آکل» صادق

هدایت 

دکتر تقي پورنامداریان
استاد زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

محمدمهدي ابراهیمي فخاري *

چکیده

کلیدواژهها :شخصیتپردازی ،مکاتب داستاننویسی فارسی ،مدرنیسم ،سوژة مدرن« ،داش
آکل» ،صادق هدایت.
تاریخ دریافت98/2/11:

تاریخ پذیرش98/6/10 :

* دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نویسنده مسئول mehdiebrahimi391@gmail.com
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فرضیة این پژوهش این بوده است که داستانِ داش آکل برخالفِ باور رایج ،کامالً رئالیستی
نیست و از نیمة دوم ،شخصیتپردازیِ مدرنیستی در آن مشهود است .شخصیت در داستانهای
مدرنیستی محوریت دارد و ذهنِ شخصیت ،مالک و محکِ وقایع داستانی است .در این
پژوهش ابتدا ویژگیهای الزم برای اینکه هر شخصیتِ داستانی مدرن بهشمار میرود ،مشخص،
و چارچوبی دقیق برای تحلیلِ شخصیت مدرنیستی تعیین شده است که براساس آن میتوان
شخصیتِ مدرنیستی را از شخصیتِ پیشامدرن جدا کرد .در داستان مدرنیستی شخصیتِ داستان
به سوژهای مدرن تبدیل میشود .ویژگیهای سوژه براساسِ آرای متفکران برجسته و تأثیرگذار
مدرنیسم تحت سه عنوان معرفی شدد )1 :آگاهی  )2آزادی /اختیار  )3فردیت؛ سپس
ویژگیهای مورد بررسی قرار گرفت که برای مدرنیستی بودن ضروری نیست ولی در داستانهای
مدرنیستی معموالً دیده میشود .وجود این ویژگی در «داش آکل» فرضیة پژوهش را تأیید
میکند .دستاورد دیگر این پژوهش ،تحلیلِ داستانِ «داشآکل» و موشکافی آن و بررسی
رابطههای بینامتنیِ آن است که نشان میدهد این داستان ،یکی از داستانهای کلیدی در مرحلة
گذار از داستان رئالیستی به داستان مدرنیستی در ادبیات فارسی است و نمیتوان آن را داستانی
کامالً رئالیستی بهشمار میآورد.
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 .1مقدمه
داستاننویسی معاصر فارسی ،دورههای مختلفی را از زمان شکلگیری پشت سر گذاشته
است .در هر دوران براساس اقتضائات اجتماعی و فرهنگی و ...تغییراتی در
داستاننویسی فارسی ایجاد شده که به خلقِ سبکهای مختلفی منجر شده است.
معموالً شروع داستاننویسی مدرن فارسی را با انتشار مجموعه داستان زندهبهگور
( )1309صادق هدایت مشخص میکنند و اولین داستان مدرنیستی فارسی را داستان
کوتاه «زندهبهگور» (هدایت )9 -27 :1342 ،از همین مجموعه داستان میدانند .این داستان
کامالً شخصیت محور است و از آغاز تا پایانِ آن به مرور احواالت یک دیوانه و افکار و
خیاالت آشفته و درهمِ او اختصاص یافته است .اتفاقاتی که در این داستان روایت
می شود ،بسیار محدود ،و آنچه برجسته و مهم است ،افکار و اندیشههای شخصیتِ
داستان است که مورد تأکید قرار میگیرد.
داستان «داش آکل» (هدایت )43 -64 :1341 ،یکی دیگر از داستانهای صادق هدایت
است که در مجموعه داستان سه قطره خون ( )1311به چاپ رسیده است و در آن
میتوان هر دو نوع شخصیت پردازی پیشامدرن و مدرن را در کنار یکدیگر دید .قهرمانِ
پیشامدرنِ این داستان در طول داستان ،به ضد قهرمان مدرن تبدیل میشود و در نهایت
آگاهانه خودش را به کشتن می دهد .در این داستان ،روندِ شکلگیری شخصیتِ داستانی
مدرن دیده میشود و این ویژگی است که باعث میشود این داستان در میان داستانهای
دیگر هدایت ،دارای اهمیت شود.
در این مقاله تأکید بر کشفِ این نکته است که شخصیتِ داش آکل در ابتدا چگونه
است و چه ویژگیهایی دارد و چطور در داستان ساخته و پرداخته شده است و در ادامه
چطور به شخصیتی مدرن تبدیل میشود و ویژگیهای دیگر پیدا میکند و حتی شیوة
شخصیتپردازیِ داستان نیز در نیمة دوم داستان متحول میشود .بهمنظور مشخص شدنِ
این موارد ،شخصیتِ داش آکل در هر دو قسمتِ داستان بهطور دقیق مورد تحلیل و
بررسی قرار میگیرد .برای این کار به تعیین چارچوبی برای مشخص شدنِ ویژگیهای
شخصیت های داستانی مدرن نیاز است؛ بنابراین ابتدا در این مقاله این چارچوب نظری
از متون مختلف استخراج ،و براساسِ آن تحلیلهای بعدی انجام میشود.

بررسي گذار از شخصیتپردازي رئالیستي به مدرنیستي در «داشآکل»صادق هدایت

از نظر زمانی نیز ،باید گفت که عمدتاً آغاز مدرنیسم را اواخر قرن نوزدهم یا اوایل قرن
بیستم میالدی میدانند.
مدرنیسم را معموالً فرمی هنری میدانند که یا به زمان وابسته است یا وابسته به
ژانر .وقتی به زمان وابسته است ،عمدتاً آن را به دورة  1890تا  1930مربوط
میدانند با این قید که از اواسط قرن نوزدهم رشد یافته و در اواسط قرن بیستم
رفتهرفته تأثیرش از بین رفته است .این دورهای است که در آن بخش اعظم ادبیات
مدرنیستی خلق شده است؛ اما درعینحال بخش اعظم ادبیاتی که در این دوره خلق
شده مدرنیستی نبوده است .اگر از لحاظ ژانرها به قضیه نگاه کنیم ،مدرنیسم با
نوآوری و ابداع همراه بوده است (چایلدز.)28 :1389 ،
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 2-1تاریخ مدرنیسم
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 .2مدرنیسم
مدرنیسم 1چیست؟ این پرسش ،هیچ پاسخ قطعی و روشنی ندارد .هیچ اجماعی بر سر
تع ریف مدرنیسم وجود ندارد و حتی بازة زمانی و موقعیت مکانی آن نیز مورد اجماع
صاحبنظران این حوزه نیست .آنچه در مورد مدرنیسم و تعریف ،و حدود و ثغور آن در
این مقاله گفته می شود ،مطالبی است که معموالً بیشتر مورد قبول بوده و تحلیل آثار
مدرنیستی براساسِ آنها پذیرفتنیتر است؛ چرا که میشل فوکو 1984 -1926( 2م ).نیز
بهرغم اینکه بسیاری او را فیلسوفی پستمدرن میدانند ،میگفت که مفهوم مدرنیسم و
جایگاه و حدود و آغاز و پایان آن برای او نامشخص است (نوذری .)207 :1380
« ویژگی مدرنیته ،تالش برای محوریت بخشیدن به انسان و بویژه عقل انسانی در
همة شئون است؛ از دین و طبیعت گرفته تا امور مالی و علم» (چایلدز .)27 :1389 ،این
ویژگی از اندیشة مدرنیستی بهدست میآید و خود را در مدرنیته نمایان میسازد.
باید تأکید کرد که نمودهای اجتماعی و بازخوردهای مدرنیته و نتایجِ آن ،لزوماً
جزئی از اندیشة مدرنیستی بهشمار نمیرود و نمیتوان ویژگیهای دوران مدرن را به
مدرنیسم تسری داد و بر اساسِ آنها در مورد این مکتب قضاوت و اظهارنظر کرد ،بلکه
در موارد زیادی ،مدرنیسم در جایگاه منتقد مدرنیته ظاهر شده است (نجومیان.)16 :1383 ،
برای شناختِ مدرنیسم باید به تاریخ و فلسفة و نیز تأثیر آن بر هنر و ادبیات توجه کرد.

 2-2فلسفة مدرنیسم
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جنبش مدرنیسم با این رویکرد شکل گرفت که شیوههای پیشامدرن برای انتقال مفاهیم
امروزی و بیان آنچه انسانِ مدرن در سر دارد ،مناسب و کافی نیست .انسان مدرن ،خود
و فردیت و ذهنیت را بسیار مهمتر و البته پیچیدهتر از آن دید که بتواند در اثری
رئالیستی یا ناتورالیستی با شیوه های پیشامدرن آنها را بیان و منتقل کند .پس از سرعت
گرفتن روندِ صنعتی شدن و نیز بروز جنگ جهانی ،نگاه انسانها به جامعه و فرد و
زندگی و مرگ ،تغییر کرد که این تغییر ،نیاز به تغییر فرم و قالب را نیز بهوجود آورد.
انسان مدرن ،نیاز به بازاندیشی در مورد همهچیز و شناختِ دوباره آنها را احساس کرد
و خلق شیوههای مدرنیستی هنر و ادبیات ،پاسخ به این نیاز بود.
مدرنیسم در اصل ،جنبشی هنری و ادبی و فکری بود که در دوران مدرنیته و تحت
تأثیر آن به وجود آمد .این جنبش هرچند اصوالً منتقد مدرنیته است ،باید توجه کرد که
از دلِ مدرنیته برآمده است و نمیتوان تأثیرِ مدرنیته را بر اندیشههای مدرنیستی نادیده
گرفت (قنادان.)31 :1395 ،
پرداختن به مدرنیسم از آن رو اهمیت دارد که بخش اعظمی از اندیشة امروزی بشر
تحت تأثیر از آن است .حتی اگر عدهای معتقد باشند که دوران مدرنیسم گذشته است،
نمیتوان تأثیر آن را انکار کرد .در این مورد ،مارشال برمن ( 2013 - 1940م ).چنین
میگوید:

Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:06 IRDT on Friday April 3rd 2020

با توجه به امکانات ارتباطی در آن دوران ،نمیتوان انتظار داشت که مدرنیسم
همزمان با غرب در ایران نیز شکل بگیرد و به همان ترتیب و با همان شکل گسترش
یابد .ادبیات داستانی مدرنیستی در ایران با انتشار مجموعه داستان زندهبهگور صادق
هدایت در زمانی آغاز شد که حدود چهل سال از آغاز دورة مدرنیسم در غرب گذشته
بود .اما باز هم همانطور که بیان شد ،اگر از نظر سبک به مفهوم مدرنیسم نگاه کنیم،
نمیتوان گفت که دوران مدرنیسم در غرب در سال  1930بهپایان رسیده بوده و
همچنین نمیتوان گفت که امروزه دیگر دوران مدرنیسم بهسر آمده است؛ چرا که این
ژانر ادبی ،همچنان مورد توجه نویسندگان و منتقدان هست و داستانهای مدرنیستی
هنوز نیز نوشته میشود و هیچ چیزی امکانِ نوشته شدنِ داستانهای مدرنیستی را سلب
نکرده است.

بررسي گذار از شخصیتپردازي رئالیستي به مدرنیستي در «داشآکل»صادق هدایت

شاید چنین نگرشی تا حدودی آمیخته با اغراق و همچنین متفاوت با تجربة
اندیشمندان ایرانی باشد ،ولی بیانکنندة اهمیت این موضوع است و بر نزدیک بودنِ
تجربیات در کشورهای مختلف در این زمینه ،صحه میگذارد.
 2-3مدرنیسم در ادبیات داستاني
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ادبیات از ظهور مدرنیسم ،تأثیر فراوانی پذیرفت و شیوههای داستاننویسی مختلفی در
آن بهوجود آمد .از نویسندگان برجستة مدرنیست در ادبیات غرب میتوان به این نامها
اشاره کرد :هنری جیمز ( 1916 - 1843م ،).جوزف کانراد ( 1924 - 1857م ،).مارسل
پروست ( 1922 - 1871م ،).روبرت موزیل ( 1942 - 1880م ،).ویلیام فاکنر (1962 - 1897
م ،).ویرجینیا وولف ( 1941 - 1882م ،).جیمز جویس ( 1941 - 1882م ).و دی .ایچ.
الرنس ( 1930 - 1885م( .).بیات 16 :1387 ،و چایلدز)97 - 86 :1389 ،
برای تحلیل ادبیات مدرنیستی باید بیشتر به تقابل و وجوه افتراق آن با رئالیسم
توجه کرد؛ چرا که «مدرنیسم را میتوان مجموعة بسیار گونهگون و متغیر و درعینحال
پرغنایی از گسستهای زیبایی شناختی با سنت رئالیسم اروپایی از نیمة دوم قرن نوزدهم
به این طرف دانست» (پینکنی.)161 :1380 ،
در داستاننویسی مدرنیستی ،شخصیت برجسته میشود و نسبت به واقعه و اتفاقات
داستانی و پیرنگ داستان اهمیت بیشتری پیدا میکند تاجاییکه در بسیاری از داستانهای
مدرنیستی ،اصالً پیرنگ وجود ندارد .مونولوگ 3یا تکگویی درونی و شیوة نگارش
جریان سیال ذهن 4از نمودهای بارز مدرنیسم در ادبیات داستانی است .در این نوع از
داستان نویسی شخصیت برجسته شد تا حدی که در برخی از رمانهایی که با این شیوهها
نوشته شد ،همة وقایع از ذهنِ شخصیت داستان روایت میشود .بنابراین در این داستانها

Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:06 IRDT on Friday April 3rd 2020

بسیاری از روشنفکران عرصة هنر و ادبیات خود را در جهان ساختگرایی غوطهور
ساختهاند؛ جهانی که بسادگی پرسش مدرنیته را – همراه با تمام پرسشهای دیگر
در باب نفس و تاریخ – از صفحه یا نقشة [تفکر] پاک میکند .دیگران نیز به
آغوش عرفان و رمزوراز پستمدرنیسم پناه بردهاند که میکوشد جهل و نادانی از
تاریخ و فرهنگ مدرن را پرورش دهد و چنان سخن میگوید که گویی هرگونه
احساس ،بیان نفس ،بازی ،جنسیت و اجتماع بشری درست هماینک – توسط
پستمدرنیستها – ابداع گشته و تا دو هفتة قبل ،ناشناخته و حتی غیرقابل تصور
بوده است (برمن.)38 :1380 ،
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واقعیت ،آنچیزی است که در ذهن اتفاق میافتد و نه «عینیاتی» که در داستاننویسی
پیشامدرن ،اعم از رئالیستی و ناتورالیستی مورد توجه بود .در مورد داستان جریان سیال
ذهن ،ذکر این نقلقول نیز الزم است« :هنر بهمنظور همگامی و هماهنگی با تجربة مدرن
باید جهان را بهصورت پدیدهای منقسم ،چندپاره ،تجزیهشده ،انتقالی ،سیال و گذرا –
بهصورت مجموعهای از «لحظات شناور»  -ترسیم کند» (بامن .)38 :1380 ،داستانِ جریان
سیال ذهن ،این هدف را محقق میسازد.
تذکر این نکته الزم است که هر داستانی که در آن شیوههای جریان سیال ذهن
باشد ،لزوماً شخصیتِ مدرن یا شخصیتپردازی مدرنیستی ندارد؛ برای نمونه میتوان به
شخصیتهای داستانهای سمفونی مردگان ( )1367از عباس معروفی و دل دلدادگی
( )1377از شهریار مندنیپور اشاره کرد؛ همچنانکه همة داستانهای مدرنیستی نیز به شیوة
جریان سیال ذهن نوشته نشده است« .ویژگی اصلی رمان مدرنیستی همان وسواس و
دغدغه در مورد معرفت و جستوجوی شناخت است» (چایلدز.)164 :1389 ،
همان طور که از عبارت اخیر آشکار است ،یکی از مبانی و اصول داستانهای
مدرنیستی« ،معرفت» و «شناخت» است .این معرفت و شناخت این «دغدغه» در داستان
میتواند به صورتهای مختلف در داستان مطرح شود .در بعضی از آثار مانند داستانهای
ابسورد 5در موضوع 6یا فضا 7یا زبان ،مسئلة معرفت و شناخت مطرح میشود؛ برای
نمونه ،برخی از آثار ساموئل بکت ( 1989 - 1906م ).و اوژن یونسکو ( 1994 - 1909م.).
پیتر چایلدز نمونهای از این آثار را تحلیل کرده است (همان .)14 -22 :در مواردی دیگر،
این مسائل در شیوههایی دیده میشود که در شیوة روایت داستان وجود دارد؛ مانند
برخی از آثار برتولت برشت ( 1956 - 1898م).؛ اما در بسیاری از داستانهای مدرنیستی،
بویژه داستانهایی که در موردِ مدرنیستی بودنِ آنها اتفاقنظر بیشتری میان صاحبنظران
وجود دارد ،این دغدغة شناخت و معرفت در شخصیت و شخصیتپردازی داستان
نمایان میشود .از ویژگی رفتاری و گفتوگوها و سبک زندگی و معاشرت و ارتباطات
آنان با جامعه و افکار و اندیشهها و عادات و ...این شخصیتهای مدرنیستی ،میتوان
درگیریهای آنان را مشاهده کرد .نمونههای مشهور این نوع از داستانهای مدرنیستی،
بیگانه ( )1942نوشتة آلبر کامو ( 1960 - 1913م ).و تهوع نوشتة ژانپل سارتر (- 1905
 1980م ).است.
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298 / 4/1؛ نیز نگ .بنت و رویل.)79-80 :1388 ،

هنری جیمز ،همچنین با مرکزیت دادن به ذهنِ شخصیت داستان ،نوآوریهای فراوانی
در شخصیت پردازی داشت و اهمیت آن را بیش از پیش نشان داد( .فاکنر-129 :1386 ،
 .)128مرکزیت ذهنِ شخصیتِ داستان بدین معناست که اصالت و واقعیت چیزی نیست
جز آنچه در ذهنِ شخصیت وجود دارد .از این عبارت نباید تعبیر به نسبی بودن واقعیت
کرد؛ چراکه یکی از مهمترین تفاوتهای پستمدرنیسم و مدرنیسم در همین نکته است و
یکی از بنیادیترین تغییرات در نگرش پستمدرنیستی نسبت به مدرنیسم در همین نکته
نهفته است .در داستانهای پستمدرنیستی واقعیت به فرد و زبان وابسته است و اصوالً
واقعیت وجود ندارد و نسبی است .درحالی که در داستانهای مدرنیستی واقعیت وجود
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از لحاظ نظری ،جیمز جدا کردن آدم داستانی یا نمونة نوعی را از کلیت رمان
نمیپذیرد .نظر ترالپ را دایر بر مرجح دانستن «رمان مبتنی بر شخصیت» بر «رمان
مبتنی بر طرح» رد میکند .این «جدلی بیهوده است؛» زیرا «شخصیت [آدم داستانی]
به هر معنایی که بتوان آن را دریافت ،عمل است و عمل همان سیر ماجرا (طرح)
است و هر ماجرایی که انسجامی دارد ،حتی اگر جاذبهاش صرفاً جاذبة معماهای
چینی باشد با ارجاعهای شخصی بر عواطف ما اثر میگذارد و ما را به هیجان
میآورد .جیمز در مشهورترین مقالة خود« ،هنر داستاننویسی» ( ،)1884قویاً منکر
چنین تمایزی میشود« .شخصیت همانا تشخص یافتن رویداد است و رویداد
توضیحدهندة شخصیت است .کدام تصویر یا رمان را سراغ دارید که بر شخصیت
مبتنی نیست؟» اما جیمز بارها شخصیت را از وصف برتر میشمارد (ولک:1377 ،
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 .3شخصیت و شخصیتپردازي
شخصیت و شخصیتپردازی یکی از اصلیترین عناصر داستانی است .در اغلب
کتابهایی که در مورد عناصر داستان و با این عنوان نوشته و منتشر شده ،این عنصر
داستانی ،یکی از اصلیترین عناصر داستانی دانسته شده است« .همة عناصر داستان با
یکدیگر ارتباط دارد .مهمترین عناصر داستان عمل و شخصیت است .بعضی شخصیت
را مهمترین عنصر دانسته و گفتهاند در داستان ،عمل جزئی از شخصیت است»
(عبداللهیان( 1381 ،ب) .)409 :برخی از منتقدان حتی ،کلِ داستان را به شخصیت وابسته
میدانند.

.)45 :1385
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همة نقلقولها نشان از اهمیت فراوان شخصیت و شخصیتپردازی در داستان دارد.
تا جایی که یک نویسندة مدرنیست ،سروکار همة رمانها را فقط با شخصیت میداند.
این ،نشان از این نکته دارد که عنصر شخصیت در داستانهای مدرنیستی بیش از گذشته
اهمیت یافته است و البته این نکته را از داستانهای مدرنیستی نیز میتوان دریافت.
 .4داش آکل
خالصة داستان :داش آکل که مردی مجرد است و ازدواج نکرده است ،بنابر وصیت
مردی تازه درگذشته ،مسئول رسیدگی به اموال و خانوادة او میشود .او عاشق دخترِ آن
مرد میشود ولی به این دلیل که تصور می کرده است که ازدواج با آن دختر ،خیانت در
امانت و سوءاستفاده از اعتماد متوفی است و نیز نداشتن جسارت و جرأت کافی برای
ابراز عشق از ازدواج با او منصرف می شود تا زمانی که آن دختر با مردی دیگر ازدواج
می کند .داش آکل که لوطی محل بوده است با یکی از دشمنان دیرین خود درگیر
میشود و عمداً موقعیتی را ایجاد میکند که دشمنش بتواند او را بکشد .پیامِ عشقِ داش
آکل ،بعد از مرگ او بهوسیلة یک طوطی که همدم داش آکل بوده است به آن دختر
میرسد.
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دارد و نسبی نیست و آن چیزی است که در ذهنِ شخصیت داستان هست و در متن
داستان منعکس میگردد .آرای نیچه نیز مؤید این ادعاست (پیپین.)196 :1390 ،
تزوتان تودوروف معتقد است که عنصر داستانیِ شخصیت ،ذاتی دستنایافتنی دارد
و بسیاری از مقولههای دیگر را نیز در خود دارد و از اینروست که پرداختن به آن
دشوار است (فقیه ملک مرزبان .)151 :1380 ،ویرجینیا وولف معتقد است که «سروکار همة
رمانها فقط با شخصیت است» (آلوت .)455 :1368 ،بودلر ( 1867 – 1821م ).نیز معتقد است
که اثر هنری باید بیش از اینکه تقلیدی از طبیعت باشد ،اعتراضی بهنام انسانیت و علیه
طبیعت باشد (آراک .)67 :1375 ،شخصیت پردازی از قرن هفدهم مورد توجه فراوان قرار
گرفت و همچنان نیز مورد توجه است (عبداللهیان( 1381 ،الف) .)55 :سیدفیلد (- 1935
 2013م ).معتقد بود که ماجرا همان شخصیت است« .معنای گفتة سید فیلد چیزی جز
این نیست که ماجرای هر داستانی حول یک شخصیت شکل میگیرد .ماجرا از او
شروع میشود و به او ختم میشود .او ماجرا را پیش میبرد و ماجرا او را» (سناپور،
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 4-2شخصیتِ پیشامدرن در قسمتِ اولِ «داش آکل»

شخصیتپردازی در قسمتِ اول داستانِ «داش آکل» مستقیم است .این نکته آنجا اهمیت
پیدا میکند که در ادامه مشخص میشود که در قسمتِ دوم ،نهتنها شخصیت دستخوشِ
تحول و دگرگونی میشود ،بلکه شیوة شخصیتپردازیِ داستان نیز تغییر میکند و به
شخصیتپردازی غیرمستقیم تبدیل میشود.
در قسمت اول این داستان ،راوی به محل سکونت شخصیت داستان (شهر شیراز)
(هدایت ،)44 :1341 ،اسمِ شخصیت (داش آکل) ،محلهای معمولِ رفتوآمدِ او (قهوهخانه
و( )...همان ، )44 :جایگاه اجتماعی (لوطی بودن ،معتمَد بودن و( )...همان،)44 -46 :
وضعیت فیزیکی (قدرتمند بودن و( )...همان ،)45 :وابستگی ایدئولوژیک (سنتِ پهلوانی
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برای تحلیل درست و دقیق داستان کوتاه «داش آکل» باید آن را به دو قسمت تقسیم
کرد:
قسمت اول از ابتدای داستان شروع میشود و تا جایی ادامه مییابد که خبرِ مرگِ
حاجی صمد و وصیتِ او به داش آکل داده میشود .در این قسمت ،خواننده بهطورکلی
با انسانی سنتی روبهرو است و شخصیتِ داش آکل بهصورت داستانهای پیشامدرن و
رئالیستی توصیف میشود .شخصیتِ اصلی این داستان در قسمت اول ،به شخصیت
داستانهای عیاری نیز است بویژه به این دلیل که یک لوطی خوشنام و محبوب ،که
امنیت جامعه را تا حد توان خود برقرار میکند ،شخصیت اصلی است.
قسمت دوم با رسیدنِ خبرِ مرگِ حاجی صمد و وصیت او به داش آکل شروع
می شود و تا پایان داستان ادامه دارد .در این قسمت ،نوعِ شخصیتپردازی از اساس
تغییر میکند .توجهِ راوی به شخصیت بیش از رفتارها و کنشهای او بر افکار و
احساسات او متمرکز میشود .در این قسمت از داستان ،شخصیتپردازی ،همانند
داستانهای مدرنیستی میشود .شخصیتِ این داستان ،هرچند نه بشدتِ راویِ
«زندهبهگور» اما در نگاهی کلی ،شبیه به آن شخصیت میشود .ویژگیهای این شخصیت،
که در قسمت اول وجود داشت ،رنگ میبازد و کمکم دیگر اثری از آن در طول داستان
دیده نمیشود.
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 4-3شخصیتِ مدرن در قسمتِ دوم داش آکل

تأکید این پژوهش بر قسمتِ دومِ داستان است که ویژگیهای شخصیتپردازی
مدرنیستیِ آن را با تحلیل و مداقه میتوان دریافت .در این قسمت از داستان کوتاه
«داش آکل»  ،که پس از رسیدنِ خبر مرگ و وصیتِ حاجی صمد به داش آکل شروع
میشود و تا پایان داستان ادامه دارد ،هم شیوههای شخصیتپردازی نسبت به قسمت
اول تفاوت اساسی دارد و هم موضوعاتی که در شخصیتِ داستانیِ داش آکل به آنها
توجه میشود با قسمت اول متفاوت است.
در این قسمت از داستان ،شخصیتپردازیِ غیرمستقیم دیده میشود و این برخالفِ
قسمتِ اول داستان است .شخصیتِ داستان با استفاده از نمادها ،نشانهها و نیز
توصیفهایی که نشانگر ویژگیهای روحی او است ،معرفی میشود که همگی شکلهایی
از شخصیتپردازی غیرمستقیم است.
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و مفاهیمی مانند غیرت و جوانمردی و( )...همان )45 :و خلقوخوی شخصیت داستان
(مثالً برتریجویی) (همان )46 :اشاره ،و این موارد را توصیف میکند.
باید یادآور شد که این موارد ،بهطور مستقیم مورد اشارة راوی است و نکاتی نیست
که در رفتار و گفتارِ شخصیتِ داستان پنهان باشد و برای کشفِ آنها به مداقة فراوان نیاز
باشد .همین نکته نشانگر این است که در این قسمت از داستان ،شخصیتپردازی،
مستقیم (میرصادقی )187 :1364 ،است .ویژگیهای شخصیتپردازی غیرمستقیم (همان 189 :و
فلکی 42 :1382 ،و  )43در این قسمت از داستان دیده نمیشود .همچنین شخصیت
داشآکل در این قسمت از داستان ،ایستا (میرصادقی )194 :1364 ،است .اثری از پویایی
(همان )195 :و تغییر و تحول در او دیده نمیشود و ویژگیهای این شخصیت ،همانطور
که راوی بهصراحت بیان میکند ،پایدار ،و در گذشته نیز همینطور بوده است.
داش آکل در قسمتِ اولِ داستان ،تکبعدی است و همة زندگی او در موقعیت
اجتماعی و جایگاهِ او بین مردم خالصه میشود .بنابراین باید این شخصیت را ساده
(مستور 34 :1386 ،و  )35دانست .این ویژگی تا حدی در این شخصیت برجسته است که
اگر قسمتِ دوم داستان وجود نداشت ،میشد این شخصیت را تیپ یا شخصیتِ نوعی
(میرصادقی 202 :1364 ،و عبداللهیان( ،الف)  )59 :1381دانست.
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نمادِ کَرَک :طبق توضیحاتی که ذیل واژة «کرک» در فرهنگ معین آمده است ،کرک
در صحاری و جنگلها و نیزارها میزید .نام دیگر این پرنده ،بَدبَده است و دلیل این
نامگذاری شباهتِ آوای این پرنده به این عبارت است (معین / 3 :1353 ،ذیل «کرک») .در
ابتدای داستان به «قفسِ کرک» اشاره میشود که همراهِ داش آکل است .این قفس فقط
در ابتدای قسمت اول داستان ،همراهِ داش آکل است و در ابتدای قسمت دوم به شاگرد
قهوهچی سپرده می شود .هیچ کارکرد دیگری نیز در طول داستان ندارد و اصوالً هیچ
معنایی جز معنایِ نمادین نمی توان برای آن قائل شد .این نماد را بدین صورت میتوان
تحلیل کرد:
داشآکل ،کسی است که نمیتواند تشکیل خانواده بدهد .او تالش میکند ولی
تالشش ناکام میماند .کرک در اسارت تخم میکند ولی جوجه درنمیآورد .داش آکل
نیز اسیر زنجیرهایی است که در طول داستان بارها به آنها اشاره میکند؛ چه در دو بیت
شعری که در این داستان نقل شده و چه در نقلقولهایی دیگر که در قسمتِ تحلیل نمادِ
زنجیر به آنها اشاره میشود.
داشآکل ،کرک یا همان بدبده را کنار میگذارد .پس از شنیدنِ خبرِ مرگِ حاجی
صمد دوران جدیدی در زندگی داشآکل آغاز میشود که در آن دیگر به نصیحتکننده
نیازی ندارد .او باید پرندهای را که پیوسته نهی میکند ،کنار بگذارد و این بار یک
طوطی را نگه دارد که هرچه میگوید تأیید و تکرار میکند .کرک همواره هشدار
میدهد و در هر موقعیتی به صاحبش نهیب میزند که این کار بد است (آواز این پرنده
طوری است که گویی همواره میگوید :بَده بَده .مشابه چنین برداشتی را مهدی اخوان
ثالث نیز در شعر «آواز کرک» داشته است) .ولی طوطی هر چیزی را بشنود ،تکرار
میکند و میپذیرد .بنابراین بهصورت نمادین ،کرک فرماندهنده و نهیکننده است ولی
طوطی فرمانپذیر است و هرچه را به او بگویند ،میپذیرد و تکرار میکند.
اشاراتِ غیرمستقیم در توصیف چهره :راوی در قسمتی از داستان به توصیف چهرة
داش آکل می پردازد که دیگر بحثِ معرفیِ او مطرح نیست و بدین صورت نکات
دیگری را آشکار می سازد .هرچند این توصیفها از زبان راوی است در واقع نگاهِ داش
آکل به خودش است؛ چراکه با قضاوت در مورد همین ویژگیهای ظاهری است که از
اقدام برای ازدواج کردن با مرجان خودداری میکند:

توصیف وضعیت مالی و اجتماعی :وضعیت مالی داش آکل نیز در داستان ،زمانی
توصیف میشود که راوی میخواهد نشان دهد که همهچیز همیشه برای ازدواج کردنِ
او فراهم بوده ،و عجیب است که بهرغم ماجراهای مختلف ،ماجرای عشقی در زندگی
او وجود نداشته است .بنابراین از این توصیف نیز ،نکتة دیگری آشکار میشود که در
خودِ توصیف بهطور مستقیم مورد اشاره نبوده است.
پدر او یکی از مالکین بزرگ فارس بود .زمانی که مُرد ،همة دارایی او به پسر
یکییکدانهاش رسید .ولی داش آکل پشتگوشفراخ و گشادباز بود ،به پول و مال
دنیا ارزشی نمیگذاشت ،زندگیش را به مردانگی و آزادگی و بخشش و
بزرگمنشی میگذرانید .هیچ دلبستگی دیگری در زندگانیش نداشت و همة دارایی
خودش را به مردم ندار و تنگدست بذل و بخشش میکرد ،یا عرق دوآتشه
مینوشید و سر چهارراهها نعره میکشید و یا در مجالس بزم با یک دسته از
دوستان که انگل او شده بودند صرف میکرد (همان.)51 -52 :
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نماد زنجیر :در قسمتهای مختلف داستان به زنجیر اشاره میشود و همهجا نقشِ
نمادین دارد .دو بیت شعر در این داستان هست که در آنها ،واژة زنجیر وجود دارد :یک
بار زنجیری که برای اسیر کردن زندانیان بهکار میرود و بارِ دیگر زنجیری که برای
بستن دیوانگان است:
«به شبنشینی زندانیان برم حسرت  /که نقل مجلسشان دانههای زنجیر است» (همان:
)58

« دلم دیوانه شد ای عاقالن آرید زنجیری  /که نبود چارة دیوانه جز زنجیر تدبیری»
(همان)59 :

زنجیرهای داش آکل ،نمادِ همان چیزهایی است که راوی به آنا «آداب و رسوم
جامعه» (همان )55 :و «افکاری که از بچگی به او تلقین شده بود» (همان )55 :میگوید.
زنجیر ،نمادی از همین ایدئولوژیها و سنتهایی است که داش آکل را در خود اسیر
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داش آکل مردی سیوپنجساله ،تنومند ولی بدسیما بود .هرکس دفعة اول او را
میدید ،قیافهاش توی ذوق میزد؛ اما اگر یک مجلس پای صحبت او مینشستند یا
حکایتهایی که از دورة زندگی او ورد زبانها بود میشنیدند ،آدم را شیفتة او میکرد.
هرگاه زخمهای چپاندرراست قمه که به صورت او خورده بود ندیده میگرفتند،
داش آکل قیافة نجیب و گیرندهای داشت :چشمهای میشی ،ابروهای سیاه پرپشت،
گونههای فراخ ،بینی باریک با ریش و سبیل سیاه (هدایت.)51 :1341 ،

بررسي گذار از شخصیتپردازي رئالیستي به مدرنیستي در «داشآکل»صادق هدایت
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کردهاند و به او اجازه نمیدهند که آزادانه خواستهها و امیال خود را بروز دهد .داش
آکل فقط در خواب و جهان رؤیا است که میتواند فارغ از این زنجیرها زندگی کند .به
عبارتی ،نهاد ( )Idاوست که میتواند از بند و اسارت فراخود 8آزاد شود و زندگی کند
ولی در زندگی روزمره که همچنان فراخودِ قدرتمند او حضور دارد ،دیگر ناخودآگاه
مجال بروز و ظهور ندارد.
نماد سهراب شاهنامه :صادق هدایت در داستان داش آکل از داستان رستم و سهرابِ
شاهنامة فردوسی (فردوسی )199 - 117 / 2 :1370 ،استفاده نمادین کرده و بارها به این
داستان ارجاع داده و قسمتهایی را از آن تداعی کرده است .تشابهِ شخصیتِ کاکا رستم
با رستم در شاهنامه ،چگونگی کشته شدنِ داش آکل و شباهت فراوان آن با کشته شدنِ
سهراب بهدست رستم در شاهنامه (دریده شدنِ پهلو و شکستِ رستم در مرحلة اول و
موفقیت در مرحلة دوم مبارزه و )...و نیز اشارههایی که گاهی بهصورت ضربالمثل
(رستم بود و یک دست اسلحه ،ما بودیم و همین سماور لکنته) (هدایت )47 :1341 ،در
متن داستان وجود دارد ،همگی حکایت از این دارد که نویسنده به داستان رستم و
سهراب نظر داشته و بهطور غیرمستقیم داش آکل را به سهراب تشبیه کرده است.
راوی بجز کمک گرفتن از داستان سهرابِ شاهنامه ،این نکته را نیز درنظر دارد که
سنت و مدرنیته را در برابر یکدیگر قرار دهد .همچنانکه در شاهنامه سهرابِ جوان
هنجارشکن و سرکش در برابر قوانین جامعه و سنتِ پادشاهی با رستمِ پیرِ سنتی و
پایبند به اصول پادشاهی و تابع فرمان پادشاه ،میجگند در داستان داش آکل نیز ،داش
آکل سنتی و سنت گرا و پایبند به آداب و رسوم اجتماعی در برابر کاکا رستم میایستد؛
ولی تفاوتِ بزرگ این دو مبارزه در این نکته است که در داستانِ شاهنامه ،سهراب
نمیخواهد خودش را بهکشتن دهد در حالی که داش آکل بهنوعی قصد دارد تا با قرار
دادنِ قمه در اختیارِ کاکا رستم و خلع سالح کردنِ خودش ،خودکشی کند .این انسانِ
مدرن در نهایتِ ناامیدی وقتی هیچ راهی برای گریز از دغدغهها و درگیریهای فکری
خود ندارد به خودکشی دست میزند.
نام داش آکل :واژة «آکل» هرچند معنایی متفاوت دارد و معادل مشتی و اخی است،
ظاهرِ لفظ تداعی کنندة آکله است .خوره یا آکله فقط در این داستان استفاده نشده است
و صادق هدایت با این واژه آشنایی دارد .در جملة اول داستان بوف کور این کلمه بهکار

کجا آن همه عهد و سوگند و بند
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به یزدان و آن اختر سودمند
(فردوسی)185 / 6 :1376 ،

چو بشنید ازو شاه سوگند خورد

به خراد برزین و خورشید زرد
(همان)386 / 6 :

نمادِ بیدار شدن :در اوایل داستان ،هنگامی که پیشکارِ حاجی صمد ،خبر مرگ و
وصیت او را به داش آکل میدهد ،راوی چنین میگوید« :مثل اینکه از این حرف ،چرت
داش آکل پاره شد» (هدایت .)48 :1341 ،پاره شدن چرت ،کنایه از هوشیار شدن و قطع
شدنِ حالِ خوشِ نشئگی است (دهخدا :1383 ،ذیل «چرت پاره شدن») .بهطور کلی میتوان
این حالت را بیانِ تغییر از حالتِ ناآگاهی به حالتِ هوشیاری دانست .مشابه این حالت
در بیدار شدن از خواب وجود دارد .در داستان مسخ نوشتة فرانتس کافکا ،شخصیت
اصلی در ابتدای داستان از خواب بیدار ،و با واقعیتی روبهرو میشود که گویی پیش از
این با آن زندگی میکرده ولی از آن آگاه نبوده است (کافکا .)98 :1390 ،همچنانکه
شخصیتِ داستان مسخ ،پس از بیدار شدن با واقعیتی روبهرو میشود که زندگی او را
دگرگون میکند ،داش آکل نیز پس از «پاره شدنِ چرتش» با چنین واقعیتی روبهرو
می شود .این بیدار شدن ،نقطة شروعِ تحولِ داش آکل از شخصیت پیشامدرن به
شخصیت مدرن است.
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رفته و همچنین در حاجی آقا ،واژة آکله استفاده شده است (هدایت .)79 :1334 ،بنابراین
این واژه در ذهن نویسنده وجود داشته و از آنجا که این کلمه را در اولین جملة یکی از
کتابهای خود بهکار برده است ،میتوان حدس زد که حساسیت و توجه خاصی روی آن
داشته است .ای ن شخصیت پیوسته با خودش درگیر است و خودش و درونش را مثل
خوره میخورد و میتراشد (هدایت.)9 :1356 ،
اشاره به ایران دورة باستان :داش آکلِ پیش از تحول ،گویی فردی است که از دورة
باستانی ایران باقی مانده است .بجز اشارات به شاهنامة فردوسی ،میتوان قسم خوردنِ
داش آکل به «تیغة آفتاب» را نیز از نشانههای مؤید این ادعا دانست (هدایت.)49 :1341 ،
در شاهنامة فردوسی بر اساس تحقیقاتی که انجام شده است ،سومین عنصری که
بیش از همه به آن سوگند یاد میکنند ،خورشید است و در مجموع 16 ،مورد ،سوگند
به خورشید در شاهنامه وجود دارد (حسامپور و دهقانی.)57 :1387 ،
برای نمونه بیتهای زیر نقل میشود:
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 5-1سوژگي

سوژه و سوژگی تعابیری است که در دوران مدرن بسیار مورد اشاره قرار گرفته و
می گیرد .اصطالح سوژه در علوم مختلف ازجمله دستور زبان و منطق معانی مختلفی
دارد و معانی لفظی آن نیز فراوان است؛ اما در فلسفه بهمعنی گوهر ،ذات ،وجود مقوم و
ذهن و فاعل شناسنده بهکار میرود .همچنین در روانشناسی بهمعنای ذهن و خود
استفاده میشود (ضیمران.)11 :1390 ،
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نماد آینه :آینه در این داستان ابزارِ خودشناسی است .داش آکل پس از ورود به
مرحلة دوم زندگیش و پس از اینکه از شخصیت پیشامدرن به شخصیتِ مدرن تبدیل
میشود در آینه خودش را نگاه میکند و با خودش حرف میزند .او برای اینکه بتواند
خودش را بهتر بشناسد به این نیاز دارد که در مورد خودش فکر کند و بتواند حداقل
یک بار فارغ از نگاه و آرای دیگران دربارة خودش اندیشه و قضاوت کند .او یا با
طوطی حرف میزند که پیام رسان است و حرف او را جایی دیگر منتقل میکند
(هم چنانکه در پایانِ داستان حرف او را به مرجان منتقل کرد) یا با آینه حرف میزند که
چهرة او را به خودش نشان میدهد .بهنوعی باید گفت که آینه و استفادة داش آکل از
آن در این داستان ،نماد تالشی است که داش آکل برای خودشناسی و خوداندیشی
میکند.
آوارگی و تبعید :داش آکل پس از اینکه از زندگی سنتی خود فاصله میگیرد ،آواره
میشود و پیوسته از خانه فرار میکند .او ارتباطش را با دیگران به حداقل میرساند؛
موقعیت اجتماعی خود را از دست میدهد و در انزوا زندگی میکند و خود را به رفع و
رجوع کارهای خانوادة حاجی صمد سرگرم میکند؛ بهنوعی از خانة خود تبعید میشود
و سعی میکند که در شهر باشد ولی با کسی در ارتباط نباشد؛ یعنی ویژگیهای یک
آواره را در خود جمع کند.
نماد خانه :خانه در اواخر این داستان جنبة نمادین پیدا میکند؛ اینکه داش آکل از
خانه فراری می شود و دیگر تحملِ ماندن در آن را ندارد .خانه ،جایی است که او پیش
از وارد شدن به مرحلة خودشناسی در آن میزیست .خانه نمادِ وضعیتِ پیشین داش
آکل یعنی وضعیت زیستن در سنت و ارتباط با آن است.

 5-1-1آگاهي
24
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آگاهی از ویژگیهای انسان مدرن و شخصیت داستانی مدرنیستی است .آگاهی و تجربة
آگاهانه و سوبژکتیو یعنی اندیشة فردی ،ادراک ،باور و میل (.)Solomon, 2005: 900
اندیشة فردی یعنی « روشِ اندیشیدن در مورد چیزی ،بویژه اندیشیدنی که تحت
تأثیر ویژگیها یا تجربیات فردی انسان باشد» ( Longman Dictionary, 2010: under
” .)“perspectiveچنین اندیشهای بر ایدئولوژی و اندیشهها و گفتمانهای غالب متکی
نیست ،بلکه بر آگاهی فردی و نگرشِ مستقل و نیز تجربة فرد تکیه دارد.
ادراک یعنی دریافتِ انسان از هر چیزی در حالی که تحت تأثیر احساسِ فرد باشد
(” .)ibid: under “feelingآشکار است که از آنجا که احساس هر فرد ،مستقل از
دیگری است و دو نفر احساسات دقیقاً یکسان ندارند ،جنبة شخصی و منحصربهفرد
بودنِ آگاهی در آن برجسته میشود.
باور یعنی اعتقاد به وجود یا درستیِ چیزی بر اساسِ ادراکِ شخصی ( ibid: under
” .)“beliefتأکید بر شخصی بودنِ باور ،ویژگی است که آن را به یکی از صفات سوژة
مدرن تبدیل میکند .شخصیتِ پیشامدرن نیز باورها و عقایدی دارد؛ ولی شخصیت
مدرن این باورها را بر اساس ایدئولوژی حاکم و غالب کسب نکرده است .باورهای
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فریدریش نیچه معتقد است که مالکِ درستی یا نادرستی و نیکی و بدی ،انسان و
تفسیرِ اوست .او میگوید« :دورههای بزرگ زندگی ما آن زمانهایی است که چنان
شجاعتی پیدا میکنیم که بدترین جنبههای خود را بهترین جنبههای خود بنامیم» (نیچه،
 .)121 :1387در این عبارت ،نیچه بیان میکند که انسان ،خود ،تعیین میکند که چه
ویژگی خوب یا بد است .منظورِ او از «دورة بزرگ» زمانی است که انسان در آن از
مقلد و پیرو به سوژه تبدیل ،و ذهنیتِ او سنگِ محکِ درستی و نادرستی و خوبی و
بدی میشود.
تفاوت سوژة مدرن با انسان یا شخصیتِ پیشامدرن در چند ویژگی است؛ بهعبارت
دیگر ،برای اینکه بتوان گفت یک شخصیتِ داستانی جایگاه سوژه دارد و میتوان آن را
شخصیت داستانی مدرن نامید ،باید این ویژگی را در آن یافت .این ویژگیهای ذیل
اصطالحات و واژههای کلیدیِ آگاهی ،آزادی /اختیار و فردیت توضیح داده ،و به این
موارد در داستان داش آکل اشاره میشود.
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سوژه کسی است که میتواند بر پدیده های دیگر اعمال قدرت کند و آنها را در جایگاه
ابژه قرار دهد ( .)Allen, 2002: 147حدی از آزادی و اختیار برای سوژه الزم است و
موقعیتی که بتواند نسبت به ابژههای دیگر اختیار و قدرت خود را نمایان سازد.
مقوله های اختیار /آزادی و قدرت از مفاهیم اصلی ذیل این عنوان است؛ بدین معنا که
سوژه باید در موقعیتی باشد که بتواند فارغ از فشارهای خارجی (اعم از فشارهای
اجتماعی ،فرهنگی ،ایدئولوژیک و )...خواست و قدرتِ خود را بر دیگری اعمال کند.
آنچه در معرضِ این کنشِ سوبژکتیو قرار میگیرد ،ابژه است.
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 5-1-2اختیار  /آزادي
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شخصیتِ مدرن ،درونی و شخصی است .این باورها ناشی از آگاهیِ فردی و تجربیات
شخصیِ او ،و از بیرون بر او تحمیل نشده است.
میل یعنی خواستنِ شدید چیزی (” .)ibid: under “desireمیل نیز مقولهای کامالً
فردی است که بر ویژگیهای دیگر سوژة مدرن افزوده میشود تا در مجموع چیزی بهنام
«آگاهی مدرن» شکل گیرد .این آگاهی فراگیر و بهنوعی جهانبینی شخصیت مدرن
است.
هر یک از این موارد ،ویژگیهای متفاوت و متمایزی دارد ،ولی وجه اشتراک همگی،
وابسته بودن آنها به فرد و تجربیات فردی است؛ بدین معنا که آگاهیِ فردی به فرد
وابسته است و چیزی نیست که از بیرون به فرد تحمیل شده باشد .باورها و امیال و
اندیشهها ،اگر ناشی از فشار خارجی یا در چارچوب ایدئولوژیها و عقاید عمومی باشد،
دیگر در زمرة «آگاهی» در معنای سوبژکتیو آن قرار نمیگیرد.
تالشِ داش آکل در قسمتِ دوم داستان این است که بتواند خودش را از قیدوبند
تفسیر و نظر دیگران آزاد کند؛ دیگر برای او وجهة اجتماعیش اهمیتی ندارد؛ بنابراین
جایگاه اجتماعیِ خود را از دست میدهد و براحتی دیگران برایش رجز میخوانند و
دیگر ترسی از او به دلشان راه نمیدهند؛ در مورد او قضاوتهای نادرست میکنند ولی
برای داش آکل اهمیتی ندارد؛ چراکه میخواهد براساسِ آگاهیِ خودش ،خودش را
بشناسد و نه بر اساس قضاوت دیگران .شناختِ خود یکی از مهمترین نمودهای
مدرنیستی بودنِ شخصیتهای داستانی است که در این داستان نیز باعثِ تحول شدیدِ
شخصیتِ داش آکل میشود.
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 5-1-3فردیت

وجودِ بعضی اطالعات ،افکارها ،وضعیتها یا اشیای فیزیکی که فقط از دیدگاه سوژه،
واقعیت تشخیص داده میشود ( )Simandan, 2016: 249 - 252از ویژگیهای وجودِ
سوژه است .از نظرگاه تعریف سوژگی ،واقعیت ،چیزی است که سوژه آن را واقعیت
بداند .ابژه بهخودیِخود واقعیت نیست تا زمانی که سوژه آن را واقعیت بداند و
تشخیص دهد .واقعیتی خارج از ذهن سوژه وجود ندارد ،بلکه واقعیت فقط در ذهن
سوژه وجود دارد.
در هنر مدرنیستی ،قضاوت فردی بر قضاوت اجتماعی برتری دارد .ایبسن،
نمایشنامهنویس مدرن نروژی برخالف کلیشههای زمان خود میگوید :انسانِ تنها،
قدرتمندترین است و اجتماع ،تنها انسان را حقیر و کوچک میکند .دیدگاههای
فروید در این باره اهمیت بسیار دارد .فروید ناخودآگاه فرد را بهعنوان ریشه و آغاز
تمام حرکتهای اجتماعی میشناسد ]...[ .بیان «موقعیت انسانی» هدف هنرمند
مدرنیست قرار میگیرد (نجومیان.)26 :1383 ،

ذکر این نکته نیز الزم مینماید که فردیت برای انسان مدرن ،همچنانکه قدرت بهشمار

Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:06 IRDT on Friday April 3rd 2020

با این وصف میتوان چنین گفت که سوژه باید بتواند چیزی /کسی را ابژة خویش
سازد.
قابل توجه است که نیچه معتقد است که «اندیشه» را نمیتوان بهطور کلی از اراده و
اختیار جدا کرد بهطوری که فقط اراده باقی بماند (نیچه.)59 :1387 ،
در داستان «داشآکل» شخصیتِ داش آکل سعی میکند که خودش را از زیر بار
مسئولیت های اجتماعی بیرون بکشد؛ کارهایی را که پیشتر برای خودش وظیفه
میدانست ،فراموش میکند و سعی میکند کاری را انجام دهد که دلش میخواهد؛
هرچند باید تأکید کرد که بهطور کامل موفق نیست و همچنان نمیتواند خواستهها و
امیال درونی خودش را در مورد عشقش به مرجان برآورده کند .او این آزادی را
بهدست میآورد که دیگر به «خانه» ،که نمادِ سنت و گذشتهاش است ،بازنگردد ،ولی
نمیتواند برای خود زندگیای خلق کند که میخواهد .او فقط از قیدوبند سنت آزاد
میشود ولی همة قیود را نمیتواند از پای خود باز کند.
تالشِ این شخصیت برای تبدیل شدن به سوژهای مدرن از این نظر ،مشهود است.

