمانه» ضبط است و نساخ از این طریق شعر را

تصحيح و تحريفات ذوقي ،خوانشي فعال(بررسي تحريفات بالغي نساخان)

فراگیرتر ساخته است .ضبط دشوارتر «عراق» نسبت به «زمانه» احتمال تحریف را
تقویت کرده است؛ چراکه دلیلی نیست نساخی واژه را برعكس گردانده باشد .گاه نیز
شاعران در نظیرهسازی ناموفق میماندند که نمونههایی از آن در متون سنتی همچون
جواب قصیدة رودکی (بوی جوی مولیان) و جواب قصیدة خاقانی (صبحدم چون کله
بندد آه دودآسای من) نقل شده است (ر.ک نظامی عروضی 54 :1327 ،و دولتشاه: 1382 ،

126و .)127اهمیت آن به حدی بوده است که در برخی دورهها جوابگویی بسیار رونق
یافت ،آن چنانكه عصر تیموری را دوران شكوفایی فن جواب و مجابات میدانند (ر.ک

صفا ،ج 182-178 :1364 ،4؛ زیپولی)43 :1374 ،؛ پس فرایند تحریف ذوقی متون نوعی
دیالكتیك خودتحققبخشی و تغییر است .کاتب همزمان با پر کردن خألهای متنی ،افق
انتظار خود را نیز تكمیل میکند که به فهم کاملتر شاعر و خودش منجر میشود.
 2-3گشودگي متن
در هر متن خألها و کمبودهایی هست که خواننده در جریان خوانش با ابتكارات و
تخیالت خود آنها را پر میکند .هر نسخة ادبی نیز از آنجا که به دالیل مختلف دچار

21
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خدشه و نقصانها و خطخوردگیهاست ،توسط کاتب یا مصحح تكمیل میشود .از این
قطعیتها به ذات متن بر می گردد .بارت میان دوگونه متن تمایز قائل میشود :متون
نوشتنی و متون خواندنی .متن نوشتنی متنی متكثر است که زبان آن سرشار از کثرت
ورودیها ،روزنة شبكهها و بازی آزاد نشانههاست .چنین متنی نوعی کنش پایان نایافته
است که خوانندة آن دیگر مصرفکننده نیست ،بلكه مولد است؛ حال اینكه متن
خواندنی فراورده و محصول است .متن خواندنی دارای نتیجهگیری قطع ناگهانی ،بستار
و گرهگشایی است .خواننده متن خواندنی مصرفکننده و مقهور متن است و قدرت
خوانشهای متكثر را ندارد (ر.ک .بارت .)14-21 :1394 ،پس هر چه متن بازتر و نوشتنیتر
باشد ،تأثیرات آشنازداینده و بیگانهساز بیشتری دارد؛ به همین دلیل در این متون
انتظارات خواننده کمتر برآورده میشود و متن مدام در معرض افقها و خوانشهای متعدد
قرار می گیرد اما هر چه در متن خألها و گسستهای زبانی کمتر باشد و قطعیت و عینیت

متن برجستهتر شود ،انتظارات خواننده بیشتر برآورده میشود؛ از همین رو کمتر در
معرض خوانش و بازسازی قرار میگیرد .نسخههای ادبی نیز هر کدام به تناسب بهره از
این گشودگی یا بستگی توسط کاتبان در معرض تغییر و تحریف قرار گرفته است .هر
چه متن بستهتر باشد مرکزگراتر خواهد بود؛ از این رو در آن جایگزینی محتواها،
عناصر و فقرهها ناممكنتر میشود؛ اما هر چه نسخه گشودهتر و نوشتنیتر باشد ،مدلول
و معنای نهایی غایبتر میشود و میدان بازی نشانهها و داللتها تا بینهایت گسترش
مییابد و نسخهنویس نیز آن را در معرض گفتمانهای گوناگون قرار میدهد و با ذوق
خویش تغییراتی مبتنی بر جنبههای زیباشناختی در نسخه به وجود میآورد .بر این
اساس اگرچه تمامی نسخه ها در معرض تحریف و تغییر قرار گرفته است ،متون بازتر و
به معنای واقعی ادبیتر ،بیشتر از دید بالغی بازسازی شده است .منظومههای آموزشی
چون نصاب الصبیان ،اگرچه مورد تحریف و تغییرات زیادی در کم و زیاد ساختن ابیات
واقع شده ،کمتر دستخوش تحریفات بالغی شده یا منظومة صرفاللسان منسوب به
جامی ،که بر اساس پنج نسخه تصحیح شده به گفتة مصحح اختالف بهگونهای نبوده
22
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است که به اختالف معنوی منجر شود (ر.ک :جامی)13 : 1391 ،؛ زیرا این متون نسبت به
متون ادبی دیگر ،بستهتر است و فضایی برای خوانشهای بالغی ندارد.
همة تحریفات ذوقی برخاسته از ویژگی گشودگی متن نیست بلكه گاه در شهرت
مؤلف و اثر ریشه دارد .شفیعیکدکنی معتقد است برخی تغییرات و تحریفات در
نسخه های ادبی به دلیل شهرت اثر یا مؤلف بوده است؛ چنانكه تداول و رواج آثار عطار
میان ارباب خانقاه و دوستداران ادب و عرفان ایرانی باعث دخل و تصرف فراوان کاتبان
و مراجعهکنندگان به آثار وی شده است (عطار24 :1388 ،و .)25اثر و نسخهای که به
مؤلفی مشهور متعلق است چون بیشتر در معرض تفسیر و خوانش قرار میگیرد ،باعث
چرخش مداوم آن میشود .فوکو از این فرایند تحت عنوان چرخش گفتمان یاد میکند
(میلز .)88 :1392 ،این چرخش مدام گفتمانها حول اثری خاص ،باعث ارزش و اعتبار آن
می شود .از این رو کاتب یا نسخه نویس با تغییراتی که در فرم اثر به وجود میآورد،
همزمان هم متن را در معرض چرخش گفتمانی قرار میدهد و هم برای خود شأن و
اعتباری دست و پا میکند (ر.ک .همان .)88 :با نگاهی تاریخی به نسخهبدلهای متعددی که

تصحيح و تحريفات ذوقي ،خوانشي فعال(بررسي تحريفات بالغي نساخان)

از دیوان شاعران معروف مانند فردوسی ،حافظ ،سعدی و ...موجود است ،این فرضیه
بیشتر اثبات میشود .نسخه بدلهای گوناگون با تغییرات فراوانی که در آنها هست ،هم
نشاندهندة تغییرات ذوقی کاتبان است و هم برجستهکنندة شاعری خاص؛ آنچنانكه
بهرغم وجود نسخههای خطی فراوان دیوان حافظ به تعبیر عالمه قزوینی:
در دنیا هیچ دو نسخه از دیوان حافظ با یكدیگر مطابقت ندارد نه در متن اشعار
یعنی در سوق عبارات و جمل و کلمات و نه در عدة غزلیات یا ابیات هر غزلی و
به عبارت اخری نه در کمیت اشعار و نه در کیفیت آنها (حافظ ،بیتا :کج).

براساس این حكم ،هیچ نساخی نبوده است که در متن دیوان حافظ مورد استنساخ
خود تغییری ایجاد نكرده باشد.
 -3مصداقها و جنبههاي بالغي تحريفات
از یك دید میتوان تمامی تحریفات ذوقی مصححان یا کاتبان را نوعی فرایند ادبیت

2

نامید؛ یعنی تالش برای آشناییزدایی 3واژگانی که گوییا در متن ،عادی جلوه کرده ،و
ساحت شعر بودن متن را کمرنگ کرده است .از این رو این تغییر و تحریفات معموال
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در جهت ایجاد زبان و ادراکی جدید در نسخة ادبی به وجود آمده است .نقطة مشترک
عناصری ثابت و تغییرناپذیر ندارد؛ بلكه از طریق آمیزش با اصول زیباشناختی زمانهای
گوناگون ،عناصر مسلط و سلطهپذیر آن جابهجا میشود .این کار از طریق به کار گرفتن
تمهیداتی 4صورت می گیرد که باعث تنش جدید میان عناصر شعر شود .کمیت این
تمهیدات ادبی قابل تحدید نیست؛ اما میتوان مهمترین آنها را در مصداقهای زبانی ذیل
نشان داد که همگی تالشی در جهت غنای عاطفه ،کمال متن ادبی و پویایی فرم است:
 1-3پوياسازي افق زباني( تجديد شباب)
در رویارویی اثر با مخاطب تنها عنصر مشترکی که این ارتباط را میسر میسازد ،زبان
است .این زبان از واقعیتی حرف میزند که پشت سر گذاشته شده است (احمدی:1387 ،

)408؛ پس بدیهی است که این عنصر ارتباطی هر گاه به قلمرو مخاطبی وارد شود که
اکنون متن را میخواند بهگونهای بازسازی خواهد شد؛ این بازسازی میتواند ذهنی

باشد؛ یعنی مخاطب آن را با عوامل دستوری ،گفتمانی عصر خود تطبیق میدهد و به
فهمی تأویلی از متن میرسد .گاه این بازسازی به تغییر یك واژه منجر میشود .در این
صورت مخاطب افق زبانی جدیدی را خلق میکند که خاصیتی درزمانی و تاریخی
دارد .در این نگاه ،متن ادبی همچون ساختاری پویا تعریف میشود که از تاریخ مخاطب
مستقل و جدا نیست .بر این اساس نشانههای زبانی بنا به موقعیت تاریخی گفتمانی
مخاطب بازشناخته میشود و فهم متن ،مناسبتی تاریخی مییابد .هر متن و نسخة ادبی
بسته به نوع مخاطب (نسخهنویس ،کاتب ،مصحح) با هنجارهای زیباشناسانه و زبانی
جدیدی روبهرو میشود و همین امر به تغییراتی زبانی در نسخهها منجر شده است؛
پس زبان در افقهای معنایی متفاوت دچار تغییراتی خواهد شد که متناسب با فهم
مخاطبان آن عصر باشد .قزوینی این نوع تغییرات را «تجدید شباب» نامیده است (ر.ک:

حافظ ،بیتا :کز) .بیشترین تحریفات بالغی متون در حوزة بهروزرسانی زبان است .به نظر
میرسد هدف نساخ از این تغییرات ،ارائة متنی قابلفهمتر به زبان اهل زمانه و پاک
کردن آن از غرابت زبانی باشد و نمیتوان همواره آن را از کمسوادی کاتب دانست؛
24
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زیرا در مواقع بسیاری ،معنای واژة اصلی آنقدر دشوار نبوده است که کاتب آن را درک
نكرده باشد .البته شاید این شیوة بالغی به شمار نرود؛ اما از آنجا که متن را بهروز
می سازد و از متروک و مهجور شدن آن نزد مردم عصر رهایی میبخشد ،قابل توجه
است .در بیت زیر:
خروة عدل تو تا پر زده ست در عالم

جج

بهجای بیضه نهاده ست ماکیان گوهر
ج

(ظهیرالدین فاریابی)108 : 1381،

این بیت براساس نسخة اساس مصحح متعلق به سال  717است و در نسخة متعلق
به سال  799بهجای واژة مهجور «خروه» واژة آشناتر «خروس» آمده است .ضبط
دشوارتر خروه نسبت به خروس نیز این احتمال را تقویت میکند .قزوینی براساس
دیوان حافظ مثالهای متعددی در این باره ذکر کرده است؛ از جمله در بیت زیر:
یاد دلدار من ار قلب بدیسان شكند

جج

ببرد زود به جانداری خود پادشهش
ج

(حافظ ،بیتا)195 :

تصحيح و تحريفات ذوقي ،خوانشي فعال(بررسي تحريفات بالغي نساخان)

مصحح افزوده« :چون معنی کلمه «جانداری» را درست نمیفهمیدهاند ،آن را در
نسخههای جدید به «سرداری» تبدیل کردهاند .گاهی نیز تغییر واژه موجب میشود همة
مصرع تغییر یابد .در این بیت:
چرا مذمت رند شرابخواره کنم

مرا که از زر تغماست ساز و برگ معاش

ج

جج

(حافظ)700 :1375 ،

خانلری در مورد مصرع نخست آورده است« :کلمة تغما به معنی یك نوع مالیات که
اصطالح متداول زمان حافظ بوده و در روزگار بعد منسوخ و متروک شده است و به
این سبب کاتبان به سبب معنی غریب کلمه یا اینكه کالم را بیشتر باب طبع خوانندگان
کنند ،مصراع اول را چنین تغییر دادهاند« :مرا که نیست ره و رسم لقمه پرهیزی»
(همان )1120:و همین ضبط به مرور در نسخهها بیشتر به کار رفته است .همچنین در این
بیت فردوسی:
درست این سخن گفت پیغمبر است

که من شارستانم علیم در است

ج

جج

(فردوسی)10 :1366 ،

در برخی نسخهها بهجای واژة «شارستانم» واژة «شهر علمم» آمده است .گاهی
مغایر است .در بیت
نه مرد نیزه و تیغم ،نه مرد حمله و جنگم

جج

نه ساالرم نه معلومم نه سرخیلم نه سرهنگم

ج

(المعیگرگانی)95 : 2535،

در یكی از نسخههای متأخر ،جای واژة «سرخیل» واژة امروزی «سرتیپ» آمده که
هویداست دستكاری کاتب است.
در همة این موارد نوعی فرایند فهم شكل گرفته که بر تأویل زبانی مبتنی است .این
تأویلها را می توان نوعی انطباق دانست .انطباق یعنی منطبق کردن موضوع شناخت با
موقعیت و افق زندگی تأویلکننده (احمدی .)410 :1387 ،ناسخان در این تغییرات ،نسخة
ادبی را از روزگار و تاریخ تألیفش جدا کرده ،و بدان زندگیای امروزی بخشیدهاند.
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انطباقهای زبانی ،نوعی گفتگوی مستمر است که دائم با تغییر مخاطب دچار تغییرات و
بهروزرسانی میشود.
یكی از پیامدهای گفتگوی مستمر با زبان متن ،روان ساختن متن است .روان ساختن
متن در واقع نوعی کنش اجتماعی و تاریخی است؛ یعنی متن از طریق گفتگو با افقهای
گوناگون ،عناصر بیگانه و مهجورش در نظرگاه مخاطبان کنار گذاشته ،و دچار تغییر
میشود .در نسخههای ادبی ،این روانسازی بیشتر در مورد ابیاتی انجام شده که حكم
مثل سائر یافته است و گویا نه تنها نساخان که مردم عادی یا شاعر دیگری نیز در این
تحریف نقش داشتهاند .در این حالت بیتی آنقدر صیقلی ،و از خشونت و دشواری آن
کاسته شده که شكل دیگری به دست آورده و در نسخههای متأخر ،جایگزین ضبط
اصلی شده است .از نمونههای معروف آن بیت زیر است از فردوسی:
مكش مورکی را که روزیکش است

جج

که او نیز جان دارد و جان خوش است

ج

(فردوسی ،1366 ،ج)121: 1

26


به گفتة خالقیمطلق در نسخه های قدیم شاهنامه به همین صورت است؛ اما به مرور
در نسخههای متأخرتر به صورت معروف آن که در بوستان آمده ،تغییر یافته است؛ از

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،60تابستان 1397

همین دیدگاه مصحح معتقد است به احتمال بسیار ،سعدی در بیت فردوسی تصرف

26

کرده و تصرف آن موجب تغییر ضبط نسخههای شاهنامه نیز شده است (خالقیمطلق،
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 .)185 :1388بر این اساس شاعر دیگری متنی را تغییر داده است و نساخان برحسب
تغییرات و شهرت آن میان مردم ،صورت مشهورتر را در متن نخست درج کردهاند .از
نمونههای دیگر ،این بیت است که در تصحیح یوسفی براساس نسخههای قدیمیتر
آمده است:
من از بیمرادی نیم روی زرد

غم بیمرادان دلم خسته کرد
ج
ج

(سعدی)31 :1359 ،

مصرع دوم در برخی نسخههای خطی بویژه نسخههای متأخرتر آمده است« :غم
بینوایان دلم خسته کرد» (سعدی ،نسخة خطی قرن یازده )41 :و در برخی نسخهها نیز در هر
دو مصرع واژه «بینوایی» آمده است« :من از بینوایی نیم رویزرد /غم بینوایان رخم زرد

تصحيح و تحريفات ذوقي ،خوانشي فعال(بررسي تحريفات بالغي نساخان)

کرد» (سعدی ،نسخة خطی  1345هـ..ق )18 :که مصرع دستخوش تغییرات و روانتر شده
است.
 2-3تحريفات موسيقايي و پويايي فرم
بخش عظیمی از تحریفات نسخههای ادبی به زبان شعر یا به طور مشخصتر به کاربرد
صداها در شعر بر میگردد .وجه آوایی کلمات عالوه بر اینكه میتواند مفید معنای
خاصی در شعر شود بر جنبة بالغی متن نیز میافزاید .موسیقی شعر نیز در واقع توجه
به همین سویة آوایی شعر است که توجه را به سوی بافتار خود متن جلب میکند.
موسیقی شعر برخاسته از تناسبات آوایی میان هجاها و حروف است و هرچه این
تناسبات بیشتر باشد ،موسیقی نیز افزایش مییابد و بر جنب و جوش و تحرک واژگان
افزوده می شود .هرچند هنگام سرایش شعر و الهام شاعرانه ،کالم ،موسیقی عروضی
خود را به همراه می آورد ،موسیقی درونی و تناسبات لفظی این توان را دارد که با تفكر
و تأمل و در حال هوشیاری غنیتر شود .برخی از این تحریفات اشعار با هدف افزایش
تناسبات آوایی انجام گرفته است .مطلع قصیده معروف رودکی:
ج

(رودکی)113 :1376 ،

در تصحیح نفیسی به همین صورت آمده است .قزوینی در تصحیح چهارمقاله
مصرع نخست را بر اساس ضبط نفیسی آورده (نظامیعروضی)52: 1327 ،؛ اما معین در
تحشیة کتاب به ضبط «یار» بهجای «بوی» اشاره کرده و در جایی دیگر به استقبال
شاعران مختلفی از این قصیده رودکی پرداخته که بهصورت «باد جوی مولیان» و «بوی
یار مهربان» تضمین شده است (ر.ک معین .)92-71 :1338 ،محمدامین ریاحی در بحث
مبسوط و مستوفایی در مورد این قصیده ،بر اساس متون مختلف اثبات کرده که ضبط
اصلی بهصورت «باد جوی» و «بوی یار» است و اشاره کرده تحریفهای این بیت قبل از
قرن هفتم و هشتم انجام شده است و گاه به تصور اینكه «جوی مولیان» نام رودی بوده
نه محلهای ،واژة «بانگ» را بهجای «باد» آوردهاند (ریاحی .)366-372 :1391 ،این تحقیقات
نشان میدهد این بیت به مرور دستخوش تحریفات مختلفی همچون تكرار «بوی» در
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هر دو مصراع و «بانگ» در مصرع نخست شده؛ اما گویا ذوق را سیراب نساخته و
سرانجام موسیقی جادویی خود را یعنی «بوی جوی» و «یاد یار» گرفته است و این بار
چنان با ذوق و روح مردم عجین شده که صورت اصلی ،فراموش و متروک شده تا
حدی که نفیسی نیز تسلیم صورت مشهور آن شده است .به هرحال افزایش موسیقی به
عنوان سنتی ادبی یكی از دالیل تحریفات است .میل به کمال موسیقایی و تعالی
جنبههای ادبی در شاهكارهای ادبی نیز استمرار دارد .در بیت زیر از حافظ:
زلف شمشاد قدی ساعد سیماندامی

روزها رفت که دست من مسكین نگرفت

ججج

ج

(حافظ ،بیتا)328 :

«زلف» ضبط شده است؛ اما در برخی نسخهها «ساق» آمده که موسیقی واجآرایی
بیشتری به بیت بخشیده است .بیت زیر:
رشتة تسبیح اگر بگسست معذوم بدار

دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود
(حافظ ،بیتا)140 :

28
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اگر تغییر «دامن» به «ساعد» آنچنانكه در تصحیح خانلری آمده (حافظ)420 :1375 ،

توسط شاعر انجام نشده باشد با هدف افزایش موسیقی بوده است .گاهی نیز فضای
موسیقایی بیت بستری برای غنای بیشتر موسیقی توسط نساخ فراهم میآورد:
از حشم حشمتش خصم به حیرت گرفت [گریخت]

وز حرم حرمتش ظلم به پایان رسید
(فلكی شروانی)30 :1345 ،

بسامد فراوان کلماتی با آغاز «ح» ،موجب شده است برخی نساخان «پایان» را به
«حرمان» تغییر دهند .بیت معروف زیر:
خدای ار به حكمت ببندد دری

گشاید ز فضل و کرم دیگری
(سعدی)66 :1359 ،

که در نسخه های قدیم به همین صورت است به مرور تغییراتی در آن وارد شده
بهگونهای که ضبط آن در نسخههای خطی متأخر به آنچه در میان مردم رایج است،
نزدیكتر است .در نسخه خطی متعلق به قرن یازدهم آمده است:

تصحيح و تحريفات ذوقي ،خوانشي فعال(بررسي تحريفات بالغي نساخان)

خدا گر به حكمت ببندد دری

گشاید به رحمت در دیگری
(سعدی ،قرن یازده)97 :

به اقتضای «حكمت» واژگان مصرع دوم دگرگون شده و «رحمت» آمده که توازن
موسیقایی بیشتری ایجاد کرده است .گاهی نیز موسیقی بیت براساس تحریف به سامان
آمده است .در بیت فردوسی:
محمد بدو اندرون با علی

همان اهل بیت نبی و وصی

ج

(فردوسی)10 :1366 ،

در نسخه بدل به جای واژة «وصی» ،که از حیث قافیه معیوب است ،واژة «ولی»
آمده و ناسخ بهگونه ای قافیه را به اصالح آورده است .همة این تحریفات موسیقایی
نشاندهندة یكی از مباحث جدی در زمینة فرم است .فرم از یك دیدگاه موجودیتی
کامال پویا دارد که بین عناصر آن همواره نشانة پویای انسجام و تقابل وجود دارد؛ یعنی
فرم نتیجه بر هم کنش یا تنش دائمی بین نشانههاست که موجب تشدید و تقویت یك
دسته از عوامل به قیمت تضعیف و تخفیف دستهای دیگر میشود (ر.ک .تینیانوف:1391 ،

)5؛ پس فرم ،ثابت و ایستا نیست که از طریق اتحاد و انسجام حاصل شود بلكه نتیجة
زبانی به عنوان عاملی مسلط و سازنده در شكلگیری فرم در نظر گرفته شده است؛ از
این رو مصحح یا کاتب با توجه به اصل خودکارشدگی زبان ،کلماتی را که باعث از بین
رفتن ساحت ادبی و شعری متن میشود با کلماتی که متضمن ادبیت و موسیقایی بیشتر
است ،جایگزین می کند؛ یعنی کاتبان با ارائة کلمات جایگزین و درگیر کردن آن با دیگر
عناصر (چه از نظر معنایی و چه زبانی) تنش و بر هم کنشی را خلق کردهاند که به
عوامل سازندة شعر حیاتی تازه بخشیده است .قطعا با تغییر ذوق ادبی و معیارهای
شعریت در زمانهای گوناگون ممكن است این تحریفات ،رنگ و بویی دیگرسان پیدا
کند؛ چنانكه در بوطیقای شعر نو دیگر موسیقی به عنوان اصل مسلط و سازنده مطرح
نیست و به حاشیه رانده شده است؛ پس به دلیل این تنش دائمی میان اصول مسلط و
سلطهپذیر ،فرم دائما پویا و متغیر خواهد بود و زمینة تحریفات و تغییرات جدید را
فراهم میکند.
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 3-3ساخت تمهيدات بديعي
ماده و تمهید ،دو اصل ساختاری هر متن ادبی به شمار میرود .ماده همان تجربه
پیشازیباییشناختی است؛ یعنی خمیرمایة خام که نویسنده آن را به کار میگیرد و تمهید
شگردهای زیباییشناختی آن یعنی به کارگیری وزن ،نظام آوایی ،شگردهای نگارشی
و . ...نكتة مهم در این زمینه اینكه نمیتوان معیارهای ثابتی را برای ماده یا تمهید در
نظر گرفت و بنا به تجربة زیباشناختی مخاطب ممكن است این معیارها تغییر کند؛ یعنی
ممكن است مخاطب بنا به گفتمان حاکم بر مبانی زیباشناختی عصر خود ،تمهیدی را
که از نظر شاعر یا نویسنده باعث آشناییزدایی و ادبیت شده است ،خودکار شده و
معمولی بداند و در آن تغییراتی ایجاد کند .مصداق بارز این مبحث ،تحریفاتی است که
به به وجود آمدن تمهیدات بدیعی تازهای در یك نسخة ادبی منجر شده است .دخل و
تصرف در متون به حدی است که گویا در نگاه نسخهبرداران و حتی مردم ،متن اصلی
ماده خامی بوده است که دیگران اجازه داشتهاند ذوق خود را در تحریف متن به کار
30
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گیرند (تمهیدات ادبی) .این تحریفات ،گاهی به منظور ایجاد آرایههای ادبی انجام شده
است که در بوطیقای شعر سنتی جایگاه محوری و بنیادینی دارد؛ از جمله در سرنوشت
این بیت از سلمان ساوجی:
هست در من آتشی لیكن نمیدانم که چیست

این قدر دانم که همچون شمع میکاهم دگر
(ساوجی)183 :1367 ،

واژة «لیكن» در نسخه های مختلف دچار تحریف شده است .در چاپ دیوان سلمان
به اهتمام منصور مشفق ،که از روی نسخة چاپ هند منتشر شده بدون ذکر نسخهبدلها
به همین صورت ضبط شده است که دارای آرایة ادبی خاصی نیست .در تصحیح
وفایی ،که از روی دو نسخه از کهنترین نسخهها انجام شده «سوزان» آمده که این نیز
آرایهای ایجاد نكرده است .در تصحیح ابوالقاسم حالت هرچند به نسخهبدلها اشاره
نشده به جای واژة «لیكن» واژة «روشن» (ساوجی )443 :1371،آمده که این ضبط در
کتابهای بالغی نیز وارد شده و به عنوان یكی از مثالهای رایج و مشهور آرایة سحر
حالل است که آن «ایراد لفظی است که او را با کالم سابق مناسبتی تمام باشد چنانچه از

تصحيح و تحريفات ذوقي ،خوانشي فعال(بررسي تحريفات بالغي نساخان)

تتمة او توان گرفت اما فیالواقع مبدأ کالم الحق باشد» (کاشفی ،بیتا .)146 :از این دیدگاه،
تحریف ،موجب تعالی هنری بیت شده به گونهای که تنازع ایجاد کرده است و «روشن»
هم میتواند قید به شمار رود و هم مسند .این بیت از حافظ:
تا درخت دوستی کی بر دهد

حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم
(حافظ)740 :1375 ،

به گفتة فرزاد در اغلب نسخهها نیز به همین صورت ضبط است (فرزاد)982: 1349 ،؛

اما در برخی نسخهها بهجای «کی بر» آمده «بر کی» که از نظر ارزش ادبی متعالیتر
است؛ زیرا تبادر «برگی» میکند که با درخت و تخم و کاشتن متناسب است .در بیت
زیر از خاقانی:
بر دیده من خندی کاینجا ز چه میگرید

گریند بر آن دیده کاینجا نشود گریان
(خاقانی)358 :1382 ،

واژة «گریند» در یكی از نسخه بدلهای دیوان خاقانی به تصحیح سجادی به صورت
«خندند» آمده که با این کیفیت در هر دو مصرع تضاد ایجاد شده و نوعی طنز ساخته و
از این دیدگاه از ضبط اصلی ادبیتر است.

در فرم همه چیز بر روابط میان عناصر وابسته است؛ یعنی هر عنصر تنها از طریق ارتباط
با عناصر دیگر معنا مییابد .این ارتباط میتواند بر اثر محور جانشینی باشد؛ یعنی نوعی
ارتباط عمودی میان واژگان و میتواند بر محور همنشینی باشد؛ یعنی مجاورت کلمات
در زنجیرهای افقی .بر این اساس آنچه به واژه در فرم نقش میبخشد ،کارکرد و
خاصیت ارتباطی آن است .کارکرد عناصر در متن میتواند نتیجة آگاهی مؤلف باشد؛ اما
خواننده نیز بنا به ارتباط کلمات با یكدیگر میتواند به تغییر کلمات بهمنظور ایجاد
کارکردی جدید دست بزند .یكی از این کارکردها تناسب است .تناسب حاصل ارتباط
همنشینی و جانشینی کلمات است که شكلگیری آن باعث قدرت ،داللت معنایی و
بالغت بیشتر در متن میشود .اگرچه در بالغت سنتی استقالل ابیات ستوده بوده است
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و به تعبیر شمس قیس «استادان صنعت گفتهاند که شعر چنان میباید که هر بیت به
نفس خویش مستقل باشد ...پس هر چند این احتیاج و تعلق بیشتر بود بیت معیبتر
باشد» (ر.ک :شمس قیس )218 :1314 ،در محور افقی بسیار منسجم است به گونهای که هر
واژة اصلی با واژگان دیگر ارتباط معنایی دارد و یك شبكة ارتباطی به وجود میآورد.
شاعر سعی میکند کلمه ای را در مصرع نخست ذکر کند و به اقتضای آن ،واژة دیگری
متناسب با آن در مصرع بعد بیاورد و این موضوع تاحدی در بالغت سنتی اهمیت
داشته که گاه رعایت نشدن آن موجب طعن شاعر میشده است؛ آنچنانكه بسیاری از
انتقادهایی که خان آرزو بر حزین وارد میکند در همین حوزه است که چرا به تناسبات
مقید نبوده است:
تا دام گشاده چین زلفت

[

افتاده خراب آشیانها

لفظ آشیانها بر مرغان داللت دارد و مناسبت چین زلف ،آهو است ...در این ،تغییر قافیه
ضرور میشود و چنین باید گفت« :افتاده خراب جمله صحرا» یا لفظ چین از مصرع
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اول دور شود و چنین موزون نمایند :تا دام گشاده است زلفت» (تنبیهالغافلین به نقل از

شفیعیکدکنی .)130 :1385این نوع تناسب ،که در شعر سنتی بسیار رایج است به عنوان
زینت کالمی مراعات نظیر ،فضای کوچك و منسجمی در یك بیت به وجود میآورد.
برخی از تحریفات نساخان نیز برای تكمیل این نوع تناسبات بوده است .در این حالت
میان دو یا چند واژه بر حسب سنتهای ادبی یا فرهنگی ارتباط ایجاد میشود .در این
بیت:
از مرغزار چرخ رباید همی بره

آن جرأت از کجاست که با چون تو راعیای

(ظهیرالدین فاریابی)71 :1381 ،

در نسخة متأخرتری بهجای «جرأت» واژة «گرگ» ضبط شده که با این صورت،
شبكة تناسبات بیت گسترش بیشتری یافته و میان «بره ،راعی و گرگ» پیوند معنوی ایجاد
شده است .در این بیت:
خوش وقت نی ،اگرچه بر باد رفت عمرش

کو میدهد نوایی رندان بینوا را
ج

(ناصر بخارایی)158 :

تصحيح و تحريفات ذوقي ،خوانشي فعال(بررسي تحريفات بالغي نساخان)

در نسخة اساس ،که به سال  864ه.ق استنساخ شده به همین صورت است؛ اما در
نسخة استنساخشده در سال  1304ه.ق «وقت» به «باد» تبدیل شده است که با توجه به
واژگان «نی ،نوا» و تكرار «باد» تناسب بیشتری دارد .نیز در این بیت:
چون صبا افتان و خیزان میروم تا کوی دوست

وز رفیقان ره استمداد همت میکنم
(حافظ خانلری 704 : 1375 ،و حافظ ،بیتا)242 :

به اشارة خانلری در برخی نسخهها در مصرع دوم آمده است« :وز ریاحین وز گل
استمداد همت میکنم» که در این صورت تحریف بر حسب سنت ادبی و تناسب میان
باد صبا و شكوفا ساختن گلها و ریاحین انجام شده است .نیز در این بیت:
عشرت شبگیر کن مینوش کاندر راه عشق

شبروان را آشناییهاست با میر عسس
(حافظ ،بیتا)181 :

در برخی نسخهبدلها بهجای «راه» واژة «شهر» آمده است که در این حالت میان «عسس»
با «شهر» ارتباط بیشتری است تا «راه»؛ زیرا عسس کسی است که «به محافظت شهر به
شب گردد» (دهخدا ،ذیل عسس).

از دیدگاه رویكردهای سنتی یكی از آسیبها و مشكالت رایج نسخههای خطی ،راهیافتن
تحریفات و تغیی رات در آنهاست .آسیب و مشكل پنداشتن این تغییرات و تحریفات در
نگاه اخالقی و گمان رسیدن به معنا و فرم مدنظر نویسنده ریشه دارد .در این رویكرد،
نقش مصحح یا نسخه نویس به عنوان دریافت کننده و مخاطب متن کمرنگ جلوه داده
شده است حال اینكه متن فرایندی ارتباطی است که بدون مخاطب تحقق نمیپذیرد.
بخش قابل توجهی از تحریفات نساخان و وراقان با هدف افزایش جنبههای بالغی
متون ادبی انجام شده است و همین امر نسخهنویس را به عنوان خوانندهای فعال نشان
میدهد که به آفرینش زبان و معنای جدیدی دست میزند .هرچند هر نوع تغییر در
نسخهها ،نكوهیده به شمار رفته ،تغییرات بالغی از حیث معیارهای زیباشناختی
ارزشمند است و گاه موجب ارائة ضبطهایی شده است که بر متن اصلی برتری دارد.
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روی آوردن وراقان به این امر به دالیل مختلفی است؛ از مهمترین آنها تأثیر پیوند ذوق
ادبی فردی و جمعی (برخاسته از سنت ادبی) با انتظارات نساخ بهعنوان خوانندهای
فعال است که در رویارویی با متن ،انتظارات خود را با دستكاری و تغییر در متن
برآورده میسازد .عامل دیگر به ویژگی متون ادبی و خوانش فعال مخاطب باز میگردد
که به کمال میل دارد و ظرفیتهای آن عرصهای برای جوالن صورتهای بالغی فراهم
می آورد و از آنجا که عالیترین و بهترین فرم متن ادبی حد و مرزی مشخص ندارد،
شاهكارهای ادبی نیز مدام دستخوش تغییرات بالغی واقع میشود .عامل دیگر میزان باز
بودن متون ادبی است که هر کدام به تناسب آن توسط کاتبان در معرض تغییر و
تحریف قرار گرفته است .این عوامل موجب شده است در متن تغییراتی بالغی انجام
گیرد که رایجترین آنها افزایش موسیقی ،تجدید شباب متن یا پویاسازی افق زبانی ،خلق
تمهیدات بدیعی تازه ،ایجاد تناسبات و شبكههای درونبیتی بر اساس کارکرد و منش
ارتباطی واژگان و گسترش حوزة شمول شعر است .بیشترین تغییر و تحریف متون با
مقاصد بالغی ،تجدید شباب و بهروزرسانی متن است .تمامی این تغییرات معموال به
34
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فرم متن مرتبط است و این امر پویا بودن فرم را نشان میدهد .از این رو نمیتوان فرم
را ایستا و دارای اصول و قواعد زیباشناختی ثابتی دانست بلكه مخاطب یا نسخهنویس
بنا به نوع تجربة زیسته شخصی یا ادبی خود مدام در ساخت زبانی فرم به تغییراتی
دست میزند .در نگاهی کلی میتوان گفت صرفنظر از جنبههای اخالقی و
رعایت نكردن امانت در بسیاری موارد ،وراقان نمونههای موفقتری از شعر به دست
دادهاند و حق این است که با توجه به دریافت مخاطب ،این خالقیتها از دیدگاهی مثبت
و نو نیز ارزیابی شود.
پينوشت
1. horizon of expectation

2. literariness
3. defamiliarization
4. devices
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جامی ،عبدالرحمن؛ صرفاللسان؛ تصحیح محمد نادری ،قم :دارالعلم.1391 ،
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برخی از نویسندگان ایرانی با اقبالی که به سمت داستاننویسی پسامدرن از خود نشان دادند ،با
تأثیرپذیری از آثار فراداستانی غربی و گفتمان ترجمه به خلق آثاری روی آوردند که اگرچه در
ظاهر آثار فراداستانی به شمار میآید ،ماهیت تقلیدی و تصنعی آنها با ماهیت بازیگونگی
فراداستان در تعارض قرار میگیرد .این پژوهش بر مبنای نقد جریان فراداستاننویسی در کشور
نگاشته شده و با بررسی فراداستانهای ایرانی به این نتیجه دست یافته که آثاری که تحت عنوان
فراداستان در کشورمان مطرح است به دور از ماهیت هنجارگریز پسامدرنیسم و دقیقا بر اساس
مالکها و عواملی از پیش تعیین شده نگاشته شده ،و وجوه تصنعی و مكانیكی این داستانها با
ماهیت هنجارگریز پسامدرنیسم در تعارض است.
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 .1مقدمه
دشوار می توان زمانی دقیق برای طلوع پسامدرنیسم در هنر و ادبیات جهان مشخص
کرد؛ اما تقریباً اتفاقنظر وجود دارد که این تعبیر نخستین بار در دهة  1950و  1960در
معماری رایج شد و پس از آن به هنرهایی نظیر موسیقی ،سینما و ادبیات راه پیدا کرد.
به رغم ظاهر کلمه ،این تعبیر ،تكملهای بر مدرنیسم نیست؛ بلكه بر عكس به قول
لسلی فیدلر 1نوعی فرهنگ جدید است که به نخبهپروری مدرنیسم حمله میکند (جنكنز،
 .)11 :1375ترودو نیز بر این نكته تأکید میکند و هنر پسامدرن را توجه به فرهنگ عامه
و دوری از نخبهپروری مدرنیسم و تجسم گروههای فرهنگی خاصی میداند که فرهنگ
واال آنها را کم یا بیاهمیت قلمداد میکرد (.)Trodo, 2001: 86
اصطالح پسامدرنیسم ،بحثبرانگیز و مناقشهپذیر است .تعاریف متعددی که از این
اصطالح در دست است ،آنقدر زیاد است که میتوان آن را تعبیری با معنای غیرقطعی
دانست که مبنای آن بر عدم قطعیت و نسبی گرایی است .اگرچه این اصطالح ماهیتی
چندوجهی دارد ،بسیاری از مفسران نیز موافقند که دستهای از ویژگیها هست که فرهنگ
معاصر را توصیف میکند .وقتی این ویژگیها کنار هم میآید میتواند پسامدرن نامیده
شود (.)Watson, 2001: 4
در تعریفی از پسامدرنیسم ،این اصطالح «به مجموعه گفتمانهایی اطالق میشود که
غالباً با ویژگی و خصلتهای سیال بودن ،بنیانگریزی ،مرکزیتزدایی ،عدم قطعیت،
محلی بودن ،تكثر ،تعریفزدایی و کلزدایی در ارتباط است .در واقع حتی در خود
معنای پسامدرنیسم نیز قطعیت و تعینی وجود ندارد» (تابعی.)197 :1394 ،
تأثیر این اصطالح بر ادبیات و بویژه ادبیات داستانی به گونهای چشمگیر قابلتأمل
است .در عرصة داستان ،پستمدرنیستها با تأکید بر زبان و قراردادهای زبانی
«نظریه هایی را ارائه کردند که حقیقت را آزادانه در داخل قراردادهای وابسته به زبان
مستحیل میکند تا نشان دهد که حقیقت هرگز نمیتواند مستقل از زبان باشد» (روسنائو،
 .)136 :1380اصطالح پسامدرنیسم در رمان نیز بیشتر برای توصیف رمانهایی استفاده
میشود که در آنها سبكهای مختلف نگارش تلفیق شده است؛ آثاری که شالودة
ساختاری و صوری خود را بر میاندازد و چنین القا میکند که فراتر از زبان هیچ
واقعیتی وجود ندارد (پاینده .)70 :1385 ،جان بارت از قول ایهاب حسن میگوید:
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نویسندگان پسامدرن با تأکید بر روحیة شورشگری و هرجومرج فرهنگی ،داستانهایی
می نویسند که هر چه بیشتر دربارة خود داستان و فرایند شكلگیری آن باشد (بارت،
 . )133 :1387این تعریف همان چیزی است که مبنای تولید فراداستان شد .نوعی از
داستاننویسی ،که اگرچه در ابتدا تنها عاملی از داستانهای پسامدرنیستی به شمار
میرفت ،رفتهرفته ارتقا یافت و خود به یكی از انواع مهم داستانهای پسامدرن تبدیل
شد.
1-1بيان مسأله
مباحث متعدد نظری که دربارة پسامدرنیسم و رمان پستمدرن وجود دارد ،به نوعی ما
را به ماهیت متكثر این سبك از رمان رهنمون میسازد.
تحلیلگران پستمدرنیسم میکوشند تلفیقی از چند دیدگاه را در تبیین رویدادی
واحد به کار ببرند .آنها تالش میکنند برخالف تحلیلهای مدرنیستی ،پارادایمها و
روابط مألوف را مرکزیتزدایی کنند و از زوایای بیربط و ناآشنا نیز رخدادها را
مورد بررسی قرار دهند .در یك کالم ،پسامدرنیسم به تعیٍّن قطعی پدیدارها و
معناها باور ندارد»(تابعی.)205 :1394 ،
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بنابراین پسامدرنیسم با مرکزیتزدایی ،عدم قطعیت و عدم تعین پیوندی مستقیم
دارد.
در پی پیروی نویسندگان کشورمان از گرایشهای داستاننویسی نوین ،داستانهای
پسامدرنیستی بویژه فراداستان به عنوان یكی از رویكردهای مهم مطرح شد .بسیاری از
فراداستان نویسان ایرانی تحت تأثیر ترجمه با پیروی از ویژگیهای فراداستانهای غربی
برای نشاندادن ماهیت ساختگی زبان و بنای تصنعی داستان دقیقا به همان شیوههایی
روی آوردند که فراداستان نویسان غربی از آن استفاده کرده بودند؛ بدون توجه به اینكه
این کار آنها با اصل مدعای پسامدرنیسم تناقض دارد که بر مبنای بنیانگریزی،
ناخودآگاهی و روایت شیزوفرن نهاده شده است.
این پژوهش با انتقاد از رویكرد فراداستان نویسان کشورمان ،بر آن است تا نشان دهد
بیقاعدگیای که ای نان به دنبال آن بودند از درون صدها قاعده بیرون کشیده شده است.
شباهت ترفندها و فنون داستانی فراداستانهای ایرانی نشان میدهد همة این آثار در طرح
و ساختمان داستانی و به کار گیری شیوهها و فنون نگارش داستان به یك راه رفتهاند و
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این نكته تناقض دیدگاه آنان را با ماهیت قاعدهگریز پسامدرنیسم نشان میدهد؛ آثاری
که در حیطة داستانهای پسامدرنیستی طبقهبندی میشود ،ولی با سر فرود آوردن به
قواعد کلی و تمامیت خواه یك مكتب یا سبك ادبی با قطعیت تمام ،اصل عدم قطعیت
پسامدرنیسم را زیر سؤال میبرد.
هدف پژوهش این است که با بررسی فراداستانهای ایرانی ،تأثیرپذیری مستقیم این
رمانها را از نظریههای از پیش تعیین شده نشان دهد و مهمترین نمودهای فراداستانهای
فارسی را مورد بررسی قرار دهد که برای نشاندادن بیقاعدگی خود به سمت
قطعیتنگاری و قاعدهمندی حرکت کردند.
بنابراین پژوهش در صدد پاسخ دادن به این سؤاالت است :آیا پیروی نویسندگان
رمانهای فراداستانی فارسی از ساختارهای از پیش تعیین شدة ادبیات پسامدرن ،آن اثر را
در مقولة پسامدرنیسم میگنجاند؟
مهمترین نمودهای تعارض با عدم تعین پسامدرنیستی که در رمانهای فراداستانی
فارسی مشاهده میشود و آنها را به سمت قطعیتنگاری و قاعدهمندی پیش میبرد،
کدام است؟
 1-2پيشينة پژوهش

با مطالعة پیشینة این پژوهش ،کم و بیش مقاالتی را می توان یافت که به بررسی
فراداستانهای فارسی و بیان عوامل آنها پرداختهاند .هر یك از مقاالت به بازتاب یك یا
چند ویژگی از ویژگیهای معمول فراداستان در رمانهای مورد بحث خود نظر کردهاند تا
با رویكردی کامالً متفاوت از این پژوهش ،ثابت کنند آن نویسنده در خلق فراداستان
موفق بوده است.
ایرانزاده و لیاقیمطلق ( )1396در مقالة «عدم قطعیت در فراداستان شب ممكن» به
استخراج عوامل فراداستانی که بر عدم قطعیت مبتنی است در رمان شب ممكن
پرداختهاند و یازده عامل را به عنوان عوامل مبتنی بر عدم قطعیت فراداستان ،در این
رمان استخراج کردند.
موسوی و همكاران ( )1394در مقالة «فرجامگریزی در داستان و فراداستان بر اساس
نظریة توماشفسكی» پایانبندی را به روش تحلیل اسنادی ،تحلیل محتوا و طرح ساختار
دگرگونی آوایی در سه داستان «حضور» و «پلكان» اثر ابوتراب خسروی و «مرا بفرستید
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به تونل» اثر بیژن نجدی مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که هر دو
نویسنده با استفاده از پایانهای چندگانه ،تعمداً به سوی ساختار چند الیه و استعاری در
حرکتند تا نشان دهند که از داستانی واحد نمیتوان به پیامی واحد دست یافت.
پارسا ( )1393در مقالهای با عنوان «درآمدی بر تمهیدات فراداستانی آثار بیژن
نجدی» ،سه مجموعه داستان «یوزپلنگانی که با من دویدهاند»« ،دوباره از همان
خیابانها» و «داستانهای ناتمام» را به روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار داده است
و شگردهایی چون آشكار کردن تمهید ،توصیف ،تعلیلهای نامربوط ،آمیختگی جهان
واقعی و فانتاستیك را مهمترین ویژگی فراداستانی این آثار میداند.
تنها مقاله ای که با نگاه انتقادی به ویژگیهای فراداستان در یك اثر پرداخته ،مقالة
« پسامدرن تصنعی (نقد و بررسی شگردهای فراداستان در رمان بیوتن)» (غفاری)1389 ،
است که ماهیت تصنعی یك فراداستان ایرانی و تناقض برخی از عوامل آن را با ماهیت
پسامدرنیسم مورد بررسی قرار داده است؛ این در حالی است که پژوهش بدون اینكه
یك اثر را در نظر بگیرد ،با رویكردی کامالً انتقادی به جریان فراداستان نویسی در
کشور به نقد و بررسی فراداستانهای ایرانی پرداخته و شش فراداستان را بهعنوان نمونة
آماری برای اثبات مدعای خود مورد بررسی قرار داده است.

