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مقدمه
زبان و ادبيات فارسي در گسترة تعامالت فرهنگي و ادبي ايران و جهاان نقاش اساساي دارد .از
اين رو دانشگاه تربيت مدرس با توجه به اهداف و راهبردهاي پژوهشي خود در زمينة گساترش
تحقيقات ادبي ،مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي را در سال  4823تأساي

كارد .گساترش

فعاليتهاي علمي و تحقيقي در زمينههاي زبان و ادبيات فارسي در ايران و جهان ايراني و فاراهم
آوردن زمينهها و طرنهاي مناسب براي گسترش و ترويج فرهنگ ايراني و اسالمي در داخال و
خارج از كشور ،از اساسيترين اهداف به شمار ميرود.
برگزاري همايشها و نشستهاي تخصصي در نوزه هاي يادشده به منظور بررساي ،تحليال و
ارائة آخرين دستاوردها و يافتههاي استادان و پژهشگران ،با همين نيّت ساماندهي شاده اسات.
نخستين و دومين همايش پژوهشهاي زبان و ادبياات فارساي در بهمان مااه  4836و اسافندماه
 ،4831با همكاري انجمن زبان و ادبيات فارسي و برخي از مراكاز علماي و دانشاگاهي كشاور
برگزار شد .سومين همايش عالوه بر در برگرفتن موضوعات عمومي همايشهاي پيشين با تعيين
محور ويژة همايش با نام آسيبشناسي پژوهشهاي زباني – ادبي در نوزة رسالهها و پايانناماه،
كتابهاي آموزشي دانشگاهي و نشريات و طرنهاي پژوهشاي ،باراي دساتيابي باه ايان اهاداف
طراني شد.
استقبال اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران در دانشگاهها و مراكز پژوهشاي كشاور بياانگر
اهميت اين موضوع بود .در سومين همايش  436چكيده يا اصل مقاله عمدتاً از اياران ،پاكساتان
و افغانستان به دبيرخانه ارسال شد كه  441چكيدة مقاله پ

از داوري و تأييد كميتة علماي باا

نام سرود باران در همان سال به چاپ رسيد .در مقدماة كتااب ياادآوري شاده باود كاه چااپ
خالصه مقاله ها ،لزوماً دليل بر چاپ اصل مقاالت نيست؛ بر همين اساس ،رخسار انديشه باراي
چاپ آماده شد .ضمن انترام به همة پژوهشگراني كه مقاالت خود را باراي دبيرخاناة هماايش
ارسال نموده بودند 81 ،مقاله در غربال نهايي و با وسواس فراوان براي چاپ در نظر گرفته شد.
مالک انتخاب مقاالت كسبِ نداقل  21درصد امتياز داوران علمي باود؛ ضامن آنكاه از چااپ
بعضي از مقاالت با نظر مؤلف يا اطمينان از چاپ آن در مجموعاهاي ديگار باهرغام ارزشامند
بودن ،صرفنظر شد.
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براساس تصميم هيئت مديرة انجمن زبان و ادبيات فارساي و مركاز تحقيقاات در هماايش
اول ،مقرر شد اين همايش به صورت ادواري در يكي از دانشگاههاي كشور برگزار شود؛ امّا به
دليل مشكالت برگزاري چنين همايشهاي سراسري ،اين امر تا برگزاري سومين همايش محقاق
نشد؛ تا اينكه گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن براي برگزاري همايش چهارم پيشاقدم
شد كه به دليل مشكالت ،براي نخستين بار اين همايش در موعد مقارر برگازار نشاد .از قارار
معلوم چهارمين همايش در بهار  4823برگزار خواهد شد .مشاركت مراكاز علماي و پژوهشاي
كشور ،تنها راه استمرار برگزاري اين نوع همايشهاست.
مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي از تمامي كساني كه ماا را در برگازاري باشاكوه ايان
همايش ياري كردهاند ،سپاسگزاري ميكند ،به ويژه از كميتة علمي همايش ،رياسات محتارم و
مسئوالن دانشگاه تربيت مدرس و معاونت پژوهشي آن ،انجمن زبان و ادبيات فارساي ،شاوراي
گسترش زبان و ادبيات فارسي و مركاز پژوهشاي مياراک مكتاوب باه سابب بالل عنايات و
مشاركت مادي و معنوي ،صميمانه قدرداني ميشود.
تهران ،فروردین 3178
دکتر ابراهیم خدایار
دبیر سومین همایش

ادبيات تطبيقي

نگاهی به دو اثر طنزآمیز از چرن ورما
(نویسندة هندیو و نج

دریابندری
دکتر مریم خلیلی جهانتیغ



مقدمه
جاناتان سويفت (4211-4112م ،).طنزپرداز انگليسي ،طنز را آينهاي ميداند كه بينندگان ،چهرة
كسي جز خودشان را در آن كشف ميكنند و به همين دليل است كه كمتر كسي از آن ميرنجد
(انوشه .)681 :4821 ،طنز به مقولههايي همچون اخالق ،دين ،سياست و جامعه ميپردازد؛ اما
بيشترِ تعاريفي كه از طنز در دست است ،به نقش اجتماعي آن نظردارد و رسالتي اصالحگرايانه
يا انقالبي را براي آن قائل است و ارزش آن را در طرح انتقادي مسائل جهاني ميداند.
طنز بر پاية خنده شكل ميگيرد؛ اما بر خالف كمدي ،خنده در آن هدف نيست ،بلكه ابزار
نشان دادن كاستيها ،بزرگنمايي و اغراق هنرمندانه است .ن

اعجاب ،تمسخر و تفكر را در

خواننده بيدار ميكند و به او امكان ميدهد تا روابط آشنايي جهان اطراف خود را در هم
بشكند ،چشمها را بشويد و جور ديگر ببيند.
در نقد ادبي ،طنز جايگاه هنري وااليي دارد؛ زيرا با استفاده از نمادپردازي و به روش كنايه
و اشارة متمايز با زبان استدالل ،به دور از صرانت و به شيوة كالمِ چندصدايي به نقد و
 عضو هيئت علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان
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مؤاخله ميپردازد .ايهام ،مراعاتالنظير ،كنايه ،جناس ،سجع ،نقيضهگويي و تجاهلالعارف از
عواملي هستند كه به همراه نبوغ و خالقيت ذهني به نويسنده امكان ميدهند كه رمز بزرگي
بيافريند و از ناهنجاريهاي اخالقي ،سياسي ،ديني و اجتماعي در ساختي بسيار هنرمندانه كه
ميتواند در عين خنداندن ،موجب آگاهي ،نركت و بيداري مخاطب شود ،كمك بگيرد.
اگرچه سابقة اين گونة ادبي در جهان ميتواند به قدمت زبان ملتها باشد ،از دورة مدرنيسم
به اين طرف ،رويكرد نويسندگان و شاعران به آن بيشتر شده و همچون ابزاري براي نشان دادن
دردها و تعارضات اجتماعي مورد توجه جدي قرار گرفته است؛ به طوري كه عالوه بر عرصة
كتاب و مطبوعات به راديو ،تلويزيون و تئاتر و سينما نيز راه يافته است.
طنز در «توبه» از چرن ورما و «سرگذشت عبرتآموز ساوناروال» از دریابندری
داستان توبه از نويسندهاي هندي به نام بَگوتي چرن ورماست .او در سال 4668م .در قصبة
شفيعپور از بخش اُنّاو ايالت اترپرديش به دنيا آمد .از نوجواني به سرودن شعر و نوشتن داستان
پرداخت و شاعري مشهور شد؛ اما هنر او فقط به شاعري منحصر نشد و در داستاننويسي هم
صانبنام گشت .در نوشتن داستان به شيوة پريمچند ،پدر ادبيات نوين هند ،نزديك شده
است .او در آثارش از آداب و رسوم خرافي ملهب هندو انتقاد كرده است .زبان نوشتههايش
ساده و روان است .از اتفاقات بسيار كوچك استفاده ميكند و چارچوب داستانهايش را
براساس آن شكل ميدهد.
داستان توبه ،نگاهي طنزآميز و انتقادي به يكي از رسوم ملهبي آيين هندو ،و سوء
استفادهها و فرصتطلبيهايي كه ممكن است از اين رهگلر پيش بيايد دارد .داستان با اتفاقي
ساده در زندگي روزمرة خانوادهاي هندو شروع ميشود؛ اتفاقي كه هر روز در گوشه و كنار
دنيا هزاران مورد ،نظير آن روي ميدهد و آب هم از آب تكان نميخورد؛ اما در ميان هندوها
بروز چنين نادثهاي مي تواند آرامش روني و رواني يك يا چندين خانواده را در هم بريزد.
موضوع دربارة گربة سمج و دزدي است كه تازهعروس كم سن و سال خانوادهاي هندي را
عاجز كرده است .گربه در نركتي عصبي مورد نملة عروس قرارگرفته ،به ظاهر كشته ميشود.

نگاهي به دو اثر طنزآميز از چرن ورما30 ...

در اعتقاد هندوها اگر نيواني به دست يكي از اعضاي خانواده كشته شود ،بايد طي مراسم
خاصي آيين توبه برگزار شود .در برگزاري اين مراسم ،بنابر بضاعت خانواده و ميزان ايمان و
عقيدة آنها  ،پنديتهاي زهدفروش ميتوانند سود بسيار ببرند و سوءاستفادههاي فراوان بكنند.
نويسندة داستان كه گويا با چنين مقولههايي درگير بوده و عملكرد مردم و پنديتها
(عالمان آيين هندو) به شدت او را آزار ميداده است ،در قالب داستان كوتاه طنزآميز ،برشي
عميق بر اين دمل چركين زده و انزجار و بيزاري دروني خود را از بروز چنين نوادک
رقت آوري نشان داده است .او با هنرمندي از يك سو خنده بر لبان خوانندة خود مينشاند و از
سوي ديگر او را آگاه ميكند و درصدد اصالح اين معضل اجتماعي بر ميآيد.
فضاي داستان ،فضايي زنانه است و جز پنديت سودجو هيچ مردي در آن نضور ندارد.
نتي مستخدم و آشپز ناضر در صحنه نيز زن هستند .شايد نويسنده ميخواهد به شيوة
غيرمستقيم نشان بدهد كه زنان در اين زمينه ذهن بستهتري دارند و زودتر و بيشتر تحت تأثير
رياكاران قرار ميگيرند .به خصوصيت فضولي و مفتشي زنان نيز در آنجا اشاره شده است كه
بعد از كشته شدن گربه ،تمام زنان محله براي استفسار از عروس به خانة آنها ميآيند و با
اظهارنظرهاي گوناگون خود ،قضيه را ناگوارتر از آنچه هست نشان ميدهند.
در واقع نويسندة داستان با طرح اين مسائل و آوردن گفتههاي زنان ،آنها را سطحي و نادان
و به مثابة كساني نشان ميدهد كه بسياري از نارواييها و اجحافهاي اجتماعي و خرافات فكري
از طريق آنها شكل ميگيرد و به وسيلة آنها تأييد و تثبيت ميشود.
سراسر داستان را گفتوگوهاي زنان و پنديت فريبكار تشكيل داده است .مقدار پولي كه
پنديت براي تهية مجسمة طاليي از گربه تعيين ميكند ،بسيار زياد است و برابر با بيست و يك
توله ،يعني در ندود دويست و ده گرم كه پ

از چانهزنيهاي مادرشوهر به يازده توله ،يعني

صد و ده گرم تخفيف مييابد .تصويري كه پنديت از جايگاه قاتل گربه در دوزخ ارائه ميدهد،
بسيار ونشتناک و رعبآور است .تجسم هيئت پنديت با قد كوتاه ،شكم برآمده ،صورت گرد
و گوشتالو ،پوست سفيد و كاكل موي تا كمر ،برندة مسابقة پرخورترين مرد شهر ،توصيف
جزئيات خطوط چهرة او ،ژستها و تأملها و فيلمي كه براي اثبات نقانيت خود بازي ميكند،
همه و همه نشاندهندة مهارت كامل نويسنده در هنر داستاننويسي است .او بر تمام نوادک
داستان اناطه دارد و با ظرافت و زبردستي جزء جزء آنچه مربوط به رسم توبه ميشود مطرح
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كرده و به خوبي نشان داده است كه شيادان چگونه ميتوانند از سادهلوني و ناآگاهي زنان
جامعه استفاده كنند و همه چيز را آن گونه كه ميخواهند به نفع خويش خاتمه دهند.
لحن انتقادي نويسنده بسيار قوي است و سرانجام غيرمنتظرة داستان و غيرقابل پيشبيني
بودن آن ،از ديگر وجوه موفقيت چرن ورما در نگارش اين اثر طنزآميز است .وقتي تمام قرار و
مدارها گلاشته ميشود و توافق الزم ميان زنان و پنديت صورت ميگيرد و پنديت ميخواهد با
كاميابي به خانه برگردد ،ناگهان خدمتكار خانه دوان دوان خود را به جمع ميرساند و در ميان
بهت و ناباوري ناضران به آنها ميگويد كه گربه نمرده ،بلكه بيهوش شده و سپ

به هوش

آمده و رفته است.
اين داستان يكي از تيپهاي خاص اجتماعي ،يعني پنديتهاي آيين هندو را مورد انتقاد و
اعتراض قرار ميدهد و ناهنجاري پيشآمده در رويكرد به آيين و سنتي ديني را با درشتنمايي
و اغراق بيان كرده و اختالف آن را با شيوهاي كه بايستي وجود داشته باشد ،نشان داده است.
اختالف عميق رفتار پنديت با صورت آرماني و ايدهآل آن ،نويسندة اهل درد را به طرح اين
مقوله وادار كرده است .روش نويسنده در طرح نادرستيها به شيوة غيرمستقيم است .او طنز
گزندة خود را در قالب داستاني سرگرمكننده مطرح كرده و با برجسته ساختن زشتي عمل
پنديتها ،خوانندگان خود را از غفلت در آورده است و بدون ترديد دو گروه از مردم مخاطبان
واقعي او هستند :فريبدهندگان و فريبخوردگان .نويسنده اميدوار است از اين طريق بيداري
ايجاد كند .قصد او آزار و تخريب شخصيتها نيست ،بلكه ميخواهد بيرنميها و سودجوييها را
در مناسبات ديني محكوم كند تا دوران طاليي زهدفروشي و دينفريبي زاهدان ريايي را در
جامعة خود با طرح نقيقت به زبان طنز به پايان برساند.
اما نجف دريابندري از مترجمان و نويسندگان موفق معاصر است كه در عرصة طنز ،بيشتر
او را با ترجمة «چنين كنند بزرگان» ميشناسند .آنچه از او در اين مقاله بحث ميشود
«سرگلشت عبرتآموز ساوناروال» است .اين داستان با بهرهگيري از نادثهاي تاريخي در ايتاليا
شكل گرفته است .دريابندري نيز به روش غيرمستقيم اين واقعه را در لباس طنز نشانده است.
ساوناروال مصلح ملهبي ايتاليايي است كه پ
فرمانرواي فلوران

از تبعيد خاندان مديچي به مدت سه سال

شد .موضوع داستان ،دستيازي به قدرت در لباس نمايت از دين،

استفاده از موقعيتها براي نكومت بر مردم به نام مردم ،زهد خشك و سختگيري و فشار براي
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تداوم قدرت و نكومت با سود بردنِ ابزاري از دين ،و سرانجام مخالفت با كليساي كاتوليك و
پاپ الكساندر ششم براي گسترش مقام و موقعيت دنيايي است كه در نهايت منجر به تكفير او
از سوي پاپ و به دار آويختن و سوزاندن جسد او ميشود.
جيروالمو ساوناروال به قول نويسنده ،نابغهاي بود كه پنج قرن پيش در شهر فلوران

ايتاليا

به پاخاست .او ابتدا درس طب ميخواند؛ ولي در اثر شكست در عشق طب را رها كرد و
درس كشيشي خواند .سپ

به كار سياست پرداخت و به فرقة دومينيكي پيوست .مردم كه در

اثر بيبندوباريها و ستم طبقاتي خاندان مديچي -كه در پيوند با كليسا بود -به نهايت فقر و
نابساماني رسيده بودند ،به ساوناروال پيوستند .او نيش تند انتقاد را متوجه كليسا و لورنزو
مديچي ،فرمانرواي فلوران

كرد و رفته رفته غوغا به پا شد .نملة شارل سوم ،پادشاه فرانسه،

به فلوران  ،ضعف نكومت و ناآراميهاي مردمي ،موقعيت مناسبي براي ساوناروال فراهم آورد
و او به نكومت رسيد .با روي كار آمدن او نكومتي كه قرار بود مردمي باشد ،به نكومت
شخصي و مستبدانة ساوناروال تبديل شد .مجل

شوراي فرمايشي ايجاد شد كه نظر آن تابعي

از نظر ساوناروال بود .وقتي دوران ثبات نكومت فرا رسيد ،كتابسوزي و سختگيري
محتسبمآبانة عهد مبارزالدين آغاز شد .سياستهاي ساوناروال به نفع بيچارگان نبود و نه فقط
اوضاع معيشتي مردم بهبود نيافت ،كه روز به روز بدتر هم شد .ساوناروال رفته رفته رغبت
سيري ناپليري به توسعة قدرت پيدا كرده بود .به همين دليل اين بار به كليساي كاتوليك و
شخص پاپ نمله كرد و از همين طريق سرانجام تكفير ،و به دار آويخته شد و در نهايت پيكر
بيجان او را در آتش افكندند.
ولتر در فرهنگ فلسفي خود ذيل مادة كشيش چنين مينويسد« :چگونه گلشت ،روزگار
معناي واژهها را دگرگون ميسازد! كشيش روناني خود مردي فقير بود و متكفل چندين فقير
ديگر ،و امروز در آلمان پدران روناني فقيري وجود دارند كه داراي چندين هنگ محافظ و
پاسبان هستند( ».نلبي)11 :4811 ،

انتظار جامعه از كشيش ،پنديت و عالم ديني ،زندگي و رفتاري دينمدار است؛ يعني زندگي
و رفتاري كه نمودي از هستي معنوي و روناني آنان را در خود داشته باشد .به همين دليل اگر
اين قشر پا از گليم صالح بيرون گلارند ،هيچ ك

بر آنان نميبخشد؛ مثالً سعدي در باب دوم

گلستان ،كامراني و تنپروري علما را محكوم ميكند و نافظ در بسياري از غزلهاي خود به
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زهد ريايي ميتازد و عالمان رياكار را مالمت ميكند .در واقع نجف دريابندري مقولهاي را كه
مطمح نظر بسياري از شعرا ،نويسندگان و منتقدان اجتماعي پيش از او نيز بوده ،در ساخت
روايتي طنزآميز بيان كرده است .ثروت و قدرتخواهي ،ناسازههايي برقرار ميكند ميان آنچه
هست و آنچه بايد باشد .مردم ،جامعه و زندگي ايدهآلي را انتظار داشتند كه ساوناروال نتوانست
يا بهتر است بگوييم نخواست آن را براي مردم فراهم كند .او آيين مسيحيت را وسيلهاي براي
ارتقاي موقعيت خود ساخت و به همين دليل شكست خورد.
هر دو داستان نمودي از ابزاري شدن دين را در خود دارند .ساوناروال از دين به عنوان
ابزار قدرت استفاده ميكند و پنديت هندو از آن به مثابة ابزار ثروت سود ميبرد و هيچ تفاوتي
ميان اين دو عمل نيست .اگر چه فضاي دو داستان با يكديگر فرق دارد و قهرمانان آنها بسيار
متفاوت هستند ،پيامشان واند است.
نويسندة هندي از آن دسته طنزپردازاني است كه در عين دوست داشتن مردم و دلسوزي
براي آنها ،آنان را سطحي و نادان ميانگارد .او نقيقتي را از متن روابط اجتماعي ميگيرد و آن
را در قالب داستاني خندهدار بيان ميكند تا خواننده پ

از خواندن و خنديدن بر آن ،با تطبيق

آن بر زندگي و دانش ذهني خود ،متوجه شود كه اشتباه كرده است و داستان در واقع
نسبنال خود او بوده و او بر خود خنديده است .غرض نويسنده در اين داستان طرح ريشة
نابسامانيها و نشان دادن بيماري جامعه و در نتيجه شفا دادن بيماران آن است .اما نويسندة
ايراني ،فردي را كه از ميان مردم برخاسته و جامة مصلحي اجتماعي را پوشيده است و با نام
دين و نمايت از مردم در جايگاه ناكميت نشسته ،ارزيابي ميكند .او واقعيتي تاريخي را به
وسيلة بزرگنمايي و طنز ،دستماية طرح پيامي اجتماعي قرار داده است .در كليت درونمايه و
محتواي اصلي هر دو اثر ،رويكردي به مقولة ابزاري شدن دين ديده ميشود و هر دو نويسنده
با نگاهي مشترک اين موضوع را برجسته كردهاند.
طنز در روساخت ميخنداند و در زيرساخت معنايي ميگرياند .اوضاع اجتماعي و سياسي
ناكم بر روح نويسنده و خواننده سبب ميشود تا نويسنده نوشتهاي دوقطبي عرضه كند .تخيل
نويسندة طنز آن قدر قوي است كه ميتواند آميزهاي از عشق و نفرت و خنده و گريه را در آنِ
واند در كالم خود بيافريند .زمينة اين خلق هنري در وجود هر هنرمندي ديده نميشود و قلب
نساس و نگاه تيزبين و ريزبيني ميخواهد كه از رنج جامعه در رنج باشد و شادي ديگران را
شادي خود بداند .صانب اين قلب و نگاه اگر زبان تند و كوبندهاي داشته باشد كه بتواند
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تباهكاران اجتماعي را به خود آورد و خفتگان بيخبر را از خواب خمودگي و رخوت بيدار
كند ،خواهد توانست نابسامانيهاي جامعه را از طريق اصالح آنها ترميم كند و جهاني نو بسازد.
جنبة نمايشي داستان چرن ورما با داستان دريابندري قابل مقايسه نيست؛ ولي سرگلشت
ساوناروال وجهة روايي قويتري دارد .دريابندري شخصيتهاي داستان را به صورت مستقيم رو
در رو قرار نداده است .او خود ،سرگلشت ساوناروال ،شكست او در مقابل دنيا و دنيادوستي
براي عبرت ديگران را با چاشني طنز بيان ميكند .در طنز نويسندة هندي ،گفتوگوي ميان
شخصيتها پويايي و عمل ايجاد كرده است ،در نالي كه دريابندري از ديد داناي كل ،تمام
قضايا را خود بررسي ميكند و هيچگونه گفت وگويي ميان قهرمانان روايت او رد و بدل
نميشود.
در داستان هندي ،از يك سو گربه تشخّص خاصي پيدا كرده و نويسنده او را در جايگاه
آدمي قرار داده است كه با شخصيت اصلي داستان ،يعني عروس خانواده سر ناسازگاري دارد.
از سوي ديگر پ

از گرهگشايي ،يعني مرگ ظاهري گربه ،جاي شخصيتهاي اصلي عوض

شده ،پنديت و مادر شوهر عروس ،شخصيتهاي اصلي داستان ميشوند و جاي دو عنصر قبلي
را ميگيرند .در داستان دريابندري چنين تغيير و تبديلي در شخصيتها روي نميدهد .شخصيت
اصلي ساوناروالست .وجود او مانع ادامة نكومت خاندان مديچي و كليساي فرانسيسي است
و وقتي خاندان مديچي برچيده ميشود ،تفويض قدرت روي ميدهد و پ

از چند سال

نكومت ،قدرت ساوناروال مانع ادامة نيات كليساي كاتوليك و شخص پاپ ميشود .در پايان
روايت ،خواننده ميبيند كه با اشتباههاي پيدرپي ساوناروال :پشت كردن به نقوق مردم و
خواست خدا و دين ،و خستگي و بيزاري مردم ،ساوناروال به همان سرنوشتي دچار ميشود كه
همة دنياطلبان دينسوز به آن مبتال ميشوند.
پايان داستان چرن ورما به نحوي شگفتانگيز ،غيرقابل پيشبيني و ارضاكننده است؛ در
نالي كه خواننده از دينبهدنيافروشي پنديت آزردهخاطر و دلسوخته است ،ناگهان خبر زنده
بودن گربه همچون آب سردي روح تشنة او را سيراب ميكند و به التيام روني و رواني
ميرسد؛ گويي انتقام خود را از همة پنديتهاي زمانه گرفته است .داستان دريابندري چنين
پايان شگفتانگيزي ندارد؛ اما از نظر رمزي موفقتر است .در واقع نويسنده به نمود داستاني
آن توجه چنداني ندارد ،بلكه به وسيلة آن فقط مضموني را پرورده و به نادثهاي تاريخي بُعدي
طنزآميز بخشيده است تا ذهنيتي را كه در طول نيات چندين نسل وجود داشته ،روايت كند و
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در قالب طنز ،آميزهاي از ايمان و بيايماني و نقيضهاي از عشق و نفرت و رنج و نكومت را
تجسم بخشد .در عين خنده ،بيماريها و دردها را به خوانندة خود بشناساند و به فكر درمان آن
در خود و ديگران باشد .نويسنده به طور كلي به كوچك كردن شخصيت تاريخي ساوناروال
ميپردازد و همة شأن و مقامش را از او بازميگيرد؛ باطن و درون او را برهنه ميكند تا نشان
بدهد كه ريشة تناقض در كجاست و چرا همه چيز آن گونه نيست كه بايد باشد .روايت
دريابندري ،روايتي تاريخي از خشم نسلهاست كه خندة كمرنگي بر لبها مينشاند و شكايت و
نكايت پرشور ناكاميهاي انسان را در گلرگاه دين و اخالق و بشريت بيان ميكند.
قدرت و ضد قدرت در روايت دريابندري هر دو ،نانق ،رياكار ،مردمستيز ،ضد عدالت و
ضد نقيقتخواهي است و نويسنده سعي ميكند هر دو را محكوم كند .بيان او غيرمستقيم
است و با دشنة تيز و برندة طنز-كه هر زخمي را ميشكافد -عمق ريشة چركين آن را هويدا
ميكند .پايان روايت دريابندري غيرمنتظره نيست و بارها نظاير آن را در تاريخ تجربه كردهايم؛
اما ذهن فراموشكار انسان هميشه نياز به يادآوري دارد؛ يادآوري براي ظالم و مظلوم ،و طنز
جاندار نويسنده در اين تداعي بسيار موفق بوده است.
منابع
آرينپور ،يحيي؛ از صبا تا نیما؛ چ ،1كتابهاي جيبي.4814 ،
انوشه ،نسن (به سرپرستي)؛ فرهنگنامة ادبی فارسی؛ تهران :سازمان چاپ و انتشارات. 4821 ،
پالرد ،آرتور؛ طنز؛ سعيد سعيدپور؛ تهران :نشر مركز.4823 ،
جوادي ،نسن؛ تاریخ طنز در ادبیات فارسی؛ تهران :كاروان.4831 ،
نلبي ،علي اصغر؛ تاریخ طنز و شوخطبعی در ایران و جهان اسالمی؛ [بيجا] :بهبهاني.4822 ،
اااااااااااااا ؛ مقدمهای بر طنز و شوخطبعی در ایران؛ [بيجا] :پيك.4811 ،
خليلي جهانتيغ ،مريم ،و كمار راجندر؛ داستاننویسی معاصر هند؛ دانشگاه دهلي1661 ،م.
صدر ،رويا؛ بیست سال با طنز؛ تهران :هرم .4834 ،
صالني ،عمران؛ خندهسازان و خندهپردازان؛ تهران :نشر علم.4831 ،
نبوي ،سيد ابراهيم؛ کاوشی در طنز ایران؛ج ،3چ ،8تهران :جامعة ايرانيان.4823 ،
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دکتر سداد دیزدارویچ

مقدمه
مسئلة تأثير ادبيات فارسي بر ادبيات كالسيك بوسني و هرزگوين بسايار جالاب و قابال توجاه
است .اگرچه شعرا و نويسندگان بوسني هرگز باه اياران نياماده و درس و ادب فارساي را يااد
نگرفتهاند ،همة آنها مبلغان موفق اين فرهنگ و ادب غني به شمار ميآيند .در اين تحقيق ساعي
كرديم با آوردن نمونههايي ،شيوه و شدت و ضعف تأثير فردوسي بر اوژيچانين را نشان دهايم.
بر اين باوريم كه موفقيت بزرگ اوژيچانين در نماسهسرايي بنا بار داليلاي ،ماديون فردوساي
است .در وهلاة اول شاباهت خلاق و خاو و شخصايت فردوساي و اوژيچاانين -كاه هار دو
ماجراجو ،آزادمنش ،عدالتپرور و سربلندند -تا ند زياادي باعاث شاده كاه زبانشاان فااخر،
استوار و برنده جلوه كند .از طرف ديگر ،نضور قابل توجه قهرمانان شاهنامه و اشارات متعادد
به داستانهاي فردوسي در آثار اوژيچانين ناكي از ايان اسات كاه شااعر بوساني ،فردوساي را
الگوي خويش قرار داده و در اين راه موفقيت خوبي كسب كارده اسات .گساترة تاأثيرپاليري
اوژيچانين از فردوسي بسيار فراتر از اينهاست؛ زيرا در تمام جنبههاي آثار اوژيچانين باه ناوعي
 دانشآموختة دكتري زبان و ادبيات فارسي
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شاهد نضور پشت صحنة فردوسي هستيم .هستة اصلي آثار اوژيچانين ،نبرد نور و تااريكي ياا
خير و شر است كه به تأثير از شاهنامه ،نتي در طبيعت ميان شب و روز يا آفتاب و ابرهاا نياز
رخ ميدهد .همچنين اوژيچانين مانند فردوسي اوج هنر خويش را در وصف طبيعات و ميادان
نبرد نشان ميدهد .دور از نقيقت نيست اگر بگوييم كه گر چه فاصلة زماني و مكااني زياادي،
اين دو شاعر برجسته را از هم جدا كرده ،شخصيت آزاد و سربلند و هنر نماسهپردازي ،آنها را
به هم نزديك كرده است.
اين تلكر الزم است كه تا قرن پانزده ميالدي مردم بوساني تقريبااً هايچ ارتبااط مهماي باا
فرهنگ و تمدن اسالمي نداشته ،در محيطي كامالً مسيحي و غربي پرورش يافته بودند .با ورود
اسالم ،مردم اين كشور اسالم را پليرفتند و بعد از آن نيز قرنها باراي نفاظ و رواج ايان ديان
مقدس خون خويش را ريختند .همزمان با ورود اسالم ،فرهنگ و ادبياات اساالمي-كاه شاامل
فرهنگ و ادبيات عرب و فارس و ترک باود -نياز وارد شاد .بساياري از شاعرا و نويساندگان
بوسني ،زبان فارسي ،عربي و تركي را همچون زبان مادري پليرفتند و آثار گرانقدر و باارزشاي
خلق كردند .در زمان سلطنت تركهاي عثماني در بوسني ،شااعران مااهر و چيارهدساتي ظهاور
كردند كه از اين ميان ثابت اوژيچانين مقام ويژهاي دارد .به اين دليل ،اين تحقيق مختصر را باه
ثابت اوژيچانين -كه در ادبيات كالسيك بوسني فردوسي بوسنوي تلقي مايشاود -اختصااص
ميدهيم .نگارنده در اين مقاله ،اشعار شاعر بوسني ترجمة آزاد كرده و باه وزن و قافياه توجاه
نكرده است.
 .3ثابت اوژیچانین :زندگی و آثار
ثابت عالءالدين اوژيچانين بوسنوي از بهترين شاعران كالسيك بوسني و تركي عثماني است.
سال تولد اين شاعر معلوم نيست؛ اما تاريخ دقيق وفات او  4241م .است .وي در شهر اوژيتسه
در يكي از خانوادههاي اشرافي و تحصيلكرده به دنيا آمد .در طول زندگي پربار خويش فراز و
نشيبهاي فراواني داشت .به دليل طبيعت ماجراجويش با مشكالت زيادي روبهرو شد .گاهي در
مقام وزير يكي از ايالتهاي امپراتوري عثماني بود و گاهي شاعري بيپول و درمانده .اگرچه
نتي در زمان خويش از بزرگترين و پرتأثيرترين شاعران عثماني محسوب ميشد ،هرگز به
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دربار نرسيد؛ زيرا شاعران درجة دوم دربار را اشغال كرده بودند .وي در ادبيات عثماني
نهضت جديدي ايجاد كرد كه پ

از مرگش همة شاعران از او پيروي كردند .وي زبان

محاورهاي و موضوعات روزمره را وارد شعر كرد و ادبيات سنگوارهاي آن زمان را به نوعي
تازه كرد .از طرف ديگر شعر را ساده ،و به عامة مردم نزديك كرد .بسياري از منتقدين از او
خرده ميگيرند كه عناصر فرهنگ و فلكلور ملت خويش را وارد ادبيات درباري كرده است؛ اما
اين كار وي آغاز موجي جديدي در ادبيات كالسيك شد .وي گر چه به زبان تركي عثماني
شعر ميگفت ،به زبان فارسي و عربي نيز كامالً مسلط بود .عالوه بر ديوان ،چند منظومة ديگر
نيز دارد؛ از جمله «بربرنامه»« ،نكايت مالي فاسد» ،منظومة عشقي «ادهم و هما» ،منظومة
نماسي «ظفرنامه» ،قصيدة «رمضانيه» و «معراجيه» و امثال آنها .ظفرنامه بهترين اثر اوژيچانين و
مهمترين و مؤثرترين آثار نماسي در تمام تاريخ ادبيات تركي عثماني است.
) Nametak,1989:str.111-113;Basagic,1931:str.65و همچنين خانجي)61-31 :4628،
 .1بازتاب شاهنامه در آثار اوژیچانین
در آثار اوژيچانين ،تأثير فردوسي كامالً آشكار است .روح اين شاعر مانند روح فردوسي
نماسي است .او در همة آثار خويش زباني فاخر ،مقطع ،هجومي و وصفي دارد .ثابت
اوژيچانين با ادبيات فارسي ،بهويژه شاهنامة فردوسي آشنايي زيادي داشت
) ،(Nametak, 1997:str.127او در آثار خود به شاهنامه و قهرمانان آن و نام فردوسي فراوان
اشاره كرده است .اوژيچانين در بيان خويش به خوبي از مضامين و موضوعات شاهنامه در
قالب تلميح و ارسالالمثل استفاده ميكند؛ براي مثال در بيت:
اين است اسفنديار در هفت خان

و رستم به پيكار مازندران
)(Nametak,1989:str.129

از اين بيت معلوم ميشود كه اوژيچانين آشنايي كاملي با هفتخان رستم و اسفنديار و ماجراي
جنگ مازندران دارد .با دقت در ويژگيهاي سبكي شاهنامه ،متوجه هماننديهاي بسياري در زبان
و طرز بيان فردوسي و اوژيچانين ميشويم.
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 .1تأثیر سبك فردوسی بر اوژیچانین
 .1-3نبرد جاودانة خیر و شر
همانطوركه ميدانيم مهمترين و شايد برجستهترين ويژگي فردوسي ،وصف است؛ از جمله
وصف جنگ ،طبيعت ،پهلوانان و امثال آن .اما بهترين توصيفات شاهنامه ،وصف ميدانهاي
جنگ است (نولدكه414-441 :1183 ،؛ صفا.)186 :4821 ،
اساس شاهنامة فردوسي و در كل نماسة ملي ايراني ،نبرد ميان نيكي و بدي ،نور و
تاريكي ،اهورامزدا و اهريمن است .اعتقاد به نبرد جاوداني ميان نور و تاريكي ،از دين كهن
مزديسنا مايه ميگيرد (عباديان .)126 :4816 ،در وصفهاي شاهنامه ،اين نبرد كامالً آشكار است و
تقريباً همة اوصاف طبيعت ،روز و شب ،نبرد و امثال آن به نوعي ستيز نور و تاريكي و خير و
شر را بيان ميكند؛ براي مثال در اينجا چند نمونه ميآوريم:
بر آسمان

پراكنده شد الژورد ارغوان ()4 33 11

چو خورشيد زد عك

چو برداشت پرده ز ماه آفتاب

سپيده برآمد بپالود خواب ()4 41 836

چو خورشيد گشت از جهان ناپديد

شبتيرهبردشت لشكر كشيد ()1 163 123

برآورد پر

سيه زاغ پران فرو برد سر ()184 344

چو خورشيد تيغ از ميان بركشيد

شبتيرهگشت از جهان ناپديد ()1 41 166

چو خورشيد زرين سپر برگرفت

شبتيرهزودست بر سرگرفت ()1 416 866

چو

خورشيد

تابان

اين نوع توصيفهاي شب و روز و مبارزة آنها در شاهنامة فردوسي فراوان است و ميتوان
گفت كه هستة اصلي توصيفهاي شاهنامه را تشكيل ميدهد.
ثابت اوژيچانين نيز در بيان چنين وصفهايي (مظاهر طبيعت و شب و روز) به شدت متأثر
از هنر و انديشة فردوسي است .وي مثل فردوسي در جاهاي گوناگون آثارش صحنة مبارزه
شب و روز ،و به عبارتي ستيز نور و تاريكي و خوبي و بدي را نشان ميدهد:
افراسياب شب تاريك با شمعها آواز ميخواند و ميرقصد
زيرا مالك كيخسرو روز را تسخير كرد
آن ،شفق طلوع پرهاي تابناک نيست
دامن خونآلود است كه شب ماه را متولد كرد)) Nametak, 1997:str.65
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در اين اشعار مبارزة شب و روز (تاريكي و نور) مشاهده ميشود .در اين مثال ذكر نام
افراسياب و كيخسرو به گونهاي نمادين به كار رفته است .افراسياب ،قهرمان توران -كه در
شاهنامه نماد تجاوزگران ترک است -در اينجا نماد تاريكي و شب است و كيخسرو ،پادشاه
ايراني ،نماد روشني و روز .تلميحات فراوان اوژيچانين به داستانهاي شاهنامه نشانة اهميت
فردوسي و شاهنامه در انديشه و آثار اوست.
 .1-1وص

طبیعت و صحنة جنگ

فردوسي در وصف ميدان جنگ و نبرد نيز بر اوژيچانين تأثير گلاشته است .همانطور كه
فردوسي استاد وصف و شايد از بهترين وصفكنندههاي طبيعت و صحنههاي جنگ در ادبيات
فارسي است ،ثابت اوژيچانين نيز استاد وصف و نماسهسرايي در ادبيات تركي عثماني است.
فردوسي بهترين وصفها را در صحنههاي جنگي و ميدان جنگ آفريد و در اين توصيفات اغراق
و مبالغه زيادي دارد .از گرد و غبار فراوان در ميدان جنگ ،روز مثل شب ميشود و فرياد و
فغان جنگجويان نتي باالتر از آسمان ميرود .جويهاي خونآلود در همه جا جاري ميشود و
قهرمانان مانند ديوها و كوهها به هم هجوم ميآورند (صفا186 :4821 ،؛ نولدكه .)412-411 :1182

براي نشان دادن تأثير فردوسي بر اوژيچانين در اين زمينه ،چند مثال از هر دو شاعر
ميآوريم:
چنان تيرهگون شد ز گرد آفتاب

تو گفتي جهان غرق شد اندر آب

سپاهش بكردار مور و ملخ

نبد دشت پيدا نه كوه و نه شخ
(صفا)128 :4821 ،

از اين قبيل در شاهنامة فردوسي مثالهاي فراوان پيدا ميشود؛ اما در اينجا به اين ابيات
بسنده ميكنيم .از ثابت اوژيچانين مثال زير را ذكر ميكنيم:
از سربازان چنان فرياد و ناله برخاست
كه ُنه طاق زمين و آسمان به لرزه درآمد
اشك خونين سنگ را ياقوت سرخ كرد
و زمين خاكي مانند شقايق سرخ شد (خانجي)61 :4828 ،
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همانطوركه ديده ميشود در اشعار اوژيچانين نيز مانند اشعار فردوسي شاهد اغراق زيادي
هستيم .صنعت ادبي اغراق موجب ميشود توصيف صحنههاي نبرد به گونهاي زيبا و مؤثر بيان
شود.
 .1-1خلق و خوی حماسهطلب
ثابت اوژيچانين مانند فردوسي اهل رزم و جنگ و شمشير است و در اشعار نماسي وي
كلمات غنايي و عاطفي ديده نميشود .وي نتي همكاران خويش را (شعرا و اديبان) به
توصيف جنگ دعوت ميكند و ميگويد:
دربارة شمشير و سپر محكم شعر بگو
اكنون وقت شانه زدن موي خوشبو نيست
هنگام كمان و سپر است

)(Hadžiosmanovic I Emina Memija, preporod, 1995:str,110
اوژيچانين نتي قهرمانان خويش را برتر از قهرمانان فردوسي ميداند و از قهرمانان
فردوسي خرده ميگيرد و ميگويد:
زرنگي بهرام گور را مدح مكن

مگر گور ونشي مي تواند بجنگد
)(Nametak,1997:str,128

در اينجا اوژيچانين خودش را به نوعي برتر از فردوسي ميداند و غيرمستقيم با وي
مجادله ميكند.
اوژيچانين همانطور كه گفتيم استاد بينظير وصف طبيعت است و مانند فردوسي بهترين
توصيفات طبيعت از وي بر جاي مانده است .يكي از بهترين نمونههاي برتري اين هنر در
اشعار وي ،مطلع منظومة نماسي «ظفرنامه» است .او در آنجا به طرز زيبايي صحنة زمستان را
وصف ميكند و تعبيرات و تشبيهات بسيار بديعي به كار ميبرد .زمستان را به شمشير و طوفان
را به شالق همانند ميكند .اين توصيفها آنقدر هنرمندانه و موفق است كه گويي طبيعت آدم
شده و مانند انسانها با هم جدال ميكند:
زمستان گويي تيغ دمشقي برنده است
طوفان گويي شالق تيز و زننده است
ابرها زير آسمان موي همديگر را ميگيرند
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و خشم خويش را روي زمين ميريزند )(nametak:1989:str,60
نتیجه
اوژيچانين مانند فردوسي موفقيت خويش را مديون زبان وياژة نماساي اسات .او در وصاف
صحنههاي طبيعت و جنگ با كلمات فاخر ،مردانه و مقطع و با لحن و طنيناي كوبناده ،صاحنة
واقعي نبرد را ترسيم ميكند .در اين تحقيق با آوردن نمونههايي ،شيوه و شدت و ضعف تاأثير
فردوسي را بر اوژيچانين نشان داديم .موفقيت بزرگ اوژيچانين در نماساهسارايي بناابر چناد
عامل مهم ،مديون فردوسي است .در وهلة اول شباهت خلاق و خاو و شخصايت فردوساي و
اوژيچانين-كه هردو ماجراجو ،آزادمنش ،عدالتپرور و سربلندند -تا ند زياادي باعاث شاده
زبانشان فاخر ،استوار و برنده جلوه كند .از طرف ديگار ،نضاور فاراوان قهرماناان شااهنامه و
اشارات متعدد به داستانهاي فردوسي در آثار اوژيچانين ناكي از اين است كه شااعر بوساني،
فردوسي را الگوي خويش قرار داده و در اين راه موفقيت خوبي كسب كارده اسات .در تماام
جنبههاي آثار اوژيچانين به نوعي شاهد نضاور پنهاان فردوساي هساتيم .هساتة اصالي آثاار
اوژيچانين ،نبرد و تقابل نور و تاريكي يا خير و شار اسات كاه باه تاأثير از شااهنامه نتاي در
طبيعت ،ميان شب و روز يا آفتاب و ابرها نيز رخ ميدهد .اوژيچانين مانند فردوساي اوج هنار
خويش را در وصف ميدان نبرد نيز نشان ميدهد .دور از نقيقت نيست اگر بگوييم كه گر چاه
فاصلة زماني و مكاني زيادي ،اين دو شاعر برجسته را از هام جادا كارده ،شخصايت آزاده و
سربلند و هنر نماسهپردازي ،آنها را به هم نزديك كرده است.
اگرچه زندگي پرماجرا و مشكالت فراوان مالي به اوژيچانين اجازه نداد كه در آرامش و باا
خيال رانت كار كند ،وي نتي در اين وضع توانست بهترين آثار نماساي را در طاول تااريخ
ادبيات عثماني خلق كند .موفقيت چندجانبة او تا ندي مديون آشنايي جادي او باا شااهنامه و
شخصيت فردوسي است.
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مطابقت آوایی و واژگانی زبان کُردی سورانی
با زبانهای فارسی معیار و پهلوی


دکتر علی رُخزادی
مقدمه

زبان كُردي در زنجيرة زبانهاي آريايي ،باه دليال انطبااق ناوزة جغرافياايي منااطق كُردنشاين
درخاورميانااه بااا محاال سااكونت قااوم ماااد باسااتان ،و نيااز باار اساااس نظريااة پژوهشااگران و
خاورشناسان ،دنباله و تطوريافتة زبان مادي است (رخزادي)11 :4826 ،؛ در ناليكه زبان فارسي
جديد دنبالة فارسي دري ،پهلوي و فارسي باستان است.
زبانهاي مادي و فارسي باستان دو شاخة معتبر از زبانهاي آرياايي هساتند و زباان ماادي از
نظر قدمت تاريخي ،مقدم بر زبان فارسي است.
گروهي از پژوهشگران بر اين باورند كه خط ميخي از مادها به پارسها رسيده و تعادادي از

كلمات كتيبههاي هخامنشي ،مادي است .دياكونوف در تاريخ ماد چنين ميگويد …« :باه نظار
ما مسلماً به هر تقدير ايشان (مادها) در قرن هفتم ق.م .داراي خط و كتابت بودند و ايان خاط
همان است كه امروز«خط باستاني پارسي» يا «خط هخامنشي رديف اول» ميخاوانيم؛ ولاي در
واقع از لحاظ اصل و منشأ مادي ميباشد( ».ديااكونوف )886 :4822،دياكونوف در دنبالة مطالاب
فوق و در تأييد اين نكته كه مادها قبل از پارسيان خط وكتابت داشتهاند و پارسيان خط خود را
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي سنندج
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از مادها گرفتهاند ،چنين ميگويد …« :اين نكته مسلماً غير محتمل است كاه پادشااهي بازرگ
ماد فاقد كتابت بوده و پارسيان خط داشتهاند… شواهد نشان ميدهد كه پارسيان خط ميخي را
از مادها اخل كردهاند( ».همان )816 ،در نهايت ديااكونوف باه ايان نتيجاه مايرساد كاه زباان
كتيبههاي پادشاهان هخامنشي ،آنگونه كه ثابت شده است ،ناوي لغات ماادي خاالص فاراوان
است و شايد اين لغات مادي بيشتر ازآن تعدادي است كه تا كنون شناخته شدهاناد .عاالوه بار
اين ،دو زبان مادي و فارسي لغات مشترک فراوان داشتهاند و زبان مادي پايش از زباان پارساي
به عنوان زبان ادبي تكوين يافته ،شناخته شده است.
اين واقعيت غير قابل انكار است كه زبانهاي امروز ملتهاي مختلف عالم با زبانهاي اساالف
اين ملتها در چند هزار سال پيش متفاوت است و اين تغييرات و دگرگونيها تحت تأثير عوامال
گوناگون جغرافيايي ،تاريخي ،اقتصادي ،سياسي ،فرهنگاي ،ديناي و اجتمااعي در طاول قرنهاا
صورت گرفته و امري طبيعي و چارهناپلير است.
آنچه در اين پژوهش بدان پرداختهايم ،كندوكاو در پيشينة زبانهاي موجود و شناختن دايارة
همخانواده است تا به كمك آن بتوانيم به نل مجهوالت موجود در زبانهااي اماروز بپاردازيم.
باشد كه در اين تحقيق تطبيقي ،زبان كُردي به عنوان نمايندة تطوريافتة زبان مادي باستان بتواند
در انطباق با زبانهاي فارسي و پهلوي ،نقطههاي مبهمي را در زمينة آواياي و واژگااني موجاود،
روشن نمايد.
مطابقت واجهای زبان کُردی با زبانهای فارسی و پهلوی
ابتدا در دو جدول به مطابقات همخوانهاا و واكاههاا در ساه زباان كُاردي ،فارساي و پهلاوي
ميپردازيم ،سپ

شرح الزم بر هركدام از دادهها در زير هر جدول خواهد آمد.
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شرح همخوانها
 .4ترتيب و دستهبندي همخوانها در جدول فوق بر اساس نحاوة تولياد 1آنهاا صاورت گرفتاه
است.
 .1يادآوري اين نكته الزم است كه تعيين دقيق نحوة توليد آواهاي زباان پهلاوي ،باهخصاوص
صامتها ،ميسر نيست؛ زيرا اين زبان امروز جزء زبانهااي خااموش اسات و كساي از چگاونگي
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تلفظ دقيق آواهاي آن ،جز به قرينة آواهاي زبان فارسي ،آگااهي كامال نادارد .درضامن خاط
پهلوي نيز آنگونه دقيق و كامل نبوده است تا بتوان از طريق آن به ويژگي كامل واجهااي زباان
پهلوي پي برد و چه بسا يك تصوير خطي در اين زبان به چند آوا تلفظ شده و در طول زماان
تحول فراواني در تلفظ واجها به وجود آمده است؛ آنگونه كاه در كتااب تااريخ زباان فارساي
ميخوانيم:
«در خط پهلوي براي دو واک «ت» و «ک» نشانة واندي هست؛ اما از روي قرايني ميتوان
گمان برد كه در آغاز ،اين نرف معادل «ک» تلفظ ميشده و در اواخر ،آنجا كه ايان واک قبال
از «ر» قرار داشته به «ه» تبديل يافته بوده است؛ يعني صورت مكتاوب كلماه نفاظ شاده ،اماا
صورت ملفوظ آن تغيير كرده بوده؛ فيالمثل كلمة (

) در ابتدا «مثر» و در اواخر «مهار»

تلفظ ميشده است( ».ناتل خانلري)868 4 :4816 ،
در اين كتاب به تحول واجها در زبان پهلوي نيز اشاره شده است:
«پ»← «و»← «ب» در كلمههاي« :آپ»← «آو»← «آب»؛
«ت»← «ذ» ← «د» در كلمههاي« :پتر» ← «پلر» ← «پدر»؛
«چ» ← «ج» ← «ژ» ← «ز» در كلمههاي« :هچ» ← «اج» ← « اژ » ← « از».
در همة اين موارد صورت خط پهلوي ثابت دانسته شده است ،در ناليكه هايچ نشااني از
اين گونه تحول واجها وجود ندارد (همان.)861-868 ،

 .8همخوانهاي انفجاري( / b, p, t, d, ?, ?, q, k, g / 8شمارههاي يك الي نه در جدول) در
زبان كُردي ،با آوا و توصيف واجي مستقل وجود دارند .در زباان فارساي ،همخاوان  / ? /باا
كتابت «ع» وجود ندارد و هشت مورد ديگر موجود اسات .در متاون پهلاوي ،شاش همخاوان
انفجاري  / b, p, t, d, k, g /خوانده و ضبط شده است.
 .1همخوانهاي سايشي( / h ,h ,x ,z ,ž ,s ,š ,γ ,f ,v / 1شمارههاي 46الاي 46در جادول)
در زبان كُردي ،با استقالل آوايي و واجي وجود دارند .در زبان فارسي ،سه همخوان / h, γ, v
 /با كتابت «ح ،غ ،ک» وجود ندارند و هفت مورد ديگر موجود است .در متاون زباان پهلاوي
هفت همخوان سايشي  / h, x, z, s, š, γ, f /خوانده و ضبط شده است.
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يادآوري :همخوان «ک» با سه نقطة فوقاني در متون فارسي پيش از قرن هفتم هجري وجود
داشته است و كساني چون ابوعليسينا ،خواجه نصيرالدين طوسي ،نمزة اصفهاني و بديعالزمان
نطنزي آن را شناخته و تعريف كردهاند (همان.)11 1،

 .5همخوانهاي انفجاري -سايشي( / č, j / 1شمارههااي  16و ) 14در هار ساه زباان كُاردي،
فارسي و پهلوي وجود دارد.
 .1همخوانهاي غُنّهاي يا خيشومي( / m, n / 1شمارههاي  11و  )18در هر ساه زباان كُاردي،
فارسي ،پهلوي وجود دارند.
 .2همخوان كناري( / l / 2شمارة  ) 11در هر سه زبان كُردي ،فارسي و پهلوي وجود دارد.
 .3همخوان لرزشي يا زنشي( / r / 3شمارة  )11در هر سه زبان كُردي ،فارسي و پهلوي وجود
دارد.
 .6همخوان كناري / l /با آهنگ( fortisشمارة  )11و همخوان چند زنشي / r /از ناوع fortis
(شمارة  )12به زبان كُردي اختصاص دارند و براي هر كدام ويژگي آواياي و واجاي مساتقلي
تعريف شده است.
يادآوري :همخوانهاي كناري  / l /و زنشي ( / r /شمارههاي 11و )11كه در هار ساه زباان
مشترکاند ،در زبان كُردي به همخوانهاي كناري و زنشي از نوع  lenisتعريف شدهاناد تاا باا
همخوانهاي مشابه صوري خود كه از نوع  fortisاند و هر كدام تعريفي ويژه دارناد ،متفااوت
باشند.
 .46همخوان يا نيمه واكة روان يا ناسوده( / w / 6شمارة  )13با كتابت «و» در دو زباان كُاردي
و پهلوي آوايي يكسان دارد .در زبان فارسي معيار ،با آواي  vتلفظ ميشود.
 .44همخوان يا نيمهواكة روان يا ناسوده( / y / 46شمارة  )16در هر سه زبان وجود دارد.
تقابل آوايي همخوانهاي قريبالمخرج
 دو واج  / ? /و « / ? /ء» و «ع» در زبان فارسي و پهلوي ،با آواي « / ? /ء» تلفظ ميشوند. دو واج  / h /و « /h /ح» و «ه» در زبان فارسي و پهلوي ،با آواي « / h /ه» تلفظ ميشوند. -دو واج  / γ /و« / q /ق» و «غ» در زبان فارسي و پهلوي ،با آواي « / q /ق» تلفظ ميشوند.
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 دو واج  / l /و  fortis , lenis / l /كُردي ،در فارسي و پهلوي ،با آواي lenis / l /تلفظ ميشوند.
 دو واج  fortis , lenis / r / , / r /كُردي ،در فارسي و پهلوي ،با آواي lenis / r /تلفظ ميشوند.
در زبان كُردي ،ده واج فوق هر كدام استقالل آوايي ،معنايي و توصيف ويژة واجي دارند.
 .1واکهها (مصوتهاو

33

شماره

واكه

در كُردي

تصويرخطي

در فارسي

تصويرخطي

برايپهلوي

تصويرخطي

دركُردي

نوع واكه

درفارسي

نوع واكه

1

ā

ا

ا

اَ

بلند

بلند

درپهلوي

اِی

نوع واكه

4

i

ي

ی

بلند

بلند

بلند
بلند

8

u

وو

و

اوُ

بلند

بلند

بلند

1

ē

یَ

-

ايَ

بلند

-

شبه

1

ō

وَ

-

او

بلند

-

1

a

ه

Ø

Ø

كوتاه

كوتاه

2

o

3

e

مركب
شبه
مركب
كوتاه

(فتحه)
و

Ø

Ø

كوتاه

كوتاه

كوتاه

(ضمه)
Ø
(كسره)

Ø

Ø

كوتاه

كوتاه

شرح واکهها
 .4در زبان كُردي پنج واكة بلند و سه واكة كوتاه وجود دارد.
 .1در زبان فارسي سه واكة بلند و سه واكة كوتاه وجود دارد.
 .8در زبان پهلوي سه واكة بلند ،دو واكة شبهمركب و سه واكة كوتاه وجود دارد.