بررسي گذار از شخصیتپردازي رئالیستي به مدرنیستي در «داشآکل»صادق هدایت

داش آکل از جامعه فرار می کند و کنج انزوا را به بودن در میانِ جامعه ترجیح
میدهد .او ترجیح میدهد که حقیقت را در ذهنِ خودش جستجو کند و نه در گفتهها و
رفتارهای دیگران .اصالت دادن به ذهن بهجای عین از ویژگیهای داش آکل در قسمت
دوم داستان است .هنگامی که جهانِ ذهنیِ داش آکل شکل میگیرد ،او همچنان مجبور
است که در جامعه و با دیگران زندگی کند و این تناقض است که کارِ او را به
خودکشی می کشاند :تطابق نداشتنِ جهانِ ذهنیِ داش آکل با آنچه در جهانِ بیرون
میبیند و برای او اتفاق میافتد.
 5-2اندیشمندي
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تفکر و اندیشه ،ویژگی است که بسیاری از فیلسوفان آن را ذاتیِ انسان میدانند.
آنچنانکه برای نمونه ایمانوئل کانت ( 1804 - 1724م ).دربارة اندیشیدن دربارة خود
چنین میگوید« :همیشه تنی چند «خوداندیش» [ ]...پیدا میشوند که پس از اینکه خود
یوغ نابالغی را بهکناری انداختند ،روح ارجشناسی عقالنی ارزشها و غایت هستی انسانی
را که خود اندیشیدن است در پیرامون خویش میپراکنند» (کانت.)47-46 :1394 ،
در داستانِ مدرنیستی ،شخصیتهای مدرن ،بیش از هرچیز با اندیشهشان معرفی
می شوند .برخالفِ داستانهای پیشامدرن ،که شخصیتها در آن با موقعیت اجتماعی و
ویژگیهای ظاهری و مواردی مانند آن معرفی میشدند ،شخصیتهای مدرن ،سوژههایی
هستند که در پیِ شناخت و معرفت هستند و ذهنِ آنان همهچیز را میکاود و در پیِ
شناساییِ آن برمیآید .ذهنِ شخصیتِ داستانیِ مدرن ،اندیشههای از پیش تعیینشده را
نمیپذیرد و حاضر نمی شود در چارچوبهای مقررشده فکر کند .او تالش میکند تا
ذهنیت خودش را معیارِ شناخت قرار دهد و چنین نگرشی گاه به نقد اندیشههای پیشین
و دستیابی به نگرشی جدید میانجامد و گاهی نیز کار شخصیتِ داستان به جنون
میکشد .اندیشه و اندیشهگریِ مستقل ،مسئلهای است که در دورة مدرن بسیار به آن
توجه شد تا جایی که برخی مدعی شدند که اصوالً تفکر بهشکلی قابلتوجه در دوران
پیشامدرن وجود نداشته است[« :ادگار الن پو] از افتخارات زمان خویش در قیاس با
گذشته ،ابراز خرسندی میکند« .عصر ما قطعاً عصر تفکر است؛ درواقع میتوان پرسید
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میرود باری بر دوش او نیز هست (آراک.)73 :1375 ،

)210

در قسمت اول داستان «داش آکل» ،شخصیتِ داستان نیازی به اندیشیدن در مورد
خود نمی بیند ،در این قسمت ،حاضرجوابی و بدون اندیشه پاسخ دادن از اهمیتی بیشتر
نسبت به خوداندیشی برخوردار است؛ اما در قسمت دوم داستان ،اندیشیدن در موردِ
خود و با خود حرف زدن ،یکی از ویژگیهای اصلی شخصیتِ داش آکل میشود:
«شبها از زور پریشانی عرق مینوشید و برای سرگرمی خودش یک طوطی خریده
بود .جلو قفس مینشست و با طوطی درددل میکرد» (هدایت« .)54 :1341 ،به خودش
دشنام میداد؛ به زندگی نفرین میفرستاد و مانند دیوانهها در اتاق بهدور خودش
میگشت؛ زیرلب با خودش حرف میزد» (همان.)55 :
 5-3توجه به ناخودآگاه
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زیگموند فروید معتقد بود که فرض اساسی روانکاوی تقسیم ذهن به خودآگاه و
ناخودآگاه است (فروید .)230 :1390 ،او بر اساس مطالعات و تحقیقات خود ،گفت که
حجم بیشتری از آگاهیِ انسان به اطالعاتِ ناخودآگاه او مربوط میشود و بیشترِ رفتارها
و گفتارهای انسان ،تحت تأثیر ناخودآگاه اوست که بهطور ارادی و آگاهانه به آن
دسترسی ندارد .نسبت حجم اطالعاتی که در ناخودآگاه ذخیره میشود به اطالعاتِ
خودآگاه ،مثل نسبت قسمتِ پنهانِ کوهِ یخ به قسمتِ آشکار آن است (غیاثی-31 :1382 ،
 .)28گفتنی است که نیچه نیز پیش از فروید ،نظر خاصی به ناخودآگاه داشته است:
نیچه ارادة معطوف به قدرت را بههیچوجه در تسلط ذهنیت اندیشنده جستجو
نمیکند ،بلکه مدعی است که این اراده را باید در گسترة ناخودآگاه جستجو کرد.
آنچه فاعل معرفت دکارتی خوانده میشود راه به ساحت ناخودآگاه ندارد .دریدا در
حاشیههای فلسفه یادآور میشود که فروید و نیچه ،باور و یقین به وجود
خودآگاهی را مورد پرسش قرار دادند .نزد نیچه ناخودآگاه اهمیتی بسزا دارد
(ضیمران.)218 :1392 ،

یکی از موضوعاتی که فروید بسیار بر آن تأکید کرد ،رؤیا و تفسیر آن بود .از نظر
فروید ،رؤیا پدیدهای است که به ذهن انسان مربوط میشود و با تفسیر آن میتوان به
تفسیر ناخودآگاه انسان دست یافت یا حداقل به آن نزدیک شد و در همین راستا است
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که آیا پیش از این ،نوعِ بشر هرگز به افکار قابلتوجهی پرداخته است؟» (ولک/ 3 :1375 ،

بررسي گذار از شخصیتپردازي رئالیستي به مدرنیستي در «داشآکل»صادق هدایت

این روایت نسبتاً مفصل از خوابِ شخصیتِ داستان ،نشان از این دارد که این
شخصیت به شخصیتی مدرن تبدیل شده است که رؤیاهای او نیز اهمیت یافته است
درحالیکه پیش از این به روایت خیاالت و رؤیاهای او نیازی نبود .تأکید راوی بر
رؤیای داش آکل ،نشان از مدرن شدن این شخصیت دارد.
 5-4انزوا

انزوای شخصیتِ داستانیِ مدرن ،لزوماً خودخواسته نیست ،بلکه گاهی چیزی است که
جامعه و موقعیت بر او تحمیل میکند .شخصیتِ داستانی مدرن لزوماً نمیخواهد که از
جامعه فاصله بگیرد ،بلکه می خواهد در جامعه زندگی کند و با افرادِ آن ارتباط داشته
باشد و همزمان فردیت و نگاهِ سوبژکتیوِ خود را حفظ کند؛ اما معموالً جامعه تحمل
پذیرش چنین چیزی را ندارد و کسانی را که همرنگ جامعه نباشند ،طرد میکند و به
انزوا می راند .گاهی نیز خودِ فرد پیش از اینکه بخواهد برای برقرار کردنِ ارتباط با
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تنش گرم و فکرش پریشان بود و سرش درد میکرد ]...[ .صورت مرجان،
گونههای سرخ ،چشمهای سیاه و مژههای بلند با چتر زلف که روی پیشانی او
ریخته بود محو و مرموز جلو چشم داش آکل مجسم شده بود .زندگی گذشتة خود
را به یاد آورد ،یادگارهای پیشین از جلو او یکبهیک رد میشدند .گردشهایی که
با دوستانش سر قبر سعدی و بابا کوهی کرده بهیاد آورد ،گاهی لبخند میزد ،زمانی
اخم میکرد (هدایت.)58 :1341 ،
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که کتاب تفسیر خواب را در سال  1900میالدی منتشر می کند .او با اهمیت دادن به
ناخودآگاه ،نسبت به خودآگاه ،بهعبارتی از انسان در جهانِ هستی ،مرکززدایی کرد
(بلزی .)201 :1392 ،در داستان مدرنیستی ،معموالً به ذهنِ شخصیتهای داستان اشارههای
مفصل ،و تکگوییهای آنها روایت میشود .همچنین به رؤیاهای آنها اشاره میشود و
گاهی با جزئیات ،آنچه در خواب دیدهاند در متن داستان میآید و اهمیت ویژهای پیدا
میکند.
در قسمت اول داستان «داش آکل» ،هیچ قسمتی به خواب و خیال و رؤیا و افکار
ناخودآگاهانة داش آکل اختصاص ندارد؛ اما در قسمت دوم ،این مسئله مورد توجه قرار
می گیرد .عالوه بر قسمتی که خوابِ داش آکل در آن روایت میشود ،میتوان به این
قسمت نیز اشاره کرد:

قدیس به زرتشت پوزخندی زد و گفت« :پس ببین گنجینههایت را خواهند
پذیرفت یا نه! آنان به خلوتگزینان بدگمانند و باور ندارند که ما برای هدیه دادن
بیاییم.
گامهامان در کوچههاشان طنینی سخت تنها میافکند و شبانگاهان در بستر چون
صدای پای مردی را بشنوند که دیری پیش از برآمدن خورشید میگذرد ،چهبسا از
خویش میپرسند که :این دزد به کجا میرود؟» (همان)21 :
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از این عبارت نیز آشکار است که خلوتگزین از جامعه نمیهراسد ،بلکه این جامعه
است که از خلوتگزین میترسد و از او گریزان است.
همچنین میتوان وجودِ تکگویی درونی را نیز یکی از نشانههای انزوای شخصیت
داستان دانست که به صحبت کردن نیاز دارد ،ولی گویی همصحبتی پیدا نمیکند (پاینده،
.)25 :1389

در داستان داش آکل نیز همین اتفاق میافتد .او حتی زمانی که در شهر میگردد و با
مردم در ارتباط است ،همانند گذشته با آنان دوستی و همصحبتی ندارد« :داش آکل از
شب گردی و قرق کردن چهارسو کناره گرفت .دیگر با دوستانش جوششی نداشت و آن
شور سابق از سرش افتاد» (هدایت« .)52 -53 :1341 ،دیگر حنای داش آکل پیش کسی
رنگ نداشت و برایش تره هم خرد نمیکردند .هرجا که وارد میشد درگوشی با هم
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دیگران تالش کند از آنجا که به این ویژگی جامعة خود آگاه است ،پیشدستی میکند و
در خلوت و تنهایی و انزوای خود فرومیرود.
انزوای شخصیت داستانی با سوژگی او نیز ارتباط دارد .سوژة مدرن از آنجا که دیگر
یکی از اعضای مورد تأیید گفتمانِ غالب و ایدئولوژی حاکم (از هر نوعی) نیست،
نمیتواند در جایگاه اجتماعی مرکزی قرار گیرد و از اینرو به حاشیه رانده میشود
(فتحی .)85 :1390 ،شخصیتِ داستانی مدرن ،سعی میکند تا با آنچه دارد ،سازگار شود؛
پس از آن است که به ستایشِ انزوا و تنهایی و عزلت روی میآورد .در چنین گفت
زرتشت  ،نیچه بارها به انزوا اشاره کرده است .در این کتاب ،زرتشت در انزوا و دروی
از جامعه ،چیزهایی را به دست میآورد ولی هنگامی که به میان جمع و بین افراد جامعه
برمیگردد ،امکان انتقال آن دستاوردها به جامعه برای او وجود ندارد؛ چرا که «رمه» و
«گله» امکان دریافت و پذیرش آنچه را زرتشت دریافته است ،ندارد (نیچه-28 :1382 ،
 .)24این عبارت نیز مؤید این مدعاست:
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رویاوریی با مرگ با هر شکل و نوعی ،اعم از مرگ طبیعی و غیرطبیعی و خودخواسته،
یکی از مهمترین مسائل شخصیتهای داستانی مدرن است .در داستانهای مدرن ،مرگ
و اندیشیدن در مورد مرگ و نیستی ،یکی از مسائلی است که بسیار مطرح میشود.
گاهی مرگ در داستان اتفاق میافتد و گاهی فقط در ذهن شخصیتهای داستان مرور
میشود و بهطور ضمنی به آن پرداخته میشود .گاهی نیز شخصیت داستان در مورد
مرگ بهطور مستقیم اظهارنظر میکند و صفحاتی را در مورد آن به صحبت کردن با
خود یا دیگران میپردازد و بههر صورت بخش عمدهای از اثر ،چه از نظر حجمی و چه
محتوایی به این موضوع اختصاص مییابد.
تفکر دربارة مرگ در پیوند مستقیم با ویژگیهای دیگرِ شخصیتِ داستانی مدرن
است؛ چراکه نوعی خوداندیشی و هوشیاری و نگاه از دیدگاه سوژه به مسئلهای است
که تعاریف و تفاسیر اجتماعی از آن نتوانسته است ،ابهام و پیچیدگی آن را برطرف ،و
احساسی را یکدست و یکسان کند که انسان نسبت به آن دارد .هنوز نیز هرکسی
متناسب با روحیات و افکارِ خود ،احساسی متفاوت نسبت به مرگ دارد .کافکا معتقد
بود « درواقع ،تنها در عشق و در ترس از مرگ است که انسان نسبت به خود هشیاری
کامل پیدا میکند» (یانوش.)58 :1386 ،
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پچوپچ میکردند و او را دست می انداختند .داش آکل از گوشه و کنار این حرفها را
میشنید ولی به روی خودش نمیآورد و اهمیتی هم نمیداد چون عشق مرجان
بهطوری در رگ و پی او ریشه دوانیده بود که فکر و ذکری جز او نداشت» (همان.)53 :
داش آکل بهعنوان شخصیتی مدرن از مردم نمیهراسد و مردمگریز نیست .او
همچنان توانایی فیزیکی دارد که از مردم دفاع کند و با دشمنانِ خودش بجنگد و
زندگیِ خود را حفظ کند ،ولی تغییر و تحوالتِ روحی او که به تبدیل شدنِ او به
شخصیتی مدرن منجر شده است ،باعث میشود که او به انزوا رانده شود .حتی مردمی
که مورد حمایت داش آکل بودند ،دیگر تالشی برای جذبِ دوبارة او در جامعه
نمیکنند .این جامعه او را مورد تمسخر و طرد قرار میدهد و داش آکل نیز درمییابد
که دیگر نمیتواند در میان این جامعه و با این مردم زندگی کند.
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 .6نتیجهگیري
از تحلیلهای این پژوهش چنین نتیجهگیری میشود که شخصیتِ داش آکل در داستان
کوتاه «داش آکل» شخصیتی است که گذار از شخصیتی پیشامدرن به مدرن را طی
می کند .در نیمة اول داستان ،این شخصیت کامالً رئالیستی است و ویژگیهای
شخصیتهای پیشامدرن را دارد و بسیار به شخصیتِ نوعی یا تیپ شبیه است و حتی
چگونگی شخصیتپردازی داستان نیز در قسمتِ اول ،رئالیستی است؛ اما در نیمة دوم
داستان ،هم شخصیت مدرنیستی میشود و هم چگونگی شخصیتپردازی تغییر میکند
و مدرنیستی میشود و ویژگیهای این نوع از شخصیت و شخصیتپردازی در این مقاله
مورد بررسی قرار گرفت.
برای تشخیص هر شخصیتِ مدرنیستی باید ویژگیهای در آن باشد که براساسِ آنها
بتوان شخصیتِ داستان را سوژهای مدرن بهشمار آورد .این ویژگیها با توجه به
جمعبندی و مطالعاتی که انجام شد ،ذیل سه عنوانِ آگاهی ،اختیار /آزادی و فردیت
دسته بندی شدد .هریک از این عنوانها تعاریفی دارد که آنها را از سطحِ معنای ظاهری
فراتر میبرد و معانی گستردهتری به آنها میدهد.
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شخصیت داش آکل ،پیش از تحول به مرگ فکر نمیکرده است؛ اما پس از تحول و
تبدیل شدن به شخصیت مدرن ،یکی از موضوعاتی که به آن فکر میکند ،مرگ است.
این مرگاندیشی ،هرچه داستان پیش میرود ،بیشتر هم میشود تا جایی که در پایانِ
داستان در نهایت ،داش آکل به این فکر خود عمل را نیز میافزاید و خود را به کشتن
میدهد .تنها جایی که راوی ،ذهنیتِ مرگاندیشی داش آکل را بهطور مستقیم افشا
میکند این قسمت است« :به خودش دشنام میداد؛ به زندگی نفرین میفرستاد» (هدایت،
 .)55 :1341در موارد دیگر با اشارات غیرمستقیم و از کنشهای او میتوان این ذهنیتِ او
را دریافت که در پایان نیز به نوعی خودکشی منجر میشود.
وقوعِ مرگ در پایانِ داستان داش آکل و تعیینکننده بودنِ آن و نیز خودخواسته
بودنِ مرگِ داش آکل ،نشان از این دارد که این شخصیت به مرگ میاندیشیده و مرگ
پیش از وقوع در ذهنِ او وجود داشته و او را به شخصیتی مرگاندیش تبدیل کرده بوده
است.
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3. Monologue
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پينوشتها

1. Modernism
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هم چنین براساس آرای اندیشمندان تأثیرگذارِ مدرنیسم ،بویژه فریدریش نیچه و
زیگموند فروید ،ویژگیهایی در شخصیتِ داستانیِ داش آکل در نیمة دوم داستان کشف
شد و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت که بیش از پیش بر ادعای مدرنیستی بودن این
شخصیت (در نیمة دوم داستان) صحه میگذارد .این ویژگیها ذیلِ چهار عنوان
دستهبندی شدد :اندیشمندی ،توجه به ناخودآگاه ،انزوا و مرگاندیشی.
این چهار مورد برای مدرنیستی بودنِ هر شخصیتِ داستانی الزامی نیست ،ولی
ویژگیهایی است که مدرنیستی بودنِ شخصیت را برجستهتر و روشنتر میسازد .در
داستانهای مدرنیستی بهزعم اندیشمندان و صاحبنظرانی که در این پژوهش به آنها اشاره
شد ،این ویژگیها ،مواردی است که معموالً در شخصیتهای داستانی مدرنیستی وجود
دارد؛ چرا که سوژگی معموالً به بروز ویژگیهای دیگر در شخصیتهای داستانی منجر
میشود که این چهار مورد در شخصیتِ داش آکل وجود داشت و در این پژوهش مورد
بررسی قرار گرفت و مؤید ادعای مدرنیستی بودنِ این شخصیت در نیمة دوم داستان
است.
گرایش به داستاننویسی مدرن در «داش آکل» بعداً در داستان بوف کور به اوج خود
میرسد و هدایت با گذشتنِ از سبکِ رئالیسم اجتماعی به داستاننویسی مدرنیستی روی
میآورد؛ چراکه درمییابد داستاننویسی به این سبک ،نمیتواند حقیقت وجودی انسان
را به نمایش بگذارد .ویژگیهایی که برای داستانِ مدرنیستی در نیمة دوم «داش آکل»
برشمرده شد در بوف کور ،بسیار جدیتر مطرح میشود و آنها در داستان «داش آکل»
در مقابلِ بوف کور ،خام و ابتدایی مینماید.
از آنجا که داستان «داش آکل» بیش از هشتاد سال مورد توجه بوده و همچنان نیز
براساس آن نمایشها و فیلمهایی ساخته میشود و مورد ارجاع قرار میگیرد و همچنان
در مجامع دانشگاهی نقد میشود ،این پژوهش نکاتی کلیدی را در مورد سیر تاریخی
داستاننویسی فارسی بیان میکند.

منابع
آراک ،جاناتان؛ شارل بودلر؛ ترجمة عبداهلل کوثری ،تهران :کهکشان.1375 ،
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پینکنی ،تونی؛ «مدرنیسم و پستمدرنیسم :زیبایيشناسي ،واقعگرایي و تاریخ»؛ مدرنیته و
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چکیده
رابطة آموزش زبان و ادبیات دوسویه دارد :از یکسو از اهداف غاایی آماوزش زباانر ورود باه
عرصة ادبی هر زبانیر و از سوی دیگرر ادبیات ابزار آموزش زباان و ارقااای مرارقراای زباانی
است .سویة دوم در ایران کمتر شناخته شده است؛ بنابراین در این مااله به این ساویه پرداختاه
می شود .در این راستا در گام نخست از مجموعة کتابرا و منابع معتبار علمایر سایزده روی ارد
عمومی در آموزش زبان بر بنیان ادبیات جمعبندی و معرفی شد که این امر برای نخساتین باار
صورت گرفته است و در گام دوم برای هر روی ردر مثالرا و نمونههاایی از مجموعاه کتابراای
آموزش نوین زبان فارسی – در جایگاه ی ی از منابع اصلی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی-
زبانان در برخی مراکز معتبر -انتخاب و براساس ویژگیرای نظری هر روی ارد قللیاو و قبیاین
شد .دستاورد این پژوهش در این است که بخشی از ظرفیترای ادبیاات فارسای را در آماوزش
زبان و ارقاای مرارقرای زبانی آش ار میکند و دریچهای نوین را بهسوی آموزش زبان فارسای
به غیرفارسیزبانان میگشاید.
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 .1مقدمه
فرهنگ بخشی گسستناپذیر از زبان است و آموزش زبان در ذات خود مفاهیم
فرهنگی را منتاو میکند .در این میان ادبیات در جایگاه ی ی از جلوههای مرم فرهنگ
در عین آموزش زبان میقواند انتاالدهندۀ جامع و کامو فرهنگ آن زبان نیز باشد.
با مروری برقاریخ آموزش زبان درمییابیم که در قمدن یونان در پایان قرن هفتم قبو
از میالد قا فتح رومیان در قرن دوم قبو از میالدر بین زبان کالسیک ( زبان هومر در
ایلیاد و ادیسه) و زبان رایج یونانی فاصلهای ایجاد شد و در این میان در نرادهای
آموزشی فاط زبان یونانی کالسیک آموزش داده میشد و آموزش واقعی زبان رایج در
مدارس یونان وجود نداشت .در این راستار زبانآموزان پس از آموختن یونانی کالسیک
به فراگیری فلسفه و زبان یونانی موفق میشدند .در قمدن روم نیز آموزش زبان القین با
استفاده از آثار و اشعار نویسندگان کالسیک نظیر ویرژیو و سیسرون بود (گشمردیر
 .)164-162 :1383در واقع روش یادگیری زبان یونان ی و القین در ابتدا بر پایة قرجمه و
خواندن آثار ادبی استوار بوده است.
سیر و روند استفاده از متون ادبی در آموزش زبان خارجیر اگرچه طی زمان با فراز
و فرودهایی همراه بود در نرایت به مرحلهای رسید که در اواسط قرن نوزدهم در روش
دستور -قرجمهر ادبیات ناشی ملوری در آموزش زبان ایفا میکرد .در این زمان قأکید
بیش از اندازه بر یادگیری ن ات دستوری و قوجه ن ردن به جذابیترای ملتوایی متن
ادبی بتدریج سبب شد که به ادبیات بهعنوان ابزار آموزش زبان در روش مفرومی-
ناشی قوجری نشود (داف و مالی1ر  .)3 :1990این مسئله سبب شد که یک دورۀ فترت در
استفاده از متون ادبی در آموزش زبان ایجاد شود .به دنبال این دوره فترت در میانة دهة
 1980میالدیر مدرسان آموزش زبان نسبت به نبود دانش ملتوایی و مرارقرای ارقباطی
در زبانآموزان هشدار دادند .این مسئله ضرورت بررهگیری دوباره از متون ادبی را برای
آموزش زبان آش ار کرد و بتدریج سبب شد مدرسان و پژوهشگران این حوزه دوباره
به استفاده از متون ادبی در آموزش زبان گرایش پیدا کنند .پس از این بود که موج
صعودی پرقدرقی از عالقه به استفاده از متون ادبی در آموزش زبان با اهداف مختلف
ش و گرفت.
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رابطة زبان و ادبیات از جمله مسائلی است که از دیرباز دربارۀ آن سخن گفتهاند
(برامفیت و کارقرر 173 :1986ر الزارر  .)19 :1993در حوزۀ رابطة ادبیات و آموزش زبان دو
سویة اساسی وجود دارد :سویة اول شامو قلای عمومی از رابطة ادبیات و آموزش زبان
است که در آن ادبیات ی ی از اهداف و غایات آموزش زبان بهشمار میآید؛ اما سویة
دومر ادبیات را در جایگاه ابزاری آموزش زبان و ارقاای مرارقرای زبانی درنظر میگیرد.
سویة دوم در ایران کمتر شناخته شده است و البته در عموم منابعی که از ادبیات فارسی
برای آموزش زبان برره بردهاند نیز روی رد و روش علمی مشاهده نمیشود .بر این
اساس در این مااله برآنیم که از یکسو روی ردهای علمی شناخته شده در آموزش زبان
بر پایة ادبیات را جمعبندی و معرفی کنیم و از سوی دیگر براساس ویژگیرای نظری هر
روی ردر نمونههایی از بهکارگیری متون ادبی را در مجموعه کتابرای آموزش نوین زبان
فارسی قللیو و قبیین کنیم قا عملیاقی بودن کاربرد ادبیات در آموزش زبان براساس
روی ردهای علمی قأیید شود.
نمونههای ادبی با هدف آموزش زبان فارسی از مجموعه کتابرای آموزش نوین زبان
فارسی قألیف احسان قبول انتخاب شده است .شایان ذکر است که این مجموعه کتابرا
در برخی از مراکز آموزش زبان فارسی در کشور از جمله دانشگاه فردوسی مشرد در
جایگاه منبع آموزشی اصلی بهشمار میآید و در دوازده شعبه وابسته به این مرکز
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بهرغم فاصلة زیاد زبان و ادبیات در زبانرایی نظیر انگلیسی و فرانسویر متون ادبی
ناش مرمی را در آموزش این زبانرا ایفا میکند؛ اما این مرم در زبان فارسی با قوجه به
قلول و قطور کمتر زبان فارسی نسبت به ادبیات فارسیر کمتر مورد قوجه قرار گرفته و
سبب شده است که ادبیات فارسی جایگاه مؤثر و ساختارمندی در آموزش زبان فارسی
به غیرفارسیزبانان نداشته باشد .قأکید بر نظریههای دهة شصت و هفتاد میالدی و نفی
بهکارگیری ادبیات در آموزش زبان فارسیر همچنین قالیدی بودن نظریههای آموزش
زبان فارسی بدون بومیسازی آنرا با قوجه به ماهیت زبان فارسیر سبب شده است که
در برخی منابع آموزشیر اساساً از متون ادبی در راستای آموزش زبان استفاده نشود و
در عموم آثاری هم که از این قوان استفاده شده استر کاربردها منظم و بر نظریه مبتنی
نیست و بیشتر جنبة ذوقی دارد و حاصو قجربة شخصی مؤلفان است.
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 1-2سؤاالت پژوهش

 جریان قاریخی روی ردهای آموزش زبان خارجی بر پایة ادبیات چگونه بوده است؟ کاربرد متون ادبی فارسی برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان براساس اینروی ردها چگونه قبیین و قللیو میشود؟
 1-3روش پژوهش

روش این پژوهش از دید فضای پژوهشر کتابخانهای قلمداد میشود و از نظر روی رد
قوصیفی -قللیلی است .روش عملیاقی این پژوهش دارای سه مرحله است .در گام
نخست با مطالعة قمام منابع شناخته شده و معتبر علمی ضمن اشاره به جایگاه ادبیات و
عناصر وابسته به آن در حوزۀ آموزش زبانر سیزده روی رد در این زمینه جمعبندی و
معرفی شد .شایان ذکر است که این سیزده روی رد در ذیو دیدگاههای شش ملاق در
این عرصه برای نخستین بار معرفی شده است .در گام دوم اصطالحاً این روی ردها
بومیسازی و برای هر روی ردر نمونهای مناسب با ویژگیرای آن روی رد از مجموعه
کتابرای آموزش نوین زبان فارسی قللیو و قبیین شده است .در گزینش نمونهها به

Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:06 IRDT on Friday April 3rd 2020

40


قدریس میشود؛ بنابراین جامعة وسیعی از مخاطبان را پوشش میدهد و در طی ده سال
گذشته هر سال قجدید چاپ شده است .همچنین این مجموعه کتابرا قمام سطوح
زبانآموزی از سطح آغازین قا پیشرفته را پوشش میدهد و در همة سطوح بهصورت
معنادار از متون ادبی در آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان برره برده است.
در این پژوهش ماصود از روی ردهای آموزش زبانر مجموعه روشرایی است که بر
بنیان مبانی مشخصر اهداف و غایات معینی را برای خود قعریف میکند؛ بنابراین
روشرار بعد عملیاقی و کاربردی روی ردها برای حرکت از مبانی بهسوی اهداف و
غایات آن روی رد است .ماصود از ادبیات فارسیر آن بخش از متون ادبی اعم از
کالسیک و معاصر است که از یکسو از نظر ساختر واژگان و معنا با سطح زبانآموزان
قناسب دارد و از سوی دیگر در ارقاای مرارقرای زبانی قأثیرگذار است.
شایان ذکر است که ملدودۀ این پژوهش در بخش روی ردهای آموزش زبان به
نظریات شش ملاق در این حوزه خالصه میشود و در عرصة ادبیات فارسی به
منتخبی از متون ادبی بهکار رفته در مجموعه کتابرای آموزش نوین زبان فارسی ملدود
میشود.
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 .2پیشینۀ پژوهش
پیشینة قلایاات علمی در زمینة آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان با استفاده از
متون ادبی از یک سو طوالنی نیست و از سوی دیگر نگرش روی رد ملور و قخصصی
در آن مشاهده نمیشود .بخشی از این پژوهشرا دربارۀ ضرورت قریه و قدوین مواد
آموزشی بر پایة متون ادبی است .مریم رضاییزدی ( )1380در پژوهش خودر پس از
طرح خالصه ای از نظریات موافاان و مخالفانر استفاده از ادبیات را در زمینه آموزش
زبان و طباهبندی انواع ادبیر ده درس با ملتوای ادبی برای سطح پیشرفته طراحی کرده
که ساختار هر درس شامو مراحو پیش از خواندنر همزمان با خواندن و پس از
خواندن است .قمرکز این پژوهشر بیشتر بر طراحی ده درس با ملتوای ادبی با ق یه بر
مرارت خواندن است.
لیال بنفشه ( )1388در پژوهش خود قلت عنوان «بررسی میزان قأثیر قصهگویی و
قصهخوانی بر درک مطلب شنیداری» میزان قأثیر قصهگویی و قصهخوانی را بر ارقاای
درک شنیداریر براساس عمل رد بیست و چرار زبانآموز غیرایرانی بررسی و قبیین
کرده است که این پژوهش کامال جنبة عملیاقی دارد.
ی ی از پژوهشرای پیشین در زمینة آموزش زبان و ادبیاتر قلایق نای عالءالدین
( )1389قلت عنوان « قریه و قدوین متون خواندن با ق یه بر متون ادبی نثر معاصر برای
زبانآموزان غیرفارسیزبان سطح پیشرفته» است .نویسنده در این قلایق براساس
روی رد ارقباطی و با در نظر گرفتن سه مرحلة پیش از خواندنر همزمان با خواندن و
پس از خواندنر ده درس با استفاده از متون ادبی نثر معاصر از نوع داستان کوقاه طراحی
کرده است.
زهرا ساداتحسینی ( )1390در ادامة این سیر پژوهشی در قلایق خودر پس از ارائة
مباحثی در کاربردشناسی داستان در آموزش زبان دوم در یک کار میدانی میزان موفایت
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عواملی نظیر قناسب متن با سطح زبان آموزان و ارقباط با مرارقرای زبانی قوجه شده
است .در گام س ومر دستاوردهای پژوهش ارائه و فرضیة عملیاقی بودن کاربرد ادبیات
فارسی در آموزش زبان بر اساس روی ردهای علمی قأییدر و در نرایت انتخاب روی رد
ی پارچه برای ایجاد قوازن برتر در زمینة آموزش زبان فارسی بر بنیان ادبیات پیشنراد
شده است.
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دادههای داستانی در آموزش واژگان همآوا -همنویسه را بررسی میکند و نشان میدهد
که واژگان همآوا -همنویسه از اهمیت ویژهای برخوردار است و میقوان از ادبیات و
متون داستانی برای آموزش این واژهها استفاده کرد.
بخش دیگری از پژوهشرای مرقبط با این حوزه دربارۀ قبیین فرایند سادهسازی متون
ادبی و ماایسة متنرای اصیو با نمونههای سادهسازی شدۀ آن است .عطیه جوادیراد
( )1392در پایاننامة «بررسی شاخصرای سادهسازی متنهای کرن ادبی در آموزش زبان
فارسی به غیرفارسیزبانان :مطالعة موردی کلیله و دمنه»ر ضمن اشاره به شیوههای
سادهسازی متون ادبی و استفاده از آنرا در قریة مواد آموزشیر دو داستان از کلیله و دمنه
را از این دیدگاه بررسی کرده است .در این راستا نمونههای ساده شدۀ این دو داستان
براساس سه روی رد الف) گرایش به وفاداری به ملتوا و صورت متن اصلی ب)
گرایش به وفاداری به ملتوا و دست اری در صورت متن اصلی ج) گرایش به دست اری
در ملتوا و صورت متن اصلی بررسی شده است.
بررسی وضع موجود دربارۀ میزان و چگونگی استفاده از متون ادبی در درسنامههای
آموزش زبانر به مؤلفان و ملااان کمک شایانی میکند قا با آگاهی از نااط ضعف و
قوت درسنامهها در این زمینهر گامرایی را در جرت ارقاای فرایند قریه و قدوین مواد
آموزشی بردارند .در این راستار معصومه حای و سپیده عبدال ریمی ( )1395چگونگی و
میزان بررهگیری از متون ادبی را در درسنامههای آموزش زبان فارسی به
غیرفارسیزبانان بررسی کردهاند و اش الرای وارد برشیوۀ به کارگیری متون ادبی در این
درسنامهها را یادآور شدهاند که از جملة این اش االت میقوان به منتری نشدن
پرسشهای درک مطلب به بازقولید زبان قوسط زبانآموزانر عدم قاویت همة مرارقرا
در فعالیتهای طراحی شدهر مشخص نبودن مالکرای سطحبندی اشاره کرد.
مجید شمسالدیننژاد و امیرحسین مجیری فروشانی ( )1395نیز با قمرکز بر
داستانرای مثنوی معنویر راه اری کمی برای گزینش متون و واژگان مناسب برای
آموزش ادبیات فارسی به غیرفارسیزبانان ارائه کردهاند .براین اساسر ابتدا میزان
استابال بازنویسان و مخاطبان در بازنویسی داستانرای مثنوی معنوی بررسیر و سپس
نسبت واژگان بهکار رفته در متن بازنویسیر و واژگان بهکار رفته در متن اصیور قبیین و
با واژگان پرکاربرد فارسی امروز ماایسه شده است.
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 .3دورههاي کاربرد ادبیات در آموزش زبان
ناش ادبیات در آموزش زبان دومر قأیید شده است .در صد سال اخیر ناش ادبیات در
آموزش زبان دوم از مطالعات زیباییشناسی شاه ارهای ادبی به سمت استفاده از
قجربیات اصیو از زبان ماصد قغییر پیدا کرده است .از دیدی کلیر سه م تب ف ری
دربارۀ ادبیات در ملیطهای آموزشی قابو شناسایی است:
 .1آموزش شاه ارها (ادبیات عالی به مفروم شاه ارها)
 .2آموزش زبان (متن ادبی در جایگاه نمونة زبانی و ابزار)
 .3آموزش فرهنگ (ادبیات در جایگاه فرهنگ) (لیدی وت و کروزتر 2000ر به ناو از
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مررداد اصغرپور ماسوله و حسن ذوالفااری و دیگران ( )1396در پژوهشی به
سنجش رغبت فارسیآموزان غیرایرانی نسبت به ادبیات فارسی پرداختهاند .براساس
نتایجر زبان آموزان نسبت به استفاده از داستان کوقاه و رمان و قا حدی نمایشنامه در
متنهای آموزش زبان فارسی به فارسیآموزان غیرایرانی رغبت زیادی داشتهاند؛ اما
عالقة چندانی به استفاده از شعر نشان ندادهاند .همچنین آنرا مایو بودند بیشتر از
متنهای سادهسازیشدۀ ادبی استفاده کنند.
پیشینة قلایق گویای این است که در قعدادی از پژوهشرار میزان و چگونگی
بررهگیری از متون ادبی در درسنامههای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان
بررسیر و در برخی دیگر با ق یه بر مرارت خواندن و با قصد ارائة اطالعات فرهنگیر
دروسی با ملتوای ادبی طراحی شده است .هر چند این پژوهشرا بیشتر بر قریه و
قدوین مواد آموزشی متمرکز استر هیچ روی ردی را در آثارشان دنبال ن ردهاند .قازگی
و نوآوری این پژوهش در این است که برای نخستین بارر مجموعه روی ردهای آموزش
زبان بر بنیان ادبیات در ذیو دیدگاههای شش ملاق در این عرصهر جمعبندی و
قوصیفر و از این رهگذر سیزده روی رد در این حوزه معرفی شده است .همچنین با
انتخاب نمونههای ادبی مناسبر عملیاقی بودن کاربرد ادبیات فارسی در آموزش زبان
فارسی به غیرفارسیزبانان براساس این روی ردها قللیو و قأیید شده است .بر بنیان
پیشینة قلایق دربارۀ این مسئله قا کنون اثر مستالی نگاشته نشده است.
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 .4رویکردهاي آموزش زبان بر بنیان ادبیات فارسي
از جمله گامرای مؤثر در راستای استفاده دوباره از متون ادبی در برنامههای زبانیر قبیین
روی ردهای آموزش زبان بر بنیان ادبیات قوسط زبانشناسان کاربردی و منتادان ادبی
است .این قالشرا سبب شد که بتدریج ادبیات در جایگاه بخشی جداگانه و اختیاری در
کالسرای آموزش زبان للاظ نشود؛ بل ه به عنوان بخشی مرم و قأثیرگذار در کالسرای
آموزش زبان درنظر گرفته شود.
در اینجا جریان قاریخی روی ردهای آموزش زبان بر بنیان ادبیات در ذیو
دیدگاهرای شش ملاق در این عرصهر جمعبندی و معرفی شده و سپس نمونههایی از

Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:06 IRDT on Friday April 3rd 2020

44


پارادایم اول در دوران کالسیک ریشه دارد و از اواسط  1900میالدی شروع میشود.
با مروری برقاریخ آموزش زبان درمییابیم که ادبیات در این زمانر ناشی ملوری در
آموزش زبان ایفا میکرد« .در روش دستور -قرجمهر ادبیات بهعنوان عنصر مرکزی
حضوری پررنگ داشت؛ به این صورت که متون ادبی زبان ماصدر خواندهر و قرجمهر و
بهعنوان نمونههایی از نوشتة اصیو به منظور قبیین قواعد دستوری استفاده میشد» (داف
و مالیر  .)3 :1990قمرکز این شیوه قدریس بر صورت زبانر یادگیری قواعد دستوری و
واژهها بود و هیچ جذابیت ادبی یا ملتوایی نداشت.
پارادایم دومر که در مباحث سبکشناسی ریشه داردر بین دهه  1970قا  1980با ظرور
روی ردهای ارقباطی به وجود آمد .طرفداران این م تب معتادند کهر «ادبیات نباید به
صورت نادرست برای آموزش زبان استفاده شود و هدف زبانآموزان از خواندن متن
ادبیر باید این باشد که دریابند چگونه سامانه زبان (ساختارها و واژهها) برای ارقباطات
بهکار رفته است» (ویدوسون3ر  .)83 :1975از سوی دیگر از آنجا که خوانندههای متن ادبی
بیاندازه درگیر جستجوی معنا میشوندر این امر سبب ایجاد ویژگی انتاادی در
زبانآموزان میشود و این ویژگیر قوانایی قفسیر بلث است» (همان)84 :؛ به بیان دیگرر
ارزش متن ادبی در یادگیری زبان به این علت است که متن ادبی میقواند منبعی برای
افزایش قوانایی فراگیران برای کاربرد دانش زبانی در قفسیر مباحث باشد.
پارادایم سوم در دهه  1990در واکنش به قمرکز روی رد ارقباطی بر واحدهای متنی
و نیاز به آموزش آگاهی بینفرهنگی به وجود آمد (کرولیر  .)6 :2008در این ماطع زمانی
به ادبیات به عنوان گفتمان نگریسته شد و از متون ادبی در کنار دیگر متون به منظور
ارقاای آگاهی فرهنگی استفاده شد (هال4ر .)49 :2005
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متن مناسب آموزشی در هر سطلی میقواند روی رد آموزشی درونی داشته باشد؛ به
عنوان نمونه در نخستین متن ادبی در جلد اول کتاب آموزش نوین زبان فارسی شاهد
شعری با عنوان «بچههای جران»( )1از ملمود کیانوش هستیم .بر پایه این شعرر نخست
میقوان زنجیرهای از واژههای مرقبط به هم را به زبانآموز آموزش داد؛ مانند رنگرا:
«سرخ»ر «سیاه»ر «زرد»ر «سفید»؛ اعضای بدن انسان« :قلب»ر «چشم»ر «چرره»ر «گونه»؛
زمان« :امروز»ر «فردا»؛ طبیعت« :گلستان»ر «گو»ر «غنچه»ر «چشمه»؛ واژههای هممعنی:
«آرزو» و «امید» و یا ق رار هدفمند واژه در شعری  31کلمهای برای به خاطرسپاری
برتر« :بچه»  3بارر «جران»  4بارر «شما»  2بارر «است»  2بار و یا بررهگیری از همآوایی
واژهها برای قداعیسازی آوایی و بهخاطرسپاری برتر« :مرربان و جران»؛ «امید و سفید».
در بخش دستوری ساخت منادار مضاف و مضافالیهر موصوف و صفتر جمله سه
جزئی با مسند براساس این شعرر قابو آموزش است .در حوزه آموزش ساختر که به
انسجام و روایت متن ادبی قوجه میکندر این شعرر دو بخش معنایی دارد :بخش نخست
دارای  6ندا به بچهها و بخش دوم دارای دو گزاره خبری دارد که درک این دو بخش و
انسجام میان آنرا در درک معنای این متن مؤثر است و نیز ارقباط میان برخی از گزارهها
مانند «قلب امروز»ر «زنده از مرر»ر «چشم فردا»ر «روشن و چرره» به درک ساختار متن
کمک میکند.
در روی رد بیرونی به حوادث قاریخیر اجتماعی و سیاسی قوجه میشود که شالوده
متن را قش یو میدهد .درواقع روی رد بیرونی با ناش خواننده در قفسیر متن سروکار
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متون ادبی فارسی براساس این روی ردها قللیو و قبیین شده است .برای انتخاب
نمونهها از کتابرای آموزش نوین زبان فارسی استفاده شده است .شایان ذکر است در
انتخاب این کتابر مالکرایی نظیر طیف وسیع مخاطبانر پوشش کامو سطوح
زبان آموزی از مرحلة مادماقی قا پیشرفته و قدریس در مراکز معتبر آموزشی درنظر
گرفته شده است.
 4-1رویکردهاي دروني و بیروني :5ولک و وارن 6بین روی ردهای درونی و
بیرونی قفاوت قائو شدهاند .در روی رد درونیر قمرکز بر خود متن ادبی است و متون
در سطوح مختلفی نظیر واژگانیر دستوریر ساختاریر زیباشناسی بررسی میشود (ولک
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دارد در حالی که روی رد درونی به بعد زبانی متون ادبی قوجه میکند .از جمله مباحثی
که در روی رد بیرونی مورد قوجه قرار میگیردر میقوان به مسائو زندگینامهایر
قاریخیر روانشناسیر جامعهشناسیر فلسفی اشاره کرد (همان.)65 -66 :
در واقع روی رد بیرونی مناسب زبان آموزی است که مراحو ابتدایی آموزش زبان را
طی کرده است و اکنون قوانایی آگاهیرای پیرامتنی و برونمتنی را دارد؛ به عنوان مثال در
جلد سوم کتاب آموزش نوین زبان فارسی (سطح میانی  )1شعری از ملک الشعرای برار با
عنوان «پند ساعت»( )2آمده است .نخست میقوان براساس این متن به برخی ابعاد فلسفی و
ف ری این شعر پرداخت؛ مانند اصالت زمان حال و عدم بودن زمان گذشتهر عملگرایی
فردی و اجتماعی و آینده نگری .در بعد قاریخیر این متن نگرش جامعه ایران را در دهة
 30بیان میکند .جامعة ایرانی اساساً نگرشی پیشینیر قاریخی و سنّتی دارد و برار در
جایگاه مصللی اجتماعیر پیشرفت جامعة ایرانی را در قغییر نگرش از گذشته بهسوی
آینده و عملگرایی در زمان حال می داند و این ه جامعه از غمگرایی و بی اری بهسوی
سرزندگی و عملگرایی حرکت کند .در بعد زیباشناسی هم شاعر برای قبیین مفروم اصالت
حال و آیندهگرایی از ابزار «ساعت» برره برده است که قمثیلی بسیار دقیق برای مفروم
مورد نظرش است و نیز شروع شعر با نامآوای «قکقک» نیز قوجه و هوشیاری مخاطب را
جلب میکند.
 4-2رویکردهاي سبکشناسي 7و نقد ادبي :8مالی ( )1989یک دستهبندی کلی از
هدف آموزش ادبیات ارائه میکند که عبارت است از:
الف) مطالعة ادبیات در جایگاه ملصول فرهنگی
ب) استفاده از ادبیات در جایگاه منبعی برای یادگیری زبان.
مالی در ادامه یادآور میشود که شاخة اول این دستهبندی در دو روی رد ناد ادبی و
سبکشناسی قابو بررسی است .در روی رد ناد ادبیر که مستلزم سطح پیشرفتهای از
قوانش زبانی و آشنایی با ماوالت ادبی است بر ویژگیرای ادبی متن قمرکز میشود؛ اما
هدف در روی رد سبکشناسیر قسلط زبانآموزان بر مرارقرای زبانی است که این امر با
درک متن با ق یه بر قشابراتر هنجارگریزیرار برجستهسازی و  ...انجام میشود .در
صورقی که شاخة دوم را در اولویت قرار دهیمر ادبیات به عنوان منبعی در کنار منابع
دیگر با هدف پیشرفت و ارقاای یادگیری زبان قرار میگیرد که قمرکز اصلی در آن
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در بخش مطالعة ادبیات در جایگاه ملصول فرهنگی میقوانیم رباعی از خیام را
مثال بزنیم که در جلد پنجم مجموعة آموزش نوین زبان فارسی در اثنای متنی از عباس
اقبال آشتیانی آمده است .از رهگذر این رباعی میقوان براساس روی ردهای مختلف
ناد ادبی مانند روانشناسیر جامعهشناسیر ساختارگراییر ادبیات قطبیای و  ...این متن را
بررسی کرد و آموزش داد؛ مثالً شناسایی برخی از آیات و احادیث اسالمیر که چنین
مفرومی را بیان میکند از دید نظریة فرانسوی ادبیات قطبیای قابو ماایسه و قللیو
است.
در بخش آموزش زبان بر پایة سبکشناسی و با هدف آموزش مرارقرای زبانیر
میقوان در سطح واژگانی به گونة ادبی فعو نری «م ن» اشاره کرد .همچنین در سطح
نلویر کاربرد «هیچ» در جمله با فعو منفی و در سطح بالغیر آرایههایی همچون قضاد
«دیر فردا» و شبه اشتااق «فردا و فریاد» را آموزش داد.
 4-3رویکردهاي زباني ،فرهنگي و رشد شخصي :کارقر و النگ )1991( 9با
درنظرگرفتن دالیو آموزش ادبیات و اهداف فراگیرانر سه الگو را برای گنجاندن ادبیات
در برنامههای آموزش زبان ارائه کردهاند:
 4-3-1الگو فرهنگي :10در این الگور ادبیات به عنوان ابزار انتاال مفاهیم فرهنگی
درنظر گرفته میشود .استفاده از این الگو در آموزشر فراگیران را قادر میسازد که
فرهنگ و ایدئولوژیرای متفاوت با فرهنگ خود را طی زمانرا و م انرای مختلف بفرمند
و درک کنند .این الگور بیشتر معلمملور است.
 4-3-2الگو زباني :11در این الگور متن ادبی به عنوان منبعی از ویژگیرای زبانی در
بافترای مختلف درنظر گرفته میشود .از دالیو اصلی کاربرد الگو زبانی در آموزش متن
ادبی این است که فراگیران با هدف افزایش آگاهی زبانی در معرض کاربردهای
گوناگونتر و خالقتر زبان قرار بگیرند .در واقع روی رد زبانملورر روشرا و شیوههایی
را دربرمیگیرد که بیشتر مستلزم خواندن خود متن ادبی است .این الگور بیشتر
فراگیرملور و فعالیتملور است.
 4-3-3الگو رشد شخصي :12این الگو به قجربة شخصی به عنوان وسیلهای اهمیت
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شاخة بر این است که فراگیران با متن و با ی دیگر قعامو داشته باشند (مالیر -11 :1989

(کارقر و النگر .)2 -9 :1991

در اینجا سه روی رد زبانیر فرهنگی و رشد شخصی النگ و کارقر را بر بنیان شعر
«زبان نگاه»( )4هوشنگ ابتراج در پایان جلد پنجم آموزش نوین زبان فارسی (سطح
پیشرفته) به اجمال بررسی میکنیم:
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رویکرد زباني
شعر «زبان نگاه» از بعد آموزش اجزای زبان مانند واژههار اصطالحاتر قرکیبها و
ساختار جمالتر کارایی زیادی دارد .با کمک این شعر از یک سو میقوان از روشرای
مختلف نظیر قداعی سازی (نظرر گوشر نگاهر لبر زبانر چشمر دل)ر قوجه به مترادفرا
«خلوت و نرانر فردوس و برشت» و متضادها «سایه و فروغر عاو و عشق» برای
آموزش واژهها استفاده کرد .از سوی دیگرر قرکیبسازی در شعر ابتراج الگوی مناسبی
برای درک و آموزش این بخش مرم از زبان فارسی بویژه در مرحلة پیشرفته است .نوع
قرکیبرای استعاری و قشبیری این شعر باعث میشود زبانآموز برای درک آنها قأمو و
درنگ بیشتری کند و این فرایند به او کمک میکند قا هنگامی که به قرکیبرای زبان خبر
بازمیگردد بسرعت آنرا را دریابد؛ قرکیباقی نظیر «لب خاموش»ر «زبان من و قو»ر «قصة
فردوس» ر «نامة عشق»ر «فروغ مه و مرر».
جملهر واحد معنا در زبان است که به ساخت بزرگقری متعلق نیست؛ بنابراین
یادگیری و ساخت جملهر اساس زبانآموزی را ش و میدهد .در شعر ابتراج از سویی
شاهد ق رار ی ی از پرکاربردقرین ساخترای جمالت زبان فارسی هستیم که آن جملة
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میدهد که زبانآموزان در فرایند یادگیری از آن استفاده میکنند .در الگوی رشد
شخصیر ادبیات به عنوان ابزار بررهگیری از قجربیاتر احساسات و عااید درنظر گرفتهر
و مشارکت فعاالنهقر زبانآموزانر هم از نظر ذهنی و هم از نظر عاطفی را در فرایند
یادگیری سبب میشود .در این راستار معلم با هدف ایجاد لذت و رضایت عمیق در
زبانآموزان به آنرا کمک میکند که در خواندن متن ادبی درگیر شوند و با روشرای
مستاو خاص خودشان به ش و نظاممند وارد متن شوند و از آن لذت ببرند .این الگو
بیشتر فراگیرملور است و هدف آن انگیزه دادن به فراگیران برای خواندن متن از طریق
ایجاد پیوند بین موضوعات مطرح شده در متن ادبی با قجربیات شخصی فراگیر است

رویکردهاي آموزش زبان فارسي بر پایۀ ادبیات فارسي

رویکرد فرهنگي
درونمایة اصلی شعر ابتراج «عشق» است .مفروم عشق از جمله مفاهیم جرانشمول در
طول حیات بشری است که هر انسانی بهگونهای آن را قجربه کرده است؛ حال این
عشق میقواند نسبت به انسانی مانند مادرر پدرر معشوقر فرزند و یا رهبری و الگو باشد
و یا نسبت به عناصری از طبیعت مانند خورشیدر شبر گور دریا و یا حتی مفاهیم
انتزاعی مانند آزادی و یا معشوق ازلی .بنابراین عشق میقواند موضوع جذّابی برای
زبانآموزان باشد که احساسات و اندیشة آنرا را برمیانگیزد قا در پی درک معنا و قولید
مفاهیمی در این موضوع باشند.
در واقع عشق در جایگاه ی ی از اصلیقرین درونمایههای ادبیات فارسیر بنمایة
نگاه عاشاانه را در فرهنگ ایرانی ساخته است؛ بنابراین عشق را میقوان از ویژگیرای
قاریخی ایرانیان برشمرد .در این غزلر صدای سایهر صدای عشق ایرانی است؛ عشای
پاکر حایای و خاموش؛ لذا زبانآموز از رهگذر این متنر میقواند به جران درون
ایرانیان وارد شود و عشق را از دیدگاه ایرانیان بنگرد؛ دیدی جذّاب و انسانی.
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رویکرد رشد شخصي
هر چادر متن آموزشی بتواند زبانآموز را بیشتر همراه خود کند و به عبارقی مفرومی را
بیان کند که زبان آموز بتواند با آن ارقباط برقرار کندر آن را شخصیسازی کند از بازدهی
برتری در آموزش برخوردار خواهد بود .شگردهای روایی و داستانپردازی در این شعرر
قوجه خواننده را از همان آغاز به خود معطوف میدارد« .سخنگفتن با لبِ خاموش»
زبانآموز را با قناقضی روبهرو میسازد که او را به قف ّر وامیدارد و سعی میکند به
دنیای شعر و زبان شاعر داخو شود و آن را بفرمد.
درک مفروم «زبان نگاه»ر که از یکسو هر کسی آن را قجربه کرده و از سویی
قرکیبی استعاری استر فارسیآموز سطح پیشرفته را وامیدارد که به صورت عمیاتر در
شعر قأمور و برای درک متنر آن را شخصیسازی کند و از دریچة قجربیات و
احساسات خود به شعر بنگرد و آن را درک کند؛ به عبارت دیگر زبانآموز در این شعرر
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سه جزئی با مسند است (نراد  +مسند  +است) و از سوی دیگر شاهد جملههای ربطی
و شرطی هستیم که برای سطح پیشرفته مناسبتر است.
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خود را در جایگاه شاعر قرار میدهد و قجربههای خود را بر عبارقرای شعر سوار
میکند.
 4-4رویکردهاي یکپارچه :13از دهة اول قرن بیستوی مر شاهد قالشرای زیادی
در راستای استفاده قلفیای از روشرای مختلف به منظور آسان بودن استفاده از متن ادبی
به عنوان ابزاری در آموزش زبان هستیم .پژوهشگرانی نظیر قیموسن14ر ساویدو 15و...
روی ردهای ی پارچة مختلفی را برای استفاده از متن ادبی در آموزش زبان براساس
مطالعات قجربی ارائه کردهاند؛ به عنوان نمونهر قیموسن ( )2001شیوهای ی پارچه برای
آموزش ادبیات پیشنراد کرد که دربرگیرندۀ شیوۀ زبانبنیان و سبکشناسی بود (قیموسنر
 .)272 :2001ساویدو( )2004نیز موارد ذیو را به قرقیب به عنوان مراحو الگو ی پارچهاش
ارائه کرد:
الف) آمادهسازی و پیشبینی :این مرحله بر قبیین قجربیات واقعی زبانآموزان از
بافت متن داللت دارد.
ب) قمرکز :در این مرحلهر زبانآموزانر متن را با شنیدن یا خواندن و قوجه به
ملتوای خاص آن قجربه میکنند.
ج) واکنش اولیه :زبانآموزان به صورت نوشتاری یا گفتاریر واکنش اولیة خود را
نسبت به متن نشان میدهند.
د) درک سطح اول معنا با کمک خواندن دقیق متن
ه) درک سطح دوم معنا :در این مرحلهر پیام متن بر اساس ساختار کلی متن و
کاربردهای خاص زبان نظیر آهنگر قخیور انتخاب واژگان درک میشود.
و) قفسیر شخصی :گام نرایی در این الگور افزایش درک و لذت حاصو از خواندن
متن ادبی به کمک ایجاد پیوند میان متن ادبی با قجربه شخصی زبانآموزان است
(ساویدور)4 :2004؛ به عنوان مثال در جلد پنجم کتاب در درس اولر شعر «یک خط در
میان»( )5از قیصر امینپور آمده است .مرحلة نخست همان آمادهسازی زبانآموزان برای
ورود به متن است که این آمادهسازی میقواند به صورت طرح مسائلی مرقبط با
مضمون اصلی شعر باشد که مدرس براساس قجربیات شخصی زبانآموزان از ایشان
می پرسد؛ سؤالی نظیر این ه آیا قاکنون برای شما پیش آمده است که در اوج ناراحتی و
ناامیدیر خبری شادی بخش و امیدآفرین شنیده باشید و یا بالع س .مرحلة دومر که
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شامو شنیدن و یا خواندن زبانآموزان استر واکنشی درونی برای آنرا پدید میآورد که
در مراحو بعد قابو ارزیابی است .مرحلة سوم طرح پرسشهای مستایم از شعر و
جمعبندی واکنشرای ایجابی و یا سلبی زبانآموزان است؛ مانند موافق بودن با مضمون
شعر؛ یعنی آمیخته بودن زندگی با شادی و غم و مخالف بودن با برقری دادن گریه بر
لبخند .مرحلة چرارم شامو درک معنای سطلی متن میشود؛ درک اصطالحاقی نظیر
«یک خط درمیان» و «پشت سر هم رفتن».
در مرحلة پنجمر که شامو درک سطح عمیاتری از معنا میشود؛ به عنوان نمونه
زبانآموز درمییابد که شاعرر زندگی انسان را به چرار فصو قاسیم میکند که برارر
دوران کودکی؛ قابستانر دوران جوانی؛ پاییزر دوران بزرگسالی و زمستانر دوران
کرنسالی آن است و این در حالی است که واحد قاسیمبندی کتاب همر همان فصو
است و سرانجام در مرحلة پایانیر زبان آموز قجربة شاعر را از این شعر با قجربیات
شخصی خود پیوند می زند و قأثیرگذاری مثبت گریه و خنده را بر اساس قجربیات
شخصی خود بیان میکند و به نوعی التذاذ ادبی و عاطفی میرسد.
 4-5رویکردهايتحلیل فردي 16و تحلیل سبکشناسي :17لیما )2005( 18با پیروی از
طباهبندی کارقر و النگر دو روی رد قللیو فردی و قللیو سبکشناسی را ارائه میکند.
قللیو فردی بر واکنش همزمان خواننده نسبت به متن ادبی و رمزگشایی و پیوند آن با
قجربة شخصی قمرکز دارد؛ اما قللیو سبکشناسیر ساختار زبانی متن را میکاود و
نشان می دهد که چطور مفرومی که متن قصد الاای آن را داردر بیانر و چگونه معنا
ساخته میشود (لیمار .)5 :2005
()6
در روی رد قللیو فردی بر اساس شعر پایانی جلد دوم با عنوان «آبی بیپایان»
میقوان بالفاصله پس از پایان شعر از رهگذر پرسشهایی نظیر این ه «دوست دارید
برای مسافرت به دریا بروید یا جنگو یا کویر؟»ر «آیا شما هم مانند شاعر دریا را دوست
دارید؟» به پاسخرای فردی زبانآموزان با قوجه به قجربه و یا ملوّ زندگی آنان دست
یافت .پس از آن از زبانآموزان خواست که دوباره شعر را بخوانند و قشخیص دهند که
آیا شاعرر دریا را در روز دوست دارد یا در شب و سرانجام از آنرا بخواهیم قجربة خود
را از نگاه به دریا در روز و یا شب بیان کنند.
قللیو سبکشناسی در چگونگی قبدیو معنا به عبارقرای زبانی کارکرد مرمی دارد؛

 4-6رویکردهاي ششگانه ون)2009( 19
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 4-6-1رویکرد نقد نوین :20در این روی ردر معنای صلیح متن ادبی از طریق خواندن
دقیق و قللیو عناصر صوری و درونی متن همچون قافیهر ردیفر قخیو و درونمایه
کشف می شود .در این روی ردر خواننده برای دریافت معنای متن به شاخصههایی
همچون ماصود نویسندهر پیشینة قاریخیر اجتماعی و سیاسی متن و نیز واکنش و دانش
خویش نسبت به متن قوجه نمیکند .کاربرد ناد نوین به علت این ه ارقباط متن با
قجربیات خواننده و قأثیرات قاریخی و جامعهشناسی زبان را درنظر نمیگیردر لذت
کمی را برای فراگیران ایجاد میکند (ونر .)3 :2009
در صورقی که بخواهیم متن ادبی را براساس این روی رد آموزش دهیمر این دو بیت
از مثنوی معنوی موالنا در جلد چرارم کتاب را به عنوان نمونه مطرح میکنیم:
ای برادر قو همان اندیشهای