(.)Hutcheon, 2002: 11
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 .2مباحث نظري
پستمدرنیته هرگونه جوهر ذات حقیقی را نفی میکند .در واقع پستمدرنیته تأکید بر
شدن دارد ،نه بر بودن؛ بنابراین پستمدرنیته قانون ثابتی را نمیپذیرد و بر مبنای نظم بنا
نشده است .همچنین بررسی دقیق پسامدرنیسم به عنوان مجموعهای از اندیشهها نیز
امكان پذیر نیست .هاچن معتقد است هر تفسیری از پسامدرنیسم ،دیدگاههای متفاوتی
را در خود منعكس میکند که هر کدام از این دیدگاهها درستتر از دیگری به نظر
نمیرسد؛ مثالً پسامدرنیسم جان بارت ادبیات غنیسازی است .لیوتار از پسامدرنیسم،
شرایط کلی دانش در جامعة معاصر و از دست رفتن کارکرد فراروایتها را مدنظر قرار
میدهد .چارلز نیومن اقتصاد تورمزا را ویژگی پسامدرنیسم میداند و جیمسون نیز
سلطة فرهنگ سرمایهداری را به عنوان ویژگی دوران پسامدرن اعالم میکند
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ادبیات داستانی پسامدرن با پنداشتهای نوآورانة نویسندگان از نوشتار و بیان ،بازی
گونگی ،عدم قطعیت و تأکید برشكستن ساختارهای موجود را پیش رو قرار داده است.
فراداستان یكی از انواع داستانهای پسامدرن است که به اعتقاد نویسندگانش نوعی
بازی است؛ بازیای که بر بازی بودن خود تأکید نیز میکند .فراداستان بر این موضوع
تأکید میکند که بازی ،فعالیتی خودسامان است؛ لیكن در دنیای واقعی یقینا کاربردی
ارزشمند دارد .فراداستان در پی کشف این است که هر یك از ما واقعیتهایمان را
چگونه بازی میکنیم (وو.)208 :1383 ،
تأکید بر بازی بودگی پیش از داستان دربارة زبان و نوشتار نیز موجود بود.
ویتگنشتاین در کتاب معروفش پژوهشهای فلسفی ،که در  1953چاپ کرد با اشاره به
مفاهیم و کارکردهای متفاوت زبان به عبارت «بازیهای زبانی» اشاره کرد .به اعتقاد وی
مرزهای زبان ،انعطاف پذیر ،سیال و قراردادی است و زبان قادر به نمایاندن مرزهای
قطعی و دقیق جهان نیست؛ بلكه تنها فرض و قراردادی است که ما را در رویارویی با
جهان یاری میکند (ویتگنشتاین.)36 :1380 ،
ویتگنشتاین با طرح بازیهای زبانی قصد داشت نشان دهد که تعین مربوط به داللتها
و معناهای زبانی ،هرگز واقعیتی ذاتی و تغییرناپذیر نیست؛ بلكه این داللتها و معناها در
نقشها و بازیهای متفاوت ثبات مییابد و بر مبنای اصول مربوط به این بازیها حامل معنا
میشود؛ بنابراین زبان و بازیهای آن با جهان و اشیا ارتباط ذاتی برقرار نمیکند بلكه
خواستها و نیازهای بازیگرانش را برمال میسازد (تابعی.)195 :1394 ،
فوکو نوشتار را تعاملی از نشانهها میداند که کمتر بر اساس محتوای مدلول و بیشتر
بر اساس سرشت دال تنظیم شده است .وی نوشتار را همانند بازیای میداند که از
قواعد خاص خود فراتر میرود و از حدود خود تخطی میکند (فوکو.)116 :1381 ،
بودریار نیز نوشتار را بازیای میداند که از نشانهها تشكیل شده که البته نه بر اساس
محتوای مدلول ،که بیشتر بر اساس سرشت دال مرتب شده است؛ اما این قاعدهمندی
نوشتار ،همواره در کنار محدودههایش تجربه میشود و نوشتار همواره در حال وارونه
کردن و فرا رفتن از قاعدهمندی است که آن را میپذیرد و بر مبنای آن بازی میکند
(بودریار.)191 :1374 ،
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106و.)107

جان بارت با تأکید بر این ویژگیهای پسامدرنیسم میگوید« :اصطالح پسامدرنیسم
بیش از اینكه گویای جهتگیری جدید ،راسخ یا حتی جذابی در هنر قصهگویی باشد،
نشانگر نوعی متابعت نزولی و ناتوان از عمل بسیار سخت تبعیت است» (بارت:1390،
.)127

اصطالح فراداستان به عنوان یكی از انواع داستانهای پسامدرنیستی نیز از این ویژگی
مستثنی نیست؛ البته با تأکید بر این دیدگاه ،که واقعیتی فراتر از زبان وجود ندارد و
داستانها بر ساخته های زبانی است نه واقعیتهای ملموس؛ به عبارتی فراداستان ،گفتمانی
بین دا ستان و نقد ادبی است؛ بنابراین فراداستان ،صنعتهای داستانی را آشكار میکند و
در بسیاری از مواقع ترفندهای ساخته شدن رمان را به نمایش میگذارد و به این
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دریدا بر مبنای چنین تفكری معنای متن را گسترش می دهد و آن را متفاوت از سند
می داند .به اعتقاد وی سند تمام شده است؛ اما متن تا بینهایت ادامه دارد؛ بنابراین متن
هیچ محدودیتی را نمیپذیرد و همة محدودهها را در مینوردد ()Derida,1997: 149؛
بنابراین متنی که قانون ساختش و قواعد بازیش را از مخاطبانش پنهان نكند ،متن نیست؛ زیرا از
ویژگیهای متن این است که همواره مشاهدهناپذیر و غیرقابلفهم باقی میماند .بنابراین
قواعد متن مانند راز ،دسترسناپذیر و افشانشدنی است (.)Derida,1981: 61-63
تأکید بر بازیگونگی زبان و نوشتار به نوعی تأکید بر قاعدهسازی و فرا رفتن از
قاعده هاست و این خود به خود ،معنای آشوب و از هم گسیختگی را نیز در خود دارد.
بر همین اساس ادبیات داستانی پستمدرن به شیوة پیچیدهای برای وانمود کردن دست
زده است؛ چیزی که جزء جدانشدنی همة بازیهاست .پاینده معتقد است :نویسندگان
پسامدرن تعمد دارند آشوب و از هم گسیختگی زندگی را به ادبیات تسری دهند؛ زیرا
از دیدگاه آنها دنیای معاصر ،چندپاره و متشتت است و بهترین شكل پرداختن به این
دنیای متشتت ،نوشتن داستانی است که خود به اندازة کافی چند پاره و متشتت و
نامرتبط به یكدیگر باشد (پاینده.)13 :1382 ،
بیشتر ویژگیهایی که ایهاب حسن ،یكی از منتقدان و نظریهپردازان پسامدرنیستی
برای داستانهای پسامدرن بر میشمرد با عدم قطعیت پیوند خورده است؛ ازجملة این
ویژگیها میتوان به دادائیسم ،پادشكل ،بازی ،تصادف ،هرجومرج ،شالودهشكنی،
ضدروایت ،چندریختی ،روانگسیختگی ،عدم حتمیت و ...اشاره کرد (حسن:1390 ،
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نمایشپذیری و آشكارسازی افتخار نیز میکند و آن را شالودة ساختار خود میشناسد
که بر پایة براندازی قواعد و نظامهای داستانی موجود بنا نهاده شده است.
وو معتقد است اینگونه رمانها ،معموال دنیایی بازیگونه و عاری از تناقضات درونی
ایجاد می کند .وی بر این باور است :برخی از رمانهای فراداستانی ،خواننده را به
صراحت از این موضوع آگاه میکند که باید نقش بازی کننده را ایفا کند؛ مثالً خودش
فرجام رمان را انتخاب ،و یا صفحات خالی را پر ،و یا برحسب عالیق خود تفسیر کند.
نقش بازیگر در فراداستان کامالً فعال است و با ادراک جدیدی از ادبیات در تطابق
است که متن ادبی حاصل تالشهای آفرینشگرایانة مشترک نویسنده و خواننده است نه
روایتی تكصدایی و مقتدرانه از تاریخ (وو222 :1383 ،و .)223در واقع در فراداستان،
نویسنده همبازی خوب می طلبد نه صرفاً خوانندة معمولی .این نكته تبعاً اغتشاشاتی را
در رمان پدید میآورد به طوری که خواننده چارهای نمییابد جز اینكه برای حل این
اغتشاشات و حتی تناقضات ،خود وارد عمل شود و در فرایند ساخت داستان شرکت
کند.
با تكیه بر مباحث نظری داستانهای پسامدرنیستی و تأکید فراداستان بر بازیبودگی و
سرپیچی از قواعد ثابت و پایدار ،این سؤال پیش میآید که چگونه میتوان برای
داستانی که خود با قواعد میستیزد ،قوانینی وضع کرد و بر اساس آن قوانین ،داستانهای
جدید نگاشت .تأکید فراداستان بر بازیگونگی ،خود تأکیدی بر عدم قطعیت این نوع
داستانی است؛ این در حالی است که با مطالعة آثاری که تحت عنوان فراداستانهای
فارسی از آنها یاد میشود ،تناقضی آزاردهنده مشاهده میشود .فراداستانهای فارسی
برای نشاندادن این بیقاعدگی از برخی قواعد از پیش تعیین شده پیروی کرده است؛ به
عبارتی نویسندگان ما تحت تأثیر فراداستانهای غربی و گفتمان ترجمه با خودآگاهی به
نوشتاری دست زدند که اصل وجودی آن برگرفته از پسامدرنیسم است که بر عدم
قطعیت و ناخودآگاهی مبتنی است.
شاید به وج ود آمدن این تناقض را بتوان با مفهوم خودآگاهی در فراداستان مرتبط
دانست؛ در حالی که خودآگاهی در فراداستان به معنی نگارش خودآگاهانه و بر مبنای
شیوه های داستانی از پیش تعیین شده نیست؛ بلكه به گفتة پاتریشیا وو خودآگاهی در
فراداستان به معنی این است که این نوع داستان به شكلی خودآگاه و نظاممند به
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وضعیت خود به عنوان امری مصنوع توجه میکند تا بدین وسیله پرسشهای راجع به
واقعیت و داستان را مطرح کند (وو.)9 :1390 ،
کلین کوییتز سه عامل اصلی را ،که داستان را به فراداستان تبدیل میکند ،عبارت
میداند از :ورود نویسنده به متن ،برجسته کردن ابعاد فیزیكی کتاب و به عبارتی
بازیهای شكلی و چاپی ،برساختن ماشین وار کتاب با به کار گیری افراطی فنون
داستاننویسی (.)Klinkowitz, 1998: 836
پاتریشیا وو با بررسی مهمترین آثاری که با به بازی کشیدن زبان ،تصنعی و داستانی
بودن خود را افشا میکر د با جزئیات بیشتری ،ویژگیهای مورد مطالعة خود یعنی
فراداستان را بر شمرد .وی از شش عامل اصلی (که هر کدام از آنها ترفندهای
نگارشی ای را نیز در درون خود دارد) نام برد که نویسندگان امریكایی و اروپایی برای
نشاندادن داستان به عنوان امری برساخته به کار گرفتند:
.1زبان ،بازیهای زبانی و به رخ کشیدن قراردادهای متظاهرانة زبان (وو.)21 :1390 ،
.2چهارچوبشكنی و در هم تنیده شدن چهارچوبهای گوناگون داستانی در یكدیگر
(همان.)44 :

).)Hutcheon, 2002: 89

 .6ماهیت وجودشناسانة داستان با از بین بردن مرز بین عوالم داستانی و واقعیت
تداخل جهان روزمره و جهان کالمی داستانها (وو.)127 :1390 ،
 .3بحث و بررسي
طبیعی است که به دنبال تحوالت بزرگ داستاننویسی در دنیا ،بسیاری از نویسندگان
کشور ما نیز به رویكردهای جدید داستاننویسی روی آوردند و در ظاهر به خلق
فراداستان دست زدند .اینان برای تأکید بر آگاهانه بودن بنای تصنعی داستانهایشان
ناخودآگاهی پسامدرنیسم را زیر سؤال بردند و از برخی شیوههای مشابه استفاده کردند
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 .3ایجاد بنای تصنعی در داستان با بازیگونگی و برساختن واقعیتی بدیل از طریق
دستكاری در مجموعهای از نشانهها (وو.)208 :1383 ،
 .4نامگذاری بیقاعده و دلبخواهی در فراداستان برای از هم گسیختن پیوندهای
مرسوم میان جهان داستانی و واقعی (همان134 :و.)135
 .5نقیضه یا پارودی که بازتاب انتقادی و طعنهآمیز گذشته در اثر جدید است
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که نه بر اساس فلسفة فراداستان ،بلكه بر مبنای نگاشتههای فراداستانی قبلی بود .برای
روشن شدن این ادعا در این پژوهش ،رمانهای فراداستانی ایرانی به عنوان جامعة آماری
و رمانهای «هیس ،مائده ،وصف ،تجلی» از محمدرضا کاتب (« ،)1378کتاب اعتیاد» از
شهریار وقفیپور (« ،)1382بیوتن» از رضا امیرخانی (« ،)1387صورتكهای تسلیم» از
محمد ایوبی (« ،)1387بازی ،مهندسی یك رمان» از قاسم کشكولی ( )1388و «شب
ممكن» اثر محمدحسن شهسواری ( )1388به صورت تصادفی به عنوان حجم نمونه در
نظر گرفته شد و در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .بر این اساس ابتدا
ویژگیهایی قید می شود که پاتریشیا وو در بررسی رمانهای فراداستانی غربی به آنها
اشاره کرد ،قید میشود و سپس پیروی بیچونوچرای فراداستاننویسان ایرانی از این
عوامل برای نشاندادن نگارش مكانیكی و خودآگاهانة آنها مورد بحث و بررسی قرار
میگیرد.
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 1-3به رخ کشيدن قراردادهاي متظاهرانهي زبان:
به اعتقاد پاتریشیا وو در فراداستان ،نه نویسنده و نه ذهن ،مرجع و حاکم آگاهی مطلق
به شمار نمی آید؛ بلكه فراداستان ،جهان را از طریق نظام دلبخواهانة زبان مقولهبندی
می کند و نگارش و روند نویسندگی ،موضوع اصلی مورد توجه فراداستاننویسان است
(وو .)187 :1383 ،فراداستاننویسان با تخلیط موقعیت روایت با موقعیت سرگذشت به
یادآوری این نكته به خوانندگان میپردازند که توصیف در هر رمانی مخلوق آن چیزی
است که توصیف میشود؛ چیزی که پاتریشیا وو از آن به عنوان خودارجاعی یاد میکند
(وو.)71 :1390 ،

مهمترین ترفندی که توسط فراداستاننویسان غربی و موارد اشاره شده توسط پژوهش
پاتریشیا وو برای بیرون کشیدن خوانندگان از قعر داستان و غرق شدن در آن و معطوف
کردن ذهن آنان به مقولة زبان استفاده میشود ،نوشتن دربارة نوشتن است (همان:
70و .)71کاری که فراداستاننویسان ایرانی بدون هیچگونه خالقیتی بر همان منوال
حرکت کردهاند و با صح بت از روند نگارش داستان و فنون نویسندگی ،مستقیما روند
فراداستانهای پیشین را برای برقراری ارتباط بین زبان و واقعیت به کار گرفتند.
در رمان «هیس» بارها گفتگوهای مفصل نویسنده با خوانندگان مشاهده میشود و حتی
بخشهایی به طور جداگانه به این گفتگو اختصاص داده شده است« :به دلیل اینكه
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گفتگوی زیر چیز اضافی است و هیچ ربطی به داستان ندارد و به دلیل اینكه قادر به
حذف آن نمی باشیم این بخش را در صفحات نقطهچین قرار دادهایم تا در صورت نظر
مساعد شما توسط خود شما از کتاب جدا شود (کاتب.)25 :1390 ،
در «کتاب اعتیاد» نویسنده در همان ابتدای کتاب با مقدمهای دربارة داستان بحث میکند
و یادآور میشود در این داستان با کارکرد طبیعی و معمول مدلولها در زبان سر و کار
نداریم .تأکید نویسنده بر انسانهای معتاد و درغلتیدن آنها به حیطة اسكیزوفرنی تأکیدی
بر این نكته است که گویندگان همیشه اشاره و موقعیات را بنا به نفس خویش تغییر
میدهند و مدلول را به هر جایی که میخواهند مینشانند (وقفیپور)1381 :؛ (ملك:1393،
.)159

در «صورتكهای تسلیم» این گفتگو در سطوح مختلف داستانی اتفاق میافتد و
نویسندگان درون متن نیز با خوانندگان خود وارد بحث و گفتگو میشوند« :من راوی
سوم شخص محدود ،که حاال احساس کمبود میکند حتی در روایت( »...ایوبی:1387 ،
)14؛ (ر.ک .همان 263 ،240 ،239 ،15 ،10 ،8 :و.)...

...باید تمهیدی به کار ببندم تا بتوانم در عین حالی که به بافت مورد نظرم خدشهای
وارد نمیشود ،خأل ناشی از نداشتن عناصر مورد نظرم را پر کنم به نحوی که بتوان
با آن باورپذیری خواننده را چند برابر کرد (کشكولی67 1388 ،و.)68

در رمان «شب ممكن» نیز با انتقادهایی که خود شخصیتها به داستان و شیوة
داستاننویسی نویسنده دارند ،نقش زبان برجسته میشود و با نوشتن داستان دربارة
داستان ،داستانی بودن متن مدام گوشزد میشود (شهسواری 86 ،58 ،49 ،47 ،و.)...
ترفند دیگری که برای نشاندادن بازی زبانی در داستان به راه انداخته میشود به
سخره گرفتن رابطة دال و مدلول است.
پاتریشیا وو یكی از روشهایی را که برای این نوع سخرهگیری به کار میگیرد،
وارونهگویی است .وارونهگویی روشی است که بكت و کالوینو آن را به کار میگیرند تا
از جایگشت بیپایان نظامها خالصی یابند (وو.)71 :1390 ،
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در رمان «بازی ،مهندسی یك رمان» نویسنده هنگام داستان ،طرح رمان و تمهیداتی را که
به کارگرفته و برای خواننده بازگو میکند و مفصل دربارة نوع روایت ،زاویة دید،
شخصیتپردازی ،زمان ،مكان و چگونگی خلق داستانش با خواننده صحبت میکند:

در «کتاب اعتیاد» با روش وارونهگویی ،بازی با نام نویسنده انجام میشود و نام
شهریار وقفیپور با بههمریختگی یك بار به راشه قوافی و یك بار به هرشیا تبدیل میشود.
(وقفیپور.)1381 ،

همچنین نویسنده با بازی با نام داستان درون داستان اصلی و صحبت کردن دربارة
این بازیهای زبانی نوعی خودارجاعی ایجاد میکند:
میتوان جای کلمات را عوض کرد و گذاشت «گورستان روباه» یا «گورستان
روباهها»؛ چون به هر حال همة شخصیتهای اصلی قتلی انجام دادهاند و خودشان
هم کشته میشوند ...میتوان «رو به آه گورستان خواند» میتوان نار و تباهی را از
توی آن جدا کرد و بازیهای دیگر ...یكی از امكانات تبدیلی حروف هم میشد
«سگ و روباهتان» (همان 99-98 :و .)11
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به بازی گرفتن رابطة دال و مدلول در رمان «بیوتن» نیز به همین منوال ،منتهی روی
عنوان رمان انجام میشود و واژة بیوتن با خوانشهای متعدد معنیهای متعددی را
دریافت میکند که از آن جمله میتوان به عنوان ویتامین ( Bامیرخانی)387 :1387 ،
بیوطن (همان )386 :یا بیوتن عربی که جمع بیت است (همان )469 :و ...اشاره کرد .بازی
زبانی با برخی واژه ها و نامهای دیگر نظیر آرمیتا و آرتیما و اختالس و اختالص،
منظوری و من زوری و چه گوارا و چگوارا و ...نیز در این مقوله جای میگیرد
(همان 209 ،201 ،196 ،146و)...؛ هر چند این بازیها آنقدر ابتدایی است که نشود آنها را بر
آمده از رویكرد فلسفی نویسنده نسبت به زبان دانست.
 2-3چارچوب شکني
اگر هر داستان را دارای چهارچوبی بدانیم ،در فراداستان میبینیم که چهارچوبهای
گوناگون در یكدیگر تنیده است .فراداستان توجه ما را به این نكته جلب میکند که
زندگی نیز مانند رمان درون چهارچوب برساخته میشود و فهم این نكته غیرممكن
است که بدانیم کجا یك چهارچوب به پایان میرسد و چهارچوبی دیگر آغاز میشود
(وو45 :1390 ،و .)46پاتریشیا وو از ترفندهای واضح چهارچوبسازی که در گسترة
متنوعی از داستانها وجود دارد ،اینگونه یاد میکند :قصه در قصه ،شخصیتهایی که در
حال خواندن زندگی داستانی خویشند یا جهانهای بستة استوار به خود یا موقعیتهایی که
به شكلی متقابل متناقض با همند؛ ساختارهای جعبه چینی که شامل چند سطح روایی
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مختلف است؛ داستانهای متناهی که در آن برای یافتن مكان کتاب «ب» اول باید به
کتاب «ج» مراجعه کرد و ا لی آخر...؛ اغتشاش در سطوح وجودشناسی یا انتولوژیك از
طریق درآمیختن رؤیاها ،خوابها ،حاالت توهمی و بازنماییهای تصویری که در نهایت از
امور ظاهراً واقعی متفاوت است (همان.)47 :
تقریبا تمام فراداستاننویسان ایرانی برای نشاندادن چهارچوبهای گوناگون در
یكدیگر تنید ه شده به همان روشهای معمول فراداستانهای پیش از خود به ساختن
جهانهای متداخل داستانی دست زدهاند .وجود داستان یا داستانهایی در درون داستان
اصلی و حضور نویسنده و دیگر شخصیتها در الیههای گوناگون داستانی ،ترفندی است
که فراداستاننویسان غربی برای نشاندادن شكستن چهارچوبهای داستانی به کار
گرفتهاند و همین امر دقیقا در فراداستانهای فارسی مورد استفاده قرار میگیرد.
در رمان «هیس» داستان اصلی توسط محمدرضا کاتب نوشته شده است .در درون
داستان اصلی شخصیتی به نام سرکار ،داستان جهانشاه و مجید را نوشته .داستان سرکار
و جهانشا ه و خود مجید توسط مجید نوشته شده و البته در جایی نویسندة کل کتاب،
اکرم زن مجید دانسته شده است .در این اثر نیز وجود نویسندة اصلی یا صراحتاً یا در
پرده و لفافه در سطوح مختلف داستان به چشم میخورد (کاتب.)1390 ،
وقفیپور نیز در «کتاب اعتیاد» چندین الیة داستانی متداخل در یكدیگر را وارد
میکند .الیة اول دنیای واقعی که در آن شهریار وقفیپور نویسندة «کتاب اعتیاد» است.
الیة بعدی داستان روباه گورستان است که راشه قوافی نویسندة آن است و الیة بعدی
دنیای درون داستان روباه گورستان است که نویسندة زن گم کرده ،خالق آن به شمار
می آید .در آمیختن رؤیاها و حاالت توهمی ناشی از اعتیاد به تداخل توهمآمیز سطوح
داستان میانجامد (وقفیپور.)1381 ،
رمان «صورتكهای تسلیم» نیز از این قاعده مستثنی نیست .این رمان ،یك نویسندة
واقعی دارد؛ نویسندهای به نام محمد ایوبی که نامش بر پشت جلد کتاب حك شده
است .این نویسنده خود در حال بیان داستان زندگی نویسندة دیگری است به نام دانیال
بویایی .دانیال بویایی خود نویسندة داستانهای دیگری به نام فصل الیی ،ادامة فصل الیی
و ...در درون داستان اصلی است و عالوه بر روایت داستانهای خود ،راوی یا خوانندة
کتاب دیگری از قعر تاریخ است که نویسندة آن محمد میانجی نام دارد .نویسنده برای

نشاندادن تداخل سطوح آنتولوژیك از همان حاالت توهمی و خواب و رؤیا استفاده
کرده است (ایوبی.)1387 ،
در رمان «بازی ،مهندسی یك رمان» نیز دو سطح داستانی مشاهده میشود :سطح
اول همان داستان بازی است که نویسندة آن قاسم کشكولی است .سطح داستانی دیگر
در درون رمان شكل میگیرد به طوری که شخصیت اصلی رمان بازی نویسندهای است
که می کوشد داستانی بنویسد و حتی در طی داستانش روند انتخاب شخصیتها طرح
داستانی و روایتپردازیش را نیز برای خواننده شرح میدهد (کشكولی.)1388 ،
رمان «شب ممكن» نیز همچون دیگر آثار نامبرده برخوردار از الیههای در هم تنیدة
داستانی است .داستان اول نوشتنش در دنیای واقعی اتفاق میافتد و نویسندهاش
محمدحسن شهسواری است .در درون این داستان ،نویسندة مذکر داستان دیگری
مینویسد و در درون داستانِ نویسندة مذکر ،نویسندة مؤنث سومین الیة داستانی را
مینگارد (شهسواری.)1388 ،
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 3-3بناي تصنعي فراداستان
بازی با ترکیبها و جابه جاییهای ممكن در هر مجموعه از جمله شگردهای مورد عالقة
نویسندگان فراداستان است .نویسندگانی که این قبیل صناعات را به کار میبرند ،تحت
تأثیر این نكته قرار دارند که دنیای ما بیحساب و کتاب است (وو .)225 :1383 ،آنان با
استفاده از روشهای صوریای مانند چینشهای تایپوگرافیك در صفحه ،که به لحاظ
بصری از محتوای قصه تقلید میکند؛ آوردن فضای خالی یا صفحات خالی در درون
متن؛ تحشیه بر عمل یا روش داستاننویسی مانند پیشگفتارهای مفصل بر رمان؛
پانوشتها؛ نامه به ناشر؛ گنجاندن اسكلت یا داربست فیزیكی متن درون خود داستان یا
متن که همگی وضعیت زبانشناختی متن را تذکر میدهد (همان138 :و ،)139بر این نكته
صحه میگذارند.
اغلب فراداستاننویسان کشور ما نیز دقیقا از همین ترفندهای صوری برای نشاندادن
بنای تصنعی داستان استفاده کردهاند .کاتب بیشتر ترفندهای پاتریشیا وو را در رمان
«هیس» به کار گرفته است؛ از جمله این تمهیدات میتوان به وجود جاهای خالی در
رمان اشاره کرد که گاه به صورت سه نقطه پس از جمالت کامل میآید یا پس از
جمالت ناقص« :فكر کردم میخواهید کارت ماشین را ببینید( »...هیس)148 :1390 ،؛
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(همان 154 ،152 ،114 ،93 ،61 ،54 :و)...؛ گاه بهصورت چینهای پیاپی (همان)147:؛ گاه
) :سیبزمینیها را هم از اینجا بلند میکردی؟»
بهصورت پرانتزهای خالی« :گفتم (
(همان )200 :و گاه به صورت نقطهچینهای افقی و گنجاندن بخشی از مطالب در آنها
(همان 25-29 :و  42-43و  .)170-176 ،90-92استفادة افراطی از برخی نشانههای نگارشی
نظیر «دو نقطه» حتی در جاهایی که اصال ًاین نشانه ،مناسب به نظر نمیآید نیز از دیگر
تمهیدات تصنعی داستان است .این نشانه ،اگر چه در کل متن پراکنده است در سه
فصلی که با عنوان «حكایت سفر و شبانة یكم» نامگذاری شده است به صورت
افراطیتری به چشم میآید (همان187-227 ،5-18 :و  .)249-266تغییر فونتهای نوشتاری به
صورت خودآگاهانه نیز از دیگر تمهیدات تصنعی رمان هیس است به طوری که تقریباً
چهار فونت مختلف در اثر مشاهده میشود که از جمله میتوان به تغییر فونت اصلی در
صفحات 162-165 ،135-143 ،95-103 ،90-92 ،26-54 :و  ...اشاره کرد.
تحشیه نویسی در رمان نیز به شكل پیوستهایی در پایان داستان مشاهده میشود که
ژانرهای مختلف از خاطرهنویسی گرفته تا متون علمی و فلسفی در آن قرار دارد؛
پیوستهایی که ارتباط آنها با داستان بسیار ضعیف است و تنها موجبات آمیختگی متون
علمی و فلسفی را با متن داستانی فراهم میکند (جعفریکمانگر.)48 :1396 ،
در رمان «بیوتن» نیز بازیهای شكلی و چاپی به همان شكل یاد شده در جایجای
داستان مشاهده میشود؛ ازجمله میتوان به گذاشتن نشانه دالر در بسیاری از صفحات
داستان (امیرخانی 24 ،23 ،19 ،15 ،13 ،8 :1387 ،و )...یا گذاشتن نشانة سجدة واجب در
گوشة برخی از صفحات داستان (همان 163 ،148،101،116 ،83 :و )...برای نشاندادن تقابل
دو نیمة سنتی و مدرن ارمیا اشاره کرد ،جدانویسی افراطی ،گذاشتن صفحات خالی یا
نیمهخالی میان داستان (همان )50 ،49 ،27و ...نیز از دیگر نشانههای تقلید خودآگاهانة
امیرخانی از فراداستانهای غربی است.
در رمان «صورتكهای تسلیم» نیز تمهیدات تایپوگرافیك با تغییر فونت و اندازه
و بیتوجهی به نشانههای نگارشی در جاهای مختلف کتاب مشاهده میشود .همچنین
از دیگر تمهیدات تصنعی نشاندادن داستان نظیر پانوشت (ر.ک )106 .و تحشیه بر عمل یا
روش داستاننویسی نیز بارها استفاده شده است« :قدری شرمآور است اما حقایق
شرمآور را نیز باید گفت :امروز ،ما داستاننویسان این طرف دنیا و کشورهایی که هم

ردیف ما هستند شدهایم ملعبة ذهن ملنگ و تازهجوی تئوری پردازان اروپا و امریكا و از
ما بهتران عوالم دیگر( »...ایوبی)236 :1387 ،؛ (همان 280-241 ،240 ،239 ،238 ،237 ،24 :و.)...
در رمان بازی نیز این امر با تصنع هر چه تمامتر با تایپ برخی از قسمتهای داستان
بهصورت مورب یا نوشتن پشت هم به شكل فهرستوار مشاهده میشود .بیتوجهی به
نشانه های سجاوندی از دیگر تمهیدات ساختاری است که به شیوة دیگر
فراداستان نویسان ،توسط کشكولی به کار گرفته شده است .ترفند دیگر تحشیه بر عمل
رماننویسی است که با گنجاندن یادداشتهای راوی در جایجای متن به چشم میآید
(کشكولی28 :1388 ،و 29و .)...کشكولی تصاویری را نیز وارد داستان میکند؛ از جمله خط
ممتد و رقصان نوار قلب و به توصیف و تجزیه و تحلیل آن میپردازد (همان )64 :یا
تصویری گنگ و مبهم از قهوهخانة بینراهی (همان )69 :ارائه میکند که به ما امكان
میدهد این قهوهخانه را از دریچة ذهن متوهم و کابوس زدة راوی ببینیم.
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 4-3نام گذاريهاي دلبخواهي
ویژگی دیگری که پاتریشیا وو در بررسی رمانهای فراداستانی غربی به آن اشاره کرده،
تمهید نامگذاری در این نوع از داستانهاست .در داستان سنتی نامگذاری برای این به کار
می رفت که نشان داده شود هیچ تفاوتی بین نام و چیز نامیده شده وجود ندارد؛ ولی در
فراداستان با نامگذاریهای بیقاعده و دلبخواهی قصد دارند نشان دهند که نامها میتواند
همانگونه که ارجاع میدهد ،توصیف نیز بكند؛ حتی گاه شخصیتها به گونهای نامیده
می شوند که این نام به نوعی صفتشان نیز هست؛ مانند بیلی پیلگریم (زائر) در رمان ونه
گوت ،وات (چه چیز) و کرپ (آشغال) در آثار بكت و . ...این نوع نامگذاری در
فراداستان دقیقاً بر عكس رمانهای سنتی قرن هجدهم برای از هم گسستن پیوندهای
مرسوم میان جهان داستانی و واقعی است (وو134 :1390 ،و .)135جسی متس در مقالهای
با عنوان «رمان پستمدرن غنی شدن رمان مدرن» دربارة شخصیتپردازی در رمانهای
پستمدرن می گوید :در برخی از رمانهای پسامدرن شخصیتها حتی اسم کاملی ندارند.
نام شخصیتها به حرف اول نام کوچك و نام خانوادگیشان محدود میشود تا نشان دهد
که هویت انسانها فاقد هرگونه شالودهای است (متس )230 :1389 ،و این ناشی از مفاهیم
و تصوراتی است که به جای هویت انسان معاصر نشسته است و تصویری مات ،متكثر
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بیتاب بود بهروز تو که نمیخواهی فامیلش را هم بگویم؟ نباید بگویم ،او به من
تنها به من اطمینان کرده ،برای تو چه فرق میکند؟ کافی است بدانی بهروز الف
است .میتوانی با الف فامیلی هم بسازی مثالً بهروز ایمانی یا اردستانی ،این
قشنگتر است نه؟ بهروز اردستانی ،باشد؟ (ایوبی.)8 :1387 ،
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و غیرقابلشناخت از وی ارائه میکند .همچنین این نوع نامگذاری را میتوان ناشی از
جدی نگرفتن شخصیتها به منزلة اشخاص واقعی دانست که نام دارند.
نویسندگان مورد بحث ما در رمانهای مورد بررسی در نامگذاری شخصیتها ،بیشتر
روال فراداستانهای غربی را مورد تقلید قرار دادهاند.
نامگذاری شخصیتی به نام «جهان شاه» در رمان «هیس» نوعی نامگذاری تعمدی و
توصیفی شخصیت است؛ چراکه رفتارهای او در کشتن زنان به رفتار شاه جهان هزار و
یك شب بیشباهت نیست و این نام برای بازنمایی ویژگیهای شخصیت ،تعمدا انتخاب
شده است (کاتب.)1382 :
نامگذاری در رمان «کتاب اعتیاد» نیز به شكلی است که بیشتر شخصیتها نام
مشخصی ندارند و بر اساس شغل و حرفهشان شناخته میشوند؛ مانند روانكاو ،شهردار،
مواد فروش ،فال فروش و ...حتی نام پسرکی سیاهپوست با توجه به رنگ پوستش قهوه
گذاشته شده است .بعضی از نامها هرگز در بیرون شنیده نشده است و در واقع آناگرام
نام نویسنده هستند مانند راشه قوافی ،هرشیا و( ...وقفیپور.)1381 ،
همین ترفند در رمان «بیوتن» نیز دقیقا مطابق دو اثر نامبرده و رمانهای فراداستانی
ونه گوت و بكت انجام شده است؛ بهعنوان مثال نامگذاری برای شخصیتهای مادیتر که
هویتشان را در کشور بیگانه از یاد بردهاند ،مطابق شخصیتشان انجام میشود .خشی که
فردی بسیار پولپرست است در داستان کشی خوانده میشود که برگرفته از واژة Cash
است (امیرخانی )182 :1387 ،یا جیسن که نام اصلیش جاسم است ،به عنوان شخصیتی
دینگریز همانگونه که هویت دینی خو را از دست میدهد ،نام خود را نیز از دست
میدهد و نامش به نام بیگانه تبدیل میشود (همان148 :و.)...
ایوبی دقیقا این تمهید را در همان ابتدای داستان «صورتكهای تسلیم» با یاد کردن
از فردی به نام «بهروز الف» به کار میگیرد .نویسنده مطابق نظر جسی متس از تكمیل
نام بهروز خودداری میکند و آن را نشانة رازداری میداند و برای گذاشتن نام فامیل
برای بهروز با خواننده تبانی میکند:

همین تمهید در جاهای دیگر داستان نیز مشاهده میشود؛ از جمله در داستان از دو
زن یاد می شود تحت عنوان زن اول و زن دوم .نامگذاری این دو زن در داستان،
قابلتأمل و تشكیكپذیر است« :زن اول که باید نامش ثریا باشد یا هر نام دیگری که با
ث یا ص یا سین شروع بشود» (همان .)262 :زن دوم نیز که با نامگذاریای کافكایی «ف»
خوانده می شود ،بارها نامهای مختلفی چون فهیمه ،فرزانه ،فوزیه ،فریده ،فری ،فم و...
نیز با شك و تردید به او نسبت داده میشود (همان148 :و.)242
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 3-5نقيضه يا پارودي
به اعتقاد پاتریشیا وو «نقیضه نوعی سخرة ادبی است که فرم یا ویژگی سبكی اثر برتر را
کسب میکند؛ لیكن جانشین موضوع یا محتوای بیگانه میشود .نویسندة نقیضهپرداز تا
آنجا که ممكن است از قراردادهای فرمال اثر تقلیدی کامل میکند .هم در سبك هم در
نثر ،ضرباهنگ و کلمات خاص متن» (وو .)98 :1390 ،در نقیضهپردازی تمهیدات ظاهراً
منسوخ که به سطح ادبیات عامهپسند منتقل شده است ،در بافت و زمینهای نو و غالبا
ناهمسان تكرار میشود و عملكرد دیگرگونه مییابد .هر چند این ویژگی بین
نویسندگان مورد بح ث ما خیلی پر رنگ نیست ،سعی شده است از این شیوه نیز غافل
نمانند و کم و بیش در برخی از این آثار این ویژگی نیز مشاهده میشود.
در رمان «هیس» در فصلی که نویسنده پیشنهاد به نخواندنش میکند و در نقطهچین
قرار دارد ،سبك نویسندگی به صورت کامالً کالسیك و به شیوة متون  4و  5هجری
تغییر می کند و نویسنده با تقلیدی تمسخرآمیز از متون تفسیری فارسی به تفسیر برخی
از آیههای قرآن میپردازد (هیس.)135 – 143 :1390 ،
در رمان «کتاب اعتیاد» با تقلیدی تمسخرآمیز از مسخ کافكا رئیس دانشگاه ،سوسكی
چاق است که هر تعریفی از کافكا را ممنوع اعالم کرده است (وقفی پور.)83 :1381 ،
ایوبی در «صورتكهای تسلیم» برای ورود نقیضه به داستانش ،در کل اثر ،دو
نثرکالسیك و معاصر فارسی را در کنار هم قرار میدهد .در میانههای فصل دوم ،که
کتابی از محمد میانجی در حال قرائت است ،ناگاه نویسنده ،فضای ملموس نثر معاصر
را به نثر قرن پنجم و ششم تبدیل میکند .هر چند بیشتر ،این یادآوری ،یادآوریای از
نوع نوستالژیك است ،گاهی با رویكردی نقیضهپردازانه ،این فضا شكلی طنزآمیز به
خود می گیرد .نویسنده در متن کتابی که به محمد میانجی نسبت داده است با درافكندن
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تكههایی طنزآمیز از زبان معاصر یا جمالت و نامهایی که هیچگاه حق ورود به نثر
ادبیات کالسیك ما را نداشت ،تقلیدی تمسخرآمیز و ساختارشكنانه از نثر قرن پنجم
ارائه میکند که از جمله میتوان به این موارد اشاره کرد:
به کارگیری ترکیب کودکانة «عمو یادگار خوابی یا بیدار» در نثر کالسیك و کامالً
جدی محمد میانجی« :میگویی« :خوابم یا بیدار؟ عمو یادگار به جواب الزام دارد!»
(ایوبی.)74 :1387 ،

ترکیب تمسخرآمیز قارقار کن هراسیده برای مرغان در نثر محمد میانجی« :فصل-
مرغكی که انجیر می خورد ،منقارش کج و متفاوت است با نوک مرغان دیگر قارقار کن
هراسیده .من محمد میانجی کمر بستهام بر این مهم» (همان.)67 :
نام بردن محمد میانجی از «افسانة پرومته» در نثری که به قرن ششم هجری مربوط
است نیز از این قاعده مستثنی نیست« :هذا رسالة غربت غریب مرد مردهای که نمیداند
چند هزار سال باید در جستجوی نام و برائت خود افسانة پرومته را تكرار کند» (همان:
.)64

 3-6ماهيت وجودشناسانهي فراداستان
اصطالح ماهیت وجودشناسانة داستان به نوعی با نام برایان مك هیل 2گره خورده است.
وی با وامگیری اصطالح عنصر غالب از رمان یاکوبسن فرمالیست روسی ،این عنصر را
جزء کانونی اثر میداند و عنصر غالب در داستان پسامدرنیستی را ماهیت وجودشناسانة
آن میشمارد (مك هیل.)135 :1383 ،
به رغم اینكه نظریة جهانهای بدیل و ماهیت وجودشناسی داستان پسامدرن با برایان
مك هیل شناخته میشود پاتریشیا وو نیز این امر را ویژگی و الزمة فراداستان میداند و
معتقد است :در حالی که بیشتر مردم ،جهان روزمره را جهان حقیقی میشمارند،
نویسندگان فراداستان باور دارند که جهان کالمی داستانها تنها به واسطة متن قابل
دستیابی و از جهان روزمره متمایز است (وو)127 :1390 ،؛ بنابراین داستان خود جهانی
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در رمان «شب ممكن» از فصل دوم به بعد نویسنده به نقیضهپردازی روی میآورد و
بازی طنزآمیز عجیبی را آغاز میکند؛ بازیای که در طی آن با زبانی طنزآمیز و هجوآلود
هرگونه واقعیتی زیر سؤال میرود .به طوری که خوانندة سرگردان در بین آنچه
شخصیتها میگویند ،باقی میماند (شهسواری.)1388 ،
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دیگر است که تماماً با زبان ساخته میشود و خود اثبات کنندة وجود واقعیات و
جهانهای متكثر است؛ جهانهایی که می توان از آنها تحت عنوان جهانهای بدیل نام برد؛
جهانهایی که در چهارچوب خاص خود وجود دارند و شخصیتهای این جهانها نیز در
جهان خاص خود هستی مییابند.
برایان مك هیل معتقد است :قضایای داستانی برخالف قضایای عالم واقعی در
حالت تعلیق بین باور و ناباوری یا بودن و نبودن قرار دارند .به نظر وی در داستانهای
پسامدرنیستی دامنة مفهوم عوالم ممكن گسترش مییابد و نویسندگان پست مدرن با از
بین بردن مرز بین این عوالم موجب میشوند یك وجود در چند عالم عرض اندام کند
و رفت و آمد داشته باشد (مك هیل.)42-37 :1380 ،
وو روشهایی را که فراداستاننویسان غربی برای نشاندادن ماهیت وجودشناسانة
داستان به کار میگیرند ،عبارت میداند از :داستان در داستان ،اتصال کوتاه ،پیوند دوگانه
به کارگیری قانون احتماالت ،پایانهای چندگانه و( ...وو.)195 :1383 ،
تقریبا تمام نویسندگان فراداستانهای ایرانی برای نشاندادن بعد وجودشناسانة اثر
خود از روشهای مشابه آنچه وو از آنها یاد کرده است ،استفاده کردهاند .مهمترین شیوه،
که پیش از این در قسمت «چهارچوب شكنی» نیز از آن یاد شد ،وجود داستانهایی در
دل د استان اصلی و تداخل جهانهای داستانی در یكدیگر و حضور نویسنده و
شخصیتهای داستانی از سطوح انتولوژیك باالتر در سطوح پایینتر و برعكس است.
یكی از روشهای مهم فراداستان ،که بر ماهیت وجودشناسانة داستان میافزاید ،شیوة
«دور باطل» است .بری لوییس 3معتقد است :زمانی دور باطل در داستان اتفاق میافتد
که متن و دنیا هر دو نفوذناپذیر میشود و تمایز آنها از یكدیگر دشوار میشود .در این
هنگام دو حالت رخ میدهد :اتصال کوتاه که عبارت است از ورود نویسنده به داستان و
«پیوند دوگانه» که عبارت است از حضور شخصیتهای واقعی تاریخی در داستان (لوئیس،
.)104 :1383

هر دوی این شیوهها با روشی کامال مشابه با هم توسط فراداستاننویسان ایرانی به
کار گرفته میشود:
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پیوند دوگانه در رمان «کتاب اعتیاد» با ورود نویسندهای به نام «خوان» در داستان
اتفاق میافتد که در آپارتمان مواد فروش زندگی میکند و طبق شواهد موجود در متن،
«خوان روفلو» نویسندة مكزیكی را به یاد میآورد (کتاب اعتیاد.)1381 :
در رمان «صورتكهای تسلیم» ،پیوند دوگانه با حضور مردی از قعر تاریخ به وقوع
میپیوندد .مردی به نام محمد میانجی یا عینالقضات همدانی که در سال  525هجری
مقتول شده است؛ اما در داستان به صورت روحی سرگردان وجود دارد که در آستانة
نابودی کامل است و بعد از نهصد و چند سال با کت و شلوار و کراوات ظاهر میشود
(ایوبی.)45 ،34 :1387 ،

 157 ،156 ، 143 ،93 ،82 ،69 ،57 ،46 ،13و)...

اصطالح دیگر بری لوئیس اتصال کوتاه است .برایان مك هیل اتصال کوتاه را ورود
نویسنده به داستان و دخالتهای گاه و بیگاه او در متن داستانی و در مقابل شخصیتهایش
میداند؛ نفوذی که هرگز رخ نمیدهد و مؤلف تنها وانمود میکند که سد هستیشناختی
بین خود و جهان داستانی را شكسته است (مك هیل.)489 :1392 ،
حضور نویسنده در داستان و در کنار دیگر شخصیتهای داستانی ،نقد و تحلیل
داستان توسط خودش و  ...از مواردی است که در همة فراداستانهای ایرانی راه یافته
است
این ترفند را میتوان بعد از شیوة داستان در داستان از مهمترین روشهای پرکاربرد
در فراداستانهای ایرانی به شمار آورد .در رمان «هیس» این ترفند بارها به کار گرفته
شده است و نویسنده در حالتهای مختلف به متن وارد میشود و در روند خوانش و
پیشبرد داستان به کمك خوانندگانش میشتابد:
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در رمان «شب ممكن» نیز حضور بسیاری از شخصیتهای واقعی در داستان مشاهده
میشود؛ هر چند این شخصیتها وارد جهان داستانی نمیشوند و با شخصیتهای خیالی
داستان همراه نمیشوند .در واقع نویسنده سعی کرده است پیوند دوگانه را برای
باالبردن ماهیت وجودشناسانة داستان به کار بگیرد؛ اما موفق نشده است رابطة
هستی شناسی بین جهانهای داستانی و واقعی برقرار کند :کوندرا ،گراهام گرین،
محمدرضا گلزار ،علیرضا نیكبختواحدی ،محسن چاووشی ،فروغ فرخزاد ،مؤذنزاده،
شهریار مندنیپور ،ابوتراب خسروی ،مطهری ،شریعتی ،شایگان ،طباطبایی،
داستایووسكی ،تولستوی ،پائولو کوییلیو ،هوسرل ،باختین ،بارت و( ...شهسواری:1388 ،

فرض کن من همان شاه جهان هزار و یك شب هستم .زنم بهم خیانت کرده و من
به خاطر آن  17زن را کشتهام و حاال به دنبال یك نفر قصهگو از تو افسانهها زدهام
بیرون .نمیارزد بنشینی به حرفهایم گوش کنی؟ (هیس)55 ،؛ (همان،90-92 ،87-56 :
 196 ،166 ،133 ،113،105و.)...