كوتاه
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 .1دو واكة شبه مركب  / ō , ē /پهلوي ،واكههاي صرفاً آوايي مركب و غيرمميز واجاياناد و
نقش تمايزدهندهاي ندارند.

 .1دو واكة  ē /و ōدر زبان كُردي امروز و پهلوي وجود دارند؛ اما در زبان فارسي معيار ديده
نميشوند و معادل واو مجهول و ياي مجهول فارسي درياند.

مثال  :/ē /در كُردي  šērشيَر در پهلوي  šērشيَر؛ در كُردي  tēžتيَژ در پهلوي  tēzتيَز.
مثال  :/ ō /در كُردي  bōrبوَر در پهلوي  bōrبوَر؛ در كُاردي  āmōžgāriئاموَژگااري

در پهلوي  āmōxtāriآموَختاري.

 .1واكههاي كوتاه  / a , o , e /درخط پهلوي و فارسي نشاانهاي خااص ندارناد .در پهلاوي
براي نشان دادن آنها از نشانههاي مصوتهاي بلند استفاده ميشده است .در خط سغدي نياز كاه
برگرفته از پهلوي كهن است و نيز در خط برهمايي ،براي مصوتهاي كوتاه نشانة خاصي وجاود
نداشته است (همان 168-161 4،و .)161

 .2در خط كُردي سوراني (رسمالخط عربي موجود) ،مصوتهاي كوتاه  / a /و  / o /كاه معاادل
فتحه و ضمهاند ،به ترتيب به صورت دو نرف «ه» و «و» ظاهر ميشوند؛ ولاي باراي مصاوت
كوتاه  / e /كه معادل كسره است ،نشانهاي وضع نشده است.
 . 3توزيع واكهها در واژگان سه زبان ،به نشانههاي داده شده در جدول زير است:
شماره

واكاااه

نااااوع

4

i

كُردي

پهلوي

فارسي

آغاز

ميان

پايان

آغاز

ميان

پايان

آغاز

ميان

پايان

ā

بلند

-

+

+

-

+

+

-

+

+

بلند

-

+

+

-

+

+

-

+

+

u

بلند

-

+

+

-

+

+

-

+

+

ō

بلند

-

+

+

-

-

-

-

+

+

بلند

-

+

+

-

-

-

-

+

+

1

a

كوتاه

-

+

+

-

+

-

-

+

+

2

o

كوتاه

-

+

-

-

+

+

-

+

-

3

e

كوتاه

-

+

-

-

+

+

-

+

-

1
8
1
1

ē
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نتیجه
توزيع واكهها در واژگان دو زبان كُردي و پهلوي برابار اسات .دو واكاة كوتااه  eو oدر پاياان
واژههاي زبان كُردي و پهلوي نميآيند ،در ناليكه اين دو واكه در پايان واژههاي زبان فارساي
معيار قرار ميگيرند.
مطابقت آوایی واژگان زبانهای کُردی سورانی ،فارسی معیار و پهلوی
واژگان ساه زباان ماورد مطالعاه در ايان پاژوهش از ديادگاههااي گونااگون قابال بررساي و
مطابقتاند؛ از جمله:
واژههاي مشترک در سه زبان؛
واژههاي مغاير در سه زبان؛
واژههاي مشترک در دو زبان و مغاير با زبان سوم؛
بررسي تفاوتهاي واجي در پهلوي و كُردي و فارسي و كُردي؛
تبديل همخوانها در واژگان زبانها؛
تبديل واكهها در واژگان زبانها؛
نلف همخوانها در واژگان زبانها.
آنچه دراين مجال بيشتر قابل تأمل است ،بررسي تفاوتهاي واجي و تبديل همخوانها و واكهها
در واژگان اين سه زبان است .به ذكر نمونههايي در اين نوزهها ميپردازيم:
 .3تفاوتهای واجی در واژههای پهلوی و کُردی
 .4-4با تغيير واكه
dēn

کُردی

معنا

پهلوی

din

dō

دين

du

دو(عدد)

darz

derz

درز

burz

barz

بلند

bun

ben

بن

jaw

jō

kunār

kanār

جو

kuštan

košten

كنار
كشتن
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kōr

kwēr

كور

mazgit

mezget

مسجد

 .4-1با تغيير همخوان
پهلوی

āb

کُردی

āw

معنا
آب

?anār

hanār

انار

?anjir

hanjir

āsyāb

āsyāw

انجير

bāč

bāj

rōč, rōz

rōž

brātar

brādar

dānā

zānā

دانا

wafer

bafer

ēvārak, ēbārag

ēwāra

برف

آسياب
باج
روز
برادر

غروب

 .4-8با تغيير همخوان و واكه
معنا

پهلوی
āhan

کُردی
āsen

āluh

halō

عقاب

beh

bay

nāfag

nāwek

به (ميوه)
ناف

puhl

perd

پل

آهن

 .4-1با نلف همخوان پهلوي در كُردي
پهلوی

کُردی

معنا

gāv, gāw

gā

giyāh

giyā

rōγn

rōn

روغن

suxr

sur

سرخ

juxt

jut

جفت

گاو
گياه
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 .4-1با تركيبي از نلف ،ابدال ،قلب و اضافة همخوان يا واكه در واژههاي دو زباان پهلاوي و
كُردي
پهلوی

کُردی

معنا

kullag

kolla

maxš

mēš

ملخ

jōyišn

jāwin

(u)šnūg

ažnō

)dāmāt(d

zāwā

داماد

jagar

jarg

جگر

مگ
جويدن
زانو

 .1تفاوتهای واجی در واژههای فارسی و کُردی
 .1-4با تغيير واكه
معنا

فارسی
por

کُردی
per

pošt

pešt

gipā

پشت

gipa

zur

zōr

گيپا

šir

šēr

پر

زور
شير(نيوان)

 .1-1با تغيير همخوان
فارسی

کُردی

tamām

tawāw

tār

tān

تار(تاروپود)

sabz

sawz

Zanjān

zangān

سبز

bām

bān

معنا
بام
تمام

زنجان

 .1-8با تغيير همخوان و واكه
فارسی
ruz

کُردی
rōž

Tābe

tāwa

tiz

tēž

معنی
روز
تابه
تيز
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Virān

wērān

zan

žen

ويران
زن

 .1-1با نلف همخوان و تغيير واكة فارسي در كُردي
فارسی

معنا

کُردی
pō

pud

پود

Xayr

xēr

Kabutar

kōter

كبوتر

gandom

ganem

Pahn

pān

گندم

خير

پهن

 .1-1با تركيبي از نلف ،ابدال ،قلب و اضافة همخوان يا واكه در واژههاي دو زباان فارساي و
كُردي
فارسی

کُردی

pušidan

pōšin

پوشيدن

Porsidan

persin

češm

čāw

پرسيدن

Dāmād

zāwā

Ātaš

معنا

āger

 .1تبدیل همخوان آغازی  / ? /به / h /
همخوان  / ? /در آغاز واژههاي پهلوي و فارسي كه پ

آتش

چشم
داماد

از آن يكي از واكههاي  / ā /ياا / a /

آمده باشد ،در زبان كُردي به طور غالب تبديل به همخوان  / h /ميشود.
فارسی

پهلوی

کُردی

معنا

?āluh

?āloh

halō

?āpurtan

?āvardan

hāwerden

?āmadan

?āmadan

hāten

?anār

?anār

hanār

انار

?angur

?angur

hangur

?aprēšōm

?abrišam

hawrēšem

انگور

 .9تبدیل همخوان  / b /به / w /

آله (عقاب)
آوردن
آمدن

ابريشم
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همخوان  / b /پ

از يكي از واكههاي  / ā /يا  / a /در واژههاي پهلاوي و فارساي ،در زباان

كُردي تبديل به همخوان  / w /ميشود.
پهلوی

فارسی

کُردی

tābag

tābe

tāwa

ābād

Ābād

āwā

آباد

kabk

Kabk

kaw

šab

Šab

šaw

كبك

tab

Tab

tāw

āb

āb

āw

معنا
آب
تابه

شب
تب

 .0تبدیل همخوان  / m /به / w /
همخوان  / m /پ

از واكة  / ā /در پارهاي از واژههاي پهلوي و فارسي به همخوان  / w /در

كُردي تبديل ميشود.
پهلوی

فارسی

کُردی
xāw

xām

Xām

dām

Dām

dāw

nām

Nām

nāw

gām

gām

hangāw

dāmād

dāmād

zāwā

معنا
خام
دام
نام
گام
داماد

 .9حذف همخوان پایانی / g /واژههای پهلوی ،در زبان فارسی و کُردی ،در صنورتیکنه
پس از واکه آمده باشد.
پهلوی

فارسی

کُردی

معنا

pardag

parde

parda

āšnāg

Āšenā

āšnā

پرده

ābig

ābi

āwi

āškārāg

āškārā

āškrā

āhug

āhu

āhu

nihānig

nahāni

nehēni

آشنا
آبي
آشكارا
آهو
نهاني
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 .8حذف همخنوان پاینانی  / h /واژههنای زبنان پهلنوی ،در زبنان فارسنی وکُنردی،در
صورتیکه پس از واکة مصدری  / i /آمده باشد.
پهلوی

فارسی

کُردی

jādugar-ih

jādugar-i

jādugar-i

tēz-ih

tiz-i

tēž-i / tiž-i

ābādān-ih

ābādān-i

āwadān-i

nēk-ih

nik-i

nēk-i

xwaš-ih

xoš-i

xwaš-i

معنا
جادوگري
تيزي
آباداني
نيكي
خوشي

 .7تبدیل واکة بلند  /ō /به / u /

واكة بلند  / ō /پهلوي و كُردي ،در واژههاي معادل فارسي ،به واكة بلند  / u /تبديل ميشود.
فارسی

پهلوی

کُردی
bōr

bōr

Bur

Zōr

zur

zōr

Drō

Doruγ

drō

Dōst

Dust

dōst

Gōšt

Gušt

gōšt

معنا
بور
زور
دروغ
دوست
گوشت

 .6تبدیل واکة بلند  / ē /به / i /

واكة بلند /ē /پهلوي و كُردي ،در واژههاي معادل فارسي ،به واكة بلند  / i /تبديل ميشود.
معنا

پهلوی
šēr

فارسی
Šir

کُردی
šēr

dēw

Div

Dēw

dēr

ديو

Dir

Dēr

pēš

piš

دير

Pēš

wēšag

biše

پيش

Bēša

بيشه

شير(نيوان)

نتیجه
از مطابقت و مقايسة آوايي و واژگاني زبانهاي كُردي ،فارسي و پهلوي ،طبق آنچه در اين
پژوهش اجمالي صورت گرفته است ،اين نظريه ناصل ميشود كه زبان كُردي امروز ،بازمانده
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و تطورّيافتة زبان مادي باستان -يكي از شاخههاي معتبر غربي زبان آريايي -به استناد
مشاركتهاي برجسته و چشمگير آوايي و واژگاني با زبان پهلوي است كه موازي با آن ،در طول
تاريخ استمرار داشته و به امروز رسيده است .از سويي ديگر ،در مقايسه با زبان فارسي امروز،
ديرينهتر بودن زبان كُردي ،قوت ميگيرد و زمان تكوين آن را به زبان پهلوي نزديكتر
مينماياند .اين مقايسه در هرنال همخانواده بودن اين زبانها و نشئتگرفتن آنها را از
آبشخوري واند-كه آن هم زبان آريايي است -ثابت ميكند.
پینوشتها

1. Consonants
2. Manner of articutation
3. Plosive
4. Fricative
5. Affricate
6. Nasal
7. Lateral
8. Trrill/ flapped
9. Liquid/ frictionless
10. Liquid/ frictionless
11.Vowels

منابع
ادموندز ،سيسيلجي؛ کُردها ،تُرکها ،عربها؛ ترجمة ابراهيم يونسي؛ تهران :روزبهان.4812 ،
بهار ،محمدتقي؛ سبكشناسی؛ ج ،4چ ،8تهران :پرستو.4816 ،
دياكونوف ،ا.م؛ تاریخ ماد؛ ترجمة كريمكشاورز؛ چ ،1تهران :علمي و فرهنگي.4822،
رُخزادي ،علي؛ آواشناسی و دستور زبان کُردی؛ تهران :ترفند.4826 ،
فرهوشي ،بهرام؛ فرهنگ زبان پهلوی؛ چ ،8تهران :دانشگاه تهران.4813 ،
مكنزي ،د.ن؛ فرهنگ کوچك زبان پهلوی؛ ترجمة مهشيد ميرفخرايي؛ چ ،1تهران :پژوهشگاه علوم
انساني.4826 ،
ناتلخانلري،پرويز؛ تاریخ زبان فارسی؛ ج ،4چ ،1تهران :بنياد فرهنگ ايران.4816 ،
اااااااااااااااا ؛ ااااااااااااااا ؛ چ ،8تهران :نشرنو.4811 ،
نيكيتين ،واسيلي؛ کُرد و کُردستان؛ ترجمة محمد قاضي؛ تهران :نيلوفر.4811 ،
Nyberg, H.S; Amanual of Pahlavi . Otto Harrassowitz; Wisbaden: 1974.

بررسی ترجمة انگلیسی داستان بیژن و منیژة شاهنامه
دکتر هاله زرگرزاده



مقدمه
چه موضوعاتي در شاهنامه 4مطرح شده است كه توانسته تا اين ند توجه محققان را باه خاود
جلب كند؟ چرا از قرنها پيش مترجمان به ترجمة اين اثر همت گماشته و آن را به بيش از سي
زبان ،از جمله عربي ،فرانسه ،روسي ،انگليسي و غيره برگرداندهاند؟ چرا اين اثر چندين بار باه
زبان انگليسي ترجمه شده است؟ در پاسخ بايد گفت اين اثر گرانبها داستانهاي فراواني دارد كه
هر كدام به گونهاي مضاامين اسااطيري ،نماساي ،آييناي ،اجتمااعي و اخالقاي را باه تصاوير
كشيدهاند.
هنگامي كه سخن از فرايند ترجمه به ميان ميآيد ،بايد اعتراف كرد كه كااري با

ساخت

است و مترجم خوب مكلف است مسائلي را مطمحنظر قرار دهد .وي بايد دربارة زبانهاي مبدأ
و مقصد و موضوع متن اصلي اطالعاتي جامع داشته باشد .در ايان مياان ،ترجماة متاون ادباي
پيچيدگي خاص خود را دارد و كاري است ب

دشوار .از ميان انواع مختلف ترجمههاي ادبي،

شعر -به سبب ماهيت خاص خود -دشوارترين ژانر ادبي در ترجمه به شمار ميآيد ،به طاوري
كه نتي برخي معتقد هستند ،نبايد شعر را ترجمه كرد؛ 1ولي با اين نال افاراد زياادي قادم در
اين وادي نهاده و كارهاي ارزشمندي را از خود به جا گلاشتهاند.
 استاديار گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه اروميه
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از آنجا كه شاهنامه چندين ترجمة انگليسي دارد؛ للا پ

از بررسي اجمالي تعدادي از ايان

ترجمهها ،به يك ترجمه بسنده شد تا ببينيم آن مترجم تا چه اندازه در گزارش خود موفق بوده
است .براي اين بررسي ،از ميان چاپهاي مختلف شاهنامه :شاااهنامة ترنر ماكان 8،تصحيح ژول
مول 1و چاپ مسكو 1،چاپ مسكو انتخاب شده است؛ زيرا اين چااپ جديادتر و معتاابرتر از
چاپهاي ديگر است .البته دكتر جالل خالقاي مطلق ،بزرگتارين ماتنشناااس شااااهنامه ،هام
پ

از سي سال كوشاش ،در سالااهاي اخير شاهنامه را تصحيح كردهاناد؛ ولاي چاون چااپ

ايشان در دسترس نبود ،به چاااپ مسااااكو اكتفاا شاد .بااارخي از مترجماااان انگليااسي،
شااهنامه را به نثر برگرداناادهاند ،از جمله روبن لوي1؛ بعضي به نظم ،از جمله ا .اي .وارنر 2و
شماري نيز به نظم و نثر بسان جيمز اتكينسون 3و ديك ديوي  6.در اين ميان تحقيق ناضر بار
ترجمة وارنر استوار است؛ زيرا اتكينسون داستان را خالصهوار به نثر برگردانده و فقاط بعضاي
ابيات را به نظم ترجمه كرده است .وي ابيات منظوم را در داخل ] [ قارار داده ،قافياه را در
چند مورد رعايت كرده و در بعضي جاها از لغات و كلمات ادبي و قديمي استفاده كرده اسات.
گزارش روبن لوي هم ويژگيهاي خاصي دارد .وي ابيات زيادي را نلف كرده است

46

و پا

از نلف ،خالصة نوادک آنها را به صورت يك يا چند پاراگراف در داخال ] [ توضايح داده
است .در بعضي جاها هم چند سطر به داستان افزوده است؛ ولي چنين دخال و تصارفهايي در
متن اصلي ،در امر ترجمه پليرفتني نيست .به اين ترتيب هيچ كدام از اين مترجمان نتوانستهاند
رسالت خود را در مقام مترجمي موفق انجام دهند .از اين روي داستان بيژن و منيژه باا ترجماة
وارنر مطابقت داده ميشود.
در بررسي مقايسهاي اين داستان 44با ترجمهاش ،چندين موضوع در نظر گرفته شده اسات
كه از آن جمله ميتوان به اين موارد اشاره كرد :آيا ترجمه لفظ به لفظ بوده يا مفهومي؟ آيا وي
نسبت به متن اصلي وفادار بوده است يا نه؟ آيا مترجم توانسته است صناعات ادبي متن اصالي
را در ترجمة خود رعايت كند يا نه؟ آيا قافيه كه در شعر فارسي ،به وياژه در ايان اثار باه كاار
گرفته شده ،در ترجمه رعايت شده است يا نه؟ آيا متارجم تماام ابياات را بايكام و كاسات
ترجمه كرده يا در بعضي جاها يك يا چند بيت را نلف يا اضافه كرده اسات؟ آياا متارجم از
لغات ادبي استفاده كرده است؟ آيا اين لغات ،قديمي هستند يا امروزي؟ آيا زبان كهن شااهنامه
مورد توجه مترجم بوده است يا نه؟ آيا وي در گزارش خود سهوياتي هم داشته است يا خير؟
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آیا ترجمه واژه به واژه بوده یا مترجم فقط در پی بیان مفهوم متن بوده است؟
در بيشتر موارد ،ترجمة ايشان لفظ به لفظ است و در بعضاي ماوارد مفهاومي .چناين باه نظار
ميرسد كه در ترجمههاي تحتاللفظي مترجم نميتاواند منظور متن اصلي را به درستي منتقال
كند و در اين كار دچار مشكل ميشود .در گزارش وارنر هم موارد زيادي به چشام مايخاورد
كه تحتاللفظي ترجمه شده اند و در نتيجه به گمان نگارناده اشاتباه؛ ولاي پا

از رجاوع باه

فرهنگهاي مختلف نتايج خالف انتظاري به دست آمد و معلوم شد كه تعدادي از ترجماههااي
بهظاهر تحتاللفظي ،كامالً صحيح هستند.
نااه آواي ماارغ و نااه هااراي دد

زماناه زبان بستاااه از نيااااك و باد
()48 2 1

The birds refrained from song, the beasts were still,
)The world's lips closed alike for good or evil. (13

در ابياات آغازين ،فردوسااي از آرامش و سكوت شباانهاي كه بر همه جاا ساايه افكناده،
ساخن ميراند .بادين سان وي زمانه را همانند فردي در نظر ميگيرد كه زبانش را از ناايك و
بد بساته است .همه جا آرام است و ساكت .وارنر هم به تبع فردوسي و با به كارگيري صنعت
تشخيص 41بيت را واژه به واژه برگردانده است .گرچه اين ترجمه تحتاللفظي اسات ،منظاور
فردوسي را ميرساند.
چو گارگين چناين گفات بياژن جاوان

باااجاوشيااادش آن گاااوهر پهاااالوان
()421 42 1

In this wise spake Gurgin. Byzhan was young,
)And all the paladin was stirred in him. (172

منظور از مصراع دوم ايان اسات كاه جوهاار جاواني و برتاااريجاويي بياژن تحرياك شاد
(ماوسااوي .)448-441 :4821 ،منظور وارنر هم همين است.
كشيدش دوان تاا بادان چاهساار

دو ديااااده پر از خون و رخ جويااابار
()181 88/1

He hustled her forth to the pit,
)Her eyes wept tears of blood; her cheeks were like the spring.(432

منيژه را با دلي خوناين و رخي اشك آلاود تا سر چاه بيژن مايكشانااند .در اينجاا فردوسااي
مجاازاً از لغت «جويبار» استافاده كرده تا شدت درد و غصة دل منيژه را بيان كند .وارنر نيز باا
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عاابارت« »her cheeks like springتصوير اشكآلودي را از چهرة منيژه به خواننده نشاان
ميدهد .به بيان ديگر ،منيژه چنان گريه كرده بود كه از هر چشمش جويباري روان شده بود.
كسي كاه از گزافاه ساخن رانادا

درخاااات باااااال را بجاانبانااااادا
()111 18 1

And, since one acting on an idle rumor
)Will shake the fruit down from the tree of bale. (255
درخت بال يا «« ، »tree of baleدرختي است كه ميوة آن بالست و اگر تكانش دهناد ،باال از

آن ميريزد» (هماان .)411،در اينجا هم ترجمه واژه به واژه است؛ ولاي باا ايان ناال باه طاور
صحيح معناي متن فارسي را در بردارد .عبارت «»to shake the fruit down from the tree
به معناي «برداشتن محصول» است و چون در اينجا درخت ،درخت بال است ،ميوة آن هم «درد
و غصه» است.
چو تو ك

سبكسار خسرو مبااد

چو باشاد ،دهاد پادشااهي باه باااد
()4161 23/1

Be never king as light of wit as thou,
)Or he will give his kingdom to the winds. (1204

اگر فردي همانند تو نكمراني كند ،پادشاهياش را به باد فنا خواهاد داد .ترجماة مصاراع دوم
كامالً تحتاللفظي است؛ ولي در همين قالب وارنر توانسته ،منظور شااعر را باه طاور صاحيح
بيان كند.
چو چشمم به روي تو آيد ز شرم

بپااليااااام از ديااادگان آب گااارم
()113 81 1

)(468

;All ashamed am I to look thee in the face
I too am pouring the hot blood from mine eyes.

ممكن است چنين تصور شود كه اين بيت مربوط به سهويات مترجم است؛ زيرا اصطالح
« »hot bloodدر زبان انگليسي درست نيست و خوانندگان انگليسيزبان نميتوانند منظور
مترجم را خوب متوجه شوند .به جاي اين اصطالح در زبان انگليسي« »hot-bloodedبه كار
ميرود كه به معناي عصباني ،جوشي ،پرشور ،پرنرارت و  ...است .شايد بهتر بود در اين بيت
به جاي « »tears« ،»hot bloodيا « »hot tearsرا مينوشت؛ زيرا «آب گرم» به معناي اشك
است نه خون گرم .پ

از مرور ابيات پيشين و پسين ،چنين استنباط ميشود كه وارنر فقط به
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قراين موجود در محور عرضي اكتفا نكرده ،بلكه قراين موجود در محور طولي ابيات را هم
هنگام ترجمه در نظر گرفته است؛ زيرا دو بيت پيشتر:
پااليره باادين راه چااون آماادي

كه با دياادگان پاار ز خاون آمادي
()111 81 1

اشاره به ديدگان پر از خون شده است .وي در ترجمة بيت  113بيتهاي پيشين را هم در نظر
گرفته كه اين امر نكتة مثبتي در ترجمة وي به نساب ميآيد.
چو در پيش كيخسرو آماد زماين

ببوساايد و باار شاااه كاارد آفاارين
()111 16 1

Having reached Khusrau
)He kissed the ground and offered reverence. (552

چنين به نظر ميرسد كه « » to Kiss the groundاصطالني كامالً تحتاللفظاي اسات.
شايد خود انگليسيزبانها هم در اين ماورد خااص دچاار اشاتباه شاوند( 48ممكان اسات ايان
اصطالح در متون قديمي يافت شود).
مگر بار تاو بخشاايش آرد پاادر

بجوشدش خاون و بساوزد جاااگر
()632 11 1

)(987

He maybe pitiful,
;His blood may stir, his liver burn

«جوشيدن خون» كنايه از تحريك شدن مهر خويشاوندي و پيوند خوني است و «سوختن
جگر» كنايه از ترنم كردن (همان .)434 ،ظاهراً اين ترجمة تحتاللفظي اشتباه است؛ ولي پ
از مراجعه به جلد هشتم  The Oxford English Dictionaryمعلوم شد كه يكي از معاني
« »seat of love«41،»liverاست .به جرئت ميتوان گفت كه خود انگليسيزبانها نيز بايد به
فرهنگ رجوع كنند تا بتوانند معناي قديمي و دور از ذهن « »liverرا پيدا كنند.
آیا مترجم توانسته است صناعات ادبی متن اصلی را در ترجمة خود رعایت کند یا خیر؟
تعداد ابيات محلوف يا اضافي در ترجمة وارنر بسيار محدود است .اين امر نقطة قوت ديگري
در ترجمة او محسوب ميشود و مبين تعهد و وفاداري او به متن اصلي است .وارنر صناعات
ادبي متن را به خوبي متوجه شااده ،سعي كرده ،آنها را در ترجمهاش رعايت كند .در مواردي
كه در متن اصلي تشبيه وجااود دارد ،در ترجااامه نيز به آن اشاره شده است .در بعضي
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ابيات هم به جاي تشباايه ،در ترجمه صنعت استعاره به كار رفته اساات .تجان

آوايي 41در

آغاز كلمات هم مورد توجه وارنر قرار گرفته است .در بعضي ابيات فردوسي از صنعت
اغراق 41بهره برده كه مترجم هم به تبع وي اين صنعت را در ترجمهاش اعمال كرده است.
به خورشياد بر خون چاكاند ازوي

كه رساتم هماي سرفشااند ازوي

()831 84 1
For Rustam scattereth heads therewith
)And spurteth blood upon the sun. (386

پيران ويسه از افراسياب ميخواهد كه از گلشاته درس عبارت گرفتاه ،دسات از كشاتن بياژن
بردارد؛ زيرا اين كار باعث خشم رستم شده ،عواقب ناگواري بارايش خواهاد داشات .از ايان
روي از رستم42،پهلوان دلير ايران ،ياد ميكند و ميگويد كه اگر بار ديگر خشم او را بيفاروزي،
بيشك جنگ و خونريزي بر پا ميشود؛ للا فردوسي در نشان دادن شدت خشم رساتم مبالغاه
ميكند .عبارت «به خورشيد بر خون چكاندن» مبالغه در شدت خونريزي و كشتار است (همان،

 .)481همانطوركه مشاهده ميشود ،وارنر هم در ترجمة خود ايان صانعت را آورده تاا بتواناد
منظور فردوسي را به طور دقيق به خوانندة انگليسيزبان منتقل كند.
با اه نيااازه باپوشاااااد رخ آفتااااب

گشاان لشااگري سااازد افراسااياب

()4411 21 1
Because Afrasiyab will gather him a mighty host,
)Whose spears will veil the sun. (1152

باز هم اغراق فردوسي در توصيف لشكر افراسياب مشاهده ميشود .در مصراع دوم «باه نيازه
بپوشد رخ آفتاب» اشاره دارد بر فراواني نيزه هاي برافراشته كه جلوي آفتاب را خواهند گرفات
(همان .)433 ،همانطور كه مالنظه ميشود ،وارنر هام ايان موضاوع را باا آوردن عباارت « a
 »mighty hostمبالغهآميز وصف كرده است.
شده تيره اناادر ساااراي درناگ

ميان كرده باريك و دل كارده تناگ

ز تاجش ساه بهاره شاده الژورد

ساااپرده هوا را باه زنااگار و گارد
()1-8 1 1

Much brightness lost by sojourning below,
Her waist was shrunk, her heart was full of woe.
;Her crown was well nigh lapis lazuli
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)Through rust and dust she journeyed through the sky. (3-4

ابتداي داستان در وصف ماه و تاريكي شب است .در اين ابيات شاعر با استفاده از صنعت
تشخيص ،ماه را همانند فردي با ويژگيهاي انساني فرض كرده است؛ انساني كه تاج بر سر
نهاده ،ميان باريك كرده و دلتنگ شده است .همان طور كه مالنظه ميشود ،قافية دروني 43هم
در بيت چهارم ترجمة وارنر در لغات « »rust and dustلحاظ شده است.
ز دشااامن بترساااد سبكسااار باااود

كسي را كجا چون تاو كهتار باود

()468 41 1
The lord that hath such lieges as thou art
)Would be a fool to fear a foe. (103

صداي  fدر  fool, fear, foeتجان

آوايي در آغاز كلمات 46ايجاد كرده است .در بيت

فارسي هم صداي «ک» در «كسي ،كجا ،كهتر ،سبكسر» تكرار شده كه نالت موسيقايي به اثر
ميدهد.
وقتي بيژن با شجاعت و دليري يكتنه به جنگ گرازان ميرود و آنها را جملگي از بين
از بازگشت نزد شاه،

ميبرد ،نسادت گرگين ميالد برانگيخته ميشود و ميداند كه بيژن پ

مورد توجه و عنايت وي قرار خواهد گرفت و او مورد نكوهش؛ زيرا او در نبرد گرازان يار
بيژن نشده بود.
باادلش اناادر آمااد ازان كااار درد

ز باد ناماااي خاويش ترسايد مارد

دلااااش را بپيچيااااد آهرمنااااا

باااد انااداختن كااارد بااا باياااژنا
()486-483 41 1

للا با نقشهاي پليد« ،بيژن جوان و خودكامه را به مرغزاري در آن سوي مرز كه منيژه دختر
افراسياب با گروهي از كنيزكان رامشگر در آن مجل

بزمي آراسته بود ،به كامااجويي رهنمون

شد و بدين تدبااير دامي فرا راه وي گسترد»( .پورداود)481-484 :4818 ،

منيااژه كجااا دخاات افراسااياب

درفشااان كنااد باااغ چااون آفتاااب
()412 41 1

Manijeh, daughter of Afrasiyab,
)Will make that garden radiant as the sun.(167

به چشم فردوسي ،منيژه در زيبايي و تابناكي بسان آفتاب است .وارنر هم منيژه را چنين وصف
ميكند.
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پ

از به دام افتادن بيژن در چنگال افراسياب ،رستم به دستور كيخسرو عازم توران زمين

ميشود تا خبري از بيژن يافته ،او را از دام برهاند .رستم كه به كمك منيژه از جايگاه بيژن
مطلع شده بود ،تصميم ميگيرد شبانه سراغ بيژن رفته ،او را نجات دهد .بدين منظور از منيژه
ميخواهد:
ز بيشااه فااراز آر هياازم بااه روز

شااب آيااد يكااي آتاااشي برفااروز
()4618 16 1

مرا گفت چاون تياره گاردد هاوا

شب از چناگ خورشايد ياباد رهاا
()4614 16 1

آتشي تابان بيفروزد كه روشنايي اين آتش شب را همچون روز تابان كند:
بااه كااردار كااوه آتشااي برفااروز

كه سنگ و سر كوه گاردد چاو روز
()4611 16 1

Set thou a fire, as 'twere a mount, ablaze,
And make it bright as day about the pit.
)(1052

در اينجا صنعت اغراق و تشبيه در هر دو نمونة فارسي و انگليسي مشهود است .شاعر تابناكي
و نورانيت آتش را به روشنايي روز تشبيه كرده است.
آیا قافیه که در شعر فارسی و در این اثر به کار گرفته شده ،در ترجمه رعایت شده است
یا خیر؟
قافيه در شعر فارسي ،به ويژه در زمان فردوسي از اهميت بسزايي برخوردار بود و به شدت
مورد توجه شعرا قرار ميگرفت .شاهنامه شامل شصت هزار بيت نغز و دلنشين است كه
همگي قافيهدار هستند و اين مسئله خود مبين مهارت سخنسراي بزرگ طوس است .داستان
بيژن و منيژه هم شامل  4841بيت مقفا است .وارنر اين ويژگي را بيشتر در ابيات آغازين
رعايت كرده است.
دگرگوناااه آرايشاااي كااارد مااااه

بسااايچ گااالر كااارد بااار پيشاااگاه
( )1 1 1

سااپهر اناادر آن چااادر قيرگااون

تو گفتي شدستي به خواب انادرون
()44 1 1
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The moon, appearing in her new array
)In readiness to take her throneward way. (2
hou wouldst have said:
)“Earth sleepeth with a pitch like robe o'erspread.” (11

آیا مترجم تمام ابیات را بیکم و کاست ترجمه کرده یا در بعضی جاها یك یا چند بیت را
حذف یا اضافه کرده است؟
وارنر ،بر خالف بعضي مترجمان ،به خود اجازه نداده است كه در متن اصلي دخالت كرده،
ابيات را كم و زياد كند؛ البته در مواردي به جاي يك بيت به ترجمة يك مصراع بسنده كرده
است .گاهي نيز كل مصراع را فقط با يك واژه جايگزين كرده يا دو بيت را با هم ترجمه كرده
است.
ببخشااود پيااران ويسااه بااروي

ز مژگان سرشاكش فروشاد باروي
()814 16 1

)Piran had pity on him and weeping. (361

به عنوان مثال ،در مصراع دوم اين بيت ،سرشك به معناي «اشك چشم يا آب چشم» است كه
وارنر كل مصراع را در قالب واژة « »weepingبيان كرده است.
گااراز آمااد اكنااون فاازون از شاامار

گرفاات آن همااه بيشااه و مرغاازار

به دندان چو پيالن به تن همچو كوه

وزيشااان شااده شااهر ارمااان سااتوه
()26-16 44-46 1

Because wild boars in numbers numberless,
)(69
With tusks like elephants', and big as hills,
Have seized on all those woods and meads, and put the country of Iran in
)consternation. (70

مصراع دوم بيت  16همراه با بيت بعدي نوشته شده است.
آیا مترجم از لغات ادبی استفاده کرده است و آیا این لغات قدیمی هستند یا امروزی؟
شاهنامه اثري است كه سالها پيش سروده شده است و زبان و كالم خاص عصار خاود را دارد؛
للا مترجم دقيق و ريزبين بايد اين نكته را مطمحنظر قرار داده ،در انتخااب لغاات دقات كاافي
داشته باشد.
Quaff thou thy wine from this volume's store
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)I will read out to thee a tale of yore.(30
We come for succor from a distant land,
)Khan-i-Irman, between this and Turan (61
مطالعة ترجمة وارنر نشان ميدهد كه وي زبان خاص و متناسبي را براي متن خود برگزيده
است كه اين امر خود مبين دقت عمل اوست .در ابيات ذكر شاده از ترجماه ،لغاات yore,
 succour, quaffادبي هستند .همچنين  hast, thee, thy, thouاز لغات قديمي محساوب
ميشوند و كاربرد امروزي ندارند.
آیا وارنر در ترجمة خود سهویاتی دارد یا خیر؟
گرچه وارنر در ترجمة خود سعي كرده ،دقت عمل داشته باشد ،در مواردي هم دچار سهو شده
است.
تاااويي پهلاااوان كياااان جهاااان

نهاااان آشاااكار آشاااكارت نهاااان
()222 11 1

Thou art the paladin of this world’s Kaians,
)Who readest others but art read of none, (777
در اينجا منظور فردوسي از مصراع دوم اين است كه ظاهر و باطن تاو يكاي اسات (موساوي،
)412 :4821؛ ولي وارنر منظور فردوسي را صحيح منتقل نكرده است .از ترجماة وارنار چناين
استنباط ميشود كه نهان ديگران بر رستم آشكار ،ولي شخصيت خود رستم بر ديگران پوشايده
است .در اين مورد نگارنده پيشنهاد ديگري دارد:
Thou art the paladin of this world,
)Thine inward unveileth thine outward.(777
همه دشت ازو شد چو چشام خاروس
چو دانست گرگين كه آمد عروس
()422 42 1
)(177

On hearing that that marriageable maid had come,
And decked the whole waste like the eye of chanticleer.

«چشم خروس» كنايه از نهايت آراستگي و زيبايي است (شامبياتي .)431 :4821،شااعر در اينجاا
زيبايي دشت را به چشم خروس تشبيه كرده و وارنر هم اين بيت را تحتاللفظي ترجمه كرده
است .وي براي اينكه مفهوم كنايي «چشام خاروس» را برسااند ،لغات « »deckرا باه معنااي
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«آراستن» به كار برده است؛ ولي شايسته بود كه در پاورقي توضيحي در مورد ايان كناياه آورده
ميشد؛ زيرا بعضي از كنايهها و اصطالنات ،ريشة فرهنگي دارند و فقاط مخاتص ياك زباان،
ملت و ادبيات هستند .گفتني است وارنر ايان لغات را باا دقات انتخااب كارده اسات؛ زيارا
16 chanticleerلغت ادبي است.
بفاارمااودمي تااا ساارت را ز تاان

بكنااادي باااه كاااردار مااارغ اهااارمن
()111 14 1

)I would bid Ahriman pluck off thy head, as 'twere a birds. (566

در اين بيت« ،اهرمن» كنايه از جالد است (موسوي )416 :4821 ،و وارنر هم هماين لغات را در
ترجمهاش آوردهاست؛ ولي اين لغت شايد لغت ناآشنايي در فرهنگ معاصر زبان انگليسي باشد
و به رانتي هم در فرهنگهاي لغات زبان انگليسي پيدا نشود و اگر هم در فرهنگهاي مفصال و
تخصصي يافت شود ،به معناي «روح پليد در ملهب زرتشات» 14اسات و باه معنااي «جاالد»
نيست؛ للا بهتر بود توضيحي در مورد اين لغت داده ميشد.
بنه پيشم و بااازم را سااااز كان

به چناااگ آر چناااگ و مي آغاز كان
()46 2 1

Set it in front of me, then spread the board,
)Take up the harp, and let the wine be poured. (19

در اين بيت جناس 11وجود دارد« :چنگِ نخست به معناي ساز زهي معروف و چنگ دوم پنجه
يا دست است .بر اساس اين ،مصراع دوم به اين معنا است :پنجه بر چنگ بزن و بنواز( ».همان،
 )31وارنر نتوانسته است اين صنعت را در ترجمه محقق كند .در چند مورد ديگر هام جناساها
رعايت نشدهاند؛ البته بايد قبول كرد كه انتقال تماام آراياههااي ادباي در ترجماه كااري اسات
ناممكن.
نتیجه
ترجمه ،پل ارتباطي ميان دو ملت ،دو فرهنگ و دو زبان است و ايجاد چناين پلاي مناوط باه
ميزان علم ،دانش و توانايي مترجم است .بر مبناي اين گزارش ،در نقد و بررسي ترجمة وارنار
ميتوان به نكات قابل توجهي اشاره كرد .مطالعة ترجمة وارنر مبين تسلط نسبتاً خاوب وي باه
هر دو زبان است .او معناي بيشتر ابيات و كنايهها را درست متوجه شاده و باا توجاه باه زباان
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كهن شاهنامه ،از كلمات ادبي و قديمي استفاده كرده است و تمام سعي و تالش خود را به كار
گرفته است تا به متن اصلي وفادار بماند .وي آرايههاي ادباي را در ناد امكاان رعايات كارده
است و در مواردي هم كه رعايت نشده ،دليل آن ،عادم تواناايي او نباوده اسات؛ زيارا بعضاي
اوقات نميتوان معادالت مشابهي ميان دو زبان پيدا كرد .نكتة چشمگيري كه در ترجماة وارنار
ديده ميشود ،برخي ترجمههاي تحتاللفظي اسات كاه هام در زباان فارساي و هام در زباان
انگليسي معناي يكساني دارند؛ البته تعداد معدودي از اين ترجمهها درست نيستند .در ماواردي
هم وارنر از تعابير بسيار قديمي و دور از ذهن استفاده كرده است كه در انگليسي روزمره اصالً
كاربرد ندارند و خوانندة معاصر نتماً بايد به فرهنگهاي مفصل رجوع كند تا بتواناد معنااي آن
اصطالنات را دريابد .در اين گونه موارد شايد بهتر بود بعضاي را در پااورقي باه طاور كامال
توضيح ميداد تا خواننده به رانتي از مفهوم دقيق آن مطلع ميشد .ممكن است ايان ساؤال در
ذهن خوانندگان ايجاد شود كه وارنر چه هدفي از ترجمهاش داشات؟ آياا وي هنگاام ترجماه
قشر خاصي را در نظر داشت يا منظورش عموم خوانندگان بود؟ در پاسخ باه ايان ساؤال باياد
گفت كه بعيد به نظر ميرسد (و دور از انصاف است كاه بگاوييم) فاردي مثال وارنار پا

از

بيست سال تالش و زنمت ،اثري از خود به جا گلارد كه فقط براي خوانندگان متخصاص و
اهل فن قابل استفاده باشد.
در نهايت ميتوان گفت وارنر مترجم توانا و قابلي است كه اقادام باه ترجماة چناين اثار
سترگي كرده است؛ كاري كه شايد افراد زيادي آن را برگزيده بودند؛ ولي به علت نجام زيااد
آن در ميانة راه از ادامة آن باز ماندهاند.
پینوشتها
 .4نكتة قابل توجه در باب عنوان شاهنامه ) (Book of Kingsاينكه :ممكن است بعضي گمان كنند
كه شاهنامه ،نامة شاهان است؛ ولي «شاهنامه نامة شاهان نيست و در سامان ارزشهاي شاهنامه ،شاهي
جايي نميتواند داشت .اگر دهگان دانا ،آزاد مرد طوس شاهي را ميستايد نه به پاس شاهي اوست؛ به
پاس ارزشهايي است واال كه استاد در او سراغ كرده است .نمونهاي برجسته از شاهان نيك و فرهمند در
شاهنامه كيخسرو است ( ».كزازي)21 :4826،
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 .1رابرت فراست ،شاعر امريكايي ،در باب ترجمة شعر معتقد است« :آنچه در ترجمة شعر ترجمه نشده
باقي ميماند ،خود شعر است( ».مترجم)12:4826 ،
 .8نخستين دورة كامل شاهنامه را -كه براساس چندين نسااخة موجاود در هاااند مقابلاه و تااادوين
شاده -ترنر ماكان ) (Turner Macanاناگليسي در سال  4316در چهار جلد در كلكته منتشار كارد
(ريااني.)11-1 :4828 ،
 . 1چاپ عالي و ممتاز ژول مول ) (Jules Mohlبا ترجمة فرانسوي در هفت مجلد به مدت چهل
سال از  4383تا  4323در پاري

منتشر شد (همانجا).

 . 1يك دورة نه جلدي از شاهنامه كه در سالهاي  4624-4616از طرف انيستيتو خاورشناسي آكادمي
علوم شوروي در مسكو به چاپ رسيد و جلدهاي اول و دوم آن با تجديدنظر اساسي در تهران انتشار
يافت (همان .)11 ،ابوالفضل خطيبي محاسان و معاياب شاهانامه «چاپ مسكو» را در مجلة باينالمللي
مطالعات اياراني شرح داده است .در آنجا گفته شده است كه «از محاسن بارز اين تصحيح آن است كه
نخستين بار كهنترين و معتبرترين دستنوي

كامل شاهنامه-كه در موزة بريتانيا در لندن مورخ  121ق.