مابای خود استخوان و ریشهای

گر گو است اندیشه قو گلشنی

ور بود خاری قو هیمه گلخنی

در این دو بیت دو قشبیه به کار رفته است :اندیشة نیک همچون گلی است که
صاحب آن را چون گلشن میکند و اندیشة بد به مثابة خاری است که صاحب خود را
در جایگاه خار و خاشاک قرار میدهد و این دو قشبیه صرفاً در خدمت قبیین این است
که آدمی چیزی جز اندیشه نیست .بنا به روی رد ناد نوینر جوالنگاهی برای برداشترای
خواننده باقی نمیماند؛ مانند پاسخ به پرسشهایی از این دست که فواید انسانی که
چون گلستان باشد برای دیگران چیست؛ بوی خوش گو و برندگی خار چه اندیشه-
هایی را در ذهن شما متداعی میکند؟
 4-6-2رویکرد ساختارگرایي :21در این روی ردر همانند ناد نوین بر عینینگری
در بررسی متون ادبیر قأکیدر و ناش خواننده و پاسخرای شخصی او نادیده گرفته
میشود .در این روی رد بر جنبههای ساختاری و صوری متن قمرکزر و فرایندها و
ساختارهایی برجسته میشود که در ساختن معنا بهکار رفته است؛ به بیان دیگرر
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بنابراین بر پایة همین شعر پیشینر نخست از زبانآموزان میخواهیم که عبارت «دریا
زیبا است» را به صورقرای زبانی مختلف بنویسند و بعد به واسطة شعر نشان میدهیم
ک ه چگونه صفات پسندیده و نگرش مثبت به هر چیز با اضافه کردن «بهبه» به آغاز یک
جمله بیان میشود« :به به قو دریایی!».
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ساختارگرایی فاط به ارقباطات صوری و م انی ی نظیر ارقباطات روایی متن قوجه
میکند و با برقراری ارقباط بین اثر با ساختار کلی آنر متن ادبی را بیشتر از روی رد ناد
نوین قابو دستیابی میسازد (ونر )4 :2009؛ به عنوان نمونه براساس ح ایترایی از
برارستان جامی( )7در جلد پنجم کتابر شیوۀ پدیدآمدن طنز را بر پایة عناصر زبانی برای
زبانآموزان قشریح میکنیم؛ بدین قرقیب که نخست در متن پرسشی صریح یا پنران
مطرح می شود که پاسخ پرسشر خالف انتظار خواننده است؛ مانند پرسشی که از طبیبی
میشود که «چرا هرگاه که به گورستان رسیدیر ردا در سر کشیدی» و پاسخ اور که
خالف انتظار است« :از مردگان این گورستان شرم میدارمر بر هر که میگذرم ضربت
من خورده است و در هر که مینگرم از شربت من خورده».
 4-6-3رویکرد سبکشناسي :22در این روی ردر زبانآموزان قشویق میشوند که از
دانش زبانی خود در راستای رسیدن به قفسیری از متون استفاده کنند .همچنین فراگیران
با انواع سیاقرا -روشرای مختلفی که زبان در گروههای اجتماعی و م انرای مختلف
بهکار میرود -آشنا می شوند و به این قرقیب قفاوقرای زبان ادبی و غیرادبی را باز
می شناسند و از روشرای گوناگون کاربرد زبان برای دستیابی به اهداف مختلف آگاه
می شوند .استفاده از این روی رد بدون راهنمایی مدرس ام انپذیر نیست (ونر -5 :2009
 .)4برخی از ن اقی که دربارۀ شعر «زبان نگاه» هوشنگ ابتراج مطرح شدر بر این
روی رد ناظر است.
 4-6-4رویکرد واکنش خواننده :23در این روی رد فرایندملورر زبانآموزان با
استفاده از قجربیات و احساسات و اف ارشانر قفسیر شخصی خود را از متن ادبی ارائه
میکنند که این امر در نتیجة قعامو خواننده با متن ادبی صورت میپذیرد؛ به بیان دیگرر
خوانندگان مختلف براساس عالیق و قجربیات منلصر به فردشان به وقایع متن ادبیر
واکنشرای متفاوقی نشان میدهند .بر این اساس با فعالسازی دانش پیشین و
شخصیسازی قجربة یادگیریر فراگیران به مشارکانی فعال و با انگیزه در فرایند
یادگیری قبدیو میشوند (ونر .)5-6 :2009
شعر «دو کاج»( )8از ملمدجواد ملبت نمونة خوبی برای آموزش بر بنیان این
روی رد است .این شعرر که دارای دو پایان متفاوت استر ام ان قعمیمسازی و
اظرارنظر زبانآموز را فراهم میسازد و بدین قرقیب زبانآموز میقواند با قعمیمسازی
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قجربیات خود با موضوع این داستانر برداشترای متناسب با عالیق و سالیاش را مطرح
کند .او میقواند قبیین کند که چگونه کمک به دیگران میقواند باعث حیات فرد و
جامعه شود و بیمسئولیتی نسبت به دیگر افراد اجتماع در نرایت به زیان وی منتری
شود.
 4-6-5رویکرد زبانبنیان :24این روی ردر مانند روی رد سبکشناسی بر ارقاای
آگاهی زبانی قأکید میکند؛ اما قابو دستیابیقر از روی رد سبکشناسی است .در روی رد
زبانملور از مجموعة گونهگونی از فعالیترای زبانیر نظیر بارش ف ریر خالصه کردنر
طرح داستانر بازنویسی پایان داستانر بندش و  ...استفاده میشود .در این راستار وظیفة
معلم در اختیار گذاشتن قفسیری از متن نیست؛ بل ه معرفی و قوضیح اصطالحات
قخصصی است قا فرایند کالسی بهطور مناسب پیش برود و در ضمن آن استاالل
فراگیران قوسعه یابد (ونر )7 :2009؛ به عنوان نمونه در جلد سومر داستان «فیو و
خرگوش»( )9از کلیه و دمنه بازنویسی شده که پیشبینی پایان آن به عردۀ خواننده
گذاشته شده است .حال این پایان میقواند براساس اصو داستان باشد که معلم در
کالس برای زبان آموزان به صورت شفاهی بیان کرده است و یا پایان خالق باشد و یا
در جلد پنجم در داستان «حاقم طایی» طرح پرسشهایی مانند قعیین طرح داستانر
شخصیتهار م انرار زمانرا و حادثهها میقواند در خدمت این روی رد باشد.
 4-6-6رویکرد دانش انتقادي :25این روی رد در مطالعات انتاادی زبان و
جامعه شناسی آموزش ریشه دارد .از جمله اهداف این روی ردر ارقاای آگاهی انتاادی
فراگیران نسبت به چگونگی ارقباط متن با مسائو هویتر فرهنگر قدرت اجتماعیر
جنسیت و  ...است؛ به عبارت دیگرر این روی ردر فراگیران را نسبت به دالیو
اجتماعی -فرهنگی ورای متن و انتخاب و کاربرد قنوعات زبانی خاص آگاهتر میکند.
مدرسی که از روی رد دانش انتاادی استفاده میکند از یکسو باید آرای جرانی و
قجربیات اجتماعی فراگیران را در نظر بگیرد و با نگرشی باز به فرهنگرای دیگر نگاه
کند و از سوی دیگر در انتخاب متن بسیار دقت کند قا حس امنیت فراگیران
قلت الشعاع قرار نگیرد و این امر به کاهش مشارکت آنرا در کالس منجر نشود (ونر
)7 -8 :2009؛ به عنوان نمونه در متن «نوروز»( )10از علی شریعتی در جلد پنجم کتاب
ی ی از موضوعات اصلیر اهمیت سنت در پایداری هر ملت قاریخی است؛ بر این
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 .5نتیجهگیري
در این مااله سعی شد که از یکسو روی ردهای علمی آموزش زبان بر پایة ادبیات در
ذیو دیدگاههای شش نظریهپرداز جمعبندی و معرفی شود و از سوی دیگر براساس
ویژگیرای نظری هر روی ردر نمونههایی از بهکارگیری متون ادبی در مجموعة کتابرای
آموزش نوین زبان فارسی قللیو و قبیین شود قا عملیاقی بودن کاربرد ادبیات فارسی در
آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان بر اساس روی ردهای علمی قأیید شود .شایان
ذک ر است که هدف استفاده از همة این روی ردهار آموزش زبان است؛ نه آموزش
ادبیات؛ به بیان دیگر الزم است قوجه اصلی در استفاده از قمام این روی ردها این باشد
که فراگیران با هدف یادگیری زبان با متن و با ی دیگر قعامو برقرار کنند؛ بنابراین نباید
هنگام استفاده از متون ادبی در زمینة آموزش زبان بهسوی مطالعة جزئی و خستهکنندۀ
این متون با هدف قبیین فرایندهای ادبی پیش برویم.
پس از بررسی نمونههای ادبی این نتیجه بهدست آمد که از میان روی رهای آموزش
زبان مبتنی بر ادبیاتر روی ردهای بیرونیر ناد ادبی و دانش انتاادی برای زبانآموزانی
مناسب است که مراحو ابتدایی آموزش زبان را طی کرده و قوانایی استفاده از آگاهیرای
پیرامتنی و برونمتنی را بهدست آورده باشند .در روی ردهای رشد شخصیر قللیو
فردیر واکنش خواننده و فرهنگیر متون ادبی با فعالیترای ارقباطی پیوند قنگاقنگی دارد
و با بررهگیری از قجربه شخصی فراگیرانر سبب جلب مشارکت و افزایش انگیزه آنرا
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اساس ارائة برخی اطالعات به فارسیآموزان در خوانش انتاادی آن مؤثر است؛ مثال
بگوییم که این متن در جامعهای قولید شده که از نظر نویسنده دچار نوعی از
خودبیگانگی فرهنگی شده و کاربرد قرکیبرای ادبی مانند «قیغ بیرحم زمان»ر «درۀ
هولناک قاریخ»ر «قرنرای قری»ر «جالد زمان»ر «چررۀ مادس سنت» حاصو آسیبشناسی
جامعهای است که گذر زمان باعث فراموشی سنترای آن میشود و ضروری مینماید
سنترا با چررهای نیک نمایانده شود .پس از ارائة برخی از اطالعات پیرامتنیر میقوان
ق الیفی را به فارسی آموزان داد که خوانش آنرا را نسبت به متن انتاادیقر کند؛ مانند
این ه متنی براساس نگاه نویسندهای قجددگرا و یا جامعهای دچار سنتگرایی افراطی
بنویسند و یا همسویی م تن مورد نظر با اوضاع اجتماعی جامعة خود را شرح دهند و یا
نگرش انتاادی خویش را نسبت به دیدگاههای نویسنده بیان کنند.

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،16شماره ،63بهار 1398

56
56

پينوشتها

1. Duff & Malley
2. Carroli
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5. Intrinsic and extrinsic approaches
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7. Stylistic approach
8. Critical literary approach
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13. Integrative approach
14. Timucin
15. Savvidou
16. Intuitive analysis
17. stylistics analysis
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میشود و اما در روی ردهای درونیر زبانملورر سبکشناسیر ساختارگرایی و ناد نوین
قمرکز بر خود متن ادبی است با این قفاوت که روی ردهای ناد نوین و ساختارگرایی با
قأکید بیش از اندازه بر عناصر صوری و جنبههای م انی ی متن ادبیر گاه سبب کاهش
التذاذ ادبی و انگیزه خواندن در فراگیران میشوند؛ ولی در روی ردهای سبکشناسی و
زبان ملورر متن ادبی نسبت به این دو روی رد آسانتر قابو دستیابی است .در روی رد
سبک شناسیر ماایسه قفاوقرای زبان ادبی و غیرادبی و کشف زیباییرای زبان ادبی؛ البته
با راهنمایی مدرس سبب ارقاای آگاهی زبانی و لذت ادبی میشود .در این میان روی رد
زبانملورر روشرایی را در ارقباط با متون ادبی ارائه میکند که قابو دسترستر است و نه
قنرا برای فراگیران پیشرفته بل ه برای عموم فراگیران از سطوح مادماقی قا میانی قابو
استفاده است.
ن تة مرم دیگر این است که از یکسو همة این روی ردها برای همه نوع متون ادبی
مناسب نیستند و از سوی دیگر مدرس میقواند با قوجه به وضعیت فراگیران خود از
روی ردهای مختلف به قناسب استفاده کند؛ بنابراین بهنظر میرسد انتخاب روی ردهای
ی پارچه (قلفیای از چند روی رد متناسب) قوسط مدرسانر قعادل و قوازن برتری را در
زمینه قدریس ایجاد میکند و فضای کالس را بهسوی مسیری فراگیرملورر فعالیت-
ملور و فرایند ملور سوق میدهد.
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بچاااههاااای پااااکدل!

بچااااههااااای مرربااااان!

چشاامههااای زناادگی!

روشااانیهاااای جراااان!

غنچاااااههاااااای آرزو!

در گلسااااااتان امیااااااد!

ساارخگونااه یااا ساایاه!

زردگوناااه یاااا سااافید!

قلاااب اماااروز جراااانر

زنااده از مراار شماساات؛

چشاام فااردای جرااان

روشن از چرار شماسات.
(آموزش نوین زبان فارسیر ج1ر )62

(« )2پند ساعت» از ملکالشعرای برار
قک قک ساعت چه گویاد؟ گاوش دار!

گویدت بیدار بااش ای هوشایار!

از قااانآساااایی و بی ااااری بتااارس!

هم مشو یک ثانیه غافو ز درس!

عارباااک آهساااته پنااادت مااایدهاااد

پند شیرینقر ز قنادت مایدهاد
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گویاادت :جانااا! گذشااته درگذشاات

هیچ عاقو گرد بگذشته نگشات
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(آموزش نوین زبان فارسیر ج3ر )61
( )3رباعی از خیام
از دی که گذشتر هیچ از او یاد م ان!

فاردا کااه نیامااده اساتر فریاااد م اان!

بااار ناماااده و گذشاااته بنیاااد م ااان!

حالی خوش باش و عمر بر باد م ان!
(آموزش نوین زبان فارسیر ج5ر )19

( )4شعر «زبان نگاه» از هوشنگ ابتراج(سایه)
نشود فاش کسی آنچه میان من و قوست

قااا اشااارات نظاار نامااهرسااان ماان و قوس ات

گوش کن! با لب خاموش سخن میگاویم

پاسخم گو به نگاهی که زبان مان و قوسات

روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندیاد

حالیا چشم جراانی نگاران مان و قوسات

گرچه در خلوت راز دل ما کاس نرساید

همه جا زمزمة عشاق نراان مان و قوسات

این همه قصة فردوس و قمناای برشات

گفتوگویی و خیالی ز جراان مان و قوسات

ناش ماا گاو ننگارناد باه دیباچاة عااو

هر کجا نامة عشق است نشان من وقوسات
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18. Lima
19. Van
20. New Criticism
21. Structuralism
22. Stylistic approach
23. Reader-Response approach
24. Language-Based approach
25. Critical Literacy

(آموزش نوین زبان فارسیر ج5ر )104
( )5شعر «یک خط در میان» از قیصر امینپور
در کتااااب چرا اار فصاااو زنااادگی

صفله ها پشت سرهم مای روناد

هر یک از این صفله ها یک للظه اند

للظهها با شادی و غم مایروناد

آفتاااب و ماااه یااک خااط در میااان

گاااه پیاادار گاااه پنرااان ماایشااوند

شادی و غام نیاز هار یاک للظاهای

بر سر این سفره مرمان می شاوند

گاااه اوج خناادۀ مااا گریااه اساات

گاهر اوج گریاة ماا خناده اسات

گریاااه دل را آبیااااری مااایکناااد

خنده یعنی این ه دلرا زنده اسات

زندگی قرکیب شاادی باا غام اسات

دوست می دارم من این پیوناد را

اگرچه میگویناد شاادی برتار اسات

دوساات دارم گریااه بااا لبخنااد را
(آموزش نوین زبان فارسیر ج5ر )17
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( )6شعر «آبی بیپایان» از جعفر ابراهیمی
آبی و شادابی؛
بسیار زیبایی؛
بهبه قو دریایی!
من در خیال خودر
وقتی که بیداریر
با قایای زیبار
پرموج و بیتابی.
سوی قو میآیمر
آرام و خاموشی؛
سوی قو ای دریا!
وقتی که در خوابی
پس باز کن در خودر
جایی برای من
دریای بیپایان!
ای آبی روشن!
( آموزش نوین زبان فارسیر )140/2 :1394
( )7ح ایتی از «برارستان» جامی
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سایه! ز آقش دۀ ماست فروغ ماه و مرار

وه از این آقش روشن که به جان من و قوسات!
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ساااااالیان درازر رهگاااااذران

آن دو را چون دو دوستر میدیدند

روزی از روزهاااای پااااییزی

زیاااار رگبااااار و قازیانااااة باااااد

ی ی از کاجرا باه خاود لرزیاد

خاام شااد و روی دیگااری افتاااد

گفاات ای آشاانا باابخش ماارا

خااوب در حااال ماان قأمّااو کاان

ریشههایم ز خاک بیرون اسات

چناااد روزی مااارا قلماااو کااان

کاج همساایه گفات باا قنادی

ماااااردم آزار از قاااااو بیااااازارم

دور شور دست از سارم باردار

مااان کجاااا طاقااات قاااو را دارم؟

بیناااوا را ساااپس ق اااانی داد

یااار باایرحاام و باای ملباات او

سیم ها پاره گشت و کاج افتااد

باار زمااین ناااش بساات قاماات او

مرکااز ارقباااطر دیااد آن روز

انتااااال پیاااامر مم ااان نیسااات

گشت عازمر گاروه پایجاویی

قا ببیناد کاه عیاب کاار از چیسات

سیمبانان پاس از مرمات سایم

راه ق ااارار بااار خطااار بساااتند
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( آموزش نوین زبان فارسیر ) 100 /4 :1394
( )9داستان «فیو و خرگوش»
فیلرا به کشور خرگوشرا حمله کردند و بسیاری از خرگوشرا در زیر پاهایشان مردند .رئیس فیلرا به
خرگوشرا گفت« :شما نباید در اینجا بمانید و از آب چشمه بنوشید .شما باید به کشور دیگری بروید».
خرگوشرا ناامید و غمگین بودند .در این بین خرگوش کوچ ی گفت(.......... :آموزش نوین زبان
فارسیر .)14/3 :1394
( )10متن «نوروز» از علی شریعتی (آموزش نوین زبان فارسیر )97/5 :1394

منابع
اصغرپور ماسولهر مررداد و ذوالفااریر حسن و دیگران؛ «سنجش رغبت فارسیآموزان
غیرایرانی به ادبیات فارسی»؛ پژوهشنامۀ آموزش زبان فارسي به غیرفارسيزبانانر س
ششمر ش دوم (پیاپی )14ر پاییز و زمستان 1396ر ص .101-116
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طبیبی را دیدند که هر گاه به گورستان رسیدیر ردا در سر کشیدی .از سبب آنش سؤال کردند .گفت از
مردگان این گورستان شرم میدارم .برهر که میگذرم ضربت من خورده است و در هر که مینگرم از
شربت من مرده( آموزش نوین زبان فارسیر .)91/5 :1394
( )8شعر «دو کاج» از ملمدجواد ملبت
خاااارج از دهر دو کااااجر روییدناااد
در کنااار خطااوط ساایم پیااام

فارسي به غیرفارسيزبانان :مطالعۀ موردي کلیله و دمنه»؛ پایاننامة کارشناسی ارشدر
دانشگاه الزهرار .1392
حایر معصومه و سپیده عبدال ریمی؛ «بررسی میزان بررهگیری از متون ادبی در درسنامههای
آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان»؛ مجموعۀ مقاالت همایش واکاوي منابع آموزش
زبان فارسي به غیرفارسيزبانانر قرران :خاموشر 1395ر ص .470-500
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چکيده
در این تحقیق داستان مكتوب گاوخونی و فیلم اقتباسی آن بررسی شده و مسئله پژوهش این
است كه شیوه بیان نویسنده و كارگردان تحت تأثیر چه عواملی به یكدیگر دور و نزدیك
میشود .روش تحقیق ،توصیفی است و محدودسازي پژوهش با انتخاب یك عنصر ساختاري
در روایت ،یعنی شخصیت صورت گرفته است .دو زمینه اصلی مطالعه عبارت است از:
ظرفیتهاي متن كالمی براي تبدیل به متن سینمایی و خالقیت خاص كارگردان دربهكارگیري
نشانههاي رسانه میهمان .دریافت نهایی پژوهش این است كه در تبدیل متن ادبی به سینمایی،
تأثیر ظرفیتهاي نمایشی متن و خالقیت اقتباسكننده نقش توأمان دارد.
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بيان مسئله و پيشينه تحقيق
مسئله پژوهش ،تأثیر رسانه و گفتمان آن بر نوع روایت است كه یكی از راههاي درک
آن ،مقایسه فیلم اقتباسی با منبع ادبی است؛ زیرا داستانی واحد در دو رسانه متفاوت
روایت شده ا ست .پژوهشهاي نظري و عملی مختلفی وجود دارد كه به مفهوم اقتباس
ادبی ،تعریف فیلم اقتباسی و دستهبندي انواع اقتباس پرداخته است .حدود ده كتاب در
این زمینه تألیف شده كه نخستین آثار ،مستخرج از پایاننامههاي دانشگاهی در نیمه دوم
دهه شصت شمسی و در پی شناساندن اقتباس ادبی است« :اقتباس ادبی در سینماي
ایران» ،شهناز مرادي كوچی؛ و «اقتباس براي فیلمنامه» ،محمد خیري .در نیمه دوم دهه
هفتاد دو كتاب نوشته شده كه به انطباق تصاویر ادبی و تصاویر ادبی پرداخته است:
«سینما و ساختار تصاویر شعري در شاهنامه» ،احمد ضابطی جهرمی و «مشت در نماي
درشت ،معانی و بیان در ادبیات و سینما» ،سید حسن حسینی .كتابهاي دیگري كه در
سالهاي بعد منتشر شد یا از پایان نامه/رساله استخراج شده ،یا طرح پژوهشی بوده است
كه بیشتر به ظرفیتهاي نمایشی متون ادبی توجه كردهاند؛ مانند «مهرویی و مستوري،
بازآفرینی منظومه خسرو و شیرین در سینما» ،زهرا حیاتی و «فردوسی و هنر سینما،
بررسی قابلیتهاي سینمایی شاهنامه فردوسی» .مقاالت علمی -پژوهشی از ابتداي دهه
هشتاد تا نیمه دوم دهه نود كه زمان انتشار این پژوهش است ،هم از نظر فراوانی هم از
نظر موضوع و روش مطالعه قابل توجه است و میتواند دستهبندي شود .اولویت
نخستن نویسندگان مقاالت ،توجه به ظرفیتهاي نمایشی متون ادبی با تأكید بر قواعد
فیلمنامهنویسی است و از سال  1383تا  1396بیش از ده مقاله با این موضوع نوشته شده
است؛ مانند «تطبیق ساختار داستان شیخ صنعان با الگوي فیلمنامه» ،زهرا حیاتی؛
«ظرفیتهاي نمایشی منظومه زرینقبانامه براساس شخصیتپردازي سلیمان نبی (ع)»،
محمد نجاري و ابوالقاسم قوام؛ «ارزشیابی و تطبیق داستان رستم و شغاد با برجستهترین
مدلهاي ساختاري فیلمنامه سهپردهاي» ،نصرت حدادي و دیگران و «اقتباس سینمایی از
آثار غنایی كالسیك فارسی با تأكید بر وجوه نمایشی سندبادنامه ظهیري» ،علیرضا
پورشبانان .اولویت دوم نویسندگان ،مقایسه و تطبیق فیلم اقتباسی و منبع ادبی است كه
در عناوین آنها كمتر به رویكرد یا نظریهاي خاص توجه شده است؛ مانند«مطالعه
تطبیقی رویدادهاي داستان در روایت ادبی و سینمایی ،مقایسه داستان آشغالدونی و فیلم

مقایسه شيوه بيان نویسنده و کارگردان در

شخصيتپردازي(مورد مطالعه :کتاب و فيلم گاوخوني)
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دایره مینا» ،زهرا حیاتی؛ یا « تحلیل تطبیقی پنج فیلم اقتباسی در سینماي ایران با متن
داستانهاي مربوط به آنها»  ،سیاووش گلشیري و نفیسه مرادي .گرایشهاي دیگري كه در
حوزه مطالعات ادبی -سینمایی به یك میزان مورد توجه نویسندگان بوده ،یكی مقایسه
تصویرهاي ادبی و سینمایی است؛ مانند «بازخوانی تصویرهاي ادبی در غزلیات شمس
از دیدگاه زیباییشناسی تصویر در سینما»  ،زهرا حیاتی و تقی پورنامداریان و دیگري،
توجه به رویكردهاي نقد ادبی یا نظریه هاي اقتباس در بررسی تطبیقی فیلم اقتباسی با
منبع ادبی است؛ مانند «اقتباس بینامتنی در مهمان مامان ،نمونهاي از نگاه حداكثري به
اقتباس سینمایی»  ،ابراهیم سلیمی كوچی و فاطمه سكوت جهرمی و سرانجام ،تعدادي
از مقاالت به مسئله مطالعات تطبیقی ادبیات و سینما توجه كردهاند و ذیل رویكردِ نقد
نقد تعریف میشود؛ مانند «نقد مطالعات تطبیقی اقتباس در پژوهشهاي ادبی و
سینمایی» .در این آثار ،بیشتر نقدهاي عملی و تحلیلهاي اقتباس با تأكید بر رویدادهاي
روایت شكل گرفته است؛ اما این پژوهش اثري را برگزیده كه شخصیتمحور است و
بنابراین میتواند یكی از عنصر بنیادین روایت ،یعنی شخصیت و شخصیتپردازي را در
دو اثر مقایسه كند .البته در مقاله ظرفیتهاي نمایشی منظومه زرینقبانامه براساس
شخصیت پردازي سلیمان نبی(ع) هم این دیدگاه لحاظ شده و نویسنده در بخش نتیجه
آورده است« :به طور كلی در اقتباس از متونی كه به شكل دقیق و جزئی و با
رویدادمحوري به شخصیت توجه كرده است ،اقتباسگر از این فرصت برخوردار است
كه براحتی میتواند از میان كنش و واكنشها یا به تعبیر درستتر ،كاركردهاي
شخصیت ،دست به انتخاب زند و از میان شخصیتهاي فرعی دربارة او هركدام را
میخواهد نگه دارد یا حذف كند .او میتواند فهرستی از عملكردهاي شخصیت تنظیم،
و تعیین كند شخصیت با كدام كنش خود داستان را پیش برده؛ با كدام كنش ،ویژگیهاي
درونی را آشكار كرده با كدام عمل ،درونمایه داستان را شكل داده و چگونه به رنگ و
بوي داستان افزوده است» (نجاري و قوام .)150 :1395 ،میتوان نتیجه گرفت در آثار
شخصیتمحور ،انتخابهاي مربوط به پیرنگ كمتر است و بیشتر خالقیتهاي فیلمساز باید
در حوزه استفاده از رمزگانهاي رسانه مهمان باشد .این مسئله در ادامه بررسی میشود.
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روند اقتباس در مفهوم گستردهتر آن ،اشتراک زیادي با نظریه تفسیر دارد؛ چرا كه
اقتباس تاحد زیادي همان برداشت یك معنی از متن اولیه است .حلقه هرمنوتیك،
كه نقشی محوري در نظریه تفسیر دارد ،چنین مفروض میدارد كه تفسیر هر متن
فقط پس از ادراكی اولیه از آن اتفاق میافتد؛ در عین حال ادراک اولیه بهدلیل
تفسیر دقیقی توجیه میشود كه امكانپذیر میسازد؛ به بیان دیگر ،پیش از اینكه
بتوان به تحلیل یا بحث درباره هر متن دست زد باید تصویر كلی از معناي آن
دراختیار داشت (اندرو.)326 :1382 ،

كاملیا الیوت نیز در مقدمه مقاله خود با عنوان «رمانها ،فیلمها و جنگهاي واژه/
تصویر» از تقابل دو دیدگاه درباره اقتباس سخن میگوید:
پژوهش میانرشتهاي در حوزههاي رمان و فیلم همواره دچار نوعی تناقض بوده
است .از یكسو بیشتر پژوهشگران دوران پسامدرن و پیشتر از آن ،رمان و فیلم را
تقابل «واژهها» و «تصویرها» چیزهایی تحویلناپذیر ،ترجمهناپذیر و پیشینی
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مبناي نظري
بهطور خالصه واژه اقتباس مصدري از ریشه عربی قَبَس به معناي گرفتن آتش است و
معانی دیگري مانند گرفتن روشنایی ،آموختن و فراگرفتن علم و دانش و فایده از
دیگري نیز براي آن ذكر كردهاند .در زبان انگلیسی واژههاي مترادف اقتباس فارسی
عبارت است از Obtaining ،Acquiring :و Adaptationكه پركاربردترین آنها
 Adaptationاست .اصطالح «اقتباس سینمایی» به گرفتن بخشی از شیوهها و
مضمونهاي موفق هنرهاي دیگر مانند ادبیات ،موسیقی ،افسانهها و قصهها یا حتی
تاریخ ،قصههاي قرآنی ،حوادث روزنامهها و مجالت و نیز تنظیم و هماهنگی آنها براي
ارائه در قالب سینمایی اطالق میشود؛ اما رایجترین نوع اقتباس ،تبدیل متن داستانی
مكتوب به متن دیداري فیلم است .درباره اقتباس ،تعریفها و نظریههاي گوناگونی ارائه
شده است تا جایی كه در مطالعات اخیر سینمایی از اصطالح «نظریه اقتباس» سخن
میرود .از معروفترین صاحبنظران این حوزه میتوان از دادلی اندرو ،رابرت استم ،كاملیا
الیوت ،لیندا هاچن و ژولی سندرز نام برد .از نخستین تعریفها تا متأخرترین نظریهها،
دو باور متضاد درباره اقتباس وجود دارد :نخست اینكه فیلم اقتباسی ،اثري درجه اول
نیست و كاري ثانوي و غیرخالق است و دیگر اینكه اقتباس ،تفسیر و خلق دوباره متن
است .دادلی اندرو معتقد است:

مقایسه شيوه بيان نویسنده و کارگردان در

شخصيتپردازي(مورد مطالعه :کتاب و فيلم گاوخوني)

لیندا هاچن نیز در كتاب «نظریهاي در باب اقتباس» بینش دوگانه در تعریف اقتباس
را اینچنین نشان میدهد كه اثر اقتباسی اثري اشتقاقی است اما مشتق نیست.
بهطور خالصه میتوان اقتباس را چنین توصیف كرد - :جابهجایی آشكار اثر یا آثار
قابل تشخیص دیگر -عمل خالق و تفسیر كننده تصرف یا نجات هر اثر؛ درگیر
شدن گسترده و بینامتنی با اثر مورد اقتباس .بنابراین ،اثر اقتباسی اثري اشتقاقی است
كه مشتق نیست .اثري كه ثانوي است؛ اما درجه دو نیست و تودرتویی خودش را
دارد (هاچن.)24 :1396 ،
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این دستهبندي سهگانه هاچن با تقسیمبندیهاي اولیه ،كه از انواع اقتباس هست،
متفاوت است و دست كم تطور و صیرورت در آن دیده میشود .در نخستین تعریفها
معموالً به سه روش اقتباس اشاره میشود1 :پیروي از الگوي روایی رمان ،كه همان
اقتباس به شیوه لفظ به لفظ یا اقتباس وفادارانه است و عقاید یا اظهارنظرهاي تلخیص
كننده یا فیلمنامهنویس در آن راه ندارد .2 .استفاده از حوادث كلیدي و اصلی داستان
بهصورتیكه فیلمنامهنویس یا فیلمساز میتواند تغییراتی از جمله حذف ،تلفیق یا اضافه
كردن شخصیتها و حوادث داستان را اعمال كند .3 .فیلمنامهاي مستقل بر محور طرح
كلی داستان كه به همان اقتباس آزاد نزدیك است و اقتباسكننده ،فكر موقعیت یا
شخصیتی را از منبع ادبی میگیرد و آن را بهگونهاي مستقل میپروراند و روایتی جدید
میآفریند (نك .مرادي.)18 -19 :1368 ،
در مطالعات اقتباسی معموالً دو بخش نظري و عملی وجود دارد :در بخش نظري،
این عناوین تكرار شده است :تقسیم اقتباسها به آزاد و وفادار؛ تاریخچه اقتباس؛ دالیل
گرایش سینماگران به اقتباس از آثار ادبی و مانند آن .در بخش عملی ،میتوان به دو
شیوه سنتی و نوین قائل شد .در شیوه سنتی ،معموالً پژوهشگران به مقایسه رویدادهاي
داستان مكتوب و فیلم اقتباسی میپردازند و عمده توجه آنان به «موضوع» است؛ مانند
اینكه كدام رویدادها از متن كالمی به متن سینمایی راه یافته و كدامها حذف شده ،و
كدامها تغییر كرده است .در مطالعات متأخر ،تأكید پژوهشگران بر این است كه وقتی
داستانی واحد در دو رسانه متفاوت روایت میشود ،چگونه از اقتضائات هر رسانه تاثیر
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دانستهاند .ازسوي دیگر منتقدان به پیوندهاي مكمل شكلی ،ژانري ،سبكشناختی،
روایی ،فرهنگی و تاریخی میان فیلم و رمان اشاره میكنند .این دو نقیضه تقریبا به
شكل بغرنجی توأمان در آثار نقادانه وجود دارند(...الیوت.)9 :1391 ،
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 .2شخصيتپردازي در داستان مکتوب و فيلم سينمایي
یكی از عناصر بنیادین داستان ادبی و فیلم سینمایی ،شخصیتپردازي است .یافتن
پیرنگ و درونمایه داستان بدون تحلیل شخصیتپردازي كامل نخواهد بود.
شخصیتهاي داستانی به طور معمول از سه طریق روایت ،كنش و گفتگو پردازش
میشوند و عمدهترین تفاوت شخصیتپردازي در ادبیات داستانی و فیلم ،نبود روایت
راوي در فیلم است .در كنار این تفاوت بارز ،ضرورتهاي رسانهاي دیگري هم در
شخصیتپردازي فیلم وجود دارد.
شخصیت اصلی و شخصیت مخالف یا قهرمان و ضدقهرمان ،شخصیتهایی هستند
كه داستان را تعریف میكنند و كشمكش اصلی روایت را بنا مینهند.
الجوس اگري براي ترسیم سه بعد شخصیت انسان ،كه در شخصیتپردازي نمایشی
لحاظ می شود ،یك جدول راهنما به دست داده كه در كتابهاي قواعد فیلمنامهنویسی
مورد استناد است؛ براي مثال در شرح بعد روانشناسی شخصیت ،ده مورد فهرست
میكند:
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میپذیرد؛ یا خالقیت كارگردان اقتباس كننده ،چگونه گفتمان ادبی را به گفتمان سینمایی
تبدیل كرده است .مورد مطالعه این تحقیق ،فیلم «گاوخونی» است ونویسندگان ،این
فرضها را آزمودهاند .1 :متن كالمی ،ظرفیتهاي تعیینكنندهاي براي تبدیل به متن
سینمایی دارد . 2 .خالقیت كارگردان براي انتقال روایت از گفتمان كالمی به گفتمان
سینمایی در نمونههایی بروز و ظهور یافته كه بهجاي رویدادهاي داستانی ،با سبك و
نشانه هاي خاص سینمایی مرتبط است .فرض دوم از نظریههاي اقتباس گرفته شده
است كه اثر اقتباسی را تفسیر خالقانه اثر مبدأ میدانند.
قابل ذكر است روششناسی قطعی براي مطالعات بینارسانهاي وجود ندارد؛ اما
مباحث مرتبط با روایت شناسی و كنار همگذاري عناصر ساختاري روایت در دو رسانه
میتواند اساس قیاس باشد؛ به همین سبب بررسی این دو فرض در یكی از عناصر
ساختاري روایت پی گرفته شده تا محدوده تحقیق ،روشمندي پژوهش را تأمین كند و
ازآنجاكه گاوخونی روایتی شخصیتمحور است و شخصیت با پیرنگ ارتباطی تنگاتنگ
دارد ،شیوههاي شخصیتپردازي در داستان مكتوب و فیلم ،بستر مقایسه انتخاب شده
است.

مقایسه شيوه بيان نویسنده و کارگردان در

شخصيتپردازي(مورد مطالعه :کتاب و فيلم گاوخوني)

مككی ،شخصیت پردازي را برابر تمام ویژگیهاي قابل مشاهده در هر فرد انسانی
میداند كه با دقت در زندگی او میتوان به آنها پی برد؛ مانند «سن و میزان هوش؛
جنس و تمایالت جنسی؛ سبك حرف زدن و ادا و اطوار؛ عالیق درباره خانه ،ماشین و
لباس؛ میزان تحصیالت و شغل؛ وضعیت روحی و عصبی؛ ارزشها و نگرشها -یعنی
تمام وجوهی كه میتوان با بررسی روز به روز زندگی هر فرد دانست» (مككی:1385 ،
)69؛
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به تعبیر دیگر ،روشهاي ششگانه معرفی شخصیت عبارت است از-1« :كلیه وجوه
جسمانی  -2كنشها (یا نبود آنها؛  -3حرفها (یا نبود آنها)  -4آداب و عادات  -5تأثیر بر
شخصیتهاي دیگر  -6نام خود» (آرمر :1375 ،ج.)15 :2
بهطور خالصه-1 :در بیشتر فیلمنامهها ابعاد ظاهري شخصیت به نام ،سن و ظاهر
كلی محدود است-2 .كنش و تصمیم ،نقش برجستهتري در شخصیتپردازي و افشاي
ماهیت درونی ایفا میكند-3 .اگرچه تماشاگر در سرتاسر فیلمنامه نشانههایی براي
شناخت دقیق شخصیت دریافت میكند در اوج داستان ،كه شخصیتها تحت فشار قرار
میگیرند ،شناخت كاملتري از آنها بهدست میآید-4 .گفتگوي شخصیت نیز گاهی
تماشاگر را به شناخت او هدایت میكند-5 .پردازش عادتهاي انسانی ،بسیاري از
ویژگیهاي فرد را نشان میدهد-6 .بعد از اینكه سرشت شخصیتهاي اصلی شناخته
شد ،واكنش دیگران در شناساندن جزئیات به فیلمنامهنویس كمك میكند-7 .تغییر،
تحول یا تكامل شخصیت ،حس واقعی بودن فیلمنامه را همراه با درک مخاطب از رشد
واقعی شخصیت افزایش میدهد؛ زیرا تماشاگر بتدریج اطالعات جدیدتري از شخصیت
بهدست میآورد (همان.)18 -20 :
شخصیت نمایشی ،شخصیتی است كه انتخابهاي او در لحظه فشار و بحران معنادار
است؛ همچنین ،ابعاد پنهانی دارد كه در تضاد و تقابل با شخصیتهاي فرعی آشكار
میشو د و موفقیت همه این تالشها مرهون پرده آخر و نقطه اوج فیلم است.
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 -1عقاید مربوط به مسائل غریزي و مبانی اخالقی شخصیت  -2اهداف فردي
شخصیت  -3شكستها و نومیدیهاي شخصیت  -4حاالت روحی و خلق و خوي
شخصیت  -5نوع رویارویی شخصیت با زندگی -6بیماریهاي روحی شخصیت -7
نوع رویارویی شخصیت با دیگران  -8استعداد و توانایی شخصیت  -9صفت و
سلیقه شخصیت  -10ویژگیهاي شخصی و فردي (اگري.)76 -77 :1385 ،

درگیري عاطفی ،كلید جذب مخاطب است و گردآوردندگان و نویسندگان كتابهاي
راهنماي فیلمنامهنویسی در این زمینه به سه روش همدردي ،مندردي و ضدیت اشاره
می كنند؛ یعنی براي همدرد ساختن تماشاگر ،اغلب نویسندگان ،قهرمان مظلوم را
درمقابل یك شخص مخالف ستمگر قرار میدهند و او را آسیبپذیر ،و نیز به مخاطب
كمك میكنند تا افكار یا احساسات قهرمان را درک و تجربه كند (همان.)26 -28 :
كنش و واكنش دوسویه میان شخصیت اصلی و شخصیتهاي دیگر در فیلمنامه،
هنجار است.
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اگر بیننده میان آنچه از رفتار شخصیت میبیند با چیزي كه درباره او میشنود،
منافاتی حس كند ،هیچ گاه كالمی نمیتواند شناخت او را از شخصیت تغییر دهد؛
زیرا شخصیت در متن كنشهایش شناخته میشود ]...[ .هر شخصیتی در ارتباط با
شخصیتهاي دیگر پرورش مییابد (بلكر.)32: 1392 ،

درمجموع اگر تماشاگر ،نگران شخصیت نباشد ،شخصیتپردازي موفق نبوده است؛
براي این منظور ضروري است كه هدف داستان ،مسئله اصلی شخصیت باشد و او براي
حل این مسئله به جنگ با نیروهاي قوي و مقاومتناپذیر بپردازد كه كشمكشی دیدنی
را ایجاد كند.
از آنجاكه كشمكش براي درام ضروري است ،بیشتر فیلمها بر كشمش دونفر تأكید
میورزند .دراماتیكترین كشمكشی كه میتوان در فیلم داشت ،كشمكش مبتنی بر
كنش است .بیشتر فیلمنامههاي اقتباسی موفق بر ماجراها و كنشهایی تمركز میكنند
كه شخصیتی باید دیگري را بكشد یا به او كلك زند (سیگر.)167 :1380 ،

در كتاب «مهرویی و مستوري؛ بازآفرینی منظومه خسرو و شیرین در سینما» كه
بهمنظور انطباق قواعد و هنجارهاي فیلمنامهنویسی با یكی از متون ادبیات كالسیك
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الزم به گفتن نیست كه فیلمنامه تمام شده ،معرف تمام خالقیتی است كه مؤلف آن
به خرج داده است .بخش عمده این كار خالقه ،هفتاد و پنج درصد یا بیشتر ،صرف
پیوندزدن عمق شخصیت به نوع و ترتیب حوا ث داستان میشود .بقیه به نوشتن
گفتگو و توصیف صحنهها اختصاص دارد و از كار عظیمی كه طراحی داستان
میبرد ،هفتاد و پنج درصد آن صرف آفرینش نقطه اوج پرده آخر میشود .واپسین
حادثه داستان درواقع بزرگترین وظیفه نویسنده است(مككی.)74 :1385 ،

مقایسه شيوه بيان نویسنده و کارگردان در

شخصيتپردازي(مورد مطالعه :کتاب و فيلم گاوخوني)
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فارسی نوشته شده ،الگوي شخصیتپردازي دراماتیك به این شكل به شكل ذیل
صورتبندي شده است:
 .1معرفی و تجسم شخصیت ،شامل اشاره به سه شیوه اصلی روایت ،كنش و گفتگو
در شخصیتپردازي نمایشی است و بر بهرهگیري از روشهاي بصري كنش و واكنش در
نمایش تأكید میكند .شیوههاي دیگر ،معرفی شخصیت شامل نام ،واكنش یا گفتگوي
دیگران ،تأكیدهاي رفتاري و گفتاري و اتفاقهاي فرعی است.
 .2ریزپردازي شخصیت ،شامل توجه به جزئیات اندیشه و احساس آدمی ازطریق
نمایش ویژگیهاي پیچیدهاي است كه دستاورد ویژگیهاي ظاهري ،موقعیت اجتماعی و
دنیاي درونی شخصیت است.
 .3شخصیتهاي اصلی و فرعی ،شامل تعریف شخصیت اصلی است كه براي رسیدن
به هدف خود دچار كشمكش با موانع میشود و رویدادهاي داستان با تمركز بر او
شكل میگیرد و پیرنگ را تشكیل میدهد .از سوي دیگر شخصیت مخالف در داستان
حاضر می شود تا كشمكش بنیادین روایت را تحقق بخشد و شخصیتهاي فرعی هم با
كنش و واكنشهاي خود ،عملكرد شخصیت اصلی را مشخص میكنند؛ درونمایه را القا
مینمایند و داستان را گسترش میدهند.
 .4شخصیتهاي تكبعدي و چندبعدي ،شامل تعریف شخصیتهاي تمثیلی و قالبی
بهعنوان شخصیتهاي تك بعدي ،كه نشاندهنده تصویر ذهنی مردمی است كه گروه
خاصی از افراد انسانی را در یك ویژگی محدود میكنند و باعث تشخص بیشتر
شخصیت اصلی داستان میشوند؛ دربرابر شخصیت چندبعدي بهعنوان انسان و بدون
تقیدهاي خاص فرهنگی به صحنه میآید با ویژگیهاي جزئی و افكار و عواطف خود،
توجه و عالقه تماشاگر را جلب میكند.
 .5سه بعد شخصیت اصلی ،شامل بعد جسمانی ،بعد روانی (گذشته شخصیت و
پسزمینه هاي روانی ،تضادهاي درونی شخصیت ،نقاظ ضعف شخصیت و نوع
شخصیت در تعریفهاي دانش روانشناسی) و بعد اجتماعی است.
 .6كاركرد شخصیت ،شامل تأكید بر نقش فعال شخصیت است؛ به این معنی كه
فعال باشد؛ ماجرایی خلق كند؛ اطالعاتی دهد كه داستان را پیش برد و غیره.

 .3شخصيتپردازي در داستان و فيلم گاوخوني
 3-1معرفي رمان و فيلم گاوخوني
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گاوخونی ،رمانی كوتاه از جعفر مدرسصادقی است كه در آذر( 1360حدود یك سال
پس از آغاز جنگ ایران و عراق) در  24بخش سه یا چهار صفحهاي به زبانی ساده و
روان نوشته شده است .در گاوخونی ،شیوه بیان ،آمیزهاي از سنتهاي كهن و نو است.
این رمان با تعریف یك خواب از زبان راوي داستان آغاز میشود كه همان شخصیت
اصلی است و تا پایان داستان ،به شیوه روایت اول شخص و جریان سیال ذهن ادامه
می یابد .داستان ،ساختاري رؤیاگونه دارد كه در آن ،زمان ،مكان و واقعیت و خیال در
نوسان است .زمان داستان ،بین حال و گذشته سیال است و مكان رویدادهاي رمان،
اصفهان و تهران و گاه تلفیقی از این دو است .حوادث داستان میان واقعیت و رؤیا
شناور است؛ بهگونهاي كه گاه تشخیص مرز میان این دو براي مخاطب دشوار و
دیریاب است.
فیلم اقتباسی «گاوخونی» ،اقتباسی وفادار از كتاب است كه در سال 1381به
تهیه كنندگی علی معلم و نویسندگی و كارگردانی بهروز افخمی ساخته شد .این فیلم در
سال  1383در بخش «دو هفته با كارگردانان» جشنواره فیلم كن نمایش داده شد و در
بیست و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر ( )1382موفق شد جایزه هیأت داوران را
براي بهترین كارگردانی در بخش بینالملل به خود اختصاص دهد و براي نقش دوم
مرد با بازي عزتاهلل انتظامی سیمرغ بلورین دریافت كند .در این جشنواره و نیز دوره
هشتم جشن خانه سینما ( ،)1383محمد آالدپوش ،نامزد بهترین فیلمبرداري در بخش
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 .7غنا و جذابیت شخصیت ،شامل شیوههاي جذابیتبخشی به شخصیت است؛
مانند برخوردار بودن از ویژگیهاي دوستداشتنی؛ برانگیختن تحسین دیگران بهدلیل
مهربانی و گیرایی ،قرار گرفتن در موقعیتهاي سخت و غیره.
 .8باورپذیري و واقعگرایی ،شامل تعریف شیوههاي پردازش عمل شخصیت است
بهگونهاي كه محتمل باشد؛ مانند پیوند منطقی داشتن با خط سیر داستان و متناسب
بودن با نو ع داستان ،موضوع داستان ،منطق داستان ،روحیه ثابت شخصیت ،روابط
شخصیتها و غیره (حیاتی.)153 -163 :1387 ،

مقایسه شيوه بيان نویسنده و کارگردان در

شخصيتپردازي(مورد مطالعه :کتاب و فيلم گاوخوني)

 3-2خالصه رمان و فيلم گاوخوني

 3-3شخصيتهاي رمان و فيلم گاوخوني

شخصیت اصلی داستان و فیلم گاوخونی ،پسر جوانی است كه به روایت كشمكشهاي
درونیش در داستان می پردازد .دو شخصیت پدر و آقاي گلچین ،معلم دوران دبستانِ
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داستان گاوخونی ،روایتی از كشمكشهاي درونی و ذهنی جوانی بیست و چهار ساله
است كه با خواب شخصیت اصلی داستان ،آغاز میشود .او قبل از مرگ پدر ،مادرش را
نیز از دست داده است و در تهران به همراه دو همخانه خود ،خشایار و حمید در
خانهاي اجاره بهطور مشترک زندگی میكنند .هنگام فوت پدر براي برگزاري ختم به
اصفهان میرود و در آنجا ،رابطه عاطفی او با دخترعمهاش آغاز میشود .پس از گذشت
چند ماه ،ازدواج آنها به شرط راهاندازي مغازه پدریش بسادگی برگزار میشود و براي
ماه عسل به تهران میآیند؛ ولی دلسردي و پشیمانی راوي از ازدواجش بزودي در
رفتارها و نوع برخورد با همسرش نمود مییابد .از سویی دیگر ،خوابها و كابوسهاي
شبانه او آغاز میشود كه در آنها پدرش و آقاي گلچین ،معلم دبیرستان او حضور دارند؛
خوابهایی كه بستر اصلی آنها ،رودخانه زایندهرود است .حضور مكرر آقاي گلچین در
خوابهاي شخصیت اصلی ،باعث میشود او براي یافتن خبري از معلم سابقش به
دبیرستان محل تحصیل خود برود؛ ولی آنجا با خبر غرق شدن گلچین در رودخانه
زایندهرود روبهرو میشود .او پس از اطالع از خبر مرگ گلچین به تهران باز میگردد و
پس از مدتی ،نامهاي از شوهرعمهاش دریافت میكند كه در آن تقاضاي طالق دخترش
و خرید مغازه پدري شخصیت اصلی داستان را مطرح كرده است .او به اصفهان میرود؛
همسرش را طالق میدهد؛ مغازه پدري را به خانواده همسرش میفروشد و پس از
بازگشت به تهران ،تصمیم میگیرد نوشتههایش را چاپ كند .سرانجام در حالتی بین
رؤیا و بیداري ،همراه پدر -كه مطمئن است مرده -به اللهزار و در واقع رودخانه
زایندهرود میرود و در آن فرو میرود.
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سینماي ایران جشنواره شد .علی معلم نیز در دوره سیزدهم جشنواره فیلم بویزیین
( ،)1383جایزه نتپك بهترین فیلم اول را دریافت كرد.
از آنجا كه داستان و درونمایه رمان و فیلم با هم تفاوت چندانی ندارند ،خالصه
داستان و معرفی شخصیتها در یك مبحث مطرح میشود.

 3-4شخصيتپردازي در داستان و فيلم گاوخوني
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گاوخونی  ،داستانی مدرن با ساختاري رؤیاگونه است .داستانی كه به علت ابتنا بر
تك گویی راوي /شخصیت اصلی در بسیاري مواقع رابطه علی رویدادها در آن كمرنگ
میشود و بههمین سبب پیرنگی نامنسجم مییابد و به شیوه داستانهاي مدرن و
پیشامدرن ،روایت میشود .انتقال كشمكشها از دنیاي بیرون به ذهن شخصیت ،حضور
بیش از یك راوي و نیز تغییر جریان روایت تقویمی و پیرنگ خطی (آغاز ،میانه،
انجام) ،به درهم ریختگی زمانی روایت و به وجود آمدن پیرنگ حذفی و استعاري
میانجامد كه از ویژگیهاي داستانهاي مدرن و پیشامدرن است و در داستان گاوخونی نیز
بهكار گرفته شده است.
جعفر مدرسصادقی ،نویسنده داستان در پرداخت شخصیتهاي داستان از سه روش
توصیفی و مستقیم ،نمایشی و غیرمستقیم و نیز جریان سیال ذهن استفاده كرده است؛
هر چند روش شخصیتپردازي توصیفی و مستقیم بر روشهاي دیگر غالب است.
داستان از زاویه دید اول شخص ،كه همان شخصیت اصلی داستان است ،روایت
میشود و میتوان گفت كه در بخش عمده داستان ،اوست كه رفتار و حتی گفتگوهاي
بین شخصیتها را روایت میكند و بنابراین اغلب ویژگیهاي اخالقی یا روانی ،كه به
شخصیتها نسبت داده میشود ،روایت شخصیت اصلی است كه گاهی قبل از ورود
شخصیتها به داستان بیان میشود و مخاطب باید براي تأیید آنها در داستان به دنبال
شواهد رفتاري باشد؛ بهعبارتی ،راوي همان شخصیت اصلی است.

Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:06 IRDT on Friday April 3rd 2020

شخصیت اصلی از شخصیتهاي كلیدي و مهم داستان هستند كه به تناسب نقش و
كاركردشان در داستان ،پرداخت بیشتري شدهاند؛ بویژه پدر ،كه بخش عمده داستان ،بعد
از شخصیت اصلی با حضور او پیش میرود .دیگر افراد داستان نیز شخصیتهاي فرعی
هستند كه كاركردشان به افشاي شخصیت اصلی و نیز تجسم درونمایه داستان كمك
میكند یا به داستان جذابیت میبخشد .تنها تفاوت شخصیتهاي داستان و فیلم در حذف
دو شخصیت پسر قایقران و زن همسایه در فیلم است .از آنجا كه شخصیتهاي فیلم به
دلیل وفاداري به تعداد و توالی رویدادها ،تفاوت چندانی با شخصیتهاي داستان ندارند
در ادامه به معرفی این شخصیتها در داستان و فیلم میپردازیم.