در رمان «کتاب اعتیاد» نیز شهریار وقفیپور با استفاده از آناگرام اسم خودش یعنی
«راشه قوافی» وارد دنیای داستان خود میشود و از دید دیگر شخصیتها مورد تحلیل
قرار میگیرد؛ بهعنوان مثال عادل وقتی از آثار قوافی نام میبرد به آثاری نظیر «ده مرده»
و «جشن زنکشی» اشاره میکند (وقفیپور83 :1381 ،و )101که از آثار شهریار وقفیپور
است که مورد نخست اجازة چاپ پیدا نكرد و دومی در سال  1381توسط نشر نیم
نگاه منتشر شد .در داستان ،نقدهای مفصلی توسط عادل بر چگونگی بیان وقفیپور و
چگونگی داستانها ارائه میشود .در نیمة دوم داستان ،دوباره شهریار وقفیپور با آناگرام
نام کوچكش به صورت هرشیا ،یكی از شخصیتهای داستانش ،وارد رمان میشود و
تحلیلهایی از آثار خودش و دیگر شخصیتهای داستان مانند عادل ،ارائه میکند (همان،95 :
 105 ، 98 ،97 ،96و.)...
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در «صورتكهای تسلیم» نویسنده اتصال کوتاه را با روشهای معمول دیگر
فراداستاننویسان انجام میدهد؛ مانند سخن گفتن مستقیم نویسنده با خوانندگان:
« عوض کردن سرم هم قابل گفتن نیست پس تا فصل بعد به این دو تعلیق داستانی فكر
کنید سرگرم کنندهتر از عوض کردن سرم و کثافتبازی دمر خوابیدن و نیشهای
چندگانهی سرنك را تحمل کردن نیست؟» (ایوبی)106-105 :1387 ،؛ (همان،104 ،90 ،64 :
 105و  236- 280و )...یا ورود نویسنده به داستان و اظهارنظر دربارة فرایند ساخت
داستان:
فكرش را بكنید مثالً «پنه لوپة معروف» ،همسر اولیس به هومر یا هر دانای کل یا
محدودی قول داده باشد؛ برای سر کار گذاشتن خواستگاران سمج در طول آن همه
سال ...سادهترین تصورش تغییر خط داستانی است و لطمهای که به زیبایی و
شاعرانگی داستان می خورد .دانیال با من و داستان داستانم چنین کرده یا تقریباً
چنین کاری کرده است .محمد میانجی و دیگران ذرهای از مسیر منحرف نشدند یا
اگر شده باشند ،خواهید دید عنصر اصلی داستان یعنی بویایی باعث و بانی این

نگاه انتقادي به نگارش خودآگاهانه و تکنيک زده در فراداستانهاي فارسي
گژمژ شدنها بوده .حتی آدمهای ناباب الحق سعی نكردهاند بیراه بروند( ...همان:
)239؛ (همان)264 ،263 ،242 ،241 ،240 ،10 :

یا با ورود نویسنده و نقد مستقیم نویسنده از داستان مانند «امروز ،ما داستاننویسان
این طرف دنیا و کشورهایی که همردیف ما هستند ،شدهایم ملعبة ذهن ملنگ و
تازهجوی تئوری پردازان اروپا و امریكا و از ما بهتران عوالم دیگر( »...همان237 :و)238؛
(همان 280 ،234 ،242 ،158 ،105 ،102 :و.)...

(همان 86 ،82 :و.)...

در رمان «شب ممكن» نویسندة زن از الیة هستیشناسی سوم با هر سه شخصیت
یعنی مازیار ،هاله و سمیرا از طریق ایمیل و مالقات حضوری ارتباط برقرار میکند .هاله
یكی از شخصیتهای داستان به نویسنده مینویسد« :خود شما در فصل دوم رمانتان برای
اینكه دل مرا (در واقع دل شخصیت خودتان را) به دست بیاورید ،از چشمهای باهوشم
حرف زدید» (شهسواری)86 :1388 ،؛ (همان 143 ، 59 ،58 ،50 :و.)...
از دیگر روشهای وجودشناسانهای که عمدتا توسط فراداستاننویسان به کار گرفته
میشد ،نشاندادن سرکشی و خودمختاری شخصیت داستانی در مقابل خالقش یعنی
نویسندة داستان است .وو اذعان میکند شخصیتهای داستانی هیچگونه هویتی خارج از
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در رمان «بیوتن» نیز حضور مستقیم نویسنده در جایجای داستان بهشدت مشهود
است .هر چند امیرخانی نتوانسته است بدین طریق پرسشهای هستیشناسی را در ذهن
خواننده ایجاد کند با تقلید از ظاهر کار فراداستاننویسان غربی با جمالتی همچون
نویسنده مینویسد یا نویسنده میگوید وارد داستان میشود و با ترفند یا به نشاندادن
افكار و دیدگاههای خودش میپردازد (امیرخانی )445 :1387،یا به توضیح و انتقاد از
داستان دست میزند« :نویسنده مینویسد :قصه یعنی هر چیزی به جز این پرت و
پالهایی که نوشتم» (امیرخانی)16 ،؛ (همان.)110 :
در رمان «بازی ،مهندسی یك رمان»  ،اتصال جهان داستانی و جهان واقعی با یكی
شدن شخصیت اصلی داستان یعنی «نویسنده» و قاسم کشكولی اتفاق میافتد .داستان
این را با نشانههایی به ما میفهماند؛ از تشابه اسمی بین نویسندة دو سطح داستان گرفته
تا محل تولدشان .قاسم کشكولی خود به عنوان یك شخصیت داستانی در رمان خود
حضور مییابد و روند خلق رمان را برای خوانندگانش شرح میدهد (کشكولی:1388 ،
 )52و حتی در جاهایی مخاطبان را نیز وارد داستان و به عبارتی وارد بازی خود میکند

نوشته ندارند؛ هر چند درون نوشته هم هویتی ندارند .یكی از راهبردهای فراداستانی
نمایش شخصیتهایی است که از این وضعیت خود آگاهند و به همین دلیل توجهات را
به ناسازة داستانی خلق یا توصیف معطوف میکنند (وو.)173 :1390 ،
این ترفند وجودشناسانه نیز در بسیاری از فراداستانهای فارسی به کار گرفته شده
است .سرکشی در م قابل نویسنده ،یكی از ویژگیهای بارز بسیاری از شخصیتهای رمان
«هیس» است:
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جهانشاه گفت ..." :اگر مرا میخواهی بیاوری راست و روراست به آنها بگو می-
خواهم اینجا از فالنی بگویم .برای اینكه مطلبم بدون او جا نمیافتد .دیگران را
کاری ندارم اما حق نداری سر من از این بازیها در بیاوری .من میدانم تو قصد
داری  30جا به بهانة خون این و آن یاد من بیفتی و از من بگویی .دوست ندارم
این جوری مرا تكهتكه کنی ،چون فكر میکنم ارزشش را نداشتهام ...اگر میخواهی
من هی نیایم حرف بزنم خودت مثل بچة آدم بگو به آنها .بگو مهم هستم .بگو یك
تكه گنده از مطلبت ...حق نداری حرفهایی را که اینجا میزنم حذف کنی .باید همه
را بیاوری تا کلمة آخرش را".
"عیبی که ندارد حرفهایت را زیر صفحه بزنم؟"
جهانشاه گفت« :چرا زیرنویس ،این همه جا هست اینجا الحمدهلل»
(کاتب.)29 :1390،

ایوبی در «صورتكهای تسلیم» نیز برای نشاندادن سرکشی شخصیتهای داستانی در
جایجای رمان از خودمختاری شخصیت داستانیش مینالد:
«خودم دانیال بویایی را ساختهام( .چگونه؟ شاید بگویم!) اما حاال توی هفتاد سالگی
یك موجود مستقل است( »...ایوبی)13 :1387 ،؛ (همان  262 ،242 ،105 ،15و.)...
در رمان «بازی ،مهندسی یك رمان» شخصیتها بدون توجه به خالق خود داستان را
به پیش می برند .این شخصیتها اطالعاتی دارند که کشكولی خود از آنها بیخبر است:
«ما مدتهاست که سر هما بازی میکنیم ،جناب نویسنده! عجیب است که شما این را
نمیدانید؟» (کشكولی)29 :1387 ،
«تو مثل اینكه محكومی با شخصیتهای خودت زندگی کنی .عاقبت یكی از
شخصیتهایت تو را خواهد کشت» (همان .)17

نگاه انتقادي به نگارش خودآگاهانه و تکنيک زده در فراداستانهاي فارسي

در رمان «شب ممكن» شخصیتها نه تنها بر نویسنده تسلط کافی دارند و برایش
تعیین تكلیف میکنند و داستان را آنگونه که میخواهند دستخوش تغییر و تحول
میکنند ،بلكه نویسنده را متهم میکنند که چیزی نمیداند و خیلی خوب همه چیز را در
رمانش عوض کرده است .در فصل شب شروع مازیار نامة مفصلی به نویسنده
مینویسد و به تصحیح آنچه توسط نویسنده روایت شده میپردازد« .خواننده بدون
شك فكر میکند که داری فضلفروشی میکنی که بیتعارف حال به هم زن است»
(شهسواری)58 :1387 ،؛ (همان 148 ،92 ،91 ،88 ،59 :و.)...
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از دیگر ویژگیهایی که پاتریشیا وو آن را راهی برای نشاندادن ماهیت وجودشناسانة
فراداستان می داند به کار گیری قانون احتماالت و مثالً ارائة چندین پایان برای داستان
است تا خواننده به دلخواه یكی را برگزیند .تعدد فرجامها قطعیت وجودشناسی را زیر
سؤال می برد .با فرجامهای متفاوت دنیاهای متفاوتی در اختیار خواننده قرار داده
میشود .پاتریشیا وو میگوید« :داستانها آغاز و پایان ندارد .آدمی برههای از تجربه را
دلبخواهانه برمیگزیند تا از آنجا به گذشته یا آینده بنگرد» (وو .)195 :1383 ،به اعتقاد
دیوید الج در داستانهای پستمدرن با وجود یك پیرنگ واحد ،بدیلهای متفاوت روایتی
شكل میگیرد و هر کدام جداگانه گسترش داده میشود؛ در نتیجه عدمقطعیت و تناقض
شدیدی بر متن مستولی میشود (الج164 :1389 :و .)165وی معتقد است در این دست از
رمانها به فرجامهای چندگانه ،کاذب ،تصنعی و یا تقلید تمسخرآمیز از فرجام
برمیخوریم (همان.)154 :
بر همین اساس نویسندگان فراداستانهای فارسی به طور کامال تصنعی سعی بر ارائة
پایانهای چندگانه برای آثار خود دارند .به غیر از رمان «کتاب اعتیاد» ،که با پایان باز و
حتی جملة نیمهتمام پایان می یابد ،دیگر رمانهای مورد بحث ما از این قاعده نیز مستثنی
نیست.
در رمان «هیس» فرجام تصنعی در داستان به صورت پایانهای چندگانه برای
داستانهای اصلی یا داستانهای موجود در داستان اصلی نمود مییابد؛ به عنوان مثال:
چگونگی مرگ مجید با نظریات متفاوت آمیخته است به طوری که هم میشود
خودکشی را برای فرجام زندگیش در نظر گرفت و هم تصادف را (کاتب:1390 ،
167و .)185فرجام سرکار با قطعیت بیان نمی شود و چند سرانجام ،که همه آمیخته با
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شك و تردید است ،برایش در نظر گرفته میشود :یكی اعزام به مأموریتی بیبازگشت،
دیگری بیماری و سدیگر خودکشی (همان15 ،9 :و  .)185در بخشهای پایانی داستان نیز
پیش از پیوستها اگرچه همچنان جریان روایت به دست سرکار است ،جمالت نهایی
طوری رقم میخورد که به نوعی میتوان آن را به مرگ سرکار تعبیر کرد« :جای
پوتینهایم روی برف نبود :خیلی وقت بود جای پوتینهایم دیگر روی برف نمیماند»
(همان )266 :و با این جمالت نه می توان دقیقاً به زنده ماندن او حكم کرد و نه به مرگ
او و اینكه اگر مرده است این مرگ در کجای داستان اتفاق افتاده و از چه بخشی از
داستان روایتهای پس از مرگ اوست.
فرجام در رمان «صورتكهای تسلیم» نیز به روش فراداستانی ،فرجامی غیرقطعی و
چندگانه است .وجود روایات متعدد با ابعاد وجودشناسی متفاوت پایانهای متفاوتی را
در اختیار خواننده قرار می دهد .هم پایان داستان و هم پایان سرنوشت شخصیتها در
جاهای مختلف رمان با یكدیگر در تعارض است و پایانهای متفاوتی برای زندگی
دانیال به عنوان شخصیت اصلی در نظر گرفته میشود (ایوبی)263 :1387 ،؛ گاهی تا آخر
عمر مجرد خوانده میشود و گاهی دارای زن و فرزند (همان29 :و)30؛ (همان)263 :1387 ،؛
(همان)242 :؛ حتی دالیل متفاوتی برای ازدواج نكردنش نیز در داستان ارائه میشود
(همان)262 -243 :؛ (همان.)235 :
از طرفی داستانهای خود دانیال در الیههای وجودشناسانة پایینتر نیز داستانهایی
فرجامدار یا تك فرجام نیست .داستان دوم دانیال بویایی با چند پایان به اتمام میرسد:
این بار داستانت را چنین به پایان رساندهای ،مرد قهرمانت ابتدا زن و دختر و
پسرش را داروی بیهوشی میخوراند ،بعد خانه را به آتش میکشد تا چنانكه تقدیر
خواسته نسل پدرانش با او به انجام برسد .بار دیگر مرد قهرمانت جالدی بیپیشینه
میگردد و زن و فرزند را تكهتكه میکند آنگاه توی وان حمام ،رگ دستها و پاها
میگشاید و چشم بر هم مینهد( ...همان159 :و.)160

نویسنده در رمان «بیوتن» با تصنعیترین حالت ممكن پنج فرجام به خواننده معرفی
میکند و از خواننده می خواهد یكی از آنها را برگزیند و سپس خودش به نقد وضعیت
حاضر میپردازد و داستان را با قطعیت تمام به پایان میرساند (امیرخانی-108 :1387 ،
.)110

نگاه انتقادي به نگارش خودآگاهانه و تکنيک زده در فراداستانهاي فارسي

در رمان «بازی ،مهندسی یك رمان» نیز تقلید تمسخرآمیز از فرجام صورت میگیرد.
در پایان ،زندگی نویسنده با داستانش میآمیزد و چهارچوبی که داستان را از واقعیت
متمایز میکند ،چنان فرو میریزد که رمان عین زندگی میشود و زندگی عین رمان به
طوری که تشخیص اینها از هم غیر ممكن میشود (وقفیپور.)1388 ،
در «شب ممكن» نیز به طور واضح گزینهای به عنوان فرجام در داستان مشاهده
نمی شود بلكه با ارائة روایتهای متعدد فرجامهای چندگانه پیش روی مخاطب قرار
میگیرد تا خواننده به دلخواه یكی را برگزیند .در این رمان سه فرجام برای شخصیتهای
رمان ،مازیار ،هاله و سمیرا در نظر گرفته میشود که جریان روایت به دست هر کدام از
آنها که میافتد دو شخصیت دیگر در روایتش کشته میشوند (شهسواری،82 :1388 ،
.)141،145

 .4نتيجهگيري
اگرچه بینظمی و عدم انسجام از ویژگیهای اساسی پستمدرنیسم است ،زمانی داستان
در مقولة پسامدرنیسم میگنجد که بینظمی آن برخاسته از روایتی ناخودآگاهانه و
شیزوفرن باشد نه تقلید و تبعیت .زمانی این عدم انسجام ،پسامدرنیستی است که
پیچیدگی مفرط داستان ،ناخودآگاهانه باشد نه سر فرود آوردن به شیوههای از پیش
نگاشته شدهای که به پیچیدگی داستان منجر میشود .پژوهش با بررسی فراداستانهای
ایرانی ،جریان فراداستاننویسی کشور را مورد انتقاد قرار میدهد و به این نتیجه دست
مییابد که آثاری که تحت عنوان فراداستان در کشورمان شناخته شده است ،آثاری با
روشهای مشابه و مضمونهای گوناگون است که تحت تأثیر فراداستانهای امریكایی و
اروپایی و گفتمان ترجمه برای نشاندادن خودآگاهی اثر ،ناخودآگاهی پسامدرنیستی را
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اگر چه روشهای فراداستان به تمام آنچه گفته شد ،محدود نمیشود ،اما آنچه در این
آثار مورد بررسی قرار گرفت ،مهمترین مواردی بوده است که فراداستاننویسان غربی
برای اولویت دادن به زبان ،نشاندادن بازیبودگی و بنای تصنعی داستان به کار گرفتند و
نویسندگان کشورمان نیز خودآگاهانه با به کارگیری همان ویژگیها به خلق آثار
فراداستانی دست زدند .بیتوجه به این که با این کار خود ،ماهیت ناخودآگاهانة
فراداستان را زیر سؤال می برند و نگارش مكانیكی و فراداستان تصنعی جای فراداستان
به معنای واقعی خود را میگیرد که برمبنای عدم تعین پایهریزی شده است.

زیر سؤال میبرند و به نگارش مكانیكی روی میآورند .این پژوهش نشان میدهد عدم
انسجام و عدم قطعیتی که بر داستان سایه افكنده است ،ناشی از عدم انسجام ذاتی و تن
در دادن خودآگاهانه به براندازی نظامهای موجود نیست؛ بلكه اتفاقا این داستانها بر
مبنای نظم منطقیای نگاشته شده است که پیروی از شگردهای از پیش تعیین شده
تحت عنوان شگردهای فراداستان است؛ به عبارتی فراداستاننویسان کشور ما از نظر
تكنیكی هیچ کاری در مورد داستان انجام ندادند و با روشها و ترفندهای ثابت به تولید
محتواهای داستانی متفاوت پرداختهاند.
پينوشت
1. Leslie Fiedler
2. Brian McHale
3.Barry Lewis
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از جمله مباحث علم معانی ،مواردی است که خبر با اغراض بالغی به انشا تبدیل میشود.
یكی از این موارد ،کاربرد فعل خواستن در بیان خبر است .این فعل هنگامی که در جملة
خبری به کار میرود در بیشتر موارد ،خبر را به انشای طلبی تبدیل میکند و ابزاری میشود
برای انتقال مفهوم تمنی و ترجی .چنین کارکردی در برخی موارد قطعی است و امكان دارد که
دربارة آن حكمی بالغی صادر و به قاعدهای از قواعد علم معانی تبدیل شود .در برخی دیگر از
موارد چنین نیست و به اقتضای حال گوینده بستگی دارد .این مقاله بر آن است این موارد را
بررسی ،و از درون آنها قاعدهای نو استخراج کند؛ بدین منظور پس از بیان کلیاتی دربارة خبر و
انشا با رویكردی تحلیلی -تطبیقی ،ویژگیهای فعل خواستن را در دستور زبان فارسی ارزیابی،
و عملكرد آن را از دیدگاه معانی بررسی کند و در ادامه با روش توصیفی ـ تحلیلی به تأیید این
کارکرد از طریق زبان حافظ بپردازد .این پژوهش عالوه بر تبیین قاعدهای بالغی ،نكتهای نو در
قاعدههای دستوری زبان فارسی بازشناسی میکند و فعل تابعپذیر خواستن را از عوامل
التزامیسازی میشمرد که میتواند وجه خبری فعل مستقبل را به وجه التزامی تبدیل کند.

 .1مقدمه
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«از جمالت خبری برای اغراض دیگری هم استفاده میشود که در علم معانی مورد
بررسی قرار میگیرد؛ یعنی گاهی مقاصد دیگری ،وظیفة اصلی یعنی اخبار را
تحتالشعاع خود قرار میدهد» (شمیسا )81 :1393 ،و بسیاری از جمالت خبری در معانی
مجازی خود به انشا تبدیل میشود .این معانی ثانوی گاه از طریق الفاظ و ادات خاصی
القا میشود که از دید علم معانی قید به شمار میرود و جمله را به مفاهیم مخصوصی
مقید میکند .یكی از الفاظی که چنین کارکردی بر عهده دارد ولی تاکنون در علم معانی
مطرح و بررسی نشده ،فعل خواستن است .با دقت و ژرفنگری در زبان فارسی و
ادبیات آن میتوان کارکرد لفظی و معنایی این فعل را دریافت و تأثیر آن را بر مفهوم
کل جمله از جهت القای مقاصد ثانوی ،ارزیابی کرد.
این مقاله کوشیده است به این پرسش پاسخ دهد که کارکرد فعل خواستن از دیدگاه
1
علم معانی چیست و اغراضی که از طریق ویژگی دستوری و معانی حقیقی و کارکردی
این فعل تأمین و منتقل میشود کدام است .بنابراین پژوهش بر اساس این فرضیه شكل
گرفته که فعل خواستن کارکرد مخصوصی از دیدگاه معانی دارد و اغراض و مفاهیم
مخصوصی را با خود حمل می کند .بخشی از این اغراض و مفاهیم با معنای اولیة فعل
خواستن انتقال مییابد؛ بدین صورت که بار معنایی این فعل ،پیشفرض خاصی در ذهن
مخاطب ایجاد میکند که به معنای دستوری آن متصل است و پیشفرض دستوری نامیده
میشود (نك :وفایی و آقابابایی )84 :1395 ،و درواقع همان موارد کاربرد و مفاهیم این فعل
در دستور زبان است که بررسی آن بیشتر در حوزة علم معنیشناسی قرار دارد؛ هرچند
این قبیل مفاهیم در علم معانی سنتی نیز بررسی ،و جزو معانی ثانویه قلمداد میشود.
بخشی دیگر معانی ثانویهای است که از طریق معنای کارکردی فعل خواستن و در کنار
دیگر عناصر جمله ،قصد و نیت ضمنی گوینده را انتقال میدهد و جزو اغراضی قرار
میگیرد که موضوع اصلی علم معانی و از نوع الزم حكم و الزم فایدة خبر است .البته
این قبیل معانی ثانویه نیز در جملة دارای فعل خواستن مبتنی بر پیشفرضی است که به
معنای صریح فعل خواستن و معانی دستوری آن متصل و مرتبط است.
برای شناسایی و تعریف فعل خواستن به عنوان یكی از ادات تمنی و ترجی در علم
معانی فارسی ،تب یین جایگاه و عملكرد دستوری این فعل و انطباق موارد کاربرد آن با

کارکرد فعل خواستن در انتقال مفهوم تمني و ترجي

 .2خبر و انشا در علم معاني
خبر جمله ای است که راست و دروغ ،هر دو را برتابد؛ یعنی بالقوه یا ذاتاً محتمل صدق
وکذب باشد و بتوان آن را اثبات یا رد کرد؛ اما انشا جملهای است که در گوهر و
سرشت خویش آن چنان باشد که راست و دروغ را برنتابد؛ یعنی جملهای که محتمل
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نحو و بالغت عربی ضروری و ناگزیر است؛ چراکه علم معانی درواقع علم به اغراض
نحو است (نك :همایی )87 :1370 ،و بالغت فارسی نیز بر پایة بالغت عربی بنا شده و
خاستگاه مبحث تمنی و ترجی ،درواقع بالغت عربی است .از این رو تحقیق ابتدا
مباحث بالغی مرتبط را تحت عناوینی کلی یادآوری و جایگاه آنها را در بالغت فارسی
بررسی می کند؛ سپس ویژگیهای دستوری فعل خواستن را ارزیابی ،نكاتی تازه را از
درون این تحلیلها استخراج ،و به ساحت دستور زبان فارسی عرضه میکند .پس از
تطبیق ویژگیهای نحوی و بالغی فعل خواستن با مواردی مشابه از نحو و بالغت عربی
به تبیین کارکرد این فعل از دیدگاه معانی میپردازد و با این تمهیدات ،پرسش محوری
پژوهش را پاسخ میدهد.
دومین فرضیة پژوهش با اذعان به چیرگی و تسلط حافظ بر فصاحت و بالغت
فارسی و عربی ،این است که زبان حافظ توان تبیین مسألة بالغی پژوهش را دارا و از
این دید قابل اتكاست .بنابراین در ادامة بحث ،شواهدی از زبان حافظ برمیگزیند و با
روشی توصیفی ـ تحلیلی ،کیفیت بهکارگیری فعل خواستن را در تبدیل خبر به انشا و
انتقال مفهوم ترجی و اشفاق در زبان حافظ تشریح میکند با این هدف که از طریق
زبان حافظ ،دستاورد پژوهش یعنی عملكردهای دستوری -بالغی فعل خواستن در زبان
و ادبیات فارسی را تبیین و تأیید کند.
در حوزة تأثیر و تأثر دستور زبان و علم معانی و نیز در حوزة تطبیق نحو و بالغت
فارسی و عربی ،که با بخشی از پژوهش ارتباط دارد ،آثاری چند به رشتة تحریر درآمده
است؛ اما در هیچ یك از این آثار ،موضوع این مقاله مطرح و بررسی نشده است؛ از
جملة این پژوهشها میتوان به این آثار اشاره کرد« :علم معانی و دستور زبان فارسی»
(وفایی و آقابابایی)1395 ،؛ «برابرهای دستوری در عربی و فارسی» (طبیبیان)1387 ،؛
«برابرهای علوم بالغت در فارسی و عربی» (طبیبیان )1392 ،و «دستور تطبیقی فارسی-
عربی» (وفایی.)1391 ،

صدق و کذب نیست (نك :کزازی 44 :1393،و 200؛ شمیسا .)85 :1393 ،دربارة معیار صدق و
کذب بین قدما سه نظر رواج داشته است .عقیدة مشهور ،صدق و کذب را مطابقت و
مخالفت کالم با واقع می داند .نظٍّام صدق و کذب را مطابقت و مخالفت کالم با اعتقاد
متكلم دانسته و جاحظ هر دو شرط را برای صدق و کذب لحاظ کرده است .از احوال
مختلف خبر و انشا در آثار بالغی ،آنچه با موضوع پژوهش ارتباط دارد ،احوال مسند و
اطالق و تقیید آن و نیز مبحث تمنی و ترجی است:
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 1-2مسند و اطالق و تقييد آن
«مسند یا گزاره ،فعل یا صفت یا حالتی است که به مسندٌالیه اسناد داده میشود»
(علویمقدم و اشرفزاده .)54 :1376،در آثار بالغی ،صفت ،مضافٌالیه ،قید ،مفعول و شرط
را قیودی دانستهاند که مسند را مقید میکند .این پژوهش صیغههایی از فعل خواستن را
بر این قیود اضافه می کند و از طریق بیان ویژگیهای این فعل در دستور زبان فارسی و
تطبیق آن با برخی از نواسخ زبان عربی به معرفی این قید میپردازد .براساس یافتههای
این پژوهش ،استفاده از صیغة مضارع فعل خواستن در ابتدای فعل مستقبل و در ساختار
جملة خبری در اغلب موارد قیدی است که فعل اصلی جمله (مسند) را از قطعیت
خارج و به مفهوم تمنی یا ترجی و یا اشفاق مقید میکند و با تحمیل این مفاهیم ثانوی،
موجب تبدیل خبر به انشا میشود .فعل ،اصلیترین قسمت گزاره (مسند) است و با
احوال مختلف ،معانی مختلفی را ایجاد و القا میکند که در علم معانی ،مواردی از این
احوال را برشمردهاند؛ اما تاکنون به کارکرد فعل خواستن در ایجاد احوال خاص مسند
اشارهای نكردهاند.
 2-2تمني و ترجي در بالغت فارسي
تمنی و ترجی یكی از مباحث انشا در علم معانی است« .تمنی ،آرزوکردن و خواستن
چیز محبوبی است که به پدیدآمدنش ،امید نمیرود و بر حصولش انتظاری نیست یا
برای اینكه آن محبوب ،محال و ناشدنی است یا برای اینكه آن محبوب ،دستیافتنی و
ممكن است ولی به دستیابی آن طمع و آزی نیست  ...و اما اگر به پدید آمدن آن چیز
محبوب امید باشد ،خواستن آن چیز ترجی نامیده میشود» (عرفان.)173-175 :1386 ،
در بالغت سنتی فارسی در پی بالغت عربی ،تمنی را از اقسام انشای طلبی و ترجی
را از اقسام انشای غیرطلبی برشمردهاند .تنها صاحب انوارالبالغه ،ترجی را همچون
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تمنی از اقسام انشای طلبی دانسته است (نك :مازندرانی .)61 :1376 ،از بالغیان متأخر نیز،
برخی با استناد به اینكه در زبان فارسی ،الفاظی مشترک دال بر تمنی و ترجی است،
مرزی میانشان قائل نشده ،تحت عنوان آرزو از آنها نام میبرند (نك :علویمقدم و
اشرفزاده70 :1376 ،؛ شمیسا )161 :1393 ،و با این استدالل ،تمنی و ترجی را دارای
کارکردی مشترک در زبان فارسی دانسته ،توأمان از اقسام انشای طلبی برمیشمرند:
« انواع انشای طلبی عبارت است از امر ،نهی ،استفهام ،ندا ،تمنٍّی و ترجّی ،دعا»
(علویمقدم و اشرفزاده.)58 :1376 ،
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ترجی در معنا و کارکرد حقیقی خود ،دو رویة جدا و متضاد دارد که در بالغت
فارسی ،تنها یكی از آنها در جایگاه ترجی نموده شده است .اشفاق رویة دیگر ترجی
است که مغفول مانده و در آثار بالغی فارسی -کهن و معاصر -جایگاهی معین را به
خود اختصاص نداده 2در حالی که ترجی در معنای حقیقی «آرزو کردن چیزی است
ممكن که متكلم را طمع توقع در وقوع آن باشد؛ خواه آن چیز مرغوب او باشد یا
مرغوب او نبوده باشد» (مازندرانی )61 :1376 ،و صاحب مطوّل ترجی را انتظار حصول امر
و اعم از طمع و اشفاق تعریف کرده است« :ترجی به معنای ارتقاب و انتظار حصول
شیء است و آن اعم از طمع و اشفاق است و طمع ارتقاب محبوب است و اشفاق
انتظار حصول مكروه است» (هاشمیخراسانی ،1371 ،ج )282 : 5؛ برای حصول امر نیز
معنای عامی ارائه کرده و آن را اعم از بود و نبود دانسته است« :حصول اعم است از بود
و نبود؛ گاهی دوست دارد واقع شود ،گاهی دوست دارد واقع نشود» (همان)276 :؛ یعنی
وقتی در انتظار حصول و وقوع فعلی هستیم الزاماً آن فعل محبوب ما نیست؛ ممكن
است محبوب یا مبغوض باشد؛ با این توصیف ،اشفاق در درون ترجی است و درواقع،
ترجی هم امید داشتن به وقوع امر مطلوب و دلخواه است و هم بیم داشتن از وقوع امر
مكروه و ناپسند3؛ هرچند در اصطالح بالغیان قائل به مضمون دوگانة ترجی به بخش
اول آن ترجی و به بخش دومش اشفاق میگویند.
ن گارندگان مقاله با در نظر داشتن دو رویة جدای ترجی و اشفاق با قائالن به تعلق
ترجی به انواع انشای طلبی اتفاق نظر دارند .ترجی ،انتظار وقوع فعل یا عدم وقوع آن
است و در معنای باطنی و پنهان خود ،طلبکردن و خواستن یا طلبنكردن و نخواستن
را به همراه دارد؛ لذا ترجی را نیز باید از اقسام انشای طلبی به شمار آورد .وقتی وقوع
یا عدموقوع فعل را توقع و انتظار داریم درواقع در ذهن خود ،وقوع یا عدموقوع آن
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فعل را طلب میکنیم و این طلب در ژرفساخت جمالتی که بر زبان میآوریم ،موجود
است .ترجی درواقع طلب ممكنالحصول محبوب یا مكروهی است که طالب او را
طمع و توقع در وقوعش باشد (نك :مازندرانی )61 :1376،و این معنی طلب ،اشفاق را هم
دربرمیگیرد؛ زیرا در ژرفساخت اشفاق نیز گوینده عدموقوع فعل را طلب میکند و با
اظهار بیم خود از وقوع و حصول امر مكروه درواقع «میخواهد» که امر مكروه و ناپسند
واقع نشود.
نگارندگان معتقدند در زبان فارسی نیز امكان جدا کردن تمنی و ترجی وجود دارد؛
هرچند الفاظی مشترک و مشابه بر آنها داللت کند .در این زبان تنها اداتی مختص،
حامل بار معنایی تمنی یا ترجی نیست بلكه بافت معنایی کل جمله است که میتواند
دال بر تمنی یا ترجی و یا اشفاق باشد .دقت در فحوا و مضمون سخن ،ما را به مقصود
گوینده میرساند .اگر قصد گوینده بیان آرزویی است که ناممكن یا ممكن بعیدالحصول
است ،آن را تمنی و اگر قصد گوینده اظهار امیدواری به وقوع فعلی مطلوب و ممكن یا
اظهار خوف از وقوع فعلی نامطلوب و ممكن است ،آن را ترجی یا اشفاق مینامیم .4به
اعتقاد نگارندگان ،عالوه بر اداتی که در آثار بالغی فارسی دال بر تمنی و ترجی ذکر
شده است ،ادات و ابزار دیگری نیز برای انتقال این مفاهیم وجود دارد و در پژوهش به
معرفی فعل خواستن و کارکرد آن در این زمینه میپردازند.
 .3ويژگيهاي فعل خواستن در دستور زبان
«خواستن» در دستور زبان فارسی هم از افعال تام شمرده میشود ،هم از افعال
ناقص (نك :خیامپور 72 :1375 ،و باطنی)125 :1389 ،؛ در جایگاه فعل تام ،معنی اصلی خود
را داراست و از کاربردهایی صریح و روشن برخوردار است؛ در جایگاه فعل ناقص،
فعلی تابعپذیر است که برای تمام شدن مفهوم خود نیازمند فعل دیگری است و در
دوره های مختلف زبان فارسی با صورتهای صرفی مختلف به کار رفته و کارکردهایی
چند را بر عهده داشته است .برجستهترین کارکرد این فعل ،ایفای نقش فعل کمكی در
ساختن فعل مستقبل است؛ فعلی که قرار است در زمان آیندة نزدیك یا آیندة دور وقوع
یابد و در آغاز با صورتی واحد برای بیان دو معنی مختلف به کار میرفته است.
در دورة نخستین فارسی دری صیغة خاص و مستقلی برای زمان آینده وجود ندارد
و معین فعل خواستن با تابع مصدر تام یا مصدر کوتاه (مرخم) عام است برای بیان
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دو معنی مختلف که یكی قصد و ارادة اجرای فعل و دیگری بیان جریان فعلی در
زمان آینده است (ناتلخانلری.)106 :1388 ،

معین فعل خواستن با صورتهای صرفی مختلف عالوه بر معنای صریح دستوری،
مفاهیم و اغراض مخصوصی را به وجود آورده است که کشف این معانی مخصوص،
البته بر عهدة علم معانی است ولی تاکنون در علم معانی مسكوت مانده و به برخی از
آنها در دستور زبان اشاره شده است .فعل آینده یا مستقبل صریح در دستور معاصر یك
ساختار دارد که صیغة مضارع فعل خواستن به همراه مصدر مرخم فعل اصلی است.
ساختار صریح فعل آینده «به یكی از این مفاهیم اشاره میکند :الف) رویداد فعل در
زمان آینده ب) بیان تصمیم یا قصد قطعی به انجام دادن فعل» (مشكوةالدینی)59 :1386 ،؛
اگرچه مقیدکردن مفهوم "ب" به قید قطعیت جای تأمل دارد و تحلیل ذیل در افادة این
مفهوم ،به واقعیت معنایی آن نزدیكتر است:

امروزه عالوه بر ساختار یگانة مستقبل صریح ،ساختار دیگری از ترکیب فعل
خواستن با تابع مضارع التزامی کاربرد دارد که بر مفهوم قصد و ارادة اجرای کار در
زمان آیندة نزدیك داللت دارد و ما در این مقاله ،آن را مستقبل غیرصریح 5یا
قریبالوقوع مینامیم و برخی دستورنویسان آن را مضارع قریب نامیدهاند« .مضارع
قریب افعالی باشند که زمانشان به زمان سخن گفتن نزدیك باشد :میخواهم بگویم،
میخواهم بروم» (حسین )57 :1975 ،و از دورههای نخستین فارسی دری نیز تاکنون به
صورتهای مختلف به کار میرفته است؛ گاه بدون فاصله بین فعل خواستن و تابع آن و
گاه با فاصله بین آنها (نك :ناتلخانلری .)107-104 :1388 ،اجماالً میتوان گفت فعل
خواستن در زبان فارسی سه کاربرد دارد -1 :فعل تام با معنای حقیقی  -2فعل معین
برای ساختن مستقبل  -3فعل شبهمعین برای بیان مفهوم قصد و ارادة انجام دادن کار که
بر میل داشتن برای به جا آوردن فعلی دیگر داللت دارد (نك :همایون فرخ ،بیتا.)878 :
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گاهی از ساختار فعل مستقبل ،مفهوم ارادة انجام دادن کار استنباط میشود نه مفهوم
وقوع کار در زمان آینده؛ یعنی فعل خواستن در همان معنی اصلی و لغوی خود که
اراده کردن و خواستار بودن است به کار میرود و نقش فعل شبهمعین دارد نه
معین و بن ماضی (مصدر مرخٍّم) و مصدر تام در واقع مفعول فعل شبهمعین
خواستن است و معنی ترکیب (خواهم رفت)( ،رفتن را میخواهم = میخواهم
بروم) است (احمدیگیوی.)207 :1384 ،
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 1-3وجه دستوري فعل «خواستن»
فعل خواستن در مقام فعل تام با صورتهای صرفی گوناگون ،میتواند از سه وجه
اخباری ،التزامی یا امری برخوردار باشد؛ اما هنگامیکه در جایگاه فعل معین و
شبهمعین ،مستقبل صریح و غیرصریح میسازد در اغلب موارد از عوامل التزامیساز به
شمار میآید و وجه خبری فعل مستقبل را به وجه التزامی تبدیل میکند« .جملهای که
در وجه التزامی باشد با یكی از عوامل التزامیساز باید ،شاید ،کاش ،اگر ،مبادا و برخی
از فعلهای دیگر مثل خواستن و توانستن همراه است» (وحیدیانکامیار و عمرانی.)54 :1386 ،
گوینده در مستقبل غیرصریح ،نسبت به جریان فعل قصد انشا دارد و میل و ارادهای را
برای به جا آوردن فعلی دیگر بیان میکند .بنابراین از مفاهیم التزامی برخوردار است و
اهل دستور وجه آن را التزامی میدانند« :موارد کاربرد وجه التزامی متعدد است؛ از آن
جمله اینكه گوینده نسبت به جریان فعل قصد انشا داشته باشد؛ مانند میخواهم بگویی»
(ناتلخانلری« .)110 :1388 ،وجه احتمالی یا التزامی آن را به احتمال از قبیل آرزو و میل و
امید و شرط و امثال آنها بیان میکند؛ مثال :میخواهد برود» (خیامپور .)84 :1375 ،در دورة
نخستین فارسی دری نیز یكی از معانی دارای وجه التزامی بیان «فعلی است که قصد یا
انتظار یا لزوم یا امكان یا آرزوی وقوع آن در زمان آینده وجود دارد» (ناتلخانلری:1388 ،
.)111

برخالف مستقبل غیرصریح ،اهل دستور ،وجه مستقبل صریح را اخباری میدانند؛
درحالیکه مستقبل صریح نیز در بسیاری از موارد نمیتواند وجه خبری داشته باشد
حتی اگر روساخت جمله خبری باشد .وجه مستقبل صریحی که تصمیم و قصد انجام
دادن فعل را در زمان آینده بیان میکند ،التزامی و مشابه وجه مستقبل غیرصریح است؛
چراکه این دو از لحاظ معنا برابر و از لحاظ صورت و ساختار متفاوت است .عنصر
وجه نیز از روی معنا و ژرفساخت آشكار میشود .عالوه بر آن ،وجه مستقبل صریحی
که رویداد فعل را در زمان آینده بیان میکند نیز در برخی موارد التزامی و احتمالی
است .هنگامی که وقوع فعل در زمان آینده ،برای گوینده قطعی نیست بلكه با پیشبینی،
انتظار ،امكان و احتمال همراه است ،وجه فعل التزامی است نه اخباری و این موارد را با
دقت در معنا و ژرفساخت جمله میتوان تشخیص داد .در چنین مفاهیمی ،وقوع فعل
در زمان آینده مسلم نیست بلكه ممكن است واقع شود یا قصد انجامدادن و انتظار
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« 2-3خواستن» در مقام فعل مقاربه
بحث افعال مقاربه اساساً به نحو عربی مربوط است؛ اما برخی از متقدمان فارسیزبان
نیز اصطالح افعال مقاربه را از نحو عربی وام گرفته و بر دستهای از افعال فارسی اطالق
کردهاند .از آن میان ،آثاری که فعل خواستن را از افعال مقاربه شمردهاند در این بخش
قابل طرح است؛ بدین منظور که بحثی ضعیف و نارسا در دستور سنتی فارسی بررسی
و ارزیابی شود تا یكی از کارکردهای رایج فعل خواستن را تشریح و تبیین کند.
زینیمی در منهاج الطلب 6فعل خواستن را از افعال مقاربه شمرده و در ضمن بحث،
جمالت ذیل را مثال زده است « :خواست که الله بشكفت ...آیینة جمال نمای حضرت
الوهیت خواست بود ...آخر روز قیامتی خواهد بود» ( .)47 :1360بهار و مشكور نیز
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وقوع آن هست و اینها مفاهیمی است که جمله را به وجه التزامی ملتزم میکند .وجه
التزامی یا احتمالی « جریان فعل را با بیان حالتی عاطفی مانند قصد یا میل یا احتمال به
شنونده میرساند» (همان . )110 :در این وجه کاری را که باید انجام بگیرد یا ممكن است
انجام بگیرد یا میخواهیم که انجام بگیرد بیان میکنیم .در این موارد به وقوع فعل یا
وجود حالت و صفت یقین نیست (نك :همو.)29 :1373 ،
وقتی در ساختار جملة خبری از فعل مستقبل استفاده میکنیم و مفاهیم احتمال،
انتظار ،قصد و میل را با آن همراه میکنیم ،قطعی بودن مفهوم جمله را از آن میگیریم و
وجه اخباری آن را از بین میبریم؛ زیرا وقوع چنین فعلی در عالم خارج برای گوینده
مسلم نیست تا با قطعیت از آن خبر دهد ،بلكه فقط طرحی ذهنی است که بر زبان آمده
است و در واقع جریان و وقوع فعل در آن پیشبینی میشود و در ژرفساخت خود با
انتظار ،امكان و احتمال ،که از مفاهیم التزامی سازد ،همراه است .خانلری یكی از موارد
کاربرد وجه التزامی را پیش بینی جریان و وقوع فعل از سوی گوینده یا بیان امكان و
احتمال میداند (نك :همو .)110 :1388 ،دستوریان در توصیف وجه التزامی ،ویژگیهای
ژرفساخت اقسامی از فعل مستقبل را نیز جزو این وجه ذکر کردهاند؛ هرچند به سبب
آشكار نبودن این ویژگیها در روساخت فعل مستقبل ،این فعل را حامل وجه التزامی
ندانسته و صرفاً اِخبار از وقوع فعل در زمان آینده را کافی دانستهاند برای اینكه فعل
مستقبل را به طور کلی در دستة افعالی جای دهند که وجه اخباری دارد؛ درحالیکه
وجه فعل مستقبل را موارد کاربرد آن تعیین میکند و میتواند اخباری یا التزامی باشد.
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ترکیبهای ذیل را برای افعال مقاربه شاهد آوردهاند« :افعال مقاربه از قبیل خواست کرد و
خواست شد و خواست بود و خواست رفت و غیره یعنی میخواست بكند و
میخواست بشود و میخواست بباشد و میخواست برود» (بهار ،1370 ،ج362 :1؛ نیز نك:
مشكور .)78 :1366 ،خانلری یكی از موارد کاربرد فعل خواستن را بیان نزدیك بودن وقوع
فعل برمیشمرد و فعل خواستن را در این مورد از افعال مقاربه میداند و این مثالها را از
آثار کهن شاهد میآورد « :همچنان که درد آماس آن روز صعبتر باشد که بخواهد پخت.
آفتی که از پیش خواهد رسید به دست باز توان داشت» (ناتلخانلری.)107 :1388 ،
فرشیدورد نیز این افعال را برای صیغه هایی از فعل خواستن مثال آورده است که با
مصدر به کار میرود و بر میل و قصد و مقاربه داللت دارد« :خواست رفتن ،خواستی
رفتن ،یعنی میخواست برود یا نزدیك بود برود» (.)133 :1348
اگرچه این صاحبنظران ،تنها باب این بحث را گشوده و تدقیق و تفصیل آن را
وانهادهاند؛ مثالهای آثارشان راهگشاست و نشان میدهد کارکرد مقاربة فعل خواستن هم
با صیغة ماضی هم با صیغة مضارع و ساخت مشابه مستقبل صریح از دورههای نخستین
زبان فارسی تاکنون با صورتهای صرفی متفاوت رواج داشته است.
واقعیت این است که هرگاه فعل خواستن مفهوم قصد و ارادة اجرای کار در
زمانی نزدیك را در بر داشته باشد و نیز وقوع کار را در زمان آینده با پیشبینی ،انتظار،
امكان و احتمال بیان کند نه با قطعیت ،کارکرد مقاربه را عهدهدار میشود و میتواند با
ساختار مستقبل صریح و غیرصریح نیز به ایفای این نقش بپردازد .این کارکرد تنها از
طریق معنا و دقت در ژرفساخت جمله به دست میآید و شواهد مربوط به آن با
بهرهگیری از زبان حافظ در بندهای آینده ارائه خواهد شد.
کارکرد مقاربة فعل خواستن با کارکرد فعل کاد و عسی از افعال مقاربه در زبان
عربی تشابه و انطباق نحوی و بالغی دارد .در بسیاری از ترجمههای قرآن نیز فعل
خواستن ،معادل کاد و عسی قرار گرفته و دقیقاً نقش و کارکرد آنها را عهدهدار شده
است.
در نحو عربی کاد از افعال مقاربهای است که بر نزدیكی وقوع خبر داللت میکند؛
هم به صورت ماضی هم به صورت مضارع به کار میرود؛ خبرش همواره فعل مضارع
است و گاهی با أن همراه است و گاهی نیست .7عسی نیز یكی دیگر از افعال مقاربه در
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زبان عربی است که بر رجا داللت دارد و مفهوم ترجی و اشفاق را انتقال میدهد .8این
فعل با کاد عملكرد نحوی همانندی دارد مگر اینكه غیرمتصرف است و به صورت
مضارع به کار نمیرود .زینیمی افعال مقاربة فارسی را با ذکر مثال ،مشابه عسی دانسته و
احتوای مفهوم توقع را در این افعال یادآور شده است (46 :1360و .)47فعل خواستن با
انتقال مفهوم انتظار ،توقع ،چشمداشت و طمع و با کارکردی مشابه ،معادلی مناسب
برای کاد و عسی تلقی میشود .9البته در زبان فارسی ،خواستن و فعل تابع آن با
صورتهای صرفی متعدد بر مقاربه داللت دارد و چنین نیست که فعل تابع در ظاهر و
لفظ ،همواره صیغة مضارع باشد؛ ولی با دقت در معنی آنها فعل تابع همواره به صیغة
مضارع تأویل میشود و به همراه فعل خواستن بر معنای مقاربه داللت میکند .در زبان
فارسی گاهی حروف ربط که و تا ،فعل خواستن و تابع آن را به هم میپیوندد و در
اینگونه موارد «این دو فعل متعلق به جملة مرکبی است که شامل دو فراکرد است»
(ناتلخانلری .)106 :1388 ،در این کاربرد حروف ربط که و تا دقیقاً همان نقش أن را در
همراهی خبر کاد ایفا میکند .حرف أن «در فارسی برابر با حرف ربط که است که پس
از آن فعل مضارع ساده یا التزامی درآید» (طبیبیان .)17 :1387 ،انطباق این موارد در
شواهدی از زبان حافظ مشهود است.