نگهداري ميشود -اساس تصحيح قرارگرفته است  ....اما يكي از مهمترين معايب چاپ مسكو نيز به
چگونگي استفادة دانشمندان شوروي از همين دستنوي

مربوط ميشود( ».خطيبي)18 :4838 ،

 . 1ترجمة روبن لوي ) (Reuben Levyدر سال  4612به چاپ رسيد (.)Classe,2000,p.1058
 .2ترجمة منظوم و كامل شاهنامه به زبان انگليسي در فاصله سالهاي  4611 -4661به دست دو برادر
به نامهاي آرتور جورج وارنر) (Arthur George Warnerو ادموند وارنر )(Edmond Warner
انجام گرفته است (همانجا).
براي انجام دادن اين تحقيق از نرمافزار شاهنامه استفاده شده است؛ زيرا ترجمة وارنر به صورت

مكتوب در دسترس نگارنده نبود .البته ابراهيم پورداوود در كتاب بیژن و منیژه از شاهنامه فردوسی
 268بيت از اين داستان را همراه با ترجمة انگليسي آرتور ادموند وارنر آورده است؛ ولي اين تعداد بيت
فقط نصف ابيات داستان را شامل ميشود و نميتواند منبع كافي براي انجام اين تحقيق باشد.
 .3جيمز اتكينسون ) (James Atkinsonداستان «سهراب» را در سال  4341به انگليسي ترجمه كرد
وپ

از موفقيت در اين كار ،در سال  4381ترجمة كل شاهنامه را –البته به صورت خالصه– به چاپ

رساند (همانجا).
 .6طي ملاكرات كتبي با ديك ديوي

( ،)Dick Davisوي اذعان داشت كه ندود  31درصد از

شاهنامه را ترجمه كرده است .ترجمة ايشان كه در سال  1666در سه مجلد به چاپ رسيد ،شامل
داستانهاي مهم شاهنامه است .براي اطالعات بيشتر در اين زمينه ر .ک>www.mage.com< :
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از مترجمان ديگر شاهنامه ميتاوان هلن زيمرن ) (Helen Zimmernرا نام برد؛ البته اين مترجم
ندوداً نيمي از شاهنامه را به نثر ترجمه كرده است .ترجمة وي در سايت
> <http://classics.mit.edu/Ferdowsi/kings.htmlقابل دسترسي است .براي داستان بيژن و
منيژه هم ر .ک:
<>http://classics.mit.edu/Ferdowsi/kings.13.byzunmanijeh.html.
><The Shahnama of http://www.greatworkspreserved.com/shahnama
 .46از آن جمله ميتوان به ابيات - 146 ،116 - 111 ،414 - 484 ،448 - 466 ،461 - 31 ،31 - 81
 4411 - 4661 ،4623 - 616 ،661 - 366 ،313و غيره اشاره كرد.
« .44انتمال ميتوان داد اولين داستاني كه فردوسااي به نظم در آورده ،داستان باايژن و منيژه بااوده
است .اين داستان ظاهراً قصة مستقلي است ،مجزا و جدا از خداينامه يا تاريخ داستاني شاهان ايران».
(آريا )1:4826 ،اين داستان «اپيزودي است در نماسة ملي ايران . ...رخدادهاي اين داستان مربوط به
روزگار پادشاهي كيخسرو و دوران كينخواهي از قاتالن سياوش است .بيژن و منيژه نماسهاي است كه
نقش اسطوره در آن كمرنگ است .در اين داستان ،نماسه ،ماجراي عاشااقانه ميآفريند كه خود سبب
ايجاد صحنههاي نماسي تازهاي ميشود و در نهايت پيروزي بزرگ ديگري را بر دشمنان پادشاهي
ايران پديااد مايآورد( ».موسوي)3 :4821 ،
12. Persoinfication/ prosopopeia
 .48كما اينكه چنين هم شد .طي بحثهاي كتبي و شفاهي با انگليسيزبانها در خارج كشاور و محققاان
داخل كشور چنين نتيجه گرفته شد كه اين اصطالح صحيح نيست؛ ولي پا

از رجاوع باه فرهنگهااي

چندجلدي اصطالح ملكور يافت شد:
To kiss the ground: to prostrate oneself on the ground in token of homage.
)(The Oxford English Dictionary: 1991, P.463
14. Liver: Fig. and allusive. Formerly often mentioned fig. with allusion to
;)its importance as a vital organ of the body (coupled with brain and heart
also with allusion to the ancient notion that it was the seat of love and of
)violent passion generally. (Now only arch.) ( ibid., P1053
15. Alliteration
16. hyperbole/ overstatement
 .42رستم پهلواني است به ايران و ايرانيان بسيار وفادار و فداكار… (خالقي مطلق.)21 :4821 ،
18. Internal / rhyme
 Alliteration .46بااه جناااس آوايااي يا جنااس محارف هم معااروف اساات (داد-461 :4824 ،
.)468
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20. chanticleer: n., Now literary. A rooster: used as a proper name in
medieval fables. (The Random House Dictionary of the English Language,
)1987, P. 345
21. Ahriman: n.[Per. Ahriman; prob. From Avestan anra mainyu, the
evil(lit., hostile) spirit] in the Zoroastrian religion, the spirit of
)evil.(Webster's New Twentieth Century Dictionary, 1983, P. 39
22. Pun
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میزان وفاداری نصراهلل منشی به متن عربی در ترجمة کلیله و دمنه


سهیال فرهنگی
مقدمه

كليله و دمنة نصراهلل منشي يكي از درخشانترين آثار نثر فارساي و ترجماهاي آزاد از كليلاه و
دمنة ابن مقفّع است كه در قرن ششم هجري از عربي به فارساي ترجماه شاده اسات .درباارة
ارزش و اهميت كليله و دمنه همين ب

كه اين كتاب از گلشتههاي دور باه زبانهااي مختلاف

ترجمه ،و از ملّتي به ملّت ديگر منتقل شده است .ترجمههاي گوناگون از اين كتاب سبب شده
است تغييراتي نيز در محتواي كتاب روي دهد؛ بخشهايي باه آن افازوده ،و قسامتهايي نالف
شود.
سرگلشت ترجمههاي متفاوت از كليله و دمنه ،خود بحث مفصّلي را ميطلباد كاه اكناون
مجال پرداختن به آن نيست .در اين مقاله فقط به تفاوتهاي ترجمة فارسي با ترجمة عرباي-كاه
مأخل مترجم فارسي بوده است -پرداخته ميشود.
مقايسة ترجمههاي گوناگون اهميت زيادي دارد؛ زيرا ميتواند نشان دهندة دخل و تصرّفها،
تغييرات انتمالي يا بيانكنندة وفاداري مترجمان به متن اصلي باشد.

 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن
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نصراهلل منشي عالوه بر اينكه مترجم توانايي است ،نويسندهاي ماهر است .او با به كارگيري
هنر نويسندگي خود به ترجمة كليله و دمنه پرداخته و ترجمهاي اقتباسي از ايان كتااب فاراهم
آورده است .وي به مخاطب ايراني خود ميانديشد و ميكوشد متني تأثيرگلار باراي او فاراهم
كند ،از اين رو ترجمة او از نوع ارتباطي پيامي 1است؛ ترجمهاي كه مخاطبانديشي و دغدغاة
زبان مقصد موجب ميشود تا مترجم نسبت به برخي از مفاهيم و مضامين متن اصالي و زباان
مبدأ نسّاسيت نداشته باشد.
اين مقاله به منظور مطالعات ادبيات تطبيقي و بررسي ميزان وفاداري نصراهلل منشي به منباع
ترجمة خود فراهم آمده است .روش تحقيق اين مقاله مقايسهاي يا تطبيقي است .در اين نوشتار
داستانهاي اين دو كتاب با هم مقايسه ،و تفاوتهاي آنها از سه ديادگاه زبااني ،ادباي و داساتاني
بررسي ميشوند.
از ديدگاه زباني به بررسي سبك دو اثر كه يكي به نثر مرسل و ديگري به نثار فنّاي نوشاته
شده است ،ميپردازيم و تفاوتهاي آن دو را از جهت واژگان و جمالت بررسي ميكنيم.
از ديدگاه ادبي نشان خواهيم داد كه چگونه نصراهلل منشي با برجستهسازي زباان و اساتفاده
از هنجارگريزيهاي هنري و قاعدهافزاييهاي موسيقيساز توجّه خواننده را به زبان جلب ميكناد؛
امّا ابن مقفّع از زبان خودكار بهره ميگيرد و فقط به بيان نكايات و انتقاال معناا توجّاه نشاان
ميدهد.
تفاوتهاي داستاني ،مهم ترين بخاش ايان مقالاه اسات كاه در پژوهشاهاي ادباي كمتار باه
طورمستقل مورد توّجه قرار گرفته است .اين بخش شامل تفاوت در ساختار و تعداد نكايتهاا،
تفاوت در صحنهپردازي و شخصيتپاردازي ،كااهش ،افازايش و تغييار نكايتهاا ،تفااوت در
نتيجهگيري ،تفاوت در نام مكانها و شخصيتها خواهد بود.
متن فارسي استفاده شده در اين مقاله ،كليله و دمنة نصراهلل منشي تصحيح مجتبي ميناوي و
متن عربي ،كليله و دمنة ابن مقفّع تصحيح محمد امين فرشوخ است.
ادبیات تطبیقی و ترجمه
روشهاي تطبيقي جزء طبيعي فرايند تحليل و ارزيابي در نقد ادبي محسوب ميشوند (مكارياك،

 )16 :4838و ادبيات تطبيقي مقايسة آثار ادبي در دو يا چند فرهنگ و زبان مختلف است .پيوند
و روابط ملل مختلف با يكديگر و تأثير اين ارتباط ،در ادبيات تطبيقي بحث و بررسي ميشود.
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بررسي ترجمهها و كيفيت آنها ميتواند نشاندهندة چگونگي انتقال آثار ادبي در مياان ملال
گوناگون باشد .از ترجمه تعاريف مختلفي ارائه شده است؛ بعضي مانند تئودور سيوري ترجماه
را «هنر» ميدانناد و بعضي ديگر مانند اريك ياكوبسن آن را «فن» مينامند و عادهاي نياز آن را
«علم» ميخوانند .هورست فرنز معتقد است كه ترجمه نه هنر خلّاق است و ناه هنار تقليادي،
بلكه در جايي بين آن دو قرار دارد (كبيري :4826 ،پيشگفتار ک).

در بررسي آثار ترجمه شده ،ميتوان به ميزان وفااداري متارجم باه ماتن اصالي پاي بارد،
اثرپليري او را از زبان مبدأ بررسي كرد و نشان داد كه چگونه مترجم ميتواند با ايجاد تغييراتي
عمده يا جزئي ،از محتواي آن و پيام نويسنده عدول كند يا با وفاداري كامل به آن ،باه ترجماة
آن بپردازد.
امّا ترجمة متون ادبي بايد تا آنجا كه ممكن است به متن مبدأ و همچنين باه زباان مقصاد
نزديك باشد تا هم دقّت و وفاداري مترجم و هم ا دباي باودن ترجماه باه مثاباة اثاري مساتقل
تضمين شود .بيشتر كساني كه در گلشته دربارة مفهوم وفاداري ساخن گفتاهاناد ،مقصودشاان
وفاداري به متن اصلي و نويسنده بوده است و از نظر اينان ترجمة وفادار ترجمهاي است كاه از
نظر لفظ و شيوة بيان و تعبير به متن اصلي شبيه باشد.
نظريهپردازان معاصر ،وفاداري را در سطحي فراتر از لفظ تعريف كردهاناد؛ باراي مثاال از
نظر يوجين نايدا ترجمة وفادار ترجمهاي است كه همان واكنشي را در خواننده ايجاد كناد كاه
متن اصلي در خوانندة خود ايجاد كرده است (خزاعيفر .)44 :4831 ،جيري لاوي از مهامتارين
ترجمهشناسان چك نيز هدف نهايي ترجمة ادبي را رسيدن به همان تاأثير هناري ماتن اصالي
برميشمارد (گنتزلر.)462 :4836 ،

ترجمه را از ديدگاههاي گوناگون دستهبندي كردهاند :ج .سي .كتفورد ،زبانشناس انگليسي،
ترجمه را به ترجمة آزاد ،8تحتاللفظي 1و واژه بااه واژه 1تقسايم كارده اسات .جاان درايادن،
شاااعر ،نمايشاانامهنااوي

و منتقااد انگليسااي نيااز سااهگونااه ترجمااه برشاامرده اساات :ترجمااة

تحتاللفظي ،1تفسيري 2و اقتباسي تقليدي 3كه در نوع ساوم متارجم در لفاظ و معناا دسات
ميبرد و گاهي هر دو را كنار مينهد و با الهام از متن ،به بازنويسي آن ميپردازد ،هماان كااري
كه نصراهلل منشي در ترجمة خود انجام داده است.
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امّا جديدترين و كلّيترين تقسيمبندي ترجمه ،از پيتر نيومارک است .او ترجمه را به گوناة
برجستة ارتباطي پياامي 6و معناايي 46تقسايم مايكناد .ترجماة ارتبااطي بارآن اسات تاا در
خوانندگان خود همان تأثيري را بگلارد كه در خوانندة متن اصلي ايجاد شده است؛ امّا ترجماة
معنايي ميكوشد تا آنجا كه ساختارهاي معنايي و نحوي زبان مقصد اجاازه دهاد عاين معنااي
بافتي متن زبان مبدأ را به زبان مقصد منتقل كند (انوشه.)814-816 1 :4821 ،
ازآنجا كه نصراهلل منشي در ترجمة خود با پرهيز از ترجمة تحتاللفظي كوشايده اسات باه
مخاطب بينديشد و برخوانندة نوشتة خود تأثيرگلار باشد ،ميتوان ترجمة او را ترجماة آزاد و
اقتباسي يا ترجمهاي ارتباطي پيامي دانست.
تفاوتهای ترجمة نصراهلل منشی با کلیله و دمنة ابن مقفّع
اصل كليله و دمنه كه به زبان سانسكريت بوده ،پنج باب داشته اسات كاه عباارتاناد از :بااب
األسد و الثور ،باب الحمامة المطوقه ،باب البوم و الغربان ،باب القرد و السلحفاه و باب الناساك
و ابنعرس .پ

از ترجمة اين كتاب به زبان پهلاوي ،بابهااي ديگاري باه آن افازوده شاد .در

ترجمه به زبان عربي بعضي از محققّان گمان كردهاند بااب «الاتفحص عان امار دمناه» و بااب
«عرض الكتاب» نوشتة خود ابنمقفّع است (خطيبي.)111-186 :4811 ،

با مقايسة بابهاي كليله و دمنة نصراهلل منشي و كليله و دمنة ابن مقفّع معلاوم شاد كاه بااب
«مهرايز ملك الجرذان» و باب «نمامة و الثعلب و مالاك الحازين» در ترجماة نصاراهلل منشاي
نيامده است و باب «برزويه» و «عرضالكتاب» مختصر شده است.
نصراهلل منشي براي دستيابي به هدف خويش ،خود را مقيّد به ترجمة واژه به واژه يا ترجمة
تحتاللفظي نميكند .او با استفاده از هنر نويسندگي خود و با تسلّط بر دو زبان فارسي و عربي
به ترجمة محتواي كتاب به شيوة آزاد و ارتباطي ميپردازد و هرجا كه الزم ببيند تغييراتي در آن
وارد ميكند.
نصراهلل منشي در ترجمة اين كتاب هدفي واال در سر داشته اسات و آن «تفهايم نكمات و
موعظت» بوده است .او در ديباچة كتاب خاود ماينويساد« :و ايان كتااب را پا
ابنمقفّع و نظم رودكي ترجمهها كردهاند و هرك

از ترجماة

در ميدان بيان بر اندازة مجال خاود قادمي

گلارده اند ،لكن مينمايد كه مراد ايشان تقرير سمر و تحريار نكايات باوده اسات ناه تفهايم
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براي نشان دادن تفاااوتهاي اين دو اثار ،داسااتانهاي ايان دو كااتاب باا هام مااقايسه ،و
تفاوت آنها را از جهت زباني ،ادبي و داستاني بررسي ميشود.
 .3تفاوتهای زبانی
سبك ابن مقفّع در كليله و دمنه از نوع نثر مرسل و سبك نصراهلل منشي در كليله و دمنه سابك
فنّي است .در نثر فني بيان معنا با آرايشهاي لفظي در هم آميخته اسات؛ امّاا نصاراهلل منشاي باا
مهارت خود در نويسندگي ،تعادل بين لفظ و معنا را برقرار نموده و با وجود آنكه بناي نثر فنّي
بر اطناب است ،نصراهلل منشي در اين راه زياادهروي نكارده اسات .روش ابان مقفّاع روشاي
بينابين است ،نه اطناب را در پيش ميگيرد و نه ايجاز را ،بلكه مسااوات هماراه باا بساط معناا
مورد نظر اوست.
كاربرد لغات عربي در ترجمة نصراهلل منشي هم به دليل گرايش نويسندگان اين دوره به اين
زبان و هم به تناسب موضوع و نوع نثر كتاب زياد است .براي مثال نصاراهلل منشاي در ترجماة
عبارت زير از واژههاي عربي زيادي استفاده كرده است:
«فأّن استطعتنّ االنتقال اليه كان فيه صالنكن و خصبكن( ».ابنمقفّع)36:4666 ،
«اگر بدان تحويل توانيد كرد در امن و رانت و خصب و فراغت افتيد( ».منشي)31 :4811 ،

در بعضي از جملههاي نصراهلل منشي تأثير جملهبندي زبان عربي دياده مايشاود؛ البتاه باا
توجّه به اينكه اين كتاب به طور مستقيم از زبان عربي ترجمه شده است ،اين ماوارد معادود را
نميتوان عيبي براي او دانست؛ براي نمونه به جملة زيرتوجّه كنيد:
«نميدانم درآنچه ميان من و شير رفته است خود را جرمي( ».منشي)461: 4811 ،
«فال اَعْلَمُ بيني و بين األسد جرماً( ».ابن مقفّع)62 :4666 ،

عطف پي در پي جملهها به يكديگر ،يكي از مختصّات نثر نصراهلل منشي است كاه در نثار
ابن مقفّع كمتر ديده مي شود:
«چه اگر اعمالي نمايم ازنزم و انتياط دور باشد و به ناداني و غفلت منسوب گاردم و باه
مصلحت نال و مآلي آن نزديكتر است كه امروز با زه كمان بگلرانم و اين گوشتهاي تاازه را
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در كنجي برم و براي ايّام محنت و روزگار مشقّت گنجي سازم و چندان كاه آغااز خاوردن زه
كرد گوشهاي كمان بجست ،در گردن گرگ افتاد و برجاي سرد شد( ».منشي)421:4811 ،

تركيبات زيبا و معادلهاي مناسبي كه نصراهلل منشي در ترجماة خاود باه كاار بارده ،نشاانة
چيرگي او بر زبان فارسي است؛ مانند دختر پرداخته هيكل (منشي )111 :4811 ،به جاي جارياة
نسناء (ابن مقفّع ،)416:4666 ،صحيفة دل (منشي )861 :4811،به جاي كند زفاني (ابن مقفع:4666،
 ،)421نامهاي كار داناه (منشي )183 :4811 ،به جاي ماهر (ابنمقفّاع )416 :4666،و زبارا (منشاي،
 )416 :4811به جاي زيرک (ابن مقفّع.)481 :4666 ،

 .1تفاوتهای ادبی
با توجّه به اينكه نثر ابن مقفّع نثري مرسل و نثر نصراهلل منشي نثري فنّي است ،تفاوتهااي ادباي
اين دو نوشته بسيار است .از آنجا كه هدف ابن مقفّع بيشتر بيان نكايت است ،پ

با اساتفاده

از زبان خودكار كه در مقابل زبان برجسته قرار دارد (ر.ک :صفوي ،)81 4 ،4836 ،به نقل داستانها
ميپردازد؛ به اين معنا كه شيوة بيان او جلب نظر نميكند و فقط انتقال معنا اصل قرار ميگيارد.
او از عناصر زباني براي بيان موضوع مورد نظار خاود بهاره مايگيارد؛ امّاا نصاراهلل منشاي باا
برجستهسازي زبان و استفاده از هنجارگريزيهاي هنري و قاعدهافزاييهااي موسايقيسااز توجّاه
خواننده را به نوشتة خود جلب ميكند.
آنچه سبب برجستهسازي زبان نصراهلل منشي در ترجمة كليله و دمنه است و نثر او را از نثر
ابن مقفّع متمايز ميكند ،عبارتاند از:
 .4هنجارگريزي سبكي كه با گنجانادن اشاعار فارساي و عرباي صاورت مايگيارد .منظاور از
هنجارگريزي يا قاعدهكاهي سبكي آميختن گوناه هااي زباان باا يكاديگر اسات .در نثار ادباي
گونههاي زبان در اختالط با يكديگر قرار ميگيرند؛ مثالً گونة گفتاري با گونة نوشتاري يا گونة
شعر با گونة نثر آميخته ميشود .دكتر نقشناس در اين باره ميگويد« :جوهر اصلي نثار ادباي،
ازجمله در به هم زدن گونههايي است كه در زبان ،هر كدامش شأن و مقاام و جايگااه خااص
خود را دارد ،به اضافه استفاده از جوهر شعر و جوهر نظم .بنيان اصلي نثر ،نثر ادباي ،اخاتالط
گونههاست )444( ».پ

نثر ادبي را زماني ميتوان از نثر خودكار متمايز كرد كه دست كم يكي

از ابزارهاي شعرآفريني ،يعني هنجارگريزي سابكي بار آن اعماال شاده باشاد (صافوي:4836 ،
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 .)86 1درج اشعار فارسي و عربي و آيات و اناديث از مهمترين ويژگيهاي نثر نصاراهلل منشاي
است؛ امّا در نثر ابن مقفّع هيچ گونه شعر ،آيه و نديثي ديده نميشود ،درنالي كه مايگويناد
در اصل هندي اين گونه داستانها نثر و شعر با هم آميخته بوده است (يوسفي .)412 4 :4812 ،در
ترجمة نصراهلل منشي  162بيت عربي و  113بيت شعر فارسي آمده اسات ،در ناالي كاه ابان
مقفّع از هيچ شعري استفاده نكرده است .نمونهاي از كاربرد شعر عربي در كليله و دمنة نصاراهلل
منشي را در اين مثال ميبينيم« :امّا تقدير ازلي و غلبة نرص و اوميد مرا در اين ورطه افكند.
و اعلاام اَناااّي فائاال الااراي مخطاا

و لكاااان قضاااااءُ الاطيااااق غالبااااه»
(منشي)461: 4811 ،

 .1يكي از ابزارهاي آفرينش نثر ادبي كه از آن به قاعدهافزايي تعبير ميكنند ،توازنهااي آواياي و
واژگاني است؛ نظيار انواع ساجع ،ماوازناه ،ترصايع ،جنااس و واجآراياي كه نمونههااي آن را
در ترجمة نصراهلل منشي ميبينيم؛ امّا در نثر ابن مقفّع ديده ناميشود؛ ماناند نمونههااي زيار از
ترجمة منشي:
«در مالطفت بيتعلّر و در معاشرت بايتحارّز ...مجالساتي دلربااي ،محااورتي مهرافازاي،
نركاتي متناسب ،اخالقي مهلّب( ».ترصيع و واجآرايي) (همان) 811 ،

« ناداني تقديم نمودن مالطفت در مواضع مخاصمت و باه كاار داشاتن مناقشات باه جااي
مجاملت( ».سجع) (همان)34 ،

«صد هزار سوار و ازو نامهاي و صد هزار نيزه و ازو خامهاي( ».موازناه و جنااس) (هماان،
)812

البتااه سااجع و موازنااه بيشااتر در توصاايفهاي نصااراهلل منشااي در صااحنهپردازيهااا و
شخصيتپردازيها ديده ميشود و همانگونه كه ملاكالشاعراي بهاار گفتاه اسات او «ساجع و
موازنه را به افراط به كار نبرده است»)121( .

 .8تاوازن نحاوي كه در واقاع آراياش عناصر سازناادة جمااله اسات و باا تغييار آن عناصار
نااصل ميشود ،نظاير جامع و تقسيام ،اعاداد ،تنسياقالصفاات و عكا

كاه در تاارجمااة

نصاراهلل مناشي دياده ميشود؛ امّا در نثر ابن مقفّع مشاهده نميشود .نموناههاي زير در كليلاه
و دمنااة نصراهلل منشي به چشم ميخورد:
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«كاوشش اهال عاالم در ادراک سااه ماراد ستاوده است :سااختن توشاة آخارت و تمهيد
اسبااب معيشت و راست داشتن ميان خاود و مردماان به كمآزاري و ترک اذياات( ».جاامع و
تقسيم) (منشي)14 :4811،

«گويند كه در قول بيعمل و منظر بيمخبر و مال بيخرد و دوستي بيوفا و علم بيصاالح
و صدقة بينيّت و زندگاني بيامن وصحّت فايدهاي بيشتر نتواند بود( ».اعداد) (همان)441 ،

«بهاروياه نام زني داشت چاو مااه روي و چاوگل عارض و چااو سايم ذقان ،در غااايت
نسن و جامال و ناهايات صاالح و عفااف ،اطارافي فاراهم و نركاتي دلپلير ،ملح بسايار و
لطف بكمال( ».تنسيقالصفات) (همان)418 ،

« اصحاب نازم گنااه ظاهار را عقوبات مساتور و جاارم مساتور را عقوبات ظااهر جاايز
نشمرند( ».عك

) (همان)66 ،

برجستاهساازي ديگر نصاراهلل منشي در ترجامة كليله و دمانه ،هنجارگريزي معنايي است.
«هنجارگاريازي معناايي آن است كه شااعر از قواعاد معنايي زباان هنجار خااارج شاود و از
محدودة همنشيني واژهها در قواعاد معنايي ناكم بار هنجار گريز بزند( ».انوشاه)4111 :4821 ،

آراياههايي از قبيل تشبيه ،استاعاره ،مجااز و كنايه از نوع هنجارگريزي معنايياند كه بر خاالف
نثر ابن مقفّع در نثر نصراهلل منشي ديده ميشوند؛ مانند نمونههاي زير:
« رخساري چون روز ظفر تاباان و زلفاي چاون شاب فاراق درهام و بايپاياان( ».تشابيه)
(منشي)482 : 4811،
«بيچاره را به دمدمه دركوزة فقاع كردند( ».كنايه) (همان)463 ،

«اگر از مال چيزي به دست آيد هم بر لب گور ببايد گلاشت تا سگان دندان تياز كارده ،در
وي افتند كه ميراک نالل است( ».استعاره) (همان)186 ،

 .1تفاوتهای داستانی
 . 1-3ساختار و تعداد حکایات
در هر يك از بابهاي كليله و دمنه داستانهايي نقل ميشود كه بعضي از آنها نكايتهاي اصلي آن
باب به شمار ميروند؛ مانند «داستان بازرگان و پسران او» در باب «شير وگاو» يا داستان «كبوتر
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طوقدار» در باب «دوستي كبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو» كه داساتانهاي بلنادي محساوب
ميشوند و نصراهلل منشي با صحنهپردازي ،شخصيتپردازي و اطناب برنجم آنها افزوده است؛
امّا ابن مقفّع بدون اطناب به بيان آنها پرداخته است.
برخي از نكايتها ،نكايتهايي فرعياند كه در هر باب از زباان شخصايتهاي داساتانها نقال
ميشوند؛ مانند نكايت «بوزنه و درودگر» در باب «شير و گاو» و نكايت «جماعات مرغاان و
بوم» در باب «بوف و زاغ» كه از نكايتهاي اصلي كوتاهترند.
تعداد نكايتهاي اصلي و فرعي در ترجمة ابن مقفّع  21نكايت و در ترجمة نصراهلل منشي
 16نكايت است 41.تعداد نكايات منشي كمتر از مقفّع ،امّا طول نكايات منشي بيشتر از طول
نكايات ابن مقفّع است.
غير از باب برزويااة طبياب و بزرجمهاار كاه خاود باه مختصار كاردن آن اشاااره كارده
(منشي )11 : 4811،و هشت نكايت آن را نلف كرده است 48،در بابهاي ديگري نيز بعضاي از
داستانها را نلف ميكند؛ مثالً در «مقدمه الكتاب» ابن مقفّع «مثل القنبره و الفيل» آمده است كاه
در بخش مقدمة ابنمقفّع در ترجمة نصراهلل منشي ديده نميشاود .در بااب «أساد و الثاور» دو
داستان «الرجل الهارب من الموت» (ابنمقفّع )21 :4666 ،و «القملة والبرغوت» (همان )61 ،آماده
است كه در باب «شير و گاو» ترجمة نصراهلل منشي ديده نميشود .داستان «الخازن اللي فضاح
سره بالتلبي

عليه» (همان )443 ،و «الرجل و امرأتيه» (همان )411 ،در بااب «الفحاص عان امار

دمنه» در متن فارسي نيامده است .داستان «الرجل اللي انخدع بالمحاال» (هماان )412 ،در بااب
«البوم و الغربان» در متن فارسي نيست .همچنين داستان «الرجل و طبق العدس» (همان )162 ،در
كليله و دمنة نصراهلل منشي ترجمه نشاده اسات .همچناين ساه نكايات بااب «مهراياز ملاك
الجرذان» و يك نكايت باب «الحمامة و الثعلب و مالك الحزين» به دليل اينكه اين دو بااب در
ترجمة نصراهلل منشي نيامدهاند ،در متن فارسي ديده نميشوند 41.در مقابل كاهش داساتانها ،در
چند مورد با افزايش يا تغيير داستان مواجهيم:
در باب «الفحص عن امر دمنه» نكايتي با عنوان «الخازن اللي فضح ساره باالتلبي

علياه»

(همان )443 ،آمده است كه نصراهلل منشي داستان ديگري را با نام «زن بازرگان و نقّاش و غاالم
او» (منشي )482 :4811،به جاي آن آورده است كه همان نتيجاه را درباردارد .در بااب «الباوم و
الغربان» نيز نكايتي با عنوان «الرجل اللي انخدع بالمحال» (ابن مقفّع )412 :4666 ،آماده اسات
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كه نصراهلل منشي در مقابل آن ،نكايتي ديگر باا عناوان «درودگار و زن نابكاار» (منشاي4811 ،

 )142:نقل ميكند؛ امّا نتيجهگيري هر دو نكايت يكسان است .نصراهلل منشي در باب «پادشاه و
فنزه» نكايتي منظوم با عنوان «زال و دختر او مهستي» (هماان ) 133 ،آورده اسات كاه در بااب
«الملك و الطائر فنزه» ديده نميشود .در مجموع نصراهلل منشي  46نكايت كمتر از ابان مقفّاع
دارد .در دو مورد نكايت ديگري را جايگزين ميكند و فقط در ياك ماورد داساتان منظاومي
ميآورد كه در كليله و دمنة ابن مقفّع ديده نميشود.
 .1-1صحنهپردازی
هرچند نصراهلل منشي در مقدّمة ترجمة خود هدف ابن مقفّع و رودكي را بيان داستان و نكايت
ميداند و هدف خود را تفهيم نكمت و موعظه (منشي ،)11 :4811 ،خود در داستانگويي ،گوي
ساابقت را از آنااان ربااوده اساات .بااا اينكااه تعااداد داسااتانها در ترجمااة فارسااي كمتاار اساات،
صحنهپردازي در ترجمة نصراهلل منشي چشمگير است.
منشي براي صحنهپردازي از وصف ،اغاراق ،صاور خياال ،اشاعار عرباي ،فارساي و مثلهاا
استفاده ميكند .صحنهپردازي از شگردهاي نصراهلل منشي است؛ شگردي كه ابان مقفّاع باه آن
توجّهي نشان نميدهد .نمونة زير صحنهپردازي او را به خوبي نشان ميدهد و تفااوت ترجماة
او را با ترجمة ابن مقفّع به درستي آشكار ميكند .در كليله و دمنة ابن مقفّع در بااب «االساد و
الثور» آمده است:
«اما الثور فأنه خلص من مكانه و انبعث ،فلم يزل في مرجٍ مخصبٍ كثيرالماء و الكا ،،فلماا
سمن وأمن جعل يخورُ و يرفع صوته بالخوار( ».ابن مقفّع)22 :4666،

نصراهلل منشي متن فوق را با صحنهپردازي و بسط توصيف مرغزار همراه با اشعار فارسي و
عربي و ضربالمثلها اين گونه ترجمه كرده است:
«و شنزبه را به مدّت انتعاشي ناصل آمد و در طلب چراخور ماي پويياد تاا باه مرغازاري
رسيد ،آراسته به انواع نبات و اصناف ريانين .از رشك او رضوان انگشت غيارت گزياده و در
نظارة او آسمان چشم نيرت گشاده:
به هار ساو يكاي آبادان چاون گاالب

شااااناور شاااده مااااغ بااار روي آب

چااو زنگااي كااه بسااتر ز جوشاان كنااد

چااو هناادو كااه آيينااه روشاان كنااد
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و اشجار سرو قاد تماي

كاأن مشاتْ

بهاااا زينااب فااي نساااوة خفااارات

شنزبه آن را بپسنديد ،كه گفتهاند« :واذا انتهيت الي السالمه في مداک فال تجاوز» و در امثال
آمده است كه «اذا اعشبت فانْزِل» چون يك چندي آنجا ببود و قوّت گرفت و فربه گشت ،بطار
آسايش و مستي نعمت بدو راه يافت و به نشاط هرچه تمامتر بانگي بكرد بلند( ».منشاي:4811 ،
)14-16

نمونههاي ديگري از صحنهپردازي ،اين موارد است :توصيف آبگيار (هماان ،)38 ،توصايف
مرغزار (همان 31 ،و  ،)111-111وصف چااه (همان ،)32 ،توصياف شاب (هماان )441 ،وصاف
شكارگاه (همان )413 ،و توصيف بيشه (همان.)881 ،

تفاوت ديگري كه در داستانهاي دو متن ديده ميشود ،اين اسات كاه ناام مكانهاا معماوالً
متفاوت است وگاهي نيز در متن فارسي يا عربي نامي براي آن مكان نميآياد؛ ماثالً در اولاين
نكايت باب «األسد و الثور» آمده است« :و من امثال ذلك انّه كااان باأرض دستاااوند رجاال
شياخ» (ابنمقفّاع)21 :4666،؛ امّاا در ترجمة نصراهلل منشي چنين ميخوانيم« :بازرگاني بود بسيار
مال» (منشي )16 :4811 ،كه نام مكان را ننوشته است .در هماين نكايات در ماتن عرباي پسار
بازرگان به سرزميني ميرود كه به آن «ميون» ميگويند (ابنمقفّع) 21 :4666،؛ امّا در متن فارساي
آمده است« :پسر بازرگان سفر دور دست اختيار كرد» (منشي .)16 :4811،همچناين در نكايات
«المتطبّب الكاذب» آمده است« :في بعض المدن» (ابن مقفّع)418 :4666،؛ امّا در ترجماة نصاراهلل
منشي« :شهري از شهرهاي عراق» (منشي .)411 :4811 ،درنكايات «الحماماة المطوقاه»« :ارض
سكاوندجين» (ابنمقفّع )488 :4666 ،و در نكايت فارسي« :نانيت كشمير» (منشي.)413 :4811 ،
در داستان «الناسك و ابن عرس»« :ارض جرجان» (ابن مقفّع )421 :4666،و در ترجماة فارساي:
«زاهدي» (بدون نام مكان) (منشي .)114 :4811 ،در داستان «الملك و الطائر فنازه»« :مان ملاوک
الهند» (ابنمقفّع )431 :4666،و در فارسي« :ملكي بود» (بدون نام مكان) (منشاي .)138 :4811 ،در
نكايت «األسد و ابن آوي»« :في بعض الدّنال» (ابنمقفّع )464 :4666 ،و در فارسي« :ساارزمين
هند» (منشي .)863 :4811،در آغااز داستان «ايالذ و بالذ» نام سرزمين ملاك نياماده اسات (ابان

مقفّع )466 :4666 ،و در فارسي« :در بالد هند» (منشي .)814 :4811 ،مكانهاي ديگري كه در ايان
داستان متفاوتاند عبارتاند از :شاه همايون (بدون نام مكان) در مقابل ملك نهاوند ،بلنجار در
مقابل بلخ ،همجين در مقابل صنجين ،كديون در مقابل رهازين (منشاي826 :4811 ،؛ ابان مقفّاع،

 85رخسار انديشه

 .)161 :4666در نكاياات «الناسااك و الضاايف»« :ارض الكاارخ» (اباانمقفّااع )142 : 4666،و در
فاارسي« :زمين كنّوج» (منشاي .)816 :4811 ،در داستاان «ابن الملك و اصحاابه» :شهر «مطرون»
(ابن مقفّع )181 :4666،و در فارساي شاهر «منطاور» (منشاي .)144 :4811،در داساتان «الساائح و
الصائغ» :شهر «نوادرخت» (ابن مقفّع )183 :4666،و در فارساي شاهر «بوراخاور» (منشاي:4811 ،

.)161
 .1-1شخصیتپردازی
شخصيتپردازي در كليله و دمنة نصراهلل منشي بسيار قابل توجّه است؛ باراي نموناه در بااب
«االسد و الثور» در نكايت «الناسك واللص و الثعلب و امرأة االسكاف» سخن از كنيزي اسات
كه دربارة او چنين آمده است« :وكان للمرأة جارية تؤاجرها وكانت الجارياة قاد علقات رجاالً
تريد اَن تتخلّه بعالً لها( ».ابن مقفّع) 31 :4666 ،

نصراهلل منشي ضمن توصايف كنياز و پاردازش شخصايت او چناين ماينويساد« :وآن زن
كنيزكان آنكاره داشت و يكي را از آن كنيزكان كه در جمال رشك عروسان خلد باود ،ماهتااب
از بناگوش او ناور دزديادي و آفتااب پايش رخاش ساجده باردي ،دلآويازي جگرخاواري،
مجل افروزي ،جهانسوزي ،چنان كه اين ترانه در وصف او درست آيد:
گرنسن تاو بار فلاك زناد خرگااهي

از هاار باارجاي جادا بتاابااد ماااهي

ور لطااف تااو در زمااين بااايابد راهااي

صاد يوسف سار برآرد از هار چاهااي

به برنايي نوخط ،آشوب زنان و فتنة مردان؛ بلند باالي باريكميان ،چساتساخن ،نغزبللاه،
قويتركيب.
چنان ك

كش اندر طباايع اثار

زگااااارمي و تاااارّي بااااود بيشااااتر

جج

مفتون شده بود و البته نگلاشتي كه ديگر نريفان گرد او گشتندي.
چشمي كه ترا ديده بود اي دلبر

پ

جج

چون نگرد به روي معشوق دگار؟»
(منشي)21 :4811 ،

همانگونه كه مشاهده ميشود نصراهلل منشي با وصف كنيز و استفاده از صورخيال اغااراق،
تنسياقالصفاات و اشعاار فاارسي شخصيت كنياز را برجستاااه مايكناد .نموناههااي ديگار
شخصيتپردازي در اين موارد مشهود اسات :وصاف زن بازرگاان (هماان ،)482 ،توصايف زن
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بازرگان (همان ،)141 ،توصيف موشي كه به صورت دختري زيبا درآمده بود (همان) 111-111 ،
و وصف زن زاهد (همان.)111-114 ،

شخصيت داستانها نيز گاهي متفاوت است؛ براي نمونه در داستان «الرجل و التناين»« ،فيال
هائج» (ابنمقفّع )24 :4666 ،و در ترجمة فارسي «اشتر مست»آمده اسات (منشاي .)11 :4811 ،از
آنجا كه فيل براي خوانندة ايراني چندان آشنا نيست ،شاايد نصاراهلل منشاي خواساته اسات باا
آوردن شتر ارتباط نزديكتري با خواننادة ايراناي برقارار كناد .در نكايات «اللباوه و األساوار
والشعهر» پرندهاي به نام «ورشان» به اظهارنظر ميپردازد (ابن مقفّع)141 :4666،؛ امّاا در ترجماة
فارسي اين نكايت چنين پرندهاي وجود ندارد و سخن او از زبان شغال بيان ميشاود (منشاي،

 .)882 :4811در باب «ايالذ و بالذ و ايراخت» -كه در ترجمة نصراهلل منشي با عنوان «پادشاه و
برهمنان »آمده است -نكايتي ديده ميشود كه در ترجمة فارسي هم آماده اسات؛ امّاا اسامها
متفاوتاند :هبالر در مقابل بالذ ،جوبر در مقابل جوير ،ايران دخت درمقابل ايراخات ،باالر در
مقابل ايالذ ،كاک در مقابل كاال و كارايدون در مقابل كبااريون (منشاي811 :4811 ،؛ ابان مقفّاع،

.)166 :4666
در باب «الجرذ و السنور» ،گربه «رومي» و موش «فريدون» نامياده شاده اسات« :زعماوا أن
شجرة عظيمة كان في اصلها نُجْر سنّور له رومي و كان قريباً منه نجر جرذِ يقال لاهُ فريادون»
(ابن مقفّع)426 :4666 ،؛ امّا در ترجمة فارسي ،گربه و موش نامي ندارند و نصاراهلل منشاي ماتن
مزبور را چنين ترجمه ميكند« :آوردهاند كه به فالن شهر درختي بود و در زير درخت ساوراخ
موش و نزديك آن گربهاي خانهاي داشت( ».منشي )112 :4811 ،در باب «الملك و الطائر فنازه»
ملكي از ملوک هند به نام «بريدون» نضور دارد (ابن مقفّع)431 :4666 ،؛ امّا در هماين بااب در
متن فارسي «ملكي بود او را ابن مدين خواندندي( ».منشي)138 :4818 ،

در باب «ابن الملك و اصحابه» پسر شريفزاده با مردي مواجه ميشود« :فمرّ به رجال مان
عظماء المدينة» (ابن مقفّع)181 :4666 ،؛ امّا در ترجمة فارسي با زن توانگري روباهرو مايشاود:
«ناگهان زن توانگري بر وي گلشت( ».منشي ) 141 :4811 ،در داستان «الساائح و الصاائغ» ماار
خواهري از جنيان دارد (ابن مقفّع)186 :4666 ،؛ امّا در ترجماة فارساي چناين شخصايتي دياده
نميشود (منشي.)161 :4811 ،
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 .1-9تفاوت در نتیجهگیری
نتيجهگيري از داستانها در كليله و دمنة نصراهلل منشي معموالً كلّيتر است؛ امّا در كليلة ابن مقفّع
بيشتر مربوط به شخصيتهاي داستاني است كه نقل ميشاود؛ ماثالً در پاياان داساتان «الالئب و
الغراب و ابن آوي و الجمل» در باب «االسد و الثور» آمده است« :وانما ضربت لك هالا المثال
ت اقادر َا ْن امتناع مانهم»
لتعلم انّه ان كان اصحاب االسد قد اجتمعاوا علاي هالكاي فاانّي لسا ُ
(ابنمقفّع)461 :4666 ،؛ امّا در پايان همين داستان در ترجمة نصراهلل منشي مايخاوانيم« :و ايان
مثل بدان آوردم كه مكر اصحاب اغراض خاصه كه مطابقت نمايند ،بياثر نباشد( ».منشي:4811 ،

 )466همچنين است در پايان داستان «طيطوي» در باب «شير و گاو» (همان )448 ،و نيز در پايان
داستان مرزبان و بازدار در باب «بازجست كار دمنه» (همان.)411 ،
از آنجا كه هدف نصراهلل منشي فقط بيان داستان نيست و بيشاتر باه هادف اخالقاي خاود
ميانديشد ،از هر فرصتي براي پند و اندرز و بيان نكات اخالقي و نكمي استفاده ميكند؛ مثالً
«در دو باب نخست ،كليله ،يكي از دو شخصيت اوّل داستان ،طرفدار گوشهگياري و عزلات از
مجاورت سلطان و انتراز از مكر انديشي و نيلهگري است و دمنه خواهان تقرّب به سالطان و
ارتكاب خطر و مقامجويي و جاهطلبي .در طي مبانث و مناظرات ايان دو ،بساياري از نكاات
اخالقي و اجتماعي بيان ميشود و به اقتضااي ماورد ،نويسانده باه ذكار آرا و عقاياد مختلاف
ميپردازد و سرانجام آن را كه خود ميپسندد و رجحان مينهد ،ذكر مايكناد( ».خطيباي:4811 ،
)134

نتیجه
مقايسة داستانهاي كليله و دمنة ابن مقفّع با ترجمة فارسي آن ،نشان ميدهد كه نصراهلل منشي با
استفاده از شيوة ترجمة آزاد يا ارتباطي به ترجمة اين اثر همت گماشته است .او باا مهاارت در
نويسندگي و تسلّط به دو زبان فارسي و عربي ،از ترجمة واژه به واژه و تحتاللفظي خودداري
كرده است و ترجمة او از جهت زباني ،ادبي و داستاني با متن اصلي تفاوتهاايي دارد .بيشاترين
تفاوت اين دو اثر را ميتوان در توصيف ،صاحنهپاردازي و شخصايتپاردازي مشااهده كارد.
تفاوت عمدة ديگر ،تغييرنامهاي اشخاص و مكانها است كه در بيشاتر نكايتهاا باا آن روباهرو
ميشويم .كاهش ،افزايش و تغيير نكايتها نيز از تفاوتهاي اين دو كتاب محسوب ميشاود .نثار
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ادبي منشي نيز از نثر ابن مقفّع كامالً متمايز است .دربارة ميزان وفاداري نصراهلل منشي به ماتن
اصلي بايد گفت كه اگر وفاداري را در سطحي فراتر از لفظ بدانيم ،او سعي كرده است به ماتن
اصلي وفادار باشد؛ امّا از آنجا كه او نويسندهاي تواناست ،به خود اجازه ميدهاد تغييراتاي در
متن ايجاد كند تا هم توجّه مخاطب را جلب كند و هم بر بالغت سخن خويش بيفزايد.
پینوشتها
 .4براي اطالع بيشتر در اين زمينه ر.ک :زرينكوب ،عبدالحسين؛ نقاش بار آب؛ تهاران :معاين،4813 ،

.811-814

 .44از اين پ

2. Communicative
3. Free translation
4. Literal translation
5. Word for word transition
6. Metaphrase
7. Parahrase
8. Imitation
9. Communicative
10. Semantic
براي ارجاع به كليله و دمنة نصراهلل منشي در داخل متن از واژة منشاي و صافحة ماورد

استفاده و براي ارجاع به كليله و دمنة ابنمقفع از واژة ابنمقفع و صفحه مورد نظر استفاده ميشود.
 .41در كليله و دمنة نصراهلل منشي تصحيح مجتبي مينوي نكايتهااي هار بااب باا عنوانهاايي از ديگار
نكايت جدا شدهاند كه با داستانهاي اصلي هر باب در مجموع شامل  11نكايات اسات .از آنجاا كاه
ايشان تمثيلهايي مانند «مردي كه يك خانه پر عود داشت» (منشي )11 :4811 ،و «سگي كه بر لب جوي
استخواني يافت» (همان )18 ،را در زمرة نكايات آوردهاند ،الزم بود تمثيل «مرد بيناا و نابيناا» (هماان،
« ،)16زنبور و نيلوفر» (همان )461 ،و «مگ

و فيل» (همانجا) را نيز نكايت محسوب كنند.