مقایسه شيوه بيان نویسنده و کارگردان در

شخصيتپردازي(مورد مطالعه :کتاب و فيلم گاوخوني)

از آنجا كه داستان گاوخونی روایت كشمكشهاي درونی شخصیت است ،بخشهاي
عمده داستان به پرداخت جنبه هاي روانی و اخالقی شخصیت اصلی اختصاص دارد.
پرسش پژوهش این است كه« :كشمكش درونی شخصیت در كتاب و فیلم به چه
شیوهاي بیان شده است؟»
در كتاب ،راوي داستان یا همان شخصیت اصلی از طریق بیان احساسات خود در
تك گوییها یا توصیف كنش و واكنشهاي خود دربرابر شخصیتها و رویدادهاي دیگر و
گاه به كمك گفتگو ،خود را معرفی میكند؛ براي مثال یكی از مهمترین ویژگیهاي
شخصیت پس از مرگ مادر و بعدها پدرش و شكست در شغل و ازدواج ،خوابها و
كابوسهاي مداوم و تالش براي بهیاد سپردن آنها است:
از پارسال تا حاال بارها و بارها ،چه در اصفهان و چه در تهران ،خواب او را دیده
بودم؛ اما فقط یكی دوبار آن را یادم بود چی دیده بودم -همه خوابها ،صبح كه از
خواب بیدار میشدم یا وسط شب كه از خواب میپریدم ،یادم بود؛ اما در طول
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 3-4-1شيوه بيان نویسنده در پردازش شخصيت اصلي
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نویسنده در قسمتهایی از داستان بویژه براي نشاندادن ابعاد روانی شخصیتها از روش
نمایشی بهره جسته و بهجاي «گفتن و توضیح دادن» ،روش «نشاندادن» را برگزیده
است .در این روش ،نویسنده به كمك رفتار و كنش و واكنشهاي شخصیتها در برابر
یكدیگر ،خواننده را از ویژگیهاي روحی و روانی شخصیتها و نیز روابط میان آنها آگاه
میسازد .نوع استفاده از كلمات و حتی لحن شخصیتها ،نمایانگر نوع شخصیتها و ابعاد
روحی و روانی و چه بسا ابعاد اجتماعی آنها است .انتخاب كلمات و لحن مورد استفاده
هر شخصیت ،رگههایی از ویژگیهاي او را ناخودآگاه براي خواننده آشكار میسازد.
گفتنی است میرصادقی ،ارائه شخصیت از طریق عمل شخصیت را ذیل شخصیتپردازي
غیر مستقیم تعریف میكند (میرصادقی.)189 :1364 ،
شخصیت اصلی داستان به كمك تكگوییهاي درونی و بیان كشمكشهاي ذهنی نیز
به مخاطب معرفی میشود .با انتخاب زاویهدید اول شخص در داستان ،بخش عمدهاي
از شخصیتپردازي شخصیتهاي داستان بر عهده شخصیت اصلی داستان گذاشته شده
است .افخمی در اقتباس سینمایی خود به این شیوه نویسنده وفادار مانده؛ اما جایگزین
سینمایی آن را یافته است و در واقع تفاوت فیلم و داستان به چگونگی استفاده از
رمزگان هر رسانه بازمیگردد.
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از بررسی مجموع توصیفها ،تكگوییها و نیز گفتگوها برمیآید آنچه مخاطب را
دربرابر الیههاي درونی و ذهنی شخصیت قرار میدهد ،نه تصویرهاي برآمده از
صناعات بالغی یا كاربردهاي استعاري واژگان ،بلكه استفاده رواي از فرایندهاي مادي
كالم و جملههاي سادهاي است كه به افعال عینی ختم میشود و باعث عینیت بخشیدن
او به ذهنیت شده است .این دو ویژگی باعث شده است فیلم اقتباسی «گاوخونی» حتی
در موارد پایبندي و وفاداري به بعد كالمی متن از لحاظ ظرفیتهاي نمایشی مورد توجه
قرار گیرد؛ زیرا شیوه بیان نویسنده با جنبههاي اجرایی و نمایشی همراه است؛ براي مثال
در نمونه اي كه ذكر شد ،ضرباهنگ كوتاه و منقطع جمالت به متن ،حركت و پویایی
داده است؛ همچنین تكرار فعلهاي اولشخص ،كه در تقابل با مسائل پیش روي او به
مثابه نوعی كشمكش میان منِ شخصیت و دیگريِ حاضر در ذهن او مطرح میشود با
ذهن آشفته شخصیت اول هماهنگی دارد و درونمایه داستان با صورت و ساختار
جمالت القا میشود؛ مانند تقابل میان شخصیت و پدر در جمله «همین قدر میدونستم
كه همیشه خواب پدر را میدیدم» یا «چرا از شر یاد او ،كه دیگر بدجوري داشت اذیتم
میكرد ،راحت نمیشدم» .گردش من (شخصیت اصلی) و دیگري (همهچیز اعم از
شخصیتها ،رویدادها و مكانها) اصلیترین سازه تقابلی داستان است كه در هر جمله به
مخاطب القا می شود و این شیوه ،چنانكه در بخش بعد آمده است در رسانه تصویري و
صوتی سینما بازتولید شده است.
البته نمونه ذكر شده كمتر می تواند برابرهاي تصویري داشته باشد؛ چون بیشتر افعال،
مطابق دستهبندي دستوري گروه هاي فعلی ،ذیل فرایندهاي ذهنی است كه افراد با آن به
بیان كارهایی میپردازند كه آنها را احساس میكنند؛ مانند دوست داشتن ،ترسیدن،
شناختن ،آزار دادن و مانند آن« :نه اینكه اصفهان را دوست نداشته باشم .اصفهان را
بیشتر از تهران؛ اما اصفهان آزارم میداد» .در برابر ،كالمی كه بیشتر بر فرایندهاي ماديِ
كنش و رخداد متكی است و در آن ،فاعلی به كاري میپردازد یا رویدادي تغییر مییابد،
نمایشیتر است؛ براي نمونه در بند زیر ،كه اتفاقاً در فیلم بازسازي شده است،
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روز یا چون دوباره خوابم میبرد ،یادم میرفت .همینقدر میدانستم كه همیشه
خواب پدرم را میدیدم .مدتی بود میخواستم این خوابها را یادداشت كنم اما
تنبلیم میآمد و نمیكردم .میخواستم ببینم چه خوابهایی میدیدم و چرا از شر یاد
او ،كه دیگر بدجوري داشت اذیتم میكرد ،راحت نمیشدم (مدرس صادقی:1362 ،

مقایسه شيوه بيان نویسنده و کارگردان در

شخصيتپردازي(مورد مطالعه :کتاب و فيلم گاوخوني)

به خانه پدر و مادرزنم فقط براي خوابیدن میرفتم و تمام روز توي خیابانها ولو
بودم .به مغازه پدرم – كه حاال فروشگاه زایندهرود شده بود -كمتر سر میزدم؛
چون هر وقت به آنجا میرفتم ،در را كه باز میكردم به جاي میز شیشهاي ،میز
چوبی پدرم را میدیدم و به جاي زن و برادرزنم كه پشت پیشخوان بودند ،خود
پدرم را میدیدم .یك دقیقه هم نمیتوانستم آنجا بند شوم؛ سر میگذاشتم به كوچه
و خیابان و از هر خیابانی میرفتم ،از دم رودخانه سر درمیآوردم ...از خیابانهایی
میرفتم كه میدانستم از رودخانه دور میشد؛ اما باز میرسیدم به رودخانه ...بعد با
خودم میگفتم كه چون رودخانه توي شهر ،انحنا داشت ،هی جلوي چشمم سبز
میشد ولی چطور میتوانستم خودم را گول بزنم؟ ...انحنا داشت -انحناي
مختصري .نه آنقدر كه شهر را دوره كند؛ تنگ توي بغلش بگیرد .كمكم داشت
كفرم را درمیآورد؛ هم توي خوابم بود؛ هم توي بیداریم و دیدم چارهاي جز این
ندارم كه از دستش فرار كنم (همان.)70:

در بیان ویژگیهاي نمایشی هر متن ،میتوان ساختار آن را با هنجارهاي ساختمان
فیلمنامه مقایسه كرد .این مقایسه از كلیترین عامل یعنی طرح و پیرنگ تا عناصر
شخصیت ،گفتگو ،زمان و مكان را شامل میشود .در این مقال ،مجال حركت از
ویژگی فیلمنامه به ویژگیهاي گاوخونی نیست؛ اما میتوان سبك داستان را براساس
جنبههاي نمایشی بررسی كرد و میزان ظرفیت نمایشی آن را نشان داد؛ براي مثال،
سادگی و صراحت جمالت ،چیزي است كه با نشانههاي كالمی فیلم یعنی
تكگویی و گفتگو سازگار است؛ زیرا هنرورزیهاي ادبی در هنجارهاي فیلم
كالسیك جایگاهی ندارد و از سرعت تصویر میكاهد .همچنین تعدد رویدادها و
واقعهها و تغییر سریع فعلها چیزي است كه با سرشت حركت و پویایی در طرح
فیلمنامه همخوان است و با ضرباهنگی كه هر فیلم سینمایی اقتضا میكند سازگار
است .فیلم مدت زمان مشخصی دارد كه باتنظیم میزان درکپذیري و هیجانبخشی
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سادگی ،صراحت ،پویایی ،كوتاهی ،تكرار و ساختار تقابلی من و دیگري در كنار
محتواي مبتنی بر كشمكش ذهنی ،كه آن نیز با تنوع رویدادهاي دال بر این مضمون
شكل گرفته ،سبك كلی اثر است كه به صورت و محتوا ابعاد نمایشی داده است و
توضیح آن در پی میآید.
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شخصیت اصلی براي بیان دل آزردگی خود از اصفهان از فرایندهاي مادي كالم بهره
می گیرد؛ مانند در باز كردن ،میز چوبی دیدن ،خود پدر را دیدن ،سر به خیابان گذاشتن،
از رودخانه سردرآوردن و مانند آن.
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در این جمله ،افعال مردد بودن و ترسیدن ،فرایندهاي ذهنی است كه در اقتباس
سینمایی بهطور معمول حذف میشود؛ اما كوتاهی جمالتی كه به فعل ختم میشود ،این
همنشینی را میسر كرده است.
نمونه دیگري از پردازش ابعاد روانی شخصیت ،ماجرایی است كه در آن شخصیت
اصلی ،ترس و هراس بهجا مانده از عادت كودكی خود را بیان میكند:
اول فكر كردم رختخوابم را خیس كردهام چون بچگی هم ،هر وقت خواب آب
میدیدم ،رختخوابم را خیس میكردم .حاال ولی از بچگی خیلی گذشته بود –
بیست و چهار سالم بود – و خیلی وقت بود كه دیگر از این كارها نمیكردم .تا
مدتها بعد از اینكه دیگر از این كارها نمیكردم ،هر وقت خواب آب میدیدم همان
توي خواب ،ترس برم میداشت و سعی میكردم خودم را بیدار كنم .همان توي
خواب ،هر جاي خواب كه بودم ،پا به زمین میزدم؛ باال و پایین میپریدم تا خودم
را بیدار كنم و بیدار كه میشدم ،میدیدم كه چیزي نمانده كه خودم را خیس كنم و
باید پا میشدم میرفتم دست به آب .نشاشیده بودم؛ فقط عرق كرده بودم( ...همان:
.)4
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رویدادها ،مخاطب خود را در یك بازه زمانی معین ،حفظ میكند؛ زیرا تماشاگر
باید درحدود صد و شصت دقیقه ،كم یا بیش ،هم پیرنگ را درک كند تا بتواند
داستان را در ذهن خود بازسازي كند هم با دچار شدن به احساس و هیجانهاي
مختلف از این مدت زمان نمایش لذت ببرد .این حركت در پرداخت عناصر
مختلف داستانی گاوخونی وجود دارد؛ مانند حركت ذهن راوي و روایت او از
گذشته به حال؛ حركت از یك ماجرا به ماجراي دیگر؛ حركت از یك مكان به
مكان دیگر و مانند آن .اطالق صفت نمایشی به این ساختار با توجه به وفاداري
فیلم به «بیان كالمیِ راوي» نیز قابل دفاع است؛ زیرا زمان پخش صداي راوي و
نمایش واقعهاي كه روایت میكند به هماهنگی و وفاق رسیده است .راوي فیلم،
روایت خود را روي تصویر بیان میكند؛ براي مثال وقتی پدر در ابتداي داستان و
دوران كودكی شخصیت ،زیر آب میرود و از او خبري نمیرسد ،نمایش صورت
ترسیده كودک از غرق شدن پدر ،تصویري است كه با این جمله همراه و كامل
میشود« :مردد بودم به روي خودم بیاورم یا نه .میترسیدم اگر به روي خودم
بیاورم و داد و فریاد راه بیندازم ،آنها بهم بخندند چون به پدر من نمیآمد غرق
بشود( ...همان.)2 -3 :

مقایسه شيوه بيان نویسنده و کارگردان در

شخصيتپردازي(مورد مطالعه :کتاب و فيلم گاوخوني)
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در همه مدتی كه من شوهر زنم بودم ،یك بار هم با او عشقبازي نكردم .چون او
دخترعمه سابقم بود و من هیچوقت از نزدیك و مثل یك دختر معمولی عاشقش
نبودم .همیشه از دور و مثل اینكه االههاي باشد ،دوستش میداشتم و دلم می-
خواست زنم باشد ،نه اینكه با او عشقبازي كنم؛ اما همه دخترهاي محله خودمان و
همه دخترهایی را كه دیده بودم ،جور دیگري دلم میخواست و دل من بدجوري
همه دخترهاي محله و دخترهاي اصفهان و همه دخترهاي تهران و همه دخترهاي
دیده و ندیده دنیا را میخواست .اگر با یكی از اینها همه ازدواج میكردم ،شاید
خیلی بیشتر از این با هم زندگی میكردیم و شاید اگر ده تا بچه هم درست
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این رویداد نیز با گردش سریع میان فرایندهاي ذهنی و مادي ،شیوه ارائه كشمكش
درونی را نمایشی میكند :فكر كردن ،ترسیدن ،خواب آب دیدن ،خود را بیدار كردن ،پا
به زمین زدن ،باال و پایین پریدن ،بیدار شدن و مانند آن.
از دیگر وجوه نمایشی داستان و شخصیتپردازي آن ،تكرار رویدادهایی از دروان
كودكی و نوجوانی است كه در ذهن راوي حضور جدي دارد و به هراس در دوره
جوانی انجامیده است؛ بهعبارتی اگرچه داستان ،شخصیتمحور است و درونمایه اصلی
آن ،جنبههاي روانی و الیه هاي پنهانی ذهنی است ،كشمكش میان بعد آگاه و
روایتكننده شخصیت و بعد روحی سرشار از مسائل حل ناشده ،طی ماجراهایی بیان
میشود كه میتواند سیر زمانی داشته باشد و به خواننده كمك كند تا در بازسازي كامل
داستان ،زمان تقویمی و منطقی را دخیل كند .این ویژگی با سنت درامنویسی نیز انطباق
دارد و زمینه را براي بهكارگیري مدام شگرد بازگشت به گذشته از روایت كالمی به
نمایش خاطره فراهم میكند؛ مثال شخصیت در كودكی ،آبتنی ماهیگیران و آبتنی
پدرش را تماشا میكرده ولی از آب میترسیده و چون پدرش او را در آب رودخانه
انداخته از او عصبانی است یا در همان كودكی عاشق دختر همسایه بوده ولی بعد از
اینكه پدرش او را در آب انداخته و دختر همسایه به مادرش خبر برده ،او را رها كرده
و سراغ دخترهاي دیگري رفته است كه آنها هم او را كنفت میكردند و شخصیت
داستان این كنفتی را با راه افتادن دنبال دخترهاي دیگر جبران میكرده یا در دوران
نوجوانی به دلیل چرت زدن در كالس آقاي گلچین بارها تنبیه شده و در دوران جوانی
هم بعد از ازدواج با دخترعمهاش خیلی زود از همسرش دلزده شده چون حس میكرده
معشوق دستنایافتنیاش به زن همیشه در دسترس او تبدیل شده است.

خالصه اینكه گاوخونی ،داستانی شخصیتمحور است كه نویسنده بر پرداخت ابعاد
روانی و ذهنی شخصیت متمركز شده و ساختار غالب داستان ،پرورش همین الیههاي
درونی ذهنی با استمداد از رویدادهاي قابل تجسم است؛ این رویدادها از یكسو
می تواند از كودكی ،نوجوانی و جوانی در ذهن مخاطب چیده شود و راز و رمز
شخصی ت داستان را كشف كند و از سوي دیگر به دلیل تكرار محتوایی ،مانند حل
نشدن حس هراس یا تحقیر ،درونمایه داستان را با ساختار آن تقویت میكند.
زبان اثر نیز حاالت ذهنی شخصیت را بر جمالت كوتاه خود او مبتنی كرده است كه
در بیان مستقیمِ حس و عاطفهاش از فرایندهاي ذهنی كالم بهره میبرد؛ اما بسرعت به
بیان رخدادهایی در گذشته یا رؤیاها و خوابهایی میپردازد كه آنها را با فرایندهاي مادي
كالم قابل تجسم می كند .مجموع این ویژگیها به داستان ادبی شخصیتمحور ،ظرفیتی
نمایشی بخشیده است كه با بیان نمایشی فیلم ،تناسب دارد.
 3-4-2شيوه بيان کارگردان در پردازش شخصيت اصلي
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بهنظر میرسد تفسیر سینمایی كارگردان از داستانی كه به رویدادهاي آن وفادار مانده در
دو ویژگی عمده قابل تبیین است .دو شگرد عمدهاي كه بر بیان فیلمساز سایه انداخته،
یكی چیدمان رویدادها در روایتی نسبتا خطی با ساختار علی است و دیگري جایگزینی
دوربین و صداي راوي با تصویر اوست كه معادل بینامی و ابهام شخصیت در متن
است؛ اگرچه در بخشهاي پایانی با ظهور شخصیت ،موجب غافلگیري مخاطب است.
در متن نوشتاري ،توصیفی از ابعاد ظاهري وجود ندارد و شخصیت با جهانبینیاي
كه از خالل روایت خود آشكار میكند معرفی میشود .در فیلم نیز تا دقایق پنجاه،
دوربین جایگزین شخصیت است .در همین نقطه ،میتوان خالقیتهاي ادبی و سینمایی
را مقایسه كرد؛ یعنی پاسخ به این پرسش كه نگاه راوي دوربین از خالل تصویرهاي
سینمایی چگونه است.
شیوه شخصیتپردازي فیلم را به لحاظ انتخاب زاویه دید ،میتوان به دو بخش
تقسیم كرد .1:شخصیتپردازي از زاویهدید اول شخص كه تا دقیقه پنجاهم فیلم ،توسط
كارگردان به كار گرفته شده است و در آن تمامی رویدادها و احساسات شخصیت اصلی
با دو نشانه صوتی و تصویري به مخاطب انتقال مییابد؛ یعنی تكگویی درونی یا
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میكردیم ،هیچكدام شبیه پدرم از آب در نمیآمد؛ اما من مطمئن بودم بچه من و
دخترعمه سابقم ،عین پدرم از آب درمیآید (همان.)74 -75 :

مقایسه شيوه بيان نویسنده و کارگردان در

شخصيتپردازي(مورد مطالعه :کتاب و فيلم گاوخوني)
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در دقیقه پنجاهم فیلم از عنصر زمان (بارش برف در زمستان) براي القاي حس
دلسردي راوي بعد از شنیدن خبر مرگ گلچین استفاده میشود.
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روایت كنش و واكنشها و گفتگوها همراه با نمایش رویدادهایی كه راوي آن را نقل
می كند .در این بخش ،دوربین جانشین شخصیت اصلی است كه شخصیتها و رویدادها
را میبیند و به تماشاگر نشان میدهد .2 .شخصیتپردازي از زاویهدید سوم شخص یا
داناي كل كه در آن ،شخصیت اصلی نیز مانند دیگر شخصیتهاي داستان در مقابل
دوربین قرار میگیرد و تكگوییهاي درونی او حذف میشود .در این روش فقط
تصویر ،رفتار و كنش و واكنش شخصیتها و نیز گفتگوي آنها معرف شخصیتها است.
از آنجا كه دوربین در بخش اول بهمثابه چشم راوي است ،حركت آن و نماهاي
گرفته شده توسط آن ،انتقالدهنده احساس او است؛ بهعنوان مثال در دقیقه سیوچهارم
فیلم ،وقتی شخصیت اصلی با همسرش در رستورانی مشغول صحبت هستند ،دوربین
در نماي پایانی سكانس ،دستان او را در حالی كه بر روي میز قرار دارند و سپس
حركت انگشتان دست چپ را نشان میدهد بهگونهاي كه این احساس در بیننده به
وجود میآید كه شخصیت اصلی با نگاه به حلقه ازدواج در دستش به درستی و
نادرستی آن فكر میكند.
افخمی در فیلم از عنصر مكان در راستاي القاي حس درونی شخصیت اصلی بهره
جسته است؛ نمونه آن ،تصویر درهمریختگی خانه در القاي آشفتگی ذهنی شخصیت
اصلی به مخاطب در دقیقه بیستم است .تكرار تصویر دستنوشتههاي پر از
خطخوردگی راوي در دقایق پنجم ،هفتم ،بیستوششم فیلم نیز دلیل دیگري بر
آشفتگی و بههمریختگی ذهن راوي است.
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موسی قی متن فیلم از دیگر امكانات بیانی سینماست كه كارگردان در
شخصیت پردازي این بخش از آن استفاده كرده است .اوج استفاده از این شگرد سینمایی
در فیلم گاوخونی به دقایق چهلم تا پنجاهم فیلم مربوط است كه در آن راوي ،خواب
گلچین و پدرش را میبیند و قصد دارد پدرش را در آب رودخانه بیندازد .كارگردان با
بهره گیري از موسیقی تند و هیجانی ،سعی كرده است نگرانی و حس ترس و وحشت
شخصیت اصلی را به مخاطب القا كند .به منظور تشدید این حس در بیننده فیلم ،عنصر
موسیقی به همراه نور پردازي كم و ایجاد فضاي تاریك و سهمگین هنگام قایقرانی،
استف اده شده است .در بخشهاي دیگر فیلم نیز گاهی بین دو تكه از روایت و گاهی
بهعنوان زیر صداي راوي از موسیقی استفاده شده است.
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استفاده از عنصر زمان را همچنین در سفر پایانی راوي به سمت تهران میتوان
مشاهده كرد .كارگردان بازه زمانی غروب را ،كه نشانه نزدیكی راوي به مرگ است
براي آخرین سفر او به سوي تهران برمیگزیند در حالیكه در دقیقه سیام فیلم ،سفر
ماه عسل او و همسرش به سوي تهران در روشنایی روز صورت گرفته بود كه همراه با
حس امید است .این تفاوت نورپردازي دركنار نشانه دیگر سینما ،یعنی چهره بازیگر با
تقابل شادي و غم ،تغییر وضعیت را در پیرنگ به بیان فیلمی نزدیك میكند.
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مهمترین و بارزترین تفاوت شخصیتپردازي شخصیت اصلی فیلم نسبت به داستان
در شیوه معرفی ویژگیهاي ظاهري اوست .همانطور كه در بخش شخصیتپردازي
شخصیت اصلی ذكر شد در داستان جز سن راوي ،ابعاد دیگري از ظاهر شخصیت به
مخاطب ارائه نمیشود ولی در فیلم چنین نیست و نمیتواند چنین باشد؛ هرچند
كارگردان نیز تا دقیقه پنجاهم فیلم ،تصویري از راوي و به عبارتی شخصیت اصلی
داستان به مخاطب نمایش نمیدهد و تا این بخش از فیلم ،تنها صداي بازیگر ایفا كننده
این نقش (بهرام رادان) شنیده میشود؛ هرچند توصیفی در این باره در داستان وجود
ندارد .از آنجا كه داستان از زاویه دید این شخصیت ،روایت میشود و در واقع دوربین
به مثابه چشم راوي و شخصیت اصلی است ،نمایش او در برابر دوربین ممكن نیست و
همین امر موجب عطش بیننده براي دیدار چهره شخصیت اصلی میشود.
در دقیقه پنجاهم فیلم ،كارگردان از «آینه» براي نمایش شخصیت اصلی به مخاطب
استفاده میكند ،آنجا كه مطابق تكگوییهاي راوي در فصل چهاردهم كتاب ،شخصیت
اصلی در خواب ،خود را در رودخانه میاندازد و ناگهان از خواب میپرد در این هنگام
سرش به لبه میز برخورد میكند و او براي معاینه سرش روبهروي آینه میایستد .در این
لحظه گرچه توصیفی از ظاهر شخصیت اصلی در داستان وجود ندارد ،كارگردان،
تصویري از شخصیت اصلی را درون آینه به بیننده داستان نشان میدهد .تصویري كه
وضوح چندانی ندارد و در آن ،شخصیت اصلی با دست صورت خود را پوشانده است.
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از ویژگیهاي سرشت سینما این است كه نورپردازي فیلم در القاي حس رخوت و
ابهام شخصیتها در بیننده نقش دارد .قسمت عمده ماجراهاي داستان و همچنین فیلم
در پاییز و زمستان رخ می دهد و استفاده از نور شمالی و انعكاس آن در فیلم بخوبی در
انتقال احساس رخوت و كرختی شخصیت اصلی نسبت به دیگر شخصیتها مؤثر
است.
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تصویر كامل و واضح شخصیت اصلی داستان با بازي «بهرام رادان» در دقیقه
شصتوهفتم همزمان با تغییر زاویهدید در فیلم ،نمایش داده میشود .از این بخش فیلم،
زاویه دید اول شخص داستان و فیلم به زاویه دید داناي كل تبدیل میشود و در نتیجه
جایگاه دوربین تغییر میكند و لنز ،روبهروي شخصیت اصلی قرار میگیرد .هر چند در
حدود دقایق هشتاد ،باز هم صداي تكگویی شخصیت اصلی براي لحظاتی شنیده
میشود تا پایان فیلم ،دوربین در مقابل او و در جایگاه داناي كل ،قرار میگیرد.
از این لحظه به بعد در فیلم ،تمامی توضیحات مربوط به واكنش شخصیتها از
جمله ترس ،وحشت ،تعجب و لبخند در داستان ،حذف ،و به كمك نمایش به مخاطب
ارائه میشود .توضیحات و توصیفات داستان ،كه از طریق تكگویی به مخاطب داده
می شد نیز تا حد امكان از طریق شگردها و امكانات بیانی سینما مانند صحنهپردازي،
نورپردازي ،حركت دوربین ،تدوین و گاهی موسیقی به مخاطب ارائه میشود.
در ادامه تا پایان فیلم« ،گفتگو» در پرداخت شخصیت اصلی نقش مهمی را ایفا
میكند؛ چرا كه شخصیت اصلی هنگام گفتگو با اطرافیانش از جمله ،پدر ،حمید و
خشایار ،اطالعاتی از خود را در اختیار مخاطب قرار میدهد؛ ازجمله اعالم مخالفتش با
ترک خانه اجارهاي.
او هم چنین با رفتار و كنش و واكنشهایش ،بخشی دیگر از ابعاد شخصیتی خود را
معرفی میكند؛ بهعنوان مثال با سرفههاي راوي در دقیقه شصتونهم داستان ،مخاطب به
ناخوشی او پی میبرد و در ادامه خود راوي با گفتگو مهر تأییدي بر این برداشت
میزند.
نگاههاي خیره راوي به خشایار بعد از شعرخوانی او یا ترسی كه در چشمهاي او
هنگام دستزدن به پدرش دیده میشود ،نمونههاي دیگري از نمایشی كردن توصیفهاي
داستان با رفتار و بازي بازیگر است .در پایان فیلم نیز راوي با ورودش به آب رودخانه
و پیش رفتن در آن ،تصویر مرگش را با نمایش در ذهن مخاطب ثبت میكند.
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از دادههاي پژوهش و مطابق با فرضیههاي ابتداي مقاله ،نتایج ذیل قابل ارائه است:
 .1متن كالمی ،ظرفیتهاي تعیینكنندهاي براي تبدیل به متن سینمایی دارد؛ چنانكه
داستان گاوخونی به سبب اشتمال بر «فرایندهاي مادي كالم» و «ضرباهنگ سریع» و
«نبود كالم استعاري بویژه در سطح واژهها و تركیبات» در برابر نمایش و اجرا
مقاومت نمیكند.
 .2نمونه خالقیتهاي اصلی ،كه روایت گاوخونی را در رسانه سینما برابر روایت ادبی
آن قرار میدهد ،عبارت است از :الف -استفاده از دوربین /راوي /شخصیت تا دقیقه
پنجاه فیلم كه چگونگی اطالعرسانی رویدادها و ضرباهنگ انتظار و پیشبینی
مخاطب را با متن مكتوب ،متفاوت میكند .ب-استفاده از تقابل نماهاي بسته چهره
شخصیتها با نماي باز شهر اصفهان كه تضاد درون متالطم راوي را با دنیاي سرد و
آرام خارج برجسته میكند .ج -استفاده معنادار از نورپردازي كه فضاي حاكم بر
روایت را نشان می دهد و برزخ سیاهی مطلق و روشنایی را در ذهن شخصیت
تداعی میكند.
 .3در داستان شخصیتمحور مورد مطالعه (كه میتواند فرض یا فرضیهاي براي مطالعه
اقتباسی دیگر آثار اقتباسی شخصیتمحور باشد ).به علت اینكه مجال انتخاب در
پیرنگ و چینش رویدادها اندک است ،جایگزین كردن رمزگانهاي رسانهاي مقصد با
رسانه مبدأ بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.
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بخش اعظم تفاوتهاي شخصیتپردازي شخصیت اصلی در فیلم به نسبت داستان در
نیمه دوم فیلم صورت گرفته است .آنجا كه شخصیت اصلی در مقابل دوربین قرار می-
گیرد و تك گوییها و روایتهاي او در بخش آغازین فیلم ،حذف میشود و كارگردان در
پرداخت شخصیت اصلی از امكانات سینمایی مانند نورپردازي ،صحنهپردازي ،تدوین،
حركت دوربین ،چهرهپردازي و استفاده از زمان و مكان متناسب با داستان و نیز انتخاب
نماهایی براي ایجاد حس همذاتپنداري در مخاطب نسبت به شخصیت اصلی استفاده
كرده است.

آرمر ،آلن؛ فيلمنامهنویسي براي سينما و تلویزیون؛ ترجمه عباس اكبري2 ،ج ،تهران :حوزه
هنري.1375 ،
اگري ،الجوس؛ فن نمایشنامهنویسي؛ ترجمه دكتر مهدي فروغ ،جدوم ،تهران :مؤسسه
انتشارات نگاه.1385 ،
الیوت ،كاملیا؛ رمانها ،فيلمها و جنگهاي واژه /تصویر «راهنمایي بر ادبيات و فيلم»؛ به
كوشش رابرت استم و الساندرا رائنگو ،ترجمه داوود طباطبایی عقدایی ،تهران :مؤسسه
تألیف ،ترجمه و نشر آثار هنري «متن».1391 ،
اندرو ،دادلی؛ اقتباس «ارغنون»؛ ترجمه مازیار حسینزاده ،ش ،23ص.1382 ، 325 -337
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انوشیروانی ،علیرضا؛ سیر تحوالت نظري ادبیات تطبیقی؛ «ادبيات تطبيقي» ،ش ،6ص ،4 -7
.1390
بلكر ،آروین؛ عناصر فيلمنامهنویسي؛ ترجمه محمد گذرآبادي ،چ پنجم ،تهران :نشر هرمس،
.1392
حیاتی ،زهرا؛ مهرویي و مستوري (بازآفریني منظومه خسرو و شيرین در سينما)؛ تهران:
سوره مهر و پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی.1387 ،
خیري ،محمد؛ اقتباس براي فيلمنامه (پژوهشي در زمينه اقتباس از آثار ادبي براي نگارش
فيلمنامه)؛ تهران :سروش (انتشارات صدا و سیما).1384 ،
دهخدا؛ لغتنامه دهخدا؛ تهران :دانشگاه تهران.1338 ،
سیگر ،لیندا؛ خلق شخصيتهاي ماندگار؛ ترجمه عباس اكبري ،تهران :مركز گسترش سینماي
تجربی (معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی).1374 ،
سیگر ،لیندا؛ فيلمنامه اقتباسي (تبدیل داستان و واقعيت به فيلمنامه)؛ ترجمه عباس اكبري،
تهران :نقشونگار.1380 ،
فیلد ،سید؛ راهگشاي فيلمنامهنویسي؛ ترجمه سید جلیل شاهري لنگرودي ،تهران :دستان،
1382
مدرسصادقی ،جعفر؛ گاوخوني؛ تهران :نشر نو.1362 ،
مرادي كوچی؛ شهناز اقتباس ادبي در سينماي ایران؛ تهران :گوته.1368 ،
مك كی .رابرت؛ داستان (ساختار ،سبک و اصول فيلمنامهنویسي)؛ ترجمه محمد گذرآبادي،
چ دوم ،تهران :هرمس.1385 ،
میرصادقی ،جمال؛ عناصر داستان؛ تهران :شفا.1364 ،

Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:06 IRDT on Friday April 3rd 2020

منابع

مقایسه شيوه بيان نویسنده و کارگردان در

شخصيتپردازي(مورد مطالعه :کتاب و فيلم گاوخوني)

87


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،16شماره ،63بهار 1398

Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:06 IRDT on Friday April 3rd 2020

نجاري ،محمد و ابوالقاسم قوام؛ ظرفیتهاي نمایشی منظومه زرینقبانامه براساس
شخصیتپردازي سلیمان نبی (ع)؛ «کهننامه ادب پارسي» ،س هفتم ،ش چهارم،
ص.1395 ،133 -152
ویل ،یوجین؛ فن سناریونویسي؛ ترجمه پرویز دوایی (پیام) ،چ دوم ،تهران :نشر نقش جهان،
.1365
هاچن ،لیندا؛ نظریهاي درباب اقتباس؛ ترجمه مهسا خداكرمی ،تهران :نشر مركز1396 ،

دکتر زهرا عباسي



دکترای زبانشناسی استادیار زبانشناسی و آموزش زبان دانشگاه تربیت مدرس

امین خسروي
مهدي دهقاني

**

***

تاریخ دریافت97/4/14:

 نویسنده مسئول abasiz@modares.ac.ir

تاریخ پذیرش98/2/8:

** دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
*** دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

89


فصلنامه پژوهشهايادبي سال 16شماره ،63بهار 1398

چکیده
هدف این پژوهش استخراج ،بررسی و تحلیل نگاشتهای استعاری و طرحوارهای در مفهوم اجل
در آثار مولوی است .این پژوهش به روش توصیفی -تحلیلی انجام ،و با مطالعه و استخراج
اشعار مرتبط با مفهوم اجل در آثار مولوی ،استعارهها براساس نظر کووچش ( )2010تحلیل
شده و دستهبندی طرحوارهها نیز براساس نظر ایوانز و گرین ( )2006صورت گرفته است.
یافتههای پژوهش نشان داد که این مفهوم انتزاعی در تجسم ذهنی موالنا بهصورت مفاهیم عینی
بازنمایی و در شعر متجلی میشود .بررسی طرحوارههای تصویری در استعاره اجل در آثار
موالنا نشان داد که بیشترین نوع طرحواره اشعار ،طرحواره وجودی است .یافتهها از بهکارگیری
طرحوارههای مختلف نوعی شیء و جاندارنمایی مفهوم مرگ را نشان میدهد و در موارد دیگر
اجل بهصورت حرکت ،مسیر ،هدف ،جهت و ظرف بازنمایی شده است .همچنین نگاشت
حوزههای مبدأ معرفی شده کووچش با آنچه در اشعار مولوی بهکار رفته است حکایت از این
دارد که بجز دو حوزه «ساختمان و بنا» و «سرما و گرما» دیگر حوزههای مبدأ با هم همخوانی
دارد و از این میان حوزهها «حرکت و جهت»« ،نیرو» و «اعضای بدن» از بیشترین بسامد
برخوردار است .عالوه بر سیزده حوزه مبدأ معرفی شده کووچش در اشعار مولوی «خواب» نیز
بهعنوان حوزه مبدأ دیگری برای استعاره مرگ یافت شد.
کلیدواژهها :استعاره مفهومی ،الگوی شناختی کووچش ،اشعارمولوی ،تطبیق شعرکالسیك با
نظریههای جدید
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استعاره از قدیم مهمترین شگرد انتقال زبان از کارکرد حقیقی به کاربرد ادبی و
مجازی ،تلقی میشده است؛ اما امروزه ،هم در زبان خودکار و هم در زبان ادب،
کاربردها و عملکردهای گوناگونی به خود گرفته است .میتوان گفت در گذشته فقط
در حوزه ادبیات به استعاره توجه می شد؛ اما امروزه ،این پدیده قلمرویی فراگیر یافته و
به مبحثی گسترده و مطرح در زبانشناسی شناختی تبدیل شدهاست .کاربرد نظریه معاصر
استعاره فراگیر است و میتوان آن را در انواع متون بررسی کرد؛ به عبارت دیگر این
نظریه ادعا میکند که استعاره بر تفکر و اندیشه مبتنی است و تجربه عینی و ذهنی بشر
را سازماندهی میکند و در زبان بازتاب میدهد.
استعارهها در انواع زبان حضور دارند :در زبان ادبیات ،در زبان سیاست ،زبان علم،
زبان دین ،زبان هنر و هر تجلی زبانی که زاییده ذهن بشر است .آنچه را در مباحث
استعاره مفهومی و اصول آن وجود دارد به پیکره زبان ادبی نیز میتوان تعمیم داد و از
این حیث تفاوتی در تحلیل وجود ندارد؛ جز اینکه در استعارههای ادبی اصل خالقیت
استعاری بیشتر به چشم میخورد.
بحث درباره ادبیات از دیدگاه زبانشناسی سبب میشود زبان را در پیچیدهترین
شکل خود بررسی کنیم .ازآنجاکه تاروپود ادبیات از زبان تشکیل شده و وظیفه
زبانشناسی مطالعه علمی زبان است ،برخی از دستاوردهای زبانشناسی در بررسی آثار
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1مقدمه
زبان بهعنوان وجه تمایز انسان از حیوان از دیرباز موضوعی فکری و فلسفی بهشمار
رفته و همواره مورد توجه دانشمندان و پژوهشگران بودهاست؛ چنانکه دغدغه شناخت
زبان به شکلگیری دانش زبانشناسی منجر شده است تا زبان را بهصورت تخصصی و
علمی مورد بررسی قرار دهد .از سوی دیگر ،پژوهشگران علوم شناختی برای زبان
اهمیت زیادی قائلند و آن را دریچه ورود به ذهن میدانند .از نظر آنان زبان یکی از
عالیترین نمودهای ذهن است که هم محصول شناخت است و هم خود فرایندی
شناختی بهشمار میآید .از اینرو ،زبانشناسی شناختی بهعنوان مکتبی که ساخت،
یادگیری و استفاده از زبان را بهترین مرجع میداند و میتواند با استفاده از آن ،شناخت
انسان را نیز توضیح دهد از جایگاه ویژهای در علوم شناختی برخودار است (نورمحمدی،
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ادبی شیوهای مؤثر است (شاهحسینی .)13 : 1390 ،در آثار هر شاعر یا نویسندهای ،نگرش
شخصی و ذهنیت هستیشناختی ،ارزشها ،تلقیها ،باورها ،احساسات و پیشداوریهای
زمانه وی بهطور خودآگاه یا ناخودآگاه نمودار میشود (فتوحی .)345 :1390 ،استعاره نه
تنها از مهمترین عناصری است که در تشخیص این موضوعات به ما کمك میکند ،بلکه
خود فرایندی واقعیتآفرین است؛ یعنی واقعیتهای تازهای میآفریند و قسمت
خودآگاه و ناخودآگاه ذهن را به هم پیوند میدهد؛ بنابراین برای شناسایی و تبیین
محتوای ناهوشیار ذهن ابزاری قدرتمند بهشمار میرود (همان.)341 -342 :
درباره استعاره در شعر مولوی با رویکردی سنتی ،مطالب ارزندهای به رشته تحریر
در آمده؛ اما با توجه به انقالبی که نظریه معاصر در نگاه به آن ایجاد کرده است ،بررسی
دوباره آنها در سایه یافتههای نو ضروری مینماید بویژه درباره آثار مولوی ،که هرچند
حاوی استعارههای زیادی است در مطالعات سنتی بهدلیل توجه صرف به استعارههای
بدیع و شاعرانه ،آنها یا اساساً استعاره فرض نشده ،و یا در قالب دیگر گونههای
آرایههای ادبی قرار گرفته است.
هدف این پژوهش استخراج ،بررسی و تحلیل نگاشتهای استعاری و طرحوارهای در
مفهوم اجل در آثار مولوی است .مبنای نظری این مقاله نظریه شناختی استعاره و بویژه
شیوه تحلیل استعارات کووچش ( )2010است که بیشك یکی از پژوهشگران برجسته
این حوزه بهشمار میرود .وی چند کتاب ارزشمند ( )2010 ،2006 ،2005 ،2004 ،2000و
مقاالت متعددی در باره استعاره دارد (1995 ،1991الف1995 ،ب )2009 ،2008 ،1998 ،و
بخوبی توانسته است با زبانی ساده و مقبول ،نظریه معاصر استعاره را تبیین کند و نیز در
دو مقالة جدا به بررسی متون ادبی از دید استعارههای مفهومی پرداخته و بخوبی ،راه را
به محققان نشان داده است ..دستهبندی طرحواره ها نیز براساس نظر ایوانز و گرین
( )2006که مفصلترین دستهبندی را ارائه کردهاند ،صورت گرفته است.این پژوهش به
روش توصیفی -تحلیلی انجام شده ،نخست مطالعات نظریهپردازان دربارة مبحث
استعاره توصیف و بررسی شده و سپس با مطالعه و استخراج اشعار مرتبط با مفهوم
اجل در آثار مولوی ،استعارههای مفهومی و نگاشتهای استعاری مرتبط با مفهوم اجل در
اشعار مولوی از دیدگاه کووچش ( )2010مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و یافتههای
نگاه طرحوارهای دستهبندی شدهاست .این پژوهش میتواند با بررسی جنبههای زبانی
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پیشینه پژوهش
با اینکه نظریه شناختی دیدگاهی نو است و سابقهاش به چهل سال نمیرسد در سالهای
اخیر ،پژوهشهای ارزشمندی در این حوزه صورت گرفته و دیدگاههای مختلفی توسط
صاحبنظران در این حوزه مطرح شده است .در این راستا استعاره بهعنوان یکی از
مطرحترین موضوعات حوزه شناختی ،توجه فراوانی را به خود جلب کرده است .در
کشور ما نیز پژوهشهای مختلفی در این حوزه انجام شده؛ اما باید گفت بیشتر این
مطالعات بر داده های زبانی متمرکز بوده و کمتر حوزه ادبیات فارسی را مورد واکاوی
قرار داده است .در ایران عالوه برکتابهایی که در حوزه معناشناسی شناختی نگاشته شده
و در آن موضوع استعاره مفهومی نیز در کنار دیگر موضوعات شناختی مورد توجه قرار
گرفته (روشن و اردبیلی  ،1392نیلیپور  ،)1394آثاری از زبانشناسان ایرانی بهصورت ویژه به
این موضوع اختصاص یافته است .سه اثر مهم در این زمینه معرفی می شوند :داوری
اردکانی و همکاران ( )1393در اثر خود با عنوان زبان استعاری و استعارههای مفهومی
پنج مقاله در ارتباط با مفاهیم و حوزههای نظریه استعاره مفهومی و زبانشناسی شناختی
ارائه کردهاند .کتاب استعاره نوشته کورش صفوی ( )1396از هشت فصل تشکیل شده
است .صفوی در فصل نخست بهصورت فشرده به تعریف نظام نشانهای ،نشانه و ادراک
پرداخته است .در فصلهای بعد موضوعات مختلفی ازجمله مجاز ،فرایند توسیع معنایی،
نگاه بالغیون جهان اسالم در باب استعاره ،مفاهیم اساسی در نظریه مفهومی استعاره،
چگونگی تعبیر استعاره در مغز و انتشار استعارات و دالیل این انتشار در جامعه زبانی
مورد بررسی و کاوش قرار گرفته است .افراشی ( )1397در کتاب خود با عنوان استعاره
و شناخت در نه فصل موضوعات مختلفی را مورد توجه قرار داده است :اصول اصلی
نظریه ،تاریخچه مطالعات استعاره مفهومی ،استعاره و حسآمیزی ،استعارههای عواطف
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آثار مولوی بخشی از زیبایی کالم او را روشن سازد و دریچهای به ذهن شاعر و شیوه
درک این موضوع از نگاه او تلقی شود .در این پژوهش استعاره مفهومی فهم حوزه
مقصد براساس حوزه مبدأ ،و اصل استعاره بر پایه نگاشتها استوار است (کووچش،
 .)8 -9 :1394حوزه مفهومی را که ما از آن ،عبارات استعاری استخراج میکنیم تا حوزه
مفهومی دیگری را درک کنیم ،حوزه مبدأ و آن حوزه مفهومی را که بدین روش درک
میشود ،حوزه مقصد مینامیم (کوچش.1)15 :1394 ،
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و مفهوم درد  ،نقش فعلهای حسی و اندامواژهها و بسط استعاری افعال حسی در
ساختمان عبارات استعاری ،مفهوم زمان و مفهومسازی آن ،رابطه بین استعاره و پیکره
زبانی و شیوه استخراج نگاشتها از میان پیکرهها ،تفاوت مجاز و استعاره و نسبت میان
استعاره و فرهنگ .عالوه بر این زبانشناسان ،هاشمی ( )1394در کتاب خود تحت عنوان
عشق صوفیانه در آینه استعاره ،مفهوم عشق را ،که مفهومی انتزاعی و کلیدی در آثار
صوفیه است در پنج اثر صوفیانه مربوط به قرنهای دوم تا هشتم هجری (سوانح العشاق،
تمهیدات ،عبهرالعاشقین ،لوایح و لمعات) مورد کاوش قرار میدهد .نگارنده تالش کرده است
از نگاه زبانشناسی شناختی ،خوانشی دیگرگونه از این متون در دسترس خوانندگان قرار
دهد و سازوکارهای حاکم بر ذهن صوفیان و شیوه مفهومسازی آنان را از عشق بیان
کند .عالوه بر این آثار ،مقاالت و پایاننامههای متعددی این موضوع را مورد توجه قرار
داده است .در ادامه صرفاً مختصری از پژوهشهایی معرفی میشود که اغلب با
استعارههای شعری برپایه رویکرد طرحوارهای مرتبط است .چند پژوهش دیگر نیز که
متون نثر ادبی را براساس این رویکرد بررسی کرده نیز ذکر شدهاست.
حسندخت فیروز ( )1388در پژوهش خود ،نظریه معاصر استعاره را در اشعار فروغ
فرخزاد مورد بررسی قرار داده و شش استعاره بنیادین در شعر فروغ یافته است« :زمان
مکان است»؛ «حالت مکان است»؛ «هدف مکان است»؛ «نیرو حرکت است»؛ «کنش
حرکت است» و «نیرو حرکت است» .بیابانی و طالبیان ( )1391به بررسی استعاره
جهتگیرانه و طرحوارههای تصویری در شعر شاملو پرداختهاند .آنها بعد از ارائه تعاریفی
کلی دربارة این مبحث ،اعم از نظریات کالسیك و رمانتیك به تشریح مبانی
معنیشناسان شناختی پرداخته و به استخراج نمونهها و شاهد مثالهای مطابق با این
مفهوم از اشعار احمد شاملو مبادرت ورزیده اند .راسخمهند و سهرابی ( )1391سعی
کردهاند استعارههای شعر سنتی و نوی فارسی را براساس منتخب اشعار حافظ و
سپهری بررسی کنند .آنها در گزیدهای از اشعار این دو شاعر با بررسی استعارههایی که
بر مفاهیم عشق ،نفرت ،مرگ ،زندگی ،تنهایی ،غم ،شادی و زمان داللت می کند ،نشان
دادند عالوهبر مفاهیم مشترکی که در کاربرد استعاره میان این دو شاعر وجود دارد،
تفاوتهایی نیز در بهکار بردن مفاهیم استعاری میان این دو شاعر سنتی و نو وجود دارد.
نجار فیروزجایی( )1392در پایاننامه کارشناسیارشد خود تحت عنوان «تحلیل
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استعارههای مفهومی در اشعار احمد شاملو» به بررسی چهار مفهوم اصلی زمان ،زندگی،
عشق و مرگ در مجموعه اشعار احمد شاملو پرداخته است که نتیجه میگیرد مفهوم
زمان با مفاهیم حرکت و مکان قابل درک میشود؛ همچنین نشان میدهد که سفر پر
بسامدترین حوزه مبدأ است که مفاهیم انتزاعی زندگی ،عشق و مرگ را از طریق
سازوکار استعاری قابل فهم میکند.
رامهرمزی ( )1393طرحوارههای تصویری حجمی ،مسیر و قدرت را در بوف کور،
معروفترین اثرصادق هدایت ،بررسی کرده و مقایسهای میان تعداد جمالتی انجام داده
است که از هرطرحواره در این اثر بهکار رفته است .قادری نجفآبادی و همکاران
( )1394پارهای از عبارات مبنتی بر چشم (دیده) در بوستان سعدی را براساس رویکرد
زبانشناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهاند .بررسی دادهها نشان میدهد که چشم
شکل واژهای زایا در تجسم ذهنی فارسیزبانان از یك الگوی شناختی مشترک
برخوردار است و در آن به مفهومپردازی «احساسات»« ،قوای ذهنی»« ،ارزشهای
فرهنگی»« ،ویژگیهای شخصیتی» و «پدیدههای محبوس و جسمانی» میپردازد.
ذوالفقاری و عباسی ( )1394استعاره مفهومی و طرحوارههای تصویری در اشعار
ابنخفاجه را مورد بررسی قرار داده و به این نکته دست یافتهاند که استعارههای
ابنخفاجه ابزار توانمندی برای بیان معانی پیچیده ،مبهم و دور از ذهن است که با
استفاده از تجربه شعری و زبانی شاعر به بهترین شکل به بار نشسته است .پارهای از
استعارات وی از مفاهیم قراردادی و زبان خودکار بهوجود آمدهاست و پارهای دیگر با
گسترش مفاهیم قراردادی ،لباس نظم بر تن میکند و در موارد متعدد استعاراتی بدیع و
خالق دارد .ویسی و دریس ( )1394نیز ضمن تحلیل اشعار وحشی بافقی ،میزان کاربرد
هر یك از طرحوارههای تصویری حرکتی ،حجمی و قدرت را در شعر این شاعر به
منظور خلق معنا بررسی کردهاند .یافتههای این پژوهشها نشان میدهد که بیشترین سهم
را طرحوارههای حرکتی و پس از آن طرحوارههای حجمی با داللت بر موضوعاتی
چون دام و عزلت در مکانی محصور و طرحوارههای قدرت با دربرگرفتن مفاهیمی
چون هجران و فراق و آنچه از نظر شاعر ممنوع نامیده شده ،داشته است.
مشیری بردسکن ( )1394طرحوارههای تصویری در شعر سهراب را بررسی کرده
است .وی ضمن تشریح مبانی معنی شناسان شناختی به موضوع طرحوارههای تصویری
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پرداخته و سپس نمونهها و شاهد مثالهای مطابق با این مفهوم را در اشعار سهراب
سپهری استخراج و بررسی کرده است.
قاسمی و همکاران (  )1394در مقاله خود به معرفی طرحوارههای حجمی واژه غم
در شعر فریدون مشیری پرداختهاند .عالمی و کریمی ( )1395با استفاده از نظریه شناختی
استعاره معاصر ،کارکردهای استعاره مفهومی «جمال» و خوشههای تصویری مرتبط با
آن یعنی جهان ،انسان ،صورت (رخ) ،آفتاب ،آیینه و جز آن را در غزلهای مولوی تحلیل
و تبیین کرده و نتیجه گرفتهاند که بنمایه استعاره مفهومی جمال در گفتمان کالمی
براساس نظریه «رؤیت» است .مولوی با توجه به این انگاره ،جمال حق را در خرده
استعارههای حسن یوسف ،جهان ،انسان کامل ،آفتاب و خوراک به تصویر میکشد و با
کمك همین خرده استعارهها ،استعاره «خداوند دیدنی است» را اثبات میکند.
اسداللهی و عبدی ( )1396استعاره مفهومی زندگی در اشعار فروغ فرخزاد را بر پایه
زبانشناسی شناختی بررسی و نمونههای مختلفی را ذکر کردهاند ،آهنگری ( )1396تالش
کرده است تا در چارچوب بوطیقای شناختی به تحلیل دو شعر از فروغ فرخزاد بپردازد
و کارکرد طرحوارهها در هر شعر را مورد بررسی قرار دهد .طبق بررسیها دو طرحواره
«مرگ» و «تجسم» بیشترین بسامد وقوع را بین طرحوارههای این دو شعر فرخزاد دارد.
نویسنده نتیجه گرفته است که از آنجا که داشتن دیدی واضح از متن و بافت ،شرایط و
کاربردها و دانش و بینشها رمز فهم مسائل مربوط به ارزش ،جایگاه و معنای ادبی
است ،بوطیقای شناختی ابزاری مناسب دستیابی به این مقصود بهنظر میرسد.
نیك سیر ( )1397در پژوهش خود طرحوارهها و استعارههای حرکتی در شعر مسافر
سهراب سپهری را بررسی کرده و نتیجه گرفته که شعر نمادین و عرفانی مسافر سرشار
از مضامین انتزاعی و طرحوارهای کلی از مفهوم سفر است .غالب استعارههای این شعر
از نوع حرکتی است که برای رساندن مفاهیم مربوط به سفر بهکار گرفته شده است و
نقش بسیار مهمی در ترسیم تصاویر ذهنی شاعر دارد .اسپرهم و تصدیقی (  )1397با
هدف مشخص کردن استعارههای کانونی و اصلی عشق در مثنوی و کشف دیدگاه
موالنا درباره عشق استعارههای مفهومی /شناختی عشق در مثنوی موالنا را بر پایه حوزه
مبدأ و مقصد بررسی و تحلیل کردهاند .آنها به این نتیجه دست یافتند که این استعارهها
از نظر مضمون و محتوا در چهار گروه اصلی قرار میگیرد :گروهی که تصویری مثبت
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استعاره در معنيشناسي شناختي
سنت مطالعه استعاره به غرب و به ارسطو میرسد .ارسطو استعاره را شگردی برای
هنرآفرینی میدانست و معتقد بود استعاره ویژه زبان ادب است و به همین دلیل باید در
میان فنون و صناعات ادبی بررسی شود .این همان نگرش کالسیك به استعاره است.
نگرش دیگر به استعاره به قرون هجدهم و نوزدهم مربوط میشود که بهدلیل بینش
حاکم بر آن عصر ،رمانتیك نامیده می شود .در این نگرش استعاره به زبان ادب محدود
نمیشود و الزمه زبان و اندیشه برای توصیف جهان خارج بهشمار میرود (صفوی،
 .)369 :1383یکی از نگرشهایی که به پیروی از رمانتیكها ،استعاره را جزء جداییناپذیر
زبان میداند ،معنیشناسی شناختی 2است .نقطه آغاز نگاه جدید به اسـتعاره در حـوزه
زبـانشناسـی شـناختی را مـیتـوان رویکردی دانست که لیکاف و جانسون ( ) 1980در
کتاب استعاره ،چیزی که بـا آن زنـدگی میکنیم ،مطرح کردند .از نظر معنیشناسان
شناختی ،استعاره 3عنصری بنیادین در مقولهبندی و درک انسان از جهان خارج و نیز در
فرایند اندیشیدن است .استعاره در قلمرو شناختی اینگونه تعریف میشود« :الگوبرداری
نظام مند بین عناصر مفهومی یك حوزه از تجربه بشر که ملموس و عینی است بر حوزه
دیگری که معموالً انتزاعیتراست» (لیکاف)243 :1993 ،؛ به عبارت سادهتر ،ما تجربههای
انتزاعی و مفاهیم ذهنی را به کمك تجربههای ملموس و مفاهیم عینی بیان میکنیم.
استعاره در این رویکرد تصویری نو می یابد و به هرگونه فهم و بیان هر مفهوم انتزاعی
در قالب تصورات ملموستر ،اطالق میشود .استعاره با این تعریف ،دیگر خاص زبان
ادبی نیست و در کاربرد روزمره زبان هم جای میگیرد .نظریه معاصر استعاره 4مدعی
است که نه تنها زبان ،بلکه شیوه درک آن هم از مقوالت انتزاعی جهان ،و بر مبنای
استعاره استوار است و استعاره اساساً فرایندی ذهنی و شناختی است و استعارههای
زبانی ،فقط نمود و شاهد استعارههای ذهنی بهشمار میرود؛ در عین حال ،مطالعه نمود
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از عشق ارائه میکند .آنها که صفات و ویژگیهای منفی عشق را برجسته میکند.
استعارههایی که دوجانبه و دوپهلو ،و استعارههایی که از نظر مفهومی ،خنثی است.
بررسی دادهها نشان میدهد که سوزندگی ،مستکنندگی و ذیشعور بودن عشق ،بیشتر
از دیگر جنبههای آن مد نظر موالنا بوده و در نگاه وی ،تمام اقتدار از آن معشوق است
و عاشق دنبالهرو ،بیمار و نیازمند معشوق است.
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تحلیلهای شناختی استعاره در ادبیات و بویژه بررسی شعر با اثر لیکاف و ترنر
( )1989جان تازهای گرفت .آنان در کتاب «فراتر از استدالل محض» ،انواع استعارههای
شعری را مورد شناسایی و بررسی قرار دادند و با ارائة شواهد و نمونههایی از گفتار
روزمره و شعر نشان دادند بسیاری از مفاهیم مانند زمان ،زندگی و مرگ بهصورت
استعاری درک میشود؛ همچنین به بررسی انواع استعاره پرداختند و تالش کردند تا
رویکرد شناختی خود را در بررسی استعاره های شعری بهکار گیرند؛ زیرا آشنایی با
استعارههای قراردادی را مقدمه آشنایی با استعارههای شعری میدانستند و معتقد بودند
شاعران هم از همین استعارههای زبان روزمره استفاده میکنند؛ اما آنها را گسترش
میدهند تا جنبه های دیگری از واقعیت را به ما نشان دهند؛ بهعنوان مثال آنها این
استعارههای مفهومی را درباره مفهوم زمان از میان شواهد شعری استخراج کردند :زمان
به منزله دزد ( ،)35زمان به منزله بلعنده ( ،)41زمان به منزله حرکت ( ،)44زمان به منزله
تخریبکننده ( ،)42زمان به منزله تغییردهنده ( ،)40زمان به منزله ارزیابیکننده ( ،)42زمان
به منزله دروگر ( ، )41زمان به منزله تعقیبکننده ( .)46آنان در مقدمه کتاب خود دربارة
استعاره شعری آوردهاند که استعارههای شعری ،بسیار فراتر از صبغه آرایهای با
جنبههای اصلی و جدایی ناپذیر نظامهای مفهومی ما سروکار دارند .شاعران بزرگ
میتوانند با ما سخن بگویند؛ زیرا آنان نیز از همان شیوههای تفکری بهره میبرند که
دیگران دارند .آنان با استفاده از ظرفیتهایی که همگی در داشتن آنها مشترکیم،
تجربیاتمان را برجسته میکنند؛ پیامدهای باورمان را میکاوند؛ طرز تفکرمان را به
چالش میکشند و به نقد ایدئولوژیهایمان میپردازند .بدون داشتن دانش اولیه از
ماهیت استعاره و چگونگی کارکرد آن ،نمیتوانیم درکی از کارکردهای تفکر استعاری
چه در ادبیات و چه در زندگی خود داشته باشیم (لیکاف و ترنر .)xi :1989 ،در ادامه
کووچش بیشترین تحقیقات را در زمینة استعاره انجام داده است .وی در اثر معروف
خود «مقدمهای کاربردی بر استعاره» ،که دو ترجمه به زبان فارسی دارد ( 1394ترجمه
پورابراهیم و  1396ترجمه میرزابیگی) در نوزده فصل به معرفی استعاره مفهومی ،مجاز
مفهومی ،فضاهای ذهنی ،تصویرهای استعاری و مفاهیم اصلی این حوزه زبانشناسی

Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:06 IRDT on Friday April 3rd 2020

استعارههای ذهنی در زبان ،از راههای شناخت استعارههای ذهنی است (گلفام و ممسنی،

.)2010:
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در علوم شناختی برای توجیه مفهومسازی استعاره از «طرحوارهها» استفاده میشود.
این طرحوارهها غالباً تصوری است؛ یعنی براساس الگوی شناختی و مفاهیم بنیادین
ذهن ما شکل می گیرد .از این مفاهیم و ساختهای حاصل از آنها برای توصیف
موضوعات انتزاعی و اندیشیدن استفاده میشود (صفوی.)374 -376 :1383 ،
کووچش ( )2010 : 4نیز ،آنگونه که در زبانشناسی شناختی رایج است ،استعاره را
بهصورت درک یك حوزه مفهومی براساس حوزه مفهومی دیگر ،تعریف میکند .او بیان
میکند که استعارههای مفهومی ،مفاهیمی انتزاعیتر را بهعنوان مقصد و مفاهیمی عینیتر
و فیزیکیتر را بهعنوان مبدأ بهکار میگیرند .هنگامی که یك حوزه مفهومی براساس
حوزه مفهومی دیگر فهمیده شود ،استعاره مفهومی خواهیم داشت.
کووچش در این باب مینویسد:
حوزهء

در زباشناسی شناختی استعاره به صورت فهم یك حوزهء مفهومی بر حسب
مفهومی دیگر تعریف میشود ...استعاره مفهومی از دو حوزهء تشکیل شده است که
در آن یك حوزه بر حسب دیگری فهمیده میشود .حوزهء مفهومی خود سازمانی
منسجم از تجربه است (.)17 -18 :2010