شد لشكر غم بیعدد«از بخت میخواهم مدد»

تا فخر دین عبدالصمد باشد که غمخواری کند
(غ ،191ب)8

ابر

آذاری

[[

برآمد

باد

نوروزی

وزید

«وجه می میخواهم و مطرب»که میگوید رسید
(غ ،240ب)1
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 .4کارکرد فعل خواستن در علم معاني
خواستن در مقام فعل تام هنگامی که با صیغة اول شخص مضارع اخباری در جملهای
خبری به کار رود با معنی صریح و حقیقی ،مفهوم طلب ،خواهش ،اشتیاق ،طمع ،توقع
و انتظار را حمل میکند .چنین جملهای اگرچه در روساخت خبری است ،ممكن است
بسته به مقتضای حال و قصد و نیت گوینده ،حكمش اِخبار ولی الزم حكمش تمنی و
ترجی باشد؛ لذا فعل خواستن در چنین جملهای ابزار تبدیل خبر به انشای طلبی و
انتقال دهندة مفهوم تمنی و ترجی است .این کارکرد را شواهد زیر از زبان حافظ ،تأیید
میکند .10در این شواهد حكم ،اِخبار ولی الزم حكم ترجی است:
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که درد خویش بگویم به نالة بم و زیر
(غ ،256ب)4
که تـا یكـدم بیاسـایم ز دنیـا و شـر و شـورش
(غ ،278ب)1

[

از دیگر موارد کاربرد فعل خواستن ،آنچه موضوع خاص پژوهش به شمار میرود،
کاربرد  2و  3است؛ یعنی فعل ناقص خواستن و ایفای نقش در مقام فعل معین و
شبهمعین در ابتدای مستقبل صریح و غیرصریح .فعل خواستن هنگامی که به عنوان
فعلی ناقص و تابعپذیر با صیغة مضارع در آغاز فعل مستقبل و در جملهای خبری قرار
میگیرد ،همچون قیدی عمل میکند که مسند را به مفاهیمی چند مقید میکند و در پی
آن ،موجب تقیید جمله و معنای آن میشود .پیشتر بیان شد که فعل خواستن در ابتدای
مستقبل غیرصریح و نیز مستقبل صریحی که حاوی مفهوم میل و قصد یا انتظار ،امكان
و احتمال انجام دادن کار است درواقع از افعال مقاربة زبان فارسی است که در بعضی
دستورها بدان اشاره شده و نقش و عملكردی همچون کاد و عسی از افعال مقاربة
عربی را داراست .این افعال در نحو عربی از نواسخ است و در علم معانی قیدهایی به
شمار میآید که باعث مقیدشدن جمله و معنای آن میشود؛ ساختار جمله را از خبر به
انشا تغییر میدهد و مقیدساختن به آنها برای اهدافی است که معانی واژههای نواسخ،
آنها را میفهماند و ادا میکند (نك :عرفان.)294 :1386 ،
در زبان فارسی نیز معادلها و معانی افعال مقاربة عربی باعث تقیید جمله میشود .از
دیدگاه معانی ،خواستن در ابتدای فعل مستقبل با ایفای نقش دستوری و معنایی خود،
میتواند قیدی باشد که مسند را مقید میسازد و احوال خاصی را برای مسند و کل
جمله ایجاد ،و معانی مخصوصی را القا کند .این قید بر سر فعل مستقبل داخل میشود
و مفهوم فعل مدخول را از قطعیت خارج میسازد؛ وجه فعل را تغییر میدهد و از
خبری به التزامی تبدیل میکند و در پی آن ساختار کل جمله را از خبری به انشایی
تغییر میدهد و به عنوان قسمی از اقسام انشای طلبی مطرح میسازد؛ به عبارت دیگر
یكی از کارکردهای فعل خواستن در زبان فارسی ،تبدیل خبر به انشاست .وجه خبری
به قطعیبودن مفهوم جمله اشاره میکند و مفهومی که قصد انجام دادن فعل یا
پیشبینی ،انتظار و امكان وقوع فعل را در زمان آینده در ژرفساخت خود حمل میکند
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بههیچروی قطعیت و حتمیت ندارد .از این رو قابل تصدیق و تكذیب هم نیست و به
این دلیل در مقولة انشا جای میگیرد نه خبر.
عقیدة مشهور دربارة معیار صدق و کذب خبر ،مطابقت و مخالفت کالم با واقع
است؛ فعلی ه م که به آینده متعلق ،و هنوز اتفاق نیفتاده است ،در مواردی که مطرح شد
با واقعیت خارج قابل تطبیق نیست و دربارة صحت و سقم وقوع آن نمیتوان یقین
کرد .البته در فعل مستقبلی که وقوع آن برای گوینده حتمی و قطعی است ،مطابقت و
مخالفت کالم با اعتقاده گوینده معیار صدق و کذب خبر است که با نظر نظٍّام منطبق
است و اعتبار قول گوینده و حس قبول شنونده نیز آن را تأیید میکند که برخی
دستوریان آن را معیار صحت و سقم اخبار مربوط به آینده میدانند و با این نگاه ،حكم
جملة خبری را به اخبار مربوط به آینده میدهند (نك :پژوه .)130 :1346 ،از نظر
نگارندگان نیز تنها همین یك مورد کاربرد فعل مستقبل است که اِخبار قطعی است و
خبر به شمار میرود11؛ بقیة موارد خبر نیست و به مقولة انشا تعلق دارد؛ زیرا آنچه در
ژرفساخت آنها پنهان است میل ،قصد ،اراده ،انتظار ،توقع ،پیشبینی ،امكان و احتمال
است نه قطع و یقین.
در مقابل ،جملة انشایی جملهای است که ذهن و نیت ما آن را ایجاد کرده است؛
مضمون آن جز به لفظ به دست نمیآید و نسبت خارجی برای آن نمیتوان یافت (نك:
همان .)131 -130 :با ایراد سخن انشایی ،اندیشه و طرح کاری ایجاد و مطرح میشود که
در آستانة وقوع است (نك :تجلیل )21 :1374 ،و همة این ویژگیها در ژرفساخت فعل
مستقبل پنهان است؛ به استثنای مستقبلی که وقوع فعل را با قطع و یقین خبر میدهد.
خواستن در ابتدای فعل مستقبل «در حین آنكه معنی استقبال به فعل مدخول میدهد،
هنوز بویی از میل و آرزو در خود دارد» (همایونفرخ ،بیتا )444 :و «مفهوم رجایی را
میرساند» (پژوه)18 :1346 ،؛ لذا جملهای که فعل آن مستقبل است به استثنای این یك
مورد ،جزو اقسام انشای طلبی قرار می گیرد و مفهوم تمنی یا ترجی و یا اشفاق را انتقال
میدهد؛ هرچند روساخت آن خبری باشد« .انشای طلبی سخنی است که چیزی را
بخواهد که مضمون آن هنوز در خارج محقق یا حاصل نشده باشد و محتمل صدق و
کذب نیز نباشد» (علویمقدم و اشرفزاده .)58 :1376 ،مستقبل صریحی که بر قصد اجرای
کار داللت دارد و نیز مستقبل غیرصریح بهوضوح مفهوم طلب ،خواهش ،درخواست،
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اشتیاق ،آرزو ،انتظار و توقع را با خود حمل می کند؛ لذا تصریحاً حاوی مفهوم تمنی و
ترجی است « .معنی تمنی یا طلب امر محال است یا ممكن بعید الحصول و غیر متوقع
الوقوع» (هاشمیخراسانی ،1371،ج  )282 :5و معنی ترجی چشمداشت ،انتظار داشتن و توقع
حصول امر ممكنالوقوع است و اعم از طمع و اشفاق است؛ یعنی ممكن است مرغوب
و محبوب یا نامرغوب و مبغوض باشد .مستقبل صریحی که بر وقوع فعل در زمان
آینده داللت دارد و در ژرفساخت خود با پیشبینی و احتمال همراه است نه با
قطعیت؛ مفهوم ارتقاب ،انتظار ،توقع و چشمداشت را با خود حمل میکند و همان طور
که پیشتر بیان شد در درون همة این مفاهیم نیز طلب و خواهش نهفته است؛ لذا تلویحاً
حاوی مفهوم تمنی و ترجی است.
این معانی و مفاهیم را میتوان بر حسب ژرفساخت جملهای که فعل مستقبل در
آن به کار رفته است ،تشخیص داد .این کارکرد در مستقبل غیرصریح و مستقبل
صریحی که مفهوم عزم و قصد انجام دادن کار را حمل میکند ،قطعی است و امكان
پذیرش حكم قطعی بالغی را نیز داراست؛ اما در مستقبل صریحی که مفهوم وقوع فعل
را در زمان آینده حمل میکند ،قطعی نیست و به مقتضای حال و قصد و نیت گوینده
بستگی دارد.
نكتة قابل ذکر در انتهای بحث این است که از دیدگاه علم معانی ،تفاوت فعل
مقاربة خواستن با افعال مقاربة عربی ،عدمداللت افعال کاد و عسی بر مفهوم تمنی است
در حالی که فعل ناقص خواستن میتواند بر تمنی هم داللت کند؛ مثالً در جمالت
«میخواهم به اعماق زمین سفر کنم» یا «به اعماق زمین سفر خواهم کرد» .بهمنظور
تأیید و ت بیین دقیق کارکرد فعل خواستن در علم معانی ،شواهدی از زبان حافظ در
بخش آینده بیان میشود.
 .5کارکرد فعل خواستن در زبان حافظ
حافظ فعل خواستن را در مقام فعل تام در قالب جمالتی خبری برای بیان مفهوم ترجی
به کار گرفته و با این رویكرد ،خبر را به انشای طلبی تبدیل کرده است .شواهد آن نیز
در بند چهارم مشهود است .در مقام فعل ناقص و تابعپذیر نیز فعل خواستن را با صیغة
مضارع و تابع فعل ،مصدر تام و مصدر مرخم در جمالت خبری متعدد برای ساخت

کارکرد فعل خواستن در انتقال مفهوم تمني و ترجي

مستقبل صریح و غیرصریح به کار گرفته ،خبر را به انشا تبدیلکرده و مفهوم ترجی و
اشفاق را انتقال داده است .همة این ابیات در دیوان حافظ بررسی شده است تا بتوان به
تحلیلی دقیق دست یافت؛ اما به دلیل محدودیت حجم مقاله ناگزیر از انتخاب و ذکر
شواهدی محدود هستیم.
در بندهای پیش رو به بررسی مصرعها و ابیاتی میپردازیم که در ژرفساخت خود
یك جملة مستقل به شمار می آید و یكی از مفاهیم ترجی یا اشفاق را انتقال میدهد.
البته ابیات ،کامل نقل میشود و بخشهای موردنظر درون گیومه قرار میگیرد و با جدا
کردن ساختارهای دستوری مختلف در بندهایی مجزا ،انطباق شیوة استخدام فعل
خواستن در زبان حافظ با این مباحث در بند  2-3مدنظر قرار میگیرد.
در زبان حافظ ،شاهدی پیدا نشد که حامل مفهوم تمنی و آرزویی غیرممكن باشد و
گوینده در آن با لفظ خواستن امری محبوب را خواستار شود که محال و دستنایافتنی
یا ممكن ولی بعیدالحصول و غیرمتوقعالوقوع باشد؛ لذا شواهد ذیل حامل مفاهیم ترجی
و اشفاق است:

«خواهم که پیش میرمت ای بیوفا طبیب»
ج

بیمار باز پرس که در انتظارمت(غ ،91ب)5

ترکیب :خواهم که میرم؛ معنی مؤول :میخواهم بمیرم؛ مطلوب :مردن پیش بیوفا
طبیب
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 1-5داللت بر مفهوم ترجي با استفاده از ساختار مستقبل غيرصريح
حافظ در ابیات پیش رو با استفاده از ساختار مستقبل غیرصریح ،خبر را به انشای طلبی
تبدیل و به مفهوم ترجی مقید کرده است تا مراد و مطلوب خویش را ،که در زمان
حاضر فراهم و در دسترس نیست بر زبان آورد و امری محبوب و ممكنالحصول را
طلب کند.
حافظ در برخی شواهد با استفاده از فعل شبهمعین خواستن در فراکرد پایه و تابع
مضارع ساده در فراکرد پیرو ،جملهای مرکب ساخته و با حرف ربط «که» دو فراکرد را
به هم پیوند داده است .این ساختار قابل تأویل به مستقبل غیرصریح است؛ لذا در
تحلیل جدای شواهد ،ترکیب قابل تأویل و معنای مؤول همراه با مراد و مطلوبی ذکر
میشود که حافظ با استفاده از این ساختار خواستار شده است.

83


آن دم که به یك خنده دهم جان چو صراحی
ج

«مستان تو خواهم که گزارند نمازم»
(غ ،334ب)4

ترکیب :خواهم که گزارند نمازم؛ معنی مؤول :میخواهم برای من نماز بگزارند؛
مطلوب :نمازگزاردن مستان تو برای من
«من که خواهم که ننوشم به جز از راوق خم»

جج
ج

چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم
(غ ،340ب)8

ترکیب :خواهم که ننوشم؛ معنی مؤول :میخواهم ننوشم؛ مطلوب :ننوشیدن بجز از
راوق خم
در شواهد زیر نیز با استفاده از فعل شبهمعین خواستن و مصدر تام ،ساختار قابل
تأویل به مستقبل غیرصریح را به کار گرفته است:
«خواهم از زلف بتان نافه گشایی کردن»

فكر دور است همانا که خطا میبینم
(غ ،357ب)3

ترکیب :خواهم نافهگشاییکردن؛ معنی مؤول :میخواهم نافهگشاییکنم؛ مطلوب:
نافهگشاییکردن از زلف بتان
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«خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان»

زین فتنهها که دامـن آخـر زمـان گرفـت
(غ ،87ب)7

ترکیب :خواهم شدن؛ معنی :میخواهم بروم؛ مطلوب :آستینفشان رفتن به کوی
مغان
«خواهم شدن به میكده گریان و دادخواه»

کز دست غم خالص من آنجا مگر شود
(غ ،226ب)3

ترکیب :خواهم شدن؛ معنی :میخواهم بروم؛ مطلوب :رفتن به میكده گریان و
دادخواه
«خواهم شدن به بستان چون غنچه با دلتنگ»

و آنجا به نیكنامی پیراهنی دریدن
(غ ،392ب)3

ترکیب :خواهم شدن؛ معنی :میخواهم بروم؛ مطلوب :رفتن به بستان با دل تنگ
«چاک خواهم زدن این دلق ریایی چه کنم»

روح را صحبت ناجنس عذابی است الیم
(غ ،367ب)2

کارکرد فعل خواستن در انتقال مفهوم تمني و ترجي

ترکیب :چاک خواهم زدن؛ معنی :میخواهم چاک بزنم؛ مطلوب :چاک زدن دلق
ریایی
که پیر میفروشانش به جامی برنمیگیرد
(غ ،149ب)5

«من این دلق ملمع را بخواهم سوختن روزی»

ترکیب :بخواهم سوختن؛ معنی :میخواهم بسوزانم؛ مطلوب :سوزاندن دلق ملمع
 2-5داللت بر مفهوم ترجي با استفاده از ساختار مستقبل صريح
حافظ در شواهد زیر با استفاده از ساختار مستقبل صریحی که حاوی مفهوم تصمیم و
قصد انجام دادن کار است ،خبر را به انشای طلبی تبدیل و به مفهوم ترجی مقید ،و با
این ساختار ،معنایی مشابه و قابل تأویل به مستقبل غیرصریح خلق کردهاست:
بیا ببین که کرا میکند تماشایی

«مكدّر است دل آتش به خرقه خواهم زد»

(غ ،491ب)4

ترکیب :آتش خواهم زد؛ معنی مؤول :میخواهم آتش بزنم؛ مطلوب :آتش بـه خرقـه
زدن
شخصم ار بازنیاید خبرم بازآید
«خواهم اندر عقبش رفت» به یاران عزیز
(غ ،236ب)4

در ایــن خیــال ار بدهــد عمــر مهلــتم

«حافظ به پیش چشم تو خواهد سپرد جان»

ج

(غ ،313ب)9

ترکیب :خواهد سپرد جان؛ معنی مؤول :می خواهد جان بسپرد؛ مطلوب :جان سپردن
به پیش چشم تو
«من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می»

زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است
(غ ،31ب)6

ترکیب :نخواهم کرد ترک؛ معنی مؤول :می خواهم ترک نكنم؛ مطلوب :ترک نكـردن
لعل یار و جام می
«من از رندی نخواهم کـرد توبـه»
ج

و لو آذَیتَنی بـالهججرِ و الحججـر

ج

(غ ،251ب)3
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ترکیب :خواهم رفت؛ معنی مؤول :میخواهم بروم؛ مطلوب :اندر عقبش رفتن
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ترکیب :نخواهم کرد توبه؛ معنی مؤول :می خواهم توبـه نكـنم؛ مطلـوب :توبـه نكـردن از
رندی
«به ترک خدمت پیر مغان نخواهم گفت»

چراکه مصـلحت خـود در آن نمـیبیـنم
(غ ،358ب)2

ترکیب :ترک نخواهم گفت؛ معنی مؤول :می خواهم ترک نگویم؛ مطلوب :تـرک نگفـتن
خدمت پیر مغان
«من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت»

که پیر باده فروشش به جرعهای نخرید
(غ ،239ب)7

ترکیب :بخواهم سوخت؛ معنی مؤول :میخواهم بسوزانم؛ مطلوب :سـوزاندن مرقـع
رنگین
در شواهد زیر نیز با استفاده از ساختار مستقبل صریحی کـه حـاوی مفهـوم رویـداد
فعل در زمان آینده است ،توقع و انتظار حصول امر محبوب و مطلوب را همراه با اظهار
امیدواری به وقوع آن امر بیان کرده است:
«رخ تو در دلم آمد مراد خـواهم یافـت»

جج
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چراکه حال نكو در قفای فال نكوست
(غ ،58ب)8

مطلوب :مراد یافتن
این تطاول که کشید از غم هجران بلبل

«تا سراپردة گل نعره زنان خواهد شد»
(غ ،164ب)3

مطلوب :نعره زنان رفتن بلبل تا سراپردة گل
من ار چه در نظر یار خاکسار شدم

«رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند»
(غ ،179ب)2

مطلوب :محترم نماندن رقیب
چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد

«تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود»
(غ ،205ب)6

مطلوب :نگران بودن (نگریستن) تا دم صبح قیامت
«به هیچ دور نخواهند یافت هشیارش»

چنین که حافظ ما مست بادة ازل است
(غ ،45ب)7

مطلوب :هشیارش نیافتن به هیچ دور

کارکرد فعل خواستن در انتقال مفهوم تمني و ترجي

 3-5داللت بر مفهوم اشفاق با استفاده از ساختار مستقبل صريح
حافظ در ابیات زیر با استفاده از ساختار مستقبل صریح ،خبر را به انشای طلبی تبدیل و
به مفهوم اشفاق مقید کرده است تا انتظار همراه بـا بـیم خـویش را از حصـول و وقـوع
امری ممكن الوقوع نشان دهد که مبغوض اوست .وی با مقید کـردن جمـالت زیـر بـه
مفهوم اشفاق درواقع عدموقوع اموری را طلب مـیکنـد کـه بـرای او مكـروه و ناپسـند
است:
«دل شكستة حافظ به خاک خواهد برد

چو الله داغ هوایی که بر جگر دارد»
(غ ،116ب)8

امر مكروه :به خاک بردن داغ هوای معشوق
«ازین مرض به حقیقت شفا نخواهم یافت»

که از تو درد دل ای جان نمیرسد به عالج
(غ ،97ب)5

امر مكروه :شفا نیافتن از این مرض
دل میرود ز دستم صاحبدالن خدا را

«دردا که راز پنهان خواهد شد آشكارا»
(غ ،5ب)1

امر مكروه :آشكار شدن راز پنهان
ج

(غ ،493ب)5

امر مكروه :از دست شدن شكیبایی
چو پردهدار به شمشیر میزند همه را

«کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند»
(غ ،179ب)3

امر مكروه :مقیم نماندن در حریم حرم
«آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت»

حافظ این خرقة پشمینه بینداز و برو
(غ ،407ب)8

امر مكروه :سوختن خرمن دین
با دقت در این مصراعها و ابیات درمییابیم فعل خواستن در شعر حافظ در بسـیاری
از موارد قیدی است که مسند را مقید و با مفـاهیم انتظـار ،توقـع ،چشمداشـت و طمـع
همراه کرده است .حافظ آن را به عنوان ابزاری برای انتقال مفهوم ترجی و اشفاق به کار
گرفته و دقیقاً نقش و کارکردی همچون افعال کاد و عسی بدان بخشیده است .بنـابراین
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مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد

«کز دست بخواهد شد پایاب شكیبایی»

87


کارکرد مقاربة فعل خواستن در زبان و ادبیات فارسی نیز از طریق زبان حافظ توجیـه و
تأیید میشود.
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 .6نتيجهگيري
ارزیابی و بررسی عملكرد دستوری و بالغی فعل خواستن ،پرسش اصلی ایـن پـژوهش
مبنی بر کارکرد فعل خواستن از دیدگاه علم معانی را چنین پاسخ میدهد که ایـن فعـل
هنگامی که در جملهای خبری در نقش فعل معین و شبهمعین بر سر مسـتقبل صـریح و
غیرصریح داخل میشود به استثنای یك مورد کاربرد ،قیدی به شمار مـیآیـد کـه فعـل
مدخول را از قطعیت خارج و خبر را به انشا تبدیل میکند .در پی آن مسند و کل جمله
را به مفهوم تمنی یا ترجی و یا اشفاق مقید میسازد؛ لذا از ادات تمنی و ترجی به شمار
می رود .در صورت انتقال مفهوم چشمداشت ،توقع ،طمـع ،ترجـی و اشـفاق کـارکردی
مشابه با کاد و عسی در زبان عربی داراست و معـادلی فارسـی بـرای ایـن افعـال تلقـی
می شود .عالوه بر این هنگامی که در جایگاه فعـل تـام بـا صـیغة اول شـخص مضـارع
اخباری در جملهای خبری به کار رود ،بسته به اقتضـای حـال و قصـد و نیـت گوینـده
میتواند بار معنایی تمنی و ترجی را انتقال دهد .بررسی فعل خواستن در شـعر حـافظ،
این کارکرد را تأیید میکند و نشان می دهد این فعل با ساختارهای مخصوص و اغراض
بالغی گوناگون در زبان و ادبیات فارسی جلوهگر است و میتواند معانی ضمنی ویژهای
را در سطح جمله ایجاد کند که البته ضمیمة معنای صریح و حقیقی آن اسـت .پـژوهش
عالوه بر تبیین این کارکرد و عرضة قاعدهای نو به ساحت علم معانی فارسـی از طریـق
تحلیلی دستوری برای تبیین این کارکرد ،نكتهای نو را به ساحت دستور زبان فارسی نیز
عرضه میدارد و فعل تابعپذیر خواستن را از عوامل التزامیسـازی معرفـی مـیکنـد کـه
موجب میشود وجه خبری فعل مستقبل در اغلب موارد به وجه التزامی تبدیل شود.
پينوشت:
 .1معناي کارکردي« :کلمه (با هر دو معناي حقيقي و استعمالي) در خالل ترکيب با کلمات ديگر،کارکردي دارد که به خاطر آن در اين ترکيب به کار رفته است» (سيدي.)106 :1387 ،
 -2نگارندگان ،اين مبحث بالغي را در مقالهاي مستقل تحت عنوان « بررسي کارکرد ترجي و
اشفاق در زبان و بالغت فارسي» به تفصيل بررسي کردهاند.

کارکرد فعل خواستن در انتقال مفهوم تمني و ترجي

«که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت»

عيب رندان مکن اي زاهد پاکيزهسرشت

جج

ماه شعبان منه از دست قدح کاين خورشيد

«از نظر تا شب عيد رمضان خواهد شد»
جج

گل عزيز است غنيمت شمريدش صحبت

«که به باغ آمد از اين راه و از آن خواهد شد»
ج

حافظ از بهر تو آمد سوي اقليم وجود

قدمي نه به وداعش «که روان خواهد شد»

(غ ،80ب)1

(غ ،164ب)6
ج

(غ ،164ب)7
(غ ،164ب)9
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 -3نک :ترکيب الجملة اإلنشائية ،ص257-239؛ مفصل ،ج  ،5ص 277-276و 283-282؛ الحاکم
البالغي ،ص.163
 -4نگارندگان ،اين موضوعات را در دو بند اخير به تفصيل در مقالهاي مستقل تحت عنوان
«بازنگري مبحث تمني و ترجي در بالغت فارسي» بررسي کردهاند.
 -5زمان وقوع ف عل در اين ساختار ،زمان آينده است ولي ساختار صريح مستقبل (مضارع خواستن
 +مصدر مرخم) را دارا نيست؛ لذا عنوان مستقبل غيرصريح را براي انتقال مفهوم آن مناسب ديديم.
 -6اين اثر به اعتقاد مصحح آن ،محمدجواد شريعت ،کهنترين دستور زبان فارسي مستقل است
که به زبان فارسي نوشته شده و از مواردي برخوردار است که تازگي دارد و کتاب را ارزشمند
کرده است .وي منهاجالطلب را کتابي علمي ميداند و مطالعة آن را به دستاندرکاران دستور زبان
فارسي توصيه ميکند (نک :الزينيمي :1360 ،سه و چهارده؛ شريعت.)587-581 :1359 ،
 -7نک :شرح ابن عقيل ،ج362-361 :1؛ ترجمه و شرح مباديالعربية ،ج 107-104 :4؛ صرف و
نحو عربي.113-112 :
 -8نک :الکتاب ،ج ،4ص233؛ النحو الوافي ،ج ،1ص568؛ مغني اللبيب ،ص201؛ علوم العربية،
ص111؛ شرح و ترجمة سيوطي در نحو ،ص146؛ ترکيب الجملة األنشائية ،ص.265-252
 -9نگارندگان کيفيت انطباق اين موارد را در مقالهاي مستقل تحت عنوان «فعل خواستن معادلي
درخور براي افعال کاد و عسي در ترجمههاي قرآن» مطرح کردهاند.
 -10شواهد از نسخة مصحح قزويني و غني انتخاب شده است.
 -11براي تأييد اين نظر ابياتي از شعر حافظ را شاهد ميآوريم که گوينده ساختار مستقبل صريح
را براي اِخبار از فعلي به کار برده که وقوع آن در زمان آينده قطعي و حتمي است و اين قطعيت
براي شنونده نيز محرز و قابلقبول است؛ لذا حکم و الزم حکم در اين قبيل جمالت اِخبار است؛
اگرچه اغراض ثانوي ديگري نيز بسته به اقتضاي حال و ظاهر بر آنها مترتب است که البته از
موضوع اين مقاله خارج است:

سرود مجلس جمشيد گفتهاند اين بود

که جام باده بياور «کاه جام نخواهاد ماناد»

ج

غنيمتي شمر اي شمع وصل پروانه

(غ ،179ب)5
«که اين معامله تاا صابحدم نخواهاد ماناد»

جج

ج

(غ ،179ب)6
توانگرا دل درويش خود به دست آور

ج

برو اي زاهد خودبين که ز چشم من و تو

«راز اين پرده نهان است و نهان خواهد باود»

جج

«کااه مخاازن زر و گاانج درم نخواهااد مانااد»
(غ ،179ب)7

ج

(غ ،205ب)4
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مقايسه مبکيات و مجالسسبعه با توجه به ساختار مجلسگويي





منصوره فرحزادي

کليدواژهها :مجلسگويي ،فن خطابه ،شورانگيزي ،سبک فردي ،مبکيات ،مجالس سبعه.
تاریخ دریافت مقاله 1396/4/3

تاریخ پذیرش مقاله1397/6/24 :

 دانش جوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه پیام نور استان تهران
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چکيده
در این مقاله ،ویژگیهای مجلسگویی با توجه به چهارچوبی که در دو کتاب آیین سخنوری
محمدعلی فروغی و خطابة ارسطو برای این نوع توصیف شده ،تفكیك شده است و هریك از
روشهای مورد استفادة خطیب ،چه ترغیبی چه اقناعی ،ذیل مراحل سهگانة ساخت خطابه
_معنیآفرینی ،سخنپیوندی ،سخنپردازی_ در دو متن مبكیات و مجالس سبعه بررسی
میشود .از رهگذر این بررسی اوالً ویژگیهای دقیق سبكی متن مبكیات به عنوان متن
مجلسگویی به دست میآید که تاکنون از این دید بررسی نشده است و برخی وجوه شباهت
و تفاوت این متن با مجالس سبعه به عنوان نمونهای جامع و برجسته از این نوع متون ،آشكار
میگردد .تمثیل و تأویل در مبكیات جایگاهی ندارد و عنصر تداعی به قوت مجالس سبعه
نیست .ثانیاً آشكار خواهد شد که با توجه به متن مبكیات ،آیا در میان عناصر سبكی پیشگفته،
عنصری از ویژگیهای سبكی متون مجلسگویی از قلم افتاده است یا خیر .در بخشی از این
جستار ،شورانگیزی به عنوان عنصری اساسی در متون خطابی ،بررسی شده است .مؤلف
مبكیات در قیاس با موالنا از شورانگیزی بیشتر بهره برده است .هر چه جزئیات بیشتری از
تفاوتهای متون همانند آشكار شود ،ردهبندی گونهها با جزئیات و دقت بیشتری صورت
میگیرد .با توجه به نتایج این تحقیق نمیتوان مبكیات را در شاخة مجلسگویی عارفانه در
کنار متونی نظیر مجالس سبعه در نظر گرفت.
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مقدمه
مجلسگویی در ادبیات فارسی نامی است اطالق شده بر گونهای از متون که در آغاز به
قصد مكتوب شدن نوشته نشده است .چنانچه سبك را «سخن متناسب با موقعیت»
تعریف کنیم ،همة عواملی که موقعیت تولید شدن اثری را شكل میدهد ضرورتاً
ویژگیهایی را بر آن تحمیل میکند .مجلسگویی را با در نظر گرفتن ویژگیهای عمومی
سبك ،شاخهای از ادب تعلیمی صوفیه دانستهاند؛ اما بافت موقعیتی متفاوت این نوع را
به لحاظ برخی ویژگیهای سبكی از دیگر متون تعلیمی متمایز میکند .تولیدکنندة سخن
در مجلسگویی ،سخنران است و نویسنده نیست .دریافتکننده ،شنونده است نه
خوانندة فرضی و راه ارتباطی گفتار است نه نوشتار و در زمینة شكلگیری اثر،
تولیدکننده و دریافتکننده هر دو حاضرند .مجموعة این عوامل ،سازندة بافت موقعیتی
ویژهای است که سبب تمایز سبك آثار مجلسگویی با دیگر متون تعلیمی میشود.
اگرچه «نمونه های فراوانی از مجالس ،مكتوب نشده و به دست ما نرسیده است»
(غالمرضایی )19 :1387،از رهگذر آنچه از این نوع متن در دوران پس از اسالم به جا مانده
است ،ساختار کلی مجلسگویی اسالمی و برخی دیگر از ویژگیهای آن را میتوان
تشخیص داد.
این ویژگیها از برجستهترین نمونههای مجلسگویی ،نظیر معارف بهاء ولد ،مقاالت
شمس تبریزی ،فیه ما فیه موالنا ،معارف سلطان ولد ،مجالس سبعه و ،...استخراج شده
است:
 نزدیكی نثر به زبان گفتار به سبب حضور مخاطبان (غالمرضایی.)43 :1386، سادگی و همه فهم بودن آن برای رعایت حال حضار و آمیختگی با زبان مزین ادبی؛بدین ترتیب نثر مجالس گاهی ساده و همهفهم و زمانی آراسته است (رستگارفسایی:1380،
.)256
 -استشهاد به آیه و حدیث و آوردن بیت و تأویل و تداعی (غالمرضایی.)260 :1387،

تكرار و تداوم این ویژگیها در متون مجلسگویی مجموعاً مختصات سبكی این شاخه از
ادب تعلیمی را شكل داده است.
در این مقاله قصد این است که با بررسی و تطبیق ویژگیهای شناختهشدة این گونة
ادبی به ویژگیهای فردی سبك در مبكیات و مجالس سبعه دست یابیم؛ چراکه هر چه

مقايسه مبکيات و مجالسسبعه با توجه به ساختار مجلسگويي

جزئیات بیشتری از تفاوتهای متون همانند آشكار شود ،ردهبندی گونهها با جزئیات و
دقت بیشتری صورت میگیرد (فتوحی .)175 :1390،با استفاده از توضیحات محمدعلی
فروغی در کتاب آیین سخنوری و تعاریف ارسطو در خطابه ویژگیهای عام مجلسگویی
در دو متن موردنظر ،مقایسه و موارد تشابه و تفاوت آنها بررسی میشود .در این جستار
برآنیم تا دریابیم که اوالً چه تفاوتی در سبك فردی واعظی به نام ابوبكر عمر بن ابی
الفضل عمر بخاری در مبكیات با دیگر متون مجلسگویی وجود دارد که مجالس سبعه
به عنوان نمونهای از آنها برگزیده شده است .ثانیاً از رهگذر این بررسی درخواهیم
یافت که آیا بجز مواردی که پیش از این به عنوان ویژگیهای مجلسگویی در آثار
محققان معرفی شده است ،مورد شاخص دیگری در متونی از این دست یافت میشود
که بتوان آن را ویژگی سبكی این نوع دانست.

ساختارکلي در مجالس سبعه و مبکيات
پد یدآور مبكیات ،فردی با نسبت بخاری است که در دستنویسهای اثر با این القاب
معرفی شده است :امام رشید المله و الدین ،شمس االسالم و المسلمین[ ،تاج] االئمة فی
العالمین ابوبكر عمر بن ابیالفضل عمر بخاری .دربارة وی در دهها مجلد کتاب تراجمی
و رجالی و تذکرهای ،مطلبی نبود که گواهی بر وجود این شخص در دورة زمانی
خاصی باشد .البته این کمبود ،همیشه به کتابهای تراجم دورههای مختلف و سرزمینهای
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پيشينه
از جمله مقاالتی که تاکنون به مجلسگویی پرداختهاند ،مقالة سیر تطور مجلسگویی
صوفیانه است که به شیوة توصیفی به تعریف آن پرداخته است .محقق در این مقاله
اهداف و اغراض و لوازم مرسوم مجلسگویی را برشمرده و سیر تاریخی تطور این نوع
را بیان کرده است (وفایی .)1393،همچنین مقاله شیوههای سخنوری در مجالس صوفیه،
زینتهای مورد استفاده در سخنوری را در آثار بزرگان متصوفه توصیف کرده است (گنج
کریمی .)1386،در مقالة مجلسگویی و شیوههای آن بر اساس مجالس سبعه دو اصل
«تأویل» و «تداعی» نیز ذیل ویژگیهای مجلسگویی معرفی شده است .دکتر محمد
غالمرضایی در این مقاله و همچنین مقاله نثرهای گفتاری متصوفه زبان این نوع ادبی را
بررسی کرده است.
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گوناگون تمدن اسالمی وارد است که جامعیت الزم را ندارد و به همین دلیل از ثبت
ویژگیهای صاحب مبكیات ،مانند بسیاری دیگر ،غفلت شده است .میتوان اعالم کرد که
در حد جستجوی ما ،چیزی به دست نیامد .در دیباچة دستنویسهای قرن سیزدهم
مبكیات ،که گویا تنها اثر باقیمانده از وی است از «غیاث المذکرین»« ،ملتقط اصول»،
«عصمت االنبیا»« ،اوراد خواجه المسمی خواجه امام منصور الماتریدی»« ،عیون
الجوابات عن فنون السؤاالت» به عنوان دیگر آثار خود یاد میکند .هیچیك از این آثار،
نه به زبان عربی و نه به زبان فارسی در کتابخانههایی که فهرست آنها منتشر شده است،
نسخهای ندارد و به نظر میرسد در تصاریف زمان از میان رفته است.
همین اشارة اندک و کوتاه به نام آثاری که بخاری به نگارش آنها توفیق یافته بوده
است از توانمندی وی در مسائل مربوط به علوم دینی بویژه علم کالم و اصول و نیز
تبحّر او در فنون سخنوری ،تذکیر و حتی شعر و ادب حكایت دارد .جایجای کتاب
مملو است از نقل احادیث و اقوال مشایخ و اشاره به اقوال و گفتههای پیامبر ،صحابه،
راویان احادیث و بزرگان طریقت .او در برخی مواضع از کتاب به نظر اصحاب تفسیر
اشاره میکند که اگرچه مأخذ خاصی را نام نمیبرد ،نشاندهندة غور و فحص او در
منابع مربوط به تفسیر قرآن است.
مبكیات ،که از شواهد و قراین برمیآید به قرن هفتم هجری مربوط باشد ،کتابی
است مفصل در حوزة اخالق و در قالب مجلسگویی و وعظ دینی با تفكری صوفیانه
که در سرتاسر اثر سایه افكنده است .این اثر با یك مقدمة کوتاه عربی در حمد خداوند
و سالم و درود بر پیامبر (ص) و ابوبكر و عمر و عثمان و حضرت علی (ع) آغاز
میشود؛ پس از آن سخنران بیان می کند که به درخواست جمعی از اطرافیان و به منظور
کسب دعای خیر به مجلسگویی پرداخته است و بالفاصله با ذکر آیهای از قرآن وارد
متن اصلی میشود.
متن اصلی از  142فصل تشكیل شده است که هرکدام به تفسیر آیهای از قرآن
اختصاص دارد؛ بدین ترتیب پس از هر عنوان «فصل» آیتی از قرآن کریم و شرح آن و
سپس چند حكایت پندآموز و حدیثهایی به نقل از کسان و بدون سند ،بیشتر
اخطارکننده ،به فارسی روان و سلیس نقل شده است .واعظ به نقل پیاپی روایتها
عالقهمند است و کمتر سخنی از جانب خود میگوید مگر اینكه در اثنای روایت یا پس

مقايسه مبکيات و مجالسسبعه با توجه به ساختار مجلسگويي

از پایان آن قصد شورانگیزی در شنوندگان داشته باشد .گاهی در میان یك فصل
قسمتهایی با عنوان حكایت ،آمده است که در خبرست که لطیفه ،خبر ،حدیث ،سؤال،
جواب و بیت از دیگر قسمتها جدا شده است .در پایان ،متن اصلی با مناجاتی فارسی
پایان مییابد.
این اثر چندین دستنویس مربوط به قرن  11 ،9و  13ه.ق دارد که در کتابخانة
گنجبخش پاکستان نگهداری میشود که نگارنده به لطف خداوند در جستجوهای خود
در فهرستهای نسخ خطی توفیق معرفی و تصحیح آن را برای نخستین بار پیدا کرد.
در مجالس سبعه هر هفت مجلس با مناجات عربی آغاز میشود و با چند سطر
مناجات فارسی ادامه پیدا می کند .مجلس اول و مجلس سوم به دو بخش مناجات و
حكایت تقسیم شده است؛ با این حال در مجالس دیگر نیز ،که این تقسیمبندی وجود
ندارد ،حكایتها و تمثیلها فراوان است.

خلق و ايجاد معاني
مقصود از وعظ در همة دورهها متوجه کردن مردم به اوامر و بازگرداندن ایشان از
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مراحل ساخت خطابه
مرحوم فروغی در کتاب آداب سخنوری برای ساخت خطابه سه مرحله را اساس
میداند:
مرحلة اول خلق و ایجاد معانی است .الزم است سخنران به آنچه قرار است بگوید
اشراف و اعتقاد کامل داشته باشد .این مرحله را معنیآفرینی نامیدهاند.
مرحلة دوم تنظیم سخن یا سخنپیوندی است .انتظار میرود که سخنران ،طرحی
برای ارائة اندیشههایش داشته باشد؛ سخن را با درآمدی آغاز کند و از پیش بداند که
کدام مطلب را به دنبال مطلب پیشین باید بیاورد.
مرحلة سوم سخنپردازی است .سخنور باید بداند که معانی را با چه زبان و شیوهای
بیان کند تا به مقصود برسد (فروغی .)16 :1368،در هر یك از این مراحل آنچه برای
رسیدن به هدف نهایی از سخنرانی اهمیت دارد ،توانایی سخنران در اقناع و ترغیب
است؛ زیرا خطابه نه بر مبنای اثبات بلكه براساس اقناع و برانگیختن است .در این مقاله،
کیفیت و شیوة به کارگیری روشهای اقناعی و ترغیبی در دو متن مورد نظر ،بررسی و
مقایسه میشود.

نواهی و فروخواندن اصول دین بر عامیان بوده است .بر این اساس در مجالس وعظ
ایران اسالمی الزم بود که واعظ از علوم رایج دینی آگاه باشد بویژه تفسیر و حدیث را
نیكو بداند و از ادبیات و طرز بیان مقصود آگاه ،و از اشعار نیز چیزهایی در یاد داشته
باشد (وفایی« .)45 :1393،واعظ میبایست درستكار و نیك طینت و راستگوی و زاهد و
ریاضت کشیده میبود تا سخنان او در دل اثر کند» (وفایی .)45 :1393،در مجالس سبعه که
به شیوة رایج مجالس _چنانكه بعدتر توضیح خواهیم داد_ سخن با تداعیهای سخنران
پیش میرود؛ جایجای با آیات و احادیث روبهروییم و همواره مطالب براساس تمام یا
بخش یا حتی واژهای از یك آیه یا حدیث به یكدیگر میپیوندد و تفسیر میشود؛ این
امر حاکی از احتوای کامل ذهن سخنران بر موضوع وعظ است .همچنین از مبكیات
برمیآید که واعظ بر مباحث دینی مسلط است .ذهن مؤلف سرشار از روایات مربوط به
بزرگان دین و صحابه است و در تبیین مطالب فراوان از آیات و احادیث بهره میگیرد.
گرچه در مبكیات ،استفاده از آیات و احادیث در اثنای کالم به فراوانی مجالس سبعه
نیست ،این موارد نشانهای از تسلط ذهن دو مؤلف و آگاهی آنان از مباحث دینی است.
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سخنپيوندي
در کتاب آداب سخنوری« ،تنظیم سخن» جزو اصول اساسی سخنوری دانسته شده است
با این توضیح که:
هر اندازه معانی ،خوب و فراوان باشد ،اگر سخنور هریك را بجا و بموقع خود
نگوید ،پریشانگویی خواهد کرد و به مقصود نخواهد رسید و سخنش مانند مشتی
مروارید خواهد بود که تا به رشته کشیده نشده و پراکنده است به گردن بند
نخواهد شد (فروغی.)45 :1368،

گفتار با خانهای قیاس میشود که معمار برای ساختن آن باید طرحی از پیش تعیین
شده داشته باشد (فروغی .)45 :1368،اگرچه طرح کلی _همان طور که در آغاز توضیح
داده شد -به طور سنتی در مجلسگوییها وجود داشته است  -به این صورت که هر
مجلس معموال با مقدمهای آغاز میشد و با سؤالی یا آیهای یا حدیثی پیش میرفت و با
مناجاتی پایان مییافت -آنچه ذهن مجلسگوی را به دنبال مطالب گوناگون میکشاند
نه طرحی از پیش اندیشیده بلكه اصل «تداعی» است .به نظر میرسد که مجلسگویان،
طرحی برای واگویی اندیشههای خود نداشتند و به رعایت ترتیبی خاص یا سخنرانی
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دربارة موضوعی خاص در اثنای هر مجلس مكلف نبودند (یارشاطر)345:؛ بلكه انسجام
درونی متن به زنجیرة تداعیهای راوی وابسته بود .تداعی ارتباطی است که میان یك
موضوع و اندیشههایی برقرار میشود که به نوعی با آن مرتبط است .اندیشهها با کنار
هم قرار گرفتن پیوسته یكدیگر را فرا میخواند و هر جزء یادآور کلیتی میشود که
خود قسمتی از آن بوده است ( .)Cudden:58مجلسگویی در زمینة طرح مطلب از
اصولی که برای طرحریزی خطابه در نظر گرفته شده است ،پیروی نمیکند و برعكس،
آنچه به طرز چشمگیری در ساخت متنهای بازمانده از این نوع ادبی جلب نظر میکند،
حفظ انسجام درونی متن از طریق تداعیهای مجلسگو است .در اینجا نمونههایی از این
اصل در دو متن بررسی میشود:
متن اول :مبکيات
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پیره زنی به نزدیك رسول -علیهالسّالم -آمد و گفت« :یارسول اهلل! گناهان بسیار
کردهام چه کنم؟» رسول گفت« :توبه کن که خدای تعالی بیامرزد ».گفت« :زمین و
آسمان دانستهاند!» گفت« :آسمان را درنوردند که «یجوْمج نَطْوِی السَّمجاءج کَطَیٍِّ السٍِّجِلٍِّ
لِلْكُتُبِ» و زمین را تبدیل کنند که «یجوْمج تُبجدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ» گفت« :فرشتگان
در نامة اعمال من نوشتهاند ».رسول -علیه السّالم -گفت« :اِنَّ الحجسجناتِ یُذهِبنَ
السجیئاتِ» .گفت« :یا رسول اهلل! این همه فضل وی است؛ اما این شرم کجا برم؟ که
وی دانسته است که من چه کردهام ».ای بجسا خجالتها که فردا در عرصات خواهد
بود! مسلمانان! امروز شرم دارید و از کردارهای بدپشیمان شوید .در خبر آوردهاند
که زنی بود در بصره و او را شَعوجانه گفتندی .روزی بر مجلس صالح مردی
برگذشت ،این آیت را تفسیر میکرد که «إِذَا رجأَتْهُم مٍِّن مَّكَان بجعِیدٍ سجمِعُوا لَهجا تَغَیُّظًا
وج زجفِیرًا» از عقوبت و نالة عاصیان خبر میکرد...
هم در مناجات بود که در خواب رفت و در خوابش ندا آمد که« :ای شعوانه! از
ناله و زاری میاسای که خداوند تعالی ناله و زاری تو را دوست میدارد ».از خواب
بیرون آمد وگریه و ناله زیادت کرد .ای عاصیان! بنالید که خدای تعالی نالة شما
دوست میدارد .ندانم که در جمع ما هیچ بندهای هست که بر کردارهای خود بنالد و
از درد گناه یك قطره آب از دیده ببارد؟ در خبر و حدیث آمده است« :رُبَّ قَطرة
إطفاءجت بِحاراً مِنَ النَّارِ »:ای بسا یك قطره آب پشیمانی که بر رخسار عاصی چكد که
آن یك قطره آب دریای آتش را نیست گرداند .فَصْل فی قوْلُهِ تَعجالَى« :وج إِنٍِّی لَغَفَّارٌ

لٍِّمجن تَابج وجآمجنَ وج عجمِلَ صجالِحًا» خداوند تعالی میفرماید که «من آمرزندة گناه تایبانم.
ای بنده اگر تو گناهكاری من آمرزگارم ».موفق هروی رجحِمجهُ اهلل گوید که «من سالی
به حج بودم .در عرفات به خواب رفتم .آواز فرشتهای به گوش من آمد که «امروز
شصت هزار بنده را حج گزاردند .حج شش بنده بیش قبول نكردند» .گفت« :در
خواب لرزهای بر من افتاد .گفتم :خداوندا! اگر از آن شش کس یكی منم من ثواب
خود به جملة عاصیان بخشیدم .باز در خواب شدم .ندا شنیدم« :یا موفَق! السَّخاوتُ
علیَّ وأنا أرحجمُ الراحمین .بر درگاه ما جود خود عرضه میکنی؟ حج هر شصت هزار
را پذیرفتم و شصت هزار دیگر در کار ایشان کردم!» حاصل آن است که رحمت حق
تعالی بر بندگان وی زیادت است از شفقت مادر و پدر» (بخاری.)2-3:
جدول  .1زنجيرة تداعي در فصل اول مبکيات
تداعی دوم
تداعی اول
آیهای دربارة دعوت عاصیان به امیدواری

روایت پیرزنی که ناامید از بخشوده شدن
نزد رسول آمد.
دو آیه از قول رسول حاوی دو واژه السَّماء
و االرض
سخنران به حضار :امروز شرم دارید.