در كليله و دمنة ابنمقفع تصحيح دكتر محمد امين فرشوخ نيز نكايتها با عنوان «مثل» از هام جادا
شدهاند كه درمجموع شامل هفتاد مثل است .ايشان براي نكايتهاي «مردي كه يك خانه پرعود داشات»
(ابنمقفع« ،)11 :466 ،سگي كه بر لب جوي استخواني يافت» (همان« ،)13 ،بطاي كاه در آب روشاني
ستاره ميديد» (همان« ،)62 ،زنبور و نيلوفر» (همان )63 ،و «مگ

و فيل» (همان )66 ،عنوان مثال ذكار

نكردهاند؛ اما «مرد بينا و نابينا» را كه مجتبي مينوي نكايت محسوب نكرده است ،با عنوان «مثلالبصير و
االعمي» مشخص كردهاند.
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 .48نكايتهاي «صانبالبيت و اللص» (همان« ،)11 ،الفقير و اللص» (همان« ،)11 ،الحمامه و فراخهاا»
(همان« ،)12 ،التاجر و شريكه» (همان« ،)13 ،اللص و التاجر» (همان« ،)16 ،االخوه الثالثه» (همان،)16 ،
و «الصياد و الصدفه» (همان )14 ،در باب تمهيد بزرجمهر كه معادل باب عرضالكتاب است ،نيامدهاند.
نكايت «الخادم و الرجل» (همان )12 ،نيز از باب برزويه نلف شده است.
 .41اين نكايتها عبارتانداز« :مهرايز ملك الجرذان» (همان« ،)114 ،الملك اللي اراد سد نقب الجبال»
(همان)118 ،؛ «الحمار اللي التم

قرنين فلهبت اذناه» (هماان )111 ،و «الحماماه و الثعلاب و مالاك

الحزين» (همان.)118 ،
منابع
ابنمقفع ،عبداهلل؛ کلیله و دمنه؛ تصحيح محمد امين فرشوخ؛ بيروت :دارالفكر العربي.4666 ،
انوشه ،نسن (به سرپرستي)؛ دانشنامة ادب فارسی؛ ج ،1تهران :سازمان چاپ و انتشارات.4821 ،
بهار ،محمدتقي؛ سبكشناسی؛ ج ،1تهران :اميركبير.4816 ،
نقشناس ،عليمحمد؛ «نظم ،نثر و شعر سه گونة ادب» ،مجموعه مقاالت دومین کنفرانس زبانشناسی؛
به كوشش سيد علي ميرعمادي؛ تهران :دانشگاه عالمه طباطبايي.4828 ،
خزاعيفر ،علي؛ ترجمة متون ادبی؛ تهران :سمت.4831 ،
خطيبي ،نسين؛ فن نثر در ادب پارسی؛ تهران :زوار.4811 ،
زرينكوب ،عبدالحسين؛ نقش بر آب؛ تهران :معين.4813 ،
ااااااااااااااااااااا؛ «سيانت بيدپاي» ،راهنمای کتاب؛ س ،1ش 1و .)4814( 1
صفوي ،كوروش؛ از زبانشناسی به ادبیات؛ ج4و  ،1تهران :پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي.4836 ،
كبيري ،قاسم؛ اصول و روش ترجمه؛ تهران :رهنما.4826 ،
گنتزلر ،ادوين؛ نظریههای ادبی معاصر؛ ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوي؛ تهران :آگه.4838 ،
محجوب ،محمدجعفر؛ دربارة کلیله و دمنه؛ تهران :خوارزمي.4816 ،
مكاريك ،ايرنا ريما؛ دانشنامة نظریههای ادبی معاصر؛ ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوي؛ تهران :آگه،
.4838
منشي ،نصراهلل؛ کلیله و دمنه؛ تصحيح و توضيح مجتبي مينوي؛ تهران :دانشگاه تهران.4811 ،
يوسفي ،غالمحسين؛ دیداری با اهل قلم؛ ج ،4تهران :علمي.4812 ،

مقایسة افسانههای فارسی و عربی
دکتر محمد جعفری قنواتی
مقدمه
پيوندهاي تاريخي ميان مردم فارس و عرب پيوندهايي بسيار كهن است كه سابقة آن به پيش از
اسالم ميرسد .وابستگي پادشاهي نيره به ساسانيان و فرمانروايي ايرانيان بر يمن و وجود عادة
بيشماري از ايرانيان در اين كشور كه به «ابناء» يا «انرار» معروف شدند ،داستان سااختن كااخ
خورنق و تربيت بهرام گور نزد اعراب و به پادشاهي رسيدن وي با كماك و وسااطت منالر و
پسرش نعمان و نتي تسلط بهرام به زبان عربي تا جايي كه ميتوانسته شعر عربي نياز بسارايد
(مسعودي ،)111 :4821 ،معروف تار از آن اسات كاه بخاواهيم در ماورد آنهاا مطالاب مكارري
بنويسيم.
تاريخنويسان از وجود اعرابي كه فارسي را به خوبي ميدانستند و در درباار انوشايروان باه
كار مترجمي مشغول بودند ،ياد كردهاند (انمد بن ابييعقوب .)114 :4821 ،ابوالحسن علاي بان
نسين مسعودي ،مورخ بزرگ اسالمي ،در مروجاللهب شعري از شاعري عرب نقل ميكند كه
ناظر بر روابط ديرينة اعراب و فارسيان است:
زمزمت الفرس علي زمزم

و ذلك في سالفها االقدم (مسعودي)181 :4821 ،
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«ايرانيان از روزگار قديم بر سر چاه زمزم ،زمزمه ميكردهاند ».همچنين از قصهگويي به نام نضر
بن الحارک ياد شده است كه داستانهاي ايران باستان ،از جمله رستم و اسفنديار را براي اعراب
نقل ميكرده است (محمدي ماليري .)434 :4821 ،اما آنچه باعث در آميختن فرهناگ فارساي و
عربي شد ،شكسات نظاامي ساساانيان از اعاراب و گساترش اساالم در اياران باود .در زماان
بنيعباس ،بنا به داليل گوناگون ،فرهنگ عربي به شدت تحت تأثير فرهنگ فارسي قرار گرفت.
در اين زمان اعراب در همة زمينههاي زندگي خويش از فرهنگ ايراني پيروي مايكردناد (طاه
ندا.)82 :4836 ،

يكي از اين عرصههاي تأثيرپليري ،فلكلور يا فرهنگ عامه ،به وياژه ادبياات شافاهي باوده
است .گفتة ابن نديم دربارة افسانههاي ايراني و تأثير آن بر اعراب معروفتر از آن است كه نياز
به نقل آن باشد؛ اما در تأييد گفتة ابن نديم ميتوان از قصة عنتر ،معروفترين قصة عربي ،يااد
كرد كه متأثر از داستانهاي نماسي فارسي است (محمدي مالياري .)466 :4821 ،عالوه بار ايان
ميتوان به سيرت فيروزشاه ،يكي از داستانهاي عامة عربي ،اشاره كرد .بر اساس پاژوهش دكتار
محمد رجب النجار ،اين داستان ترجمهاي عاميانه ،مختصر و آزاد از شاهنامة فردوسي است كاه
پيش از ترجمة بنداري صورت گرفته است (محمد جمالالدين.)146 :4821 ،
اعراب ایرانی یکی از حلقههای ارتباطی فرهنگ فارسی و عربی
بسياري از پژوهشگران راههاي متعدد تأثيرگلاري فرهنگ فارسي بر عربي را مورد بحاث قارار
دادهاند .اما نگارنده ميخواهد عاملي كه تا كنون كمتر مورد توجه پژوهشگران بوده ،يعني نقش
اعراب خوزستان را به عنوان يكي از عوامل مهم اين تأثيرگلاري بكاود.
براي اين منظور ابتدا سي قصه از قصههاي شفاهي رايج در ميان اين مردم بررساي شاده و
سپ

تأثيرات قصههاي فارسي برآنها نشان داده شاده اسات .در ايان بررساي هام از بايگااني

شخصي خود و هم از برخي كتابهاي چاپي استفاده كردهام.
اعراب ايراني كه سابقة سكونتشان در خوزستان به صدها سال پايش از انقاراض ساساانيان
ميرسد (كسروي) ،در انتقال ادبيات شفاهي ،به ويژه قصههااي فارساي باه غارب امپراتاوري
اسالمي نقشي مهم و قابل توجه داشتهاند .اين مردم به دليل همزبااني باا همساايگان جناوبي و
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غربي ما به مثابة يكي از نلقههاي ارتباط با فرهنگ اعراب و از اين طريق با غرب جهان اسالم
عمل ميكردهاند.
بررسی قصهها
پيش از وارد شدن به موضوع مقايسة قصهها ،ضاروري اسات كاه باه نكتاهاي مهام در زميناة
قصهشناسي اشاره كنم .هر قصه اي را (اعم از شفاهي و كتبي) از نظر سااختار مايتاوان باه دو
بخش تقسيم كرد :يكي روساخت 4و ديگري ژرفساخت 1.ژرفساخت شامل جاوهرة اصالي،
انديشه ،بنمايهها و روندهاي اصلي قصه است .چگونگي و كيفيت بروز و ظهور ژرف سااخت
را روساخت مي گويند كه در روايتهاي گونااگون هار قصاه ،رناگ و باوي متفااوت باه خاود
ميگيرد؛ مثالً در مناطق خشك و كمآب ،چاهها و بركهها منبع آب محسوب ميشوند ،در نالي
كه در مناطق كوهستاني ،چشمهها و رودخانهها اين نقش را دارند .متناسب با وضع طبيعي هار
منطقه ،خاركن ،كفاش ،پينهدوز يا ساير اقشار اجتماعي ميتوانند در روايتهاي مختلف جايگزين
هم شوند .اين موضوع دربارة ميوهها نيز صدق ميكند .در مناطق گرمسيري خرما ميوهاي اسات
كه مي تواند در دستهاي درويش قصه ،متبرک شود و براي شفاي نازايي به كار رود .در صورتي
كه درويش همين قصه در روايت مثالً خراساني ،سيب را متبرک ميكناد .گام شادن در بياباان
ميتواند جايگزين گم شدن در جنگل يا كوه شود.
روساخت قصههاي شفاهي ابتدا ،گزارش و انتها دارد .ابتداي قصههااي ايراناي معماوالً باا
عبارتهاي يكي بود ،يكي نبود؛ بود نبود ،روزگاري بود؛ پادشاهي بود و جملههاي مشاابه ديگار
شروع ميشود .انتهاي قصهها نيز جملهها و عبارتهاي آهنگين دارند؛ مانند قصة ما به سررسايد؛
باال رفتيم ماست بود؛ و همينطور كه اينها به مرادشون رسيدند ايشااهلل هماة شاما باه مرادتاون
برسيد.
در گزارش قصههاي ايراني با جملههاي معيني روبهرو ميشويم كه قصهگويان براي ارتباط
قسمتهاي مختلف قصه از آنها استفاده ميكنند؛ مانند ناال ملك محمد را بگلاريم برويم ساراغ
شاهزاده؛ ناال دوكلمه هم از وزير بشنو؛ القصه؛ كار اينها به اينجا كشيد و غيره.
نتايجي كه از مقايسة قصههاي فارسي و عربي به دست آمده است ،از اين قرار است:
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 .4جملههاي ابتدايي ،مياني و پاياني اغلب قصههاي بررسي شده (باه اساتثناي دوماورد) مانناد
قصههاي فارسي است .قصهها معموالً با بود ،نبود شروع ميشود .ايان تعبيار در زباان راوياان
عرب به صورت كان ،ماكان آمده است كه ترجمة تحتاللفظي بود ،نباود اسات .ايان تعبيار را
برخي از مترجمان خوزستاني قصههاي شفاهي با پيروي از قصههاي فارساي يكاي باود ،يكاي
نبود ترجمه كردهاند .دليل اين كار انتماالً شهرت جملة اخير است .با توجه به اينكاه اصاطالح
بود ،نبود در ميان فارسيزبانان خوزستان رايج نيست ،مترجمان نيز انتماالً با آن آشنا نباودهاناد
و از همين رو كان ،ماكان را معادل يكي بود ،يكي نبود دانستهاند .جملاههااي ديگاري كاه در
ابتداي برخي از قصههاي عربي ميآيد؛ عبارتاند از:
كان ملك :پادشاهي بود و يومااليام :روزي روزگاري.
پايان قصهها نيز با جملههايي مانند خدا همة ما و شما را به مراد برساند ،يا من آنها را ترک
كردم و آمدم ،توأم است كه هر دو جمله در قصههاي فارسي به كار ميرود .پا

قصاهگوياان

عرب هنگام قصهگويي ،همچون فارسي زباناان ،باراي ارتبااط دادن قسامتهاي مختلاف قصاه،
جملهها و اصطالناتي را به كار ميگيرند كه در سطور پيش نمونههايي از آنها را ذكر كردم.
 .1بيش از شصت درصد قصه هاي بررسي شده (تعداد ناوزده قصاه) ،قصاههاايي هساتند كاه
روايتهاي مختلفي از آنها نه فقط در ميان فارسي زبانهاي خوزستان ،بلكه در سااير نقااط اياران
نيز وجود دارد؛ مانند ماه پيشاني (كد  ،)136بلبل سرگشته ،تقديرنوي

(كد  ،)686زخام زباان

(كد  )416 Bو شاه با دزدان به دزدي ميرود (كد .)614Cروايتهاي عربي اين قصهها هيچگونه
تفاوت ژرفساختي با روايتهاي فارسي آنها ندارد .براي تادقيق ايان اساتنباط خويشاكاريهاي

8

قصة بلبل سخنگو را ذكر ميكنيم:
زن پدر بد طينت ناپسري خود را ميكشد.
زن پدر ،پسر را ميپزد و به خورد پدر ميدهد.
خواهر از آن غلا نميخورد و استخوانها را زير درختي چال ميكند.
استخوانها تبديل به بلبل ميشوند.
بلبل با آوازش براي خود سوزن تهيه مي كند و آنها را در دهان پادر و زن پادر مايريازد و
انتقام ميگيرد.
بلبل به شكل اول (پسر) برميگردد.
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نگارنده يك روايت عربي و سه روايت فارسي از اين قصه در شاهرهاي خوزساتان ضابط
كرده است .ترجمة روايت عربي نيز با نام پرندة سبز در كتاب افسانههاي مردم عرب خوزستان
آمده است (عزيزي بنيطرف .)31 :4821 ،عالوه بر اين ،روايتهاي بسياري از اين قصاه در سااير
نقاط ايران گردآوري شده است.

1

تفاوت روايتهاي عربي با روايتهاي فارسي اين است كه در روايت عربي ،استخوانهاي پسار
به جاي بلبل ،به خروسي تبديل ميشود كه توانايي پرواز كردن دارد .همانگوناه كاه مشاخص
است ،اختالف بسيار جزئي بوده و مربوط به روساخت قصه اسات .نكتاة جالاب در تشاابهات
روايتهاي عربي و فارسي ،آن است كه نتي اشعار بلبل و خروس بسيار شبيه يكاديگر هساتند.
در روايت عربي ،خروس شعرهاي زير را ميخواند:
مره ابوي قتلتني و ابوي أكل من لحمي و اختي العزيزه لست اعظامي و ضامتي ابحجار
مِن هوالء المجرمين.
بلبل نيز در اغلب روايتهاي فارسي اين شعرها را ميخواند:
منم منم بلبل سرگشته از كوه و كمر برگشته زن پدر ...مرا كشته پدر ناامرد مارا خاورده
خواهر دلسوز مرا با آب و گالب شسته.
1

 .8در شش قصه از قصههاي بررسي شده ،قصههايي فرعي وجود دارد كه روايتهاي مشابه آنها
در قصههاي فارسي به چشم ميخورد؛ مانند اپيزود خيانت زني شاوهردار و همخاوابگي او باا
غالمي سياه ،شب هنگام در خارج از خانة خود و سرانجام رسوايي او كاه در قصاههاا باا ناام
ناتم طايي آمده است.
با توجه به نكتة دو ،ميتوان گفت كه فقط پنج قصاه از قصاههااي بررساي شاده تشاابهي
قابلتوجه با قصههاي فارسي نداشتهاند ،يعني ندود هفده درصد.
 .1در ميان قصههاي بررسي شده ،قصههايي با ساختار قصه در قصه وجود دارد .به اين مفهاوم
كه چندين قصه در ضمن يك قصه تعريف ميشود .اين ساختار ،از نظر تاريخي تباين كامل باا
قصههاي عربي دارد .عموم قصهشناسان و پژوهشگران ،اعم از ايراني و غيرايراني ،بر غيرعرباي
بودن اين ساختار و در مقابل ،بر ايراني يا ايراني -هندي بودن آن تأكيد دارند (عيسايالعااكوب،
.)141 :4821
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 .1از قصه هاي بررسي شده ،پنج مورد آن ،قصاه هااي نيواناات اسات كاه از هار پانج ماورد
روايتهاي فارسي در دست اسات .نكتاة جالاب اينكاه ،روايتهاايي از تعادادي از آنهاا در ادب
كالسيك ما نيز وجود دارد؛ مانند روباه و شير و گرگ (كد  )14كه در فرائد السالوک و مثناوي
آمده است؛ ميموني كه دل خاود را در خاناه گلاشاته اسات (كاد  )64كاه در كليلاه و دمناه،
مرزبان نامه و فرائد السلوک روايتهايي از آن ذكر شده است و ماار ناساپاس (كاد  )411كاه در
فرائد السلوک مشاهده ميشود.
همان گونه كه ميدانيم قصههاي نيوانات نيز از آن دسته قصههايي هستند كه قصهپژوهاان بار
ايراني -هندي يا ايراني بودن آن تأكيد دارند (غنيمي هاللي.)484 :4828 ،

راههای انتقال قصههای شفاهی در میان مردم فارس و عرب خوزستان
بنده در جايي ديگر ،به تفصيل ،تعامل ادب شفاهي فارسي و عربي و راههااي مختلاف تاأثير و
تأثر آنها را در سطح ملي بررسي كرده است (جعفري قنواتي .)4831 ،باه هماين دليال و نياز باا
توجه به موضوع پژوهش فعلي ،در اينجا فقط به اشكال محلي آن (درخوزستان) ميپردازد:
 .4وجود شهرهايي با تركيب عربي -فارسي :در بعضاي از شاهرهاي خوزساتان ،مانناد اهاواز،
آبادان و ماهشهر ،اعراب و فارسها يكجا و در كنار هم زندگي ميكنند .رفع نيازهاي ضاروري
و اولية زندگي ،باعث ايجاد ارتباطاتي ميان اين مردم ميشده است .در اين شهرها افراد زياادي
را مي توان ديد كه به هر دو زبان تسلط دارند .همين موضوع ،امكان ارتباط و در نتيجاه ،انتقاال
فرهنگها را بيشتر ميكرده است.
محمد ابراهيم كازروني ،متخلص به نادري كه در اوايل سالطنت محماد شااه قاجاار ،طاي
مأموريتي اداري ،از بنادر و جزاير خليج فارس بازديد كارده ،درباارة بنادر معشاور (ماهشاهر)
مينويسد ...« :و عدد بيوتات بندر ملكور سيصد خانه ميشود ،به قادر پنجااه شصات خاناه از
متفرقة بهبهان و ما بقي از اهل همان بندر ملكور ميباشاند و معاملاه و آماد و شاد باه بصاره
مينمايند ...زنان آنجا ملب

به لباس عربي و مردان ايشان مركب لباس ميپوشند و هم به عربي

و هم به زبان عجمي تكلم مينمايند( ».كازروني)81 ،

در جاي ديگر ،دربارة بندر محمره (خرمشهر) ،در زمان آبادي و رونق آن مينويساد« :و در
آن بندر جديدالبنا در دو طرف شط دجله به قدر شش هزارخانه از متفرقه شده بلادان مملكات
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فارس و از اهالي شوشتر و دزفول و هويزه و بهبهاان و كاازرون و مجااورين بنادر ابوشاهر و
مضافات آنكه بندر ريگ و گناوه و ديلم و ريشهر باشند در آن مجاور و بازارها و كاروانساراها
و تيمچه و قهوهخانههاي با صفا در آن محل برپا داشتهاند( ».همان)16 ،

سِر اُستن هنري اليارد كه در زمان محمد شاه قاجار ،در خوزستان به سار مايبارده ،هماين
موضوع را دربارة شوشتر ذكر ميكند« :شوشتري ها معموالً با زبان عرباي آشانايي دارناد؛ ولاي
بيشتر به فارسي سخن ميگويند( ».اليارد ،و ديگران)21 :4824 ،

 .1بيشتر مردم خوزستان ،اعم از فاارس و عارب شايعة دوازده اماامي هساتند .ايان موضاوع،
دستكم از زمان صفويه به بعد ،مسجل است .همين موضوع ،خود از ايجاد اختالف ملهبي كه
يكي از داليل دوري اقوام يا در بدترين نالت ،باعث دشمني و درگيري آنها ميشود ،ممانعات
ميكرده است .همچنين ،باعث ميشده است كه در دورههااي مختلاف ،اقاوام فاارس و عارب
خوزستان ،از رهبر ملهبي واندي -كه در بيشتر اوقات از مردم شوشتر يا بهبهان بوده -پياروي
كنند .بيترديد خانة چنين رهبراني ،مركز تجمع مردم براي نل مسائل ديني ،عرفي و اجتمااعي
بوده است و همين موضوع ،در انتقال ادبيات شفاهي اقوام ،تأثيرهاي معيني بر جاي ميگلاشته
است .نگارنده خود در اواخر دهة چهل شمسي ،از نزديك شاهد چنين تجمعاتي بوده است.
آيينها و مراسم ملهبي را نيز بايد يكي ديگر از راههاي تأثير و تأثر فرهنگاي در خوزساتان
محسوب كرد .عيد فطر و مراسم دهة اول محرم ،از مهم ترين اين آيينها و مراسم هساتند .عياد
فطر در خوزستان ،به صورتي مفصل برگزار ميشود .مراسم آن -كه از جمله ميتوان به دياد و
بازديد گروهي مردم اشاره كرد -امكان تجمع و اختالط مردم را فراهم ميكرده است.
 .8وجود بنادري مانند ماهشهر ،خرمشهر و بُزي (باسيان باساتاني در نزديكاي شاادگان) باعاث
رونق تجارت بوده و امكان امتزاج و اختالط اقوام را بيشتر ميكارده اسات .تجاار و بازرگاناان
نقاط مختلف خوزستان ،بختياري و اصفهان مالالتجاارة خاود را از ايان بناادر صاادر ياا وارد
ميكردهاند .طبيعي است كه اين امور ،مستلزم نضور افراد ذينفعي بوده كه به گروههاي قومي
و زباني مختلف وابسته بودهاند.
 .1بسياري از مردم فارس ،پ

از پايان كار برداشت گندم كه مصادف با خرماچيني (ثَمْاره) در

شهرهاي عربنشيني مانند شادگان ،خرمشهر و بصره بود ،براي كار باه ايان شاهرها مهااجرت
موقت ميكردند .نضور اين گروههاي وسيع ،زمينة اختالط فرهنگي را بيشتر مايكارده اسات.
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اين افراد ،معموالً به همراه خانوادة خود و براي مدتي نزديك چهار تا پنج ماه ،باه ايان منااطق
مهاجرت ميكردند .بسيار اتفاق ميافتاد كه دختران اين خانوادههاا در هماان شاهرها ،نتاي در
بصره ازدواج ميكردند و در همان جا ماندگار ميشدند .تأثير اينگوناه مهاجرتهاا بار انتقاال و
تبادل فرهنگي ،روشن تر از آن است كه ضرورتي به شرح مبسوط داشته باشد.
 .1در خوزستان ،بنا به سنتي قديم ،در روزهاي جمعه ،ماردم هار منطقاه در «مضايف» شايوخ
عرب يا خوانين فارس ،دور هم جمع ميشوند و اعضاي خانواده صانب مضايف ،باا قهاوه و
چاي از آنها پليرايي ميكنند .اساس شكلگيري چنين تجمعي ،اين بوده كاه افاراد مختلاف باا
نضور در مضيف ،به طرح مسائل ،مشكالت و دعاوي خود ميپرداختند تا شيوخ ياا خاوانين،
به نل و فصل آنها بپردازند .در بسياري مواقع ،هيچگونه مشكل يا معضالي وجاود نادارد؛ اماا
تجمعات يادشده ،بنا به سنت ديرينه برقرار ميشود .اين تجمعاات نقاش بسازايي در انتقاال و
تبادل فرهنگ و ادبيات شفاهي گروههاي قومي داشته است .بسياري از سفرنامهنويسان ،به ايان
گونه تجمعات اشاره كرده اند (دياالفوا.)162 :4814 ،
نگارنده كه خود بارها در اين تجمعات نضور داشته ،از نزديك شاهد ايراد مثال ،تمثيال و
قصه بوده است .نكتة جالب توجه اينكه هر گاه راوياي عرب ،مثلي به فارسي اياراد مايكناد،
ابتدا اصطالح «عجم ايگول» (ايقول) ،به معناي «عجم ميگويد» را ذكر ميكند و سپ

مثال ياا

تمثيل را ميآورد .در موارد زيادي ،راوي ابتدا اصل مثل را به زبان فارسي ميگوياد ،ساپ

باه

زبان عربي ،به تفسير آن مي پردازد .اين موارد ،يادآور نقلقولهايي است كه در ادبيات كالسايك
زبان عربي با امثال و قصص فارسي ذكر ميشده است .كتابهايي كه اعراب از سدة سوم به بعاد
نوشتهاند ،سرشار از مثلها و قصههاي ايرانيان پيش از اسالم بوده است .در اين كتابهاا ،خوانناده
بارها با اين عبارتها مواجه ميشود :كانت العجم تقول؛ قرأت فاي بعاض كتاب العجام؛ كانات
ملوک االعاجم تقول؛ قال اردشيربن بابك؛ قال االكاسره؛ قال بوذرجمهر و غيره.
 .1نضور غالمان ،كنيزان ،لَلهها و دايهها در ميان خانوادههاي متمكّن و متمّول ،يكاي ديگار از
راههاي انتقال فرهنگها بوده است.
 .2ازدواجهايي كه ميان مردم فارس و عرب منطقه صورت ميگرفته نيز از ديگر راههاي انتقاال
و تبادل ادبيات شفاهي در منطقه بوده است .اينگوناه پيونادهاي خويشاي ،از گلشاته در باين
مردم منطقه وجود داشته است .اليارد در گزارش خود چنين نوشته است« :بيشتر خاانوادههااي
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عرب با مردم بومي شوشتر ،دزفول و بهبهان وصالت كارده اناد .نتاي زن بازرگ شايخ ثاامر،
دخترنكمران زيتون است( ».اليارد)21 :4821 ،

 .3علما و طالب علوم ديني با مسافرت به عتبات عاليات و اقامت در آنجا در انتقال قصاههااي
شفاهي نقش قابل توجهي داشتهاند و چون اهل منبر نيز بودهاند بيترديد درخطابهها و تقريرات
خود ناچار از ايراد تمثيل و قصه بودهاند .برخي از اين افراد كتابهايي نيز نوشتهاناد كاه در آنهاا
قصههااي فراواناي از ادب عاماه وجاود دارد؛ مانناد زهرالربياع از سايد نعماتالاه جزاياري،
لمعاتالبيان از موالنا نصراله تراب دزفولي كه شرح ابن ابيالحديد بار نهاجالبالغاه را نياز باه
فارسي ترجمه كرده است.
در تلكرههاي فارسي ،به ويژه آنها كه از قرن دهم به بعاد تاأليف شاده اسات ،بساياري از
اينگونه افراد معرفي شدهاند؛ مثالً در تلكرة نصرآبادي به بيش از سي نفر از ايان افاراد اشااره
شده است.
نتیجه
مقالة ناضر گزارشي مختصر از پژوهشي گسترده است كه دربارة همسانيهاي جاوهري ادبياات
شفاهي فارسي و عربي صورت گرفته است .اين پژوهش نشان ميدهد كه قصاههااي راياج در
ميان اعراب به شدت تحت تأثير قصههاي فارسي هستند؛ اين تأثير ،هم بنماية قصاههاا و هام
ساختار آنها را دربرميگيرد.
همان گونه كه ادبيات ما در زمينة قصهنويسي و قصهپردازي بر ادبيات عرب تأثير گلاشات
و بسياري از قصههاي ايراني به زبان عربي برگردانده شدند ،قصههاي شفاهي ما نيز همين تأثير
را برجاي گلاشتهاند .اين بررسي ،يك بار ديگر اين گفتة پژوهشگران را كه فن قصاهنويساي و
قصهپردازي در ميان اعراب از فنون دخيل بوده ،تأيياد مايكناد (محمادي مالياري.)431 :4821،
همچنين مؤيد اين موضوع است كه «افسانههاي ايراني يكاي از مناابع عمادة قصاة عرباي و از
اركان آن» به شمار ميآيد.
پینوشتها
1. Surface- structure
2. Deep- structure
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دو اصطالح روساخت و ژرفساخت را از استاد دكتر سعيد نميديان وام گرفتهام كه در كتااب هنار و
انديشة فردوسي آوردهاند.
3. Function
 .1فقط در اين كتاب هفت روايت از اين قصه وجود دارد :وكيليان ،سايد انماد؛ مثلهاا و افساانههااي
ايراني؛ تهران :سروش.868-121 :4823 ،
5. Episode

منابع
ابوالمعالي ،نصراهلل منشي؛ کلیله و دمنه؛ تصحيح مجتبي مينوي؛ تهران :دانشگاه تهران.4826 ،
انمد بن ابي يعقوب؛ تاریخ یعقوبی؛ ترجمة محمد ابراهيم آيتي؛ تهران :علمي فرهنگي.4821 ،
بايگاني شخصي نگارنده شامل نوارهاي ضبط صوت و ضبط ويدئو.
پوركاظم ،ناج كاظم؛ امثال و حکم عرب خوزستان؛1ج]،بيجا[ :امه.4821 ،
جعفري قنواتي ،محمد؛ «بررسي تطبيقي امثال و نكم فارسي و عربي» ،کتاب ماه ادبیات و فلسفه؛ س
 ،1ش ( 6تيرماه .)4831
دياالفوا؛ سفرنامة دیاالفوا در زمان قاجار ،ترجمة فرهوشي؛ چ ،1تهران :كتابفروشي خيام.4814 ،
طه ندا؛ ادبیات تطبیقی؛ ترجمة دكتر زهرا خسروي؛ تهران :فروزان روز.4836 ،
عزيزي بنيطرف ،يوسف؛ افسانههای مردم عرب خوزستان؛ ]بيجا[] :بينا[.4821 ،
عيسيالعاكوب؛ تأثیر پند پارسی بر ادب عرب؛ ترجمة عبداهلل شريفيخجسته؛ تهران :علمي فرهنگاي،
.4821
غنيمي هالل ،محمد؛ ادبیات تطبیقی؛ ترجمه و تحشية دكتر سيد مرتضي آيتاهللزاده شايرازي؛ تهاران:
اميركبير.4828 ،
كسروي ،انمد؛ شهریاران گمنام؛ چ ،1تهران :اميركبير.4812 ،
اليارد ،اوستن هنري ،و ديگران؛ سیری در قلمرو بختیاری و عشایر بومی خوزستان؛ ترجماة ساهراب
اميري؛ تهران :فرهنگسرا.4824 ،
اليارد ،اوستن هنري؛ سفرنامة الیارد؛ ترجمة سهراب اميري؛ [بيجا] :آنزان.4821 ،
مارزلف ،اولريش؛ طبقهبندی قصههای ایرانی؛ ترجمة كيكاوس جهانداري؛ تهران :سروش.4824 ،
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محمد جمالالدين؛ «نميرم از اين پ

كه من زندهام :ادبيات عرب و شاهنامه» ،مجموعة مقاالت کنگرة

جهانی بزرگداشت فردوسی؛ تهران :دانشگاه تهران.4821 ،
محمدي ماليري ،محمد؛ فرهنگ ايراني پيش از اسالم؛ تهران :نشر توس.4821 ،
مسعودي ،علي بن نسين؛ مروج الذهب و معاون الجوهر؛ ترجمة ابوالقاسم پاينده؛ ج ،4تهران :علماي
فرهنگي.4821 ،
مولوي ،جالل الدين؛ مثنوی؛ تصحيح رينولد نيكلسون؛ تهران :اميركبير.4818 ،
نصرآبادي ،محمد طاهر؛ تذکرة نصرآبادی؛ مقدمه ،تصحيح و تعليقات محسن ناجي نصرآبادي؛ تهاران:
اساطير[ ،بيتا].
نوراني وصال ،و غالمرضا افراسيابي (تصحيح و تحشيه)؛ فرائدالسلوک؛ تهران :پاژنگ] ،بيتا[.
النيسابوري ،ابيالفضل انمد بن محمد؛ مجمعاالمثال؛ المعاونيه الثقافيه آلستانهالرضاويه المقدساه ،سانة
 4811ها.
وراويني ،سعدالدين؛ مرزباننامه؛ تصحيح محمد روشن؛ تهران :نشر نو.4812 ،

نقد و بررسی نقش قافیه و ردی

در آثار

شفیعی کدکنی و بهرام سیروس
دکتر حسنعلی محمدی



مقدمه
اهميت قافيهپردازي و رديفسازي در شعر فارسي بر كسي كه دستي در شعر و ادب دارد،
پوشيده نيست .منتقدان و بزرگان ادبي بر اين امر بسيار تأكيد داشته و دارند ،به ويژه بررسي و
تحليل قافيه و رديف در شعر معاصر فارسي به دليل دگرگونيهايي كه در آن ايجاد شده ،جايگاه
خاصي دارد.
در گلشتة تاريخ ادبيات فارسي كوششهاي فراواني در اين باب صورت گرفته و آثاري
گرانقدر از صانبان بالغت و فصانت به جاي مانده است كه نشان از توجه گلشتگان به رابطه
و پيوند وزن و قافيه و رديف در شعر فارسي دارد.
منتقدان و دانشمندان ادبيات معاصر نيز در آثار و مكتوباتشان ،ارزشمندي قافيه و رديف را
در شعر معاصر و چگونگي بهرهمندي از آنها را به شيوهها و زبانهاي متفاوت بيان كردهاند .در
اين ميان نقش دو تن از بزرگان ايران و تاجيكستان فوقالعاده مهم است .شفيعي كدكني از
ايران و بهرام سيروس از تاجيكستان-كه سالهاست دار فاني را وداع گفته است– توانستهاند با
 مدرس مراكز تربيت معلم تهران
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آثار گرانقدري كه در باب قافيه و تأثيرآن ،به ويژه نقش موسيقايي آن در شعر پديد آوردهاند،
تحليلهاي جامعي ارائه كنند.
نظامي ميفرمايد:
قافيهسنجان كه سخن بركشند

گنج دو عالم به سخن بركشند

قافيه يكي از عناصري است كه به شعر معنا و هويت ميبخشد و آنچه شعر را از
پراكندگي ،دورافتادگي ،سستي و ناهماهنگي نفظ ميكند ،همين قافيه است.
فرنگيها قافيه را نوعي از شكل شعر ميدانند كه قافيهسنجي در ذات آن نهفته است .نيما
يوشيج معتقد است« :اگر قافيه نباشد ،چه خواهد بود .يا شعر بيقافيه مثل آدم بياستخوان
است( ».نيما )2 :4814 ،يكي از مفاهيم سخن او در اين نقل همين ذاتي بودن قافيهسنجي در هنر
شاعري است.
مرنوم زرينكوب ضمن بيان اين نكته كه بايد ميان شاعري و قافيهسنجي فرق گلاشت،
مينويسند« :انديشة شاعري فلزي است كه گويي در كورة آتش تفته شده و فقط وزن و قافيه
است كه اين آهن را ميتواند آب دهد و به فوالد تبديل كند .در ادبيات بسياري از اقوام ،قافيه
نيز مثل وزن ،اساس شعر است يا يكي از اساسهايش)16( ».

امروزه نگاه به قافيه از دو ديدگاه صورت ميگيرد يا به عبارتي قافيه به دو گونه ارائه
ميشود :يكي قافية قديم است كه اديبان و نقادان گلشته در آثار خود شرايط و ويژگيهاي آن را
برشمردهاند و بيشتر تحت نفوذ و تأثير قافية عربي بوده است و ديگر قافيه و رديف از ديدگاه
علماي علم زبانشناسي است كه امروز بيشتر مورد توجه قرار گرفته و عالمان زبانشناس معاصر
با اين ديدگاه ،قافيه را تعريف و بررسي ميكنند.
نخستين نقش قافيه ،در انواع قالبهاي شعري آشكار ميشود؛ به اين معنا كه هر كدام از
قالبهاي شعري ،اعم از تكبيت ،دوبيتي ،رباعي و ...تا چهارپاره و شعر نيمايي و سپيد ،به
گونهاي از قافيه تأثير مي پليرند و در هر يك از آنها قافيه به نوعي بيانگر ويژگيهاي آن قالب
شعري است.
پيوستگي قافيه با نوع قالبهاي شعرفارسي انكارناپلير است .شم

قي

رازي ،شعرشناس

قرن هفتم هجري ،وزن و قافيه را مهمترين مشخصة شعر ميداند .بر اساس اين ،قافيه در قالبها
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و انواع شعر ،هم از راه شنيدن ن كردني و دريافتني است و هم از راه ديدن ،چه رديف را به
همراه خود داشته باشد چه بدون رديف بيايد.
دكتر پورنامداريان مينويسد« :در شعر كالسيك نه تنها از راه شنيدن ،وزن و تناسب صوتي
آن و تشابه قافيه و رديف را انساس ميكنيم ،بلكه انعكاس اين تناسب و تشابه را در شكل
نوشتاري و ديداري شعر در مكان نيز درمييابيم .اين تناسب و تشابه صوتي شنيداري كه در
صورت خاص نوشتاري تبديل به تقارن و تشابه ديداري ميگردد ،سبب ميشود كه شعر
كالسيك بر اساس تساوي مصراعها و ابيات در وزن ،و تشابه و تكرار منظم قافيه و يا قافيه و
رديف ،صورتها و قوالب محسوس و محدودي پيدا كند كه قرنها تكرار شود و مقدم بر آفرينش
هر شعري تقدم نضور خود را بر شاعر تحميل كند)41-44( ».

استفاده از قافيه و قابليتهاي آن يا استفاده نكردن عمدي از آن (آن گونه كه در برخي اشعار
معاصر مشاهده ميشود) ميتواند عالوه بر پديد آوردن قالبهاي مشخص ،عامل ايجاد سبكي
خاص براي شاعر شود .البته نبايد فراموش كرد كه قافيه و رديف تنها معيار تشخيص قالب
شعر نيستند؛ ولي در دستهبندي قالبهاي شعري ،نظام قافيهآرايي معيار اصلي به شمار ميآيد.
گفتهاند كه شعر سنتي فارسي قافيه را از شعر عربي گرفته است و اينكه اديبان عرب و
فارسيزبان ،قيد مقفا بودن را براي شعر ذكر نمودهاند ،نشانة اهميت قافيه در شعر اين دو زبان
است و علت آن را طبيعت خاص شعر عربي و فارسي دانستهاند؛ زيرا كلمات هماهنگ و
هم قافيه در اين دو زبان فراوان است و قالبهاي مختلف شعر عربي و فارسي نيز بر نسب
چگونگي قرار گرفتن قافيهها پديد ميآيند 4.براي مثال ميتوان به كاربرد قافيه در قالب مثنوي
اشاره كرد كه در ادب فارسي جايگاه بسيار وااليي دارد و در آثار ارزشمندي چون شاهنامة
فردوسي ،خمسة نظامي ،مثنوي مولوي و بوستان سعدي نمايان است .دكتر شفيعي كدكني در
خصوص بياعتنايي اعراب به قالب مثنويميگويد« :گويا فلسفة عدم توجه به مثنوي در ادب
عرب از اين جاست كه موسيقي قافيهها در قالب مثنوي براي عربها به ند اشباع و كفايت
نيست و طبع عرب كه به هماهنگي كلمات و توالي قافيهها مقيد است نميتواند خود را بدان
قانع كند .عوض شدن قافيهها دوتا دوتا ،مجالي براي باقي ماندن موسيقي قافيهها نميگلارد و
شنونده للتي را كه از توالي قافيههاي قصيده ميبرد در اين قالب نميبيند و از همين موضوع
ميتوان به ميزان اختالف و درجة اهميت قافيه در شعر دو زبان توجه كرد؛ زيرا براي ايراني
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(فارسيزبان) قافيههاي مثنوي كافي است كه موسيقي ايجاد كند؛ اما براي عرب گويا چنين
نيست)141( ».

شيوة استفاده از قافيههاي مياني و دروني در قالب غزل نيز تأثير قافيه در قالبهاي شعري را
به خوبي آشكار مينمايد؛ به عنوان نمونه ميتوان به غزلهاي دلنشين ديوان شم

موالنا ،به

ويژه غزل «مرده بدم زنده شدم ،گريه بدم خنده شدم» اشاره كرد كه مرنوم دكتر غالمحسين
يوسفي اين غزل را بهترين غزل ديوان شم

دانسته و از نيث قافية داخلي و رديف ،آن را از

برجستهترين غزلهاي زبان فارسي معرفي كرده است (يوسفي.)141 :4828 ،
در خصوص قالب مستزاد كه بسياري آن را منبع الهام شعر نيمايي دانستهاند و دليل آن هم
مساوي نبودن طول مصراعها در اين قالب شعري است ،بايد گفت پارههاي افزوده در اين قالب
خود نظم قافيهاي دارند ،به طوري كه اگر هر دو پارة افزوده را به منزلة دو مصراع در برابر هم
بنويسيم ،مجموع اين بيتها شعري ميشود كه ابيات آن داراي قافية يكساناند .در نهايت به
اينجا ميرسيم كه عوض كردن جاي قافيه و تفنن در كاربرد قوافي در قسمتي از شعر معاصر
نوعي تجدد به نساب ميآيد و به همين دليل تقي رفعت را از پيشگامان شعر نو نيمايي
دانستهاند .در نمونة مثلثي كه در زير از او نقل ميكنيم ،ميبينيد كه در بند اول ،دو مصراع اول
و دوم همقافيه است و مصراع سوم آزاد و در بند دوم مصراعهاي اول و سوم همقافيه هستند و
مصراع دوم قافية آزاد دارد:
يك فصل تازه ميدمد از بهر نسل نو
يك نوبهار بارور ،آبستن درو
برخيز و نرز جان بكن اين عهد نيك فال
برخيز و باز راست كن آن قد تهمتن
برخيز و چون كمان كه به زه كرد دست زال
پرتاب كن به جانب فردات جان و تن

نمونههايي از مثلث را در سرودههاي شاعران معاصر ميتوان يافت كه براي نمونه شعر
شبانه از انمد شاملو را ذكر ميكنيم .به كاربرد قافيهها در اين دو بند توجه نماييد:
شب كه جوي نقرة مهتاب
بيكران دشت را درياچه ميسازد
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من شراع زورق انديشهام را ميگشايم در مسير باد

***
شب كه آوايي نميآيد
از درون خامش نيزارهاي آبگير ژرف
من اميد روشنم را همچو تيغ آفتابي ميسرايم شاد

و اما در باب شعر هجايي 1بايد گفت اگرچه نميتوان آن را از قالبهاي اصلي شعر كهن
شمرد و شاعران متأخر چندان اقبالي به آن نشان ندادهاند ،معروفترين شاعري كه بيش از
ديگران در سرودن اين نوع شعر همت گماشت ،ابوالقاسم الهوتي بود .در ديوان الهوتي ندود
سي قطعه شعر-كه بعضي از آنها خود منظومههاي مفصلي به نساب ميآيند -از قبيل «پيروزي
غزل» وجود دارد كه همه در وزن هجايي شكل گرفتهاند .قديمترين تاريخ اين گونه شعرها در
ديوان الهوتي ،سال 4681م .است .در قطعهاي با نام «سرود دهقان» كه اين گونه آغاز ميشود:
من فرزند يك دهقاني بودم
در قشالقهاي تاجيكستان
يك زميني داشتيم آن را ميكاشتيم
نان ميخورديم از محصول آن
يادم مي آيد كه در آن قشالق
وقتي باغباني ميكرديم
من با يك خواهر ،پدر و مادر
چسان زندگاني ميكرديم

مالنظه ميشود كه قافيهها در مصراعهاي دوم به كار رفتهاند و نكتة قابل توجه در بافت
اين نوع شعر ،كاربرد قافيه در درون مصراع است كه چسبندگي بيشتري دارد؛ مثل قافيههاي
(داشتيم و كاشتيم) در مصراع سوم.
در شعر معاصر فارسي ،شاعران پيوسته كوشيدهاند كه در راه دگرگوني قالب شعر گامهايي
بردارند تا از اين طريق محتوا (انديشه و انساس شعر) را در روزگار خويش با ساختار ظاهري
آن همساز نمايند .اولين قدمها در شكل قطعههاي مستزادگونه در عصر مشروطه و پ

از آن

در دوبيتيهاي به هم پيوسته برداشته شد كه نوع اخير را «چهارپاره» ناميدند .اين قالب مقارن
رواج شعر نو به وجود آمد و مركب است از بندهاي دوبيتياي كه با هم افتراق قافيه و اتحاد
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معنا دارند .عدهاي چهارپاره را به سبب داشتن قافيه «مثنوي عمودي» خواندهاند .قبل از رواج
شعر نيمايي رايجترين و معمولترين شكل شعر ،چهارپاره بود و خود نيما از اين نوع شعر ،چه
قبل از ابداع شعر خود و چه بعد از آن ،آثار متعددي سروده است.
گفتني است وزن و قافية اولين بيتي كه به شاعر الهام ميشود ،ساختار قالبي تمام آن را
تعيين ميكند .نقش قافيه در نو شدن سخن و انديشه در بيان شاعر از عوامل ديگر ،نتي وزن
شعر ،جديتر و عميقتر است؛ چرا كه در بسياري از قالبهاي شعري وزن ثابت ميماند ،ولي
قافيه تغيير مييابد تا تازگي و طراوت شعر نفظ شود .بايد اذعان كرد كه پيوند وزن و قافيه
جداناپلير است و هر كدام را از ديگري بگيريم ،نقصي در شعر پديد ميآيد .بر همين اساس
تناسب و هماهنگي وزن و قافيه نقش بسزايي در پديداري قالبهاي شعر و قوام و گيرايي آنها
خواهد داشت.
و اما اصليترين نقش قافيه در شعر ،نقش موسيقايي آن است و بايد گفت قافيه جزئي از
موسيقي شعر است و اهميت آن از لحاظ جمالشناسي به ندي است كه آن را ساماندهنده و
بنيانگلار انگارة قطعات شعر به شمار آوردهاند .اين ويژگي بسيار فراتر از كاركرد موسيقايي
قافيه در اثر تكرار در پايان مصراعها و ابيات است.
دكتر شفيعي كدكني در كتاب موسيقي شعر به خوبي نق مطلب را ادا كرده ،چنين
نتيجهگيري ميكند« :استواري موسيقايي شعر منوط به قافيه و رديف است ».بر اساس اين،
توجه به قافيه در شعر معاصر اهميت پيدا ميكند و بايد گفت قافيه مالک تشخيص هنر شاعر
در توفيق او در باب ايجاد ارتباط مناسب ميان كلمات مصراع و بيت با قافيه است.
برجستهترين و قويترين منتقد ،مفسر و معلم عروض و قافيه در ادبيات جديد كشور
همزبان ما ،تاجيكستان ،مرنوم استاد بهرام سيروس 8است كه دو اثر ارزشمند در علم قافيه از
ايشان به جاي مانده كه نگاه او را به علم قافيه نشان ميدهند .اولين آنها كه «قافيه در نظم
تاجيك» نام دارد ،در سال  4618م .به زبان روسي و بعدها به طور مفصلتر در سال  4611به
زبان تاجيكي به چاپ رسيده است كه خود دربارة آن مينويسد« :اين كتاب اساساً به قطار
همانگونه اثرهاي ملكور قافيهسازي ميگرايد؛ زيرا كه قاعدههاي قافيهسازي آنها اگرچه به
اشعار گرافيك نونوشتة ما تطبيق شوند هم ،نامهاي عنصرهاي قافيه و نوعهاي خود قافيه را با
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همان نامها براي گرافيك عربي تاسي

داده شدگي نوشتهاند( ».سيروس ،نظرية نو قافيهبندي در

نظم تاجيك)2 ،

بهرام سيروس در مقدمة كتاب قافيه در نظم تاجيك آوردهاند« :قافيه يكي از آن عنصرهاي
اساسي و مهم نظم است ،مادامي كه كالم منظوم بيقافيه شعر شمرده نميشود؛ در آن صورت
دانستن قانون و قاعدههاي آن به شاعران ،اديبان و معلمان ضروري ميباشد .قانون شعرنويسي
را ندانسته در صحة نظم تاجيك و تحليل و گلرانيدن از امكان بيرون است .اين گونه وضعيت
را به نظر گرفته ،ما به پيش خود چنين وظيفه گلاشتيم كه با اين كار خود قسماً براي آسانتر
كردن كار تحقيقاتجويان و معلمان كمك رسانيم( ».سيروس ،قافيه در نظم تاجيك .)1-1
دومين اثر ارزشمند بهرام سيروس در علم قافيه از جهاتي اهميت بيشتري دارد؛ چرا كه
ايشان براي اولين بار در نظم تاجيك ،نظرية هجابندي در قافيه را بررسي و تحليل نمودهاند.
عنوان اين كتاب «نظرية نو قافيهبندي در نظم تاجيك» است كه در  13صفحه به قطع رقعي
تنظيم ،و در سال  4628م .در شهر دوشنبه به خط سرليك چاپ شده است .مؤلف در آغاز
كتاب ضمن طرح دو سوال مهم .4 :چه چيز را در شعر قافيه ميگويند؟  .1قافيه در شعر كدام
وظيفه را انجام ميدهد؟ به مقالة دكتر شفيعي كدكني در مجلة سخن -كه در ايران انتشار
مييافت -1اشاره ميكند و تحليلهاي اين دانشمند ايراني را در باب تأثير قافيه مورد استناد قرار
داده ،مينويسد« :به فكر من اگر ما از سيزده وظيفهاي كه براي قافيه ذكر كرديم -آقاي شفيعي
دوازده وظيفه را به يك سو مانده -فقط وظيفة يكمين را ،جنبة موسيقي داشتن قافيه ،در شعر
به اعتبار گيريم ،آن گاه تا چه درجه اهميت داشتن قافيه به شعر به ما روشن ميگردد». ...
(سيروس ،نظريه نو در قافيهبندي در نظم تاجيك)1 ،

از سوي ديگر در ايران دكتر شفيعيكدكني دو كتاب تأثيرگلار در علوم بالغي و ادبي پديد
آوردهاند به نامهاي «صورخيال در شعر فارسي» و «موسيقيشعر» كه هر كدام ارزشمندي خاص
خود را دارند .اما در كتاب «موسيقي شعر» ايشان پژوهش بسيار گستردهاي در باب علم قافيه به
دست دادهاند و كما بيش همة تعاريفي را كه متقدمان ،متأخران و فرنگيان براي قافيه آوردهاند،
يكجا ارائه مينمايند .مهمترين نظريهاي كه در اين كتاب طرح شده ،تأثير موسيقيايي قافيه
ميباشد كه تازگي كار ايشان هم بيشتر در همين بخش از كتاب است.
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ديدگاه و نگرش اين دو انديشمند بزرگ ايراني و تاجيكي دربارة قافيه از دو منظر قابل
بررسي است:
 .4اهميت و تأثير منطقي قافيه بر شعر گلشته و معاصر فارسي؛
 .1توجه به فراگيري علم قافيه و رديف از سوي شاعران و شيوة درست آموزش آن.
در باب اشتراک و اختالفات فكري اين دو متفكر بزرگ علم قافيه بايد گفت اگر چه آثار
استاد سيروس دربارة قافيه بيشتر آموزشي تحليلي ،و آثار استاد شفيعي تحليلي و تعريفي است،
از فحواي كالمشان ميتوان به نتايجي در باب نقد و نظري كه در خصوص قافيه دارند پي برد؛
از جمله اينكه:
 .4هردوي اين دانشمندان به اين نكته تأكيد دارند كه قافيه يكي از عناصر اساسي و مهم شعر
فارسي به شمار ميرود .قافيه و رديف و ناجب ايجاد موسيقي ميكنند و هرچه در شعر
آهنگآفريني نمايد ،زيبا و پليرفتني است ،به ويژه اينكه تكرار صامتها و مصوتها (واجآوايي) و
استفاده از سجع ،موازنه و ترصيع ،قافيههاي مياني ،دروني و اينگونه امور هر كدام
زيرمجموعهاي از علم قافيه هستند و همگي ميتوانند در قوام ،زيبايي ،منطق و تأثير شعر مفيد
و كارامد باشند.
 .1هر دو نويسنده تعليمات علمي پيشينيان و اشارات نظري و فكري آنان را در باب قافيه و
رديف رد و انكار نكرده ،آنها را ميپليرند؛ با اين تفاوت نظر كه با توجه به دگرگونيهاي زباني
و تحوالت شعري ،الزم است نوع پرداختن به قافيه نيز بر مبناي تغيير زباني تغيير يابد (به
خصوص امروزه نگاه به قافيه از ديدگاه زبانشناسي ضروري به نظر ميرسد).
البته دكتر شفيعي در باب ساختار شعر نو فارسي و اينكه قافيه چه جايگاهي در شعر نيمايي
و شاملويي (سپيد) دارد ،به تفصيل در «موسيقي شعر» ،سخن رانده و آشكارا اعالم داشتهاند كه
شاعر نبايد در بند قافيه گرفتار آيد؛ اما اين نظر ايشان معتدل و منطقي است و هرگز تندي و
شدت و خشونت آراي ديگران را ندارد و بر پايهاي علمي و عملي استوار است .اما نگرش
بهرام سيروس -با توجه به اينكه در دوران نيات ايشان هنوز شعر نو فارسي تاجيكي
جايگاهي ويژه نيافته بود و آن گونه كه بايد طرح و ارائه نميشد -با نگاهي به آنچه در آثارشان
مطرح كردهاند ،طبعاً در اينخصوص مطلوب نيست و به نوعي ،كالم منظوم بيقافيه را شعر
نميدانند؛ ولي به آسانگيري در قافيه اعتقاد داشتهاند.
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 .8پيوند قافيه با عروض و وزن شعر از نظر هر دوي اين دانشمندان پنهان نمانده ،تأثير متقابل
آنها را بر يكديگر در آثارشان ذكر كردهاند و اذعان ميدارند كه «قافيه كاملكننده و مكمل وزن
است»( .شفيعيكدكني)18 :4826 ،

اگر در اشعار بيوزن معاصر قافيه چندان كاربردي ندارد ،گاهي ميبينيم كه شاعر نوسرا
كمبود وزن را به وسيلة قافيه و رديف در شعرش جبران ميكند و اين امري است كه هرگز در
شعر پيشينيان ممكن نبود؛ يعني قافيه نميتوانست كمبود و نقص وزن را جبران كند.
نگاه استاد شفيعي به رديف در آثارشان گستردهتر و عميقتر از استاد سيروس به نظر
ميرسد و اين شايد به دليل آن است كه رديف در شعر نو معاصر ايران عنصري نسبتاً مستقل
از قافيه به شمار ميرود؛ اگر چه وابسته به آن است .در اشعار نو فارسي رديف بدون قافيه به
كار ميرود و كاربرد گستردهاي هم دارد ،شايد به دليل جبران كمبود وزن و آهنگ .جالب است
بدانيم كه در شعر معاصر تاجيكستان در قالبهاي جديد و سنتي ،رديف خيلي به كار گرفته
ميشود .علت اين امر بيشتر جبران معايب قافيه است نه وزن؛ چون به دليل تغييرات و
دگرگونيهاي زباني و خطي ،شاعران امروز تاجيكستان در بسياري از موارد قافيه را آنگونه كه
بايد به كار نميگيرند و قاعده و قانون آن را رعايت نميكنند .به همين سبب بهرام سيروس
هدف و انگيزة اصلي خود را آموزش و سادهنمايي قافيه قرار داده تا شاعران تاجيك بيشتر با
نحوة درست كاربرد قافيه در شعر آشنا شوند.
استاد بهرام سيروس و استاد شفيعي هر دو از شعراي برجستة معاصر تاجيك و ايران (و
بهتر است بگوييم زبان فارسي) هستند؛ به همين دليل آثار محققانه و عالمانهاي هم كه در باب
علم قافيه تأليف و تدوين كردهاند خالي از ذوق و شور شاعرانه نيست و همين امر كتابهايشان
را دلپلير و خواندنيتر كرده است .با توجه به آنچه گفته شد ،اهميت اين موضوع به وضوح
عيان ميشود كه تأثير قافيه و رديف در شكلگيري قالبهاي شعري و نيز ايجاد موسيقي ،چه در
شعر سنتي و چه در شعر معاصر فارسي ،بر كسي پوشيده نيست و بزرگان ادب فارسي بر
اساس اين نقدها و نظرهايي ابراز نموده و آثاري گرانقدر پديد آوردهاند .همچنين آگاهي از اين
امر ميتواند شاعران ما را بيش از پيش متوجه نقيقت قافيه و رديف در شعر فارسي نمايد تا
بهترين گزينه را براي قافيه در شعرشان انتخاب كنند و آثار عالي و متعادلتري به جامعة
فارسيزبان عرضه نمايند .شناخت اثربخشي قافيه براي ادامة نيات شعر فارسي و نيز تأثيري
كه شعر از قافيه ميپليرد ،دو اصل واند و يگانهاي هستند كه شاعران معاصر ما و نيز آيندگان
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نبايد از آن غفلت نمايند تا در پاسداري از زبان و ادب فارسي بيش از پيش موفق بوده ،آثاري
پديدآورند كه درخور اين زبان بازمانده از رودكي ،سعدي ،مولوي ،فردوسي و نافظ باشد.
پینوشتها
 .4بسياري از ادبا عقيده دارند كه قالب رباعي برساختة شاعران و اديبان فارسي است و از عربي گرفته
نشده است.
 .1شعر هجايي :شعري است كه در آن تعداد هجاهاي هر مصراع ،با تعداد هجاهاي مصراع ديگر
مساوي باشد.
 .8بهرام سيروس اديب تاجيكستاني به سال  4331م .در لنكران به دنيا آمد .وي دانشهاي ابتدايي را در
مكتب روسي زادگاهش آموخت .در سال  4663م .به ايران آمد و در آستارا آموزگار شد .در 4681م.
پ از به پايان بردن آموزشگاه بينالمللي مسكو ،براي كار به آسياي مركزي رفت .نخستين شعر خود را
در  4681م .سرود .در  4621م .مجموعة شعر و داستانهايش با نام «هديه» در دوشنبه به چاپ رسيد و
كتابي به نام «يادداشتها» از او منتشر شد .بسياري از اديبان بزرگ امروز تاجيكستان از دانشآموختگان او
هستند.
 .1الزم است ذكر شود در هنگام تدوين آثار بهرام سيروس در تاجيكستان هنوز كتاب موسيقي شعر
دكتر شفيعي كدكني به چاپ نرسيده بود و مقاالت ايشان كه در مجلة سخن به چاپ ميرسيد ،مورد
استفادة بهرام سيروس قرار گرفته است.
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اخوان و سیّاب
از «باغ من» تا «النهر و الموت»


دکتر سیّد فضلاهلل میرقادری
مقدمه

ادبيات تطبيقي در چهار شكل تأثيرات ادبي ،نهضتهاي ادباي ،موضاوعات ادباي و اناواع ادباي
دريچههاي تازهاي به روي محقق گشوده است تا با بهارهگياري از آن جرياان ،فكار و انديشاه
قومي و ملّي را به اقيانوس پهناور تفكّر جهاني پيوند دهد .در اين ميان به دليال رابطاة نزدياك
فرهنگ ايراني و عربي ،در بيشتر پژوهشهاي تطبيقي در كشور ما ،باه ادبياات فارساي و عرباي
پرداخته شده است و نيز اينگونه تحقيقات در زمينة شعر معاصر نمود و اهميّت بيشتري داشاته
است .به دليل همجواري ايران و عراق و همزماني دو شاعر فارساي و عرباي ،اخاوان ثالاث و
بدرشاكرالسياب ،اين تحقيق اهميّت ويژهاي دارد .ايان دو شااعر از پيشاگامان شاعر فارساي و
عربي اند و در يك زمان زيسته و از نياث زنادگي ،شخصايّت ،اوضااع و اناوال اجتمااعي و
استفاده از مضامين جديد ،به ويژه بهرهگيري از مكتب نمادگرايي تشابهات زياادي داشاته و در
اين عرصه دفترهاي شعري متعددي از خود به جا گلاشتهاند .هر دو ،شاعر درد و رناج ،شااعر
لحظه ها و شكست و شاعر مبارزة سياسي بوده و تحولي شاگرف در شاعر معاصار باه وجاود
آوردهاند .در اين پژوهش شرني كوتاه از زندگي ايان دو شااعر و تطبياق آن دادهايام .ساپ
 دانشيار بخش زبان و ادبيات عربي دانشگاه شيراز
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جايگاه آنان را در شعر معاصر فارسي و عربي و تأثيرپليري آنها را از مكتب نمادگرايي بررسي
كردهايم .نخست به رمزگرايي در شعر فارسي و عربي ،سپ

به رمزگراياي در شاعر اخاوان و

سياب پرداختهايم .بعد از آن شعر باغ من اخوان و النهر و الموت ساياب (شاعر عرباي ترجماه
شده است) شرح و تحليل ،و پ

از تطبيق ،نتيجهگيري شده است.