کووچش ( )18 -28 :2010رایجترین حوزههای مبدأ و مقصد در فرایند استعارهسازی
را از فرهنگ استعاره کوبلید ،استخراج کرده است .او  13حوزه مبدأ را از این فرهنگ
به دست آورده که از این قرار است :اعضای بدن ،سالمتی و بیماری ،حیوانات ،گیاهان،
ساختمان و بنا ،ابزار و ماشینآالت ،ورزش و بازی ،پول و معامالت اقتصادی ،آشپزی و
غذا ،گرما و سرما ،تاریکی و روشنایی ،نیرو ،حرکت و جهت (همان .)18 -23 :حوزههای
مقصد متعارفی که کووچش به آنها اشاره میکند نیز عبارت است از :احساس ،امیال،
اخالق ،تفکر ،جامعه ،ملت ،سیاست ،اقتصاد ،روابط انسانی ،ارتباط ،زمان ،زندگی و
مرگ ،دین ،رخداد و فعالیتها (همان .)23 -28 :استعارهها نیز از طریق نگاشتهای نظاممند
میان این حوزههای مبدأ و مقصد شکل میگیرد که غالباً ناآگاهانه است.
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میپردازد .او همچنین از ارتباط این حوزه با حوزههای دیگر زبانشناسی نیز سخن گفته
است اثر او از آثار برجسته این حوزه بهشمار می رود .کووچش ضمن معرفی شیوه
بررسی استعاره های مفهومی در شعر ،چهار راه را برای تجلی استعارههای مفهومی و
کاربرد زبانی آنها در آثار شاعران نام میبرد :بسط ،تفصیل ،پرسش و ترکیب (کووچش

تحلیل نگاشتهاي استعاري و طرحوارهاي در مفهوم اجل در آثار مولوي

طرحوارههاي تصویري
یکی از مفاهیم اساسی زبانشناسی شناختی ،که نخستینبار بهوسیله مارک جانسون
( )1987معرفی شد ،مفهوم «طرحواره تصویری (تصوری)» است .وی با طرح این نظریه
به بررسی شناخت جسمی شده پرداخت .اینکه ما در مکانی خاص و با محدودیتهای
مشخصی زندگی میکنیم ،راه میرویم ،میخوریم ،میخوابیم و بهطور کلی هر روز با
دنیای اطرافمان و الگوهای آن سروکار داریم ،نشان می دهد درک این الگوها جسمی
شده است؛ یعنی حاصل تعامل جسم ما با آنان است .ما از این درک عینی و از این
مفهوم جسمی شده در درک و بیان مفاهیم انتزاعی بهره نیز میبریم؛ بنابراین طرحواره
تصویری ،ساختی مفهومی است که نمودش در زبان ما بر حسب تجربة ما از جهان
خارج است .به اعتقاد جانسون ( )29 :1987طرحوارهها به دو صورت به مفاهیم انسجام
میبخشند :طرحواره های تصویری تجربیات حسی و حرکتی را در ساختاری یکپارچه
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نگاشت استعاري
رابطه در استعاره مفهومی ،میان دو واحد یا دو مجموعه به شکل تناظر یك به یك
صورت میگیرد که به آن «انگاره» یا «نگاشت» یا «انطباق» 5میگویند (کووچش :2010
)91؛ به عبارتی منظور از نگاشت «تطبیق ویژگیهای دو حوزه شناختی است که در قالب
استعاره به یکدیگر نزدیك شده است» (راسخ مهند .)50 :1389 ،یکی از انگارهها به قلمرو
مبدأ یا منبع 6متعلق است که همانطور که کووچش ( )92-91 :2010میگوید ،اغلب
مفهومی عینی و ملموس است (= مستعارمنه یا مشبهٌبه ) و ارگان دیگر دارای مفاهیم
انتزاعی و ذهنی است (دست کم نسبت به قلمرو مبدأ) که قلمرو مقصد یا هدف 7نامیده
میشود (= مستعارٌله یا مشبه) .صفوی در تعریف این اصطالح مینویسد« :به باور
لیکاف وقتی قرار باشد ،یك استعاره مفهومی ،بازنمود زبانی بیابد و به استعاره زبانی
مبدل شود با فرایندی به نام نگاشت سروکار خواهیم داشت .در چنین شرایطی ،هر
استعاره مفهومی یك عاملِ نگاشت نامیده میشود» (صفوی.)108 :1396 ،
افراشی نیز درباره «نگاشت» مینویسد« :مفهوم اصلی در نظریه استعارههای مفهومی،
نگاشت است .این اصطالح از ریاضیات به زبانشناسی وارد شده است و به تناظرهای
نظاممندی داللت میکند که میان برخی حوزههای مفهومی وجود دارد» (افراشی:1394 ،

(حسندخت.)55 :1388 ،
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ایوانز و گرین ( )187-179: 2006ویژگیهای طرحوارههای تصویری را اینگونه
برشمردهاند:
طرحوارههای تصویری از لحاظ منشأ پیشمفهومی است و مستقیم در تجربه جسمی
ریشه دارد؛ خودبهخود معنادار است؛ با صورتهای ذهنی یکی نیست؛ چند وجهی است
و از انواع متفاوت تجربه حسی گرفته میشود؛ تعاملی است؛ یعنی حاصل ارتباط
جسمی ما با دنیای اطراف است و توان تبدیلشدن از یك طرحواره به طرحوارهای
دیگر را دارد.
محققان علومشناختی ،تقسیمبندیهای مختلفی از طرحوارههای تصویری ارائه کرده-
اند :جانسون ( )1987طرحوارههای حجمی ،حرکتی و قدرت را از هم بازشناخته و ترنر
طرحواره های حجمی ،حرکتی ،توازن ،تقارن و طرحواره نیروـ پویایی را (ترنر1996 ،
 .)27 -30:تقسیمبندی ایوانز و گرین کمی دقیقتر است .آنها دستهبندی سهگانه جانسون
را به این صورت گسترش دادهاند:
.1طرحواره فضایی :8باالـ پایین ،جلوـعقب ،چپـ راست ،نزدیكـ دور ،مرکزیـ -
پیرامونی
.2طرحواره ظرفی :ظرف ،درونـ بیرون ،سطح ،پر ـ خالی
.3طرحواره جابهجایی یا حرکتی :مقدار حرکت ،مبدأ ـ مسیر ـ مقصد
. .4طرحواره تعادل :9تعادلمحوری ،تعادل دو کفه ترازویی ،موازنه ،تعادل نقطهمحور
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وارد میکنند؛ همچنین در فرایند شکلگیری استعارهها از گستره تجربیات فیزیکی به
حوزههای انتزاعی فرافکنی میشوند.
به عقیده لیکاف ( )1993طرحوارههای تصویری در درک جسمی شده ما ریشه دارند
و عینی هستند و میتوانند بهعنوان حوزههای مبدأ در نگاشتهای استعاری بهکار روند .ما
با بهرهگیری از این طرحوارههای عینی میتوانیم درباره حوزههای انتزاعی صحبت کنیم
(نقل از راسخ مهند .)59 :1389 ،در واقع در استعاره مفهومی ،که بین یك حوزه عینی و یك
حوزه انتزاعی نگاشت صورت میگیرد ،طرحوارههای تصویری میتوانند بنیان عینی
نگاشتهای استعاری را فراهم کنند؛ «گویی در این دسته از استعارهها ما با اسکلتی
مفهومی سروکار داریم که اجزای درونی آن با استفاده از حوزه مقصد پر میشود»

تحلیل نگاشتهاي استعاري و طرحوارهاي در مفهوم اجل در آثار مولوي

 .1اعضاي بدن
( .)1مرگ هر یك ای پسر همرنگ اوست
پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست (مثنوی)3441/3،

101


1398
بهار1398
شماره63
،،16شماره
سال16
ادبيسال
پژوهشهايادبي
فصلنامهپژوهشهاي
فصلنامه
،،63بهار

روششناسي و تحلیل یافتههاي پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی ،و بهروش کتابخانهای انجام شده است .برای
تحلیل توصیفی دادههای پژوهش برمبنای نظریه استعاره مفهومی و استخراج نگاشتها و
طرحوارههای تصویری ،غزلیات شمس و مثنوی مولوی مورد توجه قرار گرفته و مفهوم
اجل در موارد برجسته و پرتکرار آن بهعنوان نمونه در این پژوهش بررسی شده است.
برای رسیدن به هدف پژوهش در این بخش ،حوزههایی که مبنای تولید عبارتهای
استعاری مفهوم مرگ قرار گرفته است ،براساس الگوی کووچش ( 13( )2010حوزه)
مش خص و شاهد مثالهایی که از این مفهوم در آثار موالنا یافت شده در ذیل حوزه
مربوط به آن آورده شدهاست .همچنین طرحوارههای تصویری هر یك از استعارهها پس
از هر بیت ذکر شدهاست .همان گونه که پیش از این ذکر شد ،کووچش ( )2010سیزده
حوزه مبدأ را معرفی کرده که از این قرار است :اعضای بدن ،سالمتی و بیماری،
حیوانات ،گیاهان ،ساختمان و بنا ،ابزار و ماشینآالت ،ورزش و بازی ،پول و معامالت
اقتصادی ،آشپزی و غذا ،گرما و سرما ،تاریکی و روشنایی ،نیرو ،حرکت و جهت (همان:
 .)18 -23حوزههای مقصد متعارفی که کووچش به آنها اشاره میکند عبارت است از:
احساس ،امیال ،اخالق ،تفکر ،جامعه ،ملت ،سیاست ،اقتصاد ،روابط انسانی ،ارتباط،
زمان ،زندگی و مرگ ،مذهب ،رخداد و فعالیتها (همان .)23 -28 :استعارهها نیز از طریق
نگاشتهای نظاممند میان این حوزههای مبدأ و مقصد شکل میگیرد که غالباً ناآگاهانه
است .این دستهبندی براساس حوزههای مبدأ است:
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. 5طرحواره قدرت :اجبار ،سد ،نیروی متقابل ،انحراف جهت ،رفع مانع ،توانایی ،جذب
 .6طرحواره پیوستگی :10ممزوج شدن ،مجموعه ،جزءوکل
 .7طرحواره اینهمانی :11نگهداری ،روی چیزی قرار گرفتن
 .8طرحواره وجودی :12چرخه ،فضای کراندار ،فرآیند ،شیء (ایوانز و گرین .)190 : 2006 ،

جان تو همچون درخت و مرگ برگ (مثنوی)3442/3 ،

 طرحواره وجودی :مرگ برگ است ،مرگ رخسار دارد .طرحواره حجم /ظرف:مرگ همچون برگ درون درختِ (جان) است.
( .)3عیش ما را مرگ باشد پردهدار
پرده پوش و مرگ را خندان مکن (غزلیات شمس)6 :2019 ،

 طرحواره وجودی :مرگ به منزله نگهبان و فرد خندان است.( .)4ریش همه بهدست اجل بین و رحم کن
از مرگ وارهان همه را سودمند کن (غزلیات شمس)7 :2044 ،
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 طرحواره قدرت  /اجبار :اختیار همه انسانها در دستان مرگ است.( .)5نه دست و پای اجل را فرو توانی بست
نه رنگ و بوی جهان را رها توانی کرد (غزلیات شمس)8 :959 ،

 طرحواره قدرت /اجبار :دست و پای اجل را نمیتوان بست .طرحواره وجودی:اجل دارای دست و پا است.
( .)6ما از لب و دندان اجل هیچ نترسیم
چون زنده شدیم از بت خندان خرابات (غزلیات شمس)5 :344 ،

 رحواره وجودی :اجل دارای لب و دندان است.( .)7این گلوی مرگ از نعره گرفت
طبل او بشکافت از ضرب شگفت (مثنوی)775/6 ،

 طرحواره وجودی :گلوی مرگ از نعره گرفت. .2سالمتي و بیماري
( .)8خامش که خوش زبانی چون خضر جاودانی
کز آب زندگانی کور و کر است مردن (غزلیات شمس)12 :2037 ،

 -طرحواره وجودی :مرگ کور و کر است.
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 نگاشت استعاره مفهومی :در حوزه مبدأ :رنگ چهره هر فرد از وجود او خبرمیدهد .در حوزه مقصد :مرگ کامالً با نوع زندگی هر فرد متناسب است.
 طرحواره وجودی :مرگ شیء رنگین است.( .)2روی زشت توست نه رخسار مرگ

تحلیل نگاشتهاي استعاري و طرحوارهاي در مفهوم اجل در آثار مولوي

ورنه با خون جگر بگریستی (غزلیات شمس)13 :2893 ،

 طرحواره وجودی :اجل کر است.( .)10تشنهتر از اجل منم دوزخوار میتنم
هیچ رسد عجب مرا لقمه زفت فربهی (غزلیات شمس)3 :2474 ،

 طرحواره وجودی :اجل تشنه است.( .)11تن چون مادر ،طفل جان را حامله
مرگ درد زادن است و زلزله (مثنوی)3528/1 ،

 نگاشت استعاره مفهومی :در حوزه مبدأ :زن زایمان کرد .زلزله ویران میکند .درحوزه مقصد :جان از تن خارج شد .مرگ نابودی جسم است.
 طرحواره حجم  /ظرف :طفل از شکم مادر خارج میشود .طرحواره قدرت/نیروی متقابل :مرگ ،زلزله و نابودی جسم است.
( .)12چون ز مرده زنده بیرون میکشد
هر که مرده گشت او دارد رشد (مثنوی)549/5 ،

 .3حیوانات
( .)13این گلوی مرگ از نعره گرفت
طبل او بشکافت از ضرب شگفت (مثنوی)780/6 ،

 طرحواره وجودی :مرگ حیوانی است که نعره می کشد.( .)14شه را تو شکاری شو کمگیر شکاری
که شکار تو را باز اجل باز ستاند (غزلیات شمس)5 :648 ،

 .4گیاهان
( .)15روی زشت توست نه رخسار مرگ
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 نگاشت استعاره مفهومی :در حوزه مبدأ :شیئی را از درون شیئی دیگر بیرونکشیدن؛ گیاه رشد می کند .در حوزه مقصد :مرگ تغییر و تحول است .مرگ ارادی و
فنای فیاهلل سعادت به همراه دارد.
 طرحواره حجم /ظرف :بیرون کشیدن زنده از درون مرده .طرحواره حرکت/مقصد :مرگ رسیدن به صالح است.
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( .)9این اجل کر است و ناله نشنود

( .)16یاد صنعت فرضتر از یاد مرگ
مرگ مانند خزان تو اصل برگ (مثنوی)772/6 ،

طرحواره وجودی :مرگ خزان است.
 .5ابزار
( .)17در صف آ ای قلب و اکنون الف زن
وقت الف است ،محك چون غایب است
میبرندت از عزیزی دست دست
قلب میگوید ز نخوت هر دمم
ای زر خالص من از تو کی کمم؟
زر همیگوید بلی ای خواجهتاش
لیك میآید محك ،آماده باش (مثنوی)1675 -1680/4 ،
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 طرحواره وجودی ،مرگ شیء و محك است که میتواند از دیدگان غایب وپنهان باشد؛ اما روزی میآید و باید آمادگی داشت.
 نگاشت استعاره مفهومی :در حوزه مبدأ :سنگ محك ،وسیله آزمایش قلب و زرخالص است .در حوزه مقصد :مرگ رسواکننده است.
 طرحواره حرکت /مقصد :محك میآید .محك غایب است.( .)18پیش ترک آیینه را خوش رنگی است
پیش زنگی آیینه هم زنگی است (مثنوی)3442/3،
 طرحواره وجودی :مرگ آیینه و شیء است. .6ورزش و بازیها
( .)19چوگان اجل چو سوی من آمد
من گوی سعادت از میان بردم (غزلیات شمس)4 :1743 ،
 طرحواره وجودی :مرگ چوگان است.( .)20سالها این مرگ طبلك میزند
گوش تو بیگاه جنبش میکند (مثنوی)778/6 ،

 -طرحواره وجودی :مرگ شخصی است که طبل میزند.
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جان تو همچون درخت و مرگ برگ (مثنوی)3442/3 ،

تحلیل نگاشتهاي استعاري و طرحوارهاي در مفهوم اجل در آثار مولوي

 .7آشپزي و غذا
( .)22مرگ آشامان ز عشقش زندهاند
دل ز جان و آب جان برکندهاند (مثنوی)4223/5 ،
(.)23این مرگ که خلق لقمه اوست
یك لقمه کنیم و غم نداریم (غزلیات شمس)4 :1572 ،

( .)24خمار درد سرت از شراب مرگ شناس
مده شراب بنفشه بهل شراب انار (غزلیات شمس)14 :1134 ،

( .)25شربت مرگ چو اندر قدح من ریزی
بر قدح بوسه دهم مست و خرامان میروم (غزلیات شمس)4 :1639 ،

( .)26ای ز هجران تو مردن طرب و راحت من
مرگ بر من شده بیتو مثل شهد و لبن (غزلیات شمس)1 :2001 ،

( .)27آن طبله عیسی بد میراث طبیبان شد
( .)28جزو مرگ گر گشت شیرین مر تو را
دان که شیرین میکند کُل را خدا (مثنوی)2300/1 ،

 نگاشت استعاره مفهومی :در حوزه مبدأ :انسان خوراکی را میخورد .در حوزهمقصد :مرگ برای برخی انسانها دلپذیر است.
 طرحواره وجودی :مرگ نوشیدنی و خوراکی است. .8نیروها
( .)29آن که میترسی ز مرگ اندر فرار
آن ز خود ترسانی ای جان ،هوشدار (مثنوی)3443/3،

 طرحواره قدرت :مرگ ترسناک است.( .)30آن یکی میگفت خوش بودی جهان
گر نبودی پای مرگ اندر میان (مثنوی)1761/5 ،
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تریاق در او یابی گر زهر اجل خوردی (غزلیات شمس)3 :2566 ،

105


Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:06 IRDT on Friday April 3rd 2020

( .)21روبهرو با مرگ کردم حربها
تا ز عین مرگ من خرم شدم (غزلیات شمس)8 :1661 ،
 -طرحواره وجودی :مرگ میجنگد .مرگ جنگنده است.13

عاقالن را رنگ و سیما میرود (غزلیات شمس)4 :823 ،

 طرحواره حرکت /مقصد :مرگ حرکت میکند و همه انسانها را با خود میبرد.طرحواره قدرت :مرگ هیبت دارد.
( .)32عقل لرزان از اجل و آن عشق شوخ
سنگ کی ترسد ز باران کلوخ؟ (مثنوی)4229/5 ،
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 نگاشت استعاره مفهومی :در حوزه مبدأ :باران میبارد .در حوزه مقصد :لحظهمرگ فرا میرسد.
 طرحواره حرکت /عمودی :مرگ فرود آمدن باران کلوخ است.( .)33جوزها بشکست و آن کان مغز داشت
بعد کشتن روح پاک نغز داشت
کشتن و مردن که بر نقش تن است
چون انار و سیب را بشکستن است
آنچه شیرین است آن شد ناردانگ
و آن پوسیده است ،نبود غیر بانگ (مثنوی)710 -713/1 ،
 نگاشت استعاره مفهومی :در حوزه مبدأ :شکستن پوست گردو و نمایان شدن مغزآن( .ظرف بنیاد) کنده شدن پوست میوه موجب نمایان شدن سالم یا غیرسالم بودن آن
است .در حوزه مقصد :مرگ تغییر حالت و نمایان شدن کیفیت روح انسان است.
 طرحواره حجم /ظرف :شکستن گردو و نمایان شدن مغز .پوست کندن میوه ومشخص شدن سالم یا غیرسالم بودن آن .طرحواره قدرت :مرگ قدرت دارد و جسم
انسان را میشکند.
( .)34گر فاضلی و فردی آب خضر نخوردی
هر کو نخورد آبش در مرگ اسیر باشد (غزلیات شمس)3 :839 ،

( .)35زندانی مرگند همه خلق یقین دان
محبوس تو را از تك زندان نرهاند (غزلیات شمس)9 :652 ،

( .)36میگویم ای صاحب عمل و ای رسته جانت از علل
چون رستی از حبس اجل بیروزن و در سایهای (غزلیات شمس)13 :2445 ،
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 طرحواره قدرت /اجبار :مرگ قدرتمند و مسلط ،و اجباری است.( .)31مرگ یكیك میبرد وز هیبتش

تحلیل نگاشتهاي استعاري و طرحوارهاي در مفهوم اجل در آثار مولوي

جزو مرگ از خود بران گر چارهای است
چون ز جزو مرگ نتوانی گریخت
دان که کلّش بر سرت خواهد بریخت (مثنوی)2298 -2299/1 ،

 طرحواره قدرت /مانع :چارهای جز برخورد با مرگ نداشتن .طرحوارهحجم/ظرف :مرگ بر سر انسان ریخته میشود.
( .)38بس بدیدی مرده اندر گور تو
گور را در مرده بین ای کور تو (مثنوی)1546/6 ،

 طرحواره حجم /داخل و خارج :گور و قبر در داخل مرده قرار دارد. .9حرکت و جهت
( .)39مرگ در ره ایستاده منتظر

 طرحواره حرکت /مسیر :مرگ در راه ایستاده .طرحواره حرکت /جهت :مرگ به مانزدیك است.
( .)40مرگ اگر مرد است آید پیش من
تا کشم خود در کنارش تنگتنگ (غزلیات شمس)3 :1326 ،
 طرحواره وجودی :مرگ مرد است .طرحواره حرکت /مقصد :مرگ پیش منمیآید.
( .)41تلخ نبود پیش ایشان مرگ تن
چون روند از چاه و زندان در چمن (مثنوی)1713/5 ،

 طرحواره وجودی :مرگ خوردنی است .طرحواره حرکت /مسیر :مرگ مسیر رفتناز چاه به چمن است.

1398
بهار1398
شماره63
،،16شماره
سال16
ادبيسال
پژوهشهايادبي
فصلنامهپژوهشهاي
فصلنامه
،،63بهار

خواجه بر عزم تماشا میرود
مرگ از خاطر به ما نزدیکتر
خاطر غافل کجاها میرود (غزلیات شمس)5.6 :823 ،
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 نگاشت استعاره مفهومی :در حوزه مبدأ :انسان زندانی بیاختیار در مکانی محدودقرار دارد .در حوزه مقصد :مرگ هر گونه آزادی و اختیار را سلب میکند.
 طرحواره حجم /ظرف :اسیر و زندانی بودن در درون زندان مرگ( .)37دان که هر رنجی ز مردن پارهای است

حسرتش آن است کش کم بود برگ
ورنه از چاهی به صحرا اوفتاد
در میان دولت و عیش و گشاد (مثنوی)1768 -1769/5 ،

 نگاشت استعاره مفهومی :در حوزه مبدأ :انسان حرکت میکند و از نقطهای بهنقطه دیگر میرود .در حوزه مقصد :مرگ نابودی نیست بلکه تغییر حالت است.
 طرحواره حرکت /مسیر :مرگ مسیر رفتن از چاه به چمن است.( .)43چون نمردی گشت جانکندن دراز
مات شو در صبح ای شمع طراز (مثنوی)730/6 ،
 نگاشت استعاره مفهومی :در حوزه مبدأ :مسیر سفر بسیار طوالنی و طاقتفرسااست .در حوزه مقصد :مرگ تن و نابودی جسم انسان رنجآور است.
 طرحواره حرکت /مسیر :مرگ به منزله حرکت ادامهدار و طوالنی( .)44گر خیال تو در فنا یابم
در زمان سوی مرگ بشتاب (غزلیات شمس)1751 :3 ،
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 طرحواره حرکت /مقصد :سوی مرگ شتابان رفتن( .)45مرگ او آبست و او جویای آب
میخورد واهلل اعلم بالصواب....
جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز
آب را از جوی کی باشد گریز
آب کوزه چون در آب جو شود
محو گردد در وی و جو او شود (مثنوی)3909 -3911/3 ،

 نگاشت استعاره مفهومی :در حوزه مبدأ :انسان تشنه ،جویای آب است .در حوزهمقصد :انسانهای مشتاق به مرگ حکم تشنگان را دارند.
 طرحواره وجودی :مرگ آب است .طرحواره حرکت :مرگ حرکت میکند وانسان جویای اوست .طرحواره حجم /ظرف :انسان آبی است در کوزه تن که وقتی به
جوی مرگ میرسد در آن میریزد و محو میشود( .تن ظرف است( .ذهن) انسان
مظروف است .مرگ جوی آب است .مرگ ظرف است .انسان مظروف است.
 .10تاریکي و روشنایي
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( .)42هیچ مرده نیست پر حسرت ز مرگ

تحلیل نگاشتهاي استعاري و طرحوارهاي در مفهوم اجل در آثار مولوي

مرگ تبدیلی که در نوری روی (مثنوی)742/6 ،

 طرحواره حرکت /مسیر :مرگ رفتن به گور است .مرگ رفتن به نور است. .11پول و معامالت اقتصادي
( .)47از جان چرا گریزیم جان است جان سپردن
وز کان چرا گریزیم کان زر است مردن
چون زین قفس برستی در گلشن است مسکن
چون این صدف شکستی چون گوهر است مردن (غزلیات شمس)6.7 :2037 ،

 طرحواره وجودی :مرگ معدن زر و گوهر است.تحلیل دادهها و بحث
بعد از تعیین حوزههای مبدأ مفهوم مرگ در اشعار موالنا براساس  13حوزه معرفی شده
کووچش در ادامه ،آنها را بهصورت جدول در کنار هم مقایسه میکنیم تا مشخص شود
این  13حوزه مبدأ میتواند بهطور کامل حوزههای مبدأ در مورد مفهوم مرگ را پوشش
دهد یا خیر.
با حوزههاي معرفي شده کووچش ()2010

حوزههای متعارف مبدأ استعاره مرگ در اشعار موالنا
حوزههای مبدأ مفهوم مرگ در اشعار
حوزههای متعارف مبدأ کووچش
موالنا
رنگ چهره هر فرد ،رخسار مرگ ،تغییر
حالت چهره (خندان بودن) ،دست و پای
اعضای بدن
اجل ،لب و دندان اجل ،گلوی مرگ
کور و کر بودن ،تشنه بودن ،درد زایمان،
سالمتی و بیماری
رشد داشتن
نعره زدن ،پرنده باز
حیوانات
برگ بودن ،خزان داشتن
گیاهان
ساختمان و بناها

1398
بهار1398
شماره63
،،16شماره
سال16
ادبيسال
پژوهشهايادبي
فصلنامهپژوهشهاي
فصلنامه
،،63بهار

(جدول شماره  )1مقایسه حوزههاي مبدأ مرگ در اشعار موالنا
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( .)46نه چنان مرگی که در گوری روی

گرما و سرما
تاریکی و روشنایی
نیروها

حرکت و جهت
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پول و معامالت اقتصادی

همانطور که در جدل مالحظه میشود ،جز در دو حوزه ساختمان و بنا و همچنین
گرما و سرما ،دیگر حوزههای مبدأ معرفی شده کووچش کامالً با حوزههای مبدأ
استعاره مرگ در اشعار موالنا ،همخوانی دارد.
گفتنی است خارج از  13حوزه معرفی شده کووچش ،حوزههای مبدأ دیگری برای
استعاره مرگ در آثار مولوی یافت شد؛ بهعنوان مثال موالنا گاهی از مرگ به منزله
خواب یاد میکند .از آنجا که کووچش حوزه مبدأ در استعارهها را به نوعی حوزه عینی
معرفی میکند و نمودهای عینی و ملموس را برای مفهوم ذهنی و انتزاعی درنظر
میگیرد ،مفاهیم انتزاعی مثل خواب را حوزههای  13گانه خود معرفی نکرده است در
اینجا موالنا نوعی استعاره ذهنی به ذهنی را مطرح ساخته است .این نوع استعاره در
تقسیمبندی افراشی و حسامی ( )1392مورد توجه قرار گرفته است؛ بهطور مثال:
( .)48همچو خفتن گشت این مردن مرا
ز اعتماد بعث کردن ،ای خدا (مثنوی)4227/5 ،

( .)49پس عزا بر خود کنید ای خفتگان
زانکه بد مرگی این خواب گران (مثنوی)801 /6 ،
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ابزار
ورزش و بازیها
آشپزی و غذا

محك بودن ،آیینه بودن
چوگان ،طبل زدن  ،جنگ
نوشیدنی بودن ،خورنده بودن ،شیرین
بودن ،زهر بودن
رفتن به گور ،رفتن به نور
ترسان بودن از مرگ ،تسلط داشتن مرگ،
هیبت داشتن ،شکستن جسم انسان ،اسیر
و زندانی بودن در زندان مرگ (ظرف)،
چارهای جز مرگ نداشتن (اجبار)
ایستاده در راه ،نزدیك بودن ،جابهجایی
(عمودی و افقی) ،تغییر حالت ،ادامهدار
بودن ،آب و رودخانه در حرکت ،رفتن
بهسوی مرگ
(محك بودن) ،معدن زر ،گوهر

تحلیل نگاشتهاي استعاري و طرحوارهاي در مفهوم اجل در آثار مولوي

چهره سیاه (زنگی)

 .2مرگ ،زایمان و درد (سالمتی و بیماری)

نگاشتها

مبدأ
زاییدن
مادر
جنین
درد زایمان
محل تولد

مقصد
مرگ
بدن انسان
روح و جان
نابودی جسم
جهان آخرت
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فصلنامه
،،63بهار

نگاشتها

مبدأ
چهره رنگین
رنگ
حالتهای مختلف رنگ
چهره زیبا

مقصد
مرگ
کیفیت زندگی هر فرد در دنیا
صورتهای مختلف مرگ هر کس
زندگی خوب هر فرد که مرگی
زیبا برای او بهدنبال دارد.
زندگی بد هر فرد که مرگی
رنجآور برای او بهدنبال دارد.
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نکته دیگر اینکه ما عنصر آب را ،که موالنا از آن بهعنوان مرگ یاد میکند در حوزه
حرکت و جهت قرار دادیم؛ زیرا موالنا ویژگی حرکت و جاری بودن آب را درنظر دارد
که انسان تن خود را به آب میسپارد و به این روش نوعی سفر و جابهجایی را تجربه
میکند و از دیدگاه موالنا این سفر همان مرگ است.
همچنین به این دلیل «محك» را هم در حوزه ابزار و هم در حوزه پول و معامالت
اقتصادی قرار دادیم که اوالً محك در ذات خود نوعی ابزار و وسیله بهشمار میآید و
ثانیاً در اینجا موالنا میخواهد به وسیله محك ،ارزشمند بودن و یا زیانبار بودن مرگ را
برای برخی انسانها مشخص کند که این خود مفهوم معامله را به ذهن متبادر میسازد
که آیا مرگ برای انسان سودمند خواهد بود یا خیر.
در این بخش رابطه نگاشت در این استعارهها ،یعنی تطبیق ویژگیهای دو حوزه
شناختی مبدأ و مقصد ،که در قالب استعاره به یکدیگر مرتبط شده است به شکل جدول
ارائه میشود( .بهدلیل تعداد زیاد نمونه مثال ،فقط یك نمونه از هر حوزه ذکر میشود).
 .1رنگ چهره هر کس کیفیت مرگ او را مشخص میکند( .اعضای بدن)

نگاشتها

مبدأ
حیوان
خوراک
نعره

مقصد
مرگ
جسم انسان
اعالم حضور کردن

درندگی و حمله

گرفتن جان و نابودی جسم

 .4مرگ ،خزان و جسم ،برگ (گیاه).

نگاشتها
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 .5مرگ ،محك (ابزار و ماشینآالت).
مبدأ
محك
وسیلة سنجش

112
112

مبدأ
خزان
برگ
درخت
سبز بودن
زرد شدن
افتادن برگ

مقصد
مرگ
جسم انسان
روح
شادابی و طراوت جسم
زوال جسم
مرگ و نابودی تن

نگاشتها
شیء مورد سنجش
زر تقلّبی
زر خالص و سره
صرافان و ناقدان

مقصد
مرگ
مشخصکننده عنصر وجودی و
ذات هر شخص
رفتار انسان
مدعیان درستکاری (ریاکاران)
انسانهای درستکار
خداوند و فرشتگان

 .6مرگ ،حریف نبرد (ورزش و بازیها).
مبدأ
مبارز
حریف

مقصد
انسان
مرگ
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 .3مرگ ،حیوانی که نعره میزند (حیوان).

تحلیل نگاشتهاي استعاري و طرحوارهاي در مفهوم اجل در آثار مولوي

 .7مرگ ،خوراکی (آشپزی و غذا)

نگاشتها

مبدأ
شیء خوراکی
ظرف
خورنده
مزه
شیرینی
تلخی

مقصد
مرگ
جسم انسان
انسان
کیفیت مرگ
دلپذیر بودن مرگ
رنجآور بودن مرگ

 .8مرگ ،شکننده جسم انسان (نیرو)

 .9مرگ ،رفتن و جابهجایی (حرکت و جهت)

نگاشتها

مبدأ
رفتن
رونده
مبدأ حرکت
مقصد
طریق طی سفر کردن
وسایل و توشه سفر

مقصد
مرگ
روح انسان
دنیا
جهان آخرت
نابودی جسم
رفتار
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نگاشتها

مبدأ
شکننده
ظرف (گردو ،میوه)
مظروف (مغز ،درون میوه)
محتویات سالم
محتویات خراب و ناسالم

مقصد
مرگ
جسم انسان
روح
روح پاک
روح آلوده و ناپاک
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نگاشتها

محل جنگیدن
پیروزی مبارز
باخت مبارز

دنیا
سالمتی و ادامه حیات
مرگ و نابودی
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نتیجهگیري
با توجه به اینکه استعاره مفهومی از دیدگاه زبانشناسی شناختی ،نوعی الگوبرداری
نظاممند میان مفاهیم یك حوزه از تجربه بشر که ملموس و عینی است و کاربرد آن
برای حوزه دیگر ،که معموالً انتزاعی است ،تعریف میشود در این مقاله با بررسی
استعاره مرگ یا اجل در آثار موالنا این نتیجه بهدست آمد که این استعاره نیز در تجسم
ذهنی موالنا از نوعی الگو و مفهوم عینی پیروی میکند که این الگو از دیدگاه
زبانشناختی ،همان انطباق مفهومی نگاشت میان دو حوزه مبدأ و مقصد است که این امر
باعث میشود مفهومی انتزاعی مانند مرگ در ذهن موالنا بهصورت پدیدههای عینی و
ملموس درآید و در شعر متجلی شود .با توجه به اینکه طرحوارههای تصویری در درک
جسمی شده ما نسبت به مفاهیم انتزاعی ریشه دارد و عینی است ،بررسی طرحوارههای
تصویری در استعاره اجل در آثار موالنا نشان داد که او نیز از بسیاری از انواع
طرحوارههای مطرح در استعاره مرگ ،استفاده کردهاست .بیشترین نوع طرحواره اشعار
بررسی شده در این مقاله ،طرحواره وجودی است .یافتهها از بهکارگیری طرحوارههای
مختلف از قبیل طرحواره وجودی ،نوعی شیء و جاندارنمایی مفهوم مرگ را نشان
می دهد؛ گویا مرگ در نظر مولوی ،شخصی انسان (جاندار) و یا حیوان است و در
موارد دیگر بهصورت شیء مانند محك ،شیء خوراکی و یا شیء شکننده خودنمایی
می کند .طرحواره قدرت ،طرحواره حرکت و انواع آن از قبیل مسیر ،مقصد ،جهت و
غیره و نیز طرحواره حجم در استعاره اجل بهکار رفته و مولوی در برخی اشعار ،مرگ
را درقالب حرکت ،مسیر ،هدف ،جهت و ظرف بازنمایی کرده است .این طرحوارهها
بخوبی میتواند تجربیات شاعر و تعامالت وی را با محیط در اختیار ما قرار دهد.
همچنین تطبیق و مقایسه حوزههای مبدأ معرفی شده کووچش با استعاره مفهومی مرگ
در آثار موالنا حکایت از این دارد که بجز دو حوزه «ساختمان و بنا» و «سرما و گرما»،
دیگر حوزههای مبدأ مطرح شده کووچش در بررسی استعاره مرگ در اشعار موالنا
کامالً همخوانی دارد و از این میان حوزههای «حرکت و جهت»« ،نیرو» و «اعضای بدن»
از بیشترین بسامد برخوردار است .درضمن عالوه بر سیزده حوزه مبدأ معرفی شده
کووچش در اشعار موالنا حوزه مبدأ دیگری برای استعاره مرگ درنظر گرفته شدهاست.
مولوی در ابیات مختلفی از مرگ به منزله خواب یاد میکند .همانطور که بیان شد،

تحلیل نگاشتهاي استعاري و طرحوارهاي در مفهوم اجل در آثار مولوي

پينوشتها
 .1کوچش ،زلتن ( )1394مقدمه ای کاربردی بر استعاره .ترجمه شیرین پورابراهیم .تهران :سمت.
2. Cognitive semantics
3. metaphor
4. Contemporary theory of metaphor
5. mapping
6. Source domain
7. Target domain
8. space
9. balance
10. unity
11. identity
12. existence
 .13در بسیاری از پژوهشها «جنگ» در حوزه ورزش و بازیها درنظر گرفته شده است (ملکیان و
ساسانی.)47 :1393 ،

 اسپرهم ،داوود و سمیه تصدیقی؛ «استعاره شناختی عشق در مثنوی موالنا» ،متن پژوهيادبي؛ دوره  ،22ش  ،76تابستان ( ،)1397ص .87 -114
 اسداللهی ،خدابخش و مهدی عبدی؛ «بررسی استعاره مفهومی زندگی در اشعار فروغ فرخزادبر پایه زبانشناسی شناختی » ،مطالعات نظریه و انواع ادبي؛ س  ،2ش  ،)1396( ، 4ص
.7 -28
 افراشی ،آزیتا؛ «استعارههای مفهومی در زبان فارسی ،تحلیلی شناختی و پیکرهمدار»،زبانشناخت؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،س  ،6ش  ،2پاییز و زمستان
( ، )1394ص .39-61
 افراشی ،آزیتا؛ استعاره و شناخت؛ تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،.1397

1398
بهار1398
شماره63
،،16شماره
سال16
ادبيسال
پژوهشهايادبي
فصلنامهپژوهشهاي
فصلنامه
،،63بهار

منابع

115


Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:06 IRDT on Friday April 3rd 2020

کووچش حوزه مبدأ در استعارهها را حوزه عینی معرفی میکند و نمودهای عینی و
ملموس را برای مفهومی ذهنی و انتزاعی درنظر میگیرد؛ بنابراین ،مفاهیم انتزاعی مثل
خواب را در حوزههای  13گانه خود جای نداده است .موالنا نوعی استعاره ذهنی به
ذهنی را در اینجا مطرح ساخته است  .این نوع استعاره در تقسیمبندی افراشی و
حسامی ( )1392مورد توجه قرار گرفته است.

ادبیات فارسي؛ دانشگاه عالمه طباطبایی.1391 ،
116


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،16شماره ،63بهار 1398

116
116

 راسخمهند ،محمد؛ درآمدي بر ز بانشناسي شناختي (نظریهها و مفاهیم)؛ تهران  :سمت،.1389
 رامهرمزی ،پرستو؛ «بررسی طرحوارههای تصویری در داستان بوف کور صادق هدایت»،اولین همایش ملي زبان انگلیسي؛ ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش ،دانشگاه آزاد
https://www.civilica.com/Paper-ELLTE01میبد،
واحد
اسالمی
 ،)1393( ،ELLTE01_035.htmlص .1 -19
 روشن ،بلقیس و لیال اردبیلی؛ مقدمه اي بر معناشناسي شناختي؛ تهران :نشر علم.1392 ، کوچش ،زولتان؛ استعاره :مقدمهاي کاربردي؛ ترجمه میرزابیگی جهانشاه ،تهران :آگاه،.1396
 شاهحسینی ،فائقه؛ «بررسی ویژگیهای شعری شاعران سبك خراسانی و عراقی از منظرزبانشناسی» ،کتاب ماه ادبیات؛ پیاپی  ،)1390( ،172ص .13-16
 صفوی ،کورش؛ استعاره؛ تهران :نشر علمی.1396 ، -صفوی ،کوروش؛ درآمدي بر معنيشناسي؛ چ دوم تهران  :سوره مهر.1383 ،

Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:06 IRDT on Friday April 3rd 2020

 افراشی ،آزیتا و تورج حسامی؛ «تحلیل استعاره مفهومی در یك طبقهبندی جدید با تکیه برنمونههایی از زبان فارسی و اسپانیایی» ،پژوهشهاي زبانشناسي تطبیقي؛ س ،3ش ،5
( ،)1392ص .141 -165
 آهنگری ،ناهید؛ «طرحوارههای تصوری در اشعار فروغ فرخزاد از دید بوطیقای شناختی»،پژوهشهاي ادبي؛ س  ،14ش  ، )1396(، 57ص .9 -27
 بیابانی ،احمدرضا و یحیی طالبیان؛ «بررسی استعاره جهتگیرانه و طرحوارههای تصویری درشعر شاملو» ،پژوهشنامه نقد ادبي؛ دوره  ، 1ش  ،)1391( ،1ص .99 -126
 داوری اردکانی ،رضا و رضا نیلیپور ،علیرضا قائمینیا ،جیانجاج آنتونی و لطفاهللیارمحمدی؛ زبان استعاري و استعارههاي مفهومي؛ چ دوم ،تهران :نشر هرمس.1393 ،
 ذوالفقاری ،اختر و نسرین عباسی؛ «استعاره مفهومی و طرحوارههای تصویری در اشعار ابنخفاجه» ،فصلنامه پژوهشهاي ادبي و بالغي؛ س  ،3ش  ،)1394( ،3ص .105 -120
 راسخمهند ،محمد و رخساره سهرابی؛ «سیر استعاره در شعر سنتی و نو فارسی(مبتنی برگزیده اشعار حافظ و سهراب سپهری)» ،هفتمین همایش بینالمللي انجمن ترویج زبان و

تحلیل نگاشتهاي استعاري و طرحوارهاي در مفهوم اجل در آثار مولوي

-

فارسي؛ دانشگاه محقق اردبیلی ،)1394( ،ص .1-9
 کووچش ،زولتان؛ مقدمه اي کاربردي بر استعاره؛ ترجمه پورابراهیم شیرین ،تهران :سازمانمطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).1394 ،
 گلفام ،ارسالن و شیرین ممسنی؛ بررسی راهبردهای شناختی استعاره و کنایه تصوری دراصطالحات حاوی اعضای بدن؛ پازند؛ ش  ،)1387( ،12ص .93-109

 مشیری بردسکن ،پروین؛ «بررسی طرحوارههای تصویری در شعر سهراب» ،سومینکنفرانس بین المللي پژوهشهاي کاربردي در مطالعات زبان؛ تهران ،مؤسسه آموزش
 نجار فیروزجایی ،مهدی؛ «تحلیل استعارههای مفهومی در اشعار احمد شاملو» ،پایاننامهکارشناسي ارشد ادبیات فارسي؛ دانشگاه گیالن.1392 ،
 نورمحمدی ،مهتاب؛ «تحلیل مفهومی استعارههای نهجالبالغه :رویکرد زبانشناسی شناختی»،پایان نامه کارشناسي ارشد؛ رشته زبانشناسی همگانی ،دانشگاه تربیت مدرس.1387 ،
 نیك سیر ،زهره؛ «تبیین شناختی طرحوارهها و استعارههای حرکتی در شعر مسافر سهرابسپهری» ،دوفصلنامه مطالعات زباني و بالغي؛ س ،9ش  ،)1397( ،17ص .261 -286
 نیلی پور ،رضا؛ زبانشناسی شناختی؛ تهران :هرمس.1394 ، هاشمی ،زهره؛ عشق صوفیانه در آینه استعاره :نظامهاي استعاري عشق در متون عرفانيمنثور براساس نظریه استعاره شناختي؛ تهران :نشر علمی.1394 ،
 ویسی ،الخاص و دریس فاطمه؛ «کاربرد طرحوارههای تصویری در رباعیات وحشی بافقی ازدیدگاه معناشناسی» ،فصلنامه زیبایيشناسي ادبي؛ دوره  ،6ش  ،)1394( ، 23ص.9 -26

1398
بهار1398
شماره63
،،16شماره
سال16
ادبيسال
پژوهشهايادبي
فصلنامهپژوهشهاي
فصلنامه
،،63بهار

نیکان؛ https://www.civilica.com/Paper-ELSCONF03-
.1394
عالی،
ELSCONF03_336.html

117


Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:06 IRDT on Friday April 3rd 2020

-

عالمی ،ذوالفقار و طاهره کریمی؛ «تحلیل شناختی استعاره مفهومی «جمال» در مثنوی و
دیوان شمس» ،دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسي؛ ج  ،24ش ،)1395( ، 80ص -159
.137
فتوحی رودمعجنی محمود؛ سبکشناسي نظریهها ،رویکردها و روشها؛ تهران:
سخن.1390،
قادری نجفآبادی ،سلیمان ،محمود عموزاده و منوچهر توانگر؛ «الگوی شناختی چشم در
بوستان سعدی» ،زبان فارسي و گویشهاي ایراني؛ س  ،1دوره  ،)1395( ،1ص .71 -95
قاسمی ،آزاده ،علی ایزانلو و محمود الیاسی؛ «بررسی طرحواره حجمی واژه غم در اشعار
فریدون مشیری» ،مجموعه مقالههاي دهمین همایش بین المللي ترویج زبان و ادب

118


1398  بهار،63 شماره،16فصلنامه پژوهشهايادبي سال

Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:06 IRDT on Friday April 3rd 2020

Evans, V. & M. Green, Cognitive linguistics: An introduction. Edinburgh
University Press, 2006.
Johnson, M., The body In the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Reason
and Imagination. Chicago: Chicago University Press,1987.
Kövecses, Z. Language, Mind, and Culture: A Practical Introduction. 2nd.
Edition, New York: Oxford University Press, 2006.
Kövecses, Z., Metaphor and Emotion: Language, Culture, and Body in
Human Feeling. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
Kövecses, Z., Metaphor and emotion: Language, culture, and body in
human feeling. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
Kövecses, Z., “A Linguist’s Quest for Love”. Social and Personal
Relationships. 8: 1991, Pp 76-97.
Kövecses, Z., “Anger: Its language, conceptualization, and physiology in
the light of cross-cultural evidence”. In J. R. Taylor and R. E. MacLaury
(eds.), Language and the cognitive construal of the world. 1995b. (181–
196) , Berlin: Mouton de Gruyter, 1995b. .
Kövecses, Z., “Are there any emotion-specific metaphors?”. In A.
Athanasiadou and E. Tabakowska (eds.), Speaking of emotions:
Conceptualisation and expression. 1998, (127-151) , Berlin: Mouton de
Gruyter, 1998.
Kövecses, Z., “Conceptual metaphor theory: Some criticisms and alternative
proposals”. Annual review of cognitive linguistics, 6(1) ,2008: 168-184.
Kövecses, Z., “Metaphor and Poetic Creativity: A Cognitive Linguistic
Account”. Philologica. No. 1, 2. 2009, Pp. 181- 196.
Kövecses, Z., “Metaphor and the folk understanding of anger”, In J. A.
Russell, J. Fernandez-Dols, A. R. Manstead and J. C. Wellenkamp (eds.),
Everyday conceptions of emotion. 1995a. (49–71) , Dordrecht: Kluwer,
1995a. .
Kövecses, Z., Metaphor in Culture: Universality and Variation. Cambridge:
Cambridge University Press, 2005.
Kövecses, Z., Metaphor: A Practical Introduction. 2nd. Edition, Oxford
University Press, 2010.
Lakoff , G. & Turner , M., More than Cool Reason : A field Guide Poetic
Metaphor, The University Chicago Press, 1989.
Lakoff , G., Metaphors we live by. Chicago, IL: University of Chicago
Press, 2003[1980].
Lakoff, G. & Johnson M., Metaphors We Live by. London: The University
of Chicago Press,1980.
Turner, M., The Literary Mind. Oxford University Press, 1996.

118
118

بررسي عوامل زنمحوري در داستانک «آل» اثر محمد بهمنبیگي


دکتر نوازاهلل فرهادي



استادیار گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ،پردیس رجایی فارس ،دانشگاه فرهنگیان ایران

چکیده

کلیدواژهها :جنبههای خاص زنمحوری ،فمینیسم ،فرودستی زنان ،مردساالری.

تاریخ دریافت مقاله 1397/11/30

تاریخ پذیرش مقاله1398/6/10 :

 نویسنده مسئول farhadi.na.827@gmail.com

فصلنامه پژوهشهايادبي سال 16شماره ،63بهار 1398
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بررسی عوامل کلی و جهانی فمینیسم و تحلیل مصادیق مربوط به هر عامل؛ دوم ،تحلیل جلوه-
های ویژة زنمحوری و تبیین جنبههای متمایز آل از این دیدگاه .مجموع این بررسیها ضمن
پرده برداشتن از عوامل زیستی و فرهنگی ،ازجمله ،ناآگاهی و خرافهپرستی ،بهعنوان اصلیترین
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عامل تعمیق و تثبیت مردساالری ،درک عمیق نویسنده از مظلومیتهای اجتماعی زنان و هم

چنین موضع روشنگرانه و دفاع جسارتآمیز او از حقوق زنان را در برابر رسوبات فکری و
فرهنگی مردساالری ایل نشانمیدهد؛ بهگونهای که میتوان این اثر را مهمترین داستان
فمینیستی بهمنبیگی و بالطبع «نقطة اوج زنمحوری» در آثار داستانی ایل تلقی کرد.
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 .1مقدمه
برتری مردان از آغاز تمدن بشر ،محدودیتهای فراوانی را بر زنان تحمیل کرده که البته
پیامدهای ناخوشایند آن متوجه کل جامعه (اعم از مرد و زن و خرد و کالن) بوده است.
بدیهی است این مشکل فرهنگی -اجتماعی در کشورهای توسعه نیافته و بویژه در
مناطق ایلی و عشایری بنا به دالیلی چون سبک زندگی و محرومیت از آموزش و نبودِ
آگاهی الزم از آزادی ،برابری و دیگر جنبههای حقوق بشر ،شدت و استمرار بیشتری
یافته است.
محمد بهمنبیگی از یگانه شخصیتهای برخاسته از ایل قشقایی است که در
مشقات ایل زاده و با مشکالت آن بالیده است .وی با بهرهگیری بهینه و هوشمندانه از
حوادث و فرصتها ،خود را به مراتبی از علم و آگاهی میرساند که بتواند ریشة
مشکالت فرهنگی ایل از جمله محرومیت و مظلومیت زنان را بدرستی دریابد و برای
حل آنها چارهاندیشی کند .نخستین و اساسیترین اقدام او در این زمینه ،پایهگذاری
آموزش عشایر کشور برای زدودن اهریمن جهل و بیسوادی به عنوان منشأ مشکالت
فرهنگی است که از دستاوردهای زنمحورانة مهم و ملموس این «قیام مقدس» 1،تربیت
 978زن موفق در هنر معلمی (حدود  11/5درصد معلمان تربیت یافته در دانشسرای
عشایری) است 2که هم فرصت حضور زنان را در اجتماع فراهم آورد و هم با از
بینبردن بیسوادی بهعنوان ریشة اصلی سرکوب زنان ،نگرش ایل را نسبت به زن
دگرگون ساخت؛ این در حالی بود که ابتدا «مردم ایل به سواد بچههای خود عالقه
داشتند ولی فقط پسرها را بچههای خود میشمردند و دخترها را به مدرسه نمی-
فرستادند» (بهمنبیگی .)73 :1379 ،او با لطایفالحیل ازجمله ،فرستادن دختر خود به
دانشسرای عشایری و ترغیب کالنتران و کدخدایان به این کار ،سرانجام به چنین
دستاورد خجسته و تابوشکنی عظیم تاریخی دست مییابد.
بهمنبیگی وقتی از فعالیتهای اجراییِ فرهنگی (مدیر کلی تعلیمات عشایر) بازنشسته
میشود بر نویسندگی (فعالیتهای قلمیِ فرهنگی) تمرکز مییابد و رسالت روشنگری در
ایل و خدمات فرهنگی خود را به هممیهنان محروم با این رویکرد تازه استمرار
میبخشد؛ بدین ترتیب او در دورة دوم زندگیش در نقش نویسندهای توانا ظاهر میشود
که برترین مکتوبات ایلی را به لحاظ کمی ،محتوا و سبک نویسندگی پدید میآورد .در
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واقع چاپ و انتشار خاطرات و داستانهای متعدد از جمله آل به شیوة «داستانهای
واقعی» «آنتوانخچوف ،بالزاک ،تولستوی و »....ادامة همان راهی بود که بهمنبیگی برای
اصالح اجتماعی و فرهنگی ایلها ،عشایر ،طبقات محروم و مهار آسیبها و مصیبتهای
ناشی از بیسوادی و ناآگاهی به تأسیس و گسترش تعلیمات عشایر اقدام کرد.
داستانهای واقعی محمد بهمن بیگی ،واگویة واقعیات زندگی است و هر کدام به
بخشی از مسائل فکری و فرهنگی ایل اختصاص دارد و گوشههایی از مشکالت
اجتماعی و آسیبهای برآمده از اندیشههای ناصواب ،باورهای ناسزا و عادتهای ناروا را
به منظور محکوم و تخطئه کردن آنها برمال میسازد .داستان کوتاه آل ،دومین داستان از
مجموعة «بخارای من ایل من» مصداق بارز و نمونة موفقی از داستانهای واقعی است
که«خرافات ،قراردادها ،و اعتقادات واهی را برمال میکند و تصورات و اوهام نادرست
و زیانآوری را مورد حمله قرار می دهد که در پشت عادات و سنتها و اوضاع و احوال
اجتماعی نهفته است (میرصادقی .)298 :1385 ،نویسنده در این داستان ،تصویری دقیق و
واقعی از احوال ناخوش زنان و دختران در جامعة مردساالر ایل ارائه میکند و حداکثر
محرومیتها و مظلومیتهای زنان را در حداقل الفاظ ،تجسم و عینیت میبخشد.
این داستان ،که به لحاظ موضوع و کیفیتِ طرح و خلق روایت در میان آثار
گونهگون ایل نمونه و مانندی ندارد از جهات مختلف بویژه با رویکرد فمینیستی،
شایستة بررسی و شناسایی است تا از رهگذر این بررسیها میزان موفقیت نویسنده در
بازتاب اصول کلی و جلوههای جهانی فمینیسم و همچنین جنبههای ویژه و
برجستگیهای خاص زنمحوری در این اثر نمایان شود.
پیشینة پژوهش :جایگاه ادبی بهمنبیگی تحتالشعاع مقام اجرایی و منصب مدیرکلی
وی قرار گرفته و تقریباً از دید پژوهندگان پنهان مانده است .آنگونه که در توصیف و
تعریف فعالیتهای اجرایی و نظام موفق آموزش عشایر کشور –که او مدیر مؤسس آن
بود -افراد زیادی از ظن خود مطلبها نوشته و بسته به وسع علمی و آگاهی خویش
نکتهها نگاشتهاند .در مورد شخصیت ادبی وی بهعنوان برجستهترین داستاننویس ایل
قشقایی بجز نگارش چند پایاننامه در مقطع ارشد ازجمله:
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برخالف داستان آل ،که هیچ پژوهشی در مورد آن صورت نگرفته است در زمینة
زنمحوری و فمینیسم ،آثار فراوانی از پژوهندگان ایرانی و غیرایرانی وجود دارد که
تقریباً تمام پیشنیازهای پژوهشگران را در نقد و بررسی آثار بر مبنای نظریههای
فمینیستی تأمین میکند .بسیاری از کتابهای مبنایی فمینیسم ،مانند«جنس دوم» اثر
سیمون دوبوار ،ترجمة قاسم صنعوی« .زنان در تکاپو» نوشتة شیال روباتام ،ترجمة
حشمتاهلل صباغی« .چیستی فمینیسم» از کرین بیسلی و ترجمة محمدرضا زمردی و
آثار ویرجینیا وولف -که نام بردن از آنها (بویژه مقاالت) به درازا میانجامد -به فارسی
ترجمه شده است؛ همچنین کتاب «از بینش تا نظریة اجتماعی (تاریخ دو قرن
فمینیسم)»اثر حمیرا مشیرزاده در معرفی تاریخچه و آثار فمینیسم حاوی مطالب مفیدی
است و مقالة «نگاهی به کاربرد نقد زنمحور در پژوهشهای ادبی» نوشتة «نرگس
باقری» ،که در شمارة  48فصلنامة پژوهشهای ادبی ،تابستان  94انتشار یافته است،
اطالعات پربهایی در مورد پژوهشهای زنمحورانه از سال  1313تا  1391در دسترس
خوانندگان و پژوهندگان میگذارد.
عالوه بر این آثار و دهها مورد مشابه دیگر ،مقاالت تحقیقی بسیاری هم در نشریات
معتبر دانشگاهی چاپ و منتشر شده است که به نقد موردی آثار ایرانی و خارجی و
بعضاً تطبیق و مقایسة آثار از منظر فمینیستی اختصاص دارد؛ ازجمله ،مقالة «تحلیل
گفتمان جایگاه زن در ضربالمثلهای ترکی» ،پژوهش «زهرة عزتی و دیگران»( ،چاپ
شده در ش  19مجلة ادب عامه) که بهعنوان تنها پژوهش فمینیستی انجام شده دربارة
زبان و فرهنگ ایل قشقایی از هر دو جنبه (فمینیسم و فرهنگ ایل) شایستة توجه است.
اغلب این آثار بهعنوان پلههای پیشین این پژوهش در تعیین مبانی نظری و تحلیل
داده ها و شواهد متن روایت آل ،محل توجه بوده و مورد بهرهبرداری الگویی قرارگرفته
است.
روششناسی و چهارچوب نظری پژوهش :همچنانکه برای مردساالری نمیتوان
محدودة تاریخی و جغرافیایی و ویژگیهای خدشهناپذیر در نظر گرفت ،زنمحوری نیز
به عنوان واکنشی به فرهنگ مردمحوری در زمان و مکانی ثابت و عوامل دقیق جای -
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نمی گیرد .این خود از مهمترین عواملی است که بروز تشتت آرا و ناهمسانی نظریه-
پردازیها را در این زمینه باعث میشود.
با وجود تنوع نحلهها و نظریهها در پویش اجتماعی فمینیستی ،پرداختن به حقوق
زنان و سختیها و ستمهایی که صرفاً بهدلیل «زنبودن» در طول تاریخ متوجه آنان
گردیده بهعنوان موضوع محوری ،اشتراکاتی در گرایشهای هنری و نقد زنمحورانه
سبب شده که از میان آنها ،دو گرایش در حوزة نقد فمینیستی از همه مهمتر و رایجتر
است :یکی ،گرایشی است که به بررسی آثار زنان نویسنده (یا شاعر) از نظر سیاق
نوشتاری و مختصات زبانی میپردازد .بنیانگذاران و طرفداران این گرایش ،مانند «الن
سیسکو ،لوسهایرلگاری ،پاتریشیامییراسپکس و »...بنابه اعتقادی که به موجودیت و
استقالل زنانهنویسی دارند ،تالش میکنند با ارائة الگوهای فرهنگی ،زبانشناختی،
زیستشناختی و روانشناختی (ر.ش :قاسمزاده )189 :1395 ،برای نوشتار زنانه ،چهارچوبی
متمایز و مستقل از نوشتههای مردان فراهمکنند و عقیده خود را مبنی بر برابری جایگاه
زنانهنویسی با نوشتار مردانه در تاریخ ادبی جهان ،تبیین و تثبیت کنند .بنابراین نقد
فمینیستی با این شیوه اوالً بر آثار زنان نویسنده و گوینده متمرکز است .ثانیاً در آثار
مورد نقد به موضوع زنانگی زبان و عناصر مرتبط با آن ،همچون لحن ،صور خیال و...
تکیه میکند.
گرایش دیگر به نقد تصویر ،جایگاه و شخصیت زنان در آثار ادبی میپردازد .در این
گرایش عوامل نبود زنان یا نقش حاشیهای آنان بهعنوان تابعی از نقشآفرینی مردان در
آثار نویسندگان مرد ،بررسی و تحلیل میشود .البته این گرایش ،مختص بررسی آثار
مردان نیست و آثار زنان نیز در آن به دو روش نقد و تحلیل میشود :نخست ،نقد آثار
زنانی که منفعالنه مغلوب جو مردساالری بوده و از سنت مردانهنویسی الگو گرفتهاند به
همان شیوة پیشگفته که آثار مردمدارانة مردان بررسی میشود .دوم ،تحلیل بهچالش-
کشیده شدن اندیشة مردساالری و بازتاب عوامل فمینیستی در آثار آن دسته از زنان
نویسندهای که متفاوت از جریان غالب مردساالری میاندیشند و با سبکی متمایز از
3
مردان مینویسند.
آلِ بهمنبیگی طبیعتاً به دلیل مرد بودن نویسنده در چهارچوب گرایش دوم ،نقد و
بررسی می شود؛ اما با نقدهای رایج آثار مردان در این گرایش فمینیستی تفاوت اساسی
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پریشانی و آزردهجانی زنان  :منظور از این عامل ،پیامدهای منفی مردساالری بر
ذهن و فکر و روح زنان است .دیرینگی و استمرار نظام مردساالری ،حتی زنان را هم به
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دارد؛ زیرا :در این چهارچوب غالباً آثار مردان با این پیشفرض بررسی میشود که این
نویسندگان نسبت به زن ،نگاهی سنتی مبتنی بر نظام مردساالر و ماقبل روشنگری دارند؛
ولی داستان آل ،یک اثر فمینیستی تمام عیار و با «چشماندازی منطبق است که در پی
رفع [از بین بردن] فرودستی ،ستم ،نابرابری و بیعدالتیهایی است که زنان از آنها رنج
میبرند» (بیسلی .)20 :1385 ،موضوع محوری و محتوای زنمحورانة آل ،تالش موفق
بهمن بیگی در بیان احساسات و تجربیات زنان ایل ،تمسخر تابوشکنانة مردساالری و
موضعگیریهای فمینیستی پیدا و پنهان او در خالل روایت از این داستان ،روایتی کامالً
فمینیستی میسازد و آن را در زمرة معدود مردنوشتههای زنمدارانه و همسو با ارزشها و
دیدگاههای زنان قرارمی دهد که با آثار مردانه و غالبی سنخیتی ندارد که به بازتولید نظام
مردساالر و انزوای بیش از پیش زنان دامن میزن ند .بنابراین نقد آل نه از نوع نقد این
قبیل آثار مردساالرانه که به روشی مبتنی بر نقد متنمحور و محتوانگر (مورد اشاره در
انتهای این گرایش) بر آثاری خواهد بود که با تکیه بر عوامل فمینیستی و شیوههای
گوناگون ،اندیشههای مردساالری را به چالشمیکشند؛ از اینرو در این نوشتار ،ابتدا
مهمترین عوامل نقد فمینیستی و پرکاربردترین آنها در داستان آل بررسی ،و شواهد آن
بازنمایی میشود .این عوامل عمدتاً به این قرار است:
مردساالری« :4فرهنگی است که مردان را از طریق حمایت از نقشهای جنسی سنتی
برتری میبخشد ...و زنان را بهصورت موجوداتی احساساتی ،غیر منطقی ،ضعیف و
فرمانبردار [جلوه میدهد]» (تایسن.)151 :1387،
فرودستی زنان : 5جوامع بشری متشکل از دو جنس انسانی زن و مرد است .بدیهی
است وقتی مردان با معیار جنسیت ،سروری یابند ،زنان زیردست میشوند .بنابراین
فرودستی زنان روی دیگر سکة مردساالری و نمود و مفهومی از فرادستی مردان است.
معادل بودن فرودستی زنان با فرادستی مردان را آبرامز چنین بیان میکند« :تمدن بهطور
غالب پدرساالر است و در جهتی هدایت میشود که زنان را در امور خانواده ،فعالیتهای
دینی ،اقتصادی ،اجتماعی ،قانونی و هنری زیردست نگه دارد» (سلدون و ویدوسون:1384 ،
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 179و زرشناس.)56 :1382 ،