سخنران به حضار :پشیمان شوید.

روایت شعوانه که به تذکیر صالح مردی از
گناه پشیمان شد.

سخن پیرزن :زمین و آسمان دانستهاند.

100


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،60تابستان 1397

100
100

سخن پیرزن :این شرم کجا برم؟

شعوانه در خواب دید که خداوند به او گفت دعوت حضار به ناله و زاری و گریه
از زاری میاسای
رو به حضار :کسی هست که یك قطره آب حدیث :رُبَّ قَطرة إطفاءت بحاراً مِنَ النَّارِ
از دیده ببارد.

مواردی هم در مبكیات هست که زنجیرة اندیشـههـای راوی چنـین اسـتحكامی نـدارد؛
بلكه صرفاً بازگویی روایت حول یك شخصیت ،ذهن راوی را به سمت روایت دیگـری
با محتوای کامال متفاوت ،دربارة همان شخصـیت هـدایت مـیکنـد .در اینگونـه مـوارد
ارتباط لفظ به لفظ در سخنان او وجود ندارد و آنچه پیوستگی کـالم را حفـظ مـیکنـد،
صرفاً محوریت موضوع سخن حول یك شخصیت است .از این نمونههـا اسـت فصـلی
در توضیح آیة «وجاذْکُرْنَ مجا یُتْلَى فِی بُیُوتِكُنٍّ» (بخـاری )81:کـه در آن راوی ،روایـاتی را
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دربارة حضرت فاطمه نقل میکند و فصلی در توصیف آیه رب قـد آتیتنـی مـن الملـك
اآلیة (بخاری )84:که روایاتی با محوریـت حضـرت یوسـف و حضـرت یعقـوب بـازگو
می شود .مواردی هست که محتوای دو روایتی که از پی هم آمده است ،کامالً بیارتبـاط
به نظر میرسد؛ برای نمونه فصلی در تفسیر آیه أَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دجعجاهُ (بخـاری)70:
که با حكایت دختری آغاز میشود که برای دستگیری از والدین خود حاضر بـه کنیـزی
شد .بالفاصله حكایت دیگری نقل می شود از سلطان محمود کـه قصـد خریـد بـردهای
داشت .این دو به لحاظ محتوا کامالً بیارتبـاط اسـت و _اگـر از انطبـاق کامـل ترتیـب
روایات در متن مكتوب با سخنرانی مجلسگو اطمینان داشته باشیم _ احتماالً آنچه آنهـا
را به دنبال هم به خاطر راوی آورده صرفاً موضوع خریدوفروش کنیز و برده بوده است.
در مقابل در متن مجالس سبعه پیوستگی مطالب براساس اصل تداعی در تمام متن و
در هر هفت مجلس حفظ شده است؛ برای نمونه قسمتی از مجلس اول (موالنـا)3 :1365،
از این لحاظ بررسی میشود.
جدول  .2زنجيرة تداعي در مجلس اول از مجالس سبعه
تداعی اول

تداعی دوم

کاسد شدن

تعبیر«مشتری إِنَّ اللَّهج اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ

ابیات مربوط به یخفروش

تعبیر یخ وجود و ترکیب تاب آفتاب معصیت

خارستان بیراه و نشان

تشبیه سنت پیامبر به نشانه و اثر قدم

دنبال کردن اثر قدم شكار در برف

خروج از بیابان و رسیدن به گلستان و برتری
بر فاضالن

سؤال دربارة عدل خداوند و تمثیل مور و

بازگشت به حدیث پیامبر و سر و مغز آن

ادامة زنجیرة تداعی
مغز باید که مغز را دریابد و جانی باید که

در حجاب رفتن عروس معنی که نتیجه رفتن

از جانی لذت گیرد.

در حجاب هوی است.

حكایت کژ شدن تاج سلیمان بر اثر هوی

تعبیر سلیمان وقت برای مخاطبان

همین استحكام در زنجیرة تداعی و پیوستگی مطالب در تمام اثر مشاهده میشود تا
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جایی که بعضاً افسار سخن و اوج و فرود آن تماماً به دست حالت وجد و هیجانات
سخنران است.
سخنپردازي
«به چه عبارت پرداختن» و «چگونه به زبان آوردن» دو عبارت در تعریف
سخنپردازی است که مشخص کردن حدومرز آن کار دشواری است (فروغی.)16 : 1368،
بنابراین همة موارد آشنای چگونگی ارائة موضوع در مجالس وعظ _ که به صورت
سنت در ساختار این نوع متنها تثبیت شده است_ ذیل این عنوان بررسی خواهد شد.
این موارد روشهای سخنران برای ترغیب و اقناع مخاطب ،همچنین ویژگیهای زبانی
نثرهای بازمانده از مجالس وعظ را شامل میشود.
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حکايت و تمثيل
چنانكه بیان شد هدف برگزاری مجالس وعظ واداشتن عامه به پیروی از سـخنان واعـظ
و آشنا کردن آنان با علوم دینی و عرفانی بود؛ پس نیاز بود که سخنان مجلسگو عـالوه
بر داشتن وجه ترغیب ،اقناعکننده هم باشد .سـخنران ،کـه خـود علـیاالصـول شـخص
عالمی بود برای این منظور از حجتهای خطابی بهره میبرد .آنچه از حجـت خطـابی در
مجالس به کار میرود ،همانا تمثیل و روایت است .تمثیل جزو حجتهای صـناعی اسـت
که گوینده خود آنها را خلق میکند (فروغی.)31 :1368،
در خطابه تمثیل بیش از استقرا به کار میرود؛ یعنی به جای اینكه احوال جزئیات
را در نظر گرفته از آن حكم کلی درآورد ،امری را با امری دیگر مقایسه ،و بر
حسب شباهت حكم میکند؛ چنانكه سقراط وقتی میخواست بگوید قضات و
سیاسیون را نباید به قرعه معین کرد ،میگفت این عمل چنان است که اگر بخواهید
پهلوان برای کشتی و ناخدا برای کشتی بیابید از میان مردم قرعه بزنید
(فروغی.)3 :1368،

تمثیل گاهی به شكل داستان به کار مـیرود و ایـن نـوع در متنهـای مجلـسگـویی
فراوان است .تمثیل در یونان باستان نیز مورد توجه خطیبان بود .آنچه ارسـطو در کتـاب
خطابه از مقوله «استدالل عام» میشمارد همان تمثیل داستانی اسـت .ارسـطو دو نـوع از
این صناعت را نام برده است :یكی یادآوری وقایع گذشـته کـه همـان روایـت اسـت و
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دیگری ساختن مثل برای بیان حقایق که همان تمثیـل اسـت« .خطیـب بـا ذکـر شـواهد
تاریخی و ابداع مثل به استدالل دست میزند و مخاطبان خود را اقناع میکند و آنـان را
به عمل برمیانگیزد» (فتوحی .)249 :1385،تمثیل داستانی در ادبیات شامل گونههایی است
که یكی از آنها تمثیل اخالقی است .در این نوع داستان ،درونمایه بر تصویر غلبه دارد.
صورت قصه و اشخاص و وقایع صرفاً ابزارهایی است که یك پیام عادی و از پیش
دانسته را بیان میکنند .روایت داستانی در این نوع تمثیل بسیار ساده و ادراک آن
بسیار آسان است .درونمایه نیز یك نكتة اخالقی پیشپاافتاده است به گونهای که
همگان آن را میدانند»(فتوحی.)262 :1385،

در مبكیات همة حكایتها و روایتها از نوع یادآوری وقایع گذشته اسـت .خطیـب در
سراسر متن با ذکر شواهد تاریخی قصد اقناع مخاطب را دارد:

در این نوع روایت شخصیتها صرفاً نقش خـود را بـرای رسـاندن پیـام نهـایی اجـرا
می کنند و حتی اگر ما به لطف قوة خیال ،ایشان را بعضاً نمادین در نظر بگیریم از بافـت
سخن برنمیآید که سخنران چنین مقصودی داشته است.
شیوة موالنا نیز در مجالس سبع برای تبیین اندیشـههـایش ،آوردن روایـت و تمثیـل
است .خود این حكایتها چند گونه است .یكی آوردن روایتها اسـت بـه شـیوة مبكیـات
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موفق هروی -رجحِمجهُ اهلل -گوید که «من سالی به حج بودم .در عرفات به خواب
رفتم .آواز فرشتهای به گوش من آمد که« :امروز شصت هزار بنده را حج گزاردند،
حج شش بنده بیش قبول نكردند ».گفت« :در خواب لرزهای بر من افتاد .گفتم:
خداوندا! اگر از آن شش کس یكی منم ،من ثواب خود به جملة عاصیان بخشیدم.
باز در خواب شدم .ندا شنیدم« :یا موفَق! السَّخاوتُ عجلَیَّ وأنا أرحجمُ الرٍّاحِمین .بر
درگاه ما جود خود عرضه میکنی؟ حج هر شصت هزار را پذیرفتم و شصت هزار
دیگر در کار ایشان کردم!» حاصل آن است که رحمت حق تعالی بر بندگان وی
زیادت است از شفقت مادر و پدر» (بخاری3:و.)2
عزرائیل بیامد .گفت« :به چه کار آمدهای؟» عزرائیل گفت« :به تقاضای جان تو
آمدهام ».گفت« :ای عزرائیل! مرا امان ده که من هنوز از دیدار یوسف سیر نیامدم!
هفتاد سال است که در فراق بودم .ساعتی صبر کن تا یوسف از شكار باز آید و
دیدار باز پسین او ببینم ».عزرائیل گفت« :امان نیست ».آب از دیدة یعقوب روان
شد .یعقوب [را] با درجة پیغامبری امان نمیدهد ،خواجة پرگناه [را] چگونه امان
دهند؟ (بخاری.)85:

برای تبیین اصلی که از ظاهر آن نتیجه میشود .از نمونههای این نـوع در مجـالس سـبع
روایت اخالقی رفتن پیرزن به دادخواهی نزد حضرت سلیمان است در مجلس دوم:
روزی باد به حكم توسنی از راه سرعت حرکت در انبان آرد پیرزنی درآمد و آن
آرد پیرزن را بریخت .پیرزن از تهور باد به تظلم به حضرت سلیمان آمد که« :ای
ولیعهد امر حق! و ای فیصل اعاجیبِ مقامات و مهماتِ خلق! زن درویشم .باد که
به حكم توست در میدانِ «و سجخَرنا الریحج» میشد ،فعلِ «و یُرسِلُ الریاحج» به رسم
ذات نامحسوسِ خود در انبان آرد من آمد وآردم بریخت .تاوان آرد من از باد
بستان یا باد را ادب کن! تا بار دیگر گرد دسترست بیوهزنان نگردد ».سلیمان گفت:
«هم باد را ادب کنم و هم تو را ضمان و غرامت بكشم .بروید از کسب زنبیلبافی
من تاوان آرد پیرزن بدهید و باد را به زندان حبس کنید تا بدانید که بادی را که نه
مكلف است و نه مخاطب از بهر حق پیرزنی حبس میکنند (موالنا.)29 :1365،
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در اینجا مراد گوینده از حكایت همان است که از ظـاهر آن برمـیآیـد و شخصـیتها
نمادین نیستند .شاید بتوان در بافت دیگری از آن تأویل کـرد؛ امـا ایـن حكایـت صـرفاً
برای نشاندادن عظمت و ریزبینی عدل در دستگاه الهی است .مؤلف نتیجة نهایی را _که
آشكارا از ظاهر حكایت برمیآید_ در خاتمه بیان میکنـد« :عـدلِ «لِمجـنِ المُلـكُ الیجـومج»
ظالمانی را که دل پیر و جوان به ظلم کباب کنند فرو نخواهد گذاشـتن و «التَحسجـبجنَ اهللَ
غافِالً عجما یجعمجلَ الظالِمونَ» (موالنا.)29 :1368،
بیشتر حكایتها در مجالس سبعه تمثیلی است؛ به این معنا کـه مـراد گوینـده از بیـان
ظاهر روایت رساندن معنای کلیتـری اسـت (شمیسـا .)25 :1370،در همـین مجلـس دوم
روایت دیگری از حضرت سلیمان را خود موالنا تمثیلی معنا کـرده اسـت« :ای دوسـتان
من! مراد من از سلیمان حضرت حق است و مراد از بلقیس نفس اماره و مراد از هدهـد
عقل است» (موالنا .)31:در میان این تمثیلها میتوان نمونه های متعدد از اگزمپلوم و پارابل
را دید (شمیسا.)31 :1370،
تمثیل باز سپیدی که از دست شاه بر گوشة بام نشسـت (موالنـا )33 :1368،و روایـت
کودک رومی در میان زنگیان از نمونههای پارابل است (موالنا .)8 :1368،تمثیـل «روبـاهی
که به طمع چربو طبل را درید» نمونة اگزمپلیوم است (موالنا )27 :1368 ،در حالی که هیچ
یك از این گونههای تمثیل در مبكیات یافت نمی شود و متن آن صـرفاً حـاوی روایتهـا
است.

مقايسه مبکيات و مجالسسبعه با توجه به ساختار مجلسگويي

آيات و احاديث
اساس مجلس وعظ یا در تفسیر آیهای از قرآن بود که در آغاز مجالس تالوت میشد یا
در تأویل حدیثی از پیامبر (یارشاطر .)345،معموال رسم مشایخ صوفیه در آغاز
مجلس گویی بدین گونه بوده است که بعد از ورود شیخ به مجلس و قبل از آغاز سخن،
قاری آیه یا آیاتی از قرآن را تالوت می کرده و شیخ ،سخنان خود را دربارة همان آیه یا
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تأويل
مجلسگویان عارف مسلك به تأسی از عارفان در مجالس خود به تأویل توجه کردهاند
(غالمرضایی .)10 :1387،موالنا نیز نظر خود را دربارة دستیابی به معانی در مجالس سبعه
چنین بیان کرده است« :ای طالب من! چندان که تو در طلب از یك پوست بیرون
میآیی ،عروس معنی از یك پوست بیرون میآید و چون تو از دوم پوست بیرون
میآیی او از دوم پوست بیرون میآید» (موالنا .)6 :1368،بر این اساس در مبكیات هم
موارد معدودی از تأویل مشاهده میشود؛ برای نمونه آیة آتَیْتَنِی مِنَ الْمُلْكِ را اینگونه
تأویل میکند« :بعضی گفتهاند آتَیْتَنِی مِنَ الْمُلْك[ ،یوسف] مُلكِ هفت اندام خواست؛
یعنی تا من مجلِكِ هفت اندام گردم تا چون زلیخا آتش شهوت برافروزد من عود عصمت
بسوزم» (بخاری.)84:
مورد دیگر در معنای حروف مقطعه است« :کهیعص» «ک» کاف یعنی کفایتکنندة
درماندگان و «ها» هادی؛ یعنی ،راهنمایندة گمراهان« .ی» یعنی یار بیکسان« .ع» علیم؛
یعنی دانندة کار بندگان« .ص»؛ یعنی ،ای راستکنندة وعدة مؤمنان!» (بخاری.)49:
با توجه به حجم مبكیات این موارد معدود است و به نظر میرسد که مؤلف به
تأویل زیاد توجه ندارد .چنانكه در بخش حكایات نیز مشاهده شد ،او به روایات
تاریخی و حكایات اخالقی و نتیجهگیریهای سرراست و آسانیاب عالقهمند است در
حالی که در متون مجلس گویی عرفا از جمله مواردی که امكان تأویل را برای گوینده
فراهم میکند ،همانا حكایات تمثیلی است .موالنا خود در مجالس سبعه بارها به این
نكته اشاره میکند« :ای عزیز من مقصود از این قصه پادشاه نیست ،امیران و سپاه
نیست ،مقصود از این پادشاه نه پادشاه است ،بلكه حضرت عزت اهلل است» (موالنا:1365،
 .)37از همین رو موارد تأویل در مجالس سبعه فراوان است.
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آیات بیان میکرده است و گاهی حدیث یا بیت شعری در ابتدای مجلس میخواندند
که دستمایة آغاز سخن میشد (وفایی .)47 :1393،چنانكه بیان شد مبكیات تماما در تفسیر
آیات شكل گرفته است؛ اما موالنا در آغاز هر مجلس از مجالس سبعه ،حدیثی
مصطفوی را بهانة وعظ قرار داده است .گذشته از این در اثنای مجلس بر زبان
سخنرانان و مجلس گویانی که عالم به علوم دینی بودند ،آیات و احادیث پیوسته جاری
بود و این امر به صورت سنتی در ساختار مجالس قابل مشاهده است .از آنجا که به نظر
میرسد نوع استفاده هر مؤلف از ابزار یكسان متفاوت است در اینجا شیوة بهکارگیری
آیات و احادیث در دو اثر مورد بحث بررسی شده است .در سیصد جملة اول از
قسمت مناجات در مجلس اول از مجالس سبعه  38بار از آیه و حدیث استفاده شده
است .در سیصد جمله از قسمت حكایت در مجلس اول ،دوازده بار از آیه و حدیث
استفاده شده است و در سیصد جملة اول از آغاز مبكیات هفت بار .پس در متن
سخنرا نی در مبكیات ،نسبت به مجالس سبعه ،آیات و احادیث کمتر دیده میشود و در
خود مجالس سبعه نیز موالنا در بخش مناجات بیشتر آیات و احادیث به کار برده است
تا در اثنای حكایات .این موارد استفاده در مبكیات بهصورت ذیل است:
پس از که تعليل :گفت« :زمین و آسمان دانستهاند ».گفت« :آسمان را در نوردند که
یجوْمج نَطْوِی السَّمجاءج کَطَیٍِّ السٍِّجِلٍِّ لِلْكُتُبِ و زمین را تبدیل کنند که یجوْمج تُبجدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ
الْأَرْضِ» (بخاری.)2:
پس از که ربط :این همه هست لكن مدد من هست و بشارت من هست که:
«أَلَّاتَخَافُوا وجلَاتَحْزَنُوا وج أَبْشِرُوا بِالْججنَّةِ الَّتِی کُنتُمْ توعجدُونَ» (بخاری.)4:
خطاب آمد که« :وج لَسجوْفج یُعْطِیكج رجبُّكج فَتَرْضَی» (بخاری.)16:
پس از نقلقول مستقيم :در خبر وج حدیث آمده است« :رُبَّ قطرة إطفاءجت بحاراً مِنَ
النَّارِ »:ای بسا یك قطره آب پشیمانی که به رخسار عاصی چكد که آن یك قطره آب
دریای آتش را نیست گرداند!» (بخاری.)3:
این سه نوع کاربرد در مجالس سبعه نیز وجود دارد:
پس از «که» تعليل :محل ایمان دل است که «کُتِبج فی قلوبِهِم االیمانَ» (موالنا:1365،
.)21

سنت من این است که چون دوستان من راه غلط کنند و پای در خارستان معصیت

مقايسه مبکيات و مجالسسبعه با توجه به ساختار مجلسگويي
نهند ،اثر زخم خار بیابند بستیز هم در آن خار ندوانند که «اللِجاجُ شومٌ» (موالنا.)4 :1365،
پس از که ربط :و هر قطرهای نعرهای میزند که« :إرجِعی الی ربِكج راضیهً» (موالنا:1365،
.)5

پس از نقلقول مستقيم :اگر آن زاهد عالم بودی هرگز در صومعه دختر را قبول
نكردی .قال النبی(ع)« :التدخلوا إمراةٌ معج رججل فی مجنزل اال و ثالثهما الشیطانُ»
(موالنا.)19:1365،

عالوه بر این ،نوع دیگری از کاربرد آیه و حدیث در مجالس موالنا دیده میشود و
آن استشهاد به آیات و احادیث به صورت ترکیبات اضافی است .این نوع ترکیبسازی
با آیه و حدیث  -که بر زیبایی متن میافزاید و نشاندهندة خالقیت هرچه بیشتر
سخنران است  -در مبكیات دیده نمیشود؛ اما در مجالس سبعه نمونههای فراوان دارد:
پیشوای «ثقلین»« ،خاص الخاصِ «لعمرک» ،مشرف تشریفِ «لوالک» ،فصیحِ «أنا
أفصحُ العربِ و العجمِ»
پیشوای « آدمُ و مجن دونه تحتج لَوایی یومج القیامةِ و ال فَخرَ الفقرُ فَخری» (موالنا:1365،
.)3

نثر آهنگين
در هر دو متن به مواردی از جمالت موزون و استفاده از سجع _که شیوة رایج در
مجلسگویی بوده است_ بر میخوریم .نمونههایی از موارد استفاده از سجع در مبكیات
در اینجا ذکر میشود:
«عصیان کردهاند و از حد شرع در گذشتهاند» (بخاری.)2:
«روی خوب طاعت دارند و موی خوب عنایت دارند»
گاهی آهنگ در کالم با ت(بخاری.)71:کرار فعل ایجاد شده است؛ مانند:
در آن وقت که زلیخا بر یوسف دجر ببست ،ابلیس گفت« :اگر جمال میباید هست
و اگر زلیخا میباید هست و اگر رحمت میباید هست ».حق تعالی گفت:
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ترازویِ «و إن لیسج االنسانُ إال ما سجعجی» ،ترازویِ «إنَما أجرِکج علی قَدرِ تعبِكج و
نصبِكج» ،ترازویِ «فأما من ثَقَلت موازینُه (موالنا.)4 :1365،
مشرقِ «اَفَمجن شرَحج اهلل» (موالنا ،)45 :1365 ،و حل «ظلماتٌ بعضَها فوقَ بعض»
(موالنا ،)49 :1365،تختِ «أنا سجیِدُ وُلِد آدجمج و ال فخرَ» (موالنا )52 :1365،و...
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«خصمت همی باید هست و اگر عنایت میباید هست ».در آن وقت که موسی -
علیه السالم -به رود نیل درآمد ،ابلیس گفت« :اگر دریا میباید هست و اگر دشمن
بر اثر میباید هست ».خدای تعالی گفت« :این همه هست ،لكن اگر نگاه داشت من
میباید هست .اگر عنایت من میباید هست ».همچنین ،بنده را به دم آخر چون کار
تنگ رسد ،بنده متحیّر گردد .ابلیس گوید« :اگر عصیان میباید هست و اگر ضعف
میباید هست» .خطاب حضرت عزت در رسد که« :اگرچه که این همه هست،
لكن مدد من هست و بشارت من هست که «أَلَّاتَخَافُوا وج لَاتَحْزَنُوا وج أَبْشِرُوا بِالْججنَّةِ
الَّتِی کُنتُمْ تُوعجدُون» (بخاری.)4:
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کاربرد این موارد (سجع ،تكرار آهنگین فعل ،جمالت موزون) در متن مبكیات
انگشتشمار است و ویژگی غالب متن نیست در حالی که در متن مجالس سبعه
جمالت دارای سجع و بعضاً موزون فراوان به کار رفته است؛ نمونه:
« همچنانكه در برف ضاللت و غوایت ،اثر قدمهای هدایت و نهایت و بدایت مرا
بجویند» (موالنا.)4 :1365،
«میبیندش که آن مور در آن شب دیجور در رفتار تیز یا آهسته میرود یا میانه سوی
خانه میرود» (موالنا.)5 :1365،
«میروند به جان نه سوار و نه پیاده بیدل و دلداده بیمرکب و زواده بر قدم توکل بر
مالك جزء و کل» (موالنا.)5 :1365،
خطابي بودن نثر
از ویژگیهای مهم نثر مجالس ،خطابی بودن است و از وجوه آن فراوانی فعلهای امری و
خطابی در اینگونه متنهاست .گاهی این فعلهای امری و خطابی در جمالتی به کار
میرود که سخنران رو به حاضران بیان میکند؛ نظیر:
«تو به دست پیاله میگیری و به پای رقص کنی .تو بدیشان چگونه رسی؟»
(بخاری.)68:

«ای دوستان! شما اسالم آسان یافتهاید و قدرش نمیدانید .ایشان جانها فدا کردهاند
تا مسلمانی قرار گرفت» (بخاری.)68:
«خواجه! یاد کن از آن ساعتی که در گور تنها مانی» (بخاری.)84:
مورد دیگر کاربرد فراوان ندا در این نوع متنها است« .پارهای از این خطابها به

مقايسه مبکيات و مجالسسبعه با توجه به ساختار مجلسگويي

حاضران باز میگردد و گاه ممكن است در حكایتها و گفتگوهای مطاوی مجلس،
خطابها درونداستانی باشد (غالمرضایی)265 :1387،؛ به این معنی که شخصیتها یكدیگر را
مورد خطاب قرار دهند و گاهی خطابها رو به حاضران است .در هر دو متن مورد
بررسی این موارد فراوان است؛ از باب نمونه در سیصد جملة اول پس از مقدمه در
مبكیات هفده مورد خطاب وجود دارد .از این موارد ده مورد درونداستانی ،و هفت
مورد حاضران را مخاطب قرار داده است:
درونداستاني :یا رسول اهلل (سه بار) ،یا صالح ،خداوندا (سه بار) ،ای شعوانه ،یا
موفق ،یا ابوبكر.
رو به حاضران  :مسلمانان ،ای عاصیان ،ای بنده ،ای مؤمن ،مسلمانان ،ای فرزندان،
ای پدران.
در سیصد جملة اول پس از مقدمه در مجلس اول از مجالس سبعه هجده مورد
خطاب وجود دارد و از این هجده مورد هشت مورد رو به حاضران ،و پنج مورد
درونداستانی است:
درونداستاني :یا رسول اهلل ( 4بار) ،ای سلیمان

گفتوگو در کالم
در  25صفحة اول مبكیات 120بار از فعل گفت استفاده شده است .شیوة مؤلف این
است که ابتدا آیهای از قرآن را میآورد .سپس آن را به صورت کلی و نه لفظ به لفظ
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رو به حاضران :ای جان عزیز من ،طالب من ،ای مطلوب عالم ،ای صورت غیبی،
ای کمال بیعیبی ،عزیز من ،ای سلیمان وقت خویش ،عزیز من.
پنج مورد دیگر در مجالس سبعه نه مخاطبة شخصیتهای داستان است و نه خطاب
سخنران رو به حاضران بلكه خطاب شخص موالناست با عناصری غیرانسانی و گاهی
انتزاعی که در ذهن او تداعی شده است .چنین مواردی در مبكیات وجود ندارد؛ نظیر
ای باران ،ای قطرة بیچاره ،ای قطرة بیدست و پا ،ای ذوق ،ای شوق
پنداری در عالم خیالی موالنا همه چیز جاندار است .این موارد جاندارانگاری بر
خیال انگیزی و شاعرانگی متن افزوده است در حالی که موارد خطاب در مبكیات صرفاً
همان کارکرد اولیه یعنی جلب توجه مخاطب را به همراه دارد.
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ترجمه میکند و بالفاصله روایتهای پیاپی آغاز میشود و این روایتها یكسر با گفتوگو
پیش می رود و کمتر از توصیف و فضاسازی استفاده شده است .همین سرشاری روایت
از گفتو گوهایی با جمالت کوتاه حرکت و حیات را در متن افزایش میدهد و
موجبات هوشیاری و توجه مخاطب را فراهم میکند .روایات گاهی با عبارت «در خبر
است» ،آغاز میشود و گاهی مشخصاً از قول بزرگان دین نقل میشود و در این صورت
از نقل قول مستقیم استفاده شده است؛ مثال روایتی از قول موفق هروی به این شكل نقل
میشود:
«موفق هروی گوید که« :من سالی به حج بودم و در عرفات به خواب رفتم»...
«[...موفق ] گفت« :در خواب لرزهای بر من افتاد .گفتم :خداوندا اگر از آن شش کس
یكی منم .»...بجز فعل گفتن ،دعا کردن را هم با نقلقول مستقیم میآورد« :مهتر -علیه
السالم -دعا کرد که «خدایا! عذاب این جوان را به مادرش بنمای!» گویی راوی نخستین
اینك حاضر و در حال سخن گفتن است .این امر بر جنبة خطابی سخن میافزاید.
نمونههای گفتوگو در مجالس موالنا:
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[موسی] گفت« :یارب! ما ازین عالمیم ».حق -جل جالله -فرمود« :ای موسی! کنت
کنزا مخفیا احببت ان اعرف ».موسی گفت« :یا رب! آنها که اهل گنج بودند»...؛ اما
در مجالس سبعه بر خالف مبكیات گفتوگو فقط در روایات دیده نمیشود؛ بلكه
در اثنای تأویالت و تداعیهای موالنا همه چیز جاندار و ناطق فرض میشود.
سلیمان بهار گفت که «هر دعوی را ترازویی است (موالنا.)55 :1365،

«ای ترازو! گرانی به چه حاصل کنیم؟» گفت« :شما پوستید و جسمید ،آب و گلید،
خویشتن را مغز نغز و جان و دلی حاصل کنید» (موالنا.)55 :1365،
[آن درختان] ...میگفتند که« :دریغ که ما در زیر زمین چنین هنرها داریم »...ایشان را
از عالم غیب جواب میآمد که« :ای محبوسان آب و گل بر کار باشید» (موالنا.)55 :1365،
از طرفی با دقت در نقلقولهای اثنای روایتها میتوان دریافت که میان دو متن در
سطوح روایی ،تفاوت هست .آنجا که مؤلف مبكیات حكایتی را از قول هروی نقل
میکند متن در سطح دوم قرار میگیرد .در این مورد راویِ روایت موفق هروی است و
بخاری ،راوی واقعی به شمار میرود (کنان .)119 :1387،یا در روایت دیگری از همین
متن که از قول قیثم ابن عباس نقل شده است:
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چون سید عالم در روضة مبارکه دفن کردند ،آخرین کسی که روی مهتر را دید من
بودم .لبهای پیغامبر دیدم که میجنبانید .گوش بر لب مبارک او نهادم .میگفت «:امّتی!
امّتی!» تا در حیات بود( ...بخاری) که در این روایت نیز راوی درونداستانی قیثم است و
راوی واقعی مؤلفِ مبكیات است .این شیوه از روایت در مبكیات فراوان به کار رفته
است؛ اما در مجالس سبعه روایتی از قول شخصیتهای روایت نقل نمیشود (رک :موالنا،
.)1365
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کوتاهي جملهها
از دور دید که ابوبكر میآمد .چون خواهر او را بدید ،او نیز خواهر بدید؛ پس خواهر او
را خبر کرد که «برادرم ابوبكر آمد و شمشیر با وی نیست» .پس گفت« :برو پیش
برادرت ».پس خواهر پیش ابوبكر آمد (بخاری.)12:
از راههای بررسی سبك اثر و ساختار روحی گوینده ،بررسی طول جملهها است.
فراوانی جمله های کوتاه باعت شتاب در سبك و سرعت اندیشه و هیجانانگیزی
میشود و فراوانی جملههای بلند ،سبكی آرام را رقم میزند و جملههای مرکب
تودرتوی پیچیده ،حرکت سبك را کند میکند .سبكهای پرشتاب ،عاطفیتر و سبكهای
مرکب ،برهانی و منطقیتر است (فتوحی.)275 :1386،
در نتیجه در متنهای مجلسگویی ،که در آن ترغیب بیش از اقناع کاربرد دارد،
گویندگان معموالً از جمالت کوتاه استفاده میکنند؛ چنانكه در صد جملة اول از فصل
اول مبكیات «قل یا عبادی الذین 464 »...کلمه وجود دارد و در صد جملة اول از بخش
مربوط به مناجات در مجالس هفتگانه  659کلمه و در صد جمله اول از بخش حكایت
در همین مجلس  516کلمه وجود دارد؛ یعنی به طور میانگین در مبكیات هر جمله از
چهار کلمه و در مجالس سبعه در بخش مناجات و حكایت به ترتیب از شش و پنج
کلمه تشكیل شده است؛ پس جملهها در مبكیات نسبت به مجالسسبعه کوتاهتر است؛
ضمن اینكه در خود مجالس سبعه هم در بخش حكایتها ،جملهها کوتاهتر است؛ زیرا
بهترین شیوة روایت داستان ،آوردن جملههای مستقل کوتاه است که پیدرپی یكی پس
از دیگری میآید .هر جمله حامل یك اندیشة مستقل است و میتوان آنها را با نقطه از
هم جدا کرد .این سبك به روند روایت و بیان اندیشه شتاب میبخشد (فتوحی:1386،
« .)276اینگونه پشت هم آوردن جملههای کوتاه مقطع و مستقل بدون حرف ربط یا با

حرف عطف واو را در یك تقسیمبندی براساس رابطة دستوری میان جملههای متن
«سبك گسسته» میگویند» (فتوحی.)276 :1386،
گرچه متن مجلسگویی ،داستانی واحد و یكپارچه نیست ،جایجای در آن حكایتها
و روایتهایی بازگو میشود و همچنین مبكیات تشكیل شده از روایتهای پیاپی است و
در پی آن ،جمالت در آن کوتاه و پشت هم آمده است .در مجالس موالنا نیز هر جا که
مؤلف به بیان حكایت و تمثیل میپردازد همین شیوة جملهپردازی مشاهده میشود.
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خطاب قرار دادن حاضران به قصد شورانگيزي
ارسطو در کتاب فن خطابه ذیل عنوان «وسایل اقناعی فنی و غیرفنی» بیان میکند که
اقناع در شنوندگان زمانی حاصل میشود که بر اثر «انفعاالت نفسانی» برانگیخته شوند
(ارسطو )32 :1392،و در تعریف انفعاالت نفسانی میگوید« :انفعاالت نفسانی که موجب
میشود شخص حكم خود را تغییر دهد ،آنهایی است که الم یا لذت در پی دارد؛ مانند
انفعاالت خشم و رحم و ترس و جز اینها و اضداد آنها» (ارسطو .)151 :1392،در مواردی
از این دست ،که سخنران قصد شورانگیزی در مخاطب را دارد ،کالم را با بهرهگیری از
آیات ،احادیث ،روایت یا تأویل پیش نمیبرد ،بلكه با بهرهگیری از امكانات درونی زبان
و شیوة بیان و کاربست بجا و طبیعی جمالت انشایی و عاطفی در سخن خود ،اوج و
فرود ایجاد می کند .گرچه مواردی نظیر بیان روایت ،موزون بودن کالم و خیالانگیزی
خود به تنهایی در ایجاد انفعاالت نفسانی مؤثر است ،شورانگیزی تمهیدی است که
سخنر ان به طور خاص اوالً نه برای تبیین موضوع بلكه به قصد برانگیختن احساسات
مخاطب به کار می برد .ثانیاً در این روش مخاطب را توبیخ ،تنبیه ،تشویق یا تحذیر
میکند یا با پرسش و تكرار و تأکید به دروننگری وا میدارد .این عنصر در مجالس
عزاداری در عصر حاضر نیز فراوان یافت میشود.
«مسلمانان! آب دیده ببارید که آب دیده خوی تب معصیت است» (بخاری.)71:
«کسی خیانت نه میکند از رسول شرم دارد! ای هزار خیانت کرده! از خدای و از
رسول شرم بدار» (بخاری.)69:
« آری دوست و عزیز من! زنان آن روزگار را دست از آسیاب آبله میشد اما دست
زنان این زمانه از سخار و نوشادر رنگین میشود» (بخاری.)83:

مقايسه مبکيات و مجالسسبعه با توجه به ساختار مجلسگويي

«تو به دست پیاله میگیری و به پای رقص میکنی .تو بدیشان چگونه رسی؟»
(بخاری.)68:

ای بندگان سوخته خرمن من! ای زندانیان درد و حزن! ای سوختگان آتش
پشیمانی! ای خانه و خرمن خود سوخته به نادانی! ای آتشخواران! ای خونباران که
از حد برده و نومید گشتهاید! نومید مشوید از رحمت بینهایت بیپایان بندهنواز
کارساز خداوندی ما که «اِنَّ اهللَ یجغفِرُ الذُّنُوبج ججمیعاً (موالنا.)15:1365،

«ای محبوسان جهان نادیده! چارهای نمیکنید! آخر بنگرید در این صورتهای خوب
و در این عجایبها!» (موالنا.)57 :1365،
این موارد در مجالس سبعه نیز در ادامة حكایتها و برای تأکید بر مفهوم تمثیل آمده
است؛ برای نمونه مورد اول در ادامة حكایتی از حمزه عموی پیغامبر آمده است که
مفهوم تأکید بر زندگی پس از مرگ را در بر دارد (موالنا )12 :1365 ،و این جمالت (ای
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از این نمونه ها پیدا است که شورانگیزی جوالنگاه علم معانی است؛ برای مثال در
جملة «تو به دست پیاله میگیری و به پای رقص میکنی .تو بدیشان چگونه رسی؟»
غرض از پرسش برانگیختن احساس ناتوانی و حسرت در مخاطب و توجه دادن او به
علت این ناتوانی است که در بخش اول جمله اینگونه بیان شده است« :تو به دست
پیاله میگیری و به پای رقص میکنی( »...شمیسا.)102 :1386،
در جملة «ای هزار خیانت کرده! از خدای و از رسول شرم بدار» ،که در متن
مبكیات بالفاصله پس از روایتی بیان شده ،غرض گوینده از امر ،توبیخ و مالمت
شنونده است تا از طریق برانگیختن احساس شرمندگی در مخاطب ،او را به پیروی از
اصلی وادارد که پیش از این در حكایت آمده است .حتی اگر خود روایت و حكایت یا
تو ضیحات و تبیینات سخنران به قدر کافی گویا بوده باشد ،او سعی میکند با
شورانگیزی در مخاطبان از تأثیرگذاری سخنانش اطمینان یابد .موالنا در مجالس سبعه
ضمن بیان حكایات تمثیلی و تبیین مفاهیم مورد نظرش بعضاً جمالتی را به قصد توجه
دادن مخاطب به موضوع و به وجد آوردن او بیان کرده است .در این موارد موالنا
معموالً از تكرار و پرسش استفاده میکند:
« ای کور! در گور چند نگری؟ آخر آن نظر ،نظرِ کافرانه است نه نظرِ مؤمنانه که
عاقبت خود گور بیند .شیرکی خود را کور بیند؟» (موالنا.)13 :1365،

کور! در گور چند نگری  )...نه برای تفهیم هر چه بیشتر ،بلكه به قصد توجه دادن
مخاطب به موضوع و برانگیختن عواطف او بیان شده است.
در میان همة موارد مربوط به سخنپردازی ،مؤلف مبكیات بیشتر از موالنا از
شورانگیزی و برانگیختن انفعاالت نفسانی در شنوندگان استفاده کرده و این روش کمتر
مورد توجه موالنا است .به نظر میرسد که تكیة بخاری بیش از اینكه بر اقناع مخاطب
باشد بر ترغیب اوست؛ برعكس ،ذهن موالنا سرشار از مفاهیم است و این مفاهیم
ضمن اینكه خود به قدر کافی شورانگیز است به مؤلف فرصتی نمیدهد که به طور
خاص به این تمهید بپردازد .از طرفی این امر را میتوان ناشی از تفاوت در اقتضای
حال مخاطبان هریك از این دو خطیب دانست .در شورانگیزی ،اقتضای حال شنونده
اهمیت دارد و شورانگیزی برای مخاطب عامه با شورانگیزی برای خواص تفاوت دارد
(فروغی.)27 :1368،
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نتيجهگيري
پس از بررسی و مقایسة مبكیات با مجالس سبعه به عنوان نمونة سرآمدی از
مجلسگویی عارفانه به نظر میرسد که اوالً ویژگیهای مجلسگویی عرفا و ویژگیهای
تثبیت شدة آن در متن مبكیات به قوت مجالس سبعه نیست .در این متن نه اثری از
روایت تمثیلی هست و نه مؤلف به تأویل از خود گرایشی نشان داده است .عناصر
خیال انگیز و شاعرانه غالب نیست و آنچه توجه مؤلف را به خود مشغول داشته بیشتر
بیان روایتهای اخالقی است .روایت ،جوالنگاه او برای بیان است .از این رو ویژگیهای
روایتپردازی در مبكیات شاخص است؛ جمالت کوتاهتر و گفتگو در کالم بیشتر است
و بعضاً روایات در دو سطح نقل میشود .پنداری مؤلف میخواهد مقصود اصلی را هر
چه سریعتر و ساده تر و با تكیه بر داستانگویی به گوش مخاطب برساند .بر این اساس
این متن به وعظ مذهبی شبیهتر است تا مجلسگویی عارفانه.
ثانیاً در میان مواردی که در آغاز به عنوان ویژگی سبكی برای این نوع ادبی با توجه
به تحقیقات پیشین ،برشمرده شد ،به عنصر شورانگیزی اشارهای نشده است،
شورانگیزی از دیرباز تا کنون نقشی اساسی در سخنرانیها به عهده داشته است .گرچه
مواردی نظیر بیان شاعرانه و خیالانگیز و آهنگین نیز در برانگیختن انفعاالت نفسانی
مؤثر است ،آنچه در این جستار با نام شورانگیزی بررسی شد ،غیر از این موارد و در

مقايسه مبکيات و مجالسسبعه با توجه به ساختار مجلسگويي

معنای تحریك عواطف است .شورانگیزی به عنوان عنصری کلیدی در مجلسگویی در
مجالس سبعه هم وجود دارد؛ اما ذهن م والنا بیشتر متوجه بیان مفاهیم است و بخش
اعظمی از سخنانش را مستقیماً به شورانگیزی و تحریك عواطف اختصاص نمیدهد؛
برعكس ،این مورد در مبكیات به فراوانی یافت می شود و پیداست که مؤلف مبكیات
بیشتر به برانگیختن مخاطبان از طریق شورانگیزی گرایش داشته است.
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هدف این پژوهش ،که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده ،بررسی فرایندهای طرحوارهای
در شعر «متناقضات» از مجموعه شعر پیكاسو در آبهای خلیج فارس باباچاهی است تا از طریق
آن شیوهای متفاوت در شكلگیری متن نشان داده شود .یكی از عوامل ایجاد پیوستگی و
متنبودن یا متنیّت ،وجود طرحوارة ذهنی است .تولیدکننده معموالً بنا به گرایشهای شناختی
خود از یك یا چند طرحواره در تولید متن استفاده میکند .شعر متناقضات باباچاهی از ترکیب
چندین طرحوارة ناقص ساخته شده است که بهظاهر با هم ارتباطی ندارد .پژوهش در پی پاسخ 117
به این سؤاالت است که دگرگونیهای طرحوارهای شعر متناقضات با کدام مبنای نظری قابل