 .3اخوان و سیاب
 .3-3زندگی اخوان

مهدي اخوان ثالث در سال 4862ها .ش در شهر طوس چشم به جهان گشود .دورة هنرستان را
در رشتة آهنگري به پايان برد و مدتي در اين رشته به كار پرداخت .او تا سال  4811در مشاهد
ماند .اين دوران به اصطالح خودش «دورة خودسازي» است (كااخي)133 :4824 ،؛ زماني اسات
كه او سعي ميكند در تمام عرصهها خود را براي دورههاي بعد مجهّز كند.
در سال 4811ها .ش به تهران آمد .در اين سالها مطالعة كتابهاي ادبي و غيرادباي سارلونة
برنامههاي او قرار داشت .او پ

از مدتي به استخدام آموزش و پرورش در آمد .در سال 4816

با دخترعموي خود ،ايران ،ازدواج كرد .اخوان كه آرمانهاي خود را در نازب تاوده ماييافات،
فعاليت سياسي خود را با آن نزب شروع كرد.
پ

از مدّتي به دليل اختالف با مسئوالن آموزش و پرورش ،از تدري

دست كشيد و تمام

تالش خود را به فعاليتهاي مطبوعاتي معطوف كرد .او سعي داشت بيآنكه اشعارش باه ابتالال
سياستزدگي كشيده شود ،جهتي كامالً سياسي و اجتماعي داشته باشد.
بعد از كودتاي  13مرداد سال  4881به دليل فعاليتهاي سياسي زنداني شد .او براي باار دوّم
در سال  4811راهي زندان شد و پ

از شش ماه از زندان آزاد شد .اخوان در زندان از دنيااي

شعر فاصله نگرفت و به سرودن اشعاري پرداخت كه در مجموعة «در نيات كوچاك پااييز در
زندان» به چاپ رسيد.
در سال  4811دانشگاه تهران از وي براي تدري
كرد .او كار تدري

ادبياات ساامانيان و مشاروطيت دعاوت

را تاا ساال  4813اداماه داد .بعاد از انقاالب اساالمي مادتي در ساازمان

انتشارات و آموزش انقالب اسالمي به فعاليت قلمي پرداخت .در ايان مادت عادة بساياري از
عناصر دورو و رياكار به مخالفتهاي پنهان با شاعر پرداختند و سعي در آزار و اذيّت او نمودناد
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(اخوان ثالث .)832 :4821 ،اخوان در دوازدهم شهريور  4816بادرود نياات گفات و در جاوار
فردوسي به خاک سپرده شد .از آثار اوست:
« .4ارغنون» ،اولين مجموعاة شاعري اوسات كاه در ناال و هاوايي كاامالً سانتّي در ساال
4886منتشر شد .ناصل تمام آن سالهايي است كه شاعر با محافل سنتّي خراسان آماد و شاد
داشت.
« .1زمستان» ،دومين مجموعة شعر اخوان است كه در سال  4881منتشر شد .در اين مجموعه
چند شعر نو نيمايي گنجانيده شده است .او عنوان اين مجموعه را از مهمترين و ماندگارترين
شعر نيمايي خود اقتباس كرده است.
« .8آخر شاهنامه» ،سومين مجموعة شعري اخوان است كه در سال  4883به چاپ رسايد .او
عالوه بر اينكه جايگاه خود را در مقام مهمترين شاعر عرصة شعر ناو تثبيات كارد ،يكاي از
قويترين مجموعههاي شعر نو فارسي را پديد آورد.
« .1از اين اوستا» ،مجموعة شعري است كه در سال  4811انتشار يافت و شاعر را به درجهاي
از شهرت و محبوبيت رساند.
« .1در نياط كوچك پاييز در زندان» در سال  4813به چاپ رسايد .ايان مجموعاه ناصال
تجربيات شاعر در زندان است.
 .3-1زندگی السیّاب
بدرشاكر السيّاب در سال 4611م .در روستاي «جيكور» 4از توابع بصره چشم به جهاان گشاود.
دورة ابتدايي و دبيرستان را در بصره گلراند .سپ

براي ادامة تحصيل به دانشسراي عالي بغداد

رفت و در آنجا ادبيات عربي و انگليسي را آموخت .سياب مدت كوتاهي به تدري
امّا به دليل افكار سياسياش او را از كار بركنار كردند .سپ
افتاد .پ

پرداخات؛

به دليل فعاليتهاي سياسي به زندان

از رهايي به كارهاي آزاد پرداخت .در سال  4611مجبور به ترک وطن شد .مدتي در

ايران و كويت به سر برد .در سال  4611به بغداد بازگشات و وقات خاود را صارف كارهااي
مطبوعاتي و ادارة واردات و صادرات كرد .همزمان با اساتواري نظاام جمهاوري در عاراق ،باه
تدري

زبان انگليسي پرداخت .سپ

به كادر سفارت پاكستان منتقل شاد .در ساال  4611باه

علّت بيماري در بيمارستان دانشگاه آمريكايي بيروت بستري شد .بعد از آن به بصره بازگشت و
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تا پايان عمر با درد به سر برد و سرانجام در سال 4611م .بدورد نيات گفت (الفاخوري:4831 ،
.)182

او را بزرگترين شاعر در ميان بنيانگلاران شعر امروز دانستهاند و تاكنون صادها پاژوهش،
رساله و كتاب دربارة جايگاه و شعر او نوشتهاند« .در ادب عرباي و ادبياات انگليساي تتبعااتي
عميق داشت و پ

از تأثرات نخستين از بايرون ،شلي ،كيات  ،وردزورک ،اساتيون اساپندر و

روپرت بروک ،از اليوت و ايديث سيتول تأثيري خاص پليرفت( ».اسوار)416 :4834 ،

دفترهاي شعر او عبارتاند از :گلهااي پژمارده ( ،)4612افساانههاا ( ،)4616روساپي كاور
( ،)4611اساالحه و كودكااان ( ،)4611گااوركن ( ،)4616ساارود باااران ( ،)4616معبااد مغااروق
( ،)4611خانة بردگان ( ،)4618پنجرههاي دختر چلباي ( ،)4611اقباال ( ،)4611و نياز اشاعار
منتشر نشدة زيادي داشت كه بخش مهمّي از آنها به شيوة كهن بود و پا

از درگلشات او در

پنج دفتر منتشر شد.
 .3-1تشابه اخوان و سیّاب در عرصة زندگی
با دقت در زندگي اخوان و سيّاب ،درمييابيم كه اين دو شاعر در يك عصار زيساتهاناد .تولاد
اخوان سه سال بعد از سيّاب بوده است (سياب4611 :م .و اخوان4616 :م).؛ يعني ايان دو شااعر
 81سال همزمان زيستهاند .هر چند ظاهراً با يكديگر ارتباط نداشتهاند ،تشاابه آنهاا در زنادگي،
گرايشهاي سياسي ،اجتماعي و عقيدتي فاراوان اسات .مشاابهتهاي آن دو را باه طاور خالصاه
ميتوان چنين بيان كرد:
 .4هر دو شاعر ،زندگي را با درد و رنج سپري كرده ،عوامال فاراوان مشاابهي موجاب ماللات
خاطر و رنج و علاب آنها بوده است.
 .1هر دو مدتي را به تدري

پرداخته ،سپ

به دليال مشاكالت و اختالفاات سياساي كاه باا

سيستم نكومتي كشور خود داشتهاند ،بركنار شده ،تا ميزان زيادي منزوي شدهاند.
 .8آنها مدتي از عمر خود را در زندان سپري كرده و طعم تلخ زندان را چشيدهاند.
 .1هر دو به كارهاي مطبوعاتي پرداختهاند.
 .1آزاديخواه بوده و به مبارزات سياسي پرداختهاند و با استعمار سر ستيز داشتهاند.
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 .1به عقايد و افكار چپ كمونيستي گرايش داشته و از ايان رهگالر ضاربه خاورده و پا

از

مدتي با آن تشكيالت قطع رابطه كردهاند.
 .2هر دو شاعر دفترهاي شعر متعددي از خود باقي گلاشتهاند.
 .1جایگاه اخوان و سیّاب در شعر معاصر
مهدي اخوان ثالث از شاعران منفرد تاريخ شعر فارسي است ،با فرديتي نوميادوار .او جهاان را
سياه نميبيند؛ اما تاريخ سياهكار را ميشناسد .بدبين به معناي فلسفي كلمه نيسات .او نتّاي از
لحظاتِ خالي و مرگاندود بيزار است و همواره مترصاد شاكار لحظاهاي اسات كاه باه مارز
بيتابياش برساند .او خود ميگويد:
«من بندة لحظه اي هستم .آن دم ،آن زماني كه مرا تسخير كرده .مان عاشاق لحظااتم پار از
لحظهام .مگر آن لحظات خيلي خالي و مرگاندود باشند كه من نتوانم آن لحظههاا را از خاودم
كنم .مگر در خواب باشد آدم يا مرگ .غير از اين ،هر لحظه براي من در صورتي لحظاه اسات
كه پر باشد از نالتش( ».نقوقي)41 :4822 ،

سيّاب نيز شيفتة لحظههاست .ميرود تا ثانياه هاا را در وجاود خاود زناده نگاه دارد و تاا
ميتواند به گستردگي و ديرپايي آن بكوشد .بهترين برهان بر اين امر ،مدّت كوتااه عمارش كاه
ناصلي به ميزان عمر كسي داشته است كه بيش از صد سال زيسته باشد .او نه فقط از لحظهها
پر است ،بلكه بعد از مرگش نيز به وجود خود ايمان دارد؛ اميد بهرهوري ديگاران از ماردهاش.
در اين باره چنين ميگويد:
ميميرم تا به نام من نان خورده شود ،تا مرا بكارند ،در موسم
چه زندگيهايي را كه خواهم زيست ،در هر مغاكي
آيندهاي خواهم شد و بلري
نسلي از مردمان خواهم شد ،خونم در هر قلبي
قطره قطره خواهد تپيد( .سياب1666 ،م)111 :

در نوآوري و سنّتشكني در عرصة شعر معاصر فارسي هر جا نام نيما ذكر ميشود ،بعد از
او يا در كنار او اخوان است .همانگونه كه در عرصة شعر عربي معاصر ،سيّاب و نازکالمالئكه
با هم ذكر ميشوند و به هر دو عنوان سنّتشكن و مجدّد شعر معاصر ميدهند.

 351رخسار انديشه

اخوان ارتباط خود را با نيما در عرصة نوآوري چنين بيان مايكناد« :مان كوشايدهام از راه
ميانبُري ،از خراسان به مازندران باروم .از خراساان دياروز باه مازنادران اماروز؛ اماا همچناان
نخواستم يك زائر بيخيال دخيلبند روستايي بمانم .نيز نميخواهم در ابهام و تيرگي و آبكندها
و فراز و فرودهاي جنگلي تاريك گم شوم( ».دوستخواه)43 :4826 ،

دربارة نو آوري سيّاب در شعر معاصر ،اكثر ناقادان و اديباان عرباي معاصار ،ايان نكتاه را
پليرفته اند كه سيّاب پيشواي مسلّم شعر جديد عربي است« :همه متفقالقولاند كه بايد نخستين
فصل تاريخ شعر جديد عرب را (بعد از جنگ جهاني دوم) به نام بدر شاكرالسيّاب نوشت و به
طور كلي او را يكي از سه شاعر بزرگ نسل خودش باه شامار آورد( 1».شافيعي كادكني:4836 ،
)414

اخوان در شعر خود ،به دورنمايه و مفاهيمي نظر دارد كه دنبال ميكند .قالب و لفاظ باراي
او چيزي جز وسيله نيست .به الفاظ جان ميدهد و در انتظار شكفتن آن است.
همين امر در مورد سيّاب بيكم و كاست مطرح است .به تعبير ادوني

«شعر در نظر سيّاب

ديداري است ميان شكلي كه در نال فرو ريختن اسات و شاكلي كاه درناال باه پاا خاساتن
است ...و زندگي نيز خود ،ديداري است ميان شكلها ،شاكلي كاه در هام شكساته مايشاود و
شكلي كه به پا مي خيزد .زندگي شكفتن شكلها و در هم ريختن شكلهاست .زندگي نياز مانناد
شعر شكل است .امّا شكل ،چيزي روايي نيست ،بلكه فضاايي اسات بيروناي كاه در درون آن
فضايي ديگر وجود دارد( ».ادوني )1 :4612 ،

سيّاب شاعر شكست و درد است .او سي و هشت ساال باا درد و رناج و غربات زيسات.
مهمترين وجه شكست او اين است كه به اندكي از آنچه در نظار داشات ،دسات نيافات .روح
ناآرام او افق بلندي را براي آينده ترسيم كرده بود كه شايد اگر دير ميپاييد ،تحاوّل شاگرف و
خارقالعادهاي را در عرصة شعر و شاعري ايجاد ميكرد.
اخوان نيز شاعر شكست است؛ زيرا شعر او شارح ديگاري از واقعيّات تااريخي اسات .در
اغلب شعرهاي اخوان ،شكست مهمترين درونمايههاي هنري آن است .از اين رو باياد اخاوان
را بزرگترين شاعر شكست شعر معاصر نام نهاد« .برخي گمان كردهاند كه شكسات و ياأس و
نااميدي به اين علّت در شعر او ظهور يافته است كه اخوان در بستر نهضت ملاي قارار داشات؛
بنابراين شعرهاي پ

از سال  4881ها .ش جملگي بازتاب اين واقعيّات تلاخ تااريخ معاصار
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است( ».محمدي آملي )123 :4836 ،هر چند نميتوان اين نظار را نادرسات دانسات ،تعمايم آن
براي كليّت طرح شكست اخوان چندان مناسب نيست؛ زيرا يأس ناكم بر شعرهاي اخوان فقط
مربوط به سالهاي بعد از  4881ها .ش نيست .بيشك اخوان در بحرانيترين اوضاع اجتمااعي
و سياسي زيسته است؛ از اين رو اگر فقط نگاهمان را به اين واقعة تااريخي معطاوف كنايم ،از
دريافت بسياري از واقعيات اجتماعي و سياسي به دور خواهيم ماند .بناابراين اخاوان و سايّاب
هر دو شاعر شكست هستند و شكست آنها موضوعي عام است كه مربوط است به فاصلة زيااد
بين آنچه در نظر دارند و آنچه ميبينند و به آن رسيدهاند.
 .1تأثیرپذیری اخوان و سیّاب از سمبولیسم

1

 .1-3رمزگرایی در ادب پارسی

سالها پيش از اينكه سمبوليسم در اروپا به صورت مكتبي ادبي ظهور كناد ،در ادبياات عرفااني
فارسي با آثاري مواجه ميشويم كه پيام آنها نه در ميان الفاظ ،بلكاه در عاالمي وراي آن نهفتاه
است .از ميان اين آثار ،منطقالطير عطار و برخي از اشعار مولوي نزد اهل علم و ادب شناختهتر
و برجستهتر است.
از مهمترين شاعراني كه در ادبيات معاصر فارسي به شيوة رمزگويي گراييدناد ،نيمايوشايج
است .او چنان به اين روش خو كرده بود كه نتّي در برههاي از زمان كاه آزاديهااي نسابي باه
وجود آمده بود ،كمتر ميتوانست شعر بگويد .اخوان ثالث در اين باره ميگويد:
«ماجرايي هم در اين زمينه از نيما به خاطر دارم .شعرش ساليان دراز ،غيرمستقيم ،پوشيده و
رمزآميز بود ،به نكم اوضاع و انوالي كه از سال  4866تا  4816ها .ش در جرياان باود .چام
دستش اينجور شده بود .انگار ساز روح و قريحة شعري ،او را اين چنين مرموز و پر از الهاام
و با پردههاي پوشيدگي كوک كرده بودند ...و چقدر صداقت بود در ايان نارف كاه مايشاود
ديگر ناال شعر گفت .همان طور كه هيچ يك از اين آجانها و مفتشاها از آن سار در نياورناد».
(كاخي)461 :4824 ،

از ديگر شاعران معاصر كه به پيروي از سلف صالح خاود نيماا ،باه سمبوليسام اجتمااعي
گرويد ،اخوان ثالث است .اخوان نشان داده است كه در استفاده از اين زبان تعّمد دارد.
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 .1-1رمزگرایی در ادب عربی
پيش از آنكه مكتب سمبوليسم در اروپا ظهور كند ،در ادبيات عربي ،اشعار سلطانالعاشقين ابان
فارض مصري و اشعار محييالدين ابنالعربي از جمله آثاري است كاه رمزگراياي و توجاه باه
نماد در آن آشكار است؛ هر چند گرايش به سمبوليسم در ادبيات عربي را بعد از ساال 4646م.
وپ

از تحميل قيموميت فرانسه بر لبنان دانستهاند و معتقدند نشانه هاي ادبي آن پ

از ساال

4613م .ظاهر گرديده است .انسان عباس در اين باره مينويسد« :منتقدان ،قصيدة شاعر لبنااني
اديب مظهر را با عنوان نشيدالسكون كه در برگيرندة عمده ويژگيهاي سمبوليسام اسات ،اولاين
شعر سمبوليستي ادبيات عرب بر شمردهاند( ».عباس)464 :4622 ،

شاعران بزرگي چون ادوني  ،بدر شاكرالسياب ،صالح عبدالصابور ،ناازک المالئكاه ،ايلياا
ابوماضي و جبران خليل جبران از جمله شاعراني هساتند كاه در آثاار خاود از اصاول مكتاب
سمبوليسم بهره گرفته و تركيباتي را در شعر خود به كار بردهاند كاه در زمانهااي پايش از آنهاا
سابقه نداشته است .كاربرد كلماتي چون «الشهوةالحمراء»« ،الثلوجالخرسااء»« ،الطعامالرماادي»،
«جفافالجمال»« ،ضبابالقنوط» و «انتضاراللّيل» ،يا براي نخستين بار توساط آنهاا باه ادبياات
عربي راه يافت و يا اينكه بسامد آنها نزد اين شاعران گسترش يافت.
 .1-1نمادگرایی در شعر اخوان
اخوان ثالث يكي از شاعران بزرگ سمبوليسم اجتماعي اسات .او باه دليال مساائل سياساي ياا
گرايشهاي دروني در بسياري از شعرهاي خود از رمزگرايي پيروي كرده اسات .نماادگرايي در
شعر اخوان ،پيش از آنكه اصلي هنري به نساب آيد ،ضرورت و نياز است؛ ضرورت و نياازي
كه به ياري او ميشتابد تا شعر او را از افتادن در درّة ابتلال و روزمرگي رهاايي بخشاد و او را
از سياستزدگي و درگيري مستقيم با مظاهر قدرت بينياز سازد .او اندوه و يأس عميق خود را
با گريز از واقعيت ،آرمانخواهي ،ابهام ،داستانسرايي و بهارهگياري از نمادهاا و اساطورههااي
قديمي در هم ميآميزد تا اشعارش سرآمدترين اشعار سمبوليك معاصر به نساب آيد.
اخوان همواره بر اين نظر اصرار ورزيده كه شعر تابع فرمولهاي از پيش تعيين شاده نيسات
و اين موقعيتها ،اوضاع و ويژگيهاي شخصيّتي خود شاعر است كه باعث ميشود او زبان صريح
يا ابهامآميز نمادين را انتخاب كند .در اين باره گفتاه اسات« :گااه هسات كاه صارانت ،شاعر
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محض ،و گاه هست كه صرانت باه كلاي نارف را از ساطح شاعر تاا نادود زياادي پاايين
ميآورد( ».دوستخواه)431 :4826 ،

سرآمدترين اشعار او-كه هرگز رنگ كهنگي نخواهد گرفت -همين اشعار نماادين اوسات.
اشعاري چون «زمستان»« ،ميراک»« ،كتيبه»« ،قصّة شهر سنگستان»« ،ناگه غروب كدامين ساتاره»،
«مرد و مركب» و غيره در زمرة مهمترين شعرهاي رمزي اخوان هستند.
 .1- 9نمادگرایی در شعر سیّاب
سيّاب شاعري خود را با گرايش رمانتيكي آغاز نموده ،آرام آرام به مكتب رمازي گارايش پيادا
كرده است؛ به طوري كه به عنوان شاعري رمزگرا در ادبيات عربي مشهور است« .اين دساته از
شاعران عرب -كه سياب از جمله آنهاست -از اشعار پيروان اخيار رمانتيسام غرباي كاه داراي
سادگي مصنوعي است و از لحاظ شعري سطحي ،آسان ،بيروح و توخالي ،بيازاري جساتند و
اسلوبي صريح را بر آن ترجيح دادند كه از خشونت خالي نيست و از به كار بردن زباان گفتاار
پروا ندارند و بر اشاره و رمز تكيه ميكنند ،همة اينها خصايص شعر اليوت اسات( ».يوسافي ،و
بكار)43 :4828 ،

بدرشاكرالسيّاب در قصيدة «ارم ذات العماد» به واژة ارم با ديدي نمادگراياناه نگريساته ،باه
ترسيم دنيايي فراواقعيتي مي پردازد و مانناد ديگار شااعران رمزگارا در باه دسات آوردن ايان
آرمانشهر ،بهرهاي جز شكست ،نصيب خود نكرده اسات .قصايدة «النهار و الماوت» يكاي از
اشعار رمزآلود اوست كه به طور اختصاصي به بحث آن ميپردازيم.
«باغ من»

آسمانش را گرفته تنگ در آغوش
ابر با آن پوستين سردِ نمناكش.
باغ بيبرگي،
روز و شب تنهاست،
با سكوت پاک غمناكش.
ساز او باران ،سرودش باد.
جامهاش شوالي عريانيست.
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ور جز اينش جامهاي بايد،
بافته ب

شعلة زر تارِ پودش باد.

گر برويد ،يا نرويد ،هرچه در هر جا كه خواهد ،يا نميخواهد.
باغبان و رهگلاري نيست.
باغ نوميدان،
چشم در راه بهاري نيست.
گر ز چشمش پرتوِ گرمي نميتابد،
ور برويش برگِ لبخندي نميرويد؛
باغ بيبرگي كه ميگويد كه زيبا نيست؟
داستان از ميوههاي سر به گردونسايِ اينك خفته در تابوتِ پستِ خاک ميگويد.
باغ بيبرگي
خندهاش خونيست اشكآميز.
جاودان بر اسب يالافشانِ زردش ميچمد در آن
پادشاه فصلها پاييز( .نقوقي)33 :4822 ،

شرح و تحلیل
شعر «باغ من» در سال  4881سروده شده و آخارين شاعر مجموعاة «زمساتان» ،يعناي دوماين
مجموعة شعري اخوان ثالث و اولين مجموعة شعر نيمايي شاعر است .از همين مجموعه اسات
كه شاعر قدم در راه بيبازگشت سمبوليسم اجتماعي ميگلارد .شعر رمزي باراي شااعران ايان
دوره موهبتي بزرگ بود؛ از سويي شاعر ميتوانست بيپروا انديشة خود را در شعر بيان كناد و
از سوي ديگر شعر فارسي را به دنياي مدرن و شعر چندصدايي نزديك سازد.
شعر رمزي براي اخوان نوعي سالح براي مبارزة سياسي -اجتماعي باه نسااب مايآياد و
براي مخاطبان نيز سمبلها نوعي پل ارتباطي بين طبقة روشنفكر و عامه شمرده ميشاود .شااعر
در اين شعر طعم رهايي از استبداد -استبداد سياسي و استبداد تكمعنايي ادبي -را ميچشاد و
لم

ميكند.
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براي اخوان كه انديشة ايرانپرستي (پان ايرانيسم) دارد ،بعد از كودتاي  13مرداد ديگر اميد
بهار و تابستان مرده است 1.براي او كشوري كه «روزي روزگاري شب چراغ روزگااران باود و
به فرّ سور و آذينها بهاران در بهاران بود» در غبار ساليانِ دور محو شده اسات .اياران اماروز او
فقط دو فصل دارد :زمستان و پاييز؛ امّا همين پاييز نيز زيباترين است .باغ او (اياران) اگار چاه
خزان ،برگهايش را ربوده ،همچنان استوار و پا برجاست و اميد رستن و به بار نشساتن در هار
ريشه و شاخه نهفته است ،نتّي اگر بهار به اين زوديها باه آنجاا سركشاي نكناد« .او از اساب
افتاده ،نه از اصل» .ارواح غمگين و نزنآلود بااغ ،او را دربرگرفتاه اناد و وزش بادهااي سارد
غارت ،هستي او را به چپاول بردهاند .با وجود اين بايد باغ را پاس داشت .اين باغ همة هساتي
و بركت خود را با ميوههاي شاداب و آبدار به مردمش هديه ميدهد .ميوههاا نماادي از امياد و
بارورياند ،بايد آنها را بارور كرد.
شعر «باغ من» با تصويري زيبا آغاز ميشود .شاعر در بند اول با هجاهااي بلناد ،عماالً باه
شعرش نرمش بخشيده است .در بند دوم ،همراه با باد ،باران و شوالي زمخت عريااني درخات
در برابر باد -كه اگر لباس دارد برگهاي زرد و شكسته است -وزن را به نسابت مطانطن كارده
است ،به ويژه با مكثي كه در ميانة مصراع اول اين بند ايجاد ميكند ،به شاعر ضارباهنگي بهتار
مي بخشد .همين آهنگ در بند بعدي تكرار ميشود .اخوان كه ضروري ميبيند فضااي شاعر و
زبان آن را با همان توفندگياش محفوظ بدارد ،از نوميدي سخن ميگويد ،آن هم توأم با خشم
و بياعتنايي .مصراع نخست اين بند ،با قطع و وصلهايش همين موقعيت را باز مايگوياد؛ اماا
فقط به ظاهر گلشته كه سرسبز بود و خرم ،و شاخههايش با محصولش سر به آسمان مايزد و
چون امروز دچار انحطاط نبود.
«اخوان ساده به گلشته مي نگرد .با اين همه ،زيبايي شعر در ايان اسات كاه صاريحاً خاط
زماني را نميشكند و روايت را تلويحاً به گلشتههاي دور ميبرد (در سطر آخر بند چهاارم) و
تقابلي بين زيبايي بازمانده از ديروز و زشتي امروز ايجاد ميكند( ».تسليمي)24 -26 :4838 ،

اخوان شعر «باغ من» را زماني سروده است كه مبارزان و روشنفكران پ

از ضربة روناي،

گوشهنشين و منزوي شده و تقريباً نااميد هستند .اين شعر را دو گونه ميتوان رمزگشايي كرد:
يكي اينكه باغ به جامعة خزانزده و بيبرگ و بر بعد از كودتا اشاره ميكناد .در جاايي كاه
ميگويد« :ساز او باران ،سرودش باد» ،اشاره دارد به اينكه مبارزان و افراد فعال جامعه كاري باه
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جز گريه و ناله نداشتند .بند سوم شعراشاره دارد به اينكه اگار هام نركات انقالباي رخ دهاد،
نظاممند نيست و براي كسي مهم نيست كه اين جرقهها به چه نحوي زده ميشود« .گر برويد يا
نرويد هر چه در هر جا كه خواهد يا نميخواهد باغبان و رهگلاري نيست» اين بند نيز اشااره
دارد به نداشتن وندت و راهنما و رهبر (باغبان) ،يا نتّي فردي كه از روي دلساوزي بخواهاد
كمك كوچكي بكند (رهگلر) .پ

در نتيجة اين وضع ،جامعاه هايچ وقات از بناد ساتم آزاد

نخواهد شد (اين آزادي همان بهار است) .ميوههاي سربهگردونساي نيز مبارزاني هستند كاه در
راه آزادي وطن كشته شدهاند .آنها عظمت غيرقابلباوري داشتهاند؛ ولي جسمشان اينك در زير
خاک مدفون است .جامعه از وضع اسفناک كنوني خيلي غمگاين اسات و روياش را باا سايلي
سرخ نگه ميدارد و اختناق و استبداد بر آن ناكم است.
تحليل ديگر اينكه باغ بيبرگي ،شاعر است كه بعد از كودتا منزوي شاده اسات .هماه از او
دوري ميجويند .شب و روز غمگين است و گريه و ناله ميكند (بااد و بااران) .ديگار چيازي
برايش مهم نيست؛ چون كسي نيست كه به او اميد دهد ياا او را باه راه درسات هادايت كناد.
شاعر افكار و آرمانهايي را براي كشورش در ذهن ميپروراند و اميد اصالح امور آن را داشات؛
ولي تمامي آن افكار ،اينك نابود و نافرجام ماندهاند (ميوههاي سر به گردونساي) .بناابراين اگار
ناال او را منزوي ميبينيد ،ميپنداريد كه هميشه هماين گوناه باوده اسات .او پايش از ايان از
مبارزان آزاديخواه بوده؛ ولي اكنون چنين شده است .شااعر ايان روزهاا را باه ساختي تحمال
ميكند ،در نالي كه نااميدي (پاييز) از هر سو بر او ميتازد.
«النهر و الموت»

بُوَيْب...1
بُوَيْب...
أجراسُ برجٍ ضاعَ في قرارة البَحَر.
الماء في الجرار ،و الغروب في الشّجر
و تنضحُ الجرار أجراساً مِن المطر
بلّورُها يلوبُ في أنين
«بُويب ...يا بُويب!»،
فيدلهمُّ في دمي ننين
إليك يا بُويب،
يا نهري الحزينَ كالمطر.
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أودّ لو عدوتُ في الظالّم
أشدُّ قبضتيَّ تحمالنِ شوق عام
في كلّ إصبع ،كأنّي أنملُ النّلور
إليك مِن قمحٍ و مِن زهور.
أودُّ اُطلُّ مِن أسرّةِ التالل
أللمحَ القمر
يخوض بينَ ضفّتيك ،يزرع الظالل
و يم ،السَّالل
بالماء و األسماک و الزّهر.
أودُّ لو أخوض فيك ،أتبعُ القمر
وأسمعُ الحصي يصلُّ منك في القرار
صليل آالف العصافير علي الشّجر.
أغابة مِن الدّموع أنت أم نهر؟
والسّمك الساهرُ ،هل ينام في السَّحَر؟
و هله النّجومُ ،هل تظلُّ في انتظار.
تطعمُ بالحرير آالفاً من اإلبَر؟
و أنتَ يا بُويب...
أودُّ لو غرقتُ فيك ،ألقطُ المحار
أشيدُ منه دار
يُضييءُ فيها خُضرةَ المياهِ و الشّجر
ما تنضحُ النّجومُ و القمر،
و أغتدي فيك معَ الجَزْرِ إلي البَحَر!
فالموتُ عالمٌ غريبٌ يفتنُ الصّغار،
و بابُه الخفي كان فيكَ ،يا بُويب...
-1بُويبُ  ...يا بُويبْ،
عشرون قد مضين ،كالدّهور كلُّ عام.
واليوم ،نين يطبق ،الظّالم
وأستقرّ في السرير دون أن أنام
و أُرهفُ الضميَر :دونةً إلي السَّحَر
مرهفة الغصون والطيور و الثمر-
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أُ ن ُّ بالدّماء و الدّموع ،كالمطر
ينضحُهُنَّ العالمُ الحزين:
أجراس موتي في عروقي تُرعشُ الرّنين،
فيدلهمُّ في دمي ننين
إلي رصاصةٍ يشقّ ثلجُها الزُّؤام
أعماقَ صدري ،كالجحيم يُشعل العظام.
أودُّ لو عدوت أعضد المكافحين
أشدّ قبضتيّ ثمّ أصفح القدَر.
أودُّ لو غرقتُ في دمي إلي القرار،
ألنمل العبء مع البشر
و أبعثَ الحياة .إنَّ موتي إنتصار! (السيّاب)111 :1666 ،

ترجمه
بويب ...بويب! تو زنگهاي برجي هستي كه در ته درياا فارو رفات و مانناد آب در كاوزههاا و
غروب در درختان .كوزهها زنگهايي از قطرات باران را مايتراوناد .بلاور آن در نالاهاي چناين
ذوب ميشود :بويب ...بويب ...و اشتياق باه تاو اي بوياب! درخاون مان زباناه مايكشاد .اي
رودخانة غمگين من! كه چون باراني دلم مي خواهد در تاريكي بدوم و هر دو دساتم را مشات
كنم و اشتياق يك سال دوري را در هر يك از انگشتانم نمل كنم .چنان كاه گاويي باراي تاو
نلرهايي از گندم و گل با خود ميآورم .دلم ميخواهد بر فراز تلها بايستم ،تا مااه را ببيانم كاه
بين دو كرانهات شناور است و تصويرش را در تو ميكارد و سبدها را از آب و ماهي و گل پار
ميكند .دلم مي خواهد در تو فرو روم و ماه را دنبال كنم ،و صداي سنگريزهها را بشنوم كاه در
كف تو بسان آواز هزاران گنجشك بر درخت آواز مايخوانناد .آياا تاو جنگلاي از اشاكي ياا
رودخانه اي؟ آيا ماهي بيدار سحرگاهان به خواب ميرود؟ آياا ايان ساتارگان همچناان منتظار
ميمانند و با نرير هزاران سوزن را اطعام ميكنند؟ امّا تو اي بوياب ...دلام مايخواهاد در تاو
غوطهور شوم و صدف بگيارم و از آن خاناهاي را برافراشاته كانم كاه هرگااه ساتارگان و مااه
بدرخشند ،سبزي آب و درخت را در آن برافروزند .دلم ميخواهد در تو با فارو رفاتن آب باه
سوي دريا روم! اي بويب! مرگ عالم شگفتي است كه كودكان را سرگشته ميساازد ،در ناالي
كه درِ پنهان آن در تو است.
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بويب ...اي بويب! بيست سال گلشت ،هر سال عمري بود .ناال ،وقتي كه تاريكي همه جاا
را ميگيرد و بيآنكه بخوابم بر تخت آرام ميگيرم ،درونام را نسااس مايكانم و آن را مانناد
درختي با شاخههاي ظريف همراه با ميوه و پرندگان به سوي ساحر مايفرساتم .آنگااه نا
ميكنم كه دنياي اندوهگين خون و اشك مرا همانند باران و به صورت زنگهاي مردگان كاه در
رگهايم به صدا در ميآيند ،فرو ميريزد .اشتياق در خونم زبانه ميكشد ،براي فشنگي كاه پاارة
سربي سختش ،اعماق سينهام را بشكافد ،بسان دوزخ كه استخوانها را ميسوزاند .دلم ميخواهد
بدوم و مبارزان را ياري دهم ،هر دو دستم را مشت كنم و بر قضا و قدر بكوبم .دلم ميخواهاد
در خون خود به كلي غرق شوم تا با انسان در قبول مسئوليت شركت جويم و زنادگي را انياا
كنم .مرگ من در نقيقت پيروزي است.
شرح و تحلیل
در شعر «رود و مرگ» شاعر رودي را مخاطب قرار داده و با او شروع باه صاحبت مايكناد و
ضمن صحبتهاي خويش درددلهاي خود را بيان ميكند .اين شعر در دو بند سروده شده اسات:
در بند اوّل بويب را مورد خطاب قرار ميدهد؛ امّا هر خوانندهاي ميداناد كاه هادف شااعر از
مخاطب قرار دادن رود بيجان چيست .شاعر اين رودخانه را نماد مخاطاب قارار مايدهاد .او
نااميد است و اين نااميدي از سخنان وي آشكار است .اين فضااي نوميادي در شاعر باه دليال
خفقان و استبداد ناكم بر جامعه است و همين امر موجاب شاده كاه شااعر زباان نماادين را
برگزيند .شاعر به رودخانة بويب چنين ميگويد« :بويب! تو زنگهاي برجي هستي كه در ته دريا
فرو رفت و مانند آب در كوزهها و غروب در درختاني».
بويب نماد جامعهاي است كه شاعر در آن زندگي ميكند؛ جامعهاي كه در فضايي خماود و
سرد و خفقانآور است؛ ولي شاعر به آن جامعاه عالقاهمناد اسات و شاوقي آتشاين در درون
خويش نسبت به آن انساس ميكند؛ زيرا در چند سطر بعد چنين ميگويد« :و اشتياق باه تاو،
اي بويب! در خون من زبانه ميكشد».
شاعر عالقهمند به بهبود اوضاع جامعة خويش است و براي آن ،امنيت و آزادي ميخواهاد،
بدين سبب در چند سطر بعد خطاب به بويباظهار ميدارد« :اي رودخانة غمگينِ من كاه چاون
باراني ،دلم ميخواهد در تاريكي بدوم و هر دو دستم را مشت كنم و اشتياق ياك ساال دوري
را هر در يك از انگشتانم نمل كنم».
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شاعر آرزوهاي ديرينة خود را يك به يك نسبت به «بويب» بيان ميكند و از لحان بياان او
مشخص ميشود كه هيچ كدام از آرزوهايش برآورده نشده است« :دلم ميخواهد بر فاراز تلهاا
بايستم تا ماه را ببينم كه بين دو كرانهات شناور است .دلم ميخواهد در تاو فارو روم و مااه را
دنبال كنم و صداي سنگريزهها را بشنوم كه در كف تو نظير آواز هزاران گنجشك بار درخات،
آواز ميخوانند».
تا اين بخش از شعر ،شاعر با نااميدي ،آرزوهايش را نسبت به اوضاع جامعه بيان ميكند .از
اين به بعد رودخانة «بويب» را مخاطب قرار ميدهد و از آن سؤاالتي ميپرسد .شااعر از آراياة
تشخيص استفاده كرده ،رودخانه را به فردي تشبيه ميكند كاه عضاوي از جامعاه اسات .او را
مخاطب قرار داده و ميپرسد« :آيا تو بيشهاي از اشكي يا رودخانهاي؟ آيا ماهي بيادار ساحرگاه
ميخوابد؟»
او در خطاب به بويب -كه جامعة خودش است -ميخواهد بگويد كه تو چيزي جاز سايل
اندوه و اشك نيستي .سپ

با گفتن اينكه «آيا ماهي بيدار ،ساحرگاه مايخواباد؟» مايخواهاد

بفهماند كه با وجود اين نبايد نااميد شد و هنوز باه زنادگي اميادي هسات ،نتّاي در بادترين
اوضاع و اين پايان روشن است.
شاعر آخرين اميدواريها و آرزوهاي ديرينهاش را بيان ميكند؛ امّا وقتي فضا دچار خفقاان و
استبداد است و ديگر راهي نيست ،سخن از مرگ باه مياان مايآورد و چناين مايسارايد« :اي
بويب! مرگ عالم شگفتي است كه كودكان را مفتون ميسازد و درِ پنهاني آن در تو است».
بند اوّل شعر به پايان ميرسد و فضاي شعر عوض ميشود .در بند دوّم گويي كه چناد ساال از
عمر شاعر ميگلرد و او به گلشته و آيندة خويش مينگارد ،درباارة «بوياب» (جامعاه) چناين
ميگويد« :بيست سال گلشت ،هر سال عمري بود و »...شاعر در اينجا به بنبست رسيده اسات
و ديگر اميدي به بهبود اوضاع جامعه ندارد .آخرين سخنان شاعر در اين بخش مطرح ميشاود.
ناگهان شوري انقالبي در وجود شاعر شعلهور ميشود و ميخواهد خود را فداي راه مبارزه باا
استبداد كند و به مبارزان بپيوندد و در اين راه ،بدون هراس كشته شود« :اشتياق در خونم زباناه
ميكشد ،از براي فشنگي كه پارة سربي ساختش اعمااق ساينهام را بشاكافد ،مانناد جهانم كاه
استخوانها را ميسوزاند ...دلم ميخواهد بدوم تا به مبارزان ياري دهم».
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نتیجه
مهدي اخوان ثالث ،شاعر ايراني ،و بدرشاكر السيّاب ،شاعر عراقي ،نمادگرا هساتند .هار دو ،راه
پر پيچ و خم مكتب رمانتيسيسم را پيموده و در آن طبعآزمايي كردهاناد ،ساپ

باه نماادگرايي

رسيده اند و گويي در اين وادي اتراق كرده و تا پايان عمر از آن بيرون نرفتهاند .ايان دو شااعر
در بيشتر اشعار رمزي خود ،به ويژه اين دو شعر مورد بحث ،از نمادهاي طبيعت بهره جستهاند.
فضاي هر دو شعر ،فضايي اندوهگين ،سرد و منجمد است .اخوان از باغ خود كه پااييز بار
آن عارض شده ،سخن ميگويد و سيّاب از رود كوچك بوياب .هار دو باا اساتفاده از عناصار
طبيعت ،ابتدا اوج نوميدي خود را عرضه كرده ،سپ

آرزوهايي را كه در دل داشاتهاناد اظهاار

ميكنند .گاهي به خود اميد ميدهند و گاهي خود را در بنبست انساس ميكنند و باا فاراز و
فرودهاي متناوب ،مخاطب را به ژرفانديشي واميدارند و او را به پاياني روشن اميد ميدهند.
عناصر طبيعت در شعر «النهر و الموت» عبارتاناداز :درياا ،درخات ،غاروب ،بااران ،آب،
تاريكي ،رودخانه ،گل ،گندم ،ماه ،ماهي ،شن ،گنجشك ،بيشه ،ستاره ،صدف ،سبزي ،ساپيدهدم
و پرنده .عناصر طبيعت در شعر اخوان نيز از اين قرار است :باغ ،آسمان ،ابر ،برگ ،شب ،باران،
بهار ،ميوه و پاييز.
عناصر طبيعت در شعر دو شاعر تقريباً مشابه و به صورت متنااوب مثبات و منفاي اسات.
تفاوت عمدهاي كه در اين دو شعر مشاهده ميشود ،ارادة «منِ» شاعر است كه در شاعر سايّاب
به وضوح ديده ميشود و در شعر اخوان واضح نيسات .ارادة شااعر در شاعر سايّاب باه ايان
صورت آشكار است:
خون من ،اشتياق من ،دل من ،انگشتان من ،شنوايي من ،غارق شادنم ،باه چناگ آوردنام،
ساختن سرا به وسيلة من ،شتابم به سوي درياا ،چشام باه ساوي خاواب رونادهام ،جاال دادن
خاطرم ،انساس كردن خونها و اشكها ،شتابم به سوي پيكارگران ،ضربه زدنم روزگار را ،نمل
بارسنگين انسانيّت ،برانگيختن رستاخيز به وسيلة من ،مرگ من پيروزي بزرگ.
در شعر اخوان ،فقط در عنوان شعر (باغ من) ارادة شاعر به صورت اضافة «بااغ» باه «مان»
مشاهده ميشود و در خالل شعر ،انبوه نمادها اجازة بروز و ظهور «منِ» شاعر را نميدهناد .در
نتيجه ميتوان گفت :اگر اخوان و سيّاب در اين دو شعر از نماد اساتفاده كاردهاناد و شعرشاان
نمادين است ،نمادها در شعر اخوان انبوهتر از شعر سيّاب است.
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پینوشتها
 .4جيكور روستاي كوچكي است كه در شعر سياب مقام مهمي دارد و به صورت نوعي روستاي رمزي
و اسطورهاي بدل ميشود .جمعيت اين روستا در آن زمان قريب پانصد نفر بوده است .اين نام تعريب و
تحريف كلمة فارسي جويكور است و بايد از روستاهاي قديمي عراق و از يادگارهاي عهدي باشد كاه
آن قسمت از عراق ،مركز نكومتهاي ايراني بوده است .اين روستا در ميان نخلستانهاسات و باه سابب
بدر شاكرالسياب در محافل ادبي شهرت يافته است (شفيعي كدكني.)411 :4836 ،
 .1منظور از سه شاعر :سياب ،نازک المالئكه و عبدالوهاب البياتي است.
 .8كلمة سمبوليسم از كلمة سمبول گرفته شده است .اين كلمه در زبان امروز ،معادل كلمة «نماد» است.
كلمة سمبول از ريشة يوناني  sumbolonاست كه معناي آن را «چسباندن و قطعة مجزّا» ذكر كردهاند.
آندره الالند ،سمبول را اين گونه تعريف كرده است« :هر نشانة محسوس كه باا رابطاة طبيعاي ،چيازي
غايب يا غير قابل مشاهده را متلكر شود( ».كاخي)183 :4821 ،
 .1عموماً پ از هر شكست ،هنرمندان و شاعران ،بهترين كساني هستند كه مايتوانناد باه بازتااب آن
واقعه به شكلهاي مختلف بپردازند .شايد ادعاي گزافي نباشد كه بگوييم اخوان بهترين شعرهايش را در
بدترين و بحرانيترين اوضاع سياسي ،به خصوص پ از آن شكست تاريخي سروده است.
 .1بُويب نام رودي است در زادگاه سيّاب.
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ادبيات داستاني