تحقیر کالمی زنان :8دیرینگی مردساالری و استمرار آن در طول تاریخ بر اثرعوامل
مختلف فرهنگی ،اقتصادی و زیستشناختی ،رفتهرفته باعث شده است که تلقی ناتوانی
و فرودستی زنان بهعنوان باوری درونی و اعتقاد موروثی از ذهن افراد به زبانشان راه
یا بد و در قالب عبارتهای خاص و مَثلهای تحقیرآمیز در جامعه جاری شود .توهم
«ناقصالعقل بودن زنان» وتأکید بر ضعف و ناتوانی آنان در ضربالمثلها و تعارفات
روزمره از نهادینه شدن این باورها حکایت دارد (ر.ش .عزتی و همکاران/1397 ،استوار،
ابزارانگاری زنان  :در نظام مردساالر ،زنان نه تنها به جایگاه «جنس دوم» بلکه به
مرتبة نازل «شیءشدن»و ابزاری تأمین نیازهای مادی و معنوی ،جسمی و روحی مردان،
تنزل می یابند .آسیبهای نگاه ابزاری به زنان ،زمانی جدی و جبرانناپذیر میشود که این
بینش ضدزن و غیرانسانی ،مانند دیگر پیامدهای فکری و فرهنگی مردساالری در خود
زنان به باور بدل شود و با تلقین «شیءشدگی» دیگر اراده و اعتماد بهنفسی برای احیای
اصالت انسانی و احقاق حقوق خویش نداشته باشند .برخی از طرفداران اصالت زن،
رهایی از اینگونه تلقینات را بهتنهایی برای براندازی نظام نهادینهشدة مردساالری بسنده
میدانند که از خطیر بودن این نکته حکایت دارد« :زنان اگر از پیلة شیءشدگی بیرون
بیایند ،میتوانند نظام مردساالر را براندازند» (سلدون وویدوسون.)261 :1384 ،
پس از بررسی این عوامل کلی و فراگیر ،در داستان آل ،جلوههای ویژه و جنبههای
تازة زنمحوری در زبان روایت و فنون داستاننویسی آن تحلیل و بررسی میشود.
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پذیرش این نظام و تسلیم در برابر آن وامیدارد« .جوامع مختلف بویژه جامعة غرب،
پدرساالر و مردمحور است و زنان را طوری تربیت کردهاست که این پدرساالری را
باور داشته باشند» (داد.)485 :1385 ،
تبعیض علیه زنان : 7سنت دیرینة فرادستی مردان و فرودستی زنان ،که معیاری جز
جنسیت ندارد ،منشأ بسیاری از نابرابریها ،ناداوریها برضد زنان بوده و ستمها و
سرکوبهای بسیاری را متوجه آنان کرده است؛ از اینرو« ،برابری زن و مرد» از اهداف
بنیادین و اصول اولیة فمینیستی بهشمار میرود که در آثار کسانی چون «آندرهمیشل،
جگرآلیسیون ،وولف و »...بارها از آن سخن رفته است (همچنین ر.ش :حسنیفرد:1379 ،

 1-2مردساالري و فرودستي زنان
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با تکیه بر اصطالح«مردساالری» و تعاریف آن ،باید گفت مردساالری همزاد تمدن بشر
است و همزمان با شکلگیری اجتماعات آغازین انسانی روی زمین ،بنا بهدالیل مختلف
زیستشناختی ،نیازها و سبک زندگی در این اجتماعات پدید میآید و هماهنگ با
گسترش تدریجی جماعات و تمدنها در اثر عوامل آیینی ،باورها و دیگر مسائل فرهنگی
و اجتماعی رو به تعمیق و توسعه مینهد؛ از همین رو برخی برآنند که مبارزه با این
مشکل ،از همان ابتدا بدون برخورداری از نظام یافتگی فمینیسم متأخر در جریان بوده-
است (ر.ش .روباتام.)7 :1387 ،
ایرانیان هم از این قاعده مستثنا نبوده و از آسیبهای فرهنگوارة پدرساالری مصون
نماندهاند .مشکل اجتماعی مردساالری در گوشهگوشة این سر زمین کهن و پهناور بویژه
در میان شهروندان ایلی و عشیرهای ،نمودی آشکار دارد .متن داستان آل ،سراسر
مردساالری رادیکالِ رایج در جامعة مورد نظر را بیان میکند و جملهبهجملة آن شاهدی
بر ساری و جاری بودن این مشکل فرهنگی در ذهن و زندگی اهالی ایل ،اعم از مرد و
زن و پیر و جوان است؛ ازجمله:
تمام ارکان وجودش زیر این بار گران به لرزه افتاده بود .چارة کارش فقط پسر بود.
سند برائتش فقط پسر بود .دردش را جز پسر درمان دیگری نبود .مادران دیگر
همسایگان و خویشاوندان همه پسر داشتند .همه چتر حمایت پسر بر سر داشتند.
زلیخا تماشاگر پسران دیگران بود .دست به تفنگ میبردند؛ به شکار میرفتند؛
کشتی میگرفتند و  ....زلیخا با اندوه و حسرت تماشاگر بیقرار این صحنههای
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 .2عوامل فمینیسم در«آل»
مهمترین عامل فمینیسم ،پردهبرداشتن از نظام پدرساالر و نمایاندن نشانههای
مردساالری در آثار و جوامع مورد نظر است .دیگر خطوط و عواملی که منتقدان و
نظریهپردازان در این زمینه مطرح کردهاند (مانند فرودستی زنان ،تبعیض جنسیتی و )...از
آثار و نتایج مردساالری نظاممند و نهادینه شده است که در واقع ذیل این اصل کلی
قرار میگیرد؛ اما در اینجا بر سنت معمول ،پس از بیان اصل «مردساالری» دیگر عوامل
در بندهای جداگانه بررسی میشود.
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فرادستی مردان دقیقاً و الزاماً به معنی فرودستی زنان است؛ همانند دو کفة ترازو که
برآمدن یکی ،فروافتادن دیگری را اجتنابناپذیر میسازد .بنابراین هر شاهد و مصداقی
که بر مردساالری دال باشد ،لزوماً بر فرودستی زنان هم داللت دارد .از اینرو در روایت
آل ،فرودستی زنان ،همانند فرادستی مردان با تمامی متن و عناصر روایت درآمیخته
است و در اغلب موارد با صراحت از آن سخن به میان میآید؛ همچنانکه آه و آزمندی
و آرزومندی زلیخا برای پسرزایی ،معلول مردمحوری و فرادستی مردان در فرهنگ ایل
است .احساس شرم و ننگ وی از دخترزایی خود نیز از نشانههای بارز فرودستی و
کمارزشی زنان و دختران در آن اجتماع مردمدار است« :زلیخا میترسد باز به جای پسر،
دختر بیاورد و بار دیگر نزد سر و همسر ،ننگین و شرمنده شود» (بهمنبیگی.)26 :1369 ،
با آنکه او هفتدختر بینقص و زیبا به دنیا آورده بود که حتی در کار«کشت و
برداشت» هم در خدمت خانواده و جامعه بودند ،باز هم به خاطر دخترزایی سر افکنده
و خجل و «در میان زنها و مادرها انگشتنما بود» (همان.)27 :
این مادر مقاوم و دختران ارزشمند او در فرهنگ مردساالر ایل ،باید در انتظار
کودکی باشند که تنها بهدلیل «نر» و پسر بودنش «جوان و پهلوان شود و پشتیبان آنان
گردد» (همان .)29 :همانگونه که «مادران دیگر همسایگان و خویشاوندان همه چتر
حمایت پسر برسرداشتند» (همان« ،)28 :قرار گرفتن در زیر چتر حمایتی پسر» تصویری
روشن و ملموس از باالسری مردان و پسران و زیردستی مادران و دختران را مقابل
دیدگان خواننده قرار میدهد.
دلیل عمده و اساسی فرادستی مردان و فرودستی زنان ایل را میتوان در سبک
زندگی ایلی و عشیرهای جستوجو کرد .زندگی ایلی را از جهاتی میتوان در ردیف
زندگیهای بدوی قرار داد که به بادیهنشینی اعراب شباهت زیادی دارد .در این نوع
زندگی کوچ ،دامداری و کشاورزی سنتی ،نبود امکانات رفاهی و ...تکیه بر کار دستی و
نیروی جسمانی را اقتضا میکن د؛ در نتیجه ،برتری بدنی مردان ،کارامدی بیشتری پیدا
میکند و سروری و ساالری آنها را باعث می شود .متناسب با فرادستی برآمده از برتری
جسمانیِ مردان ،زنان و توانمندیهای ظریف و درونی آنان ،نه تنها نادیده گرفته میشود
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دالویز و آرزوانگیز میشد  ...و در آرزوی پسر آه میکشید؛ پسری که در این
بازیها ،خودنماییها و زورآزماییها شرکت کند (بهمن بیگی.)28 :1369 ،
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 2-2پریشاني و آزردهجاني زنان

پیشتر اشاره شد که استمرار مردساالری رفته رفته به عادی شدن نظام سلطة مردان و
باورمندی زنان به فرودستی خویش میانجامد؛ نتیجة چنین تسلیم و پذیرشی به
شکلهای گونهگون همچون انفعال ،از دست رفتن اعتمادبهنفس ،پریشانی و آشفتهحالی
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و ناکارامد و مزاحم تلقی میشوند که دخترداری ،مایة ننگ و شرمساری والدین بویژه
مادران دخترزا میگردد.
در داستانک آل ،فخرفروشی مادران و خواهران به «چتر حمایتی پسر و برادر» در
مقابل عار و ننگ دخترزایانی چون «زلیخا» ،یادآور تفاخر شاعران تازی به برتری نژادی
و جنگندگی مردان قوم و قبیلة خویش است که در ملتها و ملیتهایی با پیشینة تمدنی
پیشتر و دیرینگی فرهنگی بیشتر در برههای از تاریخ بهصورت حماسهسراییهای ملی
نمود یافته است و برخی از اندیشمندان ،آن را معادل عصر طفولیت فکری و فرهنگی
ملتها دانستهاند (ر.ش :شفیعیکدکنی.)105 :1352 ،
بدیهی است این طفولیت و بدویگونگی جامعة ایلی با آن بلوغ فکری و علمی که
شناختی نسبی از انسان و نیازهای آفاقی و انفسی او بهدست دهد ،فاصلة زیادی دارد؛ از
اینرو اندیشه و احساسات جامعه از سطح نیازهای اولیه – که براساس هرم
نیازمندیهای مازلو شامل آب و غذا و دیگر نیازهای اولیه و جسمانی است (ر.ش :مازلو،
 ،)63 :1367فراتر نمی رود و نیاز به هنر و عواطف مادرانه و نقش لطافت و ظرافتهای
ذاتی زنان در گرمی کانون خانه و تربیت صحیح فرزندان و ...گویی به مخیلة اهالی ایل
راهی ندارد .در یکی دو موردی هم که هنگام روایت به موجودیت زنان و دختران
اشارهای میشود بر کار دستی و همکاری آنان در کشتزار مبتنی است یا از ظواهر آنان
بهعنوان ابزار و معیار تعیین نرخ شیربها سخن میرود.
دوری از آبادی و نبود امکانات برای برطرف کردن نیازهای ثانویه از جمله کسب
دانش و آگاهی در کنار وضع خاص زندگی ایلی مانند قاب قوسینی است که از بههم
پیوستن آنها ،دایرة ناصواب مردساالری و باورهای طنزآمیز خرافی ممتد و مستمر
میشود .اشارة «فراداستانی» بهمنبیگی به «مدارس عشایری» -که خود بنیانگذار آن
بود -بهعنوان نماد علمآموزی و آگاهیبخشی و تنها راه رهایی از چنگال بیرحم اهریمن
جهل و «آل» نادانی بر همین اساس صورت میگیرد.
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و ...نمود مییابد؛ همچنانکه ویرجنیا وولف 10وابسته بودن زن به مرد را عامل از رفتن
اعتمادبهنفس در زنان میداند (ر.ش :آبرامز.)234 :1999 ،
این موضوع در آل بهصورت پریشانی ،انتظار ،نگرانی و بیم شدید «زلیخا»
(شخصیت اصلی داستان) و انفعال ،صبر و سکوت او در برابر اوضاع و نامالیمات
برآمده از مردساالری جامعه (ایل) بهطور واضح و اثرگذار بیان شده است.
پریشاني و انتظار« :از همة اعضای خانواده پریشانتر ،زلیخا بود .او در انتظار نوزاد
بود» (بهمنبیگی.)25 :1369 ،
اینهمه انتظار همراه با پریشانی در اثر عاملی نه چندان مهم (انتظار نوزاد پسر و
نگرانی از تولد دختری دیگر) بیان طنزآمیزی از ناآگاهی اعضای خانوادة «صفدر» و در
مقیاسی بزرگتر ،کل اهالی ایل است .همچنین پریشانی بیشترِ «زلیخا» اوالً :شدت
ناآگاهی زنان ایل را ،بنا بهدالیل و محدودیتهای گوناگون ،بیان میکند .ثانیاً :نشان
میدهد که پیکان تیز مالمتها و سرزنشهای دخترزایی ،صرفاً زنان ایل را نشانه گرفته
است .ثالثاً :نشانگر این است که زنان ایل ،خود نیز به فرودستی خویش در برابر
مردساالری ناشی از ناآگاهی باور دارند و پیامدهای آن را پذیرفتهاند؛ از همینرو به
جای رد و نقد این وضعیت ،واکنشی جز انتظار منفعالنه و پریشانساز در برابر این
مشکالت از خود نشان نمیدهند.
ترس و اضطراب« :زلیخا از درد زایمان نمیترسید ...از جن آل ،که با جگر زن زائو
تغذیه میکرد ،نمیترسید؛ از پنجة خونین مرگ و چنگال بیرحم اجل میترسید .ترس
بزرگتری داشت؛ ترسی سهمگین و کشندهتر از همة ترسها» (همان.)25 :
شواهدی از این دست که بر ترس و اضطراب مادران و دختران ایل داللت دارد،
شدت مردساالری و حدت فرودستی زنان را در جامعة ایلی نشان میدهد و آشکارا بیان
میکند که برای زنان ایل« ،آلی» وحشتناکتر از مردساالری جاهالنه و دیوی سهمناکتر و
کشندهتر از پیامدهای دخترزایی وجود ندارد.
صبر و سکوت سخت و جانکاه« :زلیخا بارها این عبارت تلخ را از زبان شوهرش
شنیده بود و خوندل خورده بود ...طعنهها طنزها و مالمتها و شماتتها همه رو بهسوی او
داشتند .زلیخا دندان روی جگر میگذاشت و این شکنجة عظیم را به دشواری تحمل
میکرد» (همان.)27 :
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چنگ خوابهای بیسروته؛ از چنگ اژدهاهایی که میبلعیدند؛ گرگهایی که میدریدند؛
سیلهایی که ویران میکردند ،آسوده شد» (همان. )33 :
هیچیک از زنان در چنین اجتماع مردمحوری از آزردهحالی و رنجیدهجانیهای یاد
شده در امان نیستند .بجز آن دسته از زنان که براثر شداید مردمحوری به درجهای از
خودباختگی رسیده باشند که برآوردن انتظارات جامعة مردساالر را اصل و ارزش
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صبر و سکوت ،بیش از دیگر حاالت روحی زنان ،تسلیم آنان را در برابر
مردساالری و پذیرش فرودستی خویش نشان میدهد .نکتة قابل توجه در این قبیل
شواهد این است که صبر جانکاه زنان در برابر مصیبتهای مردساالری بر خالف
حاالت پیشگفته ،ناظر بر نوعی دوراندیشی محافظهکارانه و عقالنیت درجه دوم ،مبنی
بر حفظ بنیان خانواده است؛ به عبارت دیگر در جامعهای که زنان ،فاقد آگاهی و
توانمندی الزم برای برهمزدن بنیان مردساالری هستند ،ناگزیر با صبر و سکوت در برابر
بخشی از نامالیمات مردمداری ایل ،مانع از بروز مصیبتهای دیگرِ مردمحوری ،مانند
طالق ،تجدیدفراش همسر و مصیبت مجسمی به نام «هوو» و ...باشند.
درد و شرم و سرافکندگي« :زلیخا گرفتار درد و داغ بیپسری بود؛ خجل و
سردرگریبان بود .دختران زلیخا هم شریک درد مادرشان بودند .آنان نیز با امید و
اضطراب در انتظار نوزاد بودند؛ در آرزوی برادر لحظهشماری میکردند» (همان.)29 :
زنان در جامعة مردساالر ،گرفتار درد و شرم و مشکالت و مصائبی هستند که در
پیدایش اولیة آنها هیچ گناه و قصوری نداشتهاند؛ اما در استمرار آن میتوانند شریک
جرم مردان بهشمار روند .در این شاهد ،بیگناهی زنان در شرمندگی و سرافکندگی ناشی
از مردساالری ایل با بیان شراکت دختران زلیخا در داغ درماندگی و درد شرمندگی مادر
بخوبی برجسته شده است :در جامعة مردساالر ایل ،دختران هم در گناه دخترزایی
مادرشان متهم ند؛ این دختران هم درد مادر را دارند و هم درد خود را که با تولد و
جنسیتشان ،باعث و بانی مصائب مادر شدهاند؛ از اینرو از هستی خود بیزار میشوند
و از زندگی خویش چیزی جز حسرت و پشیمانی و احساس سربار بودن ،نصیبی
ندارند؛ یعنی در بیگناهی محض ،بدترین شکنجه و مجازات را پیوسته متحمل میشوند.
عمق و ابعاد پریشانحالی و آزردهدلی زنان در اجتماع مردساالر ایل را در این
عبارات پر احساس میتوان دریافت« :زلیخا آسوده شد؛ از چنگ بیداریهای پر دلهره؛ از
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 3-2تبعیض علیه زنان

(همان.)28 :

دختران پابهپای مادران عالوه بر کارهای پرمشغله و پرمسئولیت منزل از جمله
شستوشو ،پختوپز و ،...آوردن آب از چشمهها و چاههای دوردست و جمع کردن
هیزم را نیز بر عهده داشتند؛ 11حتی در امر کشاورزی نیز میبایست پدر خانواده را یاری
کنند « :همسرش ...با کمک زلیخا و دخترها کشت و برداشت مختصری میکرد و چرخة
زندگی را میچرخاند» (همان )27 :در حالی که مهمترین کار پسرها این بود که «...شکار
میرفتند ،کشتی میگرفتند ،فالخن میانداختند» (همان.)28 :
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ذات و مقتضای فرادستی مردان و فرودستی زنان ،تبعیض و نابرابری است« .بنواتگرو»
ناحقی های ناشی از این امر و مظلومیتهای فراتاریخی زنان را از رهگذر آن اینگونه بیان
میکند« :زن بر اثر این فرودستی ارثی ،فراگیر و جهانگستر از زندگی بهرهای جز
خدمت به مرد ،دوست داشتن او ،تأمین بقای خاندان وی ،اختیار کردن سکوت و
فرمانبری ]نداشتهاست[» (گرو.)11 :1387 ،
این سخن گرو از میان اظهارنظرهای بسیار پژوهندگان و منتقدان فمنیست با فرهنگ
پدرساالر ایلی و عشیرهای انطباق قابل توجهی دارد که بهمنبیگی تالش میکند گوشه-
های از آن را در«آل» مجسم و منعکس کند .او -که دانشآموختة رشتة حقوق از
دانشگاه تهران است -بیان تبعیض علیه زنان ایل ،با بهرهگیری از شواهدی نمادین بر سه
محور کلی حقوق ،تکالیف و داوریها متمرکز میکند.
«ایل به دختر ارث نمیداد؛ جهزیه و مهریه نمیداد؛ او را بر سر سفرة مرد
نمینشاند .دختر را به مدرسهها که تازه باز شده بود نمیفرستاد .خواهر را با برادر برابر
نمیدانست» (بهمنبیگی)26 :1369 ،؛ این در حالی است که پسران «به مدرسة عشایری
میرفتند؛ شعر میخواندند؛ نمایش میدادند و در بازیهای دستهجمعی شرکت میکردند»

Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:06 IRDT on Friday April 3rd 2020

میدانند؛ از همین رو درد و داغ و مصایب مردساالری را کمتر احساس میکنند (مانند
دیگر مادران پسرزای ایل) .این مادران آن قسم از شخصیتهای کلیشهای در آثار
مردمدارانه را نمایندگی می کنند که برآوردن امیال و آرزوهای مردانه را تکلیف خود
میدانند (ر.ش :تانگ.)121 :1387 ،

صفدر شریک جرمش بود؛ ولی او پدر بود؛ گناهش بخشودنی بود .دوش ناتوان
زلیخا برای بار گناه مناسبتر و سزاوارتر بود .او زن بود؛ مادر بود؛ گناهش غیرقابل
بخشایش بود .طعنهها و طنزها ،مالمتها و شماتتها همه رو به سوی او داشتند
(همان.)28 :
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در این زمینه ،دو نکته شایستة شرح است :یکی اینکه موضوع مورد داوری
(دخترزایی) از بیخ و بن فاقد وجاهت علمی و حقوقی و برآمده از نگاه نابخردانه و
تبعیضآمیز جنسی است که شدت مردمحوری و زنستیزی را در سنت ایلی حکایت
میکند .دوم ،داورهای زنان و مردان دربارة این موضوع موهوم بشدت ناعادالنه است و
گرای شی آشکار به جناح قدرتمند و طبقة برتر مردان دارد .این امر ،نظام پدرساالر ایل را
بهطور پوشیده به نظامهای تمامیتخواه در جوامع عقبمانده و غیردمکراتیک مانند
میکند که مؤکد میسازد ،توسعهنیافتگی دانشی و فرهنگی ایل و ناآگاهی زنان از حقوق
و تکالیف خود ،نه تنها مانع برابری خواهی و عدالتطلبی آنان میشود ،که حتی آنها
را در استمرار پدرساالریِ تماموکمال و تبعیضهای مردمدارانة ایل دخیل و سهیم
ساختهاست.
 4-2تحقیر کالمي زنان

بهمن بیگی در داستان آل از انواع استخفاف زنان و ستمهای ناروا بر آنان و تحقیرهای
ناسزای ایشان بهطور برجسته و بیمالحظه ،البته با لحنی مؤدبانه پرده برمیدارد .او برای
رعایت ادب و بهدلیل نگاه متفاوت و اندیشة اصالتبخشی ،که نسبت به زنان دارد از
میان دهها مثل توهینآمیز و تحقیرهای کالمی رایج در سنت زبانی ایل ،تنها یک مورد را
بهطور صریح و اثرگذار بهعنوان «مشت نمونة خروار» بیان کرده است« :بارها مهمانان و
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با توجه به این شواهد ،تقریباً همة امتیازات و حقوق از آنِ مردان و پسران ،و همة
وظایف سخت و مسئولیتهای سنگین بر عهدة زنان و دختران ایل است .کسانی مانند
بهمنبیگی که در ایل زاده و زیستهاند ،خوب میدانند که نبود کمترین تناسب میان
وظایف و حقوق زنان و مردان ایل ،که در این شواهد منعکس شده ،نه صرفاً اغراقی
هنرمندانه ،که واقعیت محض در جامعة مردساالر ایل است که با این سادگی و صراحت
بیان شده است.
در مورد نداشتن پسر و به اصطالح «کور بودن اجاق خانواده» نگاههای مقصریاب و
داوریها بهطور شگفتانگیزی غیرمنطقی و تبعضآمیز است:
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رهگذران از صفدر شمار فرزندانش را پرسیده بودند .او شرمنده و سر به زیر پاسخ داده
بود :بچه ندارم؛ چند کنیز دارم» (بهمنبیگی .)27 :1369 ،در جای دیگر«حدیث
آرزومندی»و ترجمان دل زلیخا را اینگونه ابراز میکند« :آرزو میکرد که او نیز به جای
کنیز و زرخرید  ،کودکی آزاد به دنیا بیاورد؛ کودکی نر و نیرومند تا مایة فخر و مباهاش
شود» (همان.)29 :
در این زمینه ذکر چند نکته ضروری مینماید:
نخست :اگرچه «کنیز» خواندن دختران ،بشدتِ اهانتهای رایج در آثار و فرهنگهای
دیگر ،توهینآمیز بهنظر نمی رسد ،لفظی تحقیرکننده و آزاردهنده است که بیگمان
احساسات لطیف زنان و روح حساس دختران را شدیداً جریحهدار میسازد و
اعتمادبهنفس آنان را از همان آغاز زندگی قویاً تهدید میکند.
 دوم :این صفت(کنیز) که هم از زبان پدر و هم از سوی مادر به دختران نسبتداده میشود ،تأکیدی تلویحی است بر نهادینه شدن ضعف و زیردستی زنان در جامعة
مردساالر ،که نه تنها مردان بلکه زنان هم آن را پذیرفتهاند .تکرار پیدرپی این سخن
بویژه از سوی مادر ،دختران (مادران فردا) را هم بتدریج متقاعد میکند که فرودستی و
تحقیر تحمیل شده بر زنان را بهعنوان یک اصل باور داشته باشند و برای براندازی نظام
مردساالر و احیای حقوق انسانی خویش اراده و اندیشهای نداشته باشند و اقدامی
نکنند .در این زمینه «روت رابیتز» میگوید« :فمینیسم به بیولوژی و زبان برمیگردد و از
طبیعت به فرهنگ از بدنها به رمزهای رفتاری شامل رفتار زبانی انتقال مییابد و پیش
میرود» (رابینز)23 :1389 ،؛ این سخن عالوه بر اینکه پیوند ناگسستنی زبان و تحقیر
کالمی زنان را با فرهنگ مردساالر بیان میکند ،مؤید نظر بهمنبیگی و منطبق با پیام آل
دربارة ریشههای مردساالری و علل گسترش در ایل است.
_ سوم :نویسنده با شیوه تکرارِ تعمدیِ این موارد ،هم گسترده و رایج بودن
تحقیرهای کالمی زنان را در محاورات ایل نشان میدهد و هم ،سطحی و تعارفی بودن
آن را بیان می کند که این ویژگی (بنا به مجاز جزئیه) قابل تعمیم به تمامی رفتارها و
گفتارهای ضد زن در جوامع مردساالر است؛ 12بر این اساس میتوان گفت تکرارهای
یاد شده هم شدت و گستردگی سیطرة مردساالری در جوامع ایلی و عشیرهای و در پی
آن ،مظلومیت و محرومیت شدید زنان ایل اشاره دارد؛ هم به این دیدگاه نویسنده و

 5-2ابزارانگاري زنان
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شیءانگاری زنان از عواملی است که در سراسر روایت آل جریان دارد؛ اما بهطور
مشخص این موضوع در زمینه ازدواج ،مؤکد و مصرّح میشود]« :ایل[ بابت بهای دختر،
شیربها میگرفت .او را گویی میفروخت و گاه چنان گران میفروخت که دختر و
همسرش را به خاک سیاه مینشاند» (بهمنبیگی .)26 :1369،نویسنده در این جمالت
کوتاه ،نکات مهمی را یادآور میشود:
یکی اینکه نگاه ابزاری جامعة پدرساالر ایل به دختر (بهعنوان کاالیی قابل فروش) با
چنین ازدواجی ،عمالً به زندگی جدید او در خانة همسر نیز راه می یابد و روابط
صحیح همسرانة او با شوهرش را در سایة خود فرو میبرد؛ زیرا شوهر نیز (بهعنوان
خریدار کاال) او را نه به دید همسر ،که به چشم کاالیی خریداریشده در کنار دیگر
لوازم منزل میبیند و او را مملوکی تحت سیطرة مالکیت خود تلقی میکند؛ به این
ترتیب شیء انگاری زنان از نسلی به نسل دیگر باشدت و حدتی بیشتر انتقال و استمرار
مییابد.
مهمترین دلیل مخالفت فمینیستهای تندررو(رادیکال) با تشکیل خانواده نیز
استمرار رابطة مالک  -مملوکی در قالب چنین روش نادرستی است که البته فرسنگها با
فلسفة ازدواج راستین فاصله دارد« :خانواده صحنهای نابرابر است که در آن زنان در
مقام همسر و مادر به انقیاد کشیده میشوند و با انتقال این روند تربیتی به نسلهای
بعدی ،سلطة مرد و فرودستی زن تداوم مییابد» (آبوت و واالس.)114 :1387،
دوم ،این عمل نه ازدواج ،که «مبادلهای کاالبهکاالست :زیبایی زن در برابر پول مرد»
(ابویسانی و کاری)18 :1391 ،؛ از همینرو بهمنبیگی توصیف زیبایی دختران زلیخا را
صراحتاً به «شیربهای» آنها در آینده پیوند میزند« :دختران زلیخا مانند خودش زیبا
بودند و شیربهایی هنگفت در انتظارشان بود .چشمانداز آینده ،روشن به نظر میرسید»
(بهمنبیگی .)27 :1369 ،وصف زیباییهای صوری زلیخا نیز به شباهت سرگذشت مادران با
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عقیدة فمینیستهای جهان داللت میکند که همه یا اغلب نمادها و نمودهای رفتاری و
گفتاری زن ستیزانه و مردمحورانه از سر عادات معمول و فاقد مبنای عقالنی است و در
جوامعی که این نمودها و نمادها عادیتر و گستردهتر باشند به همین نسبت سطحیتر و
از تأمل و تعقل مبنایی دورترند.
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دختران و تکرار و تداوم گفتمان دادوستد ،به نام ازدواج تعریضی دارد« :پوست بدنش
را که به سفیدی برف بود ،خون سرختر از آتش بلوط سیراب میکرد .رنگ رخسارش
ترکیبی از برف و خون بود و زلیخا از زیباترین زنان قبیله بود» (همان )27 :بویژه که در
جمالت آغازین این توصیف« ،خرمن گیسوانش هنوز شانه میشکست؛ دوچشم درشت
و فتانش هنوز ضامن عشق و وفای شوهرش بود» .کاربرد قید «هنوز» از گسست
محقق الوقوع پیوند و مناسبات ناپایدار زن و شوهر با مبانی و معیارهای غیراصیل و
نااستوار خبر میدهد؛ زیرا زیبایی زن به عنوان سرمایه و تعهد وی در این معامله به
افول محتوم رو نهاده است.
در روایت آل تبلور ابرازشدگی زنان در ازدواج ایلی ،از دیدگاهی دیگر نیز شایستة
بررسی است .در بخشی از روایت آمده است« :پس از چهارده سال ازدواج و هفت
دختر پیدرپی ،اکنون نوبت فرزند هشتم رسیده بود» (همان.)26 :
این جمالت عالوه بر اینکه از دهشتناکی زادن و بزرگ کردن این تعداد فرزند در آن
مدت زمان کوتاه (یعنی هربیست ماه یک فرزند) آن هم در چنان زندگی دشوار و «دور
از ماشین و راه ماشین ،دور از طبیب و دارو» (همان )25 :پرده برمیدارد ،زن (زلیخا) را
موجودی مظلوم و منفعل در نقش یک ابزار تولید مثل(همچون ماشین جوجهکشی)
نشان میدهد که تنها وظیفهاش در برابر فرزندان ،زادن پیدرپی آنهاست بدون اینکه از
امکانات اولیه برای زادن و آمادگیهای الزم برای پرورش صحیح آنها برخوردار باشد.
این مسئولیت سنگین و جانکاه در نوجوانی و پیش از شانزدهسالگی بر دوش ناتوان او
نهاده میشود؛ چون «زلیخا با همة این غمها و غصههای جانکاه هنوز زن زیبایی بود؛
سال عمرش از سی نگذشته بود» (همان)27 :؛ سرنوشت دردآوری که نسلهای بعدی را
هم تهدید میکند؛ از همینرو هرگاه زیباییهای زلیخاوار دختران (که بزرگترینشان کمتر
از13سال دارد) توجه افراد را به خود جلب میکند ،بیدرنگ از «شیربهای هنگفت» آنان
سخن به میان می آید .ازدواج زودهنگام دختران ،بلکه فروش آنان در سنین پایین چند
مطلب زنستیزانه را گوشزد میکند:
 ازدواج ،این مهمترین اتفاق زندگی ،تحت قیمومیت پدر و بنا به صالحدید او انجاممیپذیرد .چون خانواده ،دختر کم سن و سال را قادر به تشخیص مصالح خود نمیداند،
جلوگیری از ورود او به مدرسه و محرومیت وی از علمآموزی و تربیتیافتگی نیز مزید
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بر علت می شود که آینده و ازدواجش ،بدون شناخت و حق انتخاب همسر و کمترین
آگاهی از فلسفة زندگی مشترک و عاری از علم و عشق کافی رقم بخورد.
 در این دادوستد ناآگاهانه و اغلب نادادگرانه ،که ازدواجش نامیدهاند  -همچنانکهپیشتر اشاره شد -کاالی زیبایی و نوجوانی و در یک کالم ،تمام هستی دختران با مال
(بویژه گوسفندان) طرف مقابل معاوضه میشود .از آنجا که در این معامله نهایت
درخواستها از مرد (داماد) به «شیربهایی هنگفت» خالصه میشود درمورد زنان
نیز«خصوصیات زیستشناختی آنان [مد نظر قرار میگیرد] نه دستاوردهای
اجتماعیشان» (آبوت .)77 :1387 ،اصوالً جامعة مردساالری ،که «دختر را بر سر سفرة مرد
نمینشاند» ،مانع رفتن او به مدرسه میشود؛ حضورش را در اجتماعات بیرون از خانه
مطلقاً ممنوع و تابو تلقی میکند؛ این بینش مردساالرانه در کنار مسئولیتهای بسیار
سنگین و پرمشغلة خانهداری و بچهزایی زنان ،عمالً فرصت هرگونه تعالی اجتماعی و
توسعة دستاوردهای ارزشی و اکتسابی را از زنان سلب میکند؛ از اینرو برای زنان ایل،
متاعی بهتر از زیبایی ظاهری باقی نمیماند تا در معاملة ازدواج ،آن را ارائه کند و از
آنجا که این سرمایه بر خالف کاالی مردانه (مال و گوسفند) با گذر زمان رو به کاستی
و نیستی مینهد ،کم بودن سن دختران ،قدرت چانهزنی قیم او را هنگام عقد قرارداد
ازدواج افزایش میدهد و پس از ازدواج نیز(بسته به اینکه چقدر زودتر و جوانتر شانس
ازدواج برای دختران فراهم شده است) امتیاز و امید آنان به ماندگاری متاع جوانی خود
(بهعنوان اهرم حفظ و استمرار وفاداری مرد) افزایش مییابد.
 مصیبت عظمی برای دختران در این جامعة مردساالر ،زمانی رخ مینماید که به هردلیلی از جمله از دست رفتن جوانی و زیبایی ،فرصتهای ازدواج فوت شود و در
اصطالحِ ایل «بر سر اجاق پدر بمانند» .به گفتة «دوبوار» «برای دختران ،ازدواج وسیلهای
است که بتوانند جزء اجتماع شوند و اگر آنها «روی دست بمانند» از نظر اجتماعی
تحقیر شدهاند» (دوبوار .)232 :1380 ،در سخن دوبوار «روی دست ]خانواده[ ماندن» همان
«بر سر اجاق ماندن» است که با بهشمار نیامدن و عضو اجتماع نبودن برابر دانسته شده
است .به شمار نیاوردن و هیچانگاری زنان ،بُعد رادیکال مردساالری است که در بخش
پایانی ،تحت عنوان «هیچ و همه» بدان پرداخته خواهد شد.

«آل» اوج تجلي فمینیسم در آثار ایل

137


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،16شماره ،63بهار 1398

Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:06 IRDT on Friday April 3rd 2020

 .4جنبههاي خاص زنمحوري در آل
در بخش پیشین عواملی از نقد فمینیستی در آل بررسی شد که در اغلب داستانهایی که
با رویکرد زنمحورانه ،آفریده شده است (فارغ از هر گونه گرایشی) به چشم میخورد.
در این بخش به مواردی از بهرههای فمینیستی پرداخته میشود که به داستان آل
اختصاص دارد یا در کمتر اثر داستانی میتوان چنین ویژگیهایی را پیدا کرد .این وجوه
تمایز ،تقریباً در تمام ابعاد فنی و محتوایی داستان قابل مشاهده است که به مواردی از
آنها اشاره میشود.
 1-4خالق این اثر فمینیستی از معدودمردان نویسنده و مخالف با مردساالری است
که با نگاهی فراجنسیتی توانسته است محدودیتها و محرومیتهای زنان را در جامعه
مردساالر ایل بخوبی دریابد و با دقت و ژرفنگری مجسم سازد و بدین ترتیب نظر
اندیشمندانی چون «شوالتر» و «سلدون» و «رامان» را نقض کند مبنی بر اینکه «چون
زنان به تجارب خاص ،زندگی زنانه را تجربه میکنند ،پس فقط آنها هستند که
میتوانند از زندگیزنانه صحبت کنند» (سلدون و همکاران )264 :1384 ،بنابراین بهمنبیگی
و آلش از این دیدگاه ،در میان داستانها و داستاننویسان مشابه متمایز ،و در میان آثار و
نویسندگان ایل ،بیمانند است.
 2-4به دلیل زادن و بالیدن بهمنبیگی در ایل و اشراف کامل او بر عادات و سنتهای
ایلی ،انتخاب زاویة دید دانای کل ،13که در آن «نویسنده ،عقل کل داستان است»
(میرصادقی ،)396 :1385 ،انتخابی بجا و از امتیازات آل به لحاظ فن داستاننویسی است؛
این امتیاز در کنار امتیاز «واقعی بودن» داستان ،که به تعبیر «چخوف» «انعکاسی از
واقعیتهای زندگی اجتماعی مردمی است که هنرمند در میان آنها زندگی میکند»
(همان ،)263 :حقیقتمانندی و باورپذیری روایت و موضوع محوری آن ،یعنی وضعیت
اسفبار زنان در جامعة مردساالر ایل را به اوج میرساند و فاصلة میان دنیای روایت و
جهان واقعیت را از بین میبرد.
شخصیت اصلی روایت ،زنی با نام «زلیخا» است .همة پیرفتهای داستان بر مدار
سرگذشتِ سراسر تلخ و ناگوار او پیش میرود .از جهتی روایت آل ،آرمانشهری است
که به جای مردان ،زنان(زلیخا) در کانون توجهاند .مردان هرچند هم در جهان مردساالر
«زبده» باشند بنا به نسبتی که با زنان دارند ،شناخته میشوند« :همسرش مرد زبدهای
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بود» (همان )27 :و در عین حال پلید شهری 14است که در آن زلیخا ،زنان جامعهای
شدیداً پدرساالر و مردمحور را (در عالم واقع) نمایندگی میکند که از هر حیث در
بدترین شرایط مظلومیت و محرومیت به سر میبرند .جمع نقیضین این دو جهان
متناقض (جهان روایت و واقعیت) ،شیوه موفق نویسنده برای نمایاندن پایگاه منبع
مادران و جایگاه رفیع زنان از پسِ خروارها گلوالی سنت مردمحوریِ برآمده از غفلت
و خرافه و ناآگاهی رایج در جامعة ایلی است.
 3-4از دیگر نکات قابل توجه در روایت آل ،نامگذاری هدفمند شخصیتهاست
که همسو با حرکت اصلی روایت و در خدمت پیام زنمحورانة آن است:
نخستین نامی که در صدر داستان جلب توجه میکند« ،صفدر» همسر زلیخاست.
گزینش نام صفدر -که ناظر بر صفشکنی و سلحشوری مردان و صفتی مردانه است-
برای شخصیت مرد داستان در برابر نام زلیخا با برتری جسمانی مردان در برابر ظرافت
زنان بهعنوان عامل زیست شناختیِ ترویج و توسعة مردساالری در سبک زندگی ایلی
مناسبت دارد؛ همچنانکه نویسنده در پرداخت شخصیت صفدر بر همین نکته متمرکز
میشود« :او با تبر تیز و بازوان توانایش ،درختان تنومند گوشهای از جنگل را به زمین
افکنده بود» (بهمنبیگی.)27 :1369 ،
در مقابل نام صفدر ،نام «زلیخا» برای شخصیت زن داستان برگزیده شده که یادآور
زلیخای مشهور ،اسطورة رنج و عشق و ریاضت ،و جامع توانمندیها و ظرافتهای زنانه
است و در فرهنگ ایل ،نماد سوتهدلی و رنجدیدگی است .انتخاب این نام برای
شخصیت اصلی داستان در نمایاندن درد و رنج و مشقات و مشکالت زنان ایل نقش
بسزایی دارد.
نویسنده در شرح نامگذاری دختران ایل تصریح میکند که انگیزة مردساالری حتی
در نامگذاریهای ایل تأثیری تعیینکننده دارد« :اسامی دختران دیگر همه اضطراری و
اجباری و همه به امید جلوگیری از تولد مولود دختر انتخاب شده بود :دختربس،
قزبس ،ماهبس و( »...همان.)26 :
این توضیحات درواقع اقرار ضمنی نویسنده بر این است که :همچنانکه نامگذاری
دختران ایل تحت تأثیر مستقیم مردساالری صورت میگیرد ،نامهای شخصیتهای
روایت نیز هدفمند و در مخالف با سنت مردمحوری و در راستای رسالت زنمدارانة

«آل» اوج تجلي فمینیسم در آثار ایل

در این مثال عالوه بر بعد معنایی مبنی بر بزرگ شمردن و تمجید از زنان ،بافت
دستور زبانی جمالت نیز مؤید نگاه انتقادی نویسنده نسبت به خوار شمردن زنان و
دختران ایل است ،این معنا در گزینش و کاربرد افعالی نظیر «میشمرد و میانگاشت»،
که طنزی از مفاهیم غیرقطعی بر مبنای انگاره و برداشتهای سطحی و عاری از بنیاد
خردورزانه را تداعی میکند ،تبلور یافته است.
همچنین است فعل «میپنداشتند» در جملة «اجاق پدران دختردار را کور و خاموش
میپنداشتند» (همان)26 :؛ به عبارت دیگر ،کاربرد این افعال ،تأکیدی طعنهآمیز است بر
آنچه نویسنده آنها را تصوراتی واهی و بیاساس میداند .او رفتار ناشایست ایل با
زلیخای دخترزا را بر مبنای برداشتهای نابخردانة جنسیتی با این طنز تلخ و روشنگرانه
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ایل با آن همه مادران رشید ،دختر را حقیر میشمرد .ایل با آن همه زن سرافراز،
چنان زنانی که هنگام شکست مردان خود از بیم اسارت به دست دشمنان گیسو به
هم میبافتند و از قلعههای مرتفع خود را به زمین میانداختند ،دختر را ،خواهر را
و مادر را کوچک و ناچیز میانگاشت (همان.)26 :
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روایت برگزیده شده است .هم چنین انگشت انتقاد او بر این نکته است که پیامدهای
آزاردهندة این قبیل نامگذاریها – بهعنوان نخستین واکنش زنستیزانة ایل نسبت به
مولود دختر -تنها به همان لحظة نام نهادن اولیه موقوف و محدود نمیشود ،بلکه
برچسبی همیشگی بر پیشانی زنان و دختران ایل است که تا پایان عمر در لحظه لحظة
زندگی آنان و با هر بار نام بردن از ایشان ،احساس تلخ زیادی و سربار بودن را به آنها
تلقین می کند .حاصل این آزار اسمی چیزی جز سرکوب همة امیال و عواطف و
اعتمادبهنفس زنان و نهایتاً ،تن دادن و باور داشتن به ناچیزی و فرودستی خویش و
تسلیم در برابر فرهنگ مردساالری نخواهد بود.
 4-4آل روایتی فمینیستی است که در آن نویسنده کوشش میکند مصائب جانسوز
و مشقات روحگداز زنان را در جامعة پدرساالر ایل بازگو کند و با پرده برداشتن از
عادات ناپسند مردمحوری ،مخاطب را در برابر درد و رنج زنان که جنبة عادی و عرفی
پیدا کرده است به حساسیت و حرکت وا دارد .او به این منظور ،اغلب بینش منتقدانهاش
علیه نظام مردساالری را بهوضوح بیان میکند؛ مانند:
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زلیخا با دشمنی نامرئی گالویز بود .پیرزن خطر را دریافت و با صدایی که در
گلویش شکست ،گفت«:آل»! ایل...گرفتار شیاطین و اجنه بود .در میان اجنه ،کینه-
توزتر از همه جن آل بود .آل پیوسته در هوای ایل میچرخید مردم ایل با این
دشمن خونین آشنایی دیرین داشتند .بسیاری از خانهها را بیسروسامان ساخته بود.
بسیاری از مادران را به خاک سیاه سپرده بود (همان.)31 :

در این متن ،دشمن زلیخا ظاهرأ جن جگرخوار آل معرفی شده است؛ اما با توجه به
شروع اشارهوار این شاهد و کاربرد صفت «نامرئی» برای دشمن و دیگر قراین لفظی و
محتوایی روایت ،دشمن واقعی زنان ،فرهنگوارة مردساالر و زنستیز است که در پوشش
این لفظ و در الیههای زیرین آن قرارمیگیرد .نفوذ این فرهنگواره در باورهای ایل و
رسوب آن در ذهن مردان و زنان باعث میشود هیچگاه از ایل جدا نباشد و آسیبهای
جبرانناپذیرش پیوسته متوجه مادران و کودکان و خانوادهها گردد :اصالً زلیخا« ،از جن
آل که با جگر زن زائو تغذیه میکرد ،نمیترسید» (همان)25:؛ بنابراین آلی که در شبهای
ظلمانی جهل و خرافه گریبان او را فشرده و به اغمایش برده ،آل مردساالری است که
مبارزه با او دشوار و چیره شدن بر او ناممکن مینماید .آن آل را براحتی و با اندکی
«آهن و رنگ سیاه و شیهة اسب» (همان )31 :میتوان مغلوب کرد؛ اما در مصاف با این
آل باید قربانی شدن زنان را بهنظاره نشست؛ مگر اینکه زنان و دختران از پردة تعصب
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محکوم میکند« :زلیخا بیآنکه گناهی کرده باشد؛ گناهکار بود؛ بیآنکه محاکمهای
صورت گیرد ،محکوم بود( »...همان.)28 :
دم زدن از حقوق زن و تبیین جایگاه واقعی او در مردساالریِ نهادینه شده و رسوب
کرده در اذهان ایل بهقدری ساختارشکنانه است که نویسندة صریحالقلمی چون
بهمنبیگی نیز گاه ناچار میشود ،بخشی از اندیشههای روشنگرانة زنمحورش را در
لفافة کنایه و ایهام به مخاطب انتقال دهد؛ از اینرو در کنار عبارتهای فمینیستی صریح،
متنها و عبارتهای کنایهآمیزی هم در آل وجود دارد که با تکیه بر قراین ،قابل تأویل به
مفاهیم زنمحورانه است؛ برای مثال واژة«آل» ،که نویسنده برای نام داستان خود برگزیده
است از جهات مختلف اهمیت دارد .این موجود ،که به لحاظ عناصر داستانی ضد
قهرمان و نقطة مقابل شخصیت اصلی داستان ،یعنی«زلیخا»ست و سرانجام زلیخا را به
کام مرگ فرو میبرد ،اولین بار با صدای پیرزن ،قابلة مجرب ایل ،وارد صحنة روایت
میشود:

«آل» اوج تجلي فمینیسم در آثار ایل
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کور و پستوی سیه چادر خرافه و بیسوادی به درآیند؛ همچنانکه بهمنبیگی از این
رهیافت اینگونه سخن میگوید« :در طول چند سال نزدیک به یکصد و پنجاه قابلة
ایلی تربیت کرد [یم]؛ قابله هایی که جن وحشتناک آل را به وحشت انداختند» (بهمن-
بیگی)81 :1379 ،؛ این سخن او (و سخنان مشابه دیگرش) سندی آشکار بر کاربرد کنایی
«آل» در این روایت است.
گفتنی است ،ظهور آل در صحنة روایت با سخن و کنش پیرزن ،میتواند تعریضی
بر سهم دیرین زنان در ترویج مردساالری و تسلیم آنان در برابر مصیبتهای آنان باشد.
در شب زایمان زلیخا (اوج داستان) ،پیرزن قابله مجهز به انواع داروهای مؤثر و ابزار
کارامد و تجهیزات الزم برای موارد اضطراری و پیشبینیهای دوراندیشانه ،وارد صحنه،
و با دستیاری زنان دیگر بهطور واقعی و عملیاتی دست بهکار میشود تا زلیخا را در این
چالش بزرگ یاری کند؛ اما تالشهای مؤثر زنان و تجربه و ابزار و امکانات و داروهای
مفید پیرزن ،که بارها از چنین آزمونی سر بلند بیرون آمده است در برابر رفتار و
امکانات ناکارامد مردانه از قبیل شمشیر زنگزده و نوک برگشته ،تیراندازیهای هوایی و
قشقرق توخالی میرشکار ترکزبان ،ناچیز نشان داده میشود .این بخش از روایت ضمن
اینکه غالب بودن مردساالری را در ذهن و فکر اهل ایل نشان میدهد ،مقایسهای است
که در مفهوم درونی خود نظر مخالف و متفاوت نویسنده را مبنی بر کارامدی و
ارزشمندی واقعی زنان در برابر اندیشة واهی مردساالری بازنمایی میکند.
نویسنده تالش میکند در همین بیانات پوشیده و ساختارشکنیِ نرم به برخی از علل
و عوامل مردساالری و تضعیف و تحقیر زنان هم اشاره کند؛ مثالً در بند آغازین داستان
کوهنشینی و دوری ایل از امکانات اولیه را بیان میکند که خود میتواند اشارهای باشد
به یکی از عوامل یاد شده مبنی بر نیاز مبرم ایل به نیروی جسمانی مردان و پسران بنا به
اقتضای کوه نشینی که همچون اعراب جاهلی مرد و قوای جسمانی او را در برابر
ظرافتهای زنانه برتری و بعضاً قداست میبخشد؛
اما عامل مهمتر ،دوری از امکانات بویژه «طبیب و دارو» است که هم طبیب و
داروی جسمانی است و هم دارو و تغذیة روحی و معنوی؛ یعنی تعلیم و تربیت است.
این عامل در متن روایت با تکرار و تلویح و تمثیلهای مختلف از دخیل بستن و دعا
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 )33مؤکد شده است.
توسل مردان و زنان ایل به «لنگهملکی آویخته از طناب و جوالدوزهایی که بر زلف
زلیخا و اضالع چادر میزدند و هیاهوی بیمحتوای میرشکار و(»...همان )32 :برای نجات
زلیخا از چنگ شیاطین و اجنه و ...همگی بیانگر خرافه و باورهای بیهوده در ایل است
که اوج آن در باورمندی به آل و راههای غلبه بر آن تبلور مییابد .خرافات نشان جهل
است و جهالت و بیسوادی ،منشأ همة دردهای فرهنگی و اجتماعی« :دردها از روشنایی
می گریزند .دردها با شب تاریک انس و الفت دیرینه دارند» (همان)29 :؛ از این رو
بهمن بیگی در طول این روایت کوتاه دو بار از مدرسة تازه باز شدة عشایری نام میبرد
تا بر اهمیت آموزش در زدودن تاریکی جهل و مداوای دردهای فرهنگی از جمله
مردساالری و زنستیزی تأکید کرده باشد.
بنابراین بر خالف جریانهای غالب فمینیستی ،که تمام مصائب و مشکالت زنان را به
مردان نسبت میدهند برای مثال «از نظر وولف ،مردان معنای هر چیزی را به آن
میبخشند و زن بودن را تعریف میکنند و تمامی ساختارهای سیاسی ،اقتصادی ،ادبی و
فلسفی را به کنترل و نظارت خود درمیآورند» (عزیززاده .)53 :1387 ،بهمنبیگی به جای
انتقادات احساسی از مردان و متهم کردن مستقیم آنان با ژرف نگری سبک زندگی ایلی
و اقتضائات و پیامدهای آن ازجمله نبود آگاهی و خرافه پرستی را علتالعلل رونق
مردساالری و مسبب اصلی مصائب زنان ،برجسته میسازد؛ به عبارتی ،طبیعت ،یعنی
بوم زیست ایلی و سازگاری آن با آناتومی مردانه را مروج فرهنگ مردساالری ایل
میداند بهطوریکه خود زنان را نیز به پذیرش و تسلیم وامیدارد تا در کنار عامل جهل
و خرافة ب رآمده از این شرایط در تعمیق و گسترش نظام مردساالر نقش ایفا کنند.
بدیهی است این وضعیت ناگوار راه نجاتی جز ترویج سوادآموزی و دانشاندوزی
ندارد؛ این امر ،یعنی تأکید بر آموزش ،آل و نظر نویسندهاش را به فمینیسم غربی
نزدیکتر از نوع شرقی و مارکسیستی آن میکند (ر.ش :تانگ.)63 :1387 ،
 5-4اندیشهها و آثار فمینیستی به اعتبار شدت و ضعف آنها در گرایش به زن
محوری و مخالفت با مردمداری از مرتبهای آغاز میشود که در پی کاهش وابستگی زن
به مرد و ایجاد استقالل نسبی زنان از طریق پرده برداشتن از محرومیتها و محدودیتهای
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آنان در نظام مردساالر است؛ سپس گسترش یافته به سمت جریانهای تندتری میگراید
که به چیزی کمتر از برابری مطلق زن و مرد بسنده نکرده ،معتقدند« :همسانی میان دو
جنس ،تنها راه آزادی جنس دوم است» (مکآفی )151 :1384 ،و سرانجام ،تندترین سطح
این تفکر ،موضعی تهاجمی به مرد و مردساالری دارد؛ زن را جنس برتر میشمارد و
میخواهد زنساالری را جایگزین مردساالری کند.
تمامی این مراتب و مراحلِ حدواسط آنها در پیرفتهای آل از بر صدر نشاندن نام
«صفدر»  ،شخصیت مرد داستان ،گرفته تا قراردادن «زلیخا» در مرکز ثقل روایت ،بازتابی
آشکار دارد .در یک براورد کلی ،معدل حرکت روایت از سرآغاز به سوی پایانبند ،تند
شدنِ تدریجیِ آهنگِ زنمحوری را نشانمیدهد :بهمنبیگی ابتدا از مردساالری افراطی
ایل مبنی بر«هیچانگاری» زنان و دختران و«همهچیز بودگی» مردان و پسران پرده
برمیدارد؛ مانند «ایل پسر میخواست .در ایل تنها پسر بود که میتوانست اجاق خانه را
روشن کند» (بهمنبیگی« .)26 :1369 ،در این اجتماع کوچک لرزبان کوهستانی از اطالق
کلمة بچه به دختران خودداری میشد .فقط پسرها بچههای خانواده بودند» (همان.)27:
زنانی که مانند«درخت و چشمه» ابزار زایش و تکثیر بهشمار میآیند ،ارزش زایایی
آنان صرفا با مولود پسر سنجیده میشود ،نه دختران زیبا سالم« :چهارده سال از
ازدواجش میگذشت و در کنار هفت [عدد کمال] دختر قدونیمقد ،حتی یک پسر
نداشت؛ درختی بود بیثمر و چشمهای بود خشک و بیآب!» (همان )28 :تا اینکه او،
روایت را با یک جملة تراژیک و اثرگذار پایان میبخشد که طی آن جایگاه مرسوم
«هیچوهمه» را واژگون میسازد و بدین ترتیب بابی تازه و فصل چهارمی را بر مراتب
زنمحوریهای موجود میافزاید که با شدت و حدتی بیشتر از مراتب یاد شده به بنیاد
مردساالری حمله میکند .در این فصل از بینش زنمحورانه ،که میتوان آن را «هیچ و
همه» نام نهاد ،زنان از چنان عظمت همه جانبه و وسعت وجودی برخوردار میشوند
که دیگر جایی برای ابراز وجود مردان باقی نمیماند؛ به عبارتی ،مردان نه جنس دوم،
که« ،هیچی» میشوند در برابر«همه بودن» و فراگیر شدن جایگاه زنان .عبارت مختصر و
مؤثر زیر برای نشاندادن وارونگی ارزشها در نظام مردساالر و بیان باور نویسنده در این
زمینه ،در پایانبند روایت خوش نشسته است:
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نتیجه
«آل» را باید یکی از فمینیستیترین داستانهای معاصر بهشمار آورد؛ زیرا هم سوژه و
موضوع اصلیآن کامالً فمینیستی است و هم عناصر داستانساز و متنساز آن .گذشته از
پرداخت و نامگذاری شخصیتها بهعنوان مهمترین عنصر داستانی ،عناصر دیگری
ازجمله فضاسازی روایت هم صرفاً و آشکارا با انگیزة زنمحورانه سامان یافته است؛
برای مثال در حواشی موضوعمحوری روایت (زایمان هشتم زلیخا) مباحثی همچون
کوهنشینی و نبودِ امکانات اولیة زندگی ،دوری از طبیب و دارو ،توسل به خرافه و...
مطرح میشود که همگی تعریضی به بیسوادی و ناآگاهی جامعة ایل بهعنوان عامل
اساسی فرودستی زنان و ریشة تمام بدبختیها و گرفتاریهای آنان است.
عناصر زبانی و متنساز روایت از سطح واژگان (ازجمله کاربرد افعالی از ریشة
«پنداشتن و انگاشتن» بهمنظور غیرعقالنی و نامعتبر شمردن افکار و عقاید زنستیزانة ایل
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« کودک در پی پستان بود؛ چنگ انداخت و دهان گشود؛ ولی از شیر و جوی شیر
خبری نبود .آن چشمة شیرین و حیاتبخش ،خشک و خاموش شده بود» (همان.)34 :
جملة اخیر ،وجود مادران و زنان را سرچشمة هستی و حیاتِ دیگر زنان و مردان،
یادآوری می کند و با تأکید بر اینکه بدون جانفشانی مادران ،هیچ مردی قدم به عرصة
هستی نخواهد گذاشت ،نشان میدهد که «هیچ و همه» از دیدگاه نویسنده با آنچه در
جامعة مردساالرِ ایل «همه و هیچ» تلقی میشود ،کامالً برعکس و متعارض است.
بنا به تعریف برخی منتقدان ،فمینیسم رادیکال به آن دسته از آثار و اشخاصی گفته
میشود که« :توجه عمومی را به شیوههای کنترل مردان بر بدن زنان جلب کردهاند و به
مسائلی چون بارداری و زایمان و ...و خشونت علیه زنان توجه نشان دادهاند» (تانگ،
 .)120 :1387داستان آل طبق این نظر به لحاظ انتخاب سوژه (زایمان هشتم زلیخا) در
شمار آثار رادیکال است که با موضوعاتی همچون زایمانهای مکرر زلیخا (هشت زایمان
طی چهارده سال) و شرمساری از دخترزایی و دلهرة وحشتناک از پسر نبودن مولود
هشتم ،بر شدت و حدت رادیکالی آن افزوده میشود؛ اما مهمترین وجه تمایز این
روایت با آثار رادیکال جهان ،همان است که با واژگون ساختنِ ساختار اجتماعی ایل
مبنیبر «هیچی زنان» در برابر «همهچیز بودگی مردان» پایان مییابد تا شاید در جهت
تحقق آرمانهای زنمدارانه ،تأثیری ماندگار و قدرتمند بر مخاطبان داشتهباشد.

«آل» اوج تجلي فمینیسم در آثار ایل

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،16شماره ،63بهار 1398

پینوشتها
 .1آل Eclampsia « :نام عامیانة هیستری پس از زایمان است» (آرانپور.)27 :1387 :

145


Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:06 IRDT on Friday April 3rd 2020

یا استفاده از صفت شمارشی «هفت» برای انتساب صفت «کمال» به دختران در برابر
«ناقص» و ناچیز شمردن آنها) گرفته تا جملهبندیهای کوتاه و بلند ،بیشتر و بلکه همگی
با دقت و هدفمند ،گاه بهتلویح و گه به تصریح ،همسو با پیام محوری زنمدارانة داستان
بهکار رفته است.
داستان کوتاه آل ،عصیان نویسنده علیه جامعة مردساالر و زنستیز و پندار و
کردارهای ناسزا نسبت به زنان و اعالن جنگی روشنگرانه علیه اجنه و اهریمن جهل و
خرافه و باورهای واهی با محوریت زدودن تیرگی تبعیض جنسیتی و سیاهی مظلومیت
زنان (بهعنوان یکی از ناگوارترین پیامدهای جهل و خرافه) از پیشانی جوامع مردساالر
است؛ همان فکر روشنگر و رهاییبخشی که بهمنبیگی پیشتر در قالب آموزش مستقیم
الفبا و گسترش سوادآموزی بر تحقق آن تأکید میورزید.
آل از چند جهت دیگر نیز سرآمد آثار فمینیستی ایل است:
 نخستین و یگانه اثر داستانی ایلی است که تابوشکنانه از خطوط سرخ مردساالریعبور کرده و زنی را کانون دنیای روایت قرداده است که دیگر عناصر و حوادث روایت
در مدار محوریت او هویت و موجودیت مییابد.
خالق این اثر زنمدارانه ،مرد است؛ اما چون زادة و بالیدة ایل است ،درد و داغ و
اندوه و احساس زنان ایل در اثر تحقیر و تبعیض و ستم را ،اگر نه بهتر از خود زنان،
بیتردید بخوبی گویاترین و نویساترین آنها مجسم و ملموس کرده است .او تراژدی
وضعیت زنان و دختران ایل را با طنزی تلخ و انتقادی و لحنی پراحساس و
تحریککننده ،توصیف و تشریح می کند و نقاب از چهرة مظلومیت زنان که در پردة
عادت و غفلت مانده است ،برمیدارد.
 عالوه بر انطباق روایت با اصول کلی زنمحوری و بازتاب گزارههای فراگیرفمینیسم در آن ،نظیر مردساالری ،تبعیض جنسیتی ،ابزارانگاری و تحقیر کالمی و
فرودستی زنان ،این روایت دارای جنبههای ویژهای از زنمحوری است که مهمترین آنها
اشارة متن به سرسختانهترین موضع زنمدارانة نویسنده در برابر یکی از سرسختانهترین
سنتهای مردمدارانه است؛ یعنی« ،هیچ و همه» در برابر «همه و هیچ».
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از سخنان معروف و ماندگار بهمنبیگی است که میگوید« :کلید مشکالت ما در البهالی الفباست و من
اینک شما را به یک قیام مقدس دعوت میکنم» ر.ش.(WWW.Bahmanbeigi,ir):
 .2این آمار به منظور رعایت دقت و امانت با مراجعة نگارنده به بایگانی اسناد آموزش عشایر و
شمارش نامها از روی پروندههای موجود ارائه شده است.
 .3منتقدان ،این گرایشها را به ترتیب «نقد زنان» و «نقد جلوههای زنان» نامیدهاند (ر.ش.پاینده:1382،
 )4 -141که معادل دو جریان اصلی نقد فمینیستی ،موسوم به «نقد فرانسوی» و «نقد انگلیسی-
آمریکایی» است (ر.ش .برسلز 204 :1389 ،و مکاریک.)389 :1390 ،
4. Patriarchy
5. Subaltern
6. Perturbation
7. Sex discrimination
8. Insulting
9.Objectification
10. Virginia woolf
 .11این تکالیف نهادینه شدة زنان در فرهنگ زبانی مناطق مختلف نیز مورد تأکید است«:آب آوردن،
هیزم جمع کردن و خوشوبش کردن ،کار زنان است» (رضایی.)34 :1394 ،
 .12این نگاه مفهومی به مثلها ،نظر نگارنده را با یافتههای زهره عزتی مبنی بر نادر بودن مثلهای ترکی
ضدزن ،متفاوت میسازد(ر.ش :عزتی.)93 :1397 ،
13. Omniscient
14. Dystopia
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 تایسن ،لیس؛ نظریههاي نقد ادبي معاصر؛ ترجمة مازیار حسینزاده و فاطمه حسینی ،تهران:نگاه امروز.1387 ،
 داد ،سیما؛ فرهنگ اصطالحات ادبي؛ تهران :مروارید.1385 ، دوبوار ،سیمون؛ جنس دوم ،ترجمة قاسم صنعوی؛ تهران :توس.1380 ، رابینز ،روت؛ فمینیسمهاي ادبي؛ ترجمة احمد ابومحبوب ،تهران :افراز.1389 ، رضایی ،حمید و ابراهیم طاهری عبدهوند؛ «جایگاه زن و خانواده در ضربالمثلهایبختیاری»؛ فرهنگ و ادبیات عامه ،)1394( ،6 ،3 ،ص .21 -42
 روباتام ،شیال؛ زنان در تکاپو؛ ترجمة حشمتاهلل صباغی ،تهران :شیرازه.1387 ، سلدون ،رامان و ویدوسون ،پیتر؛ راهنماي نظریة ادبي معاصر؛ ترجمة عباس مخبر ،تهران:طرح نو.1384 ،
 عزتی ،زهره و همکاران؛ «تحلیل گفتمان جایگاه زن در ضربالمثلهای ترکی»؛ فرهنگ وادب عامه ،)1397( ،19 ،6 ،ص .71 -95
 -عزیززاده ،گیتی؛ زن و هویتیابي در ایران امروز؛ تهران :روشنگران.1387 ،

تهران :آگه.1390 ،
 -میرصادقی ،جمال؛ عناصر داستان؛ تهران :سخن.1385 ،

- M.H.Abrams (1999): A Glossary of Literary Terms,Heinle Publication,7th.
ed,p89
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 قاسمزاده ،علی و فاطمه اکبری؛ «مؤلفههای نوشتار زنانه در رمان سرخی تو از من»؛ زبان وادبیات فارسي ،)1395( ،80 ،24 ،ص .181 -205
 گرو ،بنوات؛ زنان از دید مردان؛ ترجمة محمدجعفر پوینده ،تهران :جامی.1378 ، مکآفی ،نوئل؛ جولیا کریستوا؛ ترجمة مهرداد پارسا ،تهران :مرکز.1384 ، -مکاریک ،ایرناریما؛ دانشنامة نظریههاي ادبي معاصر؛ ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوی،
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 -پاینده ،حسین؛ گفتمان نقد؛ تهران :روزنگار.1382 ،

*

پیمان منصوری
دکتر سید اسماعیل قافله باشی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)

کلیدواژهها :آشناییزدایی ،طالب آملی ،غزلیات ،هنجارگریزی واژگانی ،هنجارگریزی معنایی.

تاریخ دریافت97/10/15 :

تاریخ پذیرش98/5/2 :

* کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) – نویسنده مسئول
Mansouri_p313@yahoo.com
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چکیده
در این مقاله به تحلیل سطح واژگانی و نیز سطح معنایی گریز از هنجار در تشبیه ،استعاره و
بهخصوص «تشخیص» پرداخته شده و نمودارهایی در این خصوص ارائه شده است .مهمترین
منبعی که برای تشخیص ترکیبات و عبارات بدیع و خودساخته طالب آملی بهکار گرفته شد،
نرمافزار چندرسانهای درج  3است .در مجموع براساس یافتههای این پژوهش ،از میان قریب
 650نوع استعاره غیرمشترک یافته شده در سراسر غزلیات طالب آملی ،نزدیک به  220مورد از
آنها بدیع هستند و این بدان معناست که بیش از یکسوم تمامی استعارات موجود در غزلیات 149
طالب آملی ساخته ذهن خالق و نواندیش او هستند و این شگفتانگیز است!
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 1-1آشنایيزدایي و مفهوم آن
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اصطالح «آشناییزدایی» 1را نخستین بار ویکتور شکلوفسکی ،2منتقد روس در سال
 1917مطرح کرد و چنانکه بابک احمدی میگوید« :ابتدا این اصطالح را در مقاله خود
با عنوان «هنر به منزله شگرد» بر پایه واژه روسی ( )Ostrannenjaبه کاربرد» (احمدی،
 .)47 :1380مقاله شکلوفسکی «آنقدر مهم است که برخی آن را بیانیه فرمالیسم
خواندهاند .شکلوفسکی در این مقاله میگوید که کار اصلی هنر ایجاد تغییر شکل در
واقعیت است» (شمیسا )173 :1386 ،که با توجه به ریشة لغت در انگلیسی به making
( strangeغریبسازی) ترجمه شده است .شکلوفسکی میگوید :هدف زبان ادبی این
است که عادات ادراکی و احساسی ما را با استفاده از شکلهای غریب و غیرعادی بههم
میزند و از اینرو ( Formشکل) را برجسته میکند .بسیاری از مسائل زیباشناسی
امروزه برای ما به سبب فراوانی کاربرد ،عادی شده و لذا تأثیر خود را از دست داده
است؛ اما با غریبسازی میتوان دوباره از آنها استفاده کرد .امروزه بهجای اصطالح
غریبسازی ،اصطالح آشناییزدایی مرسوم شده است (همان .)174 :به عقیده
شکلوفسکی وظیفه ادبیات ناآشنا ساختن تعابیر مألوف است .آشناییزدایی موجب به
تأخیر افتادن و گسترش معنای متن و درنتیجه لذت و بهرهوری بیشتر خواننده از آن
میگردد (احمدی .)47 :1380 ،برخالف شکلوفسکی ،که تمهیدات ادبی را قطعی و
تغییرناپذیر میدانست که بهخودیخود عامل آشناییزدایی است ،فرمالیستهای متأخر
(مانند رومان یاکوبسن 3و یوری تینیانوف )4بر آن بودند که تمهیدات ادبی ،پویا و تغییرپذیر
است (خائفی .)56 :1383 ،به عقیده آنان تمهیدات ادبی پس از مدتی بهصورت مألوف و
آشنا درمیآید بهطوریکه دیگر از ایفای تأثیر اصلیِ اولیه عاجز میمانند .اینجاست که
باید از خود تمهیدات ادبی نیز آشناییزدایی شود و تمهیدی خاص ،عملکردی جدید
بیاید تا قادر به القای تأثیر اولیه باشد (مقدادی)26 :1378 ،؛ بدین ترتیب شکلوفسکی و
دیگر فرمالیستها کارکرد ادبیات را ایجاد آشناییزدایی میدانستند (علوی مقدم:1377 ،
 .)105بنابراین آشناییزدایی هرگونه تالش برای گریز از عادت و تکرار در زبان است که
با هنجارگریزی و برجستهسازی سطح واژگانی و نیز در سطح معنایی همراه است.
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.)36
 1-3هنجارگریزي (عدول از هنجار)

فرمالیستها می گفتند :زبان ادبی عدول از زبان معیار است؛ لذا سبک را برحسب عدول و
خروج از معیارها بررسی میکردند و میگفتند :این عدول قابل بررسی و سنجش است
(شمیسا .)172 :1386 ،چنانکه پیشتر ذکر شد ،هنجارگریزی مهمترین قسم برای برجستهسازی
در ادبیات است که انحراف از هنجار و عدول هنرمندانه از عادت و تکرار در کالم
است و جنبه هنری و ادبی بسیاری دارد .این عدول و گریز از هنجار با عبارات،
ترکیبات و تصاویر بدیع ،غری ب و غیرمنتظره ایجاد می شود و حظ و التذاذ ویژه و
خاصی را در مخاطب بر میانگیزد ،بویژه زمانی که بتواند این گریز هنرمندانه از هنجار
را بهطور کامل درک کند و به هدف غایی و زیباییشناسانه نویسنده یا شاعر پی ببرد.
لیچ نیز آن نوع از هنجارگریزی را قابلقبول میداند که مخاطب در ایجاد ارتباط با آن
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این اصطالح را نخستین بار یان موکاروفسکی 5بهکار برد .جفری لیچ ،6زبانشناس
مشهور انگلیسی بر آن است که برجستهسازی 7از دو طریق انجام میشود-1 :
هنجارگریزی 8که شامل انواع واژگانی ،زبانی ،نحوی ،معنایی ،نوشتاری ،سبکی ،آوایی،
گویشی و حوزه بدیع معنوی است و شعر میسازد -2 .قاعده افزایی 9که در حوزه بدیع
لفظی است و نظم را میسازد (صفوی .)43 :1373 ،لیچ میگوید :برجستهسازی یعنی
انحراف و عدول هنرمندانه؛ عدولی که انگیزه هنری داشته باشد .فورگراندیگ باعث
مکث در روانی 10می شود؛ یعنی لغات و عبارات غیرمنتظره و غریب و برجسته در
خودکاری زبان وقفه ایجاد میکند (به قول یاکوبسن پارازیت) و لذا توجه خواننده را
جلب میکند و از سوی دیگر از قدرت پیشبینی زبان ،که در خواننده هست و معموالً
با ابتذال همراه است ،می کاهد .فورگراندیگ مهمترین نوع عدول از زبان عادی است و
کالم را از خطر کلیشه و تکرار نجات میدهد و توجه خواننده را از موضوع به شیوه و
روش بیان و خود زبان ،که در ادبیات موضوعیت دارد ،جلب میکند (شمیسا:1386 ،
 .)178پس« ،صرف عدول از هنجار باعث آفرینش ادبی نمیشود؛ بلکه هر عدولی باید
متضمن «انسجام و یکپارچگی» و همراه با اصول زیباییشناسی باشد .همچنین انحراف
از زبان معیار باید از دیدگاه های بالغی ،بویژه علم بیان ،قابل توجیه باشد» (شمیسا:1380 ،
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 1-2برجستهسازي

شفیعیکدکنی .)13 :1385 ،پس درمجموع میتوان گفت که برجستهسازی در پی
هنجارگریزی یا قاعدهافزایی بهوجود میآید و آشناییزدایی ،تمام هنرها و شگردهایی را
گویند که متنی را از نظر ادبی برجسته میکند و به آن تشخص میدهد.
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 .2مختصري درباره طالب آملي
محمّد طالب آملی مشهور به طالبا و متخلّص به «طالب» از شاعران قرن یازدهم هجری
است که میتوانیم تولد وی را سال  987هجری بدانیم (طاهری :1346 ،مقدمه دیوان طالب
آملی)« .وی در سال 1010هجری از آمل خارج شده و به اصفهان رفته و پس از مدتی به
کاشان نقل مکان کرده و در این شهر ازدواج کرده است .پس از چندی از کاشان دل
کنده و به مرو رفته و سپس به قندهار نزد غازی خان رفته است .سرانجام در الهور به
دربار جهانگیر راه یافت و در سال  1028هجری به ملک الشّعرایی او رسید .چنانکه
جهانگیر در توزک خود ضمن شرح وقایع سال  1028هجری میگوید :در این تاریخ
طالب آملی به خطاب ملکالشعرایی خلعت امتیاز پوشید و چون رتبة سخنش از
همگنان درگذشت در سلک شعرای پایتخت منتظم گشت» (گلچین معانی767 :1369 ،؛
فخرالزمانی قزوینی .)551 :1362 ،صاحب تذکره میخانه نیز چنین میگوید:
تقیالدین اوحدی ،مؤلف عرفات العاشقین ،طالب را در اصفهان دیدار کرده و نوشته
است :با آنکه هنوز در عنفوان شباب بود و بر صفحة عذار خطی نداشت رقم خط
و نظم دلپذیرش چون زلف دلبران صید قلوب عارفان میکرد (فخرالزمانی قزوینی،
.)555 :1362

دیوان طالب قریب بیست و سه هزار بیت دارد در قالب قصیده ،غزل ،مثنوی ،ترجیع
بند ،ترکیب بند ،رباعی و مفردات .بیشتر اشعار طالب در قالب غزل است .طالب آملی
در تحول سبک شعر دورۀ صفوی تأثیر عمدهای داشته است .استعداد فطری طالب به او
در شاعری فرصت نوآوری داد .او خود به نوآوری در لفظ و معنی واقف بود (هاشمپور
سبحانی)69 -70 :1386 ،؛ چنانکه گفته است:
چو باغِ دهر یکی تازه گلشنم طالب

بهارِ تازۀ من معنی جدید من است
(دیوان)310 :
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دچار اختالل نشود و اصل رسایی و برجستهسازی در آن رعایت شود (صفوی43 :1373 ،؛
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نمک ندارد شعری که استعاره ندارد

سخن که نیست در او استعاره نیست مالحت

(دیوان)447 :

ز بس کز سخن گشتهام غرقِ لذت

غذا طعمِ معنی دهد در دهانم

را

امّتانم

[

پیمبر

منم

معجزاتِ

سخن

سنایی

[

و

خاقانی

از

(دیوان)58 :

طالب از شاعرانی همچون سعدی ،حافظ ،امیر خسرو و نظیری تقلید کرده و در
قصیده مخصوصاً بهشیوه خاقانی متمایل است (هاشمپور سبحانی .)69 -70 :1386 ،وفات او
به احتمال زیاد و با وجود قرائن و شواهد تاریخی در سال  1036هجری رخ داده است
(طاهری :1346 ،مقدمه دیوان طالب آملی).

 .3پیشینۀ تحقیق
طالب آملی شاعری شناخته شده و تاکنون پژوهشهای بسیاری درباره زندگی ،آثار و
احوال و نیز صورخیال در اشعار و غزلیاتش در قالب مقاله و پایاننامه نوشته شده است
که غالباً به بررسی سنتی صورخیال در اشعار وی پرداختهاند که فعالً به ذکر آنها نیازی
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وی هم چنین به فضایل خویش اعتقادی تمام دارد و حتی سنایی و خاقانی را از
امتان خویش میشمارد:
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گذشته از نفوذ عناصر فرهنگ اسالمی و سامی که در اشعار او فراوان دیده میشود،
طالب با عناصر فرهنگ ایرانی نیز معانی گونهگون برانگیخته است (شفیعی کدکنی:1350 ،
 .)486چیزی که دربارۀ قدرت طبع شعر او فوقالعاده قابل توجه است ،پختگی و
چیره دستی او در شعر فارسی از آغاز جوانی بوده است که نظیر آن را در کمتر شاعر
متقدّم و متأخّر میتوان سراغ گرفت (طباطبایی .)889 :1354 ،اگر انحراف از زبان معیار و
خروج از هنجارهای عادی زبان از ویژگیهای سبک هر شاعر دانسته شود ،این معجزۀ
ش اعرانه در آثار شاعرانی چون طالب ،صائب ،بیدل ،غالب دهلوی و تنی چند دیگر که
مرکز اصلی سبک هندی بهشمار میآیند بهوضوح بهچشم میخورد (کیمنش.)115 :1375 ،
او در کار تصویرگری یکی از شاعران مضمون آفرین ادب فارسی است .صفت ممتازی
که شبلی نعمانی در شاعری طالب ذکر میکند عبارت از ندرت تشبیه و لطف استعاره
است (نعمانی ،1363 ،ج  .)156 :3توجه به آوردن تشبیهات و استعارات مرکب و وهمی از
ویژگیهای شعر اوست .طالب آملی کالمی را که عاری از استعاره باشد ملیح نمیداند:
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نیست .ازجمله مقاالتی که در این باره نوشته شده است ،مقالهای با عنوان «عوامل ابهام
معنایی در شعر طالب آملی» از حسین حسنپورآالشتی است که در آن به ذکر عواملی
چند از ابهام معنایی در شعر طالب آملی در حوزه زبانی و صرفی و نحوی
(هنجارگریزی در نحو) با ذکر چند نمونه پرداخته است .در بخش دیگر نیز به حوزه
ادبی و هنری شعر طا لب آملی تأکید ورزیده که شامل مواردی از تصاویر انتزاعی،
تصاویر پارادوکسیکال ،تصاویر دارای حسآمیزی و تصاویر انتزاعی تودرتو و ترکیب
همه اینها با هم پرداخته که باعث ایجاد ابهام در فهم شعر طالب شده است که البته به
موضوع این پژوهش ارتباطی ندارد .در میان پایاننامههایی هم که تاکنون درباره اشعار
طالب آملی نوشته شده است ،همگی به بررسی صورخیال و انواع آن به همراه تصاویر
شعر وی پرداختهاند و نمونه هایی از هر یک ازجمله :تشبیه ،استعاره ،کنایه ،نماد،
حسآمیزی ،اغراق ،تمثیل ،پارادوکس و  ...را بهصورت سنتی بررسی و ذکر کردهاند؛
این در حالی است که رویکرد ما در این پژوهش ،مدرن و جدید با عنوان
«هنجارگریزی واژگانی و معنایی در غزلیات طالب آملی» است .تنها نمونهای که از
جهت عنوان به این پژوهش شباهت لفظی دارد ،پایاننامهای با عنوان «بررسی سبک
شناسانه غزلیات طالب آملی با رویکرد صورتگرایی و تأملی بر اثرپذیری غزلیات
صائب از او» نوشته سمیرا گلزار فشالمی است؛ اما نکته اینجاست که در این پایان نامه
در اصل به مبحث کلی آشنایی زدایی ازجمله هنجارگریزی واژگانی :واژگان اشتقاقی با
پسوند وار -ناک -ستان و نیز واژگان مرکب و ترکیبآفرینی با ذکر نمونههایی اندک از
صفحات  34تا  39پرداخته که با آنچه در بخش هنجارگریزی واژگانی بررسی شده
است ،تفاوت دارد؛ سپس به ذکر نمونههایی از هنجارگریزی دستوری ،هنجارگریزی
زمانی (باستانگرایی) ،کاربرد اصوات و واژگان غیرمستعمل و قدیمی ،کاربرد فرایند
واجی ،افعال ،ضمایر و صفات و نیز هنجارگریزی سبکی و گویشی پرداخته است که
هیچیک به این پژوهش ارتباطی ندارد .در ادامه نیز به ذکر نمونههایی بسیار اندک از
هنجارگریزی معنایی شامل تشبیه و استعاره و نیز حسآمیزی ،اغراق ،تمثیل ،پارادوکس
و همچنین قاعدهافزایی در حوزه موسیقی ،توازن و تکرار با ذکر نمونههایی پرداخته
است .تنها موردی که به این پژوهش نزدیک است ،هنجارگریزی معنایی در حوزه تشبیه
و استعاره است؛ اما نکته اینجاست که نویسنده به این بخش بسیار سطحی و گذرا
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کشف تمامی استعارات غزلیات طالب آملی پرداخته شده ،و از میان قریب  650مورد از
انواع استعارات مکشوف ،بیش از  200مورد از انواع استعارات هنجارگریزی معنایی
شناسایی شده است .پس آن پایاننامه نیز با این پژوهش و رویکرد خاص و وسیع آن
در حوزه معنا ارتباطی ندارد .سخن آخر اینکه در حوزه هنجارگریزی واژگانی و بویژه
هنجارگریزی معنایی در استعاره ،که رویکردی مدرن در مطالعه تصاویر شعری طالب
آملی است ،تاکنون پژوهش خاصی صورت نگرفته است.
یک نکته :در این مقاله ابیاتی که از دیوان طالب آملی و بویژه بخش غزلیات ارائه
شده ،تمامی برگرفته از دیوان چاپی طالب آملی به تصحیح و تحشیه شهاب طاهری،
تهران :انتشارت کتابخانه سنایی است.11
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 .4طرح و بحث
طالب آملی از شاعران تأثیرگذار و جریان ساز در سبک هندی و دارای نازکی خیال و
رقّت اندیشه است .ازآنجاکه در اشعار شاعران سبک هندی ،گزینة خیالانگیزی جایگاه
خاصی دارد و مهمترین عامل خیالانگیز کردن شعر ،استعاره و بویژه استعارۀ مکنیّه
است و «در این دوره بیشتر در قالب غزل رخ مینماید» (شمیسا ،)197 :1375 ،طالب در
مجموع  1870غزل دیوان خود توجه خاصی به استعاره ،بویژه از نوع مکنیه و دارای
تشخیص نموده و گاهی فهم اشعار او بهدلیل بهکار بردن انواع استعارات غامض و
پیچیده دشوار شده است .ترکیبات استعاری وی در نو کردن سبک هندی نقش پر رنگی
دارد و می دانیم که استعاره در میان صورخیال از ارزش بسیاری برخوردار است و
میتواند نقش بزرگی در هنجارگریزی و آشناییزدایی معنوی داشته باشد (شمیسا:1387 ،
 .)156طالب آملی ازجمله بزرگترین شاعرانی است که پیوسته در پی ایجاد مضامین
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پرداخته و کمتر از چهار صفحه یعنی از صفحه  60تا  63را به این بخش
اختصاص داده است .برای تشبیه بلیغ ،که در این مقاله ،موردی به آن اشاره شده،
فقط هفت مورد را ذکر کرده که هم از این مقاله کمتر است و هم با شواهد
تفاوت دارد .در حوزه استعاره نیز ،که اصل کار و بخش عمده این پژوهش است،
فقط یک صفحه مطلب آورده است که در صفحه  62و  63دیده میشود و شامل
 9بیت است درحالیکه در حوزه هنجارگریزی معنایی در این پژوهش به بررسی و

بر خاک ریختم خویِ پیشانیِ خیال

طالب نقابِ شرم ترازم به رخ ز بس

(آملی ،غ )658 :1/1106

این مسئله فقط به طالب آملی مربوط نمیشود و افراد دیگری نبوغ وی را در
هنجارگریزی ستودهاند؛ ازجمله صائب تبریزی ،استاد مضامین اعجابانگیز و از بزرگان
ایجاد «طرز تازه»  ،خودش را از شاگردان طالب آملی دانسته و از درخت تناور واژگان و
ترکیبات طالب آملی خوشههای زرین برچیده است:
به طرز تازه قسم یاد میکنم «صائب»

که جای طالب آمل در اصفهان پیداست

[

(کلیات)184 :
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در پایان به تعدادی از این وامگیریها اشاره میشود .البته میل به ایجاد سبک تازه و
زدودن غبار کهنگی از رخ زبان از ویژگیهای سبک هندی و شاعران این سبک است.
وحشی بافقی ،نظیری نیشابوری و طالب آملی در کنار کلیم کاشانی و صائب تبریزی از
طالیهداران آشناییزدایی و ایجاد طرز تازهاند و دوره ایشان دوران طالیی گریز از هنجار
است و مضمونها در این دورهها در اوج بوده است .این دوره همان دورهای است که
هنوز ایجاد طرز نو به انحراف نگراییده و همچنان شکوهمند است بهگونهای که مطالعه
شعر این دوران پیوسته ما را به شگفت میآورد و باغی جادویی از مضمونها را در مقابل
چشمان بهتزدهمان نمایان می کند .زبان شعر سبک هندی ،زبان جدید فارسی است و
دیگر از مختصات زبان قدیم بویژه سبک خراسانی در آن خبری نیست» (شمیسا:1375 ،
 .)195شفیعی کدکنی نیز از «نوآوری در زبان شعر به لحاظ واژهسازیهای تازه و یا
برخورد با زبان کوچه و بازار» بهعنوان ویژگیهای زبانی سبک هندی تأکید میکند
(شفیعی کدکنی و دیگران .)421 :1380 ،همچنین در حوزه موضوع و اندیشه سبک هندی
(معنا و مضمون) میتوان گفت که شعر هندی ،معنیگراست نه صورتگرا و شاعران به
معنی بیشتر توجه دارند تا زبان .کوشش شاعر سبک هندی مضمونیابی و ارائه خیال
خا ص و معنی برجسته است؛ یعنی فکری جزئی اما تازه و نگفته و بیان آن به صورتی
اعجابانگیز (شمیسا .)196 :1375 ،در نتیجه «شاعران سبک هندی عمدتاً طرفدار معنی و
مضمون بودند و توجه عمیق به مضمون و کشف معانی تازه و مضامین نو و باریک از
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تازه و ابداع طرز نو بوده است و میل به گریز از هنجار در اشعارش موج میزند تا
جایی که خودش را به سبب نبوغ فراوانش در مضمونسازی و خلق اشعار خیالانگیز و
زیبا اینگونه میستاید:
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 5-1فراهنجاري در واژگان (هنجارگریزي واژگاني)12

گاه شاعر به ساخت واژگان تازه با گریز از هنجار زبانی دست میزند .این نوع از
هنجارگریزیها بر شکوه ،طنطنه ،شگفتی و تأثیر شعر میافزاید و باعث غنای زبان
میشود؛ زیرا بسیاری از این واژهها آرامآرام جذب زبان میشود و درنتیجه اعتبار ادبی
آنها به نفع زبان از دست میرود .هنجارگریزی واژگانی یکی از شیوههایی است که
شاعر از طریق آن زبان خود را برجسته میسازد (صفوی .)49 :1373 ،دامنه واژگان شعر
سبک هندی در مقایسه با ادوار پیشین و پسین ،بسیار گسترده است و طبیعتاً هر کلمه
تازهای معنی و مفهوم تازهای هم داشت (فتوحی .)249 :1391 ،این بخش شامل آن دسته از
واژگان و ترکیباتی می شود که شاعر با هوش خود آفریده است و استفاده از این نوع
واژگان جدید در خالل شعر ،باعث ایجاد آشناییزدایی و برجستگی در کالم میشود.
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 .5هنجارگریزي و انواع آن در اشعار طالب آملي
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مهمترین مشغلههای ذهنی آنان بوده است» (فتوحی107 :1385 ،و .)108این همان نکتهای
است که صائب تبریزی درباره سخن گفتن از زلف یار برای یک عمر مطرح میکند و
میگوید شاید موضوع یکسان باشد (مثالً زلف یار) ولی میتوان با هنجارگریزی و
آشنایی زدایی از یک موضوع مشخص ،تعابیر و مضمونهای بسیاری را به وجود آورد و
آشناییزدایی بر همین اساس شکل میگیرد.
مهمترین منبعی که برای تشخیص ترکیبات و عبارات بدیع و نوساخته طالب آملی
بهکار گرفته شد ،نرمافزار چندرسانهای درج  3است که در آن مجموعة اشعار قریب 70
تن از شاعران بزرگ و مشهور قبل از طالب آملی آمده است .ترکیبات جدیدی که در
این مقاله و در همه بخشها ذکر شده ،چه بهصورت ترکیبی و چه بهصورت اسنادی در
اشعار هیچیک از شاعران قبل از طالب آملی یافت نشده و بهعنوان هنجارگریزیهای
واژگانی و معنایی در غزلیات طالب آملی ارائه شده و نهایت دقت و وسواس در این
زمینه صورت گرفته است بهطوریکه حتی اگر کوچکترین شباهت و نزدیکیای میان
ترکیبات و عبارات طالب آملی و شاعران قبل از او احساس شده ،آن موارد از بحث و
آمار خارج شده است .توضیحات بیشتر در هر بخش ارائه میشود .ضمناً تمامی
ترکیبات اضافی و اسنادی بدیع و دارای آشناییزدایی که در این مقاله ارائه شده در میان
گیومه («») قرار داده شده است.

 5-1-1نوآوري و ساخت واژگان ترکیبي جدید
مطرب نوای سـاده کــم از هیچ نوحـه نیست

«مرغوله ریز» کن سرِ زلفِ ترانه را
(آملی ،غ )221 :1/5

«چینِ غضب» زیاده کن ابروی کینهتوز را

لعـلِ کرشمـــه ســاز را «چاشنیِ عتاب» ده

همان ،غ )222 :1/8

چون چکد خونِ گناه از «نامه رنگین» ما

خار صحرای قیامت غنچههـــا بیرون دهــد

(همان ،غ )224 :1/12

«نشترکـده» سازم رگِ اندیشــه خـود را

تــا چنـد بکـــاوم دلِ غم پیشــه خـود را

(همان ،غ )229 :1/23
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نمک ز خنده گل داد حسن نسریــن را

صبــا شکست «کله گوشــه ریاحیـــن» را

[

[
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(همان ،غ )233 :1/34

«نمکِ خنده احباب» شد از گریه ما

بس که دوش از مژه شورابه تلخ افشاندیم

[
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(همان ،غ )234 :1/35

نیست دمی بی «ترشحِ مـــژه» گویـــی

چشم من از دودمانِ چشمِ سحاب است

[

(همان ،غ )272 :1/126

و نیز ترکیباتی همچون :یوسف نگار (غ  ،)221 :1/5صیتِ عالم گرد (غ ،)223 :1/10
طوافِ لحد (غ  ،)225 :1/14چاشنیِ مردن (غ  ،)235 :1/39سنبلِ فردوس (غ ،)301 :1/199
طراوتِ جگر (غ  ،)335 :1/281پاسِ گریبان (غ  ،)335 :1/332قربِ مبدأ (غ ،)381 :1/407
نغمههای زیبقی (غ  ،)413 :1/489نغمه سنجانِ خیال (غ  ،)415 :1/495خَویِ فرشته (غ
 ،)423 :1/515ساقیِ حاتم طبیعت ،دُورِ بخت ،غبار آلوده امساک (غ  ،)434 :1/543بویِ
شمشیر (غ  ،)437 :1/550گرهِ ناز (غ  ،)516 :1/752شکنجِ خنده (غ  ،)559 :1/866آرایشِ
معنی (غ  ،)563 :1/877نگاهِ حوصلهپرداز (غ  ،)565 :1/884اوج تازی (غ ،)579 :1/919
شهدنوشِ مغفرت ،ننگآلوده شرم (غ  ،)627 :1/1034آتشین تبخاله (غ ،)628 :1/1036
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پس از طالب نیز شاعران بسیاری از این ترکیبات و تعابیر نو در شعرشان بهره بردهاند؛
از جمله این شاعران میتوان به صائب تبریزی ،حزین الهیجی ،قاآنی و اقبال الهوری
اشاره کرد .البته چون کار اصلی این پژوهش شناسایی تمامی استعارات غزلیات طالب
آملی بود در این بخش به ذکر چند نمونه از آشناییزدایی در واژگان غزلیات طالب
آملی بسنده میشود.
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 ،)810 :1/1489سرو خوی چمن (غ  ،)814 :1/1503آینهدار شکفته (غ  ،)858 :1/1609قدِ
طاووس رفتار (غ  ،)890 :1/1689رهینِ گریه (غ  )1129 :3/7و . ...
از جمله این واژگان و ترکیبات جدید ،که شاعران پس از طالب آملی برای اولین بار
بهکار بردهاند عبارت است از :مرغولهریز «حزین الهیجی» ،چینِ غضب «صائب
تبریزی» ،نشترکده «حزین» ،پاسِ گریبان «اقبال الهوری» ،گرهِ ناز ،آتشین تبخاله
«صائب» و ...؛ در ضمن تمامی ترکیباتی که در این بخش ذکر شده نه بهصورت ترکیبی
در شعر شاعران بزرگ قبل از طالب آملی آمده است و نه حتی بهصورت اسنادی و در
طول بیت؛ بهعنوان مثال :ترکیب نوی طالب آملی «معراجِ قرب» بوده است؛ اما چون
مجیرالدین بیلقانی گفته است« :شبِ معراج و قربِ او ادنی» ترکیب طالب آملی بهعنوان
ترکیبی دارای آشناییزدایی ذکر نشده است.
 5-2فراهنجاري در معنا (هنجارگریزي معنایي)13

 5-2-1هنجارگریزي از طریق تشبیه

تشبیه 14ماننده کردن چیزی است به چیزی ،مشروط بر اینکه آن مانندگی مبتنی بر صدق
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برخالف فرمالیستها عدهای هنجارگریزی را در معنا میدانند .لیچ معتقد است که
آشناییزدایی بیشتر در حوزه معنا اتفاق میافتد .در هنجارگریزی معنایی همنشینی
واژه ها براساس قواعد حاکم بر زبان هنجار نیست ،بلکه تابع قواعد خاص خود است
(مدرسی و احمدوند .)213 :1384 ،صورتهای زبان مجازی که از رهگذر تخیل پدید میآید،
بیش از زبان عادی امکان شخصیشدن دارد؛ چراکه حامل کیفیات روحی گوینده است.
استعارهها ،تشبیه ها ،نمادها و دیگر صورتهای مجازی که مؤلف متن ادبی میسازد،
همگی مولود تخیالت فردی و نمود بارز فرایند شخصیشدن زبان در ادبیات است
(فتوحی .)63 :1391 ،هنجارگریزی معنایی شامل آن دسته از هنجارگریزیهایی میشود که
از طریق ساخت ن ترکیبهای تازه و نیز ایجاد تصاویر جدید شعری ،کالم را از تکرار و
مالل دور کنیم و دنیای جدیدی از مضامین خیالانگیز را پیش روی خواننده آوریم .این
نوع هنجارگریزی میتواند از طریق تشبیه ،استعاره ،تشخیص ،حسآمیزی ،پارادوکس،
کنایه و انواع مجاز رخ دهد.
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رعونتهای عشق (غ  ،)697 :1/1208جرعهریزِ اشک (غ  ،)771 :1/1392نشأه سوز (غ

 5-2-2هنجارگریزي از طریق ترکیبات تشبیهي جدید (تشبیه بلیغ)
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تشبیه بهصورت اضافه «تشبیهی است که در آن مشبه و مشبهٌبه به هم اضافه شده باشد
و در این صورت ادات تشبیه و وجه شبه محذوف است؛ به اینگونه تشبیه در علم بیان
«تشبیه بلیغ» میگویند» (شمیسا .)117 :1387 ،میدانیم که در تشبیه بلیغ یک طرف مشبه
است و در طرف دیگر مشبهٌبه قرار دارد .طالب آملی برای ایجاد آشناییزدایی در تشبیه
بلیغ ،یکی از طرفین ترکیب یعنی مشبه یا مشبهٌبه و یا هر دو طرف را تغییر داده و با این
کار توانسته است تصویر شعری متفاوتی خلق کند .در این قسمت نیز شاعران بسیاری
پس از طالب آملی از ترکیبات و تعابیر نوی او در شعرشان بهره بردهاند؛ از جمله این
شاعران میتوان به صائب تبریزی ،حزین الهیجی ،قاآنی و بیدل دهلوی اشاره کرد .در
این بخش چند نمونه از آشناییزدایی در ترکیبات تشبیهی بررسی و ذکر میشود.
طالب از «رهزنِ خورشید» مجو جلوه نور

نظر انداز به درگاهِ دل روشن ما
(آملی ،غ )220 :1/3

در این بیت خورشید به راهزنی ظلمانی تشبیه شده که نور را دزدیده و آن را به
چنگ آورده است .طبق این تعبیر شاعرانه ،نور خوشید ،عاریهای و دروغین است.
میگوید :نور واقعی را از دل نورانی ما بگیر؛ نه از خورشید که راهزن نور است .این
تعبیری بدیع و بینظیر ،و نخستین بار است که خورشید ،منبع نورانیّت و پاکی بدین-
گونه تعبیر شده است و این به دلیل مفاخره طالب و تفضیل خویشتن بر خورشید است
که برای دل خویش نور حقیقی قائل است.
ما درِ دل بر رخِ انفاسِ عیسی بستهایم

«برگریزانِ دوا» کم دیده «باغِ درد» ما
(همان ،غ )223 :1/10

Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:06 IRDT on Friday April 3rd 2020

صدق باشد نه کذب؛ یعنی ادعایی باشد نه حقیقی (شمیسا .)66 -67 :1387 ،و بنابر قول
دکتر شفیعی «تشبیه یادآوری همانندی و شباهتی است که از جهتی یا جهاتی میان دو
چیز مختلف وجود دارد» (شفیعی کدکنی .)53 :1350 ،طالب آملی از کسانی است که از این
نوع تصویر در سراسر غزلیاتش بسیار استفاده کرده و بسامد تشبیهات سراسر غزلیات
وی بویژه تشبیه بلیغ از تمامی استعارات دیوانش بیشتر است و این مطلب با مطالعه
تمامی غزلیات دیوان طالب آملی بهدست آمده است .البته کار اصلی این پژوهش
شناسایی استعارات غزلیات طالب آملی بود و چون آمار دقیقی از این تصویر نیست به
ذکر چندین نمونه بسنده میشود.

بررسي هنجارگریزي واژگاني و معنایي در غزلیات طالب آملي

در بر نکند «خلعتِ مهتاب» شب ما

ما خانه ز برقِ نفس افروختگانیم

ج

ج

(همان ،غ )223 :1/11

میخواهد بگوید که ما خانهمان را با برق و نور نفسهای آتشینمان روشن کردهایم و
به شب مهتاب و نورانی نیازی نداریم؛ اما با تشبیه مهتاب به خلعت و لباسی که شب به
تن میکند ،تصویری رؤیایی و خاص ساخته است.
«مشّاطه غم» شانة «زلفِ نَفَسم» ساخت

ازبسکه تنم چون مُژه دندانه شد از ضعف

ج

(همان ،غ )285 :1/158

گویا جهان را ماتمی ره داده کامشب هر نفس

«گیسوی آهم» بر سرِ گردون پریشان میشود
ج

(همان ،غ )449 :1/575

در این ب یت تعبیر بدیع و شاعرانه دیگری را شاهدیم .شاعر آه خود را در سیاهی و
کشیدگی به گیسویی مانند کرده است که به افالک میرود و بر روی سر فلک سرازیر
میشود .تعبیر غیر شاعرانهاش چنین است :انگار که امشب تمام جهان مانند من ماتمزده
است؛ زیرا هر آهی که میکشم تا افالک باال میرود و با آن اخت میشود.
تو راست آن شرف ای شاخِ گل به «کشورِ بستان»

که دستِ سرو به حکم تو پای فاخته گیرد
(همان ،غ )480 :1/654
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تشبیه تن از جهت ضعف و نحیف بودن به مژه و نیز تشبیه غمِ عشق یا دوری از
معشوق به مشّاطه ای که موی نَفَس را شانه کرده است ،یکی از زیباترین و بهترین تعابیر
طالب آملی است که دارای آشناییزدایی آشکار در حوزه تشبیه است .وقتی میگوید:
زلفِ نفس ،منظورش این است که نفسهایم از شدت ضعف ،آرام و سخت شده بود
بهقدری که مانند زلف ،باریک و ضعیف شده بود؛ میخواهد بگوید که آنقدر غم عشق
بر من فشار آورد و مرا ضعیف کرد که بر نفسهایم مستولی شد؛ این یعنی شاعرانگی
آشکار!
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شاعر در تعبیری عجیب و بدیع ،دوا را به برگریزان و خزان تشبیه کرده است و از
آن دوری می کند که می ت واند به دلیل خرابی حال شاعر و دوران رنج و محنت وی
باشد .طالب درد را به باغ و دوا را به برگریزان باغ تشبیه کرده که در نوع خود بدیع
است؛ میخواهد بگوید که دردهای ما دوا نمیخواهد و به دنبال دم مسیحایی نیستیم .ما
را به حال خود بگذارید! اما این تعبیر را طوری به کار برده که باعث آشناییزدایی و
شاعرانگی بیشتر در شعر شده است.

«عنانِ آه» پیچان دادنم دل میگزد ور نی

جج

عذارِ آسمان را طرههای پر شکن دارم
ج

(همان ،غ )676 :1/1153

در این بیت شاعر آه خود را به عنان و ریسمانی تشبیه میکند که اگر دلش اجازه
میداد ،آن را بهدست میگرفت و چنان میپیچاند که تا آسمان باال برود و پیشانی
آسمان را پر از خراش کند و موهای پیشانیش را آشفته سازد .این تصاویر واقعاً خاص
و اعجابانگیز است و دارای نوع خاصی از اغراق و برجستگی زیبا و ادبی.
به «حجله خانه دل» سیر کن به پای خیال

که هر قدم به سالم آیدت پری رویی
(همان ،غ )872 :1/1642
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در این بیت نیز طالب آملی که استاد خیالورزی و تخییل است در تعبیری بدیع ،دل
را به حجلهای مانند کرده که جای پریرویان است و با پای خیال میتوان به آن سفر
کرد؛ ضمن اینکه سیر با پای خیال ،روحانی ،سریع و مرموز است و در نوع خود بدیع
و خاص.
نیز ترکیباتی همچون :کسوتِ آتش (غ  ،)220 :1/4خونِ گناه (غ  ،)224 :1/12شهدِ
وصال (غ  ،)246 :1/63عبیرِ فتنه (غ  ،)278 :1/142چمنِ دیده (غ  ،)344 :1/304ناخنِ مژگان
(غ  ،)408 :1/475بالشِ دین (غ  ،)491 :1/684کشتیِ قلم (غ  ،)581 :1/926جامه روزِ قیامت
(غ  ،)631 :1/1044جرعه ناز (غ  ،)680 :1/1165آتشِ ایاغ (غ  ،)681 :1167پرویزنِ مو (غ
 ،)704 :1/1224گنجِ نکهت (غ  ،)804 :1/1474مکتبِ عرفان (غ  ،)805 :1/1478صفحه وجود
(غ  ،)819 :1/1513طفلِ تمنا ،دایه امید (غ  ،)833 :1/1548غذای مرهم (غ ،)885 :1/1674
خامه مو (غ  ،)898 :1/1709یاره عقل ،گوشواره عقل (غ  ،)1089 :2/58افسرِ غم (غ
 ،)1110 :2/108تیشه مرهم (غ  )1112 :2/118و . ...
از جمله این ترکیبات ت شبیهی جدید ،که شاعران پس از طالب آملی برای اولین بار
بهکار بردهاند عبارت است از :باغِ درد «قاآنی» ،مشاطه غم «بیدل دهلوی» ،شهدِ وصال
«صائب» ،عبیرِ فتنه «صائب» ،ناخنِ مژگان «صائب» ،گیسوی آه «حزین» ،جرعه ناز
«بیدل» و  . ...در این بخش نیز ترکیبات تشبیهیای را که شبیه به آنها در حالت اسنادی
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در این بیت نیز تعبیر بسیار زیبا و خیال انگیزی را شاهدیم .بستان به کشور و
قلمروی تشبیه شده که پادشاهش شاخ گل است و مأمور مطاعِ وی درخت سرو است
که پای فاخته را میگیرد و آن را اسیر میکند .این تعبیر زیبا و خیالانگیز ،ما را به جهان
زیبای بوستانی که شاعر وصف میکند میبرد و چه تعبیری از این زیباتر!

بررسي هنجارگریزي واژگاني و معنایي در غزلیات طالب آملي

 5-2-3هنجارگریزي از طریق

استعاره15
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استاد همایی میگوید« :استعاره عبارت است از آنکه یکی از دو طرف تشبیه را ذکر و
طرف دیگر را اراده کرده باشند» (همایی« .)250 :1363 ،استعاره در لغت مصدر باب
استفعال است؛ یعنی عاریه خواستن لغتی را بهجای لغت دیگری؛ زیرا شاعر در استعاره،
واژهای را به عالقة مشابهت بهجای واژۀ دیگری بهکار میبرد» (شمیسا)117 :1387 ،؛ به
بیانی دیگر استعاره در واقع تشبیه فشرده 16است؛ یعنی تشبیه را آنقدر خالصه و فشرده
کنیم تا فقط از آن مشبهٌبه باقی بماند (همان .)154 -155 :استعاره کاربرد واژه در معنای
غیر ما وُضِعَ له و بهصورت غیر حقیقی است و از ارزش ادبی بسیاری برخوردار است.
در واقع گستردهترین مجال ابداع و خالقیت در زبان از رهگذار استعاره فراهم میآید؛
چنانکه ارسطو گفته است استعاره پردازی را نمیتوان از دیگران آموخت؛ این توانایی
نبوغ و قریحه است.(Aristotle. 322: bc. 3: 2) .
استعاره بویژه نوع جوششی و غیرارادی آن ،خاستگاه ابداع و فردیت سبکی است
(فتوحی .)332 :1391 ،واالس استونس در این زمینه می گوید« :حقیقت ،مبتذل و تکراری
است و ما با استعاره است که از آن میگریزیم» ( (Metaphor, Terenee p.57
 Hawkes,و «یکی از برتریهای استعاره بر تشبیه – عالوه بر ایجاز -این است که در
تشبیه ادعای شباهت است و در استعاره ادعای یکسانی ».بنا به نقل شمیسا از
سیدشریف جرجانی در کتاب تعریفات« :استعاره مبالغه در تشبیه است؛» بدین معنی که
در همانندی بین دو طرف اغراق صورت میگیرد (شمیسا .)156 -157 :1387 ،در بالغت
سنتی نیز «استعاره عبارت است از آرایهای که به سخن واالیی و شکوه میبخشد یا یک
نوع خروج از زبان هنجار است» (فتوحی .)324 :1391 ،استعاره بزرگترین کشف هنرمند و
عالیترین امکانات در حیطه زبان هنری است و دیگر از آن پیشتر نمیتوان رفت .استعاره
کارامدترین ابزار تخییل و به اصطالح ابزار نقاشی در کالم است (شمیسا.)156 :1387 ،
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یا در میان جمله ذکر شده است بهعنوان ترکیبات تشبیهی نوی طالب آملی ذکر نشده
است؛ بهعنوان مثال :ترکیب تشبیهی طالب آملی «دبستانِ چمن» است؛ اما چون محمد
فضولی گفته است« :با خطِ موج مگو جدول آب است که هست /لوح تعلیم و چمن
طرزِ دبستان دارد» .از ذکر این ترکیب بهعنوان شکلی از هنجارگریزی معنوی
(تصویری) خودداری شد.