تبیین است و شیوة شكلگیری متن یا متنیّت در آن چگونه است .تحقیقات نشان میدهد پیتر
استاکول ،فرایندهای مختلفی را برای طرحوارهها ذکر کرده که برای تبیین شعر متناقضات
متناسب است و شیوة شكلگیری متن را در شعر باباچاهی از طریق کشف ،تكمیل و ترکیب
طرحوارههای ناقص میسّر میکند.
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 .1مقدمه
امروزه پارهای از شعرهای معاصر چنان گسسته و بیهدف بهنظر میرسد که برخی از
اطالق نام متن بر آنها خودداری میکنند و آنها را نامتن 1یا نوشتههای غیرارتباطی،
بیمعنا و نامفهوم مینامند .گروهی دیگر معتقدند که این گروه از نوشتهها متن است؛
تنها شیوة شكلگیری متن در این نوع نوشتهها با متنهای منسجم و هدفمند متفاوت
است .این پژوهش به پیروی از نظر گروه دوم ،چگونگی تشكیل متن را در آنچه
اصطالحاً نامتن خوانده میشود ،بیان میکند.
موضوع متنیّت از مباحث مهمّ زبانشناسی و نقد ادبی است .در زبانشناسی متن ،پنج
رویكرد اصلی برای تبیین متنمندی وجود دارد که عبارت است از :رویكرد پتوفی،
الگوی فرایند محور وندایك ،روش حلٍّ مسئلة مایكل هوی ،رویكرد تالمی ،رویكرد
مایكل هلیدی و رویكرد بوگراند و درسلر .از دید بوگراند و درسلر الزمة تولید و
دریافت متن وجود هفت عامل انسجام ،پیوستگی ،هدفمندی ،توان پذیرش،
آگاهیبخشی ،موقعیّتمندی و بینامتنیّت است .در نقد ادبی از میان این معیارهای
هفتگانه ،به معیار بینامتنیّت توجّه خاصّی شده است .بارت و اسالف و اخالف او از
جمله کریستوا ،باختین و ژانت ،سرشت بینامتنی متن را الزمة متنیّت میدانند .بارت بر
این باور است که خاستگاههای متن هنگام خوانش گشوده میشود و طیّ آن خواننده با
شرکتکردن در فرایند معنازایی به خلق معنا میپردازد .ژاک دریدا با تأثیرپذیری از
آرای پرس و با نگاهی تازه به نشانه ،مفهوم جدیدی از متنیّت را بنا نهاد که در آن هر
دال با جدا شدن از مدلول در بازی بیپایان دالها غرق میشود و با ایجاد تداعیهای
مختلف ،معناهای گوناگونی در متن تولید میکند که هیچگاه قطعی و نهایی نمیشود.
در متنیّت بوگراند و درسلر ،متن با عواملی چون انسجام ،هدفمندی و پیوستگی
موضوعی از طریق تشكیل طرحوارهها متنیّت مییابد .طرحواره الگویی ذهنی است که
از عناصر و اطٍّالعات یكپارچه شكل میگیرد و انواع مختلفی دارد .2یكی از انواع
طرحواره ها ،طرحوارة ذهنی است که بر زنجیرة رویدادها و حاالتی مبتنی است که
اجزای موضوع را تشكیل میدهد و نقش مؤثٍّرتری در درک وقایع ،دریافت متن و
بازسازی 3آن دارد؛ زیرا طرحوارة ذهنی عامل نظمآفرین موادّ متن و اساس سازماندهی
محتوای آن به شمار میرود (بوگراند و درسلر .)166-9 :2002،طرحوارههای ذهنی با
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تجربیّا ت شخص از جهان خارج هماهنگی دارد و تجربة او را به سطح شناخت
میرساند .وقتی دریافتکننده ،4این الگوهای ذهنی را کشف میکند به درک متن دست
مییابد؛ زیرا طرحوارهها بر مبنای الگوهای عام مشترک و نسبتاً مشابه در اذهان کاربران
شكل میگیرد و «از الگوهای معدودی پیروی میکند که مبنای تشكیل متنهای فراوانی
میشود» (همان 70:و .)169این الگوها بهمنزلة بینامتنهای مشترک بین اذهان عمل میکند.
طرحوارة ذهنی تولیدکننده بر اثر تكرار به طرحوارة زنجیری تبدیل میشود؛ یعنی
طرحی که در موارد مشابه تكرار میشود .برخی شعرها یك طرحوارة ذهنی و برخی
چندین طرحواره دارند؛ امّا در برخی از اشعار طرحوارهها چنان با هم ترکیب شده است
که جدا کردن آنها چندان ساده نیست .عالوه بر آن چون در این دسته از اشعار،
طرحوارههای ذهنی آشنای مخاطب دچار تغیییراتی شده است ،بازیابی آنها دشوار است.
در این جستار ضمن پرداختن به این نوع طرحوارهها ،شیوة جدیدی از متنیّت مطرح
میشود که در برخی اشعار باباچاهی مجال بروز و ظهور یافته است؛ شعری که
ریشههای پیدایش آن به سال سی شمسی میرسد و در ادامه شرح داده میشود.
شكست و ناکامی ناشی از کودتای  28مرداد ،گرچه شاعران متعهّد را به سوی
سمبولیسم اجتماعی سوق داد ،سبب ظهور جریانهای نوظهور شعر غیرمتعهّدی چون
موج نو و شعر حجم در دهة سی شد .موج نو از سوررئالیسم و دادائیسم تأثیر پذیرفته
بود (طاهری )275 :1393،و سوررئالیسم ،خود در مكتب کوبیسم ریشه دارد و گیوم آپولینر
از طریق آن واقعیّت برتر سوررئالیسم را کشف کرد .به نظر میرسد شعر حجم نیز تا
حدودی برگرفته از مكتب کوبیسم باشد؛ زیرا «کوب به معنای مكعب و کوبیسم مكتبی
هنری در نقٍّاشی است که بینش خود را از اشیا و مناظر به صورت اشكال هندسی
درآورد» (سیّدحسینی.)730 :1387،
شعر موج نو و حجم در نیمة دوم دهة چهل گسترش یافت .محمّد حقوقی و
منصور اوجی از طرفداران موج نو بودند (طاهری .)275 :1393،از نیمة دوم دهة شصت،
تالشهای محدودی برای احیا و تداوم جریانهای ادبی مدرن به صورت فردی انجام
گرفت .کالسهای غیررسمی رضا براهنی و منوچهر آتشی شاعران جوان را گرد هم آورد
و سرنوشت شعر معاصر ایران را به گونة دیگری رقم زد .مهمترین رویكرد ادبی این
جریان تمرکز و تأکید بر پردازش فرم و زبان و نفی ایدئولوژیهای سیاسی و آرمانزدایی
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بود .ریشه های این جریان را باید در دهة پنجاه جست که شعر آوانگارد و برکنار از
غوغای زمان ة موج نو و حجم با خیزشهای سیاسی به حاشیه رانده شد .منوچهر آتشی با
احیای پارهای از اصول شعر موج نو ،تجربة جدید «شعر ناب» را وارد فارسی کرد و
رهبری این جریان را به عهده گرفت (طاهری6 :1393،و .)275براهنی مبدأ تحوّالت بعدی
را نظریّات سیّد علی صالحی در پایان دهة شصت میداند (براهنی6 :1374 ،و)145؛ جریانی
که بعد از جنگ ایران و عراق با الگوپذیری از شعر غیرآرمانی غربی ،عنوان «شعر
متفاوت» به خود گرفت (طاهری )277 :1393،و در کنار ترجمة اشعار و نظریّات ادبی
جدید ،تحوّل شگرفی در شعر دهة هفتاد پدید آورد .وجه غالب شاعران آرمانگریز،
نوجویی در فرم ،پرهیز از روایتگویی و نفی موضوعات و مضمونهای کلٍّی از ساحت
شعر بود ،به همین سبب شعر ویژگی رسانگی خود را از دست داد و سبب گسست
خواننده از شعر شد (طاهری8: 1393،و.)277
این جریان ادامه یافت تا تفكٍّر پستمدرنیستی با حمله به عقل مدرنیستی و داعیة
نسبیّت اوج گرفت .تأکید بیش از حدّ فالسفة پستمدرن مانند دریدا ،کریستوا ،لیوتار،
بودریار و دلوز بر زبان ،این تصوّر را ایجاد کرده است که واقعیتی ورای زبان وجود
ندارد (همان1:و .)320از ویژگیهای شعر پستمدرن ،چندصدایی ،مرگ مؤلٍّف،
سفیدنویسی و سفیدخوانی ،ساختشكنی ،بیمعنایی ،تأویل متن و هرمنوتیك است
(همان .)323:براهنی در آغاز دهة هفتاد با ترجمة آثار غربی و تعلیم شاگردانش و سرایش
مجموعه شعر «خطاب به پروانهها» این جریان را تداوم بخشید؛ هرچند علی باباچاهی با
طرح شعر «پسانیمایی» مدّعی رهبری شعر پستمدرن در ایران است .اکبر اکسیر نیز در
مؤخٍّرة مجموعة «بفرمایید بنشینید صندلی عزیز» از این نوع شعر با عنوان شعر «فرا نو»
سخن گفته است (همان .)324:هدف این شاعران بهکارگیری ایجاز در زبان محاوره بود.
اکبر اکسیر معتقد است با حذف حشویّات و زوائد در شعر فرانو (پستمدرن) و با
کاربرد کمترین واژه و لحن و نشانه ،بیشترین معنی صادر میشود (اکسیر.)104 :1382،
گرچه نشانههای شعر پست مدرن در مجموعه شعر پیكاسو در آبهای خلیج فارس
باباچاهی دیده می شود ،نام کتاب تداعیگر سبك کوبیسم پابلو پیكاسو است .با مطالعة
این مكتب میتوان دریافت که باباچاهی در این مجموعه از مكتب کوبیسم نیز تأثیر
پذیرفته است؛ زیرا نقٍّاشان کوبیست به جای نشاندادن یك جنبه از هر چیز ،سعی دارند
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تمامی جهات آن را نشان دهند .شاعران کوبیست ،که گیوم آپولینر در صدر آنهاست،
می کوشند اجزای اشیای خارجی را منتزع و مجرٍّد کنند و اگر نتوانستند ،دست کم نظم
و ترتیب ذهنی آنها را در هم ریزند و سپس آنها را از نو بدون در نظرگرفتن روابط
منطقی و احساس و استشهاد در کنار هم بچینند .در این نوع شعر ابتكار عمل به دست
الفاظ سپرده می شود و صور ذهنی بدون پیوند منطقی از ذهن بیرون میجهند و چیدن
کلمات به شكل تصاویر مختلفی درمیآید که چشم از دیدن آن لذٍّت میبرد و شاعر در
ساختمان جمله و قوانین دستور زبان و انتخاب و کاربرد وزنهای نادر و نامرسوم آزادی
تام دارد (سیّدحسینی3: 1387،و.)732
می بینیم که شعر متناقضات تمام این ویژگیها را دربردارد؛ امّا در این پژوهش تأکید
بر درهم ریختن نظم ذهنی کالم است .آنچه نظم منطقی کالم را برقرار میکند ،نظام
زبانی و طرحوارة ذهنی است که هر دو در شعر یادشده شكسته میشود .شكست و
بازسازی نوعی از «فرایندهای طرحوارهای» است که میتواند چگونگی شكلگیری متن
را در شعر متناقضات باباچاهی نشان دهد.
در شعر متناقضات با طرحوارههای ناقص گوناگونی روبهرو میشویم که هیچ مفهوم
اصلی یا مرکز کنترلی برای آن متصوّر نمیشود .دریافتکننده در این نوع متنها با
طرحوارههای مبهم و گوناگونی برخورد میکند که از الگوهای ذهنی خاصّی پیروی
نمیکند و ذهن او را هنگام دریافت ،دچار اختالل میکند .طرحوارههای ناقص در شعر
متناقضات تحت تأثیر فرایندهای طرحوارهای شكسته ،ادغـام و بازسازی میشود .با
توجّه به این مقدّمات ،سؤاالت پژوهش به این شرح است:
 .1تغییر در طرحوارههای ذهنی شعر متناقضات باباچاهی با کدام مبنای نظری قابل
تبیین است؟
 .2شیوة شكلگیری متن یا متنیّت در شعر باباچاهی چگونه است؟
در فرضیّات تحقیق پیشبینی میشود که:
 .1فرایندهای طرحوارهای خاصّی در شعر متناقضات رخ میدهد که میتوان آنها
را با شعرشناسی شناختی استاکول توضیح داد.
 .2متنیّت در شعر باباچاهی از طریق کشف ،تكمیل و ترکیب طرحوارههای ناقص
میسّر میشود.

 .2پيشينه پژوهش
مفهوم طرحواره توسّط بارتلت ( ،)1932راجر شانك و رابرت آبلسون ( )1977مطرح ،و
در پژوهشهای زبانشناسی متن استفاده شد .رابرت بوگراند و ولفگانگ درسلر ( )1981از
طرحواره بهعنوان الگوهای عام مؤثٍّر در دریافت متن استفاده ،و آنها را به چهار نوع
چارچوب ،طرح ،طرحوارة ذهنی و طرحوارة زنجیری تقسیم کردند و طرحوارهها را
عامل مهمّی در متنیّت متن دانستند .بوگراند -درسلر ( )40 :2002معتقدند فرایند دریافت
متن طیّ چهار مرحلة تقطیع ،7بازیابی مفاهیم ،8بازیابی فكر 9و بازیابی طرح 10صورت
میگیرد .لطیفنژاد و دیگران ( )92-165 :1393چهار مرحله را در شعر سپهری آزمودهاند.
مایكل هوی )1983( 11در «الگوی حلٍّ مسئله» 12و لئونارد تالمی )2006( 13در «نظام
15
ساختبندی مفهومی» 14از طرحوارهها بهره بردند .نظریّة طرحواره توسّط رومل هارت
و گای کوک 16در مباحث ادبی به کار رفت .ریون تسر )1992( 17و النا سمینو )1997(18از
طرحوارهها در شعر بهره بردند و پیتر استاکول )1993( 19با تلفیق آرای کوک ،رومل
هارت ،نورمن 20و تورن دیك 21و دیگر پیروان نظریّة طرحواره ،مبحث «شعرشناسی
طرحواره» را در کتاب درآمدی بر شعرشناسی شناختی 22مطرح کرد که در آن از انواع
فرایندهای طرحوارهای موجود در متون ادبی سخن گفتند .لیال صادقی ( )1393این کتاب
را ترجمه کرده و در مقالة اینترنتی خـود ( )1393فراینـدهای یادشـده را در یكی از
شعرهای «یداللٍّـه رؤیایی» بهکارگرفتهاست .این فراینـدها موجب درهمشكستن یا
درآمیختن طرحوارههای ذهنی میشود و به همین دلیل در این پژوهش فرایندهای
طرحوارهای استاکول برای تبیین یكی از شعرهای باباچاهی در مجموعة پیكاسو در
آبهای خلیج فارس با عنوان «متناقضات» مناسب تشخیص داده شده است .پیش از این
شعرهای مجموعة پیكاسو بر اساس آرای بارت و دریدا تحلیل شده بود؛ چنانكه
سجودی ( )1392و آقاجانی طوالرود ( )1388یكی از شعرهای مجموعه شعر پیكاسو را با
مفهوم انتشار دریدا تحلیل کردهاند .داودی حموله ( )1390نیز باباچاهی را در مجموعة
پیكاسو تحت تأثیر آرای بارت و دریدا میداند .طاهری نیز در باب جریانشناسی شعر
معاصر در کتاب بانگ در بانگ ،باباچاهی را مدّعی رهبری جریان پستمدرن در ایران
و شعر او را دارای ویژگیهای پستمدرنیستی میداند (طاهری .)324: 1393،در این
پژوهش شعر «متناقضات» از دیدگاه تازهای در زبانشناسی شناختی بررسی و فرایندهای
5
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طرحوارهای آن تشریح شده است تا روش جدیدی از دریافت متن ارائه شود.
 .3مباني نظري
متن از طرحوارهای تشكیل شده است که چند رویداد ،موقعیّت و حالت دارد
(استاکول9: 2002،و )78و مجموعة رویدادها ،فكر و هدف متن را آشكار میکند؛ برای
مثال مجموعة کنشها و رویدادهای شعر «ققنوس» 23نیما به این ترتیب است:
شكوه از تنهایی و ساختن بنای خیالی
تنها نشستن ققنوس روی شاخة درخت
مشاهدة آتش از دور و پرواز به سوی آن
ترک النة آشنا برای نجات از روزمرٍّگی
به آتشکشیدن خویش برای تولٍّد ققنوسی دیگر
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نیما از طرحوارة آشنای فرهنگ ایرانی یعنی «خودسوزی ققنوس برای تولٍّد ققنوسی
دیگر» استفاده میکند تا طرحوارة جدید «به آتشکشیدن زندگی خویش را در مسیر
تولٍّد شعر معاصر» بسازد.
برخی طرحوارهها موقعیّتی 24است و هرکسی ممكن است آنهـا را تجربـه کنـد و بـا
25
تجربههای مختلفی گسترش دهد که از محیط میآموزد؛ امّا برخی طرحوارهها شخصی
است» (استاکول76 :2002،؛  .)142 :1393طرحوارهها در درون سطح باالتری به نـام هـدف
ایجاد میشود که اهداف بسیار عام افراد مانند رضایتمندی ،موفٍّقیّت و صیانت را در بر
میگیرد .هنگامی که طرحی در اثر تجربه به عادت تبدیل شود ،طرحوارة زنجیری پدیـد
می آید .طرحوارة زنجیری طرحی ذهنی است که بـرای توضـیح یـك موقعیّـت بـه کـار
میرود .طرحوارههای زنجیری ،طرحها و محتوای آنها ساختارهایی ثابـت نیسـت ،بلكـه
در روند پردازش گفتمان شكل میگیرد و پیكربندی پویـا دارد و همـین پویـایی باعـث
می شود که بتوان از آنها برای تحلیل گفتمان ادبی استفاده کرد .طرحوارهها به سـه شـیوة
تنظیم ،تعدیل و بازسازی گسترش مییابد .در غالب گفتمانهای روزمـرٍّه طرحـوارههـای
موجود حفظ میشود؛ امّا در مواقع الزم بـه تقویـت آنهـا مـیپـردازیم و زمـانی دانـش
طرحوارهای را به چالش میکشیم (همان78:؛ .)6-144 :1393در برخـی متنهـا بـویژه شـعر،
فرایندهای مختلفی چون شكست ،ادغام و بازسازی در طرحوارههـا صـورت مـیگیـرد.
استـاک ول شـش روش بهکارگیــری طـرحـوارههـای زبـانی را در متـون ادبـی چنـین
برشمرده است:

بازسازي طرحواره :26در فرایند بازسازی ،طرحوارة جدید براساس قالبهای قدیمی
یا الگوهای پیشیـن ساخته و پدیدههای غیرممكن خلق میشود.
حفظ طرحواره :27واقعیتهایی که تازه دریافت شده است با طرحوارههای موجود
انطباق و هماهنگی دارد و به ساختن پدیدههای عادی منجر میشود.
تقويت طرحواره :28در این فرایند واقعیتهایی که تازه دریافت شده است ،باعث
تقویت دانش طرحوارهای میشود و پدیدههای عادی تولید میکند.
تنظيم يا گسترش طرحواره :29با افزودن دادههای جدید و تازه به طرحوارههای
موجود ،حوزة طرحواره گسترش پیدا میکند و پدیدههای غیرعادی ساخته میشود.
شکست طرحواره :30به معنی ایجاد هنجارگریزی مفهومی است.
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تازهسازي طرحواره :31وقتی طرحواره را بازبینی و عناصر و روابط آن را از نو
مطرح کنیم ،تعدیل یا آشناییزدایی طرحواره رخ میدهد؛ به این فرایند ،تازهسازی
طرحواره میگویند (استاکول9 :2002 ،و ،168صادقی.)146 :1393،
طرحوارهها در بافت ادبی در سه حوزة طرحوارههای جهانی ،متنی و زبانی عمل
میکند .طرحوارههای متنی و زبانی با شكستن ساختار متنی یا سبكی ،سبب
هنجارگریزی گفتمانی میشود و امكان بازسازی طرحواره را فراهم میکند و طرحوارة
ادبی را میسازد که در سلسله مراتب ساختارهای مفهومی در سطحی باالتر از طرحوارة
عادی قرار می گیرد و نحوة خوانش مخاطب را با توجّه به بافت ادبی سازماندهی
میکند؛ چراکه هر طرحوارة عادی وقتی وارد بافت ادبی شود به روش متفاوتی خوانش
و پردازش میشود (همان 80:؛ .)146 : 1393
 .4چگونگي تشکيل متن در شعر «متناقضات» باباچاهي
در این بخش پس از آوردن شعر متناقضات به چگونگی متفاوت تشكیل متن در شعر
باباچاهی اشاره میشود.
متناقضات
آدم نازیبا قطعاً ابرهای سترون را اغفال میکند!
فیلسوفی قطع میکند حرف مرا با عدمقطعیّت میگوید:
قطعاً این طور نیست!
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(باباچاهی)127-8: 1390،

در این شعر مفاهیمی از قبیل عدمقطعیّت ،تناقض ،رقص مار ،زادهشدن شاعر ،آب
پاشیدن روی جن ،توصیة مرد فاضل ،پریدن در حوض و هوایی شدن زنان کولی وجود
دارد که به نظر نمیرسد با یكدیگر ربط منطقی و پیوستگی مفهومی داشته باشد و
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در هندوستان بود که قطعاً رقص مار قطعهقطعه شدهای کف دستم را
[از حال برد
در تناقض با خود آنقدر متناقضم که دریا به یك اشاره جایش را به کویر
[لوت میدهد
و مادرم بیآنكه نه ماه در کوه و کمر روی پر قو قدم بزند
درکولهپشتیاش زایید
تازه راه افتاده بودم که روی جنٍّ سیاه
آب داغ پاشیدم
گفتند نه دیگر چشمان ترکمنی در تو حلول خواهد کرد
نه سیهچشمان شیرازی به صورتت ها میکنند
که بشوی عین هلو!
گفت
مرد فاضلی که از دیوار مدرسه هرگز فرار نكرده بود
بچّه جان حرف مادرت بشنو!
و من با سر پریدم وسط حوض و از آن پس صدایم زدند:
بچّه طاهر عریان!
تو چرا دنبال صورتم راه افتادهای؟ جای ضربات متعدّد چاقو را ببین!
هیچ زنی در شعرش چشمم را با بادام سبز یا دانة انگور سیاه عوض
[ نكرد
زنان کولی چرا بر بید مجنون مرا به این طرف و آن طرف میبرند؟
رخش که از جا تكان نمیخورد شده کبكی که سرش را برده زیر برف
با نقٍّاش ازل قهرم با عزرائیل هم که به من قرض نداد
چشمان قشنگش را
با تزریق طوفان در بن دندانم شاید بعضیها را هوایی کردهام
به ساحل اگر برسم
حرفهای زیادی دارم
با اسفنجهای لبپریدة ته دریا
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نمیتوان بر اساس آنها طرحوارة مشخٍّصی برای شعر در نظر گرفت .از طرفی حذفهای
پیدرپی و رها کردن نیمه کارة زنجیرة رویدادها ،مانع اتٍّصال اجزای متن در هر طرحواره
شده است ،از سوی دیگر به جای یك طرحواره با انبوهی از طرحوارههای ذهنی
روبهرو هستیم که پیوستگی آنها غیرممكن بهنظر میرسد؛ برای نمونه چند طرحوارة
ناقص بهصورت زیر دیده میشود:
مخالفت فیلسوف
حكم دادن شاعر دربارة آدم نازیبا
ازحالرفتن دست شاعر
رقص مار
آب پاشیدن روی جن
زادهشدن شاعر در حالتی بین سفر و حضر
محرومیّت از وصال زیبارویان
...
در شعر متناقضات و دیگر شعرهای موجود مجموعة پیكاسو در آبهای خلیج
فارس ،پیوستگی از راه روابط منطقی بین اجزا و مفاهیم برای ساخت طرحواره برقرار
نمیشود؛ زیرا در این مورد نمیتوان الگوهای ذهنی دریافتکننده را با الگوی احتمالی
تولیدکننده هماهنگ کرد و به طرحوارة ذهنی مشخٍّصی دست یافت .عالوه بر آن
عدمتكرار طرحواره ها در شعرهای دیگر این مجموعه ،مانع تكرار طرحوارة قبلی برای
تشكیل طرحوارة زنجیری میشود.
با توجّه به این توضیحات ،شعر متناقضات فاقد مهمترین معیار تعیینکنندة متنیّت
یعنی پیوستگی است .نبود پیوستگی و کمبود زنجیرة رویدادها در طرحوارهها سبب
میشود که برخی پژوهشگران چنین نوشتههایی را بیمعنا و غیرارتباطی و در نتیجه
نامتن بدانند؛ امّا «واقعیت این است که این شعرها بههرحال خوانده میشود و هر آنچه
در کنش ارتباطی ،خوانده و دریافت شود ،متن است» (سجودی .)226 :1384،خواننده
طرحوارههای ناقص را در ذهن خود تكمیل میکند؛ زیرا «اگر کاربر قطعهای از
اطٍّالعات متن را در اختیار داشته باشد ،میتواند بقیّة آن را با توجّه به طرحوارة ذهنی
قبلی بسازد؛ چراکه طرحوارهها ازنظر مفهومی نظاممند شده است» (ویـوان8 :2007،و.)187
وقتی بخشی از اطٍّالعات یكپارچه در ذهن فعّال شود ،بخشهای دیگر مربوط به آن نیز
فعّال میشود؛ به این اصل فعّالسازی انتشاری میگویند (بوگراند -درسلر.)77 :2002،
بنابر آنچه گفته شد برای تبیین شعر متناقضات به دانشی بیش از تعریف طرحوارههای
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ذهنی و زنجیری نیازمندیم؛ دانشی که بتواند چگونگی ارتباط طرحوارهها و فرایندهای
مختلفی را تبیین میکند که در آنها رخ میدهد .تغییر طرحوارهها در حالت عادی نوعی
انحراف از سطح زبان و متن به شمار میرود؛ ولی در برخی شعرها مانند این شعر،
عادی است .طرح پدیدههای غیرعادی و غیرممكن ابتدا دانش طرحوارهای مخاطب را
به چالش میکشد و سپس آن را گستـرش میدهد« .شدّت انحراف از واقعیّت در
طرحوارهها براساس میزان آگاهیبخشی آنها سنجیده میشود» (استاکول )148 :2002 ،و
شعر باباچاهی از این نظر آگاهیبخشی درجة سوم دارد.
برای چگونگی تشكیل طرحوارهها از فرایندهای طرحوارهای پیتر استاکول استفاده
می کنیم و برای تشخیص میزان انحراف یا چگونگی تغییر هر طرحواره ناچار به توضیح
شعر و معنای آن هستیم؛ امّا معنای پیشنهادی تنها یكی از معانی ممكن است که ذهن
مخاطب برای تشكیل طرحواره میسازد .درواقع «نمیتوانیم از طرحوارة شعر سخن
بگوییم؛ چراکه طرحواره متعلٍّق به فرد است و صرفاً در متن وجود ندارد .در نتیجه
مطالعة شعر نوعی خوانش طرحوارهای است» (همان83 :؛ )153 :1393و خوانش زیر تنها
یكی ازخوانشهای طرحوارهای ممكن شعر متناقضات است:

 5-1طرحوارة چگونگي برخورد فيلسوف با قضيّة فلسفي (تناقض در گفتار و رفتار
فيلسوف)
شاعر در ابتدای شعر قضیّهای را مطرح میکند« :آدم نازیبا ابرهای ستـرون را اغفـال
میکند» و یك حكـم قطعـی میدهد؛ ولی بالفاصله فیلسوفی حرف او را قطع میکند و
میگوید قطعاً اینطور نیست .فیلسوف ،که در کالمش قاطع به نظر میرسد ،عمالً
چندان از حرف خود مطمئن نیست؛ چون با «عدمقطعیّت» قضیّة مطرحشده را رد می-
کند .قابل ردّ و اثبات بودن هر قضیّة فلسفی ،طرحوارهای است که با طرحوارة نسبیّت
آلبرت اینشتین 32ترکیب میشـود و حاصـل آن وقـوع همزمان دو عمل «قطعیّت در
عین عدمقطعیّت» است .این هنجارگریزی مفهومی نوعی «شكست طرحوارهای» است
که به «ردّ قاطعانة قضیّه در عین عدمقطعیّت» ذهنی فیلسوف منجر میشود که طرحوارة
جدید «تناقض بین گفتار و رفتار فیلسوف» را میسازد (بازسازی دانش) .باباچاهی
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سپس مثال دیگری از تناقض را مطرح میکند« :در هندوستان بود که قطعاً رقص مار
قطعهقطعه شدهای کف دستم را از حال برد» .بهجای اینكه نیش مار هندی ،او را بیحال
و بیهوش کند ،رقص مار هندی دست او را از حال برده است .تناقض دیگر اینكه مار
زنده نبوده بلكه قطعهقطعه شده بااینحال توانسته است دست شاعر را بیحس کند .در
این قسمت با فرایند شكست طرحوارهای روبهرو میشویم .شاعر به تناقضگویی شعر
آگاهی دارد؛ زیرا میگوید « :در تناقض با خود آنقدر متناقضم که دریا با یك اشاره
جایش را به کویر لوت میدهد» .جانشینی دریا بهجای کویر خـود نمونهای دیگر از
تناقض است که با تبدیل یكی از تقابلهای دوگانه (دریا) به دیگری (کویر) شكل
میگیرد.
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 5-2طرحوارة تولّد در بستري از تناقض (تناقض سختي و آساني)
در قسمت دوم شعر ،دوران تولٍّد و کودکی شاعر برایش تداعی میشود« .مادرم بیآنكه
نه ماه در کوه و کمر روی پر قو قدم بزند در کولهپشتیاش زایید» .در کوه و کمر
قدم زدن با خوابیدن روی پر قو در تناقض است و شاعر دو رفتار متناقض را چنان با هم
ترکیب میکند که سرانجام خواننده نمیفهمد مادر شاعر پس از مدّتها راهرفتن در کوه و
کمر ،که موجب آسان بودن زایمان میشود ،وضع حمل کرده یا بعد از نه ماه استراحت
مطلق روی بالـش پر قو ،که نمـاد نرمی و تنآسانی است ،بار خود را بر زمین نهاده
است .درواقع مادر بدون سفر در کوهوکمر در کولـهپشتی خود وضع حمـل میکند.
طرحوارة در کوه و کمر قدمزدن همزمان با روی بالش پر قو خوابیدن ترکیب و باعـث
شكست طرحـوارهای میشود تا بستر پیدایش طرحوارة جدید «بدون سفر در کولهپشتی
زاییدن» شود که خود عملی غیرممكن است؛ زیرا وضع حمل در کولهپشتی از موارد
اضطرار در سفر است و شكست طرحوارهای دوم به شمار میرود.
 5-3طرحوارة رويارويي و مقابله با سرنوشت بد
شاعر بار دیگر از تناقضی سخن میگوید که تمام زندگیش را فرا گرفته است؛ زمانی که
خرافهای موهوم سرنوشتی شوم را در کودکی برای او رقم میزند« :تازه راه افتاده بودم
که روی جنٍّ سیاه آب داغ پاشیدم» .در باور عوام ممكن است شخص در حمّام بدون بر
زبان آوردن بسمالٍّله ،آب گرم روی سر خـود بریـزد و اگر در این حالت ،ناخواسته
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روی اجنٍّه آب بپاشد ،موجب اذیّت و آزار آنها میشود و دشمنی جنٍّیان را نسـبت به
خود برمیانگیزد .همین اشتباه آب پاشیدن در دوران خامی و بیتجربگی شاعر رخ داده
و سرنوشت شومی را برای شاعر رقم زده که محرومیّت از وصال زیبارویان است؛
چـون به او «گفتند نه دیگر چشـمان ترکمنی در تو حلول خواهد کرد ،نه سیهچشـمان
شیرازی به صورتت ها میکنند که بشوی عین هلو!» عبارت مشخٍّصشدة پایان مصراع
در وهلة اوّل زاید بهنظر میرسد؛ ولی با دقٍّت بیشتر معلوم میشود که شاعر ضمن بیان
بدشانسی خود به شعر حافظ و ماجرای دیدار او با معشوقش «شاخ نبات» اشارهای
بینامتنی میکند که در اوّلین دیدار با حافظ ناگهان روسری از سرش افتاد و چون حافظ
را در مقابل خود دید از خجالت «عین هلو» سرخ شد و حافظ نیز با همان نگاه آغازین
دلباختة یار چهارده ساله گشت و این امر به ازدواج آنها در آیندهای نهچندان دور منجر
شد.
باباچاهی در ادامة شعر به چارهجوییها و توصیههایی اشاره میکند که تالش شاعر
(خود) را در نجات از سرنوشت ناخواسته نشان میدهد:
مرد فاضلی که از دیوار مدرسه هرگز فرار نكرده بود گفت /بچّه جان حرف مادرت
بشنو! /و من با سر پریدم وسط حوض و از آن پس صدایم زدند /:بچّه
طاهر عریان!
مرد فاضل میتواند اشارهای پنهان به امام محمّد غزالی باشد که عبدالحسین
زرّینکوب ( )1353کتاب فرار از مدرسه را در شرح زندگی او نوشته است .غزالی برای
فـرار از بحران روحی ناشی از بحثها و مجادالت فرقـههای مذهبی به تصوّف رویآورد
که تربیت مدرسی و عقل مادّی را برای رسیدن به کمال کافی نمیدانست .پس مدّتی از
درس و مدرسه فاصله گرفت و به کشف و کرامات و واقعات روی آورد .نمونهای از
آن کرامات در زندگی بابا طاهر عریان اتٍّفاق افتاده است .بابا طاهر برای روشنشدن
ذهن و یاد گیری دروس مدرسه به توصیة رندانة دوستی فاضل و شوخطبع در هوای
سرد زمستان در آب یخ حوض غسل کرد و چون خداوند سادگی ،صداقت و خلوص
نیّت او را دید در ازای این شستوشوی دشوار خالصانه ،چشمانش را به حقیقت و
عرفان بینا و زبانش را به شعر گویا کرد .علی باباچاهی با الهام از این دو بینامتن و تلفیق
آن با دو ماجرای دیگر «افتادن در حوض» در شعر ایرج میرزا (33 )1311و احتماالً شعر

«به علی گفت مادرش روزی» فروغ فرٍّخزاد ( )98-387 :1379به بیان ماجرای کودکی
خویش میپردازد.
مرد فاضل 34شعر باباچاهی «برخالف» غزالیِ گریزان از مدرسه ،هرگز از مدرسه فرار
نكـرده است و کودک را به حرفشنوی از مادر فرامیخواند؛ امّا کودک «برخالف»
نصیحت او مانند بابا طاهر داخل حوض آب سرد میپرد تا از سرنوشتی که در حمّام
داغ رخ داده است ،نجات یابد .شاعر پس از این واقعه «بچّه طاهر عریان» نامیده میشود
که خود صورتی طنزآمیز از نام «بابا طاهر عریان» است.
در این طرحوارة ادغامی سه فرایند گسترش ،بازسازی و شكست طرحوارهای
بهکارگرفته شدهاست:
آبریختن روی جن در حمّام  +توصیة مرد فاضل به پیروی از مادر
تغییر ماهیّت
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پریدن در حوض و

طرحوارة آبریختن روی جن ،عملی بدیُمن به شمار میرود و شاعر با افزودن دادة
جدید یعنی محرومیّت از وصال معشوق زیباروی ترک شیرازی یكی از نمودهای
بدشانسی را مطرح میکند و با وسعت بخشیـدن به مفهوم طرحواره سبب «گسترش» آن
میشود .کودک (شاعر) در پی خنثی کردن سرنوشت شـوم خود از مـرد فاضـلی کمك
میگیرد که او را به حرفشنوی از مادر تشویق میکند و طیّ آن به بازبینی طرحوارة
واقعـة بابـا طاهـر عریـان میپردازد و بر مبنای آن طرحوارة جدیدی تشكیل میدهد.
کودک با الگوسازی از بابا طاهر درون حوض میپرد؛ امّا نتیجة عكس میبیند و به
موجودی عجیب به نام «بچّه طاهر عریان» تبدیل میشود (بازسازی طرحواره)؛ بهعبارت
دیگر ترس ناشی از باور به خرافة «ریختن آب داغ روی جن» باعث پناه بردن به
فرهنگ تصوّف و «پریدن در آب یخ» میشود که خود نمودی از تقلید کورکورانه است.
خلق «بچّه طاهر عریان» بهنوبة خود نوعی آشنـاییزدایی مفهـومی یا «شكست
طرحوارهای» است.
 5-4طرحوارة رويارويي با تجربة عشق در کهنسالي (تناقض عشق و پيري)
در ادامة شعر با تشكیل طرحوارة ادغامی دیگری روبهرو میشویم .شاعر از گذشته
دست برمیدارد و به یاد اوضاع و احوال فعلی خویش میافتد و با تعجّب از فردی که
عاشقش شده است سؤال میکند که چرا با وجود صورت کاردخورده و نازیبای من باز
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هم دنبالم راه افتادهای« :تو چرا دنبال صورتم راه افتادهای؟ جای ضربات متعدّد چاقو را
ببین!» چینوچروک پیری چون کاردی است که صورت صاف شاعر را نازیبا ساخته
است .شاعر در عین اینكه به نازیبایی دوران پیـری اعتراف میکند به زیبایی چشمهای
خـود اشارهای ضمنی دارد؛ چشمهایی که در نگاه عاشق ،دیگـر بهشیوة سنٍّتی به بادام و
انگور تشبیه نمیشود .از این طریق شاعر تلویحاً تشبیهات قراردادی و ثابت گذشته را
هجو میکند.
«هیچ زنی در شعرش چشمم را با بادام سبز یا دانة انگور سیاه عوض نكرد».

در بند بعد به نظر میرسد شعر دچار گسست دیگری شده باشد .این تصوّر ناشی از
تغییر ضمیر دومشخص به اسمی است که بر ضمیر سومشخص (تو ،زنان کولی) داللت
میکند؛ ولی از نظر معنایی ماجرای قبلی ادامه دارد و شكایت شاعر را از زنان کولی
بیان میکند:
زنان کولی چرا بر بید مجنون مرا به این طرف و آن طرف میبرند؟
رخش که از جا تكان نمیخورد شده کبكی که سرش را برده زیر برف
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عبارت به این طرف و آن طرف بردن بر بید مجنون ،ضربالمثل «من بیدی نیستم
که به هر بادی بلرزم» را به ذهن میآورد .دو عبارت «به این طرف و آن طرف بردن» و
«از جا تكان نخوردن» ،که در تقابل با هم آمده است ،بیارادگی راوی و پابرجایی و
محكم بودن رخش را تداعی میکند؛ امّا بزودی این مفهوم موقٍّتی با عبارات بعد تغییر
میکند .عبارت «از جا تكان نخوردن رخش» تحت تأثیر دالهای بعد ،مفهـوم دیگری به
خود میگیرد بهطوری که در ادامـة شعر میفهمیم رخـش نهتنها ارادة محكـمی ندارد،
بلكه از ماجـرا غافل است؛ چون مانند «کبـكی شده که سـرش را در زیـر بـرف
فروبرده است».
رخش در این بافت متنی ما را به داستان دزدیـده شدن رخش توسّط اهـل سمنگان
راهنمـایی میکند؛ منتهی در آنجا به جای اینكه رخش دچار غفلت شود ،رستم غافل
میشود و به تعبیر شاعر سرش را زیر برف میبرد و به علٍّت خواب عمیـق ،متوجّه
دزدیده شدن رخش بیهمتای خود نمیشود .دزدیدن رخش عالوه بر اینكه به منظور
جفتگیری او با اسبهای سمنگان بوده ،نقشهای برای جذب رستم به دربار و فرصتی
برای طرح پیشنهـاد ازدواج تهمینـه به رستـم بوده است .بنابراین شعر میتواند پذیرای
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طرح مسئلة «همسرگزینی» باشد که در این ماجرا هم برای رخش و هم برای رستم
اتٍّفاق افتاده است .با توجّه به این شواهد و قراین« ،رخش» میتواند استعاره از همسر
شاعر باشد که در ارتباط با شوی خود دچار غفلت شده و راه را برای زنان غریبه یا
«کولیان» باز کرده است« .کولیان» ،ذهن را به سمت واژة قدیمی معادل آن «لولیان»
متبادر میکند و ما را به یاد شعر حافظ میاندازد که از «لولیان شیرینکار شهرآشوب»
فغان میکند که صبر و قرار را از وجود حافظ ربوده و دلش را به یغما بردهاند.35
باباچاهی باز هم از بینامتن استفادة عكس میکند .چون در اینجا برعكس شعر حافظ،
کولیان هستنـد که عاشـق شعر و شعور باباچاهی شدهاند؛ نه شاعر .شاعر که از
مزاحمت کولیان نا راضی است با نقٍّاش ازل (خداوند) و عزرائیل قهر است؛ چراکه
عزرائیل چشمانش را به او قرض نداده است تا بتواند زنان کولی را با نگاه غضبناک
خود فراری دهد ،منظور از چشمان قشنگ در این استعارة تهكٍّمیّه ،چشمان ترسناک
عزرائیل است:
با نقٍّاش ازل قهرم با عزرائیل هم که به من قرض نداد
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چشمان قشنگش را

بهطور خالصه در طرحوارة ادغامی تجربة عشق در کهنسالی ،شاهد سه فرایند
گسترش ،بازسازی و شكست طرحوارهای هستیم.
عاشق صورت زشت شدن +تغییر مصداقهای زیبایی در سنٍّت شعری +معشوق مرد
در تسخیر زنان کولی +غفلت رخش  +اعتراض معشوق به سرنوشت
«عاشق صورت زشـت پیـر شدن» در تناقض با طرحوارة «عاشق چهرة جـوان زیبـا
شدن» ساخته شده و نوعی آشناییزدایی و «شكست طرحوارهای» است .شاعر با افزودن
دادة جدید ،علٍّت این نوع عشق را بیان میکند و موجب «گسترش طرحواره» میشود.
از دید او مصداق های زیبایی در نگاه زن امروزی تغییر کرده است و دیگر چشم سیاه
بادامی مورد پسند او نیست؛ بلكه ذوق شعری و کالم زیبای شاعر مایة جذٍّابیّت اوست.
شاعر در ادامة شعر ،مصراع «لولیان شوخ شیرینکار شهرآشوب» حافظ را بازبینی کرده
و با تغییر اجزا و عناصر آن «کولیان عاشق» را به جای «لولیان معشوق» گذاشته و
طرحوارة تازهای ساخته است که در اصطالح به آن «تازهسازی طرحواره» میگویند.
تازهسازی طرحوارهای در ماجرای «گمشدن رخش» در سمنگان نیز رخ میدهد .شاعر
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روابط و عناصر روایت قبلی را عوض میکند .در روایت اصلی ،رستم به خواب میرود
و از رخش غافل میشود؛ ولـی در این روایت رخش غافل شده است .حال اگر رخش
نماد همسر شاعر باشد ،غفلت او باعث شده است که کولیـان ،شاعـر (معشوق) را به
تصرٍّف خود درآورند .شاعر به این سرنوشت اعتراض دارد؛ ازاینرو با «طرحوارة تسلیم
در برابر تقدیر» مخالفت کرده و «با خداوند قهر میکند» .قهرکردن نوعی سرکشی از
عبودیّت در برابر حقتعالی به شمار میرود و نوعی آشناییزدایی مفهومی است که
باعث «شكست طرحوارهای» میشود .شاعر برای نجات از شرٍّ کولیان میخواهد
چشمهای عزرائیل را که نماد غضب است ،قرض بگیرد تا از کولیان زهرچشم بگیرد.
 5-5طرحوارة گفتوگو
در بند بعد ،که با گسست دیگری همراه است ،علٍّت «هوایی» شدن یا شیفتگی کولیان به
شاعر مشخٍّص میشود:
با تزریق طوفان در بن دندانم شاید بعضیها را هوایی کردهام
به ساحل اگر برسم
حرفهای زیادی دارم
با اسفنجهای لبپریدة ته دریا
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شاید «تزریق طوفان در بن دندان» ،سخنان هیجانانگیز یا عاشقانهای باشد که برخی
افراد از جمله کولیان را هوایی و بیقرار میکند .شاعر با خود قرار میگذارد که اگر از
این طوفان جان سالم به در برد و به ساحل سالمت برسد با اسفنجهای ته دریا صحبت
کند .گفتوگو با اسفنج ته دریا در میان ساحل خود نمونهای از تناقض است؛ چراکه ته
دریا و روی ساحل دو محل متضاد به شمار میرود و شاعر نمیتواند روی ساحل با
موجودات ته دریا صحبت کند .تناقض دیگر در حرف زدن شاعر با اسفنجهایی است
که لبپریدهاند؛ یعنی لبپر شده یا اینكه لبی برای گفتوگو ندارند؛ با اینحال شاعر
صحبتهای زیادی با این موجودات بیزبان دارد.
شعر متناقضات در ساخت دو تصویر متناقض طوفان و ساحل به بیتی از اوّلین شعر
دیوان حافظ 36نزدیك شده است که در آن حافظ ،حال عاشقی خود را به شخصی
تشبیه میک ند که در شب توفانی دچار گردابی هایل و مخوف شده است ،درحالیکه
سبكباران ساحلها از حال زار او بیخبرند با این تفاوت که تصویر توفان حافظ در دریا
رخ داده و توفان باباچاهی در بن دندان .دیگر اینكه معشوق یا توسّعاً دیگران از توفان
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حافظ بیخبرند درحالیکه از توفان باباچاهی هوایی شدهاند؛ پس باباچاهی با فرایند
تازهسازی ،طرحوارة توفان را بازبینی کرده تا پدیدهای غیرعادی یعنی تزریق توفان در
بن دندان بسازد.
گفت وگو با اسفنج ته دریا روی ساحل ،یادآور بیتی دیگر از حافظ است .او گوهری
را از گمشدگان لب دریا طلب میکند که از صدف کون و مكان بیرون است 37با این
تفاوت که باباچاهی به جای گوهر بیصدف ،دنبال اسفنج لبپریده میگردد .حافظ
گوهر معرفت را طلب میکند؛ باباچاهی ،سخنگفتن با اسفنجهای لبپریده را .بنابراین
باباچاهی طرحوارة طلب گوهر را بازبینی کرده و با تغییر اجزا و عناصر آن ،طرحوارة
طلب اسفنج را ساخته که با تازهسازی طرحوارهای همراه است .از طرفی سخن گفتن با
اسفنجی که دور از ساحل و ته دریاست ،امكان ندارد و خود نوعی آشناییزدایی و
شكست طرحوارهای به شمار میرود.
بهطور خالصه در طرحوارههای پیاپی گفتوگو دو فرایند تازهسازی و شكست
طرحوارهای رخ میدهد که با رابطة علٍّی و معلولی به هم ارتباط پیدا میکند ،بهطوری
که هر طرحواره نتیجة طرحوارة قبلی است:
برپایی غوغا در دهان شاعر
گفتوگو با اسفنج لبپریده

بیقراری برخی از شنوندگان

رسیدن به ساحل

در نگاهی کلٍّی به شعر متناقضات میتوان گفت که دریافتکننده هنگام درک این
شعر سعی دارد بهرغم شكافهای درونی و گسستگی بین طرحوارههای مختلف،
آگاهی بخشی متن را به سطح معیار برساند و در این راه از تنزٍّل پیشینی 38استفاده
میکند؛ به این معنا که به جستوجو در دانش پیشین و بازیابی بینامتنها میپردازد؛ امّا
پیوند بین بینامتنها کار چندان سادهای نیست .تنها میتوان گفت که تجربههای پراکنده و
مختلفی از مفهوم تناقض در متن بیان شده است؛ مانند تناقض در رفتار فیلسوف نسبت
به یك حكم ،تناقض شاعر با خود ،تناقض مادر شاعر در نحوة زادن شاعر و . ...
ذهن دریافتکننده بنا به عادت از الگوهای عام استفاده میکند و میخواهد از
مجموعه طرحوارههای ناقص و فرایند های بین آنها نوعی پیوستگی موضوعی در متن
خلق کند که از وجود آن چندان مطمئن نیست .این سطح دوم از پیوستگی به فعّالیّت
ذهنی بیشتری نیاز دارد و طیّ آن دریافتکننده به این نتیجه میرسد که ماجرای تداعی
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دوران کودکی شاعر بهظاهر ترکیبی از طرحوارههای نامنسجمی است کـه در زمانهای
مختلف اتٍّفاق افتاده؛ امّا در واقع ترکیب منسجمی از فولكلور (خرافه) ،خانواده (مادر) و
اجتماع (تصوّف) بهعنوان سه منبع تربیتی است .شاعر با سر در حوض میپرد تا ذهن
خود را از فرهنگ خرافه و تسلیم پاک کند و با استفادة طنزآمیز از بینامتنها ،از اعتقادات
عامّه و خلوص سادهلوحانة بابا طاهر انتقاد میکند؛ از طرفی حرفشنوی بیچونوچرای
مریدان را از پیر و مرشد خویش به باد انتقاد میگیرد و آن را در ردیف حرفشنوی
کودک نادان از مادر خویش میداند .بهطور کلٍّی رفتارهای متناقض فیلسـوف ،مـادر و
شاعر ،عمق و گستـردگی تناقض را در آموزههای اجتمـاعی ،خانوادگی و فردی نشان
میدهد .حاصل اینكه همواره بین واقعیّت موجود و ایدئولوژیهای رایج تناقض وجود
دارد و باباچاهی این تناقض را عمالً در شعر به نمایش میگذارد و خواننده را دچار
تناقض میکند.
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 .6نتيجهگيري
شعر متناقضات باباچاهی و دیگر شعرهای مجموعة پیكاسو در آبهای خلیج فارس به
دلیل نبود طرحوارة کامل ،ضعف پیوستگی و کمبود زنجیرة رویدادهای طرحواره از
دیدگاه برخی منتقدان نامتن به شمار میرود؛ امّا واقعیّت این است که پیوستگی،
بیناذهنی است و خواننده میتواند با توجّه به دانش پیشزمینهای خود از بینامتنها نوعی
پیوستگی بین اجزای پراکندة شعر باباچاهی خلق کند؛ به این ترتیب که طرحوارههای
ناقص در شعر را تشخیص دهد و زنجیرههای حذفشدة هریك از آنها را در ذهن خود
تكمیل کند و در نهایت بین طرحوارهها پیوند برقرار کند .کشف هر طرحواره و پیوند
بین آنها ،چندان ساده نیست بویژه که طرحوارههای آشنای ذهنی خواننده در شعر از
نظر ساختار و محتوا دچار دگردیسی شده ،و تحت تأثیر فرایندهای طرحوارهای
مطرحشده توسّط استاکول از جمله تقویت ،بازسازی ،گسترش ،شكست و تازهسازی
تغییر ماهیّت داده است .در پاسخ به سؤال اوّل تحقیق باید گفت که فرایندهای
طرحوارهای استاکول بهخوبی میتواند دگرگونیهای طرحوارهای شعر متناقضات را
تشریح کند .در پاسخ به سؤال دوم مبتنی بر شیوة شكلگیری متن در شعر متناقضات
باید گفت که طبیعتاً چگونگی شكلگیری متن در این شعر و دیگر نمونههای مجموعة

پیكاسو در آبهای خلیج فارس با بسیاری از متنها فرق دارد .در این موارد متن براساس
پیوند مفاهیم برای ایجاد یك فكر مرکزی و طرحوارة ذهنی شكل نمیگیرد و معیار
پیوستگی نمودهای متنی و ظاهری چندانی ندارد .در این مورد پیوستگی ،بیناذهنی
است؛ یعنی تشكیل متن با کشف و تكمیل طرحوارههای ناقص و تشخیص فرایندهای
طرحوارهای و ایجاد ارتباط بین طرحوارهها در ذهن خواننده صورت میگیرد .این
چگونگی تولید متن بر شیوة تفكٍّر و دریافت خواننده تأثیر میگذارد و ذهن او را به
تالش و تكاپو برای درک متن و خلٍّاقیّت در بازتولید آن وامیدارد و شیوة جدید و
پویایی از متنیّت را ارائه میکند.
پينوشتها

1. Non-text
 .2الگوهـای عام از عناصر مانند چارچوب ،طرحوارة ذهنی ،طرح و طرحوارة زنجیری تشكیل میشود
(همان.)4-52 :
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3 .Construction
4. Receiver
5 .fredric Bartlet
6 . Roger Schank & Robert Abelson
7. Parsing
8. Concept Recovery
9. Idea Recovery
10. Plan Recovery
11 Michael Hoey
12. Problem Solution Pattern
13. Leonard Talmy
14. Conceptual Structuring System Model
15. Rumelhart
16. Guy cook
17. ReuvenTsur
18. Elena Semino
19. Peter Stockwell
20. Greg Norman
21. Edward Thorndyke
22. Cognitive Poetics: An Introduction