درونمایههای داستانهای معاصر فارسی
از سال  3155تا 3108



دکتر غالمرضا پیروز
مقدمه

درونمايه ،رشتة ناپيداي محتوايي در اثر ادبي اسات كاه در سراسار پيكارة وجاودي آن ريشاه
ميدواند و مفهوم و محتواي اثر ادبي بر آن رشتة ناپيدا بناا نهااده مايشاود .درونماياه را فكار
اصلي و بنيادي و نسبتاً انتزاعي -كه در اثر ادبي صاورت بيااني ملماوس مايياباد -نياز تعبيار
كردهاند (گرين .)842 :4821 ،بنابراين ،درونمايه ،انگيزه و قوّة محركي اسات كاه تماام اعماال،
انساسات ،انديشهها و رفتارها به سبب آن و ناول نقطاة ثقالِ مركازي آن انجاام مايپاليرد.
درونمايه 4با مترادفهايي چون فكر اصلي 1،هدف 8،قصد 1،نيروي محرّک 1و مبناي تأثر 1نياز باه
كار ميرود.
درونماية هر داستان يا اثر ادبي را ميتوان در جملهاي سلبي يا ايجابي بيان كرد« .درونمايه
ممكن است مثل پيام كلبة عموتام واضح باشد :بردگي ظالمانه است و از نظار اخالقاي ماوهن
است و بايد لغو شود يا نكتة تلويحي در رابينهود باشد كاه :برخاي از اغنياا مساتحقاناد كاه
مالشان را بگيرند و برخي از فقرا نيازمندند كه چيزي به آنها داده شود( ».همان)16 ،

 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران
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در ميان داستانهاي ايراني تمِ داستان بوف كور از صادق هدايت را ميتوان در اين جملاه از
خود صادق هدايت بيان كرد« :در زندگي زخمهايي هست كه مثل خوره روح را آهسته در انزوا
ميخورد و ميتراشد» يا تم داستان همسايهها از انمد محمود چنين است« :مبارزه با نكومات
نامي سرمايهداران و زورمداران و تالش براي آزادي و رفاه مستمندان و فقرا وظيفة هر انساان
شرافتمندي است» .براي روشنتر شدن مطلب ،درونمايههاي آثار جاودانة شكسپير باه ترتياب
در اين جملهها ذكر ميشوند:
رومئو و ژوليت« :عاشق نقيقي از مرگ هم هيچ بيم و هراسي به خود راه نميدهد».
شاه لير« :ايمان و اعتقادي كه منشأ جهل و ناداني داشاته باشاد ،انساان را باه نيساتي و فناا
ميكشاند».
مكبث« :جاهطلبي و غروري كه با شقاوت همراه باشد انسان را به ورطة هالكات و ناابودي
سوق ميدهد».
اُتِللو« :انسان نسود هم خود را به نابودي ميكشاند و هم انسان مورد عالقهاش را».
به يقين درون مايه كه در نقيقت فشرده ،عصاره و لبّ آثاار داساتاني محساوب مايشاود،
برآمده از عواطف و انساسات و افكار نويسندگاني است كه تحت تاأثير عوامال مختلفاي باه
آفرينش آثار ادبي دست مييازند .به عبارت ديگر اين درونمايهها هرگز در خ ،شكل نيافتهاند،
بلكه در بستر ذهن و جوهر انسان اجتماعي آفريده شدهاناد .وقتاي در ايان مقالاه قارار اسات
درخصوص عوامل شكلگيري تمهاا و ناوع آنهاا ژرفكااوي انجاام گيارد ،باياد نخسات باه
موشكافي در نهادهاي پيچيدة اجتماعي مبادرت شود .از ايان رو ،در ايان تحقياق باراي بحاث
دربارة تِمهاي داستانهاي معاصر فارسي از سال  4866تا  4812نخسات باياد مهامتارين عامال
تأثيرگلاري نهادهاي جامعة ايراني را بررسي كنيم .بيشكّ پديدة پيچيدة مدرنيسم در صد سال
اخير بيشترين نقش را در شكلدهي به فكر و ذهن و زبان نويسنده و شااعر ايراناي ايفاا كارده
است .از اين رو ،در اين مقاله سعي شده است جريان شكلگيري مدرنيته و نحوة اثرگالاري آن
در درونمايههاي داستانهاي معاصر فارسي بحث و بررسي شود.
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 .3مدرنیسم
 .3-3شکلگیری مدرنیسم

متفكران غربي مدرنيته را محصول چهار شوک يا چهار ضربه ميدانند؛ ضربههايي كه ساتونهاي
سنّت را در غرب به لرزه درآورد .شوک اول را شوک كيهانشناختي يا ضربة نجومي ناميدهاناد.
با اين ضربه تمام معارف كيهاني و نجومي دنياي قديم و نتي تئولوژيهاي مرتبط با آن بهناگاه
فرو ريخت .ديگر زمين ،مركز عالم تصور نشد تاا اجارام ساماوي ناول ايان مركاز ثابات در
گردش دائمي باشند .رشد و گسترش علوم جديد كه اين چنين باا فروپاشاي جساورانة هيئات
بطلميوس آغاز شد ،چنان خيرهكننده و اعجاب آور بود كه بشر عصر رنسان

را باهتادريج باه

اين جهت سوق داد كه علم تجربي جايگزين وني و فلسفة الهي شده است.
شوک دوم را شوک زيستشناسي نام دادهاند .طراح آن چاارلز دارويان باود .وي شارافت
انسان را -كه در كتب مقدس تا مقام و مرتبة خليفة الهي صاعود كارده ،اشارف مخلوقاات باه
نساب ميآمد -تا ند ميمونزادهاي تنزل داد و بدين وسيله بر تمامي آرزوهاي طالياي انساان
براي خداگونه شدن و نائل شدن به مقام قُرب نق و اتحاد عاشق و معشوق خط بطالن كشيد.
ضربة سوم را ضربة روانشناسي يا پسايكولوژي خواناده اناد كاه پزشاك متفكار اتريشاي،
زيگموند فرويد ،براي نخستين بار آن را طرح كرد .فرويد در ميان ناباوري با علمالانف

عصار

سن ت به مقابله پرداخت و مبادي و مباني آن را باه بااد انتقااد گرفات .او باه اثباات ايان نكتاه
پرداخت كه بشر در تصميمات و آراي خود ،در نوشتارها و عك العملهاي خود عمدتاً نه تابع
عقل ،بلكه كامالً تحت تأثير نيروهاي رواني ناخودآگاه خويش است .بدينترتيب بحث از مان،
فرامن ،عقدههاي جنسي ،فعاليتها و كنشهايي كه از ناخودآگاه بشري صاادر مايشاود ،موجاب
غناي روانشناسي شد.
شوک چهارم را شوک اطالعات نام نهادهاند .مطابق ضربة اطالعات ،مكان و زمان براي بشر
فاقد معنا و مفهوم شد .بدينترتيب بشر توانسات در كمتارين زماان ،بيشاترين اطالعاات را از
دورترين نقاط هستي به دست آورد.
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با اين ضربههاي خردكننده ،سنت يا كالسيسيسم با خطر جدّي روبهرو شد و جايگاه خود
را در عرصه هاي علمي و فرهنگي و سياسي از دست داد و بدينترتياب زميناه باراي ايجااد و
اعتبار تفكر مدرنيته فراهم شد.
مدرنيته جهت گيري در مقابل تمامي ديدگاههايي بود كه انسان در عصار اسكوالساتيك باه
آنها معتقد بود .خردورزان عصر مدرنيته درست در تقابل با علمااي عصار اسكوالساتيك -كاه
معتقد بودند خدا انسان را بهصورت خود آفريد -به اين بااور رسايدند كاه انساان خادا را باه
صورت خود خلق كرد و بدينترتيب خدامحوري جاي خود را به انسانمحوري داد.
«مدرنيته يعني روزگار پيروزي خرد انساني بر بااور سانتي (اساطورهاي ،ديناي ،اخالقاي و
فلسفي) ،رشد انديشة علمي و خردباوري (راسيوناليته) ،افزون شدن اعتبار ديدگاه فلسفة نقادانه
كه همه همراهاند با سازمانيابي تاازة تولياد و تجاارت ،شاكلگياري قاوانين مبادلاة كاالهاا و
به تدريج سلطة جامعة مدني بر دولت .به اين اعتبار مدرنيته مجموعهاي است فرهنگي ،سياسي،
اقتصادي ،اجتماعي ،فلسفي كه از ندود سدة پانزدهم و ...از زمان پيدايش نجوم جديد ،اختراع
چاپ و كشف آمريكا تا امروز يا چند دهة پيش ادامه يافته است( ». ...انمدي.)6 :4821 ،

مدرنيته با اقتدار رنسان  ،اومانيسم ،راسيوناليسم ،پوزيتيويسام ،ليبراليسام و پروتستانتيسام
نهادينه شد؛ با بياني ديگر شعار اساسي مدرنيته پيش به سوي جامعة عقلگرا ،فردگارا ،دنيااگرا،
علمگرا و تجربه گرا بود .نكتة مهم اينكه در عصر مدرن انسان هم به مثابة «سوژه» مطارح شاد؛
يعني موجودي شناسا و مُدرک كه با عقل خود اقدام به شناخت ميكند نه با قلب خود و هم به
منزلة «اُبژه» مورد نظر قرار گرفت؛ يعني بهطور آشكار موضوع شناخت شاد .بناابراين ،مدرنيتاه
نولِ محور «انسان» 2به نيات خود ادامه داد.
پيتر آزبورن در جمعبندياي كلي ميگويد« :مدرنيته در معناي كلي و گستردة آن با فكر ياا
ايدة نوآوري ،ابداع ،ابتكار ،تازگي ،خالقيت ،پيشگامي ،پيشرفت ،ترقي ،توسعه ،رشاد ،تكامال،
سليقه و مُد همراه و همآوا است؛ للا از اين باب در نقطة مقابال گلشاتهگراياي ،كهناهپرساتي،
ركود ،عقبافتادگي ،قديمي بودن ،عدم توسعه ،بيذوقي ،بيسليقگي و سنت قرار دارد( ».گيدنز،
)11 :4836
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1ن .3مدرنیسم ،چالشهای فراروی
مدرنيته را ميتوان در فردگرايي خالصه كرد .كمكم انسان تنهاي مدرن جاي خود را باه انساان
بيمار مدرن ميدهد .آيا ميتوان انسان مدرن را درگير دردها و بيماريهاي جديد دانست؟
از نظر نيچه انسانِ تنهاي مدرن ،دچار تراژدي ساهمگين شاده اسات« :تنهاايي مهامتارين
دستاورد اخالقي فردگرايي است؛ اما ...هم ميتواند بيماري زندگي جديد محسوب شود و هام
مي تواند بنيان اصلي و نهايي فرهنگ اصيل به نساب آيد ».نيچه گفته است« :تنهايي بهرِ كساي
گريز يك بيمار است و بهرِ كسي ديگر گريز از برابار بيمااران( ».انمادي )18 :4821 ،موقعيات
تراژيك انسان مدرن اين است كه اشتياقش به زندگي با ديگران در جريان پيشرفت به پاليرش
تدريجي انزوا ،انفراد و تنهايي منجر ميشود (همان.)11 ،
پ

از گلشت زمان نقصها و كاستيهاي مدرنيته آشكارتر شد .تكافتادگي ،فروپاشي رواباط

خااانوادگي ،بااه ساارديگرايياادن روابااط مهتااري در خااانواده ،اضاامحالل روابااط عاااطفي ،بااه
سستيگراييدن باورهاي اخالقي و ديني ،فربهي يأس و نااميدي ،انبوهي اندوه انساني ،بيگاانگي
انسانها ،هراسناكي زندگي و شوريدهبختي از نتايج انقالب مدرنيته در جهان صنعتي غارب باود
كه تركشهاي اين نركتهاا و انفجارهاا باه ديگار كشاورها از جملاه اياران هام اصاابت كارد.
انديشههاي نيهيليستي ،ستايش از مرگ ،نيستگرايي و پوچانگاري از شاخههاي هنر و انديشاة
مدرنيته است.
به دنبال بالندگي و فربهي مدرنيسم ،به آن انتقادهاي اصاولي و بنياادين صاورت پاليرفت.
نيچه نخستين كسي بود كه از مدرنيته با نگرش نيهيليستي انتقاد كرد .ازديدگاه او نيهيليسم پايان
راه مدرنيته نبود ،بلكه همراه و همدوش هميشگي آن محسوب ميشاد .ماارك

نياز از منظار

اقتصااادي و اجتماااعي باار مدرنيساام انتقادهاااي جاادي وارد آورد و از بُااتوارگااي كاالهااا،
شيءگشتگي روابط انسانها و از خودبيگانگي بشر در عصر بورژوازي سخن گفات .دوركهاايم
نيز از به ضعف كشيده شدن ايمان ملهبي و فقدان معيارهاي اخالقي سخن گفات و مدرنيسام
را از اين نظر كه موجب سرگشتگي انسان شده است ،مورد نقد قرار داد.
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همة اين نقدها بر مدرنيسم ،نقدهاي «درونخانوادگي» محسوب ميشاد .ايان نقادها البتاه
زمينههايي شد براي اقدام پُستمدرنيستها كه از ديد انكاري و سالبي نقادهاي كوبنادهاي بار
پيكر مدرنيسم وارد نمايند و ناقوس مرگ دوران مدرن را به صدا درآورند.
بدينترتيب مدرنيسم و نقدهاي درونخانوادگي كه بر آن انجام پليرفت ،در تماامي شائون
اجتماع از جمله اقتصاد و فرهنگ تأثير نهاد و بازتابهايش موجاب آفارينش آثاار بايشامار در
عرصههاي شعر و داستان شد.
1ن .3داستاننویسی در عصر مدرنیسم
داستان سنتي يا كالسيك در اروپا از قرن شانزدهم با «دُنكيشوت» اثر سروانت
از سال  4641با انتشار آثار جيمزجوي

و رُماان مادرن

و مارسل پروست پديد آمد .در تحليلي دقيقتر «رُماان

مدرن در دوره اي تولد يافت كه انقالب ناشي از اصل عدم قطعيت هايزنبرگ و پيدايش فيزيك
كوانتومي (در مقابل فيزيك نيوتني) منجر به ترديد در وجاود هرگوناه واقعيات عيناي از قبيال
اندازة زمان و مكان و انرژي شد ...دوره اي كه با وقوع دو جنگ جهاني هولناک مباني تمادن و
خرد بشر رو به اضمحالل گلاشات و سارانجام دورهاي كاه رشاد پرشاتاب صانعت در نظاام
سرمايهداري باعث بيگانگي انسان از خود و معناباختگي زندگي او گرديد( ».پاينده)16 :4821 ،

داستان نويسي مدرن در غرب در دو جبهه هويدا شد :در جبهة نخست ،داساتاننويساان باا
آفرينش داستانهايي كه مبتني بر واقعيت محض و فلسفة اثبااتي و خاردگراياي مطلاق باود ،باه
فعاليت ادبي مبادرت ورزيدند .با اندكي تسامح ميتوان آثااري را كاه در طياف مكاتاب ادباي
رئاليسم محض ،رئاليسم انتقادي ،فتوريسم ،نئورئاليسم و ناتوراليسم آفرياده شادهاناد ،در ايان
جبهه قرار داد .اساسيترين درونمايههاي اين داستانها را مفاهيم فردگرايي ،خردگراياي ،مقابلاه
با سنت ،انسانمحوري ،خداگريزي ،ملهب پرهيزي ،آزادي ،اصالت تجرباه و مشااهده تشاكيل
ميدادهاند .در جبهة دوم داستاننويساني قرار گرفتهاند كه در خانوادة مدرنيته بايپاروا باه نقاد
مدرنيسم پرداختهاند .اين داستانهاي منتقدانه در چند گروه قابل بخش و تمايز هستند:
 .4داستانهايي كه تحت تأثير انتقادات كارل مارك

از مدرنيسم نگاشته شادهاناد كاه از آن باه

ادبيات رئاليستي ،سوسياليستي و رئاليستي خشن يا افراطاي و گااه ادبياات ناتوراليساتي تعبيار
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ميشود .قاطعانه ميتوان گفت اين داستانها نجم عظيماي از آثاار منتشار در دنيااي صانعتي و
جهان سوم را به خود اختصاص داده است.
3

 .1آثاري كه تحت تأثير انديشه هاي نيچاه و ساارتر در دورة نخسات زنادگي ادباي وي زاده
شده اند .اين آثار كه در غرب به آثار نيهيليستي شهرهاند ،در نقيقت بياانگر عصايان انساانهايي
هستند كه از خود كامالً تهي و به بيماري تنهايي و انزوا دچار شدهاناد .انساان در ايان محايط
مسخ شده است و بيدليل نيست كه نيچه در تعريف انسان ميگويد« :انسان نيوان بيمار» است
(انمدي« .)16 :4821 ،وقتي آدم در زندگي روزانهاش مايبيناد كاه نتاي صادايش را در آواي
پرهياهوي آهن ماينشاانند و او را باه شاكل ابازاري بايجاان و روح در مايآورناد ،هويات
انسانياش را از او ميگيرند ،وقتي به خود مينگرد ديگر نشاني از چهارة انسااني در وجاودش
نمييابد .اين تغيير نه تنها در رفتار و كردارش ،بلكاه نتاي تماامي جسام و جاان او صاورت
ميپليرد بهگونهاي كه ديگر آدم نيست؛ نيواني است بينام و نشان( ».كلك ،ش )16 :481

وجود برخي ويژگيها در داستاننويسي مدرن ،مثل نباود شاالودة داساتاني ،فقادان تسلسال
وقايع داستان ،گرايش به كنش رواني به جاي كنش فيزيكي ،اساتفاده از صاناعت سايال ذهان،
سردرگم نمودن خواننده ،وجود پارادك  ،بهرهبرداري از نماد و سرساپردگي باه ابهاام و غياره
دقيقاً بيانكنندة بازتاب پريشاني ،معنابااختگي و پيچيادگي نيارانكننادة دنيااي مادرن اسات؛
چنانكه شيلر ميگويد« :پيچيدگي جهان نو به پيچيدگي بيان هنري منجر شده است( ».انمادي،

 )18 :4821آثاري كه در مكاتب سمبوليسم ،سورئاليسم ،دادائيسم و هنر براي هنر تولد يافتهاند،
مي توان بازتاب پريشاني و پيچيدگي اجتماع مادرن و انسااني كاه از اجتمااع گريختاه اسات،
به شمار آورد .اين انسان يا خود به مثابة يك بيمار با فاصله گرفتن از ديگران منازوي شاده ،ياا
بهعنوان انسان سالم از برابر بيماري اجتماع به كنج انزوا پناه برده است.
 .8آثاااري كااه در نااوزة مدرنيت اه ،بازگشاات رقيقااي را بااه ماالهب و ساانتِ پيراسااته شااده
(پروتستانتيسم) نشان ميدهند .اين داستانها در طيف رمانتيسيسم محض ،رمانتيسيسم اجتمااعي
و ايدئاليسم مدرن قرار ميگيرند.
با نگاه دقيق به آثار داستاني عصر مدرنيته و نقدهايي كه از منظرهاي گوناگون باه آن شاده
است ،مهمترين عناصر درونمايههاي اين عصر را ميتوان چنين برشمرد :آزادي ،اصالت انسان،
اصالت فرد ،ناسيوناليسم ،مبارزه با فقر ،مبارزه باا سالطهجاويي ،نقاوق زن ،نقاوق كودكاان،
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نقوق ملتهاي استعمارزده ،مقابله با خرافات و ملهب ،اصالنات ديني و پروتستانتيسم ،نقوق
كارگران و كشاورزان ،اصالت جامعه ،مبارزه با نظام بورژوازي و فئوداليته ،مبارزات ساازمانهاي
آزادي بخش ،بوروكراسي ،تنهايي ،انزوا ،تبليغ مرگ ،خودكشي ،يأس ،بايپنااهي ،پاوچي ،رواج
اعمال و افكار ضاد اخاالق ،ناخودآگااه ،آزادي جنساي ،دياوانگي ،قتال ،از خاود بيگاانگي و
عقلستايي.
 .1مدرنیسم و داستاننویسی فارسی
داستان كوتاه و رُمان را در ايران از منظر مشخص صوري و مضموني ميتاوان از هام تفكياك
كرد و به بازخواني آن پرداخت .همچنين به مدد اعتبار شناسهها و نمايههاي موجود در هر يك
از آنها و بازيافت مؤلّفهها ،گرايشهاي زباني و نگرههاي محتوايي و زيباييشاناختي ،باه كشاف
قواعد و قوانين ناكم بر جريان داستاننويسي پرداخت و اُفت و خيزها و نوساانهاي سااختاري
و محتوايي ،ساختمان داستان ،روشاهاي روايتگاري ،انديشاههاا و تمهااي موجاود در آنهاا را
ژرفكاوي و تحليل كرد .در اين تحقيق به تحليل تمهاي داستانهاي فارساي از ساال  4866تاا
 4812پرداخته خواهد شد؛ دورهاي كه درخشانترين بُرهة داساتاننويساي در اياران محساوب
ميشود .اين دوره هم از نظر تناوع و رنگاارنگي گروههاا و تشاكلهاي سياساي و فرهنگاي از
يكسو و هم از نظر تقابل آنها باا نكومات اقتادارگرا و ميليتاريساتي پهلاوي از ساوي ديگار
برجستگي خاصاي دارد تاا آنجاا كاه وجاود شخصايتهاي معتبار ادباي و فرهنگاي و زاد باود
داستان نويسان و شاعران ،سبد فرهنگي كشور را در آن دورة پرتنش و تپش از آثار ادبي درخور
انباشت و چشمهاي منتقدان ادبي را خيره نمود.
نطفة داستان نويسي ايران (رُماان و داساتان كوتااه ،ناه قصّاه و افساانه) در زهادان جرياان
مدرنيته و نوگرايي علمي و صنعتي بسته شد و مفهوم مدرنيته در ايران با جنبش مشروطه همراه
و همدوش گشت« .جنبش مشروطه را بايد نخستين تالش ناكام جامعة ايراناي باراي گالر باه
مدرنيته دانست .داستان كوتاه و رُمان ايراني از جمله فرزندان اين جنبش ناكاام اجتمااعياناد».
(كلك ،ش)6 ،482

مؤلفهها و عواملي كه در شكل گيري جنبش مدرنيسم در ايران نقاش اساساي ايفاا كردناد،
عبارتاند از :اقدامات اساسي عباسميرزا فرزند فتحعليشاه ،پايهريازي صانعت نشار و چااپ
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كتاب و روزنامه ،اعزام محصالن ايراني به اروپا ،ترجمة آثار ادبي و فرهنگي اروپاايي باه زباان
فارسي ،تأسي

دارالفنون ،ورود معلمان غرباي ،آماوزش زباان فرانساه و آلمااني و در نهايات

صدور فرمان مشروطيت و تأسي

مجل

ملي .پر واضح اسات كاه باياد جنابش مشاروطه را

نقطة گلر از سنت و كالسيسيم به عصر نوگرايي و مدرنيته تعبير كرد .به دنبال جرياان سياساي
و اجتماعي مشروطه ،شعر و داستان نيز راهِ نوي را در پيش گرفت.
ادبيات به منزلة واقعيتي اجتماعي -كه خاستگاه فردي دارد -هرگز محصول اتفاق و نادثاة
غيرقابل پيشبيني و بيبُن و پايه يا ناصل طرني تدوين شده نيست ،بلكاه بخشاي از انادام و
سازوارة زندگي و اجتماع اسات .ازايانرو ،ادبياات باه مثاباة نماايشناماه و طرناي از پايش
برنامهريزي شده نيست ،بلكه به منزلة پروسهاي است كه در تعامل با ديگر عوامال و نهادهااي
فرهنگي ،سياسي و اجتماعي شكل و بنيان ميگيارد .بادين ترتياب پا

از موفقيات نايم بَناد

مشااروطه و نهادينااه شاادنِ نساابي اهااداف مدرنيتااه در ايااران از سااال  4866هااا  .ش- .كااه
داستاننويسي نوين آغاز شده است -تا سال  ،4812تأثيرگالارترين داساتاننويساان ايراناي باه
آفرينش ادبي دست يازيدند .اين آثار داستاني در چند مضمون و درونماية خاص آفريده شدند.
مضامين و درونمايههايي كه متناسب با فضا و زمان و مكان ايران آن دوره بودند.
در اين تحقيق و بررسي به آثار پاورقينويسان يا داستانهاي عوامپسند كوچه و باازار توجاه
نشده است ،بلكه برخي از برترين آثار نويسندگان صانب سبك و انديشه بررسي ميشود.
در اين مقطع زماني كه بيش از نيمسده را دربرميگيارد ،داساتانها از نظار سامت و ساوي
موضوع و مضمون چند ماهيت متمايز دارند:
 .4برخي از داستانها از نظر مكتبي در مكتب رئاليسم محض يا رئاليسم انتقادي تحرير شدهاند.
 .1بعضي از آثار داستاني در مايه هاي رمانتيسيسام و انساسايگري و در شاكل متعهداناهاش،
رمانتيسيسم اجتماعي يا انقالبي نگاشته شدهاند.
 .8بخش بزرگي از داستانهاي اين دوره از منظر نقد اقتصادي ماارك

و انگلا

بار مدرنيتاه

نوشته شدهاند.
 .1برخي از داستانهاي اين مقطع تاريخي نيز از ديدگاه نقد نيهيليستي نيچه و سارتر پوچانگاار
بر مدرنيته به رشتة تحرير درآمدهاند.
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نويسندة اين مقاله برآن است تاا باه تحليال موضاوع و درونماياة آثاار برخاي از برتارين
آفرينندگان داستانهاي كوتاه و رُمان در دورة مورد بحث بپردازد.
 .1محمدعلی جمالزاده
جمالزاده را بايد پدر داستان نويسي نوين ايراني نام داد .كسي كاه باا «يكاي باود يكاي نباود»
سنتشكني را در ادبيات داستاني رواج داد و آن را به مثابة تنها راهِ پيشروي نويسندگانِ پ

از

خود معرفي كرد« .يكي بود يكي نبود» كه اولين و برترين اثر داستاني جماالزاده اسات ،شاش
داستان كوتاه را در خود دارد« :فارسي شكر است»« ،رجل سياسي»« ،دوستي خاله خرسه»« ،درد
دل مُال قربانعلي»« ،بيلهديگ بيلهچغندر» و «ويالنالدوله».
«فارسي شكر است» داستان رئاليستي انتقادي محسوب ميشود .كليدواژههاايي كاه در ايان
اثر ميتوان با دقت در آنها تم و مضمون اساسي داستان را دريافت عبارتاند از :فرنگايماآب،
شيخ ،دخمة تاريك ،استبداد ،شلوغي مشروطه ،زبان فارسي ،واژههاي عربي و فرنگاي و آزادي.
درونماية اين داستانِ كوتاه را ميتوان در اين جمله بيان كرد :بايد از زباان شايرين فارساي در
برابر هجوم واژههاي نامأنوسِ غربي و عربي صيانت بهعمل آورد.
«رَجُل سياسي» منشور رسوايي بيمايگاني است كه ميراکخاوار مشاروطهطلباان شادهاناد.
اپورتونيستها و سياستبازان و نودولتاني كه كُرسيهاي انقالبيهاي مشروطه را اشغال نمودهاناد.
كليدواژه هاي اين داستان را بايد چنين بَرشمرد :وكيل مجل  ،اعتراض ،وطنپرست ،سياست و
خطرهاي آن ،كيسة پول و رشوه .اين داستان نيز اثري رئاليستي انتقادي به نساب ميآيد.
«دوستي خاله خرسه» يكي از ماندگارترين داستانهاي كوتااه فارساي اسات .جناگ ،سافر،
جوان لوطي ،قزّاق ،جسم خونين ،دشمن ،كيسة پول ،اتهام و تيربااران كليادواژههااي ايان اثار
رئاليستي هستند .درونماية اين اثر را ميتوان در اين عبارت بيان كرد :هرگاز باه دشامن نباياد
نيكي و اعتماد كرد .از آسيب محبّتي كه در نق دشمن طماع و كينهتوز ميكني هرگاز در اماان
نباش.
«درد دل مُااال قربااانعلي» را از منظااري ماايتااوان اثااري رُمانتيااك بااا موضااوع «عشااق
رسواگر»دانست -همانگونه كه در داستان شيخ صنعان (سمعان) مشاهده ميشود -و از نگااهي
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ديگر نيز با عنايت به طنز اجتماعي خاصي كه به قشر شيخ و روناني دارد ،ميتوان آن را اثري
رئاليستي انتقادي به شمار آورد و تفسيرگونهاي از اين بيت درخشان نافظ دانست:
زكوي ميكده دوشش به دوش مي بردناد

امام شهر كه سجّاده ميكشيد باه دوش

كليدواژه هاي داستان از اين قرارند :ذاكر سيدالشهدا ،روناني روضهخوان ،دختر كم سان و
سال ،عشق ،بيماري ،مرگ همسر ،دعا و نلر ،مرگ دختر ،بوسه و زندان .درونماية اين داساتان
اگر مبتني بر آموزه هاي مكتب رمانتيسيسم باشد ،چناين اسات :انساان باا هماة پرهيزگااري و
زُهدانديشي در برابر عشق و زيبايي هيچ اختياري از خود نادارد .او ديواناهوار مقهاور نياروي
ويرانكنندة عشق ميشود و تمامي پلّههاي رسوايي و رنج را طي ميكند.
«بيله ديگ بيله چغندر» نيز اثر رئاليستي انتقادي است .كليادواژههااي ايان داساتان فرناگ،
دالک ،مستشار ،مأموريت در ايران ،دروغ ،قسم و گرسنگي اسات و درونماياة آن ايان جملاه:
ايرانيها با ماهيات ناپااک و فاساد خاود شايساتة مستشااراني از جان

دالک فرنگاي هساتند.

جمالزاده در اين اثر با بيان اتهاماتي به مردم ايران همچون جهل ،دروغگويي ،بيوفايي ،خيانت
و دامگستري ديدگاههاي خود را دربارة تفاوت ميان ايرانيان و فرنگيان به خواننده ارائه ميكند.
درونماية «ويالنالدوله» نيز چنين است :وقتاي اجتمااع محال تاخات و تااز زورمنادان و
زرپرستان باشد ،انسانهاي دون پاية اجتماع روي آسايش نخواهند ديد و تنها اميد آسودگي آنهاا
مرگ و خودكشي است .كليدواژههاي اين داستان سرگرداني ،افسردگي ،بيمال و مناال ،تريااک
و خودكشي است .اين داستان ،سرگلشت بيسروساماني ايراني سرخوردهاي است كه به ناچاار
به جادة مرگ و نيستي كشيده ميشود .از نظر محتوا و درونمايه بايد ايان اثار را از منظار نقاد
نيهيليستي بر مدرنيته تحليل كرد كه بعدها ،به ويژه به دليال پاياان انتحااري خاود ،در فضاايي
يأسآلودهتر و سياهتر در داستانهاي صادق هدايت تكرار ميشود.
جمالزاده را بايد نمايندة تمامعيار مدرنيسم عليه سنت و كالسيسمِ وطني به شمار آورد .او
با طرح گزندة خرافهساتيزي و مباارزه باا رياكااران ديانمادار و همچناين نقاد ديكتااتوري و
ميليتاريسم و فسادكاريهاي مُشتي سياستمدار سودجو ،بر پايبندي خود به اصول مدرنيته هماراه
با نقد رقيق بر آن صحه ميگلارد.
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 .9صادق هدایت
هدايت را بايد نويسندهاي استثنايي در عرصة داستاننويسي مادرن اياران باه نسااب آورد .در
كارنامة صدسالة داستاننويسي ايران هنوز نويسندهاي با وزن و سانگ و اعتباار هادايت ظهاور
نكرده است؛ نويسندهاي كه بتواند مانند او به ارج و اعتباار در مقيااس جهااني دسات ياباد .او
نويسندهاي است كه از نظر تنوع تمها و مضامين و مفاهيم بهكار گرفته شده در آثاارش نياز در
زمان خود بيبديل بود .نگاهي هر چند گلرا به كليدواژه هاايي كاه از مجماوع داساتانهاي وي
استخراج شده است ،ميتواند بر اين تنوع صحه بگلارد .كليدواژههاي آثار داساتاني هادايت از
اين قرار است :ديوانه ،خودكشي ،پوچي ،سرنوشت ،مرگ ،بچهدارشدن ،ملهب ،عجاز ،زشاتي،
عبادت ،گوشهگيري ،دروغ و ريا ،كور و كَر نگاه داشاتن ماردم ،قياام و پياروزي ،تيمارساتان،
بيوفايي زن ،سه قطاره خاون ،رواباط نامشاروع ،توباه ،خيانات ،قتال ،تسابيح ،صايغهورزي،
شهوت پرستي ،پشيماني ،محلل ،دژ لعنات شاده ،مارگ و آساودگي ،آينادة مابهم ،ارادة كاور،
شكمپرستي ،اعراب ،قتل عام ،مرگ همگاني ،سايه ،افكاار پاوچ ،مشاروب ،تريااک ،رجّالاههاا،
گزمهها ،خيانت ،توهم عشق ،دنياي جنيني و بهشت گمشده ،باالكشيدن موقوفات ،غارت پاول،
زنان بيوه ،فرويد ،آلت تناسل و استعمار« .
با ژرفكاوي در كليدواژههاي مجموع داستانهاي هدايت بايد آثار او را دو بخش كرد:
 .4آثاري كه تمايالت تند و افراطي او را به اصول اعتقادي مدرنيسم نشان ميدهد؛ هماانطاور
كه وجود درونمايههاي خرافهستيزي ،مقابله با كاركرد ملهب در زنادگي ،گارايش باه اصاول
فرويديساام و داروينيساام ،فردگرايااي و خردگرايااي در آثااارش دلبسااتگي وي را بااه مدرنيتااه
مي نماياند .در برخي از اين داستانها نتي هدايت متأثر از ديدگاه منتقدانة ماارك

و پياروان او

بر جنبههاي اقتصادي مدرنيته ،به آفرينش آثار خاود مباادرت كارده اسات .وي در داساتانهايي
چون «آب زندگي»« ،ناجي مراد»« ،اسير فرانسوي»« ،مردهخورها»« ،چنگال»« ،آخارين لبخناد»،
«علويه خانم»« ،ميهن پرست»« ،ناجي آقاا» و «تاوپ مروارياد» باه مضاامين و درونماياههااي
موضوعات سياسي و اجتماعي ،رئاليسم انتقادي و نتي رئاليسم سوسياليستي پرداخته است.
 .1بخش دوم آثار هدايت -كه مهمترين داستانهاي او را تشكيل ميدهاد -آثاار تأويالپاليري
هستند كه ميتوان عنوان «روانداستان» را در مورد آنها بهكاار بارد .ايان داساتانها نشاانههاايي
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انكارناپلير از نگاه نقّادانة نيهيليستيِ نيچه بر مدرنيسم در خود دارند .پرداختن به مفاهيمي چون
پوچي ،جبر ،وازدگي ،تكافتادگي ،بنبست ،آيندة مبهم ،اساارت ،خودكشاي و مارگ ،كُادها و
كليدهايي هستند كه خواننده را به درونمايههاي موضوعات نيستانگارانه رهنماون مايشاوند.
هدايت در اين داستانها ،يأس فلسافي و فكاري ،درد مشاترک نخبگاان ايراناي و روشانفكران
اروپايي ،فسادكاري نظام بورژوازي و جوامع صنعتزده و ازخود بيگانه را بيهايچ پرواياي باه
نقد ميكشد ،پريشاني و تكافتادگي انسانِ دردمند را ميكاود و بار آن تأكياد مايكناد .مفهاوم
مرگ و پوچي و وازدگي در داستانهايي چون «زنده به گور»« ،داوودگوژپشت»« ،آبجايخاانم»،
«گرداب»« ،آينة شكسته»« ،الله»« ،صورتكها»« ،گجستهدژ»« ،چنگال»« ،س.گ.ل.ل»« ،آفرينگاان»،
«شبهاي ورامين»« ،پادران آدم»« ،ساگ ولگارد»« ،بُانبسات»« ،تخات ابونصار»« ،تاريكخاناه»،
«ميهنپرست» و «بوف كور» كامالً نمايان است.
 .0بزرگ علوی
سپانلو ،علوي را در كنار هدايت و چوبك پدر داستاننويسي ايران دانسته (ساپانلو)468 :4811 ،
و محمود تهراني او را نويسندة شور و سودا و گيرايي خوانده است (طاهباز.)411 :4826،

علوي در طيف نويسندگاني قرار ميگيرد كه با اتكا به جهانبيني ماركسيستي و از منظر نقد
اقتصادي بر مدرنيته ،بهترين آثار خاود را آفرياده اسات .او در «چمادان» زيار نفاوذ عواطاف
رمانتيسيستها قرار دارد .در «ورقپارههاي زندان» و «پنجاه و سه نفار» باه مضاامين و مفااهيم
زندان ،شكنجه ،اعدام ،جنايت ،خيانت ،دلهاره ،بايم و امياد ،ناب

انفارادي ،قاچااق ،آزادي،

اجتماع ،عشق و مرگ ميپردازد .ماندگارترين اثر علاوي رماان «چشامهايش» اسات كاه تاأثير
بسزايي بر آثار ديگر نويسندگان رئاليست سوسياليستي نهاد .كليدواژههاي اين رمان را ميتاوان
چنين بَرشمرد :نقاشاي ،چشامها ،مباارزه ،زنادان ،تشاكيالت سياساي ،عشاق ،پلاي  ،تبعياد،
ازخودگلشتگي و مرگ .درونماية اين داستان –كه بايد آن را اولين رمان سياسي تشاكيالتي در
ايران خواند -اين عبارت است :وقتي انساان هدفادار ،وظاايف خطيار اجتمااعي و سياساي را
نصبالعين خود قرار دهد ،هيچ مانعي نبايد او را از هدف دور سازد ،نتي عشق.
داستان نول محور سياستانديشي و مبارزهاي كه سياسيهاي بيباک پيشرو ايراناي در دورة
بيست سال نكومت ميليتاريستي رضا پهلوي انجام دادهاند ميگاردد .در ايان داساتان گروهاي

 315رخسار انديشه

انقالبي از قشرهاي مختلف اجتماعي با هدفي واند در كنار هم گرد مايآيناد و در راه آرماان
انساني و ايدئولوژيكي به مبارزه ميپردازند؛ البتاه ايان اهاداف كاه در نيطاة مكتاب رئاليسام
سوسياليستي تفسير ميشود در فضاي مهآلودي از عشق و محبت مجنونانه قرار ميگيرد.
بزرگ علوي را بايد آغازگر جريان داستانهاي رئاليستي سوسياليستي در ايران به شمار آورد
كه نويسندگان مدتي شيوة او را در سالهاي بعد پي گرفتند.
 .9صادق چوبك
صادق چوبك با نگاارش چناد مجموعاة داساتان كوتااه و رماان جايگااه وياژهاي در عرصاة
داستاننويسي ايران به دست آورد و طي چند سالي «تب چوبك» را چه از نظر فرم چاه محتاوا
در ميان نويسندگان ايراني پديد آورد .وي كه از سوي منتقدي «آبروي ادبيات داساتاني اياران»

6

خوانده شد ،در بيشتر آثار داستاني خود باه تجسام و توصايف برشاها و مقااطعي نسااس از
زنادگي ماايپااردازد؛ زنادگي انسااانهايي كااه ناه بازيچااة جباار فيزيولاوژيكي (مطااابق دياادگاه
ناتوراليستها) ،كه بيشتر در چَنبر جَبر اجتماعي و اقتصادي گرفتار آمدهاند .از اينرو ،رئاليسام
چوبك ،رئاليسم خشن انتقادي يا به تعبيري ديگر رئاليسم اِفراطي است 46كه باا قلام افساونگر
چوبك ،واقعيتهاي ناهمساز و ناهمگون اجتماعي را تصوير و توصيف ميكند .رئاليسم انتقاادي
و خشونتبار چوبك تقريباً شبيه رئاليسم انتقادي هدايت است؛ البته با ياك تفااوت مهام و آن
اينكه در پ

داستانهاي هدايت بُنماية يأس و نااميدي موج ميزند؛ امّا در پ زمينة داستانهاي

چوبك مفهوم اميد به زندگي بهتر و تالش باراي غلباه بار شاوربختي و ساياهكااري مالنظاه
ميشود« .تمهايي كه چوبك انتخاب كرده اسات ،عمومااً انتقااد گزنادهاي از معاياب و مفاساد
جامعة ماست .فقر ،گرسانگي ،زورگاويي ،ساتمگري ،فحشاا ،دروغ ،بهتاان ،آدمكشاي ،جهال،
خرافات ،درندگي ،نقكشي ،مرگ در اثر گرسنگي ،تقلب ،سانتهاي غلاط ،قانونهااي ظالماناه،
بيعدالتي و ...تمهاي داستانهاي چوبكاند( ».دهباشي)861 :4836 ،

كليدواژه هاي داستانهاي كوتااه چوباك عباارتاناد از :تقادير ،غريازه ،اجتمااع ،شاهوت،
نيوانيّت ،زن ،تضاد ،فنا ،پوچي ،توهّم ،كفار ،دروغ ،خودكاامگي ،تنهاايي ،باه مساخرهگارفتن
اعتقادات ملهبي ،خرافات و فقر.
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در رمان «تنگسير» با اين واژههاي كليدي روبهرو هستيم :گرما ،دريا ،ظلم ،غيرت ،نركات،
شورش ،عشق به خانواده ،نق ،پيروزي .درونماية داساتان «تنگساير» چناين اسات :بيازاري و
نفرت از ظلم و ستم و مقاومت در برابر بيدادگري و لزوم انقاق نق.
در اثر برجستة «سنگ صبور» « چوباك خواساته اسات تاأثير نااگوار خرافاات و تعصابات
عوامانه را در سرنوشت انسانها نشان بدهد( ».ذوالفقاري )28 :4826 ،كليدواژههااي رُماان سانگ
صبور كه خانلري انتشارش را واقعة مهم ادبي خوانده و آن را در كنار يكاي باود يكاي نباود و
بوف كور قرار داده است (دهباشي ،)62 :4836 ،چنين است :زن ،فساد ،شهوت ،ديان ،خرافاات،
اجتماع ،دروغ ،خيانت ،بدبختي ،فقر ،خدا ،پوچي ،بيداد ،كفر ،شيطان و فنا.
اعتقاد به مبارزه با ظلم ،خرافات و ستم اجتماعي ،چوبك را در جبهة مدرنيسم قرار ميدهد
و در خط مقدم رئاليسم انتقاادي و نتاي در «تنگساير» در جبهاة رئاليسام انقالباي و آرمااني
مينشاند.
در آثار چوبك معلولنگري اصالت دارد .او به هيچ وجه به افشا و روشنسازي علال فسااد
اجتماعي و فردي اهميت نميدهد .او با معلولنگري در آثارش تالش ميكند تا خوانناده را باه
تفكر وا دارد و او را به سوي علّتِ شالودهاي وقايع بكشاند و بدينترتيب عمقكاوي ،تفساير و
نتيجهگيري داستان را به ذهن مخاطب بسپارد .چوبك موضعگيري خود را در خصوص مفاهيم
سياست ،آزادي و مبارزه چنين با وضوح بيان ميكند« :من تمام عمر با ظلم و ستم جنگيادهام و
در ستايش آزادي نوشتهام .آزادي جوهر من است( ».همان)463 ،

 .8جالل آل احمد
آل انمد از چند وجه نويسندهاي توجهبرانگيز است .4 :از نظر انديشه و تغييراتي كاه در نظاام
فكرياش ايجاد شد .1 .از نظر اينكه در نوزههاي مختلف نويسندگي ذوقآزمايي كرد :داساتان
كوتاااه ،داسااتان بلنااد ،مقالااه ،ساافرنامه ،تااكنگاااري و اتوبيااوگرافي (خااويشنگاااري).
 .8به دليل تالشي كه در آفرينش سبك خاصي در نويسندگي از خود نشان داده است كه هماه
جا امضاي نويسنده را با خود همراه دارد.
داستانهاي آل انمد دقيقاً بازتابي است از انديشه و تغييراتي كه در نظاام تفكارش صاورت
پليرفته است .بخشي از داستانهاي وي بيانگر شدت شيفتگياش به اهداف مدرنيته است ،البتاه
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از ديدگاه منتقد اقتصادي مدرنيسم و با اعتقاد به تفكرات رهباران نازب تاودة اياران .پا

از

انشعاب از نزب توده و دوري از تشكل سوسياليستي نيروي ساوم باه رهباري خليال ملكاي،
به ناگاه آل انمد فعاليتهاي نزبي را رها كارد و باه انديشاههااي ژان پُال ساارتر در دورة دوم
زندگي اش و التزام و تعهد ادبي او پايبندي نشان داد و برخي از داستانهايش را با اعتقاد به ايان
نحلة فكري آفريد و در نهايت با گرايش آگاهانه به سانت و مالهب -و اگار درسات باشاد از
ديدگاه رئاليست ملهبي -به نگارش آثار خود مبادرت كرد .مراد از تعبيار پارادُكساي رئاليسات
ملهبي آن است كه آلانمد در واپسين سالهاي عمر ،هم به مدرنيتاه اعتقااد داشات و هام باه
ملهب و سنّت شرقي.
براي دريافت درونمايه هاي آثار داستاني آل انمد نگاهي گلرا باه كليادواژههااي آثاارش
ضروري مي نمايد :زيارت ،كربال ،آرزوهاي تباه ،بي ديني ،بدبختي و جهل ،ونشت و اضطراب،
آلت كفر ،خانة خدا ،بچه ،زن ،رها كردن كودک ،فقار ،ساتم ،وساواس ،غسال واجاب ،دختار
ترشيده ،بيچارگي ،مرگ فرزند ،پسرک سيگارفروش ،آوارگي ،بوروكراسي و كاغلبازي ،مادير،
كاارگزيني ،زناداني ،رشاوه ،ادارة فرهنااگ ،معلام ،مدرساه ،يااأس ،اساتعفا ،كاارگر ،كشاااورز،
تيراندازي ،معدن ،معدن چي ،انقالب ،شهيد ،هجرت ،فرار ،تعهد ،مباارزه ،سارمايهدار ،كدخادا،
ژاندارم ،خشم ،اموات ،سنّت ملموس و گلشتة موجود.
زننويسي و نگرشهاي جانبدارانه به زن به طور جادي باا آل انماد آغااز شاد .برخاي از
داستانهاي «زن زيادي» و «سهتار» ،جلوهگاه اين تمهاي جديد هستند .اين داستانها نمايش عيناي
امر اجتماعياند .نويسنده سعي كرده است در اين داستانها ستم مضاعفي را كه در نظاام سانتي،
بدوي و محدود بر زنان اعمال ميشود و در نتيجه انفعال و استيصال ايان جان

ساتمكش را

توصيف نمايد و خواننده را با فرايند روانشناختي اين گروه و سياستگرايي جنسي نكومتياان
و سنت گرايان آشنا ساازد .آل انماد اگار چاه باه تفااوت جنساي زناان باه عناوان واقعيتاي
فيزيولوژيكي تأكيد دارد ،ستم مضاعف بر زنان را نتيجة ناميمون و ناهنجار اجتماعي با باورها و
آيينهاي كهنه و پوسيدهاش ميداند.
درونمايههاي ديگري كه آل انمد در داستانهايش به آنها پرداخته ،از اين قرارند :مقابلاه باا
خرافه پرستي ،نفي ملهب ،جدال با سرمايه داري و استعمار ،انقاق نقوق محرومان ،باينتيجاه
بودن نركتهاي سياسي و انقالبي ،مقابله با غرب ،بازگشت به ملهب و سنتهاي پسنديده.
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 .7ابراهیم گلستان
ابراهيم گلستان و آل انمد نويسندگاني هستند كه از يك نظر كامالً باه هام شابيهاناد .ايان دو
تالش كردند عناصر هنري شعر و نثر را در هم آميزند؛ يعني نثر را تا ند امكان به شعر نزديك
كنند؛ همانگونه كه در جبهة ديگر ،نيما و شاملو شعر را در همسايگي نثر اسكان دادند .هار دو
گروه در تالش خود به موفقيت نسبي دست يافتند .بادينترتياب باياد گلساتان را نويساندهاي
فرمگرا و زبانانديش دانست تا معناگرا و محتوانگر.
گلستان همواره با تكيه بر آگاهي و دانستههاي خود به نگاارش مايپاردازد .او نويساندهاي
بسيار مطلع و آگاه است و در هنگام نگارش داستان عناان توسان قلام را باه دسات تخايالت
سركش نميسپارد .از اينرو «آگاهي در همه جا هست ...و همين آگاهي در كار نوشتن گلستان
دست و پا گير است .نويسنده بسيار ميداند كه چاه مايگوياد ،چطاور مايگوياد ،باراي كاه
ميگويد( ».طاهباز)412 :4826،