دیگران.)425 :1380 ،
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مهمترین و اصلیترین بخش این پژوهش به همین قسمت مربوط است؛ چنانکه ذکر
شد در این پژوهش به بررسی و کشف تمامی استعارات سراسر غزلیات طالب آملی -
در حد توان و تشخیص -پرداخته شد که البته کار بسیار دشوار و زمانبری بود؛ سپس
بسامد تمامی استعارات در نموداری گرد آمده است که در ادامه خواهید دید؛ پس از آن
در اصلیترین بخش کار ،آن دسته از استعاراتی که دارای آشناییزدایی معنایی یا موجد
تصاویر و مضامین نو و بکر بود ،شناسایی شد که در ادامه نمونههای بسیاری از این نوع
استعارات ذکر شود .استعاراتی که هنجارگریزی نداشت ،یعنی شبیه و یا نمونه آنها در
اشعار شاعران پیش از طالب آملی آمده است ،اما در غزلیات کشف شد ،عبارت است
از :استعارات مصرحه مرشحه ،استعاره اساطیری و استعاره تلمیحی؛ ضمن اینکه
استعارات قریب نیز در بخش استعارات مصرحه گنجانده ،و آماری جداگانه برایشان
ذکر نشده است .در مورد استعارات اصلیه نیز باید گفت که بهدلیل اینکه استعارات
اسمی در میان استعارات مصرحه و مکنیه آمده بود ،این مورد نیز بهعنوان استعارهای
مستقل ذکر نشده است .درباره استعارات تبعیه و فعلی نیز باید گفت به این دلیل که
بیشتر آنها در خالل استعارات مکنیه ذکر شده و مشترکاتی داشت ،این مورد نیز بهعنوان
استعارهای مستقل نیامده است.
 5-2-3-1استعارات

مصرحه18

چنانکه ذکر شد« ،استعاره بهکار بردن واژهای بهجای واژه دیگر به عالقه مشابهت است
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شناختیان نیز بر این باورند که آدمی بهطور ناخودآگاه در پی یافتن ویژگیهای مشترک
در موضوعات ناهمگون است تا امور را بر پایه این اشتراکها درک کند .آنها این فرایند
را «استعاره مفهومی» 17نامیدند .فراگیری و درک ما از زندگی و محیط به این فرایند
وابسته است .در این دیدگاه استعاره« ،ادراک یک مفهوم از یک قلمرو در اموری از
قلمرو مفهومی دیگر است» ) ،(lakoff  Johnson, 1980: 56یعنی درباره (الف) چنان
بیندیشیم که گویی (ب) بوده است (فتوحی .)325 :1391 ،درباره گرایش خاص به استعاره
در سبک هندی نیز باید گفت« :عناصر استعاره سبک هندی گاهی در شعر ادوار پیشین
همتایی ندارد؛ همین نکته جوهره مهمترین گرایشهای سبک هندی است و نشان از آن
دارد که سبک هندی را باید در ادبیات فارسی یک ابداع واقعی برشمرد» (شفیعی کدکنی و

بررسي هنجارگریزي واژگاني و معنایي در غزلیات طالب آملي

 5-2-3-1-1استعاره مصرحه مجرده

یعنی مشبّهٌبه به همراه یکی از صفات (مالئمات) مشبه ذکر میشود :در این نوع استعاره
«از آنجا که بهسبب وجود قرینه فوراً متوجه مشبه میشویم ،به اینگونه استعاره ،مجرده
گفتهاند؛ یعنی خالی (مجرد) از اغراق؛ یعنی در یکسان پنداشتن مشبه و مشبهٌبه چندان
اغراق نشده است .اینگونه استعاره فراوان و رایج است؛ اما ارزش هنری استعاره مطلقه
را ندارد» (شمیسا.)162 :1387 ،
«لعلِ کرشمه ساز» را چاشنیِ عتاب ده

[

چینِ غضب زیاده کن ابروی کینهتوز را

[

(آملی ،غ )222 :1/8

خمـــارِ «نرگسِ ناز آفرینت»

نهان از خلق در مشقِ جدا نیست

[

(همان ،غ )318 :1/240

نرگس استعاره مصرحه از چشم است و نازآفرینی برای نرگس تعبیری بدیع ،خاص
و زیباست که با لطافت بسیاری همراه است .درواقع این ترکیب تا پیش از این دیده
نشده است .نمیگوید چشم نازآفرین ،میگوید نرگس نازآفرین .خمار و نازآفرینی از
مالئمات مشبه است.
باده فیضِ کوثر از «لعلِ میآشام» تو یافت

[

نشئه قربِ مبدأ از کیفیت جام تو یافت
(همان ،غ )381 :1/407
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شاعر در اینجا برای لعل ،که خودش استعاره از لب معشوق است ،صفتی انسانی
قائل شده که تا پیش از این سابقه نداشته و این نوعی آشناییزدایی بینظیر و دارای
تشخیص در کاربرد استعاره مصرحه است .لعل مشبهٌبه است و کرشمهسازی ،عتاب،
غضب و چین ابرو از مالئمات مشبه (معشوق) است.
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یا تشبیهی است که از آن فقط مشبهٌبه بهجا مانده باشد»؛ بهعنوان مثال سرو ،که استعاره
از قد بلند معشوق است ،استعاره مصرحه نام دارد؛ «یعنی استعارهای که صراحت دارد و
همه آن را قبول دارند» (شمیسا)161 :1387 ،؛ پس در استعاره مصرحه مشبه( 19مستعارله)
حذف شده و مشبهٌبه( 20مستعارمنه) باقی مانده است .طالب آملی در ترکیب استعارات
مصرحه با مالئمات مشبه یا مشبهٌبه ترکیباتی بدیع بهوجود آورده که اینگونه صفات یا
ترکیبات قبل از این نبوده است .وی با این کار حتی در استعارات مصرحه نیز به نوعی
هنجارگریزی یا آشناییزدایی دست زده است! این موارد بدین شرح است:

کسی که ساقیاش آن «ماهِ نوش لب» باشد

اگر رعایتِ تقوا کند عجب باشد

[

(همان ،غ )544 :1/827

ماه استعاره از معشوق سپیدروی و زیباست .ترکیب ماهِ نوش لب ترکیبی بدیع و همراه با
آشناییزدایی در بهکار بردن استعاره مصرحه با دادن صفت خاص معشوق به آن است .نوش
لب از مالئمات مشبه است.

 5-2-3-1-2استعارۀ مصرّحة مطلقه
یعنی مشبهٌبه را ذکر کنیم و با آن هم از مالئمات مشبهٌبه و هم از مالئمات مشبه (قرینه)
چیزی بیاوریم؛ در اینصورت در کالم هم ترشیح است و هم تجرید و این دو یکدیگر
را خنثی میکنند و استعاره در حالت تعادل قرار میگیرد و بدیندلیل به آن استعاره
مصرحه مطلقه میگویند؛ یعنی آزاد و رها (شمیسا.)162 :1387 ،
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پیش «نخلِ خوشخرامت» سروهای سرفراز

عذر خواهند از بلندیها و پستیها کنند
(همان ،غ )549 :1/841

نخل ،استعاره مصرحه از قامت بلند معشوق است .خوشخرام بودن برای نخل
تعبیری بدیع و دارای صنعت آشناییزدایی است .ما پیش از این سروِ خوشخرام یا
سروِ خرامان داشتهایم؛ اما نخلِ خوشخرام نه .خوش خرام بودن از مالئمات مشبه است
و سروها از مالئمات مشبهُبه است؛ ضمن اینکه عذرخواستن سروهای سرفراز نوعی
تصویر شاعرانه ،تشخیصی و خاص را به ذهن متبادر میکند؛ تصویری که معشوق با
قامتی بلند وارد باغ میشود و درختان سرو با دیدن وی به خجالت و شرمساری
میافتند و سعی میکنند خود را کوتاهتر از آنچه هستند جلوه بدهند!
ازجمله این ترکیبات استعاری که شاعران پس از طالب آملی برای اولین بار بهکار
بردهاند عبارت است از :لعلِ کرشمهساز «طالب آملی» ،لعلِ کرشمهزا «حزین» ،نرگسِ
نازآفرین «اقبال» ،لعلِ میآشام «صائب» .در اینجا نیز ترکیب استعاری طالب آملی نظیر
«شوخ نرگسِ اشهل» دیده شد؛ اما چون سلمان ساوجی «نرگسِ شوخ» و «اشهل» را
بهصورت جداگانه و اسنادی در طول بیت بهکار برده است از ذکر این نوع ترکیبات
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لعل استعاره از لب معشوق است و میآشام ترکیبی بدیع درباره لعل است .شاعر
نمیگوید لبِ میگسار که استعاره نباشد ،میگوید لعلِ میآشام .باده ،نشئه ،جام و بویژه
«میآشام» از مالئمات مشبه است.

بررسي هنجارگریزي واژگاني و معنایي در غزلیات طالب آملي

 5-2-3-2استعارات مکنیه

در این نوع استعاره «مشبه را ذکر میکنند نه مشبهٌبه را و آن را در دل و ضمیر خود به
جانداری تشبیه می سازند و سپس برای اینکه این تخییل به خواننده منتقل شود یکی از
صفات یا مالئمات آن جاندار (مستعارٌمنه) را در کالم ذکر میکنند؛ مثل دست روزگار
که در آن مشبه یعنی روزگار همراه با یکی از مالئمات مشبهٌبه (انسان) که دست باشد
آمده است» (شمیسا .)174 :1387 ،بهعنوان یک اصل عام در سبکشناسی شعر فارسی
میتوان گفت که در حرکت تصویرهای برخاسته از «تشخیص» از سادهترین نوع
بهسوی پیچیدهترین نمونهها و از بسامدهای اندک بهسوی بسامدهای زیاد ،خط سیری
است که شعر فارسی از آغاز تا عهد شاعران پیموده است» (شفیعی کدکنی .)60 :1366 ،این
بخش پربسامدترین نوع استعارات با هنجارگریزی معنایی را در خود جای داده است
که شامل استعارات مکنیه اضافی (با تشخیص و بدون تشخیص) و نیز استعارات مکنیه
اسنادی (غیراضافی) دارای تشخیص میشود.
 5-2-3-2-1استعارات مکنیه بهصورت اضافي (داراي تشخیص)

مطرب نوای ساده کم از هیچ نوحه نیست

مرغوله ریز کن سر «زلفِ ترانه» را
(آملی ،غ )221 :1/5
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«تشخیص 21در شمار استعارههای مکنیه است و صورتی استعاری است که در آن
صفات انسانی به پدیدههای غیرانسانی داده میشود .کاربرد این نوع استعاره نسبت
مستقیم با نگرش و عاطفه نویسنده دارد» (فتوحی .)317 :1391 ،و اینکه «شخصیت بخشی
(تشخیص) در شعر این دوره در مقایسه با شعر دورههای پیشین بیشتر است .در شعر
این دوره به همه چیز از عناصر طبیعی گرفته تا اشیای تجریدی و مفهومی شخصیت
بخشیده شده است» (شفیعی کدکنی و دیگران .)428 :1380 ،ترکیبات استعاری دارای
تشخیص و آشناییزدایی در سراسر غزلیات طالب آملی  130مورد است که شامل
نزدیک به  50درصد از کل ترکیبات استعاری دارای تشخیص کشف شده در غزلیات
طالب آملی است؛ این بدان معناست که در این قسمت ،نیمی از استعارات طالب آملی
دارای هنجارگریزی و آشناییزدایی است! در این قسمت  65مورد از این نوع ترکیبات
ذکر شده که معادل  50درصد ترکیبات استعاری دارای آشناییزدایی در این بخش است
و از ذکر بقیة آنها بهدلیل دوری از اطناب در کالم خودداری شد.

167


Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:06 IRDT on Friday April 3rd 2020

بهعنوان نوعی از آشناییزدایی خودداری شد.

خانه پر شد ز خیال تو بـر آنم کـه ز رشک

«دستِ خورشید» گریبان بدرد روزن را
(همان ،غ )226 :1/17

طالب در این بیت تصویری بسیار زیبا و خاص را به نمایش گذاشته است .اینکه
خورشید با دستهایش گریبانِ روزنه و شکاف کوچک درون خانه را بدرد ،تعبیری بسیار
نو و شاعرانه و دارای هنجارگریزی در حوزه معنایی است! میخواهد بگوید که آنقدر
به تصویر تو اندیشیدهام که خانه از آن پر شده و نزدیک است که خورشید از حسادت
گریبان روزنه نور را بدرد تا وارد خانه شود و آن را از نور خود یا از خود پر سازد .این
تعبیر دارای هنجارشکنی تصویری بسیار زیبایی است!
عشقباز «رخِ مجموعة» خویشم طالب

نقطه و حرف بهجای خط و خال است مرا
(همان ،غ )235 :1/38
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مجموعه ،دفتر اشعار یا دیوان شاعر است .مجموعه و دیوان شاعر به معشوقی تشبیه
شده است که وی با آن عشقبازی میکند و رخ مجموعهاش بهجای خط و خال -که
مختص معشوق است -نقطه و حرف دارد .بیان شاعر با تشبیه مضمر تفضیلی اینگونه
قابل توجیه ادبی است که دیوان من در زیبایی (از جهت مضامین بلند و بدیع شعری)
از معشوق هم زیباتر است! به همین دلیل است که بهجای خط و خال معشوق با نقطه
و حرفِ مجموعه خویش عشقبازی میکند.
در دبستانِ چمن پیوسته گوشِ طفلِ گل

چون «لبِ یاقوت» سرخ از گوشمالِ حسن اوست
(همان ،غ )319 :1/241

در این بیت غوغا و انفجاری از تصویر و ایماژ به پا شده است! چمن و سبزهزار به
دبستانی مانند شده که گوش طفلِ گل مانند لبِ یاقوت بهدلیل گوشمال زیبایی معشوق
همیشه سرخ است .گوش با لب تناسب دارد و یاقوت سنگی گرانبها و قرمزرنگ است
که مانند لب همیشه قرمز است .لبِ یاقوت ترکیبی استعاری و بدیع است .گوشمالِ
حسن و گوشِ طفلِ گل نیز ترکیباتی استعاری و دارای تشخیص است .بیان شاعر چنین
است :دلیل اینکه گل در چمن همیشه قرمز رنگ است ،این است که حسنِ معشوق
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مرغوله به پیچ وتاب موی گویند .شاعر در تعبیری زیبا ،بدیع و شاعرانه میگوید که
ای مطرب! نغمه بدون پیچش و تاب ،لطفی ندارد و مانند نوحه است .بیا و موی ترانه
را پر پیچوتاب کن؛ یعنی به ترانه و آوازت پیچ وتاب و تحریر بده .این تعبیر استعاری
در نوع خود بینظیر است و دارای آشناییزدایی شگفتآوری در حوزه معناست.

بررسي هنجارگریزي واژگاني و معنایي در غزلیات طالب آملي

بر صفِ «هندوی آهم» چون زنــد

جج

ترکِ گــردون خود سواری بیش نیست
(همان ،غ )329 :1/265

آه شاعر در سیاهی و تاریکی به صفی از افراد هندو (سیاهپوست) تشبیه شده و ترک
گردون (که استعاره اساطیری از خورشید است) سواری ساده است و نمیتواند به لشکر
سیاه آه وی حمله کند؛ این در حالی است که خورشید در قدرت ،نورانیت و غلبه
بی همتاست و این تعبیر شاعر ،گریزی است آشکار از هنجار و تکرار در کالم .بیان
غیرشاعرانه اش چنین است :خورشید نورانی هم در برابر آه سرد ،سیاه و سوزناک من
یارای ایستادگی ندارد!
طالب نگهم عزمِ لبی داشت کـه ناگاه

«پای مژه» لغزید به چاهِ ذقن افتاد
(همان ،غ )411 :1/484

داغ شو زاهد که دوش از بانگِ نوشانوش ما

نغمههای زیبقی در «گوشِ استغفار» شد
(همان ،غ )413 :1/489

زیبق به معنای سیماب یا جیوه است و اگر سیماب را در گوش بریزیم ،گوش کر
می شود .گوشِ استغفار ترکیبی بدیع ،زیبا و دارای هنجارگریزی معنایی در حوزه
استعاره است .بیان خاص و شاعرانه طالب چنین است :دوش آنقدر بانگ نوشانوش ما
بلند شد که آن آوا ه مچون جیوه به گوشِ استغفار وارد شد و آن را کر ساخت؛ یعنی از
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در این بیت تصویرسازی جالبی بهچشم میخورد .لغزیدن پایِ مژه ترکیبی استعاری
است که دارای هنجارگریزی و تشخّص هنری و بدیع است .چاهِ ذقن نیز تشبیه بلیغ
است و مجموع این دو تصویر ،شکل خاصی از ایماژ را نشان میدهد .بیان غیرشاعرانه-
اش چنین است :میخواستم لبی را ببینم که نگاهم منحرف شد و بهجای لب به چانه
معشوق چشم دوخت م؛ اما شاعر این را طوری بیان کرده که باعث ایجاد آشناییزدایی و
برجستگی در شعر شده است.
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پیوسته گوشِ گل را میمالد و وی را تنبیه میکند (حسن تعلیل)؛ ضمناً حسنِ معشوق
را «معلم» و گل را «شاگرد» میداند؛ حتی از خود معشوق سخن نمیگوید ،بلکه قسمی
از او را که زیبایی است از گل نیز باالتر میداند! و این تاکیدی مضاعف بر شرافت و
زیبایی معشوق است؛ نمیگوید معشوق گل را گوشمالی داده است ،بلکه حسنِ معشوق
را فاعل میداند و این نشاندهنده جایگاه بلند معشوق است.

هر گه گرفته «دامنِ هوش» این دل ضعیف

بازش به بوی زلف تو بیهوش کردهاند
(همان ،غ )562 :1/875

اینکه دل دامنِ هوش را بگیرد ،تعبیری بدیع ،شاعرانه و دارای هنجارگریزی معنایی
از سوی طالب آملی است .درواقع این تصویر در ذهن ما نقش میبندد که دلِ ضعیف و
رنجور در حکم عاشقی است که پیوسته به هوش میآید و از هوش میرود؛ به هوش
میآید و دست به دامان هوش میزند که برخیزد؛ اما بوی زلف معشوق که به مشامش
میرسد دوباره بیهوش میشود .این نوعی آشناییزدایی تحسینبرانگیز در حوزه
تصویرسازی شعری است!
سحر به «آبِ رخِ گریه» چشمِ تر شستم

«جبینِ اشک» به خونابه جگر شستم
(همان ،غ )665 :1/1123
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در این بیت شاهد دو ترکیب تحسین برانگیز و بدیع دارای آشناییزدایی معنایی در
حو زه تشخیص یا همان استعاره مکنیه هستیم! طالب در این بیت گریه را به شخصی
مانند کرده است که میگرید و طالب با اشک او چشمهای خیسش را میشوید .در
مصراع دوم نیز اشک را به انسانی مانند کرده است که پیشانیش را با خون جگر خود
میشوید .در بیان غیرشاعرانه ،طالب میخواسته است چنین بگوید :هنگام سحر با گریه
زیاد چشمانم را تر کردم و آن قدر گریه کردم که اشکم به خون تبدیل شد .اما این را
طوری بیان کرده است که تصویری بدیع و همراه با اعجاب ادبی و آشناییزدایی خلق
کند.
چشم از تو غایبانه به دل داشت شورشی

اشک آمد و به «گوشِ نگه» گفت رازِ چشم
(همان ،غ )685 :1/1179

در این بیت سه نوع تشخیص وجود دارد :چشم که در دلش قصد شورش داشت؛
اشک که میآید و راز چشم را فاش میکند و نگاه که به گوشش چیزی گفته میشود.
جمع این تصاویر در کنار هم باعث ایجاد هنجارگریزی معنایی شده است ،بویژه «گوشِ
نگاه» که ترکیبی بدیع و خاص است .طالب بهجای اینکه بگوید :درون دل آشوب و
غوغایی بود که اشک آمد و سر درون دل را آشکار کرد ،این تعبیر هنرمندانه و خاص
را بهکار برده است.
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استغفار خبری نماند و این زیباست! ضمن اینکه نغمههای سیمابی و به قول شاعر
«زیبقی» دارای هنجارگریزی واژگانی است که ترکیبی جالب و بدیع است.

بررسي هنجارگریزي واژگاني و معنایي در غزلیات طالب آملي

(همان ،غ )829 :1/1539

«پنجه مژگانِ» گیرایـی که مــن دیدم ازو

زرِّ دستافشار ســازد بیضــــه فوالد را
(دیوان ،ج  ،1غ )26 :44
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در این بیت هنر آوردن دلیل ادعایی (حسن تعلیل) را از سوی طالب آملی شاهدیم.
شاعر با بیانی زیبا و شاعرانه چنین میگوید :خون در ازل مانند آب بیرنگ بود .بهدلیل
شرمساری بسیار از اشکهای زیاد من بود که چهرهاش سرخ شد .رویِ خون نیز ترکیبی
بدیع و دارای شکست هنجار در حوزه معناست.
نیز ترکیباتی نظیر سپهدارِ غم (غ  ،)219 :1/2گلویِ سینه (غ  ،)223 :1/9سینه کفر (غ
 ،)224 :1/12سینة نَفَس (غ  ،)231 :1/27تبسمِ دل (غ  ،)225 :1/15جبهه دیده (غ ،)287 :1/163
دلِ نطق (غ  ،)296 :1/186دستِ نگاه (غ  ،)301 :1/199چشمِ صبا (غ  ،)308 :1/214جبینِ
سالمت (غ  ،)333 :1/277زلفِ نسیم (غ  ،)353 :1/327گردنِ شام (غ  ،)397 :1/445کامِ
شریانها (غ  ،)401 :1/453گریبانِ نگاه (غ  ،)408 :1/475پیشانی سحاب (غ ،)423 :1/515
دستِ هوی ،بازوی دل (غ  ،)448 :1/573پای تبسم (غ  ،)462 :1/607زلفِ دود (غ :1/613
 ،)464چشمِ صبا (غ  ،)480 :1/655سرِ کفر (غ  ،)491 :1/684چهره ماتم (غ ،)517 :1/754
پنجه مژگان (غ  ،)543 :1/823گلوی ناله (غ  ،)599 :1/966سرانگشت خرَد (غ ،)606 :1/981
جگرِ نطق (غ  ،)612 :1/996بغلِ دیده (غ  ،)654 :1/1098پیشانی خیال (غ  ،)658 :1/1106رخِ
غیرت ،روی خجالت (غ  ،)660 :1/1111پنجه غیرت (غ  ،)678 :1/1160گلوی شوق (غ
 ،)680 :1/1165لبِ آستین (غ  ،)681 :1/1166لبِ شیون (غ  ،)688 :1/1187گریبانِ آتش (غ
 ،)721 :1/1266کتفِ الم (غ  ،)730 :1/1287بازوی نَفَس (غ  ،)781 :1/1418گردنِ ناهید (غ
 ،)794 :1/1452گریبانِ خرد (غ  ،)798 :1/1460دستِ گریه ،گردنِ مژگان (غ ،)810 :1/1489
گلوی چمن (غ  ،)814 :1/1503سیمای سالمت (غ  ،)828 :1/1536مژه چشمِ زره (غ :1/1565
 ،)840دوشِ ماه (غ  ،)840 :1/1565مژه آفتاب (غ  ،)848 :1/1583بازوی مژگان (غ :1/1635
 ،)870پای لغزِ عشق (غ  ،)1082 :2/35سیه چشم شب ،ابروی صبح (غ  ،)1083 :2/39دهانِ
همت (غ  ،)1088 :2/54کمرِ عقل (غ  )1110 :2/107و . ...
برخی از استعارات ترکیبی و بدیع طالب آملی که شاعران پس از او برای اولین بار
بهکار بردهاند:
صائب تبریزی:
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در ازل خون را نبود از رنگ ،بخشی ،همچو آب
سرخ گشت از شرمِ اشک من بدینسان «رویِ خون»

(همان ،ج  ،1غ )166 :323

از تماشــای تو ای مایه امّیدِ جهـــــان

غیر افسوس چه در «دستِ نگاه» است مرا
(همان ،ج  ،1غ )255 :518

تا به کــی دور بود سایه ابر از سر مـــا

خشک باشد لب ما چون «جگرِ ساغر» ما
(همان ،ج ،1غ )275 :560

«پنجه غیرت» دل پرویز را در هم شکست

هرکجا حرفی ز شیرینکاری فرهاد رفت
(همان ،ج  ،2غ )681 :1370

آن را کــه راهزن نشـــود نعلِ واژگــون

«ابروی مـــاهِ» عید هاللِ محرمی است
(همان ،ج  ،2غ )987 :2010

بر چوب بست غیرتِ من دستِ شانـــه را

دست اینچنین به «زلفِ نسیمِ» صبا نیافت
(همان ،ج ،2غ )1024 :2088

به سوزنِ «مـــژه آفتاب» هیهـــات است

رفــو پذیر شـود سینه دریــده صبح
(همان ،ج  ،2غ )1124 :2292
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بکش دست طمع از دامنِ طولِ امل صائب

که «زلفِ دود» در سرپنجه مجمر نمیماند
(همان ،ج  ،3غ )1535 :3172

لبی که تنگِ شکــر شد «دهانِ ساغــر» ازو

به چشــم من نمکِ انتظار میریــــزد
(همان ،ج ،4غ )1843 :3830

رفتی و در رکابِ تو رفت آبـــروی گـــل

172

شبنم گره چو گریه شود در «گلوی گل»
(همان ،ج  ،5غ )2541 :5241

بیدل دهلوی:
ز بــرقِ یاس جگـرســــوز بـادهای دارم

که شعله نیــــز نبوسد «لبِ ایــاغ» مــــرا
(غزلیات ،ج)542 :2

«کامِ همت» اـر انباشته ذوقِ خفاست

شهرِ حاجت نمکِ مائه استغناست
(همان ،ج )968 :2

در این محفل حیا کن تا «گلوی ناله» نخراشی
نَفَس هم کم خروشی نیست گر فریادرس باشد
(همان ،ج )1154 :2

حزین الهیجی:
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ز «زلفِ آه» آخر روی جانان میشود پیدا

در این ابرِ سیه آن برقِ جوالن میشود پیدا

بررسي هنجارگریزي واژگاني و معنایي در غزلیات طالب آملي

ج

(دیوان ،غ )406 :581

واعظ قزوینی:
ننهــــد «آبِ رخِ گریه» اگر پا به میان

که ز لطفش طلبد عـــذرِ پشیمانی مـــــا؟
(دیوان)46 :

ترکیب جدید و استعاری طالب آملی «زلفِ آه» است که واعظ شبیه آن را گفته
است:
از ما گذشت عمر به آیین مهـــوشان

«گیســوی آهِ» حسرت ما از قفا کشـــان
(همان)319 :

قا آنی:
عدلت به «کتفِ ماه» ز کتّان نهــد رسن

حزمت به گردِ آب ز آتش کشد حصــار
(دیوان)316 :

ابروی تو بر چهره خورشید کشــد تیغ

گیســـوی تو بر «گردنِ ناهید» نهد غــل
(همان)425 :

میر عابد سیدای نسفی:
یار سرکش را به زورِ ناله همدم کردهایم

این کمان را ما به «بازوی نَفَس» خم کردهایم

در این بخش نیز مواردی نظیر «دهانِ دیده» در غزلیات طالب آملی یافت شد؛ ولی
بهدلیل آمدن مشابه آن یعنی «دهانِ چشم» (سلمان ساوجی) و  ...در آثار شاعران قبل از
طالب آملی از آوردن اینگونه استعارات بهعنوان استعارات بدیع طالب آملی خودداری
شد .اگر شاعر دیگری «گیسوی سخن» نگفته ،اما برای «سخن» در طول یک بیت
«گیسو» قائل شده است از ذکر این ترکیب به عنوان تعبیر شاعرانه و بدیع طالب آملی
خودداری شد.
 5-2-3-2-2استعارات مکنیه بهصورت اسنادي (داراي تشخیص)

استعارات مکنیه دارای تشخیص و آشناییزدایی معنایی بهصورت اسنادی (غیراضافی)
در سراسر غزلیات طالب آملی  75مورد است که بیش از  50درصد کل استعارات مکنیه
تشخیصی بهصورت اسنادی در غزلیات طالب آملی است؛ بدین ترتیب میتوان فهمید
که وی چقدر در مضمونآفرینی و کاربست آشناییزدایی در استعارات و ایجاد تصاویر
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(کلیات ،غ )376
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گـــر در خلــــد به روی نگهــم باز کنند

بی رُخت «گردنِ مژگان» به تماشا نکشیم

«آتش اگر به برکند پیرهنی ز خاک ما»

چون خس و خار سوخته دود برآیدش ز سر

ج

(آملی ،غ )224 :1/13

در این بیت تعبیر بدیع و شاعرانه طالب بدین شکل است که آتش را به فردی تشبیه
کرده است که پیراهنی از جنس خاک بر تن میکند .با توجه به سیاق و سبک سخن
طالب آملی میتوان دریافت که او پدیدههای طبیعی را با زبان شاعرانه و خیالانگیز
وصف میکند .شاعر در بیان غیرشاعرانهاش میخواهد بگوید :اگر بر سر آتش خاک
بریزیم شعلهاش خاموش می شود و دود از روی آن بلند میشود؛ اما همین تعبیر ساده
را با بیانی شاعرانه و زیبا و به شکلی بدیع بیان میکند.
«گور لب میمکد» از چاشنیِ مردن ما

«مرگ جان میدهد» از حسرتِ افسردن ما

(همان ،غ )235 :1/39
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در این بیت شاهد دو تعبیر برجسته و بدیع از لحاظ هنری هستیم .طالب در مصراع
اول مرگ را به انسانی تشبیه کرده است که از حسرت افسردن کسی جان میدهد و
می میرد .در مصراع دوم نیز گور را به انسانی تشبیه کرده است که لب خود را بهدلیل
خوردن چاشنی وجود ما میمکد .هر دوی این تعابیر آشناییزدایی معنایی دارد و وی با
این تعابیر تشخیصی ،برجستگی قابل توجهی به شعرش بخشیده است.
«اجل آبِ دهان بر رویـــم افکند»
ج

مـــرا چون دید زخمِ کاریای نیست

ج

(همان ،غ )273 :1/136

آب دهان افکندن از سوی اجل بر روی کسی از روی نفرت ،یکی از مصداقهای
بارز هنجارگریزی معنایی در شعر طالب است که پیش از این نظیر نداشته است.
گوهری بود دل افتاده ز دستم ناگاه

«خم شد آن طره مشکین و ز خاکش برداشت»
(همان ،غ )297 :1/190

اینکه دلِ طالب به گوهری تشبیه شده است و طره مشکین معشوق خم میشود و
آن را از روی خاک برمیدارد ،نوعی هنجارگریزی معنایی است که به زبان شعری طالب
تشخص و برجستگی بخشیده است.
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بدیع و هنری تبحر دارد .در این قسمت  35مورد از این نوع استعارات ،ذکر شده که
معادل حدود  50درصد از ترکیبات استعاری دارای آشناییزدایی در این بخش است و
برای جلوگیری از اطناب در کالم از ذکر بقیه آنها خودداری شد.

بررسي هنجارگریزي واژگاني و معنایي در غزلیات طالب آملي

ج

(همان ،غ )343 :1/302

طالب میگوید که آنقدر گریه کردم و ناله سر دادم که دیوار بیخواب شد و
چشمانش را گشوده به من خیره شد! این تعبیری بسیار زیبا ،بدیع و دارای برجستگی
ادبی است.
«غمزهاش» داشت مگر توبه ز بیداد که دوش

«تیغ بر کف ز پی خونِ بهل میگردید»
(همان ،غ )519 :1/761

در اشعار قبل از طالب آملی ،ترکیباتی از غمزه و تیغکشیدن وجود دارد؛ اما در آنها
«خود معشوق یا چشم او» فاعل و قاتل است؛ .مانند این بیت از کمال خجندی از غزل
شماره :816
از غمزه چشمِ خونیَت ،بر ریشِ دل زد نشتری

ج

خونها برون آمد ولی ،نشتر نمیآید برون
(دیوان)286 :

درحالیکه در عبارت اسنادی و بدیع طالب آملی« ،خود غمزه چشم معشوق» فاعل
و قاتل است و این بسیار زیباست! و اینکه غمزه معشوق تیغ بر کف گرفته و در پی
معشوق افتاده است تا خونش را بریزد ،هنجارشکنی و آشناییزدایی بینظیر و خاص در
مطالعه شعر طالب است که تصویری نو را در ذهن ما مجسم میکند.

(همان ،غ )621 :1/1019

اینکه بحر گوشش را بهدلیل نالههای بیامان طالب بگیرد و هامون به اعتراض ،فریاد
خاموش باش سر دهد ،نوعی آشناییزدایی بینظیر در حوزه تشخیص اسنادی است که
بر زیبایی بیت افزوده و تا پیش از وی نظیر نداشته است.
«گو عشق دستِ زلزله از آستین بــر آر»

ما نیـــز مستعدِ تزلزل نشستهایم
(همان ،غ )739 :1/1310

درباره اینکه عشق زلزله در دل میافکند؛ قبل از طالب آملی سخن راندهاند؛ ازجمله
سیف فرغانی در قصیده شماره  607خود میگوید:
چون عشقِ دوست ولوله اندر دلت فکند

بر خویشتن چو زلزله خانه خراب کن
(دیوان)213 :
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بس که طالب بر تر و خشک جهان نالید زار
بحر «گوش از نالهاش بگرفت» و «هامون گفت بس»
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دوش آبِ دیدهام از دل غمِ احباب شست

وز فغانم «صورتِ دیوار چشم از خواب شست»
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نمودار شماره  :1نمودار دایرهای بسامد استعارات مکنیه (تشخیصی) بدیع و خودساخته
طالب آملی در سراسر غزلیاتش

37%

63%
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طالب آملی برای اولین بار خودِ عشق را منادا قرار داده و از او تزلزل خواسته است
و این یعنی هنجارشکنی در حوزه معنا که بسیار هنرمندانه و زیباست!
ذکر عباراتی که عبارت است از« :دانه ما به گلو خوشه پروین دارد» (غ ،)220 :1/4
«آب در دیده ما کسوتِ آتش پوشد» (غ « ،)220 :1/4در بر نکند خلعتِ مهتاب شبِ ما»
(غ « ،)223 :1/11آتشکده آید به طوافِ لحدِ ما» (غ « ،)225 :1/14نازکدلی است دیده من»
(غ « ،)231 :1/29عشق  ...بگریست به افسوسِ خریدار و دگر هیچ» (غ ،)396 :1/443
«طالب دهان ز جرعه چو مینای می نشست» (غ « ،)425 :1/519دریا به فوتِ گوهرِ
یکدانه لب گزید» (غ « ،)476 :1/644بو پریشان شود» و «رنگ به فریاد آید» (غ :1/922
« ،)580هزار تیر و تبر  ...جبین به خاک نهد» (غ « ،)581 :1/926رهِ صبا مزن ای گل» (غ
« ،)602 :1/973یکی مجادله را دست بر گلو بگذار» (غ « ،)609 :1/991ای اجل چربزبان
باش» (غ « ،)618 :1/1012خوابِ خوش کنند /دلهای سرنهاده بهزانوی انتعاش» (غ
« ،)628 :1/1037گر فتد هر دو جهان تیغِ اجل را به دهان» (غ « ،)641 :1/1066خمیازه
میکشد جگرم در خمارِ داغ» (غ « ،)645 :1/1076چشمِ تو بوسه داده مگر بر لبِ ایاغ»؟ (غ
« ،)646 :1/1078دل نکتهای بیان ز لبش کرد» (غ « ،)659 :1/1108چشم از تو غایبانه به دل
داشت شورشی» (غ « ،)685 :1/1179فلک را دست و گردن بسته بودی» (غ ،)864 :1/1620
«روزِ ازل که چشم من و می به هم فتاد» (غ « ،)894 :1/1699نیم چو باد صبا هرزهگرد
آبله پای» (غ « ،)1073 :2/14کوثر کشید دامن» و «زمزم بتافت روی» (غ  )1075 :2/19و . ...
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.)198 :1387

«دانه» ما «به گلو خوشه پروین دارد»

سعیِ «دهقان» نبود بیهده درباره ما
(آملی ،غ )220 :1/4

طالب «جگرِ مرهمِ الماس» برآورد

[

این تحفه به زخم دل چاکی گذرانید
(همان ،غ )410 :1/481

ترکیب «جگرِ مرهمِ الماس» ترکیبی استعاری و البته کامالً مبهم است بهگونهای که
نمی توان ربط دقیق معنایی آن را فهمید .اگر الماس را استعاره مصرحه از اشک بدانیم،
میتوان این گونه تعبیر کرد که طالب با اشکهای خونین (=جگر) گویا دل چاکزدهاش
را مرهم نهاده است و با اشکهای خونین گویا جگرِ اشک خود (در معنای تشخیصی) را
بهعنوان تحفه و هدیه پیشکش چشمانش کرده است؛ اما باز هم در معنا شاهد پیچیدگی
هستیم.
پیر عقلــی بــرِ کودک منشان

«چینِ پیشانیِ دفتـــر» مگشــای
(همان ،غ )868 :1/1631
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خوشه پروین شش ستاره کوچک در آسمان را گویند که آنها را به گردنبند یا خوشه
انگور تشبیه میکنند .به برج سنبله هم معنی میکنند که ماه مهر و زمان سبزشدن دانهها
و محصوالت است؛ اما در اینجا مشخص نیست که مراد از دانه و دهقان دقیقاً چیست.
اینکه خوشه پروین در گلویش دانه داشته باشد ،نوعی تصویر تشخیصی و دارای
هنجارگریزی معنایی است .بین دانه ،خوشه پروین (در معنای برج سنبله) و دهقان
(کشاورز) تناسب وجود دارد .شاید بتوان اینگونه تعبیر کرد که مراد از دانه ،رزق و
روزی (در معنای برج سنبله) است و مراد از خوشه پروین ،ماه مهر است و مراد از
دهقان ،خداوند است که باعث سبز شدن دانه میشود یا مراد از دانه ،تقدیر انسانهاست
و مراد از خوشه پروین بنا به مجاز به عالقه جزءوکل ،افالک است که تقدیر آدمیان را
معین میکند .به هرحال معنا ناقص و مبهم است.
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 5-2-3-2-3استعارات مکنیه بهصورت اضافي (استعارات بعید)
استعاره بعید «برعکس استعارۀ قریب ،هنرمندانه است و معموالً حاصل فعالیت
ذهنی هنرمند است نه تقلید او .در این استعاره ربط بین مستعارٌله (مشبّه) و
مستعارٌمنه (مشبّهٌبه) نو ،دور و غریب است .در متون بالغی به آن استعارۀ خاصیة
غربیه نیز گفتهاند .جامع ،دیریاب و نیازمند خیالورزی است و هنرمند بین دو چیز
به ظاهر کامالً ناهمگون و ناهمخوان شباهتی ظریف کشف کرده است» (شمیسا،

 5-2-3-2-4استعارات مکنیه به صورت اضافي (غیرتشخیصي)
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این نوع از استعاره به آن دسته از استعارات مکنیه اطالق میشود که مستعارمنه
(مشبهٌبه) حیوانات یا موجودات بیجان (جمادات و اجسام) باشند .درواقع تشخیص
(شخصیت بخشی) و ویژگیهای انسانی در آنها وجود ندارد .به این نوع استعاره
جاندارانگاری 22یا آنیمیسم میگویند« .پس آنیمیسم هم مانند پرسونیفیکاسیون نوعی از
ادای معنی به طریق مخیل است .در آنیمیسم اشیا دارای روح ،صفات ،عطر و بو و
خالصه زندگی هستند» (شمیسا .)183 :1387 ،اینک ذکر نمونههای دارای آشناییزدایی در
غزلیات طالب آملی:
کاین توسنی است دشمنِ جان تازیانه را

از «بادپایِ سعی» من ای دل بدار دست

(آملی ،غ )221 :1/5

شاعر در این بیت سعی خود را در سرعت ،چابکی و لجاجت به اسبی سرکش و
وحشی تشبیه کرده و این ترکیب که بهصورت «بادپا» آورده شده در نوع خود بدیع و
بینظیر است و از مالئمات توسنی یا همان اسب سرکش (مشبهٌبه محذوف) است.
ما سرِ عیش به فتراکِ غم آویختهایم

دل چو فانوس ز «طاقِ الم» آویختهایم

[

(همان ،غ )686 :1/1181

شاعر در این بیت دلش را به فانوسی مانند کرده که از طاق سرای الم آویخته شده
است .الم (درد) را به سرایی تشبیه کرده که دل همانند فانوسی از طاق آن آویزان است.
تشبیه دل به فانوس از جهت ظاهری قابل اعتناست و نیز از جهت وجه شبه (تشبیه
معقول به محسوس) قابل توجه است .نورانیت برای فانوس ،مادی (محسوس) و برای
دل ،معنوی (معقول) است .ترکیب «طاق الم» ترکیبی بدیع بهشمار میآید و دارای نوعی
هنجارگریزی معنایی در حوزه آنیمسیم است .شاعر در بیان غیرشاعرانه میخواهد
بگوید که زندگی ما با غم و اندوه آمیخته شده و دلمان پر از درد است؛ اما این حرف ساده
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گره بر پیشانی داشتن کنایه از اخمرو بودن است .از طرفی فرد پیر در پیشانیش چین
دارد« .چینِ پیشانیِ دفتر» ترکیب بدیع و نوی طالب آملی است .مراد از چین پیشانیِ
دفتر همان دفترِ بسته است که اوراق کاغذ در حالت بسته بودن کتاب شبیه به چین
است که بر پیشانی دفتر نقش بسته است؛ اما در اینجا ربط بین فرد پیر را در کنار کودک
نشاندن و نگشودن چین پیشانی دفتر (بازنکردن دفتر) مشخص نیست و این باعث ابهام
و حیرت در کشف معنا شده است.

بررسي هنجارگریزي واژگاني و معنایي در غزلیات طالب آملي

شده «شیرازه اوراقِ دلم» رشتـــه آه
[[

ورنه این گل به صد آشفتگیِ سنبل توست

[

(همان ،غ )1070 :2/9

در این بیت شاعر دلش را به کتابی تشبیه کرده که شیرازه ورقهای آن ،رشته آه
است .این ترکیب در نوع خود بدیع ،زیبا و دارای آشناییزدایی در حوزه استعاره مکنیه
غیرتشخیصی است .شاعر در بیان غیرشاعرانهاش میخواست چنین بگوید :آه است که
دلم را در حصار خود درآورده و دلم را به خود دوخته است؛ یعنی دلم پر از آه و ناله
است ،اما این را بهگونهای گفته که هنجارگریزی معنایی ایجاد کرده است .ترکیب
«شیرازه اوراقِ دل» را نخستین بار صائب تبریزی پس از طالب آملی بهکار برده است.
نمودار شماره  :2نمودار ستوني بسامد استعارات مصرحه و مکنیه در سراسر غزلیات طالب آملي
50.00%
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این مورد مجاز باالستعاره مرکب است و استعاره در جمله را گویند.
یعنی با مشبّهٌ بهی سروکار داریم که جمله است نه مفرد؛ در این صورت باید به
تأمل عقلی دریافت که جمله در معنای حقیقی خود بهکار نرفته است و به عالقة
شباهت معنای دیگری را افاده میکند؛ مثالً آب در هاون کوبیدن ممکن (متعارف)
نیست و مراد از آن به قیاس (عالقة شباهت) عمل لغو و ابلهانه است (شمیسا،
.)201 :1387

به استعاره مرکب ،استعاره تمثیلی هم میگویند؛ اما بهتر است که اصطالح استعاره
تمثیلی را در مواردی بهکار ببریم که استعاره مرکب جنبه ارسالالمثل یا ضربالمثل
داشته باشد؛ یعنی مأخوذ از تشبیه تمثیلی باشد؛ پس استعاره تمثیلی ،مشبهٌبه مرکبی
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 5-2-3-3استعارات تمثیلیه و مرکب
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را با مضمونی زیبا و شاعرانه بیان کرده است.

اشک پاالیی ما از مژه امروزی نیست

عمرها «شعله به پرویزنِ مو بیختهایم»
(آملی ،غ )704 :1/1224

پرویزنِ مو تشبیه بلیغ است و بیختن به معنای صافکردن و از غربال ردکردن چیزی
است .شعله به پرویزن مو بیختن استعاره مرکب است بدین معنا که اشک ریختن ما
دائمی است و همچون شعله آتشین است .مراد از شعله (مشبهٌبه) اشکهای گرم ،آتشین
و دائمی (مشبه) است و مراد از مو (مشبهٌبه) مژه (مشبه) است .میگوید اشکهای آتشین
ما بر روی مژه قرارگرفته و مژه مانند غربالی آن را صافکرده و از چهره سرازیر کرده
است .این تصویر بسیار زیبا و بدیع است و دارای برجستگی و هنجارگریزی در تصویر
است!
رخ بر فروز و «غاشیه بر دوشِ ماه نه»

خورشید را ز حسن چراغی به راه نه
(همان ،غ )840 :1/1565
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غاشیه به معنای روپوش زین اسب است و غاشیهکش به نوکر و مطیع کسی
می گویند .غاشیه بر دوش کشیدن نیز کنایه از اطاعتکردن است .غاشیه بر دوش ماه
نهادن استعاره تمثیلی است به معنای اینکه معشوق (مشبه) در زیبایی و درخشندگی
چهره از ماه (مشبهٌ به) نیز زیباتر است و ماه باید مَرکب او باشد .این تعبیر نیز دارای
هنجارگریزی معنایی است و بدیع میباشد .در مصراع دوم نیز تشبیه مضمر تفضیلی
وجود دارد .میگوید تو از خورشید و ماه نیز زیباتری.
نمودار شماره  :3نمودار ستوني بسامد تمامي استعارات غزلیات طالب آملي
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است که حکم مثال را داشته باشد .مهتاب به گز پیمودن و خورشید به گل اندودن نیز
استعارۀ تمثیلی از عمل لغو و ناممکن است (همان).
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طالب آملی ازجمله بزرگترین شاعرانی است که پیوسته در پی ایجاد مضمونهای تازه و
ابداع طرز نو بوده است و میل به گریز از هنجار در اشعارش موج میزند تا جایی که
خودش را به سبب نبوغ فراوانش در مضمونسازی و خلق اشعار خیالانگیز و زیبا
میستاید .طالب در مجموع  1870غزل دیوان خود توجه خاصی به استعاره بویژه از
نوع مکنیه و دارای تشخیص نموده و بارها به هنجارگریزی واژگانی و بویژه معنایی
دستزده و از این رو سبک شعری او را ممتاز کرده است .مهمترین منبعی که برای
تشخیص ترکیبات و عبارات بدیع و نوساخته طالب آملی بهکار گرفته شد ،نرمافزار
چندرسانهای درج  3است که در آن مجموعة اشعار قریب  70تن از شاعران بزرگ و
مشهور قبل از طالب آملی آمده است .ترکیبات جدیدی که در این مقاله و در همه
بخشها ذکر شد ،چه بهصورت ترکیبی و چه بهصورت اسنادی در اشعار هیچیک از
شاعران قبل از طالب آملی یافت نشده و بهعنوان هنجارگریزیهای واژگانی و معنایی در
غزلیات طالب آملی ارائه شده است؛ حتی هنگامی که کوچکترین شباهت و قرابتی میان
ترکیبات و عبارات طالب آملی و شاعران قبل از او دیده شد ،آن موارد از بحث و آمار
خارج شده است .در حوزه هنجارگریزی واژگانی نیز به ذکر نمونههایی از ترکیبات نو
و بدیع طالب آملی پرداخته شد .صائب تبریزی ،حزین الهیجی و اقبال الهوری از
جمله شاعرانی هستند که برای اولین بار برخی از ترکیبات واژگانی جدید و بدیع طالب
آملی را به کار برده اند .طالب آملی از کسانی است که از این تشبیه در سراسر غزلیاتش
بسیار استفاده کرده و بسامد تشبیهات سراسر غزلیات وی بویژه تشبیه بلیغ از تمامی
استعارات دیوانش بیشتر است .البته کار اصلی ما در این پژوهش شناسایی استعارات
موجود در غزلیات طالب آملی بود و چون آمار دقیقی از این تصویر نبود ،به ذکر
چندین نمونه بسنده شد .چنانکه ذکر شد ،صائب تبریزی ،حزین الهیجی ،بیدل دهلوی
و قاآنی از جمله شاعرانی هستند که برای اول بار برخی از این ترکیبات بدیع تشبیهی
طالب آملی از نوع تشبیه بلیغ را در اشعارشان بهکار برده اند.
مهمترین و اصلی ترین بخش کار این پژوهش به استعاره مربوط بوده است؛ چنانکه
ذکر شد در این پژوهش به بررسی و کشف تمامی استعارات سراسر غزلیات طالب
آملی  -در حد توان و تشخیص خود -پرداختیم که البته کار بسیار دشوار و زمانبری
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بود؛ سپس بسامد تمامی استعارات در نموداری گرد آمده است .در کل غزلیات طالب
آملی نزدیک به  650نوع استعاره غیرمشترک کشف شده است که شامل انواع استعارات
مصرحه ،مکنیه ،بعید ،تمثیلیه و مرکب ،اساطیری و تلمیحی میشود؛ پس از آن در
اصلی ترین بخش کار ،آن دسته از استعاراتی که دارای آشناییزدایی معنایی یا موجد
تصاویر و مضمونهای نو و بکر بود ،شناسایی ،و نمونههای بسیاری از این نوع
استعارات ذکر شد .استعاراتی که هنجارگریزی نداشت ،یعنی شبیه و یا نمونه آنها در
اشعار ش اعران پیش از طالب آملی آمده است؛ اما در غزلیات کشف شد ،عبارت است
از :استعارات مصرحه مرشحه ،استعاره اساطیری و استعاره تلمیحی .درباره استعارات
مصرحه باید گفت طالب آملی با اضافه کردن صفاتی به این نوع استعارات ،حتی در این
بخش هم به نوعی هنجارگریزی دست زده است! از جمله شاعرانی که پس از طالب
آملی برای اولین بار صفات بدیع مربوط به استعارات مصرحه را بهکار برده اند ،می
توان به صائب تبریزی ،حزین الهیجی و اقبال الهوری اشاره کرد.
ترکیبات استعاری دارای تشخیص و آشناییزدایی کشفشده در سراسر غزلیات
طالب آملی  130مورد است که شامل نزدیک به  50درصد از کل ترکیبات استعاری
دارای تشخیص کشف شده در غزلیات طالب آملی است؛ این بدان معناست که در این
قسمت ،نیمی از استعارات طالب آملی دارای هنجارگریزی و آشناییزدایی است! در این
مقاله  65مورد از این نوع ترکیبات ذکر شده که معادل  50درصد ترکیبات استعاری
دارای آشناییزدایی در این بخش است و از ذکر بقیه آنها به دلیل دوری از اطناب در
کالم خودداری شده است .از جمله شاعرانی که برای اولین بار استعارات و ترکیبات
استعاری خاص و بدیع طالب آملی را در اشعارشان بهکار برده اند ،عبارتند از :صائب
تبریزی ،حزین الهیجی ،بیدل دهلوی ،واعظ قزوینی ،قاآنی ،میرعابد سیدای نسفی.
استعارات مکنیه دارای تشخیص و آشناییزدایی معنایی بهصورت اسنادی
(غیراضافی) کشفشده در سراسر غزلیات طالب آملی نیز  75مورد است که بیش از 50
درصد کل استعارات مکنیه تشخیصی بهصورت اسنادی یافت شده در غزلیات طالب
آملی است؛ بدین ترتیب میتوان دریافت که طالب چقدر در مضمونآفرینی و کاربست
آشنایی زدایی در استعارات و ایجاد تصاویر بدیع و هنری قدرتمند است .در این مقاله
 35مورد از این نوع استعارات ،ذکر شده که معادل حدود  50درصد از ترکیبات
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استعاری دارای آشناییزدایی کشف شده در این بخش است و برای جلوگیری از اطناب
در کالم از ذکر بقیه آنها خودداری شد .در حوزه استعارات مکنیه دارای تشخیص – چه
بهصورت اضافی و چه بهصورت اسنادی که بیشترین بسامد را در میان تمامی استعارات
غزلیات طالب آملی دارد -بیش از  50درصد از این نوع استعارات دارای آشناییزدایی
و ساخته ذهن خالق و پرشور طالب آملی است که این امر قدرت طالب آملی در خلق
معانی تازه و تصاویر خیالانگیز ناب را نشان میدهد.
در نمودار شماره ( 1نمودار دایرهای) ،بسامد استعارات مکنیه (تشخیصی) بدیع و
خودساخته طالب آملی در سراسر غزلیاتش نشان داده شده است که بر این اساس،
استعارات بدیع بهصورت ترکیبی (اضافی)  63درصد و استعارات بدیع بهصورت
اسنادی  37درصد است .به چند مورد از استعارات مکنیه بهصورت اضافی (استعارات
بعید) نیز اشاره شده است .به چند مورد از استعارات مکنیه بهصورت اضافی
(غ یرتشخیصی) نیز اشاره شده که یکی از آن موارد را نخستین بار صائب تبریزی به
تقلید از طالب آملی بهکار برده است .در نمودار شماره ( 2نمودار ستونی) نیز بسامد
استعارات مصرحه و مکنیه در سراسر غزلیات طالب آملی نشان داده شده است.
همچنین به ذکر مواردی بدیع از استعارات تمثیلیه و مرکب در غزلیات طالب آملی
پرداخته شده و در پایان در نمودار شماره ( 3نمودار ستونی) ،بسامد تمامی استعارات
غزلیات طالب آملی نشان داده شده است .درمجموع براساس یافتههای این پژوهش از
میان قریب  650استعاره سراسر غزلیات طالب آملی نزدیک به  220مورد از آنها بدیع
است که این بدان معناست که بیش از یکسوم تمامی استعارات غزلیات طالب آملی
ساخته ذهن خالق و نواندیش او ،و این شگفتانگیز است!
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 .11در دیوان چاپی طالب آملی به تصحیح و تحشیه شهاب طاهری ،درمجموع  1870غزل وجود دارد
که شامل  13831بیت است .غزلیات طالب آملی در دیوان به سه بخش تقسیم میشود :در بخش اول
 1711غزل هست که بهدلیل اشتباه در شمارش غزلها و اشتباه تایپی  1630غزل ذکر شده است؛
درحالیکه  81غزل بیشتر از تعداد ذکر شده وجود دارد .این اشتباه در شمارش غزلها از صفحه 798
شروع شده و تا صفحه  898ادامه یافته است .این بخش صفحات  219تا  898کتاب را دربرگرفته و
شامل  12682بیت است .در بخش دوم  147غزل هست که مصحّح هنگام چاپ دیوان آنها را یافته و
بهعنوان مجلّد دوم در آخر همین کتاب آورده است .این بخش صفحات  1068تا  1124کتاب را
دربرگرفته و شامل  1059بیت است .در بخش سوم نیز  12غزل هست که دستهای از غزلیات طالب
آملی با تخلّص «آشوب» است .آشوب تخلّص اولیه اوست .این بخش صفحات  1127تا  1132کتاب را
دربرگرفته و شامل  90بیت است .بنابراین ،صورت اصالح شده شماره غزلیات در این مقاله ارائه شده
است؛ یعنی بهجای اینکه بهطور مثال نوشته شود( :دیوان ،)223 :نوشته شده است( :آملی ،غ :1/10
( ،)223آملی ،غ ( ،)110 :2/107آملی ،غ  )1130 :3/9که نشانگر این است که بیت مورد نظر از
کدامیک از بخشهای سه گانه فوق گرفته شده است.
12. Semantic deviation
13. Lexical deviation
14. Simile
15. Metaphor
16. Simile Condensed
17. conceptual metaphor
18. Explisit Metaphor
19. Tenor
20. Vehicle
21. Personification
22. Animism
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