فرايندهاي طرحوارهاي استاکول در شعر «متناقضات» باباچاهي
 .23ققنوس ،مرغ خوشخوان ،آوازة جهان /،آواره مانده از وزش بادهای سرد /،بر شاخ خیزران /،بنشسته
است فرد /.بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان /.او نالههای گمشده ترکیب میکند /،از رشتتههتای پتار
صدها صدای دور /،در ابرهای تیره مثل خطی تیره روی کوه /،دیوار یک بنای خیتالی /متیستازد /.از آن
زمان که زردی خورشید روی موج /کمرنگ مانده است و به ساحل گرفته اوج /بانگ شغال ،و مرد دهاتی
کرده است روشن آتش پنهان خانه را /.قرمز به چشم ،شعلة خردی /خط میکشـد بـه زیـر دو چشـم/
درشت شب /واندر نقاط دور /،خلقند در عبور /.او آن نوای نادره ،پنهان چنانكه هست /،از آن مكان که
جای گزیده است میپرد /.در بین چیزها که گره خورده میشود /با روشنی و تیرگـی ایـن شـب دراز/
میگذرد /.یك شعله را به پیش مینگرد /.جایی که نه گیاه در آنجاست ،نه دمی /ترکیـده آفتـاب سـمج
روی سنگهاش /،نه این زمین و زندگیش چیز دلكش است /حس میکند که آرزوی دگر مرغها چـو او/
تیره است همچو دود .اگرچند امیدشان /چون خرمنی ز آتش/در چشم مـینمایـد و صـبح سفیدشـان/.
حس میکند که زندگی او چنان /مرغان دیگر ار بهسرآیـد /در خـوابوخـورد او /،رنجـی بـود کـز آن
نتوانند برد نام /.آن مرغ نغزخوان /،بر آن مكان ز آتش تجلیل یافته /،اکنون به یك جهنٍّم تبـدیل یافتـه/،
بسته است دمبهدم نظر و میدهد تكان /چشمان تیزبین /.وز روی تپّهها /،ناگاه ،چون بـهجـای پـروبـال
میزند /بانگی بر آرد از ته دل سوزناک و تلخ /،که معنیش ندانـد هـر مـرد رهگـذر /،آنگـه ز رنجهـای
درونیش مست /،خود را به روی هیبت آتش میافكند /.باد شدید میدمد و سوخته است مرغ؟ /خاکستر
24. Situational
25. Personal
26. Schema restructing
27. Schema Preserving
28. Schema Reinforcing
29. Schema adding
30. Schema disruption
31. Schema refreshment
32. Albert Einstein
 .33ایرج میرزا میگوید:

به علی گفـت مـادرش روزی
رفت و افتاد ناگهان در حوض

که بترس و کنار حوض مرو
بچّه جان حرف مادرت بشنو

 .34مرد فاضل ممكن است اشارهای بینامتنی به حكیم الهی در داستان پادشاه و کنیزک باشد که مولـوی
او را چنین توصیف میکند:
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تنش را اندوخته است مرغ! /پس جوجههاش از دل خاکسترش به در(یوشیج.)325-7 :1388 ،
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دید مردی ،فاضلی ،پرمایهای

آفتابی در میان سایهای (مولوی)15 :1/1374 ،

 .35فغان کاین لولیان شوخ شیرینکار شهرآشوب

چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را
(حافظ :1379 ،غزل )3

 .36شب تاریك و بیم موج و گردابی چنین هایل

کجا دانند حال ما سبكباران ساحلها

 .37گوهری کز صدف کون و مكان بیرون است

طلب از گمشدگان لب دریا میکرد
38. Backward downgrading
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تحليل مضمونهاي تعليمي گلستان بر بنياد نظرية کنشگفتار

سرل

دکتر سيد مرتضي ميرهاشمي
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

دکتر ناصرقلي سارلي
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی
*

زرينتاج ارجمند اينالو

چکيده

کليدواژهها :گلستان سعدی ،کنش گفتار ،نوع تعلیمی ،سعدی

تاریخ دریافت مقاله1396/128/21 :

تاریخ پذیرش مقاله1397/2/20 :

* دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی
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در این مقاله مضمونهای تعلیمی کتاب گلستان سعدی بر بنیاد نظریة کنش گفتار سرل و با
استفاده از روش آماری و تحلیل محتوا و دالیل زبانشناختی برای اثبات کارایی این مضمونها
کاویده میشود .برای تحلیل ،ابتدا مضمونهای باب پنجم و هفتم استخراج و در دامنة تحت
پوشش هر مضمون ،نوع نقشهای معنایی زبانی ،واژگان (افعال کنشی) ،وجه ،ساختار جمله و
بافت آن مورد بررسی قرار گرفت تا بدین ترتیب ،کنشهای گفتاری مستقیم گزارهها از کنشهای
غیرمستقیم بازشناخته شود .تحلیل دادهها مبتنی بر نظریة کنش گفتار سرل صورت گرفته است
141
و در آن از سویی روابط متقابل کنشها با ویژگیهای زبانی و معنایی و نیز بافت هر مضمون و از

سوی دیگر ،شیوة سخنپردازی سعدی در بهرهگیری متناسب از کنشها در نوع تعلیمی مطابق با
موضوع سخن مورد توجه خاص بوده است .مطابق یافتههای پژوهش ،هرگاه کنشهای گفتاری
غیرمستقیم ،یعنی کنشهایی که از طریق کارکرد بافت ،استنباط میشود نیز محاسبه شود ،در باب
هفتم بهترتیب کنشهای ترغیبی ،اظهاری و عاطفی بیشترین کاربرد را در گزارههای زبانی دارد
که با توجه به تعلیمی بودن کتاب ،نتیجهای قابلانتظار است .در باب پنجم ،بیشترین نقشهای
گزارههای زبانی بهترتیب اظهاری ،عاطفی و سپس ترغیبی است و در صورت عدم محاسبة
کنشهای غیرمستقیم ترغیبی نیز ترتیب فراوانیها تغییر نمیکند .با توجه به عنوان و موضوع این
باب (در عشق و جوانی) ،طبیعی است که فراوانی کارکردها بیشتر به کنشهای عاطفی و
اظهاری مربوط باشد .کنشهای غیرمستقیم این باب نیز بیشتر عاطفی است تا ترغیبی.
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 .1مقدمه
امروزه ،بررسی چگونگی آفرینش ادبی با روشها و ابزارهای زبانشناختی ،افقهای
جدیدی در مطالعات ادبی گشوده است .تحلیلهای زبانشناختی با روشن ساختن برخی
زوایای پنهان آثار ادبی ،مددکار پژوهشگر ادبی است .نظریههای برآمده از زبانشناسی،
که خود حاصل نگاههای نو به چیستی زبان و سازوکارهای آن است در تحلیل اثر ادبی
نیز کارایی خود را نشان داده است .از جمله نظریههای مرتبط با زبان ،که پایی استوار
در فلسفه دارد ،میتوان به نظریة کنش گفتار اشاره کرد.
1
همانند بسیاری از نظریههای زبانشناختی ،نظریة کنش گفتار هنوز در حال کاربست
در زبانها و متون مختلف است و در حوزههای مختلفی از آموزش زبان گرفته تا علوم
سیاسی و اقتصاد و حتی علوم رایانه کاربرد تحلیلی یافته است .در پژوهشهای ادبی
بویژه طبقهبندی اولیة آستین و سپس طبقهبندی جامعتر سرل از انواع کنشهای گفتاری
از همان آغاز معرفی نظریة کنش گفتاری مورد توجه بوده و بهعنوان چارچوب نظری
در تحلیل متون به کار رفته است.
پرسش اصلی مقاله این است که کنشهای گفتاری در موضوعات مختلف تعلیمی
گلستان سعدی با چه کمیت و کیفیتی به کار میرود و چه روابط متقابلی با ویژگیهای
زبانی ،دستوری ،معنایی ،بافتی و گفتمانی متن دارد و چگونه در تمهید مقدمات ابالغ
پیام تعلیمی متن ،ایفای نقش میکند.
نظریه های زبانشناختی ،همواره در مقام کاربست نارساییهایی دارد و ازاینرو همواره
درحال گسترش و دگرگونی است تا برای تحلیل متنهای مختلف از زبانهای گوناگون
روایی یابد .یافتن نارساییهای احتمالی و نیز فراهم آوردن زمینة بازنگری و بازبینی در
نظریههای زبانشناختی از جمله بهرههایی است که بر این قبیل پژوهشها مترتب است
بویژه اینكه موضوع پژوهش ،اثر شاعر و سخنوری چون سعدی است که سخنش از
چارچوب نظریههای ادبی و زبانی فراتر میرود.
پيشينة پژوهش
نظریة کنش گفتاری در میان انواع آثار ادبی ،بیشتر در تحلیل داستان کاربرد یافته است؛
ازجمله ،پاول در مقالهای به ارتباط کنشهای گفتاری و جهانهای داستانی پرداخته است
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( .)Pavel, 1981نیشیك در مقالهای کوتاه اما پربار ،چگونگی تحلیل داستان را بر بنیاد
نظریة کنش گفتاری تبیین کرده است (.)Nischik, 1993
ویژگی عمدة پژوهشهای غربی مبتنی بر نظریة کنش گفتار ،رویكرد میانرشتهای
آنها ،پرداختن به جزئیات فراوان و توجه به ظرفیتهای کاربردی این نظریه است .البته
متنهایی که در این پژوهشها برای تحلیل برگزیده میشود نیز تاب نظریة اصلی و
نسخههای موسّع بعدی را دارد.
کاربست نظریة کنش گفتار در زبان فارسی و نیز برخی متون دینی ،موضوع چند
کار پژوهشی بوده است؛ از جمله ،مهدی عباسی ( )1392در پایاننامة خود به «بررسی
کنشهای گفتاری در ترجمة آیات جزء سیام قرآن کریم براساس نظریة سرل و آستین»
پرداخته است.
مهدی صفری دهكردی ( )1392در پایاننامة خود با عنوان «بررسی کنشهای گفتاری
در شعر حجم ،مطالعة موردی آثار یداهلل روحانی» ،چنین نتیجه میگیرد که
تقسیمبندیهای دوگانه و سهگانه ،همچنین انواع کنشهای منظوری جان آستین در تمامی
اشعار مورد بررسی ،قابل کشف ،و اشعار در این چارچوب ،قابل تحلیل معناشناختی
است.
منتظری ( )1389در پایاننامة کارشناسیارشد خود به بررسی زبانشناختی کنش
گفتاری تحسین میان زبانآموزان ایرانی پرداخته است.
ژاله بختیاری ( )1390در پایاننامة خود با عنوان «بررسی کنشهای گفتاری مولوی در
دفتر اول و دوم مثنوی» به شناسایی ،طبقهبندی و تحلیل کنشهای گفتاری در دفتر اول و
دوم مثنوی معنوی بویژه در عمل روایت پرداخته است.
زهرابیگم محسنیپور ( )1393در پایاننامة خود تحت عنوان «بررسی سبكشناختی
عبارتهای فعلی در کلیلهودمنه براساس نوع کنشهای گفتاری و نقش آنها در ایجاد سبك
فنی» با تطبیق این نظریه در مورد عبارات فعلی متنی کلیلهودمنه ،کارکرد این نظریه را با
انواع کنشها در عبارات فعلی مورد توجه قرار داده و نقش آنها را در ایجاد سبك بررسی
نموده است.
فائزه عرب یوسفآبادی و دیگران ( )1391کنشهای گفتاری مقامة «فی السكباج» از
مقامات حمیدی را با کنشهای گفتاری مقامة «المضیریه» از مقامات بدیعالزمان همدانی

مقایسه کردهاند.
ویژگی مشترک اغلب این پژوهشها این است که صرفاً به توصیف و ارائة آمار و
بسامد بسنده کرده  ،و از عرضة تحلیل جامعی در باب کاربرد این کنشها و نیز ارتباط آن
با موقعیت ،بافت و دیگر عوامل مرتبط تن زدهاند؛ با اینحال نظریة کنش گفتار تاکنون
در تحلیل نوع ادبی تعلیمی و به شكل خاص تطبیق کنشهای آن با مضمونهای تعلیمی
کتاب گلستان به کار نرفته است.
روششناسي
روش این پژوهش ،تحلیل محتوای کیفی است و تحلیلها بر بنیاد نظریة کنش گفتار و
طبقهبندی پنجگانه سرل 1969( 2م) استوار است؛ با این حال در تحلیلها از دادههای
آماری نیز برای مقایسه استفاده شده است.
واحد تحلیل محتوا در این پژوهش« ،مضمون» یا به تعبیر دقیقتر ،مضمون تعلیمی
است.
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منظور از مضمون در این نوشته ،معنای خاصی است که از یك کلمه یا جمله یا بند
مستفاد میشود .این مضمونها فضای خاص و مشخصی را اشغال نمیکند؛ چون
یك جمله ممكن است چند مضمون داشته باشد و یا چند پاراگراف متن ،ممكن
است فقط یك مضمون داشته باشد (یوسف زاده و معروفی :1388 ،ص ؟).

مضمون ،طبق تعریف با ویژگیهای زبانی ،دستوری ،معنایی ،بافتی و گفتمانی متن
ارتباط متقابل دارد؛ اما تعدادی از این ویژگیها با مضمونها از سویی و کنشهای گفتاری
از سوی دیگر رابطة معنادارتری دارد .این ویژگیها ،بستر کنشهای گفتاری هستند و بروز
مضمونها به آنها بازبسته است .از حیث کمیت و کیفیت حضور متفاوتی در متن دارد و
این ،خود با موضوع سخن نسبت دارد .ازاینرو به شیوهای مقایسهای دو باب مختلف
از کتاب گلستان برای تحلیل در نظر گرفته شد تا تأثیر متغیر موضوع در بسامد انواع
کنشهای گفتاری و صورتبندی زبانی و گفتمانی مضمونهای تعلیمی نمایان شود.
از میان مهمترین عناصر زبانی و ادبی مرتبط با مضمون و کنشهای گفتاری میتوان
به ژانر (نوع) ادبی ،بافت ،زمینه ،عامالن و شیوة سخن و ویژگیهای دستوری مانند وجه
اشاره کرد.
هریك از این عناصر بهتناسب نقشی که در شكلگیری مضمون و نسبتی که با کنشهای
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گفتاری دارد ،جزو متغیرهای این پژوهش به شمار میرود و ازاینرو ،اشارة مختصری
به چیستی آنها و مهم ترین وجوه ارتباطشان با موضوع اصلی پژوهش ،ضروری
مینماید.

20؛ میرصادقی.)179: 1385 ،

این نوع از ادبیات به مسائل اخالقی در دو بخش فردی و اجتماعی مربوط است:
الف) در حیطة اخالق فردی ،اصوالً آموزههایی مربوط به زندگی فردی ارائه
میشود؛ اموری مانند ترغیب به نماز و روزه یا نهی از زیادهگویی .منبع چنین پیامهایی
در ادبیات ما ،قرآن و حدیث و دیگر متون دینی است.
ب) اخالق اجتماعی ،ویژگیهایی است فراتر از حوزة فردی که رفتار بینافردی را در
بر میگیرد و شامل موضوعاتی چون دروغگویی و غیبت میشود.

145


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،60تابستان 1397

نوع ادبي تعليمي
شفیعیکدکنی هدف شعر تعلیمی را آموختن میداند و دو دستة اخالقی و علمی برای
این گونه برمیشمرد (شفیعیکدکنی .)118 :1352 ،فرشیدورد ضمن آوردن گونة تعلیمی بین
گونههای دیگر ،هدف آن را تعلیم و آموزش میداند و انواعی چون اخالقی ،مذهبی،
سیاسی ،فلسفی و علمی برای آن برمیشمرد (فرشیدورد.)1-72 :1373 ،
شمیسا نیز در کتاب انواع ادبی ،ادب تعلیمی را دانشی میداند که مسائل اخالقی،
مذهبی و فلسفی را به شكل ادبی عرضه میکند و معتقد است که این آثار یا تعلیمی
صرف است یا تعلیم همراه با تخیل (شمیسا .)8-247 :1373 ،در هر حال ،مطابق نظر
مشهور ،ادب تعلیمی به دو معنای خاص و عام به کار رفته است:
الف) ادبیات تعلیمی در معنای خاص خود شامل دستورالعملهایی است که به
آموزش یك فن یا هنر خاص اختصاص دارد .این نوع ادبیات در زبان فارسی نیز
نمونههایی دارد؛ از جمله نصابالصبیان از ابونصر فراهی در لغت و دانشنامة میسری در
داروشناسی و طب (رستگار فسایی.)377 :1380 ،
ب) این نوع ادبی در معنای عام به آثاری گفته میشود که موضوع آن مسائل
اخالقی ،عرفانی ،مذهبی ،اجتماعی ،پند و اندرز ،حكمت و مانند آن است .امروزه وقتی
از ادبیات تعلیمی سخن میگویند ،منظور ادبیات تعلیمی در معنای عام است (داد:1385 ،
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اگر مخاطب در ادب تعلیمی اخالقی همسطح یا پایینتر از سطح شاعر یا نویسنده
باشد ،اصوالً خطاب ،مستقیم خواهد بود؛ یعنی جهتگیری پیام جمالت بهسوی مخاطب
و ترغیبی است  .در آثاری که محتوای اخالقی دارد ،فنون بالغی کاربرد زیادی ندارد و
اصوالً غلبة اندیشه و فكر ،دامنة خیالپردازی را میکاهد .هرگاه مرتبة مخاطب شاعر یا
نویسنده باالتر از مرتبة او باشد ،شاعر بهشكل مستقیم به پند و تعلیم دست نمیزند .در
این موارد ،جهتگیری جمالت به سوی موضوع و اظهاری 3است؛ چیزی که الینز آن را
توصیفی 4و بولر ،بیانی مینامد (صفوی .)1-36 :1390،اینگونه گزارههای غیرمستقیم
رساتر است و در این صورت الیة پنهان و غرض ثانوی آن عبارات ،ترغیبی است.
درواقع ،مؤلف برای رعایت آداب اجتماعی از پیام مستقیم استفاده نمیکند و گاه نیز
ممكن است مخاطب حكایت از طبقة اجتماعی پایینتر باشد؛ اما نویسنده برای
تأثیرگذاری از شكل ترغیبی پیام استفاده نكند ،تأثیر اینگونه تعلیمها به مراتب از نوع
مستقیم بیشتر است و اصوالً هنگام استفاده از پوشش حكایت برای انتقال ادب تعلیمی،
نویسنده میتواند از صور خیال نیز بهتر بهره ببرد و فضای عاطفی و شیوة بالغی را بر
عرصة کلی نوشتار مسلط کند .همین امر سبب تأثیرگذاری این نمونههای تعلیمی
میشود .در این موارد ،هرچه پیام پنهانتر باشد ،نفوذ و تأثیرگذاری آن بیشتر خواهد بود.
در ادبیات فارسی ،نوع دوم یعنی ادب تعلیمی برای آموزش اخالق اجتماعی ،کاربرد
بیشتری داشته و بارزتر و برجستهتر است .تأثیر متون دینی در این نوع ادبی بسیار بارز
است.
نظرية کنش گفتار
یكی از نظریههای زبانشناختی /فلسفی ،که بر پایة آن متون مختلف از جمله متون ادبی
مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد ،نظریة کنش گفتار است .این نظریه را نخست ،جان
آستین  ،5یكی از فیلسوفان مكتب آکسفورد ،مطرح کرد .آستین نشان داد که نقش اصلی
زبان فقط حكایتگری واقعیت نیست ،بلكه با زبان ،افعال گوناگون بسیاری میتوان انجام
داد (.)Austin, 1962
نظریة زبانی کنش گفتار با تحلیل انواع مختلف کارهایی که میتوانیم با کلمات
انجام بدهیم ،سروکار دارد .در چنین مواردی« ،گفتن» با «کنش» برابر است و گوینده با
به زبان آوردن برخی جملهها کاری انجام میدهد .آستین این فعلها را «کنش» مینامد و
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آنها را از فعلهایی که اطالعات را به صورت غیرکنشی انتقال میدهند ،متفاوت میداند.
افعال کنشی صدق و کذب ندارد (لطفیپور.)10 :1373 ،
آستین ابتدا گزارهها را به دو گونة « )1اظهارات کنشی» و « )2اظهارات اخباری»
تقسیم کرد .سپس متوجه شد که در برخی اظهارات اخباری نیز ،کنشهایی انجام
میدهیم.
در نظریة آستین ،انواع کنشها عبارت است از :کنش بیانی ،6کنش منظوری 7و کنش
تأثیری 8کنش بیانی ،اظهار عبارتهایی است که معنا و مصداق دارد .کنش منظوری یا
غیربیانی به قصد و نیت گوینده از گفتن آن جمله اشاره دارد که به صراحت در جمله
بیان نمیشود؛ به عبارت دیگر ،گوینده از بیان یك گفتار ،معنا و مقصودی خاص را در
نظر دارد .کنش تأثیری یا کنش پس از بیان ،به گوینده و شنونده ،هر دو بستگی دارد و
نتیجه یا پیامد گفتار است .درواقع ،کالم معنادار در شنونده تأثیر خاصی میگذارد.
واکنش مخاطب یا شنونده بر کنش غیربیانی را کنش تأثیری مینامند (پایا.)440 :1383 ،
این سه کنش را به طور قراردادی« ،سهگانة آستینی» مینامیم .درواقع از نظر آستین در
تحلیل هر متن نباید صرفاً پرسید :گوینده چه میگوید یا چه میخواهد بگوید؟ بلكه
باید توجه شود که گوینده با گفتن این گزاره میخواهد چه کاری انجام دهد.
سرل نیز مانند آستین تمایز بین جملههای خبری-کنشی را رد میکند .او کنش گفتار را
واحد پایة معنی میداند و کنشهای گفتار را به پنج دسته تقسیم میکند )1 :کنش
اظهاری  )2کنش ترغیبی  )3کنش تعهدی  )4کنش عاطفی  )5کنش اعالمی (Searle,
).1969: 33

 )1کنش اظهاری یا تصریحی :گوینده در این نوع کنش ،گوینده باور خود را دربارة
درستی قضیهای بیان و وقایع و پدیدههای جهان بیرون را توصیف میکند و میگوید
وقایع و امور در جهان بیرون چگونه است .این کنش ،تعهد گوینده را نسبت به صدق
گزارة مطرح شده نشان میدهد« .نمونة بارز این دسته از کارگفتها را میتوان در
پارهگفتارهایی مشاهده کرد که بر نكتهای تأکید میکند یا به نتیجهگیری از نكتهای
میپردازد» (صفوی .)177: 1383،برخی افعال مرتبط با کنش اظهاری عبارت است از:
« تأیید کردن ،دلیل آوردن ،اثبات کردن ،معرفی کردن ،اعتراض کردن ،رها کردن ،ابراز
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کردن ،ادعا کردن ،بحث کردن ،بیان کردن ،پاسخ دادن ،تصحیح کردن ،دستهبندی کردن،
دفاع کردن ،د لیل آوردن ،گفتن ،گزارش دادن ،مطمئن بودن ،نسبت دادن و واگذار
کردن»« .برخی از عبارتهایی که تشخیص کنش اظهاری را آسانتر میکند ،عبارت است
از« :من اثبات میکنم که« ،»...من اظهار میکنم که « ،»...من تأیید میکنم که « ،»...من
تصحیح میکنم که « ،»...من میگویم که  »...و «من نفی میکنم که ( »...زرقانی و
اخالقی.)68: 1391،
9

 )2کنش ترغیبی  :کنش ترغیبی ،خواستها و تمایالت گوینده را بیان میکند .هدف
آن ،ترغیب مخاطب برای کاری و قراردادن شنونده در حالت تكلیف و اجبار برای
عملی است؛ یعنی گوینده میخواهد شنونده کاری را انجام دهد (.)Yule, 1996: 54
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نمونة بارز کنش ترغیبی را میتوان در پرسشها و درخواستها مشاهده کرد .برخی
افعال مرتبط با کنش ترغیبی عبارت است از« :خواستن ،توانستن ،بایستن،
الزمبودن ،دستوردادن ،دعوتکردن ،اجازهدادن ،سؤالکردن ،بازخواستکردن،
درخواستکردن ،توضیح خواستن ،تقاضاکردن ،درخواست اثبات کردن ،توصیه
کردن ،پیشنهاد کردن ،القا کردن ،هشداردادن ،به مبارزه طلبیدن ،تكرار کردن ،دوباره
راه انداختن ،اصرار و پافشاری کردن ،اخطار دادن ،اعالن نیاز کردن ،شرط گذاشتن،
نصیحت کردن ،التماس و تمناکردن» .برخی عبارتهای هماهنگ با کنش ترغیبی
عبارت است از« :من نصیحت میکنم که « ،»...من پیشنهاد میکنم که « ،»...من
توصیه میکنم که « ،»...من هشدار میدهم که ( ...زرقانی و اخالقی.)68: 1391،

 )3کنش تعهدی :10در کنش تعهدی «فعل قول دادن و تعهد کردن» از جهت معنایی
با هم رابطة خاصی دارد و هر دو گوینده را به یك کار معین ملزم میسازد( .الینز ،جان:
 .)1383در این کنش ،متعهد کردن گوینده برای عملی در آینده مطرح است .گوینده با
قول دادن ،سوگند خوردن و رفتاری نظیر این ،متعهد میشود در آینده کاری را انجام
دهد.
مفهوم فعل گفتاری در کنش تعهدی شامل انجام ندادن افعال و انجام دادن سلسلهای
از افعال میشود و ممكن است شامل اوضاعواحوال نیز بشود؛ ممكن است وعده
دهم که چیزی را انجام ندهم و ممكن است وعده دهم که چیزهایی را مكرر یا
پیدرپی انجام دهم و ممكن است وعده دهم که در اوضاعواحوال خاصی باشم یا
باقی بمانم ).(Searle,1969:173
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 )4کنش عاطفي :11در کنش احساسی «گوینده موضع ذهنی خود را دربارة واقعیت
خاصی بر زبان میآورد» (البرزی .)67 :1386 ،منظور از این نوع کنشهای گفتاری« ،افعالی
است که نمایانگر نگرشها و رفتارهای اجتماعی است» ).(Searle,1969:34
کنشهای متعارف خوشامدگویی ،خداحافظی کردن ،تشكر کردن ،دلداری دادن،
تحسین و تعریف کردن ،تبریك گفتن ،عذرخواهی کردن و  ...در مقولة احساسی
جای دارد ،همچنین پارهگفتارهای روزمرة ساده مانند سالم ،خداحافظ ،تا بعد،
تشكر ،نوش جان ،شببهخیر ،تبریك ،متأسفم و غیره ،کنشهای گفتاری احساسی
است .این کنشها رابطة اجتماعی یا تماس را برقرار میکند (البرزی.)96: 1386 ،

کنشهای پنجگانه در طبقهبندی سرل را بهطور قراردادی «پنجگانة سرل» مینامند .سرل میان

کاربرد مستقیم و غیرمستقیم کنشها نیز تمایزی قائل شده است ( .)Searle ,1969 : 30او
جمالت را در سه نوع ساختار اصلی  )1ساختار خبری  )2ساختار پرسشی  )3ساختار
امری /طلبی جای میدهد؛ سپس برای جمله ،سه نوع کارکرد قائل میشود که عبارت
است از )1 :کارکرد توصیف /بیان  )2کارکرد پرسش  )3کارکرد امر /طلب .او در نهایت
اینگونه نتیجه میگیرد که هرگاه مقصود گویندهای از ساختار «خبری» ،کارکرد
«توصیفی /بیانی» باشد و از ساختار «پرسشی» ،کارکرد «پرسشی» و از ساختار
«امری/طلبی» ،کارکرد «امر و طلب» با کنش گفتاری مستقیم ،روبهرو هستیم .هرگاه این
نسبت به هم بخورد با کنشهای گفتاری غیرمستقیم مواجهیم .سرل بیان میکند که درک
کنش مستقیم از کنش غیرمستقیم بر بافت موقعیتی مبتنی است و از طریق دانش
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 )5کنش اعالمي :12گوینده در این نوع کنش با اعالمهایش در جهان تغییرات واقعی
ایجاد میکند .این کنش ،همزمان دو وجه انطباقی بین زبان و جهان دارد .البته صِرف
بیان شرایط تازه به منزلة انجام دادن کنش اعالمی نیست ،بلكه مقدمات و تمهیداتی
برای تحقٍّق آن الزم است؛ از جمله اینكه گوینده قدرت و صالحیت بیان شرایط جدید
را داشته باشد .افعال مرتبط با کنش اعالمی عبارت است از« :آغاز کردن کار ،پایان دادن
کار ،انتصاب کردن ،به کار گماردن ،عقد قرارداد کردن ،نامگذاری» .عبارتهایی چون «من
اعالم میکنم که « ،»...من متعهد میشوم که  »...تشخیص این کنش را آسانتر میکند.
اساس کار در نظریة کنش گفتار سرل ،توجّه به معنای فعلها با توجه به بافت است؛
زیرا برخی فعلها معناهای متفاوت دارد .برای تعیین کنش گفتار از سه شیوة  )1واژگانی
(از طریق افعال کنشی)  )2ساختار جمله و  )3بافت جمله استفاده میشود.

درونزبانی تعیین شدنی نیست .بنابراین سرل ،اظهارات زبانی را به پنج گروه تقسیم ،و
برای هرکدام ویژگیهایی ذکر میکند .عالوه بر آن ،میان کنشهای گفتاری مستقیم و
غیرمستقیم فرق میگذارد.
به دلیل اهمیت بافت زبانی و موقعیتی ،ساختار جمله و وجه آن در تشخیص
کارکردهای غیرمستقیم براساس نظریة کنش گفتار سرل ،الزم است بهاختصار این
مفاهیم در اینجا معرٍّفی شود.
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بافت
در نظریة سرل ،بافت زبانی و غیرزبانی (موقعیتی) و شرایط مخاطب در تشخیص و
تحلیل مفهوم «کنشهای گفتاری» غیرمستقیم اهمیت بسیار دارد .در زبانشناسی نقشگرا
مطالعة معنی بدون در نظر گرفتن محیطی که کالم در آن آفریده شده ناممكن فرض
شده است؛ زیرا درک کلیت متن با دریافت بافت محقق میشود .به باور الینز تعریف
بافت باید آنقدر جامع باشد که شامل تمام ویژگیهای پیرامتنی مؤثر در پیوستگی،
استحكام و هماهنگی متن باشد (الینز .)352 :1383 ،ازاینرو ،دو نوع بافت را باید از هم
بازشناخت:
بافت زباني :همة اطالعاتی که در چهارچوب زبان است و ویژگیهای متن مانند
فرم ،صداها ،واژگان ،عبارتها و جملههایی که برای تفسیر دیگر سازههای زبانی الزم
است ،بافت زبانی نامیده میشود (وردانك .) 22: 1389،بافت زبانی به کلمه یا عبارت،
معنای ویژه میبخشد و ابهام را از بین میبرد (العموش.)30 :1388 ،
بافت غيرزباني (بافت موقعيتي) :بافت موقعیتی هر ویژگی برونمتنی اثرگذار بر
زبان و سبك متن را در بر میگیرد .محیط تشكیل متن ،نوع مخاطب ،پیشبینی نویسنده
از میزان دانش ،ترغیب یا تشویق نگرهها و باورهای نویسنده و تصور او از میزان
شناخت خواننده ،همه و همه شرایط بافتی است (وردانك .)22-23 :1389 ،بررسی بافت
غیرزبانی متن ،مستلزم تحلیل آن به همراه بافت زبانی متن است که اشخاص ،اشیا،
زمان ،مكان و  ...را در بر میگیرد .بافت موقعیتی را به دو نوع بافت زمانی و بافت
مكانی تقسیم کردهاند.
به اعتبار اینكه ما زمان را به حسب موقعیتهای مكانی تصور میکنیم ،شاید بتوان زمان
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مفهوم وجهنمايي
گذشته از موارد یادشده در تبیین مضمونهای تعلیمـی ،امكانـاتی از حـوزة وجهنمایی
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را استعارهای از مكان دانست .اشارههای متن با مختصات مكانی ،تفسیر و فهمیده
میشود .متن هر چه بیشتر از بافت زمانی و مكانی خود خارج شود ،دچار بافتزدایی
میشود و میتواند به هر زمان و مكانی اشاره کند .هرچه متنی از این دو رهاتر باشد،
هنریتر یا ادبیتر است (ساسانی.)194 -197 :1389 ،
هلیدی و حسن ،موقعیت را تمام عوامل برونزبانی دانستهاند که به گونهای با متن
رابطه دارد و سپس برای اینكه تعریفی سازگار با نظام زبان بدهند از مفهوم «نقش» برای
بیان آن بهره گرفتهاند ).(Halliday and Hassan, 1976:21
آنها گسترة (زمینة) سخن ،فحوا یا عامالن سخن و شیوة سخن را سه عامل موقعیت
و نیز توصیفکنندة بافت موقعیت دانستهاند:
 .1زمينة سخن به آنچه در حال رخ دادن است اشاره دارد .درواقع ،موقعیت ،کلی
است که متن در آن مطرح میشود .موضوع و هدف متن به این عامل مربوط است.
پرسشهایی مانند چه اتفاقی می افتد و طرفین گفتگو به چه کاری مشغولند در این بخش
مطرح میشود .زمینة سخن ،کنش معنادار اجتماعی است و تمام عناصر صحنة وقوع را
در بر میگیرد .نوعی ارتباط نظاممند بین زمینة سخن و شیوة تجربی زبان وجود دارد ،به
دیگر سخن ،زمینه از طریق کارکرد بینافردی بیان میشود.
 .2فحوا يا عامالن سخن :این عامل به شخص یا اشخاصی اشاره میکند که در
حال ایفای نقش در متن هستند و همچنین جایگاه اجتماعی و ارتباطهای نقشی میان
آنها .نوع ارتباط اجتماعی ممكن است پایدار یا موقت باشد .عامالن معموالً از راه گزینة
شخص در مفهوم دستوری آن و نقش کارکرد گفتار مشخص میشوند.
 .3شيوة سخن :شیوة سخن شامل شیوة زبانی استفاده شده برای بیان مطلب و
همچنین چگونگی بیان (دوستانه ،رسمی ،گزارش ،آموزشی و )...است و اینكه زبان چه
نقشی ایفا میکند؛ از جمله اینكه آیا زبان ،گفتاری یا نوشتاری یا ترکیبی از هر دو است
و نیز شیوة بالغی زبان و اینكه از آن متن چه مقوالتی استنباط میشود؟ آیا متن ترغیبی،
تشویقی ،اندرزی و  ...است؟
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به کار میرود که در عین حفظ رنگ تعلیمی سخن از میزان صراحت بیان میکاهد و بر
مالیمت لحن سـخن و همچنین بر تأثیرگذاری آن میافزاید.
وجهنمایی از نظر هلیدی ،مقولهای معنایی  -دستوری است کـه بـر نگـرش و
دیـدگاه گوینده نسبت به محتوای مضمون بیانشده به لحاظهایی همچون احتمـال،14
تداول ، 15اجبار16و تمایل17داللت میکنـد و بدین ترتیـب میـزان تعهـد او را بـه اعتبـار
گـزاره و یـا نـوع درخـواست وی را بـرای وقـوع کنــش مــطرح در آن نـــشان
میدهد ( .)Halliday & Matthiessen ،2004 :26هلیدی وجـهنمـایی را بـه دو شـاخة
وابسـتهسـازی18و همخـوانی 19تقسـیم مـیکنـد.
وجهنمايي وابستهسازي :در این شاخه ،دو مفهوم وجهی احتمال و تـداول بررسـی
مـیشـود .این دو مفهوم ،ویـژة وجـه اخبـاری است و درجـات بینابین دو قطـب
مثبـت و منفـی را در بنـدهـای خبـری ،پرسشـی و تعجبـی تشـكیل میدهد .مفاهیم
احتمال و تداول ،هر یك روی یك پیوسـتار عمـل مـیکند .در دو انتهای پیوستار
احتمال ،دو درجة قطعی مطلق نفی و اثبـات قـرار دارد و فاصـلة ایـن دو نقطه را
درجات متفاوتی از احتمال اشغال میکنـد .دو سـوی پیوسـتار تـداول ،گـاهی و
همیشه ،است و نقاط میانی ،بسامد وقوع در مقیاس زمان را نشـان مـیدهـد (:145
.)Halliday, 2003

وجهنمايي همخواني :مفاهیم وجهی این گروه ،لزوم و اجبار و تمایـل اسـت .ایـن
دو مفهـوم به مضمونهای پیشنهادی و درخواسـتی مربوط است .اگر نقش گفتاری
مضمون  ،پیشنهاد باشد ،مفهوم وجهی مرتبط با آن ،تمایل اسـت و اگر نقش گفتاری
مضمون ،درخواست باشد ،مفهوم وجهی مربوط به آن لزوم و اجبـار اسـت؛ به عبارت
دیگر ،گوینده یا تمایل خود را نسبت به کاری ابراز ،و یـا از تمایـل شنونده برای
دریافت خدمتی پرسش میکند یا اجباری را بر شنونده یـا شخصـی دیگـر تحمیل
میکند و یا لزوم ،اجبار و ضرورتی را به خود یا دیگری یادآور میشود که واضع آن
خود او نیست ،بلكـه اشـخاص دیگر یا شرایط ،قوانین ،عرف و واقعیات موجود است
).)Halliday & Matthiessen, 2004: 147

هر یك از این دو مفهوم نیـز روی یـك پیوسـتار عمل میکند .دو انتهای پیوستار
اجبار ،امر و نهی است که دو قطب نفی و اثبات مطلـق در بندهای متضمن درخواست
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است و نقاط میانی ،درجات مختلف اجبـار را نشان میدهد .پیوستار تمایل نیز شدت و
ضعف تمایل را بازنمایی میکند (همـان 147 :و  .)619این دو مفهوم وجهی میتواند هم
در مضمونهای با وجه امـری مطـرح شـود و هم در مضمونهای با وجه اخباری که
نقش گفتاری کاربردشناختی /منظورشناختی آنها درخواسـت و پیشنهاد است.
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سازوکارهاي زباني بيان وجهنمايي
مفاهیم وجهی از طریق برخی از ابزارهای زبانی بازنمایی میشود که به نظام واژگان
دستوری وجه متعلق است .در فارسی ،وجهنمایی با افزودههای وجهنما ،استعارة
دستوری ،افعال کمكی وجهی ،وجه فعل و در مواردی زمان فعل بیان میشود.
افزودههاي وجهنما :از دیدگاه هلیدی ،افزوده یكی از عناصر ساختمانی بند است
کـه ظرفیـت نهـاد واقعشدن را ندارد و نمیتواند به جایگاه بینافردی نهاد ارتقا يابـد
)  .)Matthiessen & Halliday, 2004:123افزوده میتواند به صورت گروه حرف
اضافهای ،گروه قیدی ،گـروه اسـمی و بند ظاهر شود (جعفری.)128: 1388 ،
در رویكرد نقشگرا برای هر یك از الیههای معنایی و نظام واژی  -دستوری موازی
بـا آن ،نوع خاصی از افزودهها با نقشی خاص ،متناسب بـا آن الیـة معنـایی در نظـر
گرفتـه شده است .در فرانقش بینافردی ،نقش افزودهها بیان مفاهیم اظهاری و مفاهیم
وجهی احتمال و تداول است .افزودههای مفیـد میـزان تـداول ماننـد همـواره ،اغلـب،
معمـوالً ،همیشه ،پیوسته ،هرگز ،بارها ،گاهی ،بهندرت ،اصالً ،ابداً ،مطلقاً ،بههیچوجه،
الینقطـع ،موقتاً ،گاهبهگاه ،بهطور منظم و افزودههای مفید احتمال ماننـد احتمـاالً،
احیانـاً ،شـاید ،یقیناً ،مطمئناً ،قطعاً ،حتماً ،البد ،هر آینه ،مسلماً ،بیشك ،بیتردید ،فرضاً،
به فرض اینكه ،گویا ،گیرم ،انگار ،بیگمان ،ظاهراً و موارد مشابه است.
استعارة دستوري از نوع بينافردي :یكی دیگر از ابزارهای بازنمایی مفاهیم وجهی،
استعارة دستوری است .اسـتعارة دسـتوری در نظریة هلیدی این است که یك واحد
معنایی که به طور معمول و بـینشـان از طریـق یك ساختار یا واحد دستوری معین
بیان میشود ،از طریق سـاختار یـا واحـد دسـتوری دیگری بیان شود که در زبان برای
آن وضع و مقرر نشده است ).(Matthiessen & Halliday, 2004 : 626 -636
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افعال کمکي وجهي :یكی دیگر از ابزارهای بازنمایی مفاهیم وجهی در زبان
فارسی ،افعال کمكی وجهـی اسـت که نقش آن بازنمایی مفاهیم وجهی در بند است.
افعال وجهی در فارسی معاصر ،شـامل بایستن ،شدن و تـــوانستن اسـت (اخالقی1386،
 .)82:فعل «بایستن» ،بر مفهوم وجهـی احتمـال بـا درجة قوی و مفهوم وجهی لزوم و
اجبار داللت میکند (همان  98 :و .)102مفاهیم وجهی فعل «شدن» عبارت است از:
احتمـال بـا درجـة ضعیف ،کسب اجازه و خواهش مؤدبانه که هر دو از فروع مفهوم
وجهی اجبـار است و امكانپذیر بودن رخداد را بیان میکند (همان .)108 - 114:مفـاهیم
وجهی فعل «توانستن» عبارت است از :احتمال با درجة ضعیف ،کسـب و صـدور
اجـازه کـه از فـروع مفهوم وجهی اجبار است ،تمایل ،قدرت ،قابلیت و امكانپذیر بودن
رخداد (همان.)115-124 :
وجه فعل :وجه فعل میتواند یكی از ابزارهای بازنمایی زبانی مفاهیم وجهی باشد.
هلیدی وجه را ویژگی بند دانسته است نه ویژگی گروه فعلی؛ چرا که وجه فعل در
انگلیسی در فعل واژگانی تظاهر نمییابد.
وجـه فعـل در زبـان فارسـی و ارتباط آن با مقولة وجهنمایی را میتوان ذیل سه
قسم وجه اخباری ،20التزامی و امری 21بررسی کرد .در بررسی ارتباط وجه فعل با مقولة
وجهنمایی  ،مراد از وجه فعل ،وجـه فعـل مربـوط بـه بخش اصلی بند است؛ نه بخش
وجـهنمـای بنـد.
الف) وجه اخباري :فعل دارای وجه اخباری متعلق به بند دارای وجـه اخبـاری
اسـت و مفهـوم وجهـی مربوط به آن ،احتمال است .بدیهی است که این وجه فعلی بر
قطعیت نیز داللت میکند که از نظر هلیدی ،یكی از درجات احتمال است.
ب) وجه امري :وجه امری فعل به وجه بند امری متعلق است .بند با وجه امـری،
بـیش از دیگر وجوه بند در نقش گفتاری مختص به خود ،تثبیت شده است .از آنجا
کـه نقـش گفتـاری بند با وجه امری ،بیان درخواست  -اغلب درخواست گوینـده از
شـنونده  -اسـت بـا نظام وجهنمایی اجبار در ارتباط است و درواقع صورت بینشان
این نوع وجه نمایی اسـت (مرادی.)69 :1391،
ج) وجه التزامي :فعل با وجه التزامی در بند مستقل ظاهر نمیشود؛ بلكه همیشه در
بندهای پیـرو و وابسته به کار میرود و بندهای ظاهراً مستقلی که حاوی فعل التزامی
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است ،درواقـع عناصر زبانی مقدر یا صریحی ماننــد «باید ،شاید ،کـاش و الهـی» دارد
کـه بـه تأویل بند میرود و در حكم بند پایة اینگونه بندها است (فرشیدورد.)298: 1373 ،
از نظر معنایی ،فعل وجه التزامی بر ویژگی معنایی نامحقٍّق یا عدمقطعیـت داللـت دارد.
زمان دستوري :فعل با وجه اخباری در صورتی که بند از دیگر عناصر وجهنما
خالی باشد ،قطعیت را نشان میدهد؛ با این حال در همـین حالت نیز زمانهای دستوری
گذشتة مطلق ،حـال و آینــده ،درجـات متفـاوتی از قطــعیت را بــروز میدهد؛ به
طوری که فعل گذشتة مطلق بر قطعیت بیشتر و فعلهـای مضـارع و آینده بر قطعیت
کمتر داللت میکند.
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تأثير بافت بر شيوههاي بازنمايي مفهوم اجبار
اجبار در روابط افراد حضور پررنگـی دارد و بـا توجه به نوع رابطة افراد به گونههای
مستقیم و غیرمستقیم بیان میشود .مضمون امری ،شكل مستقیم و غیراستعاری بیان
اجبار ،و نشانة درجـة قـوی این مفهوم است .وجه امری در مواردی به کار میرود که
گوینده و شنونده ،همرتبه و صـمیمی باشند و یا گوینده ،شأن و جایگاهی برتر نسبت
به شنونده داشته باشد .البته گاهی فعـل امر در مقام خواهش و دعا ،یعنی در حالتی که
شنونده جایگـاهی پـایینتـر از گوینـده دارد نیز به کار میرود که در این صورت،
آهنگ کالم به تعدیل اجبار سـخن کمك میکند اما معموالً بنا به مالحظات بافتی از
جمله رعایت ادب و تأثیرگذاری بر مخاطب و برانگیختن او از شیوههای غیرمستقیم
بیان اجبار ،استفاده میشود (.) Halliday & Matthiessen, 2004: 631
شكل استعاری «نقش گفتاری طلب و درخواست» از طریق مضمونهای خبری و
پرسشی بیان می شود و درجات مختلفی از اجبار را بیان میکند .این مضمونهای خبری
و پرسشی ،که برای بیان وجه امری به استعاره گرفته شده است ،نقشهای گفتاری فرعی
آرزو ،خواهش ،کسب اجازه ،توصیه ،ترغیب ،اخبار از ضرورت و تحذیر را در بر دارد
که در محدودة گفتاری «درخواست» است (همان.)620-621:
از دیگر شیوههای غیرمستقیم بیان اجبار میتوان به مواردی چون «استفاده از کلمات
عام و مبهم برای اشاره به عنصری که تحت اجبار است ،استفاده از ساختهای

غیرمخاطب برای اشاره به مخاطبی که مورد امر واقع شده است ،اشاره به متعلقات فاعل
شناسا به جای اشارة مستقیم به خود فاعل معرفه و  »...اشاره کرد (همان.)633:
شيوة تحليل در اين پژوهش
واحد مطالعه و تحلیل این پژوهش مضمون است؛ مضمونهایی که مفهومی تعلیمی را
آشكارا نشان میدهد و این ،میتواند شامل یك یا چند جمله یا بند باشد؛ بهعنوان نمونه
«حكایت ششم باب هفتم» یك مضمون تعلیمی است:
پادشاهى پسرى را به ادیبى داد و گفت این فرزند توست؛ تربیتش همچنان کن که
یكى از فرزندان خویش .ادیب خدمت کرد و متقبّل شد و سالى چند بر او سعى
کرد و به جایى نرسید و پسران ادیب در فضل و بالغت منتهى شدند  ...گفت بر
رأى خداوند روى زمین پوشیده نماند که تربیت یكسان است و طباع مختلف
(سعدی.)157 :1373،
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در این حكایت وجه غالب فعل ،خبری است و از عوامل مؤثر بافتی این مضمون
تعلیمی میتوان به «استفاده از قالب حكایت برای کاستن از شدت تعلیم مستقیم و
استفاده از تمثیل برای اثبات نهایی ،استفاده از اسم نكره برای بیان غیرمستقیم پیام
تعلیمی» اشاره کرد .کنش گفتار این حكایت اظهاری از نوع دلیل آوردن و اثبات کردن
است.
از نمونههای دیگر میتوان به حكایت هفتم باب هفت به عنوان مضمون حاوی پیام
تعلیمی اشاره کرد:
یكى را شنیدم از پیران مربّى که مریدى را همى گفت اى پسر چندانکه تعلٍّق خاطر
آدمیزاد به روزىست ،اگر به روزىدِه بودى به مقام از مالئكه درگذشتى.
که بودى نطفة مدفون و مدهوش
فراموشت نكرد ایزد در آن حــال
روانت داد و طبع و عقل و ادراک