گلستان در جواني شيفتة نزب تودة ايران بود و به تفكرات سوسياليستي دلبستگي داشات.
او كه در آغاز راه نويسندگي به شعار «سياساتزدگاي» پايبناد باود ،خيلاي زود باه «زدگاي از
سياست» دچار شد و از فعاليتهاي تشكيالتي انزاب چپ دست شُست.
درونماية داستانهاي او كه جز چند داستان كوتاه ،اعتبار چناداني بارايش باه باار نيااورد از
مَشي و منش سياستزدگي و سرخوردگي و ماأيوس شادن از فعاليتهااي سياساي ا اجتمااعي
نشئت گرفته است .در اكثر داساتانهاي كوتااه گلساتان ،درونماياههااي باه بُانبسات رسايدن
روشنفكران مبارز ،بيثمر بودن مبارزات ،پناه باردن باه عشاق ،اساير توهّماات باودن ،تنهاايي،
گمشدگي ،نيرت و سرگشتگي ،شكست و بيهودگي القا ميشود.
 .6به آذین ،احمد محمود و محمود دولتآبادی
اين سه نويسندة متبحر را بعد از بزرگ علوي بايد از داستاننويساني دانسات كاه تحات تاأثير
جريانات سياسي سوسياليستي و نتي ماركسيستي به آفرينش آثار خود پرداختند.
نقطااة ثقاال فعاليتهاااي ماترياليسااتي و ماركسيسااتي در ايااران را بايااد تالشااهاي پيگيرانااة
تحصيلكردة مبارزي به نام دكتر تقي اراني دانست .فعاليتهاي فرهنگي و سياسي او -كاه مبتناي
بر آموزههاي مارك

و انگل

بود -موجب صفبندي گروهي از جوانانِ مشتاق و مبارزه عليه
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نكومت رضا پهلوي و عوامل بورژوازيِ وابسته شد .به دنبال آن نزب ماركسيستيا لنينيساتي
متمايل به سياستهاي كشور اتحاد جماهير شوروي با عناوان نازب تاودة اياران ،گلوگااههااي
فرهنگي ايران را تسخير كرد و اندک اندک جوانان شاعر و نويسنده را جلاب و جالب نماود.
ماركسيستهاي ايراني زير چتر نمايت رفقاي شوروي ،نخستين كنگرة نويسندگان ايران را در
تيرماهِ  4811با هدف سياستگلاريهاي كالن ادبي با نضور تقريباً تمامي نويساندگان و شااعران
و محققان كوچك و بزرگ ايراني برگزار كردند و بادينترتياب ماركسيساتهاا مقاام سايادت
معنوي خود را طي سالهاي دهة سي و چهل و نتي پنجاه در ايران تثبيت كردند.
نزب تودة ايران در كنار فعاليتهاي گستردة سياسيا تشكيالتي ،در عرصة ادبي به فعاليتهاي
چشمگيري دست يازيد و گروهي از شااعران و نويساندگان را ناول محاور اصاول رئاليسام
سوسياليستي و رئاليسم انتقادي جمع كرد و در نشريات و محافل و مجامع ادبي باه ساتايش از
آثار آنان پرداخت .از اينرو بررسي درونمايههااي داساتانهاي معاصار فارساي بادون در نظار
گرفتن نقش اساسي براي ماركسيستهاي ايراني ،باه خصاوص نازب تاودة اياران بررساي و
تحليل دقيقي نخواهد بود.
جالل متيني در نقدي بر عملكرد منفي نازب تاوده در عرصاة ادبياات چناين مايگوياد:
«تبليغات آن نزب چنان گسترده و قوي بود كاه در آن ساالها تاودهاي باودن و چاپ باودن و
نداقل تظاهر به چپ بودن «مُد» روز شده بود؛ چه اين نزب قادر بود نتاي در كوتااه مادت،
فيالمثل شاعر يا نويسندهاي مخالف و يا بيطارف را باهصاورت ياك پاول ساياه در بيااورد.
همانطوري كه توانست در طي چند دهه ،دهها شاعر و نويسندة كمماية درجه سوم و چهارم را
نيز در نشريات خود به عنوان شاعران و نويسندگاني كمنظير و بيمانند معرفي كناد( ».دهباشاي،
)111-111 :4836

كوتاه سخن آنكه بخش اعظم آثار ادبي فارسي اعام از شاعر و داساتان در دورهاي نادوداً
چهلساله ازمنظار نقاد اجتمااعي و اقتصاادي بار مدرنيتاه و زيار چتار افكاار ماركسيساتي و
سوسياليستي پديد آمد .بزرگ علوي آغازگر اين شيوة انديشه و نگرش در عرصة داستاننويسي
بود؛ شيوهاي كه بعدها به وسيلة م .ا .بهآذين ،انمد محمود و محماود دولاتآباادي اساتحكام
بيشتري يافت.
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 .6-3م.ا .بهآذین
به آذين يكي از وفادارترين نويسندگان ايراني بود كه تا لحظة مارگ باه مرامناماة نازب تاوده
وفادار ماند .او كه با رمان «دختر رعيت» به اعتبار دست يافت ،باه توصايف جامعاة نكباتباار
فئوداليتة ايران پرداخت و اثري رئاليستي با گرايش تفكرات سوسياليستي نگاشت .كليدواژههاي
استخراج شدة اين كتاب عبارتاند از :ارباب ،دهقان ،رعيت ،كلفت ،جنگ جهاني اول ،قحطي،
ظلم ،فقر ،انقالب جنگل ،اختالف ،شكست ،كودتاي انگليساي ،رؤياهااي دور و دراز و آينادة
مبهم« .رُخدادهاي اين كتاب در ندود سال  4866واقع شده اسات؛ .زمااني كاه فئوداليسام ياا
شيوة بردهداري كشاورزي در ايران بر روي كار بود( ».ذوالفقاري)481 :4826 ،

 .6-1احمد محمود
محمود با آفرينش مجموعه داستانهاي كوتاه «مول»« ،دريا هنوز آرام است»« ،بيهودگي»« ،زائاري
زير باران»« ،پسرک بومي» و «غريبههاا» زميناه را باراي آفارينش رماان ارزشامند و تأثيرگالار
«همسايهها» هموار كرد .او به دنبال اين رمان ،بعد از انقالب اسالمي آثاار چنادي را باه چااپ
رساند .در تمام داستانهاي او به ويژه آثار قبل از انقالب رشتة معناايي خاصاي هويداسات ،باه
گونهاي كه داستانهايش مانند دانههاي تسبيح نول اين رشتة معنايي مرتب شادهاناد .پاردازش
رونية مبارزهجويي و ظلمستيزي ،اميدواري به آفرينش آيندهاي بهتر ،تعهد داشاتن باه شارافت
انساني ،مقابله با شكمبارگان و همدردي با طبقات فرودست اجتمااع ،ماهيات رشاتة معناايي و
مفهومي آثار او را تشكيل ميدهد.
محمود كه خود اذعان ميكند روزگاري در يك نزب فعاليت ميكرد (گلساتان،)21 :4821 ،
شعاعهاي محتوايي و مضموني آن نزب را در بهترين اثرش« ،همسايهها» ،بازتااب مايدهاد و
نتي رسوبات اين مفاهيم در آثار اخير او نيز نمود مييابد .انمد محمود نويسندهاي اسات كاه
تا پايان زندگي به مضامين سياسي نساسيت نشان داده است.
«كار نويسنده سياست مطلق نيست .بخشي از كار نويسانده سياسات هسات؛ امّاا ناه هماة
كارش .روزگاري به مسائل سياسي مملكتمان فكر ميكردم ،ناال هم فكر ميكنم( ».همانجا)
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 .6-1محمود دولتآبادی
دولتآبادي آفريدگار «آوسنة باباسبحان»« ،جاي خالي سلوچ» و «كليدر» و ...همدوش و همتاي
انمد محمود و بهآذين در مساير رئاليسام سوسياليساتي گاام برمايدارد و در جبهاة منتقادان
اقتصادي بر مدرنيسم قرار ميگيرد.
«جاي خالي سلوچ» و «كليدر» برترين داستانهاي دولتآبادي به شمار ميرود« .شخصيتهاي
داستانهايش روستانشينان محروم ،زجرديده و لهشدة دهات و قصبات دور افتاادهاناد .مردمااني
صبور و زنمتكش كه صبح تا شام تالش ميكنند و دست آخر به سختي ميتوانند نان بخاور
و نميري به دست بياورند( ».ميرصادقي)121 :4811 ،

درونماية كتاب ده جلدي «كليادر» كاه درنقيقات آخارين ركاوردگيري دولاتآباادي در
نجيمنويسي محسوب ميشود« ،واقعيتهاي تاريخيا رواني است كاه نويسانده باه بازساازي و
بازآفريني آنها با نگرش واقعگرايانه و انساندوستانه پرداخته است .او خواننده را از همة گلرها
و پيچهاي زندگي ،از رنجها ،نداريها ،دشمنيها ،عشقها ،كينههاا ،خواريهاا ،ساربلنديها و خيانتهاا
عبور ميدهد و به روانشناسي قدرت ،منش ،دروغ و تنهايي قهرمان مينشيند  ...سنگ بناي ايان
اثر درد است( ».شيرمحمدي)32 :4836 ،

بيانية سياسي دولتآباادي  -كاه نتاي در كليادر باه ماركسيسام علماي اعتقااد دارد و بار
ماركسيسم عملاي نازب تاوده ايراداتاي وارد مايكناد -انقااق نقاوق انساانهاي محاروم و
زجركشيده و برپايي عدالت اجتماعي است.
نهايت اينكه علوي ،به آذين ،انمد محمود ،دولتآبادي و انبوه نويسندگاني كه باه رئاليسام
انتقادي و سوسياليستي پايبندي دارند ،با نگاه انتقادي از منظر اقتصادي به مدرنيته ،به تعريف و
توصيفِ مكرّر از جايگاه انسان در تعارض با نابرابريهاي اجتماعي و بورژوازي تماميّتخاواه و
اقتدارگرا و سلطهجو ميپردازند و با ترسيم موقعيتها ،فضاها و تيپها هم بافت اجتماعي و كانش
شخصيتها را در فرايند داستان محك مي زنند و هم به پديدة انسان و چاالش او باراي زيساتني
آرماني نظر دارند.
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 .35سیمین دانشور
سيمين دانشور اولين زن رماننوي

در عرصة داستاننويسي ايران است كه رمان «سووشون» او

در رديف يكي از پرتيراژترين رمانهاي ادب فارسي قرار دارد (براهني.)4 :4813 ،
«سووشون» رماني سياسيا رمزي است (گلشايري )16 :4823 ،كاه منتقادان آن را «اگار ناه
بهترين ،بلكه يكي از دو يا سه نوول عمدة زبان فارسي به نساب آوردهاند»( .آژند)818 :4818،

دانشور در داستانهاي خود همواره زير سلطة فكري همسر نويساندهاش ،جاالل آل انماد،
قرار دارد .از اينرو نور روح ناآرام جالل با آرمانهاي شفاف و مقدسش بر آثار دانشاور سااطع
است .دغدغة دايمي دانشور در داستانهايش فرهنگ و اجتماع ايران با همة زير و بمها و پايچ و
تابهايش ميباشد كه در داستانهاي او به عرياني بازتاب يافته است.
«رمان تاريخي -سياسي سووشون يكي از پُرخوانندهتارين رمانهاايي اسات كاه تااكنون باه
فارسي نوشته شده و شرح مقاومتهاي مردم و امتناع شوهر شخصيتِ زن داستان از همكاري باا
نيرو هاي اجنبي است كه عاقبت جاان خاود را برسار مجاهادتهاي خاود از دسات مايدهاد».
(ميرصادقي )116 :4811 ،از نگاهي ديگر «سخن اصلي در اين اثر ،محكوم كردن رذالت ،پَستي و
بوقلمونصفتي سياسي است( ».ذوالفقاري)488 :4826 ،

كليدواژههاي اين اثر را ميتوان چنين برشمرد :جنگ جهاني دوم ،انگلي  ،ارزشهاي بومي،
سياست ،قشون بيگانه ،شورش ،مبارزه ،شهادت ،تشييع جنازه و بياداري .ايان كليادواژههاا بار
اجتماعي -سياسي و رئاليستي بودن اين اثرصِحه ميگالارد .درونماياة «سووشاون» مبتناي بار
تالش براي زندگي بهتر ،مبارزه با نامردمي و ساتمكاري ،سالطهجاويي بيگانگاان و فريبكااري
نكام است.
 .33هوشنگ گلشیری
«مثل هميشه»« ،نمازخانة كوچك من»« ،شازده انتجاب»« ،كريساتين و كياد» ،و «بارة گمشادة
راعي» بخشي از آثار گلشيري را تشكيل ميدهند .در ميان آثار او رمان كوتاه «شازده انتجااب»
توجه منتقدان را به خود جلب كرده است و اين اثار را از نظار ارزش محتاوايي و تكنيكاي در
رديف اثر ماندگار «بوف كور» هدايت قرار داده است؛ بهگونهاي كه پ

از گلشات چناد دهاه

هنوز گرد كهنگي بر آن ننشسته است« .اين داستان با استعانت از صناعت سيال ذهان ،روايتگار
سفر دروني و خاطرات منظومة ذهني آخرين بازماندة نسلي است كه آخرين لحظههاي زنادگي
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را طي ميكند و ضمن به چالش كشيدن يك ذهن ،دورهاي از تاريخ اياران را طارح مايكناد».
(يكهفتم 84 ،ارديبهشت )4831

شخصيتهاي داستانهاي گلشيري ،از جمله داستان «شازده انتجااب» ،انساانهايي بحارانزده،
مردّد ،تهي از خويش ،در جستجوي هويتي تازه ،خسته ،مسخشاده ،بيازار از تكارار ،مضامحل
شده ،بيپناه ،رونده امّا به مقصد نرسنده ،مرگانديش و در بُنبست سؤالهاي بيجاواب گرفتاار
هستند.
اصوالً گلشيري همه جا با ديد عاطفي به ساتمديدگان و فرودساتان و باا نگااه بيازاري باه
ستمگران و فرادستان مينگرد (همانجا) .او نگاه منتقدانه به مدرنيته دارد؛ امّا اصاول آن را نفاي
نميكند .وي نه شيفتة انديشههاي ضداجتماعي نيچه است ،نه دلبستة اجتماعيگري و رئاليسام
سوسياليستي است و نه به سنّت دلمشغولي دارد .گلشيري در داساتانهاي خاود منتقادِ صارف
است؛ فريادگري كه گاه بر كرسي رئاليسم انتقادي مينشيند؛ زمااني از سارخوردگي روشانفكر
ايراني سخن ميگويد؛ گاهي نيچهوار نيمنگاهي به وازدگيها و پوچانگاريهاي انسان عصر ماشين
دارد؛ گاه نيز از تهي شدن روشنفكر ايراني و بريدنش از ريشههاي گلشته انتقاد ميكند.
اگرچه همواره گلشيري در قول و ادعا از اهداف صِرف رئاليستي و سياسي گريازان اسات،
تقريباً در زيرساخت بيشتر آثارش پرداخاتِ مفااهيم سياساي -اجتمااعي مشااهده مايشاود و
«شازده انتجاب» نيز از چنين درونمايهاي بركنار نيست .در «شازده انتجااب» كاه باا تكنياك
جريان ن

آگاهي يا جريان سيال ذهن (فالكنر آن را به اوج رساند) نگاشته شاده اسات« ،دو

گونه نگاه به چشم ميخاورد :يكاي نگااهي اسات درونگارا و نگاران خصوصايات دروناي و
روانشناختي شخصيتها و ديگري نگاهي است برونگرا كه ماهيت و ارج كلّ تاريخ اجدادي ما را
زير سؤال ميبرد ...از اينرو مضمون ظلم و ستمگري كاه درونماياه و موتياف اصالي كتااب
است ،نه فقط در سطح كل جامعه و مملكت ،كه در واند سربستة خانوادگي نيز بروز ميكناد.
رابطة شازده انتجاب با فخرالنسا ،همسرش ،و فخري ،كلفتش ،با تمام زير و بمهاي بيمارگوناه
و خشن و ظالمانهاش ،برگرداني است از كل رابطة نكومت با ملت( ».طاهري)66 :4836 ،

كليدواژههاي اين داستان عبارتاناد از :اشارافيّت ،قاجاار ،سافر رؤياايي ،تاداعي ،رعيات،
نرمسرا ،قمار ،مستي ،قساوتهاي اجداد ،مسخ ،قاصد مارگ و ناابودي اشارافيت .گلشايري در
اظهار نظري ،هدف نگارش «شازده انتجاب» را تشريح كرده و مسئلة اساسي را در ايان كتااب
مسخ آدمها بيان نموده و عامل مهم اين مسخ را نكومت و نكومتيان دانسته است (همان.)43 ،
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نتیجه
برترين آثار داستاني در ايران بين سالهاي  4866تاا  4812آفرياده شادهاناد و داساتاننويساان
بزرگي در عرصة نويسندگي ظهور كردهاند كه با آگاهي از جريانهاي علمي ،فرهنگي و سياساي
غرب و اردوگاه سوسياليسم در شوروي ،كارنامة درخشاني در داستان نويسي از خود بار جااي
نهادهاند .جريانهاي علمي و فرهنگي-كه در غرب با نام نهضت مدرنيسم عليه آموزهها و اصول
سنّت و كالسيسيسم قرار ميگيرند -با عناصر متشكله و با همة نقدها و اصالناتش بار جرياان
داستاننويسي غرب و به تبع آن بر نويسندگي در ايران تأثير ژرف نهاد تا آنجا كه درونمايهها و
مضامين داستانهاي معاصر فارسي يا تحت تأثير اصول مدرنيته شكل يافت و يا با انديشاههاا و
آراي منتقدان مدرنيسم همراه شد .مهمترين اين نقدها از آنِ متفكاران غارب ،نيچاه و ماارك
بود ،كه در شكل و هيئت مكتب رئاليسم انتقادي ،رئاليسم سوسياليستي و نيهيليسم تبلور يافات
و نويسندگاني چون جمال زاده ،هدايت ،چوبك ،آل انمد ،دولاتآباادي ،گلشايري و غياره را
تحت تأثير قرار داد.
پینوشتها
1. Theme
2. Root Idia
3. Goal
4. Aim
5. Driving Force
6. Basic Emotion
 .2انساني كه هم سوژه است و هم اُبژه؛ يعني هم شناساست و هم موضوع شناخت قرار ميگيرد.
 .3سارتر در زندگي خود دو دورة فكري و ادبي داشت :دورة اول كه نگارندة «تهوع» بود و پوچگراياي
و نيستانگاري شاخصههاي مهم انديشه و تفكرش در اين دوره به نساب ميآمد و دورة دوم كاه باه
التزام و تعهد ادبي پايبندي نشان ميداد.
 .6تعبيري از منتقد معاصر ،كاوه گوهرين به نقل از روزنامة همشهري 44 ،تيرماه.4836 ،
 .46ديدگاه محمدعلي سپانلو در كتاب نويسندگان پيشروي ايران ،صفحة  461و تعبير دكترخاانلري در

كتاب ياد صادق چوبك ،صفحة .66
منابع
آژند ،يعقوب (ترجمه و تدوين)؛ ادبیات نوین ایران؛ تهران :اميركبير.4818 ،
انمدي ،بابك؛ مدرنیته و اندیشة انتقادی؛ تهران :نشر مركز.4821 ،
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براهني ،رضا؛ قصهنویسی؛ تهران :البرز.4813 ،
بهآذين ،م .ا ؛ دختر رعیت؛ تهران :نيل.4811 ،
پاينده ،نسين؛ مجموعه سخنرانیها و مقاالت نخستین سمینار بررسی مسائل رُمان در اینران؛ تهاران:
دفتر مطالعات ادبيات داستاني.4821 ،
جمالزاده ،محمدعلي؛ یکی بود یکی نبود؛ تهران :كانون معرفت.1181 ،
چوبك ،صادق؛ سنگ صبور؛ تهران]:بينا[.4811 ،
دولتآبادي ،محمود؛ کلیدر؛ تهران :فرهنگ معاصر.4836 ،
دهباشي ،علي (به كوشش)؛ یاد صادق چوبك؛ تهران :ثالث.4836 ،
ذوالفقاري ،محسن؛ تحلیل سیر نقد داستان در ایران؛ تهران :آتيه.4826 ،
سپانلو ،محمدعلي؛ نویسندگان پیشرو ایران؛ تهران :نگاه.4811 ،
شيرمحمدي ،عباس (گردآورنده)؛ بیست سال با کلیدر؛ تهران :كوچك.4836 ،
صادقي ،بهرام؛ سنگر و قمقمههای خالی؛ تهران :كتاب زمان.1181 ،
طاهري ،فرزانه ،و عبدالعلي عظيمي (گردآورندگان)؛ همراه با شنازده احتجناب؛ تهاران :نشار ديگار،
.4836
طاهباز ،سيروس؛ مجلة آرش؛ تهران] :بينا[. 4826 ،
عابديني ،نسن؛ صد سال داستاننویسی در ایران؛ تهران :تندر.4816 ،
علوي ،بزرگ؛ چشمهایش؛ تهران :جاويدان.4812 ،
گرين ،ويلفرد ،و ديگران؛ مبانی نقد ادبی؛ ترجمة فرزانه طاهري؛ تهران :نيلوفر.4821 ،
گلستان ،ليلي؛ حکایت حال؛ تهران :كتاب مهناز.4821 ،
گلشيري ،هوشنگ؛ باغ در باغ :مجموعه مقاالت؛ تهران :نيلوفر.4823 ،
اااااااااااااااا؛ شازده احتجاب؛ تهران :كتاب زمان.4816 ،
گيدنِز ،آنتوني ،و ديگران؛ مدرنیته و مدرنیسم؛ نسينعلي نوذري؛ تهران :نقش جهان.4836 ،
ماهنامة کِلك؛ ش .481
ماهنامة کِلك؛ ش .482
محمود ،انمد؛ همسایهها؛ تهران :اميركبير.1182 ،
ميرصادقي ،جمال؛ ادبیات داستانی؛ تهران :شفا.4811 ،
هدايت ،صادق؛ بوف کور؛ تهران :اميركبير.4813 ،

نقد روانشناسی اجتماعی داستان «جایی دیگر»
(مجموعه داستان کوتاه گلیترقی)


دکتر فریده داوودی مقدم
مقدمه

گلي ترقي از نويسندگان معاصر ايراني است كه به سابب اقامات در فرانساه مانناد بساياري از
نويسندگان خارج از كشور كمتر مورد توجه جامعة ادبي ايران قرار گرفته است .با بررسي آثار
وي در مييابيم كه داستانهاي ترقي چه از نظر سااختار و زباان و چاه از نظار مضامون بسايار
ارزشمند و قابل توجه است .نثر ترقي ،نثري روان ،ساده و شاعرانه است و از نظر مضمون نياز
بسياري از آرزوها ،يأسها ،اميدها و دغدغههاي انسان امروز را به شيوههاي مختلف مطرح كرده
و از عهدة به نمايش در آوردن موقعيت ايراني در فضاي جامعة معاصر به خوبي بر آمده است.
ترقي در هفدهم مهر ماه  4843در تهران به دنيا آمد .پدرش ،بيژن ترقاي ،وكيال دعااوي،
ناشر و نويسندة مجلة ترقي بود .تا پانزده سالگي در تهران در دبيرستان انوشيروان دادگار درس
خواند ،سپ

به آمريكا رفت و در رشتة فلسفه تا مقطع فاوق ليساان

تحصايل كارد .پا

از

بازگشت به ايران تاا ساال  4812در دانشاكدة هنرهااي دراماتياك دانشاگاه تهاران در رشاتة


استاديار پژوهشي پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي
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تمثيلشناسي و شناخت اساطير به تدري

پرداخت .در سال  4813براي اقامتي كوتاه به فرانسه

رفت و با آغاز جنگ ايران و عراق همراه با فرزندانش در آنجا مقيم شد .وي هر سال به اياران
ميآيد و دو سه ماهي را در وطن سپري ميكند و همين ارتباط مداوم او با جامعة اياران سابب
شده است كه در داستانهايش بتواند مشكالت و مسائل ايران را به خوبي ترسايم كناد و زبااني
زنده و پويا داشته باشد.
اولين كتاب گلي ترقي مجموعه داستان كوتاه «من هم چه گوارا هستم» و بعاد از آن ،رماان
«خواب زمستاني» است كه پيش از انقالب منتشر شد .در سالهاي اول انقاالب داساتان «بازرگ
بانوي روح من» از او به چاپ رسيد .پ
فعاليت پرداخت .سپ

از سكوتي چند سااله باا «خااطرههااي پراكناده» باه

كتابهاي «جايي ديگر»« ،پري درياايي» و باه تاازگي «دو دنياا» از او باه

چاپ رسيده است .گلي ترقي فيلمنامة فيلم «بيتا» را هم نوشته و از داستان «درخات گالباي» او
داريوش مهرجويي فيلمي به همين نام ساخته است.
روانشناسی اجتماعی
روانشناسي اجتماعي ،علمي نوظهور و جدياد اسات كاه تعااريف و تفاساير مختلفاي در آثاار
گوناگون از آن شده است ،به گونهاي كه باه تعاداد روانشناساان اجتمااعي ،باراي روانشناساي
اجتماعي تعرياف وجاود دارد (ارونساون .)2 :4826،برخاي از روانشناساان اجتمااعي آن را باه
صورت علم كنشهاي متقابل فرد و جامعه مطرح كردهاناد (روش باالو .)11 :4821 ،باه عباارت
دقيقتر «روانشناسي اجتماعي دربارة روابط واقعي افراد ،تخيالت و نيز رقابتهاي فردي ،از فارد
در يك بافت اجتماعي كه فرد در آن دخالت دارد ،به مطالعه ميپردازد( ».همانجاا) برخاي نياز
روانشناسي اجتماعي را عبارت ميدانند از نفوذي كه مردم بر عقايد و رفتار يكاديگر دارناد ياا
مطالعة موقعيتهايي كه بر رفتار مردم تأثير ميگلارد .گاهي اين موقعيتهاي طبيعي چنان ماردم را
تحت فشار قرار ميدهد كه به انجام اعمالي نابهنجار دست ميزنند (ارونسون.)46- 6 :4826،

اين تعريف از روانشناسي اجتماعي همان ديدگاهي است كه ميتوان برخاي از داساتانهاي
ترقي را به وسيلة آن نقد و تحليل كرد .نظر آلپورت نيز در تحليال داساتانهاي او از ايان منظار
قابل طرح است .به نظر آلپورت ،روانشناسي اجتماعي سعي دارد بفهمد و تبيين كند كه چگونه
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تفكرات ،انساسات ،رفتارهاي نركتزاي موجودات انساني تحت تأثير ديگريِ واقعي ،خياالي
يا ضمني شكل ميگيرد (آالفيليپ ،و ديگران.)11 :4826 ،

از شاخصههاي بارز داستانهاي ترقي رويكرد روانشناسانة آنهاسات .وي در آثاارش تحات
تأثير يونگ است و معتقد است كه آشنايي با يونگ دريچة بزرگي از شناخت را به روياش بااز
كرده است.
همين تأثير سبب شده است كه در داستانهاي وي اسطوره و سمبل جايگااه وياژهاي داشاته
باشد .او بسياري از مسائل و بحرانهاي اجتماعي را در پرتو اساطير و نمادها باازگو مايكناد و
سعي دارد ناالت فردي قهرمانان داستانهايش را با توجه به محيط اطراف و در ارتباط با كنشها
و واكنشهاي آنها با ديگران تبيين كند .اين ويژگي موجب ميشود كاه داساتانهاي او از ديادگاه
نقد روانشناسي اجتماعي تحليل و بررسي شود.
از ميان آثار گلي ترقي ،در اين تحقيق به نقد و بررسي داستان كوتاه «جايي ديگر» پرداختاه
ميشود و تأكيد بر نقد آخرين و بلندترين داستان اين مجموعه است كه كتاب هم به همين ناام
ناميده شده است .مجموعة «جايي ديگار» شاامل شاش داساتان «باازي ناتماام»« ،اناار باانو و
پسرهايش»« ،سفر بزرگ امينه»« ،درخت گالبي»« ،بزرگ بانوي روح من» و «جايي ديگر» است.
گلي ترقي در اين مجموعه سعي مايكناد باه بياان و وصاف تخايالت ،نااالت و رفتارهااي
قهرمانان و اشخاص داستانها بپردازد .اغلب اين رفتارها متأثر از ديگري واقعي يا خيالي است يا
توصيف موقعيتهايي در روان فرد كه منشأ ظهور آنها را جامعه برايش فراهم كرده است .وي در
برابر كشمكشهاي مختلف اجتماعي به فضاي سيال رؤيا و آرزو و انديشههاي دور و دراز قادم
ميگلارد .بدين سبب در اين مجموعه ،گاه رئاليست و سورئاليست در فضاي كلاي داساتان باه
هم ميآميزد و اين شايد همان نكتة بديعي باشاد كاه در نقاد ادباي از منظار نقاد روانشناساي
اجتماعي قابل توضيح ،تحليل و بررسي بيشتري است.
اغلب داستانهاي «جايي ديگر» تم مشترک دارند؛ درونمايهاي كه از ظاهر داستانها برنميآيد؛
اما ذهن خواننده پ

از پايان مجموعه متوجه آن خواهد شد و آن سفر است .ايان تام باا ناام

مجموعه نيز هماهنگي دارد .قهرمانان اين مجموعه به دنبال جايي ديگر هستند و در پي فرار از
موقعيت كنوني خويش و رسيدن به جايي كه آرامش و خوشبختي خود را در آنجا بيابند .جايي
كه پايان دغدغهها ،ترسها ،اضطرابها و آرزوهايي باشد كه ديگران برايشان ساختهاند.
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توجه ترقي به كهنالگوها ،سمبلها و اساطير در ايان مجموعاه چشامگير اسات .در برخاي
داستانها ظهور و نضور آنها آشكار است؛ مانند داستان «بازرگ باانوي روح مان» و در برخاي
ديگر اين عناصر در سطح زيرين و اليههاي دروني داستان پنهان اسات؛ مانناد داساتان «جاايي
ديگر» .از ويژگيهاي ديگر اين مجموعه ،استفاده از تكنيك رجوع به خاطرات است كه ميتاوان
گفت يكي از شاخصههاي بارز و مهم داستاننويسي ترقي است و تمام مجموعاة «دو دنياا» بار
همين اساس نوشته شده است .يونگ نيز سياستورزي و تاريخمندي را كنشي مردانه به شامار
ميآورد و در برابر ،خاطره و خاطرهگويي را كنشي زنانه.
پناه بردن به خاطرهگويي و ترسيم ناالت ذهني اشخاص داستان هنگام مواجهه با بحرانهاي
اجتماعي از خصايص داستانهاي ترقي است و همين ويژگي است كه لزوم نقاد آثاار وي را از
منظر نقد روانشناسي اجتماعي آشكار ميكند .بازگشت به گلشته كه از اصطالنات روانشناسي
است با اندک تفاوتي در اين نوزه ،در آثار ترقي بسيار مطرح ميشود .در واقاع شاگرد اغلاب
داستانهاي او پل زدن به گلشته از طريق روبهرو شدن با نشانهاي خاص است.
گلشته و دوران كودكي موهبت بزرگي براي ترقي است كه باا توسال باه آن ،تاريكيهاا را
ميگلراند و به قلمرو روشنايي ميرسد« :كسي از دور صدايم ميزند ،كسي از آن سوي درياها
و كوهها« ،». ...ن

ميكنم از سفري طوالني آمدهام از انتهااي تااريكي ،از كشاف موهبتهااي

كودكي ( ». ...ترقي)161 :4831،

همانطور كه ميدانيم دريا و اقيانوس رمز ناخودآگاه است و ترقاي باا ساير در ناخودآگااه
خويشتن در «دو دنيا» به آرامش ميرسد و اين آرامش با آفرينش همراه است .به اعتقااد يوناگ
لحظة خلق و آفرينش كه ريشه در ناخودآگاهي پهناور دارد ،بايگماان هماواره چاون دژي در
برابر هجوم معارف بشري براي ايجاد رخنههايي در آن ،نفوذناپلير باقي خواهاد ماناد (يوناگ،

.)16 :4821
همانطور كه قبالً اشاره شد ،داستانهاي مجموعة «جايي ديگر» داراي تمي مشاترک هساتند
كه در اولين و آخرين داستان آشكارتر است؛ للا در اين مقاله به تحليل كلاي اولاين داساتان و
نقد آخرين آنها پرداخته ميشود .اولين داستان اين مجموعه داستان «بازي ناتمام» است .داستان
گروهي از ايرانيان ،مهاجران يا مسافران در فرودگاه اورلي پاري

كه منتظرند تا با پرواز شامارة
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جايي كه كسي نميداند جاي واقعياش كجاست و اصالً مهم نيست كه بداند .مقصود ،ماندن و
نشستن در جايي است كه بتوان دل خود را به آن خوش كرد .ترقي در اين داستان براي تحليل
اعمال شخصيتها از ناخودآگاه جمعي يونگ بهره ميگيارد و پا

از وصاف نااالت و اعماال

مسافران و بيان رمزگونة بسياري از آشفتگيهاي فرهنگي ،به فضااي خااطره پنااه مايآورد و باا
ديدن يكي از مسافران« ،سنگريزهاي به پوستة خاطراتش ميخورد ،تلنگاري كوچاك باه آباي
راكد»( .ترقي)1 :4826 ،
وي با «آزادة درخشان» در نين پرواز -كه از نظر روانشناساي سامبل تخيال و درازدامناي
انديشه است -به مرور خاطرات خود ميپردازد .نهايات ايان پارواز ،رسايدن باه اوج نيسات،
بازگشت به زمين و واقعيتهاي عيني است؛ بازگشت به مشكالت و گرفتاريهاي آزاده درخشاان
و هياهوها و دوز و كلكهاي مسافران در گمرک ايران .اين داستان نيز نديث سفر اسات .سافر
آناني كه رفتهاند تا در جايي ديگر به آرامش فراموششده برسند و آناني كه بااز مايگردناد تاا
شايد بتوانند آن آرامش را در هياهو و غوغا باز يابند.
آخرين داستان اين مجموعه ،يعني «جايي ديگر» هم در پي يافتن سرزميني است با افقهااي
گسترده و باز كه تظاهر و رنگ و نقاب در آن جايي ندارد؛ سفري از خودآگاه به قلمارو وسايع
ناخودآگاه كه بانگ رنيلش را سادگي و بيپيرايگي ميناوازد و محملاش را عشاق بايآالياش
ميراند.
خالصة داستان
داستان دربارة فردي است به نام اميرعلي كه دوست نزدياك راوي داساتان اسات .راوي باراي
نشان دادن دوگانگي شخصيت او در آغاز داستان خاطرات دوران كودكياش را مرور مايكناد،
سپ

به وصف شبي ميپردازد كه ميتوان گفت نقطة اوج داستان و شروع ماجراهااي زنادگي

اميرعلي است .اميرعلي مردي است متمول و خوشبخت و معاون شركت واردات ناخ و قرقاره
كه به ظاهر زندگياي آرام دارد .در آن شب ناآرام و مضطرب كناار همسارش ،ملاكآذر ،دراز
كشيده است و خاطرات مهماني آن شب را مرور ميكند و به كارهاي عجيب و غريباي كاه در
نين مهماني انجام داده بود ،ميانديشد و اينكه باعث شده بود نگاه مالمتآميز ملاكآذر بارهاا
به سوي او جلب شود .هر لحظه بيقرارياش بيشتر ميشود .اين اضطراب باراي او بايساابقه
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است .خودش علّت آن را نامهاي ميداند كه آن روز صبح بر خالف ميل باطنياش به شخصاي
با نفوذ در دستگاه دولتي نوشته و پيشنهاد رشوهاي پنهاني به او داده است.
ناگهان اتفاق عجيبي ميافتد :دست راستش بدون آنكه تحت فرمان و اختيارش باشد ،بلناد
شده ،با شدت بر سر زنش كه كنار او خوابيده اسات ،كوبياده مايشاود .اميرعلاي بادون هايچ
ارادهاي فقط نظارهگر اين صحنة غريب است .با بيدار شدن زن ،اميرعلي به خاودش مايآياد و
سعي ميكند هرطور شده اين كارش را توجيه كند .نظير اين رفتار در مهمااني مشاترک جشان
تولد او و مادرزنش تكرار ميشود .مهمانياي كه بر خالف ميل او برگازار شاده اسات .هنگاام
آوردن كيك برق قطع ميشود .اميرعلي كه كنار عموي ملكآذر نشسته است ،ناگهان پاي چپش
برخالف ميل و ارادة او بلند ميشود و با تمام نيرو به قوزک پاي عمو برخورد ميكناد و آن را
ميشكند .اين ماجرا نيز به گونهاي توجيه ميشود و اميرعلي ،عمو را به خانهاش ميرسااند .باه
دنبال اين نادثه اميرعلي از ترس اينكه مبادا نادثة آن شب تكرار شود ،باه همسارش پيشانهاد
ميكند كه در اتاقي ديگر و جدا از او بخوابد ،بدون اينكه قادر به توضيح علت آن باشد .بعادها
كه ملكآذر دليل كارهايش را به اصرار از او ميپرسد ،فقط ميگوياد كاه دچاار بيمااري شاده
است .اتفاق عجيب ديگري به اين جدايي و بدبيني ميان آنها دامن مايزناد و آن سار وصاداي
غيرعادي و غيرارادي شاكم اميرعلاي و سكساكههااي بلناد و غيرطبيعاي و بااال آوردن روي
پروندههاي مهم و با ارزش شركت است ،آن هم در نضور كارمندان عاليرتبة شهرداري كه باا
هزار زنمت از آنها وقت مالقات گرفتهاند.
به دنبال اين اتفاقات ،ملكآذر با استنتاجات بسيار به اين نتيجه ميرسد كه اميرعلي ديگر او
را دوست ندارد و نتماً پاي زني ديگر در ميان است .به رفتار و گفتار او توجه زيادي ميكند و
به تعقيب او ميپردازد؛ اما نتيجهاي نميگيرد .همة چارهانديشيهاي وي سودي نمايبخشاد ،باا
اميرعلي دعوا ميكند و خائن ،خودخاواه و نساابگرش مايناماد .عماو و ماادر ملاكآذر كاه
شريكان شركت هستند ،اميرعلي را از معاونت شركت بركنار ميكنند و به او تهمت ساودجويي
ميزنند .ملكآذر بيمار ميشود و در خانه را به روي همه ميبندد ،به جز داية قاديمياش هايچ
ك

را نميپليرد .با توجه دايه و دوستان نالش بهتر ميشاود .اميرعلاي در غيااب همسارش

تصميم ميگيرد نامهاي مفصل به او بنويسد و همه چياز را بارايش شارح دهاد؛ امّاا در ناين
نوشتن نامه آشپز وارد اتاق او ميشود و به او ميگويد كاه باوي باد و ناامطبوعي را انسااس
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ميكند .بعد از جستوجوهاي بسيار ميفهمند كه اين بوي پوسيدگي از بدن اميرعلي است .باه
نمام ميرود و خود را تميز ،و تمام بدنش را بررسي ميكند .با وجود اينكه خوب خاودش را
شستوشو ميدهد و مطمئن ميشود كه بدنش صحيح و سالم است؛ اما بوي بد همچنان بااقي
است .از بوي بد خود به شدت متأثر ميشود .نامهاي كوتاه به ملك آذر مينويسد ،مقداري پول
برميدارد و با ماشين خود به سفر ميرود .در ايان سافر آزادي را انسااس مايكناد .ساير در
بيابانهاي وسيع ،خوابيدن در زير آسمان و ديدن انساانهاي اصايل و بايتكلاف او را سابكبار
ميكند و بوي بدنش فرو مينشيند .برخالف ميل درونياش به خانه باز مايگاردد .همسارش
اسبابها و اشياء قيمتي را از خانه برده و يادداشتي سرد و مختصر روي مياز آشاپزخانه باراي او
گلاشته است .برايش نوشته كه خيال بازگشت ندارد و هرگز نميخواهد او را ببيند .اميرعلي در
آن خانة تقريباً خالي ،صحنههايي پراكناده از زنادگياش را مارور مايكناد و آن را فيلماي باه
اشتراک آدمهاي بيگانه مايبيناد .وساعت بياباان و صاداي جويبااران او را باه ساوي خاويش
ميخواند .باقيماندة پولهايش را برميدارد و به سفر ميرود؛ سفري بيانتها ،باه ساوي آزادي و
رهايي.
نقد داستان
داستان از شبي در مهماني شروع ميشود .شب ،عرصة نااخودآگااه اسات و راوي مايخواهاد
خواننده را باه ايان مارز بكشااند .شاب جمعاه هفادهم مهار مااه 4822؛ ايان تااريخ نياز از
نظرسمبلشناسي و اسطورهشناسي قابل توجه است .جمعه كه هفتمين روز هفتاه اسات و مهار
هفتمين ماه سال و هفدهم آن و سال  4822كه هفت ديگري را به دليال شارايط زمااني در آن
نميتوان جاي داد .همانطور كه ميدانيم عدد هفت در سمبلشناساي ،نشاانة آراماش و كماال
مطلق است و در فرهنگ ايراني و ملل مختلف جايگاه ويژهاي دارد .در اين شب ،ساية ناامرئي
شخصيت اصلي اميرعلي بر وجود او سايه ميافكند .اميرعلي -كه روابط خاانوادگي ،همسار و
ضروريات اجتماعي از او انساني ديگر ساخته است -بسايار دورتار و غريابتار از شخصايت
اصلي و پنهانياش ،انساني متعادل ،خوشبرخورد ،خوشقيافه و شيكپاوش (از نظار ديگاران)
است كه به چيزهاي غيرمعمول نميانديشد؛ اما در درون خاويش موجاودي فراماوش شاده و
بيگانه است كه به خود اجازه نميدهد به تپشهاي دروني ،آرزوها و به خود واقعياش بپاردازد.
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او ياد گرفته است كه تسليم خواستههاي همسرش باشد و در مقابل ،خواستههااي خاود را باه
فراموشي بسپارد .وي خود را وادار كرده است ستارگان ،كهكشانها و اتفاقاات كيهااني را -كاه
همواره جوالنگاه انديشهها و قلمرو سير تخيالتش بوده است -از ياد ببرد .او دريافته است كاه
اگر بخواهد انساني موفق و موجه باشد و ظاهري مقبول و معقول داشته باشاد ،باياد از هويات
اصلي خويش بگريزد و آن را در ژرفاي خاموش درون محبوس سازد .ترقاي باا بازگشات باه
دوران كودكي و وصف عشقها و آرزوهاي اميرعلي نشان ميدهد كه ظهور ناخودآگااه در ايان
دوران وسيعتر و شفافتر است و به مرور زمان اين عرصه محدودتر و تنگتر ميشود و اگر به
انباشتههاي آن مجال بروز و نمود ندهيم ،موجب بحران و انفجارهاي روني خواهد شد .ترقي
نيز بارها در البهالي آثارش با رجوع به دوران كودكي و توصايف روزهااي زيباا و سرشاار از
آرامش آن ،سركشيهاي روني خود را مهار ميكند و آرامش بازيافتهاش را با مارور خااطرات
آن دوران باز مييابد.
اميرعلي واقعي در شب عروسي با ملكآذر از او دور ميشود و گه گاه ،زماني كه از آدمهاا
جداست و نقابها كنار زده ميشود ،به سراغ او ميآيد ،به ويژه صابحها قبال از بيارون آمادن از
رختخواب ،زماني كه سرش را زير مالفه ميبرد و نيمهبيدار به چيزهايي كه دوسات دارد فكار
ميكند :به سفرهاي خيالي در بيابانهااي خاالي ،باه دشاتهاي پوشايده از بارف در سارزمينهاي
يخبندان ،به اتفاقهاي كيهاني و انتمال نيات در منظومهاي دوردست و باه امكاان زنادگي باه
شكل ديگر و در جايي بهتر (ترقي.)428 :4826 ،

اميرعلي در اين مجموعه نمايندة كساني است كاه از گمراهاي و فريباي كاه بار اطرافشاان
نكمفرماست نيران و مضطرب به دنياي ذهني خود پناه مايبرناد و آرزوهاا و آمالشاان را در
رؤياها و گاه خوابهاي خود جستوجو ميكنند .بورداخ ميگويد« :در رؤياها زندگي روزانه باا
زنمتها و للتهايش ،با دردها و خوشيهايش هرگز تكرار نميشود .باه عكا

رؤياهاا درسات

هدفشان آزاد كردن ما از زندگي روزانه است .نتي زماني كه تماام ذهان ماا آكناده از چيازي
است ،وقتي با اندوهي عميق شرنه شرنه ميشويم يا وقتاي تماام نياروي فكاري ماا جالب
مسئلهاي مي شود ،رؤيا جز آنكه وارد فضاي نالات روناي ماا شاود و واقعيتهاا را باا نمادهاا
بازنمايي كند ،كار ديگري نميكند( ».فرويد)3 :4831 ،
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نمادهاي ذهن اميرعلي قابل توجه است :سفر كه رمز تفارج در ناخودآگااه اسات و نالات
نيمهبيداري قهرمان كه عرصة كشمكش ميان خودآگااه و ناخودآگااه اسات .بخاش ناخودآگااه
شامل انبوه انديشه ،تأثر و نمايههاي موقتاً پاک شده است كه اگرچه در ذهن خودآگااه نضاور
ندارند ،در آن تأثير ميگلارند (يونگ.)81 :4834،

بيابان ،برف ،منظومههاي دوردسات و غياره هماه رماز ناشاناختگي و ابهاام اسات كاه از
ويژگيهاي گسترة ناخودآگاه است و آسمان كه سمبل تخيل و آزادي و خارج از دسترس باودن
است .اما به راستي اين خودآگاهي در زندگي قهرمان داستان به چه چيزي تبديل شده است كه
او را اين چنين دچار بحران رواني كرده است؟ بايد گفت خودآگاهي خالّق و سودمند در ايان
داستان چنان تحت سيطرة پرسونا قرار گرفته است كه از جنبههاي مثبت خود دور شده است.
از محورهاي مهم اين داستان وصف نقش پرسونا در زنادگي افاراد اسات .در روانشناساي
يونگ ،پرسونا يا نقاب يا صورتك ،جنبة اجتماعي فرد در زنادگي بيروناي او و سيساتم فاردي
جريان انطباق و تطابق است .در واقع پرسونا شخصيت اجتماعي فرد است كه ممكان اسات از
وجود نقيقي فرسنگها فاصله داشته باشد و روشي است كه فرد از آن طرياق باا جهاان بيارون
مواجه ميشود .پرسونا در نقيقت چيزي اسات كاه فارد آن نيسات؛ اماا ماردم فارد را باه آن
مي شناسند يا به عبارت ديگر چيزي است كه شخص و ديگران فكار مايكنناد هساتند (هماو،

 .)126 :4826در داستان «جايي ديگر» شخصيتهاي داستان با پرسوناي خود يكي شدهاند و ايان
همان چيزي است كه يونگ آن را خطرآفرين و بحرانزا ميداند (همانجا) .براي همين است كه
راوي داستان در آغاز آن سعي دارد اميرعلي واقعي را بشناسد ،از پ

نقابي كه روي صورت و

كالهي كه سر خود و ديگران گلاشته است (ترقاي .)421 :4826 ،ملاكآذر ،همسار اميرعلاي و
عموي او نيز با پرسوناي خود يكسان شدهاند .آن همه تالش و كوشش ملك آذر باراي تجمال
و تظاهر ،برپايي جشنها و مهمانيهاي متعدد و نتي وادار كردن همسرش باه پوشايدن لباساهاي
شيك و غيره او را از خود واقعياش دور كرده است؛ اما در ظاهر از او زني خوشبخت سااخته
و اين خوشبختي را اجتماع برايش تعريف كرده است .خوشبختي او از سنخ ساعادت آدمهاايي
است كه پيشرفت در كار ،مال و مقام را خوشبختي تلقي مايكنناد ،باه هار قيمتاي كاه باشاد.
ملكآذر چهرههاي گوناگون دارد .او در پشت نقابهاي متعدد ،هماراه باا اضاطرابي خااموش و
پنهان ،پشت لبخند فاتح و آرامش ظاهري صدايش -كه همواره تشاويش و دلهاره در آن ماوج
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ميزند -هميشه از شناخته شدن چهرة واقعياش ونشت دارد و واقعيت بودنش وابسته به نگاه
و تأييد ديگران است .عموي ملكآذر نيز همواره درصدد اين است كاه از خاودش فارار كناد.
ميكوشد پيري خود را پنهان كند .اداي جوانها را درميآورد ،لباس اسكيبازان را ميپوشد و در
كافهاي پاي كوه مي نشيند ،سر خود و ديگران كاله ميگلارد .او هماواره در ناال فرياب دادن
خويش است و به تعبير نويسنده با وسواسي دردناک ميكوشد تا تاهمانادة جسام غمگيانش را
مثل جسدي موميايي از دستبرد زمان دور نگه دارد.
برادران ملكآذر نيز تنها راه موفقيّت را نيرنگ و تظاهر ميدانند و اميرعلي را وادار ميكنناد
كه كارهايي بكند و نرفهايي بگويد كه فقط از روي اجبار است ،از روي ترس و نساب .آنهاا
سعي دارند به او بفهمانند كه سياست ،تجارت و نتي رفاقت مستلزم دروغهاي كوچك اسات،
دروغهاي مصلحت آميز(همان.)432 ،

تنها شخصيت داستان كه از خود واقعي اش فاصله نگرفته است ،مادر اميرعلي است كاه در
داستان نضور ندارد؛ اما همواره در ذهن و خاطرات اميرعلي ناضر اسات و هماراه خياالي و
هميشگي سفرهاي اوست .نضور مادر در اين داستان از ديدگاه كهنالگوي آنيما قابل بحاث و
تحليل است؛ چرا كه تنها موجود آرامشبخش براي اميرعلي مادرش است و نياز رواني وي باه
بنيان زنانه فقط از طريق اوست كه برآورده ميشود .به عقيدة يوناگ هار چاه ماادر ،دورتار و
غيرواقعيتر باشد ،غم غربت فرزناد در ژرفااي روح دورتار رفتاه و آنجاا تصاوير آغاازين و
جاودانة مادر را بيدار ميكند (يونگ.)411 :4826 ،