جمالو نطق و رأى و فكرت و هوش
[

ده انگشتت مرتٍّب کرد بر کـــف

دو بازویت مرکٍّب ساخت بر دوش

کنون پنــداریای ناچیـز همّـت

که خواهد کردنت روزى فراموش
(سعدی)157: 1373،

در این مضمون تعلیمی ،وجه غالب فعلها «خبری» است .از عوامل مؤثر بافتی در
این حكایت میتوان به مقولهبندی ارزشی اشاره کرد .سعدی مسائل و موضوعات
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اخالقی اعم از صفات و رفتارهای گوناگون انسان و یا افراد مبادرتکننده به آنها را
ارزشگذاری میکند و در نتیجه به جای اشارة مستقیم به اشخاص ،آنان را با صفاتشان
«در این حكایت» «ای ناچیز همت» مورد خطاب قرار میدهد .کنش گفتار این مضمون
تعلیمی ،کنش اظهاری از نوع نفی کردن و اثبات با آوردن دلیل و نمونه است.
حكایت دهم باب هفت ،مضمون تعلیمی دیگری است.
فقیره درویشى ،حامله بود .مدت حمل به سر آورده و مر این درویش را همه عمر
فرزند نیامده بود .گفت اگر خداى عزٍّوجلٍّ مرا پسرى دهد ،جز این خرقه که
پوشیده دارم ،هرچه ملك من است ،ایثار درویشان کنم .اتفاقاً پسر آورد و سفرة
درویشان به موجب شرط بنهاد .پس از چند سالى که از سفر شام بازآمدم به محلٍّت
آن دوست برگذشتم و از چگونگى حالش خبر پرسیدم .گفتند به زندان شحنه در
است .سبب پرسیدم .کسى گفت پسرش خمر خورده است و عربده کرده است و
خون کسى ریخته و خود از میان گریخته .پدر را به علٍّت او سلسله در ناى است و
بندِ گران بر پاى .گفتم :این بال را به حاجت از خدای عزٍّوجلٍّ خواسته است.
(سعدی)158 :1373،
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در این مضمون تعلیمی وجه غالب فعلها «خبری و التزامی» است .از نظر امكانات
بافتی میتوان به استفاده از قالب حكایت برای بیان این مطلب اشاره کرد که« :باید به
تقدیر الهی راضی بود؛ چرا که در آن حكمتی است که گاه متوجه آن نیستیم؛ یعنی وجه
خبری برای بیان امر به استعاره گرفته شده است .این مضمون از نظر کنش گفتار
«اظهاری» از نوع نقد و اعتراض است.
بدین ترتیب در باب هفتم  61و در باب پنجم  58مضمون تعلیمی ،مورد مطالعه
قرار گرفت که شامل گزاره هایی با نقشهای متفاوت و گاه مشترک از دیدگاه سرل بود.
هرگاه کارکردهای بافتی استخراج شده از مضمونها را نیز به نقشهای مورد بررسی
بیفزاییم در باب هفتم  85و در باب پنجم  82نقش استخراج شد .همان طور که در
بخش نظری پژوهش عنوان شد ،برای تشخیص کارکردهای غیرمستقیم شاخصهایی
معین شد که در بر گیرندة دو بخش  )1ابزار بازنمایی مفاهیم وجهی شامل افزودة
وجه نما ،استعارة دستوری ،افعال کمكی و وجه فعل بود و  )2بررسی تأثیر بافت بر
غیرمستقیم کردن مفهوم اجبار که شامل مواردی چون «درخواست از طریق پرسش و
خبر ،کارکرد منبع قضاوت ،مخاطب درونمتنی ،کلمات مبهم و مقولهبندی ارزشی» بوده
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است .سپس با استفاده از برنامة اکسل نمودارها رسم شد و فراوانی و درصدها در
جدول قرار گرفت.
نتایج نشان میدهد که در باب هفتم با موضوع «در تأثیر تربیت» کنشهای غیرمستقیم
بیش تر به کارکرد ترغیبی مربوط است و احتساب و عدم احتساب کارکردهای
غیرمستقیم در نتیجة نمودارها تأثیری شگرف ایجاد میکند .ترتیب فراوانی کنشها در
این باب ترغیبی ،اظهاری و سپس عاطفی است.
در باب پنجم ،که موضوع آن «عشق و جوانی» است ،کنشهای غیرمستقیم ترغیبی
تنها چهار مورد استخراج شد .بیشترین کنشهای غیرمستقیم این باب عاطفی است که
معموالً برای بیان آنها جمالتی در وجه خبری به استعاره گرفته شده است.
تحلیل نمونههایی از مضمونهای تعلیمی حكایتهای تعلیمی باب هفتم گلستان
در حكایت اول باب هفتم ،که عامالنش ،وزیر ،پسر کودن او و مرد دانشمند هستند،
گزارههای زبانی در قالب کنش اظهاری ظهور مییابد .وجه غالب فعلها خبری و در یك
جمله ،امری است .از نظر بافت ،توجه به شیوة سعدی در استفاده از قالب حكایت به
منظور انتقال پیام اخالقی ضروری است .از طرفی با توجه به وضوح پیام در بخش نظم،
افزودن ح كایت برای تأکید و مستدل کردن مفاهیم است؛ چرا که هدف سعدی تنها
ابالغ معرفت و شناخت نیست بلكه استفاده از ابزارهایی است که به باورپذیرتر شدن
اندیشه کمك میکند و امكاناتی از جمله نكره آوردن نامها در خدمت کاستن تحكم پیام
قرار گرفته و سبب شده است که پیام بدون کوچكترین وجه احتمالی با قاطعیت
پذیرفته شود.
در مضمون اول حكایت «وزیر و پسران» فعل با وجه امری و در نتیجه ،کنش
ترغیبی است .در بخش دوم برای کاستن بار دستوری و تعلیمی مضمون ،نویسنده به
جای تمرکز بر فاعل شناسا ،که میتواند هنرمند یا فرد بیهنر مشخصی باشد بر موضوع
سخن یعنی هنر متمرکز میشود و برای پذیرش بیچون و چرای نتیجة حكایت ،منبع
قضاوت و پند ،اسم عام حكیم قرار میگیرد.
سعدی در حكایت «تعلیم ملكزاده به دست یكی از فضال» برای ظهور نقش ترغیبی
زبان در گزارهها از فعل کمكی «بایستن» استفاده میکند که مفهوم وجهی احتمال با
درجة قوی به همراه دارد تا از لزوم تعلیم بیمحابای ملكزادگان سخن بگوید و دقیقاً
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در جایی که قرار است با گزارههای ترغیبی علناً اعالم کند که «ایشان باید اندیشیده
سخن بگویند و حرکات پسندیده انجام بدهند» از فعل غیرشخصی استفاده میکند و با
انتخاب فعل مصدری ،نهاد را حذف میکند تا تعادلی در لحن این پیام صریح ایجاد
کند.
در بخش بعدی حكایت نیز آنجا که میگوید:
هر که در خردیش ادب نكنند

در بزرگی فـالح از او برخاسـت

چوبتر را چنان که خواهی پیچ

نشود خشك جز به آتش راست

[

(سعدی)155 :1373،
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گرچه در یك جمله از وجه امری استفاده شده ،سعدی مدبرانه بخش امر را به
مشبه ٌبه تشبیه منتقل کرده و بدین شیوه از شدت لحن دستوری آن کاسته است؛ یعنی در
جایی که مستقیم دربارة تأدیب پادشاهزاده سخن میگوید ،جمله را در وجه خبری بیان
میکند و از این وجه استفادة استعاری میکند و هنگامی که میخواهد فعل با وجه امری
به کار ببرد ،وجه دستوری را برای مشبهٌبه تشبیه یعنی چوبتر به کار میبرد.
سعدی در حكایت «معلٍّم کتٍّاب»(سعدی 156: 1373،و  )155از لزوم جدیت در زمینة
تعلیم سخن می راند .این حكایت از آن دست حكایات گلستان است که در آن نقش
ترغیبی زبان در تقدیر قرار گرفته است؛ یعنی دو کنش گفتار برای آن میتوان در نظر
گرفت .کنش ظاهری افعال در مضمونها ،اظهاری است که در جهت توصیف و شرح
فضای داستان قرار دارد و کنش امری آن غیرمستقیم است .در نهایت برای تثبیت پیام
در اذهان ،نتیجه از زبان پیر جهاندیده ابراز میشود؛ چراکه صادر شدن پند و اندرز از
زبان گوینده به طور مستقیم ،که در این حكایت راوی است به لحن سخن صراحت
میبخشد و پذیرش آن را برای مخاطب دشوار میسازد .ازاینرو در جایگاهی که سخن
از طریق نقش گفتاری مستقیم و یا غیرمستقیم باید رنگ تعلیمی داشته باشد ،سعدی با
تغییر گوینده از راوی به اشخاص دیگر و در این حكایت «ظریف جهاندیده» در عین
حفظ جنبة تعلیمی و اقتدار سخن از بار تحكٍّمی آن میکاهد.
سعدی در حكایت «پارسازادهای که وی را نعمت بیكران از ترکة عمان به دست
افتاده»(سعدی )156-157: 1373،در موارد بیشتری از نقش ترغیبی مستقیم با افعال امری
استفاده میکند .منبع قضاوت در این حكایت خود سعدی است .او به زیبایی با بحث و
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گفتگو با پارسازاده و رد و بدل کردن دالیل به این نتیجه میرسد که نصیحت و تعلیم
زمانی سودمند است که مخاطب نیز پندپذیر باشد و شاید چون چنین نیست در این
حكایت افعال بیشتری در وجه امری به کار رفته است و این نتیجه نشان میدهد که
سعدی ،چه هنرمندانه مقتضای حال مخاطبی را که بهراحتی پند نمیپذیرد در نظر گرفته
است.
در حكایت «پادشاهی که پسر را برای تأدیب به ادیبی میسپارد»(سعدی،)157 :1373،
فعل در گزاره های زبانی نقش اظهاری دارد تا لزوم استعداد ذاتی را با بیان حكایتی
کوتاه توصیف کند .سعدی طبق معمول از نامهای نكره استفاده میکند تا از تلخی
سخنش بكاهد که «بیاستعداد بودن پادشاهزاده است» بكاهد و در پایان با تمثیلی زیبا
ادعای خود را اثبات کند.
نكتة قابلتوجه در حكایت «پیر مربی که مریدی را دربارة توکل به پروردگار
نصیحت میکند» و حكایات بسیاری از این دست ،این است که سعدی برای بیان
غیرمستقیم اجبار ،گذشته از استفاده از راهكارهای دستوری از امكانات واژگانی زبان
استفاده ،و ارزشها را دستهبندی میکند .او مسائل مختلف اخالقی از جمله اعمال ،رفتار
و صفات گوناگون انسان و یا افراد واجد آنها را ارزشگذاری میکند؛ بدین ترتیب که
آنها را در بخشهایی که در فرهنگ با ارزش مثبت یا منفی است ،طبقهبندی میکند و
رغبت و یا اکراه مخاطب را نسبت به آنها بر میانگیزد؛ همان طور که در بیت آخر این
حكایت به جای اینكه «مرید» را مخاطب قرار دهد ویژگی او را مخاطب قرار میدهد و
میگوید:
کنون پنــداریای ناچیـز همّـت

که خواهد کردنت روزى فراموش
(سعدی)157: 1373،

در حكایت اعرابی که پسر را دربارة لزوم هنرآموزی و همنشینی با نیكان نصیحت
می کند نیز با کنش مستقیم اظهاری و کنش غیرمستقیم امری روبهرو هستیم و در این
راستا سعدی با تمثیلی زیبا و بیان همنشینی جامة (پوشش) کعبه با کعبه که سبب
عزٍّتش شده است ،جملة «با نیكان همنشینی کن» را به ژرفای مفهومی حكایت
میکشاند (سعدی.)158 :1373،

تحليل مضمونهاي تعليمي گلستان بربنياد نظرية کنش گفتار سرل
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در ابیات پایانی «ماجرای والدت کژدم»(سعدی )158 :1373،زبان در کنش ترغیبی
ظهور می یابد؛ زیرا هدف تعلیمی آن هشدار به فرزندان در گرامیداشت اهل خود است
و به همین دلیل فعل آن در وجه امری به کار میرود .سعدی صفت و دعای
«جوانبخت» را مورد استفاده قرار میدهد تا از تلخی این اخطار بكاهد و شاید همراه با
آن طنزی ظریف به کار ببرد به این دلیل که هر کس این پند را آویزة گوش نكند،
سعادتمند نخواهد شد .سعدی سپس با کنش غیرمستقیم عاطفی و مقولهبندی ارزشی
دیگربار از شدت وضوح تعلیم میکاهد.
در حكایت درویشی که فقیرة وی حامله است(سعدی ،)158: 1373،گزارههای زبانی و
افعال آنها کنش تعهدی یافته است .درویش متعهد میشود که اگر خداوند به او پسری
بدهد جز خرقهای که در بردارد همه را ایثار درویشان کند و  . ...در بخش بعد ،کنش
اظهاری افعال در جهت نقد فعل افرادی است که به تقدیر الهی راضی نیستند و بدین
دلیل بال را به حاجت از پروردگار خواستهاند.
در پرسش سعدی از بلوغ(سعدی )159: 1373،نیز از نقش ارتباطی زبان به زیبایی
استفاده شده است تا افعالی با کنش اظهاری ،بلوغ را تفسیر و دستهبندی کنند؛ امّا در
همین مضمونها عبارتی با کنش ترغیبی «در بند رضای پروردگار باش که در غیر این
صورت در هر سنی که باشی ،بالغ محسوب نمیشوی» در تقدیر قرار گرفته است؛
بنابراین باز با کنش غیرمستقیم امری روبهرو هستیم و در ابیات حكایت «هنر باید که
صورت میتوان کرد  »...از فعل کمكی وجهی «باید» استفاده شده و فعل ،کنش ترغیبی
مستقیم یافته است.
در حكایت نزاع میان پیادگان حجاج(سعدی )159 :1373،با کنش عاطفی گزارهها
روبهرو هستیم که برای بیان خشم و عصبانیت و سپس شگفتی شخصیتها به کار رفته
است و در بخش نتیجة حكایت نیز با لحن طنز و تحقیر و کنش ترغیبی ،انسان
مردمآزار را در صورت بهجای آوردن مراسم حج نیز حاجی نمیداند و جالب اینكه
سعدی پیام را مستقیم به حاجی خطاب نمیکند بلكه از مخاطب خود میخواهد که از
جانب او این پیام را برساند .او در این پیام از تمثیل و تشبیه ،این بار نه برای کاستن بار
تعلیمی بلكه برای زیر ذره بین بردن و بزرگ کردن عیب مردمآزاری استفاده کرده است.
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در حكایتی دیگر ،مردکی برای درمان چشم خود به بیطار مراجعه
میکند(سعدی .)160 :1373،افعال عبارات این حكایت در سطح معنایی اولیه ،اظهاری
است تا ماجرای انسانی را توصیف کند که نتیجة نادانی او نابینایی است .در اینجا
سعدی از ابزار وجهنمای تحذیر «تا» به معنای «آگاه و برحذر باش» و تمثیل و تشبیهی
زیبا استفاده میکند تا بدون کاربرد فعل امری و بهصورت غیرمستقیم هشدار بدهد که
کارهای بزرگ را به کارنادیدگان نسپارید.
یكی از خداوندان نعمت بندهای را دست و پای بسته عقوبت میکند و سعدی با
شرح ماجرا با استفاده از توان ارتباطی زبان ،فضا را برای ارائة پیام به مخاطب آماده
میکند (سعدی161: 1373،و .)160در بخش نتیجهگیری ،نقش زبان ،ترغیبی است تا
مردم آزاری نهی شود .برای پذیرش این پند ،که با افعال امری بیان شده است ،سعدی
آن را از زبان شخصی پارسا بیان می کند و این خالقیت و هنرمندی سعدی است که
شخصیتهای حكایاتش با نام شناخته نمیشوند بلكه با صفتی که بدان مشهورند مانند
پارسا ،عابد و زاهد یا شغل و جایگاه اجتماعی خود معرفی میشوند و این امر کمك
میکند تا فضایی متناسب با شخصیت ،زمان و فضای ذهنی مخاطب بازسازی شود.
آنچه دربارة حكایت «سفر سعدی از بلخ بامیان» (سعدی)161 :1373،جالب توجه
است ،کنش اظهاری زبان در قالب ادعاست که به جوانی سلحشور مربوط است که از
زبانش میشنویم« :پیل کو تا کتف و بازوی گردان بیند؟  /شیر کو تا کف و سرپنجة
مردان بیند؟» و در نهایت با ابیاتی زیبا و در قالب کنش ترغیبی ،ارزش تجربه و ناکارایی
قوت و قدرت بدون وجود تجربه بیان میشود.
در دیگر حكایت این باب ،سعدی با استفادة زیبا از گزارههایی که نمود اظهاری
دارد به مقایسة فقر و ثروت میپردازد .او در ابتدای حكایت از این نقش زبانی در
توصیف دو شخصیت فقیر و غنی استفاده میکند و سپس در بخش نظم کالم ،این نقش
زبانی در تفسیر و تحلیل سعدی در ترجیح درویشی که همانا سبكباری در هنگام مرگ
است به کار میرود (سعدی.)162: 1373،
در حكایت نوزدهم ،سعدی از وجه خبری گزارهها استفادة استعاری میکند و به
جای اینكه بگوید مطیع نفس خود نباش ،میگوید:

تحليل مضمونهاي تعليمي گلستان بربنياد نظرية کنش گفتار سرل

مراد هر که برآری مطیع امر تو گشت

خالف نفس که فرمان دهد چو یافت مراد
(سعدی)162 :1373،

(سعدی.)162-168: 1373 ،

هرگاه به آغاز حكایات این باب برگردیم ازجمله «یكی را از وزرا پسری کودن بود؛
حكیمی پسران را پند همی داد؛ یكی از فضال تعلیم ملكزادهای همیکرد؛ معلٍّم کتٍّابی را
دیدم در دیار مغرب؛ پادشاهی پسر را به ادیبی داد؛ یكی را شنیدم از پیران مربی که
مریدی را همی گفت؛ اعرابی را دیدم که پسر را همی گفت؛ در تصانیف حكما
آوردهاند که سالی نزاعی میان پیادگان حجاج اتفاق افتاده بود »...مالحظه میشود که در
آنها جز چند موردی که با اشاراتی مشخص میشود که به دورة زندگی سعدی مربوط

163


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،60تابستان 1397

و بدین ترتیب نقش ترغیبی گزارههای زبانی را در تقدیر قرار میدهد.
او در حكایت طوالنی جدال سعدی با مدعی بهتناوب از نقشهای گوناگون زبان
برای بیان چالشبرانگیز این کشمكش استفاده میکند .از طرفی ،توجه به بافت موقعیتی
این حكایت نشان می دهد که نویسنده برخالف حكایت هجدهم ،که نتیجة آن از زبان
سوم شخص ،برتری فقر بیان شده است ،اینجا که از زبان خود ،سخن میگوید به قول
خودش «وی که پروردة نعمت بزرگان است» ،ایشان را دخل مسكینان و ذخیرة
گوشهنشینان و  ...میداند و شاید هرگاه که میخواهد نظر اصلی خود را بیان کند آن را
از قول مدعی عنوان میکند.
سعدی در بیان دالیل خود و مدعی ،بارها از گزارههایی با نقش عاطفی استفاده
میکند؛ از جمله آنجا که «یكی در صورت درویشان نه بر صفت ایشان ،شنعتی در
پیوسته و دفتر شكایت را باز کرده و ذم توانگران را آغاز نموده» و یا هنگامی که با
پرسشی هنرمندانه احساسات خود را دربارة عدم قوت طاعت معدة خالی و فقدان
مروتِ دست تهی بیان میکند و یا وقتی که دو طرف ،سلسلة خصومت میجنبانند؛
سقط میگویند؛ گریبان میدرند ،سعدی زنخدان او را میگیرد؛ ایشان در پی هم دوان و
خلق انگشت تعجب به دندانند و در نهایت هنگامی که از مامضی در میگذرند و بر سر
و روی هم بوسه داده و دست از شكایت گردش گیتی برمیدارند؛ عذر میخواهند و
خشنود بازمیگردند؛ در تمام این طول و تفصیل ،سعدی چه زیبا از نمودهای گونهگون
کنش عاطفی از شكایت و دشنام گرفته تا بیان ناامیدی و دلسردی یا اعجاب و در پایان
در تقابل با همة ریزنقشهای قبل ،رضایت به حكم قضا و خرسندی استفاده میکند

است از پرداختن به زمان و مكان پرهیز شده است؛ چرا که هدف سعدی تصویر کلیتی
برای بیان و ارایة درونمایة حكایت بوده است .او بازساخت زمان و مكان را به پنداشت
خواننده وا مینهد و بدین ترتیب حكایات را از زمان و مكان خاص میزداید تا در هر
زمان و مكانی امكان قبول داشته باشد.
یك قاعدة مهم در حكایتهای این باب و بابهای دیگر این است که روش حكایات و
رخدادهای آن دالٍّی است که مدلول آن چیزی دیگر است؛ پس همواره در خواندن
حكایت باید به دنبال مدلول پنهان در آن بود.
تأثیر بافت
24
28/24

جدول  .1پراکندگی و درصد کنشها در باب هفتم
کنش اظهاری
کنش عاطفی ترغیبیغیرمستقیم ترغیبیمستقیم
23
12
13
13

باب 7
تعداد

27/06

درصد

15/30

15/30

14/12
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نمودار  .1فراوانی و درصد کنشهای گفتاری سرل (مستقیم و غیرمستقیم) در باب هفتم گلستان

نمودار  .2فراواني و درصد کنشهاي گفتاري مستقيم در باب هفتم
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غالب گفتار سعدی ،طربانگیز است و طیبآمیز و کوتهنظران را بدین علت ،زبان
طعن دراز گردد که  ...ولیكن بر رأی روشن صاحبدالن که روی سخن در ایشان
است ،پوشیده نماند که موعظههای شافی را در سلك عبارت کشیده است و داروی
تلخ نصیحت به شهد ظرافت برآمیخته تا طبع ملول ایشان از دولت قبول محروم
نماند (سعدی.)191 :1387،

از طرفی سعدی در گلستان از عشق انسان به انسان سخن میگوید؛ بنابراین
حكایتهای گلستانش جنبة تمثیلی ندارد؛ یعنی سعدی نمیخواهد با استفاده از این
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مقایسة دو نمودار نشان می دهد که سعدی برای بیان غیرمستقیم امر و نهی از
شیوه های گوناگونی استفاده کرده است که در این پژوهش ذیل دو بخش بدان
پرداختهایم )1 :ابزارهای بازنمایی مفاهیم وجهی از جمله افزودة وجهنما ،استعارة
دستوری ،افعال کمكی و وجه فعل  )2تأثیر بافت بر غیرمستقیم کردن مفهوم اجبار،
شامل درخواست از طریق پرسش و خبر ،استفاده از منبع قضاوت غایب در لحن امری
بخشهای روایی ،استفاده از منبع دین و فرهنگ به عنوان عامل قضاوتکننده و امرکننده
در بخش تعلیمی ،کاربرد مخاطب درونمتنی ،کاربرد کلمات مبهم و مقولهبندی ارزشی.
درنهایت می توان نتیجه گرفت که در باب هفتم ،بیشترین کنشهای غیرمستقیم ترغیبی
است و به همین دلیل ،فقط همین نوع کنش غیرمستقیم وارد محاسبه شده است.
تحلیل نمونههایی از بندهای تعلیمی حكایتهای باب پنجم گلستان
سعدی باب پنجم گلستان را در موضوع عشق و جوانی نگاشته است .یكی از
چارهاندیشیهای او برای مالیم سازی لحن کالم در این باب ،درآمیختن نوع ادبی تعلیمی
با گونة ادبی غنایی است .استخراج نقشهای گفتاری این باب نشان میدهد که بسیاری
از نقشهای گفتاری آن از گونة ادبی تعلیمی محض نیست؛ نقشهایی نظیر تحسین،
دلجویی ،عتاب ،شكوه ،اعتذار و  ...به حوزة ادب غنایی و در نتیجه لحن و کنش
عاطفی نزدیكتر است .از آنجا که هدف زبان در ادب غنایی ،التذاذ مخاطب است
(ابرمز )84 :1384،و مفهوم وجهیِ اجبار از لوازم آن نیست ،گنجانیدن مضمونهای غنایی
در میان حكایات تعلیمی ،موسیقی کالم را نرم میسازد و موجب انبساطخاطر خواننده
میشود و به همین دلیل در بیشتر مواقع سبب غیرمستقیم گشتن کنشها میشود و
مخاطب را برای تأثیرپذیری بیشتر از مطالب بعدی آماده میکند .نكتة مهم این است که
سعدی خود نیز در اشارة کلی به شیوة بیان غیرمستقیم در گلستان میگوید:
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حكایتها حقایقی را دربارة عشق معنوی و روحانی شرح دهد؛ بلكه این حكایتها کامالً
به ساحت اخالق مربوط است .البته در همین باب حكایتهایی هم هست که به نكات
عمیقی اشاره میکند؛ چراکه سعدی نیز عشق را در نهایت یك حقیقت میداند .او در
همة این حكایتها بهزیبایی گزارههای زبانی را در نقشهای متفاوتی به صورت متناوب و
در جهت ایجاد بهترین ارتباط با مخاطب به کار می برد .او در آغاز هر حكایت مانند
بابهای دیگر داستانی را تعریف میکند و افعال گزارهها را در راستای توصیف ،شرح و
تفسیر وقایع در کنش اظهاری به کار میبرد .پس از آن ،بیشترین فراوانی متعلق به کنش
عاطفی است که در نمودهای متفاوت و گوناگون خود از جمله خشم ،دشنام ،ناسپاسی،
تهدید تا بیان آرزوها ،عذرخواهی و خشنودی در گزارههای زبانی به کار میرود.
سعدی در حكایتی از این باب دربارة گستاخی بندة نادرالحسن با خواجة خود
سخن میگوید و در همین جاست که گزارههای زبانی با نقش اظهاری ،واقعیتهای عشق
را به زیبایی توصیف مینماید و هنگام ماجرا با استفاده از گزارههایی در نقش عاطفی،
احساس دریغ و اندوه خود را از بی توجهی محبوب و در نهایت ناامیدی خود بیان
میکند و با جملة «چون عاشق و معشوقی در میان آمد مالكی و مملوکی برخاست»،
دلیل رفتار معشوق را با نقش اظهاری زبان که کاربردش در حوزة ادب عرفانی نیز
سابقه دارد ،تفسیر میکند؛ همان که غزالی نیز معتقد است وقتی عشق شدت گرفت،
عاشق از بندگی و عبودیت فراتر میرود و معرفت او به معشوق کمتر میگردد و نوعی
بیگانگی میان عاشق و معشوق پدید میآید (غزالی.)46 :1359 ،
در حكایت سوم همین باب «پارسایی را دیدم به محبت شخصی گرفتار  ...چندان
که مالمت دیدی و غرامت کشیدی ترک تصابى نگفتى  ،»...نقش اظهاری در جهت
تبیین موضوع حكایت به کار میرود و در ضمن آن با کنش عاطفی به زیبایی دربارة
مالمت و ارتباط آن با عشق و احساسات عمیق عاشق سخن میرود.
کوته نكنم ز دامنت دست

ور خود بزنی به تیغ تیزم
(سعدی)134 :1387 ،

بحث مالمت و ارتباط آن با عشق ،که در این حكایت مطرح شده است در قرن
سوم هجری شكل گرفت .این طریقه در قرن چهارم بتدریج با طریقة تصوف در هم
آمیخت و از آن به بعد مالمت ،خود از شیوههای تربیتی اهل تصوف شد (غزالی:1359،
)7؛ (پورجوادی.)140-147: 1359 ،
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از آنجا که گلستان ،کتابی در مباحث اجتماعی و اخالقی است ،مطالب عاشقانه در
آن بیانی اخالقی و اجتماعی مییابد.
در حكایتی دیگر از باب پنجم «یكی را دل از دست رفته بود و ترک جان گفته »...
درواقع با گزارههایی با کنش اظهاری ،وضع و حال جوان بیچارهای توصیف میشود که
عاشق شاهزادهای است .از آنجا که عاشق دست از جان شسته است ،پند و نصیحت
دوستان فایدهای نمیبخشد .باالخره «ملكزادهای را که ملموح نظر او بود خبر کردند که
جوانی بر سر این میدان مداومت مینماید ( »...سعدی .)134: 1387،سرانجام هم عاشق در
لحظة دیدار معشوق نعرهای میزند و جان به حق تسلیم میکند و مخاطب با کنش
عاطفی گزارهها در احساسات عمیق عاشق سهیم میشود و نهایت تسلیم و خشنودی
عاشق را با اندوه و یا شاید شوقی عمیق درک میکند.
در حكایت دیگر این باب« ،یكی را از متعلٍّمان کمال بهجتی بود و طیب لهجتی و
معلٍّم از آنجا که حس بشریت است با حسن بشرة او معاملتی داشت» .معلٍّم در این حال
است .پسر به استاد خود میگوید:

در این حكایت ،گزارهها در نقش مستقیم اظهاری به کار رفته است؛ لیكن در
سرتاسر این حكایت چند سطری از احساسات عمیق عاشق نسبت به معشوق سخن
میرود؛ چنانكه جز خوبی معشوق نمیبیند؛ یعنی با کنش مستقیم خبری و غیرمستقیم
عاطفی روبهر و هستیم .درواقع بیشترین کنشهای غیرمستقیم این باب از نوع عاطفی
است که معموالً برای بیان آن ،جمالتی با وجه خبری به استعاره گرفته شده است .از
طرفی ،استفاده از مخاطب درونمتنی و شنیدن تعلیمات مورد نظر از زبان قهرمانان
حكایات خطاب به یكدیگر سبب میشود خواننده و مخاطب برونمتنی سخن را متوجه
خود نبیند و کالم در روح و جان شنونده تأثیرگذارتر باشد.
در این باب از بیست حكایت در یازده مورد راوی اول شخص و خود سعدی
است؛ گرچه در میانة برخی حكایات دیگر نیز او گاه چهره مینماید .به نظر میرسد که
تكرار این نوع راوی به اعتماد مخاطب و پذیرفتن نتیجة نهایی حكایت میانجامد که در
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چنانكه در آداب درس من نظری میفرمایی در آداب نفسم همچنین تأمل فرمای تا
به تبدیل آن سعی کنم» و پاسخ معلم این است که« :این سخن از دیگری پرس که
آن نظر که مرا با توست جز هنر نمیبینم» (سعدی136 :1387،و .)135
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قالب بیت یا ابیاتی و اغلب از زبان همین گوینده بیان میشود .در متون تعلیمی،
پذیرفته شدن نكتة اخالقی و اجتماعی مهمترین هدف نویسنده است و سعدی با این
روش ،نظر مثبت خواننده را دریافت میکند و از طرفی ،گاه حضور کسی غیر از
شخصیتهای درگیر در داستان ،که با همة شخصیتها دیدار و گفتگو داشته و شاهد همة
اتفاقات بوده ،الزم است تا پیام حكایت از زبان او بیان شود که در این صورت ،نتیجة
آن باورپذیری بیشتر پیام خواهد بود.
تأثیر بافت
22
27/5

جدول  .2فراوانی و درصد کنشهای گفتاری سرل در باب پنجم گلستان
کنش اظهاری
ترغیبی مستقیم
ترغیبی غیرمستقیم
کنش عاطفی
27
3
4
24
33/75
3/75
5
30

باب 5
تعداد
درصد
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نمودار  .3فراوانی کنشهای گفتاری سرل (مستقیم و غیرمستقیم) در باب پنجم
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نمودار  .4فراواني کنشهاي گفتاري مستقيم در باب پنجم گلستان

همان گونه که در نمودار مالحظه می شود در این بـاب ،تعـداد کنشـهای غیرمسـتقیم
ترغیبی زیاد نیست و دلیلش نیز این است که با توجه به عنوان و محتوای باب ،بیشترین

تحليل مضمونهاي تعليمي گلستان بربنياد نظرية کنش گفتار سرل

کنشهای غیرمستقیم در این بخش در نقش عاطفی زبان قرار دارد.

نمودار  .5مقايسة پراکندگي کنشها در باب پنجم و هفتم
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نتيجه
گلستان سعدی در طول تاریخ بر تارک ادبیات تعلیمی ایـن سـرزمین درخشـیده اسـت.
هدف ایـن پـژوهش ،یـافتن دالیـل درخشـش و توفیـق ایـن اثـر از طریـق جسـتجوی
گزارههای زبانی -ارتباطی آن بود .در این راستا باب هفتم با عنوان «در تـأثیر تربیـت» و
باب پنجم با عنوان «در عشق و جوانی» مورد بررسی قرار گرفت و گزارههـای تعلیمـی
آن استخراج ،و با گزاره های ارتبـاطی سـرل انطبـاق داده شـد .نتـایج نشـان داد کـه بـا
احتساب گزارههای غیرمستقیم در باب هفتم ،گزارههای ترغیبـی در صـدر قـرار گرفتـه
است .گزارههای اظهاری با تفاوت اندک در رتبـة دوم قـرار دارد و گـزارههـای عـاطفی
کمترین فراوانی را دارد.
رویكرد باب پنجم با توجه به موضوع و محتوا به سمت و سوی ادب غنایی است و
در نتیجه ،کنش غالب ،عاطفی اسـت .نتـایج ایـن بخـش ،کـه حـاکی از بسـامد کنشـها
بهترتیب اظهاری ،عاطفی و ترغیبی است ،همین مطلب را اثبات میکند.
در این پژوهش برای محاسبة دقیق کنشهای غیرمستقیم به بافت و دیگر عوامل مـؤثر
از جمله وجه و از عوامل وجهنما به وجه فعل ،افزودة وجهنما و افعال کمكی وجـهنمـا
در حكایات توجه ،و از عوامل مؤثر برای غیرمستقیم کردن مفهوم اجبار در حكایات بـه
مواردی چون «درخواسـت از طریـق پرسـش و خبـر ،اسـتفاده از مخاطـب درونمتنـی،
استفاده از مخاطب مبهم و کاربرد مقولهبندی ارزشی» اهمیت داده شد.
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از طرفی سعدی در نقل حكایات با نكره آوردن منبع خبــر و یـا اسـتفاده از افعـالی
چون «شنیدم ،گویند ،آوردهاند» ،منبع نقل خبـر را حـذف میکند و یا ناشناخته و مـبهم
باقی میگذارد و بدین ترتیب منبع قضاوت را غایب قرار میدهد تا بدین وسیله ،فــارغ
از مالحظـات مربوط به تعهد گوینده نسـبت بـه اعتبـار خبـر ،آن حكایـات را در مقـام
تمثیـل و در فضای تعلیمی مورد نظر خود ،معتبر و قطعـی تلقـی ،و اغـراض تعلیمــی
خـود را از آنها افاده کند.
منبـع و مأخـذ گزارههای اخالقی و حكمی یا دین است و یـا فرهنـگ و محتــوای
آنها کمتـر ساخته و پرداختة یك فـرد اسـت؛ امـا گــزینش آنهـا از ســوی نویســنده،
مبـیّن پذیرفته بودن آنها نزد اوست و نگرش او را نشان میدهد .صـادر شــدن پنــد و
اندرز از زبان گویندة مسـتقیم ،کـه در گلسـتان در پـارهای از مــوارد ،راوی و برخــی
موارد ،خود نویسنده است ،ممكن اسـت لحـن ســخن را خشــك و صــریح کنــد و
پــذیرش آن را بـــرای مخاطـــب دشـــوار ســـازد .ازایــنرو در بســـیاری از مـــوارد در
جایگاهی که سخن باید صبغة تعلیمی داشته باشد  -چه از طریق مضمونهای امـری کـه
مستقیمترین و صریحترین شـكل بیــان تعلیمــی اسـت و چــه از رهگــذر نقشـهای
گفتاری غیرمستقیم ،نویسنده با تغییر گوینده از خود و یــا راوی بــه دیگـران در عـین
حفـظ جنبـة تعلیمـی سخــن و اقتــدار آن از بـار تحــــكمی کــالم کاسـته اســت .از
مصداقهای ایـن روش ،اندرزها و ارشادهایی اسـت کــه از زبــان قهرمانـان حكایـات،
خطاب بـه یكـدیگر و یـا از قـول بزرگـان بیـان شـده اسـت.
نتایج نشان داد که استفاده از عوامل وجهی و امر غیرمستقیم با بهرهگیری از امكانات
بافتی ،دالیل اصلی توفیق سعدی در این زمینه است .اسـتفاده از قالـب حكایـت ،اولـین
عاملی است که پیام مستقیم تعلیمی را در پوششی زیبا و قابلپذیرش قرار میدهد .زمان
و مكان از ویژگیهای داستان است که جز مواردی اندک که در آن مكانهایی بـا مفهـومی
نمادین قرار دارد ،سعدی از پرداختن به آن پرهیز ،و بدین وسیله بافتزدایی کرده است.
این عاملی مهم است که پیام را برجستهتر می سازد .سعدی گـاه بـرای باورپـذیر کـردن
پیامهای تعلیمیش از راوی اول شخص استفاده مـی کنـد و عـالوه بـر ایجـاد انسـجام و
صمیمیت با مخاطب ،نكات اخالقی را در ذهن او مینشاند.
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بیشتر شخصیتهای گلستان بـا وضـعیت اجتمـاعی و شـغل یـا اوصـاف اخالقـی یـا
وضعیت جسمی -روحیشان نامگذاری میشوند و در مـوارد دیگـر نیـز از شخصـیتهای
اساطیری ،مذهبی و مانند آن استفاده شده است .این عامل نیز سبب انسجام بیشـتر مـتن
شده ،ذهن و فكر خواننده را از توجه به شـخص خـاص بـه کلیتـی متوجـه مـیسـازد.
استفاده از قالب آمیختة نظم و نثر از دیگر عواملی است کـه بـا اسـتفاده از وزن ،فضـا و
لحن تعلیمی را تخفیف میدهد و باورپذیرتر میکند .از طرفی ابیـات گلسـتان آکنـده از
تمثیالت و تشبیهات بینظیری است که در این راستا عمل مـیکنـد .سـعدی گـاه بـرای
غیرمستقیم کردن پیامهای تعلیمی حكایاتش از تـدابیری در حـوزة وجـهنمـایی اسـتفاده
کرده است؛ از جمله گاه از جمالت خبری و پرسشی برای بیـان امـر اسـتفادة اسـتعاری
کرده است و بدین ترتیب ،تعداد درخواستهای غیرمستقیم را افزایش میدهد تـا مـتن را
از لحن تحكمی خارج سازد .همانطور که در تحلیل حكایات عنوان شد ،سـعدی منبـع
قضاوت را از گوینده یعنی راوی مستقیم بـه دیگـران انتقـال داده و از طرفـی مخاطـب
اندرزها اغلب نامهای عام یا مبهم است .سعدی گـاه بـرای غیرمسـتقیم کـردن انـدرزها
تمرکز سخن را از فاعل مشخص به موضوع سخن متوجه ساخته است .او افعال و رفتار
و صفات انسانی را ارزشگذاری ،و به جای تمرکز بر عامـل صـفت یـا رفتـار ،بـه خـود
صفات و رفتارها توجه کرده و از مستقیم بودن پیام کاسته است .سعدی در بـاب پـنجم
به صورت خاص و در ابواب دیگر به شكل عام ،ادب تعلیمی را با ادب غنـایی آمیختـه
است .او از میان ابزارهای وجهی از افعال وجهی بیشترین استفاده را کرده است؛ چراکـه
استفاده گسترده از دیگر ابزارهای وجهنما در گذشتة ادب فارسی هنوز رایج نبوده اسـت
و از طرفی ،این افعال مفهوم قطعیت الزم را برای متون تعلیمـی بـه همـراه دارد .همـان
طور که مالحظه می شود ،سعدی از عوامل ارتباطی ،عناصر وجهی ،تمهیـدات گونـاگون
بافتی و بسیاری عوامل دیگر به درستی و در جایگاه مناسب خود استفاده کرده است.

جدول  .3فراوانی انواع » کنش » و «عوامل بافتی» در بندهای تعلیمی باب هفتم و پنجم گلستان سعدی
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The use of linguistic theories in the discourse analysis of literary
works can reveal new aspects of these works. This paper seeks to
analyze the "contents" of Golestan Sa'adi on the basis of the Searl's
Theory of Speech Acts to find some linguistic reasons to prove the
effectiveness of these themes using the statistical method and content
analysis.For the analysis, the themes of the fifth and seventh chapters
were first extracted, and then the type of the semantic roles,
vocabulary (action verbs), the form, the structure of the sentence and
its context were examined in the domain covered by each theme; in
this way, the direct speech acts of the statements are recognized from
the indirect speech acts. The data analysis was done based on the
Searl's theory of speech acts. On the one hand, the interaction between
the speech acts and the linguistic and semantic features as well as the
context of each theme was investigated, and on the other hand, the
manner of Saadi's speech delivery was examined on the appropriate
use of speech acts in the educational genre in accordance with the
subject of the speech (here the two chapters of Golestan with two
different themes).
Based on the findings of the study, as far as the indirect speech acts
(the speech acts inferred from the function of the context) are
concerned, in the seventh chapter, the persuasive, expressive, and
affective speech acts had the highest use in the language propositions,
respectively. Given the didactic nature of this book, this result was
predictable. In the fifth chapter of the Golestan, the most language
roles used in the linguistic propositions are expressive, affective, and
persuasive, respectively; and the frequency of speech acts does not
change in the case of excluding the indirect persuasive speech acts.
Given the title and subject of this chapter (love and youth), it is natural
that the frequency of functions is more related to the affective and
expressive speech acts. The indirect speech acts of this chapter are
also more of the affective one than persuasive.
Keywords: Golestan Sa'adi, Speech Act, Educational Genre, Sa'adi.
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This research is investigating one of the most common types of
postmodernism fictions named metafiction. This kind of writing
including self-referential and disclosure techniques not only exposes
fiction but also explores the word out of context. Patricia Waugh
emphasizes on this kind of writing with using methods and techniques
that metafiction’s writers used it to write a story about story. This
paper is based on reviewing and criticizing a fictional work and it is
written according to the library method. This research with scrutiny
about metafiction’s general characteristics like: centrality of language,
Framework, The story as an artifact, parody and ontological
Metafiction’s nature, proceeding some writing techniques and
methods that are hidden within this general component's. Then it
criticizes Iranian metafictions. It has been concluded that the works
that are described in the name of Metafiction in our country are far
from the postmodernism’s escape, and precisely based on
predetermined criteria and parameters, and the artificial and
mechanical aspects of these stories conflict with the normal nature of
postmodernism.
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Reviews which have been ever done on the texts remained from
oratory have shown that there are common features in such texts.
Despite common features and structures, there are always some
indications in literature which reveal differences in persons’ individual
style. In the present research, features of oratory have been
distinguished according to the framework described in books of
Principles of Speech by Mohammad Ali Forooghi and Aristotle
Sermons. Each of methods used by the orator, either hortative or
persuasive is investigated under three stages of speech production –
meaning creation, hybrid speech, oratory – in the contexts of Seven
Sermons (Majales-e Sabe) and Mobkiat in order to reveal some
similarities and differences in individual style of two authors. The
present study aimed at extracting the individual features style in tow
survived texts from oration with help of analyzing and comparison of
known features of the literary kind. The more of details that are
revealed from the differences between texts the more kinds
classification with more detail and accuracy will be implemented.
Key words : Oratory, Principles of Speech, Persuasive and Hortative,
Individual Style
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conveyance of Tamanni and Tarajji’s conception
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One of the proposed topics in Persian semantics is the cases where
information with rhetorical intentions turns into composition. One of
these cases is the function of the verb “want” in expressing
information. This verb normally transforms information to demanding
composition when it is used in predicative sentence and it turns into a
means for transmitting Tamanni and Tarajji’s conception. This
function is definite in some cases and has the ability to pass a
rhetorical judgement and become a rule in the Persian semantics. In
some other cases it depends on appropriacy of the teller condition.
This article intends to investigate the mentioned cases and extract a
new rule. Hence after explanation of some generalities about
information and composition, it assesses the features of the verb
“want” in Persian grammar with an analytic- comparative approach
and investigates the function of that from semantics aspect. Next,
using the descriptive-analytic method it confirms the mentioned
function through Hafez language. This research, in addition to explain
of a rhetorical rule, recognizes a new remark in Persian grammar and
reckons the verb “want” as a subjunctive construction factor that it can
transform predicative modality of the future verb to potential
modality.
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This research is investigating one of the most common types of
postmodernism fictions named metafiction. This kind of writing
including self-referential and disclosure techniques not only exposes
fiction but also explores the word out of context. Patricia Waugh
emphasizes on this kind of writing with using methods and techniques
that metafiction’s writers used it to write a story about story. This
paper is based on reviewing and criticizing a fictional work and it is
written according to the library method. This research with scrutiny
about metafiction’s general characteristics like: centrality of language,
Framework, The story as an artifact, parody and ontological
Metafiction’s nature, proceeding some writing techniques and
methods that are hidden within this general component's. Then it
criticizes Iranian metafictions. It has been concluded that the works
that are described in the name of Metafiction in our country are far
from the postmodernism’s escape, and precisely based on
predetermined criteria and parameters, and the artificial and
mechanical aspects of these stories conflict with the normal nature of
postmodernism.
Key words: Postmodernism, Iranian Metafictions, Patricia Waugh,
Mechanical writing.
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The process of alteration, in the manuscripts of famous literary works,
is a type of creative reading creating multiple and different versions of
a single literary text during the time. From this perspective, the editor
or the scribe like reader who is not merely the recipient of the
finalized meaning but he is an active agent in building the meaning
and even reconstruction of the form (language and vocabulary).
However, in the view of the scribes, any change in the original text
is indecent. These changes, for many reasons, are the essence of
literary reading and in some cases, it is a genetic and interactive
process. This research can be review the alternations of the literary
texts from a rhetorical view point and based on the reader's reception
methodology. For this reason, due to the duplications that are likely to
change in them, has been made a rhetorical comparison between the
original text and the changes. Attempt to reconstruct the author's
intention with corrector, text interaction with the taste of society or
person (fusion of horizons), opened or closed text and the desire to
develop and complete linguistic and semantic gaps are the most
important factors effecting in these changes. The most important
aspects of these changes and alternation are creating phonetic and
musical symmetries, adorn it to the rhetorical figure, more proportion
between vocabulary, the pervasive of meaning of poetry, update of
text based on desire and language of the period and escape it from
obsolete. Hence, the modified text has gained more popularity and
rhetorically than the original text.
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In the Name of God
The Most Merciful
The Most campassionate