اميرعلي در داستان «جايي ديگر» ميخواهد از هماة نقابهاا ،تظاهرهاا ،فريبهاا ،چهارههااي
تصنّعي و دروغين بگريزد ،از اين رو همواره در جدال و كشمكشي دروني  -كه بر همة وجاود
او سايه افكنده است -به سر ميبرد و اين درگيريهاي دروني ذهن او به صورت انفجار بيروناي
و عك العمل جسماني جلوهگر ميشود و اين همان خطر يكي شدن با پرسوناست كاه يوناگ
بارها در آثار خود آن را متلكر شده است .اگر شخص به اين بااور برساد كاه پرساونا ماهيات
واقعي او را نشان ميدهد ،به جاي اينكه نقش بازي كند ،تبديل به آن نقش ميشود و در نتيجاه
جنبههاي ديگر شخصيت وي رشد نخواهد كرد و تورم پرساونا پايش مايآياد (شاولتز:4823 ،
.)441
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در واقع زماني كه فرد خود را به طور كامل با شغل يا عنوان خاويش همساان مايپنادارد،
شخصيت خود را به طور غيرعادي گسترش ميدهد و به نانق كيفياتي را تصانب ميكند كاه
نه در درون او ،بلكه در بيرون از وي وجود دارد (والتر ادواينيك .)81 :4826 ،همين ناهمااهنگي
بيش از ند ميان درون اميرعلي و زندگي بيروني اوسات كاه باه عصاياني فيزيكاي و بحراناي
جسماني ميانجامد .وي براي فرار از نقشها و رهايي از بحران به سفر ميرود .سفر رمز ساير و
تفرج در عرصة ناخودآگاه است و فقط در پايان اين سفر است كه انسااس بهباود مايكناد و
آرامش از دست رفتهاش را باز مييابد .اين سفر به مدت دو و سه ماه به طول ميانجامد .در دو
ماه خودآگاه و ناخودآگاه او به آرامش موقت ميرسد و در سه ماه تعارضهاي آنها نل ميشود.
عدد دو رمز تعارض يا آرامش موقت نيروهاست و سه نشاندهندة تركيب روناني و داللت بار
نل شدن تعارضهايي دارد كه به سبب ثنويت ايجاد شده است.
همة سركشيها و عصيانهاي جسم و روح اميرعلي براي گلر و رهاايي از ايان دوگاانگي و
چندگانگي و عبور از تعارضها و تأثرهايي است كه به قلمرو خودآگاه راه يافتهاناد .يوناگ ايان
تأثرها را انفجارهاي ناگهاني ميخواند و معتقد است كه نيات روني رواني جلوههاي ديگري
دارد كه انفجار نيستند مگر با ظهور در خودآگاه و تسخير آن با لعابهاي غياررايج و غيرمعماول
(يونگ.)412 :4836 ،

اميرعلي در پايان داستان با برداشتن نقابها و رها كردن تعلقات دروغين به قلمرو نياتي ناو
پا ميگلارد .از اينكه در قالب مشخصي زنداني نيست ،انساس رضايت مايكناد و بحرانهااي
جسماني و سركشيهاي دست و پايش -كه جنبة نماديني از عصيان رونش بودند -باه آراماش
ميرسد .اكنون او اعماق ناخودآگاهش را كاويده است و سدهايي را كه مانع باروز و ظهاورش
شده بودند ،از بين برده است .ناال مايتواناد هماراه خااطرههاايش پارواز كناد ،داد بكشاد و
ناگفتنيهاي محبوس در سينهاش را بيرون بريزد .ميتواند انتخاب كند ،اعتراض كند و تصاميم
بگيرد (ترقي.)118 :4826 ،
او كه از دنياي پر از تناقض و ستيز گريخته است ،اكنون در گسترة وسيع آسمان -كه نمااد
آزادانديشي و رهايي از تنگناهاي بشري است -همراه بادبادک كودكياش كه بار فاراز آسامان
ميچرخد سير ميكند (هماان .)111 ،او قادم در اقليماي مايگالارد كاه باا خاوي انساانياش
سازگارتر است و اجتماعي را ميپليرد كه به اين سرشت انترام ميگزارد و او را آنچناان كاه
هست ،دوست دارد نه آن چنان كه ميخواهد باشد.
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دکتر مریم عاملی رضایی
مقدمه

دنياي امروز ،دنيايي است كه به سنتهاي گلشته آشكارا اعالم جنگ كرده است .لفظ مدرن كه
از لفظ التيني  Modernusمشتق شده است ،در زبان التين به معناي «اين اواخر ،به تازگي،
گلشتهاي بسيار نزديك» است و در تمام زبانهاي اروپايي و فارسي نيز به معناي «نو و جديد و
امروزي» (و در واقع به معناي شيوة زندگي امروزي و جديد) به كار ميرود .به گمان بودلر اين
تعريف از م درنيته كامل نيست .مدرن بودن به گمان او يعني درک اين واقعيت كه چيزهايي از
زندگي كهنه در زندگي نو باقي ماندهاند و ما بايد با آنها بجنگيم (انمدي.)13 :4822 ،

مدرنيته در اين تعريف ،موقعيت و گلار آرامي نيست كه در آن همة سنتها و باورهاي قديم
از ميان رفته باشند و آدمها خوش و خرم و پيروزمندانه زندگي كنند؛ برعك

مدرنيته ،يعني در

نال جنگ بودن با سنتهايي كه به شيوة زيستن ما پيوستهاند و چنان تودرتو و در هم تنيدهاند
كه تشخيص نو از كهنه در آنها در همة موارد ممكن نيست؛ للا براي انسان مدرن درک اين
تناقضها و نل آنها ،معمايي ناگشوده باقي ميماند .دستاوردهاي بشر در قرن بيستم در زمينة
مطالعات نجومي با فيزيك مدرن و كشف نسبيت زمان توسط انيشتين ،در زمينة روانشناسي با
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كشف خودآگاه و ناخودآگاه توسط فرويد ،در زمينة زيستشناختي با ارائة نظرية تكامل زيستي
داروين و در زمينة اخالق اجتماعي با جنگهاي جهاني اول و دوم شكلدهندة تفكر و جرياني
بود كه بر آن نام مدرنيسم نهادند .مجموع اين دستاوردها مانند زلزله و توفاني سهمگين اعتقاد
بشر را به داشته هاي پيشين متزلزل ساخت و هويت انساني و ارزشهاي فردي و جمعي او را
دگرگون كرد.
در واقع معضل هويت انسان ،معضلي خاصّ دوران مدرن است .در دورة پيشمدرن و در
جوامع سنتي ،طبيعت آدمي در قالب آفريدة خداوند ،امري ثابت و استوار بود .به گفتة هايدگر
آدمي تصويري بود كه از چشم خداوند يا خدايان ديده ميشد و هويت او محصول كاركرد
نظام مقتدر و از پيش تعيين شدة باورهاي ديني ،آييني و اسطورهاي بود .شخص به عنوان عضو
يك قبيله ،با يك نظام خاص خويشاوندي در موقعيتهاي اجتماعي و فرهنگي كامالً مشخص و
تثبيتشده به دنيا ميآمد و به ندرت ميتوانست يا ميخواست از جايگاه از پيش تعيين
شدهاش بگريزد .انسان تافتة جدا بافته از طبيعت نبود .آنتوني گيدنز در كتاب پيامدهاي مدرنيته
نشان داده كه در جوامع سنتي هويت انسان بنا به تعريفي ساده تعيينشدني بود و تجربة نسلها
سبب دگرگوني در آن تعريف نميشد و تاريخ گلشته به اين دليل مهم دانسته ميشد كه
بيانكنندة هويت موجود افراد نيز بود .مدرنيته ،برعك

امكان دگرگوني بود .انسان مدرن به

اين دليل خودانديش شد كه نميتوانست هويت خود را همان هويت گلشته بپندارد .اين
هويت ديگر وجود ندارد ،بلكه بايد بر اساس تأويلهايي از هويت تاريخي -كه خود بر اساس
تأويلهايي تبديل به امري تاريخي شده -ساخته شود .در اين دوره هويتهاي گوناگون افراد با
يكديگر به تعارض درميآيند و هر يك ديگري را بيمركز ميكنند .تضادها نه فقط در بيرون،
يعني در جامعه ،بلكه در درون ،يعني در يك فرد نيز در نال كارند (گيدنز.)416-441 :4836 ،

مدرنيته شكل نامتمركزي است كه به گونهاي نامنظم و محاسبهناپلير تغيير مكان ميدهد؛
شكلي كه شالوده ندارد ،مفصلبندي نميشود و بر اساس علت و قانون شكل نميگيرد .مارشل
برمن نيز اين ديدگاه يا تعريف از مدرنيته را بيان ميكند و به قول خود نوعي وندت
تناقضمند مدرنيته را توصيف ميكند؛ وندتي از عدم وندت يا اتحاد پراكندگيها كه از يك
سو ما را به گرداب مرگي از پريشاني ،اختالل ،ازهمگسيختگي ،ابهام ،دلتنگي و اضطراب ،و از
سوي ديگر به انياي زايش مجدد ،جاودانگي ،طراوت و تازگي دايمي مبارزه و تضاد
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ميكشاند .مدرن بودن ،يعني تعلق داشتن به جهاني كه در آن به قول مارك

«هر چيز جامد به

هوا بخار ميشود»( .همان)66-31 ،

اين سرگرداني و تناقض راجع به هستي و انسان ،پيامدها و آثار مستقيمي در هنر و ادبيات
گلاشت كه به گسست از سنت رئاليسم اروپايي انجاميد و نوع جديدي از ادبيات ،بهويژه رمان
را آفريد كه آن را «رمان مدرن» نام نهادند.
ویژگیهای رمان مدرن
نيچه ميگويد« :انسان مدرن كودكي است متعلق به دوراني چندپاره ،انشقاقيافته ،بيمار و
غريب ».سرگشتگي اين انسان در فرمهاي از همگسيختة رمان مدرن ،ساختارهاي غريب و
اغلب متناقض ،ن

گستردة ابهام و طنز تراژيك اين آثار نمايان است .در واقع در قرن

نوزدهم رمان خود را به صورت نوع ادبي داراي تنوع ،گستردگي و ژرفايي بينظير تثبيت كرد.
جنبشهاي ادبي رمانتيسم ،رئاليسم و ناتوراليسم ،هر يك به نحوي بر رمان تأثير گلاردند و
ويژگيهايي به آن دادند كه ما اكنون آنها را جزء خصوصيات بديهي رمان ميدانيم .به همين
سبب در ابتداي قرن بيستم چنين به نظر ميآمد كه اين رسانة ادبي ديگر بيش از اين نميتواند
نيطة خود را گسترش دهد؛ اما از همان زمان رمان معطوف به خود شد .رمانهاي برخي از
سرامدترين نويسندگان نشان داد كه اين نوع ادبي توجه تحليلگرايانة خود را به نحو بارزي به
خودش معطوف كرده است .وسواس رمان دربارة شگردهاي ساختار و نقش و نگارش بيشتر،
و ماهيت آن به طرز چشمگيري شاعرانهتر شد (پاينده 88 :4838 ،و  .)18به همين سبب است كه
رمان مدرن را رماني درونگرا و معطوف به خود ميدانند.
رماننويسان قرن هجدهم گرايش داشتند كه طرح رمانهايشان آغاز و فرجام مشخصي داشته
باشد ،ضمن اينكه زنجيرة علت و معلولي وقايع و پيشرفت زماني آنها را نيز در نظر ميگرفتند.
اما در رمان مدرن ،طرح رمان عبارت است از بصيرت تدريجي خواننده دربارة علت .اين
بصيرت را خواننده از انبوه نقايق ارائهشده در رمان كسب ميكند .شيوههاي جديد روايت
بدين منظور ابداع شده اند كه داللتها و اهميت وقايع به شكلي تدريجي برخواننده معلوم شود.
يكي از پيامدهاي اين گونه روايت اين است كه خواننده به گونهاي بيسابقه خود را در وقايع
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داستان دخيل ميبيند .ديگر راوياي وجود ندارد كه پيچيدگيهاي داستان را بفهمد و بتواند به
خواننده توضيح دهد كه چه معيارهاي اخالقياي در رمان اعمال ميشوند؟ يا عاقبتبهخيرشدن
يا نشدن شخصيتها در چيست؟ يا رابطة علت و معلولي رويدادهاي رمان چيست؟ اين وظيفة
خواننده است كه با جستوجو براي يافتن رابطهاي داللتدار بين نقايق ارائهشده در داستان و
فهم الگوهاي واقعيت -كه از اين نقايق پديدار ميشوند -فعاالنه در ايجاد طرح رمان سهيم
شود (همان)46-48 ،؛ للا خواننده با خواندن رمان ،خود به كشف ساختارهايي از واقعيت نائل
ميشود كه به انسجام رمان و يافتن معناي نقيقي آن ميانجامد .ويژگيهاي اصلي اين گونه
رمانها كه نويسندگان برجستهاي مثل هنري جيمز ،جيمز جوي  ،ويرجينيا وولف ،مارسل
پروست ،دوروتي ميلر ،ريچارد سون و ديگران آنها را به كار گرفتهاند ،از اين قرار است:
در حوزة معنایی رمان :توجه به فردمحوري يا فردّيت ،چنداليگي ذهن و استفاده از
خاطرات ارادي (تكگويي دروني و نديث نف ) و خاطرات غيرارادي و ناخودآگاه (سيالن
ذهن) ،استفاده از تداعيها ،تنهايي و بدبيني شخصيتها كه گاه با نوعي روانپريشي نيز همراه
است ،عدم قطعيت در پيرنگ ،بازآفريني واقعيات دروني و توجه به درون (باز تعريف رئاليسم
در ناالت ذهني) و ذهنيت مركزي در زاوية ديد.
در حوزة زبانی :استفاده از صناعات ،به ويژه استعارات در ندي كه رمان را به رماني
غنايي تبديل ميكند كه «به جاي گزارش جهان ،آن را ميآفريند» ،اغتشاش و آشفتگي در
جمالت و عاليم دستوري ،عدم توالي منطقي جمالت در بازگويي ذهنّيات و لحن تنش و
ناكامي ناكم بر رمان.
رمان مدرن در ایران
رمان نويسي به شيوة غرب از دوران مشروطه در ايران رونق گرفت .اولين گروه نويسندگان اين
نوع ،روشنفكراني بودند كه در اثر آشنايي با رمانهاي غربي به اين سبك روي آوردند و نثر را
از قالب كهنة آن خارج ساختند.
رمان را محصول نگرش نوِ انسان به خود و جامعه دانستهاند كه با ارزش يافتن فرد و
مفاهيم جديد اجتماعي پيوند خورده است .رمانهاي آغازين بيشتر نالت سفرنامهاي– تاريخي
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و اجتماعي داشت؛ مانند سيانتنامة ابراهيم بيك و مسالكالمحسنين طالبوف .پ

از آن

رمانهاي تاريخي و اجتماعي اوليه پا به عرصة ظهور گلاشتند كه در آنها ايرانيان به دنبال كسب
هويت تاريخي خود و امنيت اجتماعي بودند .گرچه اولين داستان واقعي ايراني را «يكي بود،
يكي نبود» جمالزاده ميدانند ،نثر او هنوز كامالً داستاني نيست و تأثير نثر مقالهاي در آن
آشكار است؛ زيرا به جاي توصيف دروني نادثه و شخصيتها به توضيح و تفسير آنها ميپردازد
(ميرعابديني.)431 :4838 ،

اولين كسي كه رمان مدرن را -با تعريفي كه ما از آن ميشناسيم -در ايران رواج داد ،صادق
هدايت بود .او كوشيد گزارشهاي سادة جمالزاده را با تحليل روانشناختي انسانهاي قصه و
نشان دادن تناقضهاي دروني آنها به داستان رواني نزديك كند ،انساسات پيچيدة شخصيتها را
موشكافي كند و موقعيت زيستي آنها را تجسم بخشد .در واقع داستانهايي مانند «زنده به گور»،
«سه قطره خون» و «بوف كور» ،نخستين داستانهاي مدرن ايراني هستند.
از زمان آفرينش بوف كور تا زمان ما ،دو جريان ادبي كه يكي به فكر طرح مسائل اجتماعي
است و ديگري بدعتهاي نوشتاري را مهمتر ميشمارد ،پا به پاي هم پيش آمدهاند و اين امري
طبيعي است .ميرعابديني معتقد است كه ما مثل نويسندگان كشورهاي اروپايي سبكهاي ادبي را
به ترتيب تاريخ پيدايش آنها به كار نگرفتهايم و رشدي كالسيك و نظاممند در زمينة سياست،
فرهنگ و ادبيات و هنر نداشتهايم .همة نمونههاي ادبي را در يك زمان در دسترس داشتهايم و
در هر دوره به اقتضاي زمانه و گرايشهاي روشنفكري به سبكي بيش از سبك ديگر توجه
كردهايم و اغلب آميختهاي از چند سبك را به كار بردهايم .از اين رو نشان دادن سير تحول
رمان مدرن و نوگرا به مفهومي كه در ادبيات غرب ميتوان آن را دنبال كرد ،در ادبيات ايران
چندان امكانپلير نيست؛ چون نويسندگان برجسته و معاصري مثل دولتآبادي ،سيمين دانشور
يا انمد محمود ،هم در زمينة نثر رئاليستي قلم زدهاند و هم نمونههايي از كارهاي مدرن دارند.
در سالهاي اخير ،رمانهاي مدرنِ موفقي به قلم نويسندگان جوان نوشته شده است .يكي از
اين رمانها كه در اين مقاله به بررسي آن ميپردازيم ،رمان «نيمة غايب» نسين سناپور است كه
بهترين رمان سال  4826شناخته شد .اين اثر ،مدل مناسبي براي ارزيابي و شناخت مؤلفههاي
رمان مدرن است؛ زيرا نويسنده سعي كرده است ويژگيهاي رمان مدرن را در آن به كار ببرد .در
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اين مقاله كوشش شده است تا با يافتن مؤلفههاي رمان مدرن در اين كتاب ،اين نوع ادبي با
ارائة نمونه و مثالهاي گويا معرفي شود.

4

خالصة داستان
طرح اصلي رمان ،داستان دختري مستقل به نام سيندخت است كه در كودكي از مادرش جدا
شده است .اين دختر كه كودكيِ سخت و پرماجرايي را تنها و بدون مادر – با پدرش– تجربه
كرده است ،در دورة جواني و دانشجويي است و شخصيتي مستقل و منحصر به فرد دارد .پ
از فوت پدر ،همكالسياش فرح ،با او همخانه ميشود .فرح دختري از خانوادهاي روستايي در
شمال ايران است .دغدغة اصلي سيندخت يافتن مادرش است و اين دغدغه بر تمام زندگياش
سايه ميافكند و روابطش را با ديگران از جمله فرهاد ،همكالسي و خواستگارش ،تحتالشعاع
قرار ميدهد .اما فرح دختري معمولي است كه در پي يافتن فردي مناسب و مطابق با
رؤياهايش براي ازدواج ،به دام بيژن ،همكالسياش ،ميافتد؛ اما سرانجام از اين دام رهايي
مييابد و قادر مي شود با يافتن كار و ادامة تحصيل براي خود موقعيتي كسب كند .سيندخت
نيز با كمك دوست خانوادگي و استادش ،دكتر الهي ،كه رابطهاي پنهاني با مادر سيندخت
داشته است ،سرانجام موفق به يافتن مادرش شده ،به آمريكا ميرود .اما فرهاد با درک نكردن
اوضاع روني سيندخت و با كنارهگيري از او ،فرصت ازدواج با او را از دست ميدهد و پ
از مدتي پشيمان شده ،به دنبالش ميگردد ،اما در مييابد كه او از ايران رفته است.
تحلیل داستان
رمان ،بازگوكنندة زندگي طبقة جوان و دانشجوي ايراني در اواخر دهة شصت شمسي است و
دغدغهها ،نيازها و محيط زندگي آنان را به تصوير ميكشد .ساختماية داستان را شايد بتوان
در يك جمله :نياز روني شخصيتها به شناخته شدن و درک شدن از جانب ديگران دانست.
همة شخصيتهاي داستان از تنهايي مفرط و درک نشدن توسط ديگران رنج ميبرند و گويي پيلة
تنهايي آنان ،هرگز شكسته نمي شود .سيندخت دختري كه تنهايي را از كودكي همراه با شرايط
خاصي تجربه كرده است ،گرچه هويت مستقلي دارد ،قادر به انتقال انساسات خود به ديگران
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نيست .فرح نيز دختري روستايي است كه به شهر شلوغ و بزرگ تهران آمده است .او در يافتن
هويت جديد خود دچار اشكال و آسيب ميشود و مجبور است بار مشكالت روني خود را به
تنهايي بر دوش بكشد .صدرالديني ،پدر سيندخت ،سالهاي سال در تنهايي ناشي از فراغ
همسرش ثريا ،به دنبال دستاويزي براي پر كردن جاي خالي اوست؛ اما هرگز او را فراموش
نميكند.
ثريا ،مادر سيندخت با فرار از غربتي اجباري (زندگي با همسر سالمند) به غربتي
خودخواسته (زندگي در آمريكا) تن ميدهد و زندگي سختي را همراه با درد جدايي از
فرزندش تحمل ميكند .دكتر الهي نيز كه در اين ميان نقش واسطه و ميانجي ميان مادر و دختر
را بازي ميكند ،تنهايي را براي سالهاي طوالني انتخاب ميكند .فرهاد نيز با ترک خانواده و
انتخاب زندگي مستقل ،به سنتهاي خانوادگي خود اعتراض ميكند و در پيلة تنهايي فرو
ميرود .به اين ترتيب ميتوان بنمايه و ساخت داستان را غربت شخصيتها دانست .در عين
نال داستان در بستري از اجتماع و نوادک اجتماعي رخ ميدهد كه بازگوكنندة نال و هواي
پ

از جنگ ،در دانشگاههاست .روابط كاري بيژن با طبقهاي از جامعه كه بر روي ويرانههاي

جنگ ،به فكر پر كردن جيبهاي خود از راههاي نامشروع هستند ،و توصيف خيابانها ،كوچهها
و محيط دانشگاه و روابط ميان دانشجويان دختر و پسر همه بيانگر توجه رمان به واقعيتهاي
بيروني و اجتماعي است .رمان در عين توجه به واقعيتهاي بيروني اجتماع ،به دليل توجه به
ذهنيات دروني شخصيتها و گزارش كشمكشهاي دروني آنها رماني درونگرا محسوب ميشود.
بررسی ویژگیها و مؤلفههای رمان
 .3تكگویی درونی و چندالیگی ذهن
به اعتقاد رماننوي

قرن بيستم ،زمان خطي نيست ،بلكه همانند آبي است كه در ظرف ذهن

ريخته ميشود و شكل مظروف را به خود ميگيرد .نويسنده تصاوير ذهنياي را كه با توالي
غيرمنطقي از ذهن ميگلرند به ثبت ميرساند و اين وظيفة خواننده است كه ربط و بسط
ايماژها و منطق ناكم بر آنها را دريابد .از نظر رماننوي

مدرن ،درون انسان چيزي جز

خاطراتش نيست و اين خاطرات دو گونه هستند .4 :خاطرات ارادي كه آنها را به ميل خود
ميتوان از ضمير ناخودآگاه به ضمير خودآگاه كشاند .1 .خاطرات غيرارادي كه ناخودآگاه به

 395رخسار انديشه

سمت ضمير خودآگاه ميآيند؛ مثل روياها كه از طريق سيالن ذهن ،منطق جديدي براي
نوادک رقم ميزنند .در اين رمان نيز خاطرات غيرارادي به ذهن شخصيتها متبادر ميشود و
رمان با تداعيها پيش ميرود.
بيشتر شخصيتهاي اين رمان در تكگوييهاي دروني با خود به سر ميبرند و مرز ميان
واقعيت و خيال بارها در رمان شكسته ميشود .در ابتداي داستان ،فرهاد را ميبينيم كه از
بيماري پدر آگاه ميشود و گفتوگوي تلفني او و مادرش نقل ميشود .سپ

با به صدا آمدن

كتري و پوشيدن لباس ،ناگهان خاطرات به ذهن فرهاد هجوم ميآورند و زمان چند سال به
عقب باز ميگردد« :سيندخت ميگويد :امروز براي دلبري آمدي دانشكده؟ فكر ميكردم تو از
آن زنهايي نيستي كه اول از همه به لباس طرف مقابلشان نگاه ميكنند( ».سناپور )6 :4826 ،يا
وقتي فرهاد سوار تاكسي ميشود ،شاهد هجوم خاطرات غيرارادي به ذهن او هستيم و
تكگويي دروني ذهن شخصيت ،ما را به چند سال قبل برميگرداند« :اگر آن روز ما را
نميديد ،ديگر نميگفت كه ميخواهد او را ببيند .به صرافت رنگ سفيد پژو نميافتد تا وقتي
كه از جلوشان ميگلرد و او پدرش را ميبيند كه نگاهشان ميكند .كمي جلوتر نگه ميدارند.
فريدون پشت فرمان است .همانطور ميمانند تا او ميرود جلو .سيندخت همان جا كنار
خيابان ميماند( ».همان)44 ،

تكگويي دروني و خاطرات غيرارادي دايماً ما را به ذهن شخصيتهاي داستان ميبرد و مرز
ميان واقعيت و خيال را بيهيچ نشانهاي درهم ميشكند؛ مثالً در جايي ديگر كه سيندخت در
كالس نشسته است ،شاهد اين سيالن ذهني او هستيم« :استاد گاه به گاه نجمهايي روي تخته
ميكشد ،به اكراه و با دقت مواظب است پيراهن سفيدش گچي نشود .ذهنها را تعليم ميدهد به
اشياء نه آنگونه كه هستند ،كه آنطور كه نيستند و ميتوانند باشند نگاه كنند .تعليم ميدهد به
فكر علاب و زنمت تن ،سر يا دست و پا و چشم و هر عضو ديگري باشند تا جاي خالي
چيزي را كه نيست انساس كنند .اين طوري بودن چيزي كه نيست ضروري ميشود ...استاد،
طرز رسيدن به او را هم ميتواني بگويي؟» (همان )112 ،سيالن ذهن شخصيتها نشاندهندة نفوذ
نويسنده به درون ذهنيت شخصيت داستاني است و به اين ترتيب تداعيها و خاطرات غيرارادي
نقش مؤثري در پيشبرد داستان ايفا ميكنند.
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 .1تغییر زاویة دید و چندصدایی بودن رمان
يكي از نكاتي كه به زيبايي ،پيچيدگي و در عين نال هماهنگي شكل و درونماية رمان كمك
ميكند ،تغيير زاوية ديد از اول شخص مفرد به سوم شخص است كه نشاندهندة فاصله گرفتن
شخصيتها و اشتقاق و دوپارگي نفساني آنان است كه در اثر آشفتگيهاي فكري ممكن است
بروز كند .چندصدايي بودن رمان ،در رمان مدرن عموماً بيانگر تجربهاي است كه شخصيت
اصلي درون خود انساس ميكند و خواننده را در اين تجربة دروني با خود سهيم ميسازد؛
مثالً در بيان ذهنيات فرهاد شاهد اين انشقاق و دوگانگي و تغيير سريع زاوية ديد از اول
شخص به سوم شخص هستيم« :اگر كمي صبر كرده بود ناال همه چيز بيش و كم رنگ و
روي هميشه را داشت .وقتي خيابانها را پرسه ميزدم ،بيكار يا با كار ،چه قدر چشم گرداندم.
نميشود يك بار الاقل اتفاق آن طوري بيفتد كه من ميخواهم؟ نميشد آنها از آن خيابان
نميگلشتند درست وقتي كه ما ميخواهيم بگلريم؟» (همان )44 ،يا در جاي ديگر« :اگر اين
قدر مانده بودي كه من نرفهاي نگفتهام را برنم ،كه بگويم چرا عاقالنه نيست ،كه چرا دشوار
است براي من ،چون انساس ميكنم بايد يك شبح را شريك خودم بكنم ...دست كرد توي
جيبش و پاكت سيگار را در آورد ...كجا ،كجا؟ بروم دانشگاه دنبالش؟» (همان )12 ،تغيير زاوية
ديد در رمان نه فقط در يك شخصيت از اول شخص به سوم شخص صورت ميگيرد ،بلكه
ديدگاه هر شخصيت به هر واقعهاي جداگانه نقل ميشود و با اين شگرد ،چندصدايي بودن
رمان تقويت ميشود .همانطور كه آنچه در رابطة ميان سيندخت و فرهاد پيش ميآيد ،يك بار
از زبان سيندخت و بار ديگر از زبان فرهاد نقل ميشود تا تفاوت ديدگاههاي اين دو نفر در
نادثهاي واند آشكار شود ،مثل اين صحنه:
از زبان فرهاد ...« :نگاه ميكنم و جلو نميروم .ميترسم همهچيز به هم بخورد .فقط او
توي اين هواي سرد ميتواند برود و زير ساية درختهاي سرو بنشيند و بينركت همانطور به
روبهرو نگاه كند .من منتظر ميمانم تا وقتي كه سرش را كمي بگرداند و ببيند كه من اينجا توي
راه باريكة شني ايستادهام و او را نين مكاشفهاش با درختها غافلگير كردهام .شايد آن همه
نرفهاي ناخوشي كه زده بوديم فراموشش بشود .اگر بگردد و فقط يك لبخند كوچك بزند،
فقط يكي«... :چرا تنها آنجا نشسته بودي؟ مگر كالس نداشتي؟» انگار از چيز عجيبي نرف
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زدهام .تمام تنه برميگردد و به جايي كه نشسته بود نگاه ميكند و رو به همان جا ،انگار اصالً
با همان جا نرف ميزند« .پ

نبايد آنجا هم مينشستم!» بعد دوباره همانطور برميگردد ،آرام

و سرد( ».همان)11 - 18 ،

از زبان سيندخت« :و آن بچهها كه هنوز ميآيند و ميروند ،و اينكه تكان نميخورد ،مثل
مجسمهاي رو به من ايستاده است :فرهاد ...مثل طرني از فيبر يا يونوليت ،كه نزديك شدن من
هم بهش جان نميدهد ...هنوز منتظر است و خواهد ماند .او هم مثل بابا و بقيه ،جز اين كاري
بلد نيست ...ميگويد :چرا تنها آنجا نشسته بودي؟ مگر كالس نداشتي؟ ميخواهد بگويد
نارانتي ديشبش را فراموش كرده يا نال خودش ناال مهم نيست و نگران من است .نميدانم
آنجا كه نشسته بودم چه طور جايي بوده كه نبايد مينشستهام ...ميگويم« :پ

نبايد آنجا هم

مينشستم! «جواب نميدهد انگار نميفهمد براي چه اين را ميپرسم( ».همان 183 ،و )186
به اين ترتيب زاويههاي ديد متفاوت به چندصدايي شدن رمان كمك ميكند و واقعيت را
از ديدگاه هر شخصيتي جداگانه روايت ميكند.
 .1تنهایی شخصیتها
تعداد شخصيتها در رمان مدرن معموالً كم است و فرد و ذهنيات او محور داستان هستند .در
اين داستان نيز همة شخصيتهاي اصلي و فرعي (سيندخت ،فرهاد ،فرح ،ثريا ،الهي ،صدرالديني
و )...چه در ميان جمع باشند و چه در غربت ،از تنهايي و عدم درک متقابل رنج ميبرند .گويي
هر كدام در پيلهاي زندگي ميكنند كه هيچ فردي در اطراف آنان قادر به شكافتن اين پيله و
نفوذ به درون تنهاييشان نيست .در نقيقت اين ويژگي انسان مدرن است كه نتي در ميان
جمع همواره تنهاست و فردگرايي وجه غالب شخصيت اوست.
اين تنهايي ،به خصوص در شخصيت اصلي داستان ،سيندخت ،جلوهگر است كه به علت
شيوة زندگياش در كودكي و جدايي از مادر به نوعي استقالل و اعتماد به نف

ويژه دست

يافته كه شخصيت منفردي از او ساخته است .فرهاد نيز گرچه ابتدا خواهان پليرش در جمع
خانواده است ،سرانجام از خانواده فاصله ميگيرد و تنهايي را ترجيح ميدهد .ساير شخصيتهاي
داستان نيز هر يك سرنوشتي خاص خود دارند و تنهايي وجه بارز زندگي آنان است.
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 .9باز تعری

(و تعری

جدید ازو رئالیسم

رمان مدرن برخالف رمان قرن هجدهم در پي محاكات و بازآفريني واقعيت بيروني نيست،
بلكه توجه به ناالت ذهني و منحصر به فرد هر شخص و محاكات دروني او از واقعيت
بيرون ،محور اصلي رمان است .اين امر نتيجة اعتقاد به فلسفة چندصدايي بودن جامعه و
نپليرفتن تفسيري واند از واقعيت است .در اين رمان تفاوت ميان ديدگاه سيندخت و فرهاد،
فرح و بيژن ،ثريا و صدرالديني و الهي ،لزوماً به انكار يك نفر و ارزش بخشيدن به ديگري
نميانجامد ،بلكه نويسنده به خوبي موفق ميشود شرايط زندگي هر فرد را به تصوير بكشد و
با توجه به اين ويژگيها ،توجيه اعمال و افكار آنان را براي خواننده باورپلير سازد .به اين
ترتيب واقعيت لزوماً يك شكل ندارد ،بلكه هر شخصيتي به نسبت شرايط ،موقعيت و دريافت
خود ،بخشي از واقعيت را ترسيم ميكند .از اينرو شخصيتها سياه و سفيد ترسيم نميشوند،
بلكه واقعي و خاكستري توصيف ميشوند.
 .0عدم قطعیت و پیشبینیناپذیری
عدم قطعيت ويژگي هستي انسان در قرن بيستم است .در رمان مدرن تضميني از رستگاري يا
عشقي كه منجر به رستگاري شود نيست .فرجام رمان نامتعين است و سرنوشت قهرمان اصلي
در هالهاي از ابهام .در اين رمان ،جملة آخر با تعارف به خوردن ميوه و چاي تمام ميشود و
سرنوشت قهرمان داستان مبهم ميماند .گرچه از خالل داستان ميتوان دريافت كه قهرمان
داستان (سيندخت) سرانجام با مادرش به آمريكا ميرود ،نوادک با زمانمندي مشخصي پيش
نمي روند و باالخره معلوم نيست آيا سيندخت در ازدواج و سفر خود به عشق دست مييابد؟
يا فرهاد چه سرنوشتي پيدا ميكند؟ نتي سرنوشت ثريا و دكتر الهي نيز مشخص نميشود و
خواننده بايد با ندس و گمان پاياني براي داستان تصور كند.
 .9نمادها و استعارههای رمان
رمان مدرن را رماني غنايي ميدانند .در واقع يكي از مضامين مهم رمان مدرن ،خود هنر رمان
بوده است .اين مضمون خواننده را واميدارد كه از محتواي گزارششدة رمان فراتر رود و به
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شكل آن بپردازد و اين شكل صبغهاي نمادپردازانه به داستانهاي مدرنيستي داده است .ميتوان
گفت روايت خودآگاهانه ،رمان را از هنر ماجراگويي به هنر استفاده از صناعات ادبي تبديل
كرده است؛ هنري كه به جاي گزارش كردن جهان ،آن را ميآفريند.
در اين رمان ،هر يك از شخصيتها ميتوانند نمادي از كليتي فراگير باشند :سيندخت نماد
دختري از نسل جديد و از طبقة متوسط اجتماع است كه از سنتهاي دست و پا گير گريزان
است و مي خواهد با ديدي تازه به دنياي اطراف خود بنگرد .فرح و بيژن نماد سرگشتگي نسل
جوان شهرستاني هستند كه در دهة شصت در تهران براي خود به دنبال كسب هويتي تازه
بودند .فرهاد نيز نماد ترديدها و دودلي نسل جديد در نركت به سمت نوگرايي است .ثريا
(مادر سيندخت) مظهر زني سنتشكن و معترض به فرهنگ مردساالري ناكم است و
صدرالديني (پدر سيندخت) نمادي منفي از سنت مردساالري .دكتر الهي هم الگوي مردي
برازنده و ايدهآل با شخصيت مثبت است .خانة قديمي و لوازم و اثاثية خانة صدرالديني كه
سيندخت آنها را همچنان تا زمان ديدار مادر نفظ ميكند ،نماد سنتهاي كهن و ريشهدار است
كه در داستان چند بار به آنها اشاره ميشود .باغچة خانه كه سيندخت و مادرش با عالقه به آن
رسيدگي ميكنند ،نمادي از رويش و عشق و محبت است و باالخره پشتبام خانه كه فرح و
سيندخت در جشنها يا غمهايشان به آنجا پناه ميبرند ،نمادي از ارتباط با عالم باالست.
 .8زبان رمان
از نظر دستوري ،زبان ناكم بر رمان ،ويژگيهاي زباني رمانهاي مدرن را دارد .تغيير مداوم زاوية
ديد از اول شخص به سوم شخص و برعك

به طور ناگهاني -چنان كه اشاره شد -در

بسياري موارد ،توالي منطقي جمالت را بر هم ميزند« :از باغچة زبان گنجشكها بيرون رفت.
نردهها از دور پيدا بود .صورتش را با آستر كاپشن خشك كرد و دوباره راه افتاد ...پيكان
شخصياي كه براش دست نگه داشتم ايستاد .عقب سه نفر نشسته بودند .نشستم جلو كنار يك
مسافر ديگر( ».همان)446 ،

عالوه بر تغيير زواية ديد ،ذهنيت شخصيتهاي داستاني به شكل جريان سيال ذهن بازگو
ميشود .از قواعد دستوري رايج پيروي نميكند و زبان آن گفتاري است« :لحظه به لحظه بيشتر
ازش بدم ميآيد و ميترسم؛ اما دلم ميخواهد همينطور بنشيند و نرود و نرف بزند از
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سيندخت .از او كه تن به نرف زدن نميدهد .نه از گلشتهاش نرف ميزند و نه از
خانوادهاش .نه از خانوادة من چيزي ميپرسد و نه از خودم .نميپرسد تا من هم نپرسم .پ
اين الهي چرا ميپرسد؟ او خواسته ازش؟ نه مغرورتر از آن است كه چنين كاري بكند»...
(همان)468 ،

«اگر اين قدر مانده بودي كه من نرفهاي نگفتهام را بزنم ،كه بگويم چرا عاقالنه نيست كه
چرا دشوار است براي من ،چون انساس ميكنم بايد يك شبح را شريك خودم بكنم ،كه يك
روح را بايد به عنوان رقيب و هدف زندگيام قبول كنم ،نميتوانستم ،نميتوانستم بروم
دنبالش؛ اما بايد ميرفتم( »...همان)11 ،

توصيف در رمان قوي ،و شامل وصف موقعيت ،ناالت و انساسات است؛ گاه نيز در
صحنهاي ،نمونة جالبي از پيوند ميان هر سه نوع توصيف را مييابيم:
«ناال تن بيگوشت بيژن و زين سخت موتور با تن او يكي شده و روي خيابان ناپيدا،
شيئي است سخت كه در زمان سيالن ميكند و پيش ميرود و همهچيز را پشت سر ميگلارد
و نميگلارد ساختمانهاي شيشه اي و آجري ،روشن و تاريك ،يا ماشينها و عابران باقي بمانند.
فقط نسيم است كه همراه آنها ميآيد .بيژن نرف ميزند و نواري بيقطع از چهرهها و اتفاقات
را پشت هم رديف ميكند ...تا نواري ميخواهد به آخر برسد فرح چانهاش را از پشت او
برميدارد و با سؤالي تازه ،سر نوار ديگري را به دست او ميدهد و دوباره چانه به كتف او
ميگلارد و چشم به اشك افتادهاش از باد سرد را ميبندد و دوباره باز ميكند تا مبادا نسيم
غيبش بزند ( ».همان)416 -413 ،

نتیجه
ادبيات داستاني در دوران اخير ،متأثر از ويژگيهاي جامعة مدرن است .فرديت ،تنهايي ،بدبيني،
عدم قطعيت و توجه به ناالت دروني انسانها كه از خصايص مدرنيته است ،در رمان مدرن نيز
نمود يافته است .در داستانهاي مدرن ،ديگر قصهگويي به شيوة قديم وجود ندارد .اگر نويسنده
موفق به جلب خواننده به درون ذهنيت شخصيتهاي داستان اصلي شود ،ميتواند خواننده را
به درک انساسات و عواطف شخصيت داستاني وا دارد؛ گرچه از نظر فكري ،زماني و مكاني
در دو بُ عد متفاوت باشند .اين نوع داستانها با شركت دادن مستقيم خواننده در تجربة ذهني
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شخصيتها ،دريچة جديدي به هنر داستاننويسي گشودهاند .به طوري كه گسترش تجربة فردي
را به طريقي كه در گلشته ممكن نبود ،امكانپلير ساختهاند .ارزيابي نمونههاي موفق رمان
فارسي ،از جمله رمان مورد بحث ،زمينة گسترش و شناخت صحيح اين شيوة نگارش را فراهم
خواهد كرد.
پینوشت
 .4تحليل مؤلفههاي رمان مدرن در اين مقاله بر پاية نظريات آقاي دكتر پاينده در كالسهاي
نقد رمان صورت گرفته است.
منابع
انمدي ،بابك؛ معمای مدرنیته؛ تهران :نشرمركز.4822 ،
ايدل ،اول؛ قصة روانشناختی نو؛ ترجمة دكتر ناهيد سرمد؛ چ ،1تهران :نشر شباويز.4821 ،
برادبري ،مالكوم؛ جهان مدرن و ده نویسندة بزرگ؛ ترجمة فرزانه قوجلو؛ تهران :نشر
چشمه.4822 ،
پاينده ،نسين (مترجم)؛ مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان؛ تهران :نشر روزنگار.4838 ،
سناپور ،نسين؛ نیمة غایب؛ چ ،1تهران :نشر چشمه.4826 ،
گيدنز ،آنتوني ،و ديگران؛ مجموعه مقاالت در باب مدرنیسم؛ ترجمة نسنعلي نوذري؛ چ،1
تهران :نقش جهان.4836 ،
ميرعابديني ،نسن؛ صد سال داستاننویسی در ایران؛ ج ،1تهران :نشر چشمه.4838 ،

اسطوره و ادبيات

اسطوره در شعر شاعران ورارود
دکتر صابر امامی



مقدمه
«اسطوره نقلكنندة سرگلشتي قدسي و مينوي است .راوي واقعهاي است كاه در زماان اولاين،
زمان شگرف بدايت همه چيز رخ داده است .به بياني ديگر اسطوره نكايت ميكند كه چگوناه
از دولتِ سر و به بركت كارهاي نمايان و برجستة موجودات مافوقطبيعي ،واقعيتاي ،چاه كال
واقعيت :كيهان و يا فقط جزئي از واقعيت :جزيره اي ،ناوع نبااتي خااص ،سالوكي و كارداري
انساني و نهادي پا به عرصة وجود نهاده است( ».الياده)41 :4811 ،

بنابراين هنگامي كه از اسطوره نرف ميزنايم ،ذهنماان باه ساراغ روايتهاايي مايرود كاه
چگونگي اولية خلقت و آغاز آفرينش را توضيح ميدهند؛ همچنين روايتهايي كاه از چگاونگي
پيدايش سنتها ،پديدهها و نوادثي كه بعد از آفرينش براي اولين بار ،نادک شدهاند و اكنون باه
نحوي يا خودشان ،يا اثرشان در نيات بشر و جامعه قابل مشاهده است ،نرف ميزنند .بديهي
است روايتهاي اينگونه ،با داستانهاي ساختگي بشر كه در آنها هدف اصلي و اولاين ،سارگرمي
و تفريح و للت انسان است ،فرقهاي اساسي خواهاد داشات .باه طاور كلاي ويژگيهااي مهام
روايتهاي اساطيري را در چهار عنوان ميتوان خالصه كرد:
 استاديار دانشگاه هنر تهران
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.4مينوي بودن؛  .1زمان شگرف؛  .8مكان شگرف؛  .1آيين.
واضح است كه ميتوان ويژگيهاي جزئي ديگري هم به موارد فوق افزود كه ما باا نظار باه
كلي و مهم بودن موارد ملكور ،به بحث در ويژگيهاي اسطوره و پيگيري ردّپاي آنها در شاعر و
قصة معاصر خواهيم پرداخت.
 .3مینوی بودن اسطوره
از آنجا كه اسطوره در وصف تاريخ آفرينش ،از خالقيتهاي خداوناد ،فرشاتگان و ابرانساانها –
كسانيكه به نحوي با دنياي خارج از ماده و طبيعت مرتبطاند– سخن ميگويد ،بايد گفات كاه
عنصر مينوي )مافوق طبيعي) در روايتهاي اساطيري نقش زيربنايي دارد .الياده ميگويد« :اساطير
ورود و دخولهاي گوناگون ،ناگهاني و گاه فاجعهآميز عنصر مينوي(ماافوق طبيعاي) را در عاالم
وصف ميكنند .اين فوران و طغيان عنصر مينوي است كه واقعاً عالم را ميسازد ،بنيان ميكند و
آن را بدانگونه كه امروزه هست در ميآورد( ».همان )41 ،الياده بر اين عنصر آن قدر تأكيد دارد
كه دليل واقعي بودن اسطوره را همان مينوي بودن آن ميداند …« :اسطوره همچون سرگلشتي
و داستاني مينوي ،و بنابراين نديثي واقعي قلمداد و تلقي مايشاود( ».هماانجاا) وي در اداماة
بحث خود ،آنجا كه فرق داستانهاي راست و دروغ را بر ميشمارد ،ميگويد« :خالصه آنكاه در
داستانهاي راست ،با عنصر مينوي و ماافوق طبيعاي سار و كاار داريام و در داساتانهاي دروغ،
برعك

با محتوايي گيتيانه( ».همان)43 ،

به سبب همين ويژگي مينوي بودن اساطير است كه ميبينيم در آنهاا شخصايتها (پرساوناژ)
به طور عموم خدا ،موجودات مافوق طبيعي ،ابرانسانها يا جانوران عجيب و غرياب و غيرماادي
هستند .همة اينها يك ويژگي مشترک دارند و آن اين اسات كاه ياا خاارج از دنيااي عاادي و
طبيعي ما هستند يا قدرت ارتباط با آن دنيااي ماافوق طبيعاي را دارناد .درباارة ميناوي باودن
اساطير ،عقايد ايران باستان قابل توجه است .مطابق روايت زرواني كيهانشاناخت ايراناي» ،هار
پديدهاي در گيتي ،چه مجرد باشد چه مجسم ،نمونهاي ميناوي و مثاالي افالطاونيوار دارد كاه
برين و ناپيداست .هر چيزي ،هر تصوري در جهان داراي دو جنبه است :جنبة ميناوي و جنباة
دنيوي .همچنانكه اينجا آسماني هست پيدا و مرئي ،فراتار نياز آساماني هسات كاه ميناوي و
ناپيداست.
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»در برابر زمين خاكي ما ،زمين مينوي واالتري قرار دارد .هر هنر و فضيلت كه در اين گيتي
به كار بسته ميشود ،همتايي مينوي دارد كه مظهر واقعيت راستين است .سال ،نماز و نيايش…
خالصه هرچيزي كه در گيتي پديدار ميشود در همان هنگام بهصورت مينوي نيز وجاود دارد.
مطابق اين برداشت ،آفرينش به سادگي صورتي ثانوي پيدا كرده و دوگانه شده اسات و از نظار
بندهشني (زايش و آفرينش گيتي) مرنلة مينوي بر مرنلة دنيوي پيشي دارد( ».همو)16 :4811 ،

قبل از هر چيز مشابهت عقيدة فوق با عالم برزخ نزولي و خيال منفصل ياا هماان عاالم از
انديشة اسالمي ،جالب و درخور تأمل است و در مرنلة بعد تكرار اين انديشه كه هماة جهاان
تكرار الگويي مينوي است ،اهميت عنصر مينوي اساطير را -كه تاريخ و گزارش چگونگي ايان
دو خلقت جهان است -نشان ميدهد.
نيات نعمت سمرقندي (متولد 4618م ).از شاعران معاصر ازبكستان ،در شعر «عمرگل» باه
ماجراي خلقت آدم و نوا و رانده شدن آنها از جنت اشاره كرده ،ميگويد:
آدم و نوا ز جنت رانده شد ،اين كم مگر
در نيات بيبقا هم روي جنت محكم است (خدايار)416 :4831 ،

نضرت صباني (متولد 4613م ).از ديگر شاعران معاصر ازبكستان در شاعر «پياكِ كااللِ
پير» ميگويد:
آن همه بديدهام كه يكي خمب خالياند
آنان كه الف لفظِ نياگان خود زنند
گِلْشان مگر ز شورة دشتي سرشتهاند
گم كرده لفظ و شوره در اين شهد ميهناند (همان)116 ،

شاعر به ماجراي سرشته شدنِ آدم از گل كه در گاهِ آغازين هستي ،به دست مقدسان انجاام
گرفته است ،اشاره مي كناد و باه تباع آن روز و ناوع خلقات آدم در دنيااي اساطوره ،درباارة
انسانهاي امروزي نيز ادعا ميكند كه گل آنها را از شورة دشت سرشتهاند.
سليمان خواجهنظر (متولد 4612م ).از شاعران ازبكستان در شعر «اعاراف ابتادا ياا انتهاا؟»
ناخودآگاه از خاک برآمدن آدمي را كه در اسطورههاي ايراني به شكل گياهي آمده اسات ،بياان
ميكند:
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كافر و مؤمن مگر يك ريشه نيست؟
همچو نخل رستة يك بيشه نيست؟ (همان)466 ،

دارا نجات از شاعران تاجيكستان (متولد 4611م ).در شعر «رويش» باه هماين برخاساتن و
تولد از خاک به شكل گياه نظر دارد ،وقتي ميسرايد:
اينك مقدسترين نسرت بشري
به رويش درختي تنم
تازگي انگيخت
و ريشههاي نروف رؤياييام
سيرابتر شدند( .همان)816 ،

جعفر محمد ترملي (متولد 4613م ).از ازبكستان در شعر «آريان يشت»-همان گونه كاه از
نام شعر برميآيد -بهدنبال ترسيم آن گاهِ آغازين نمونه ،مينوي و اسوه است و همة تاجيكاان و
پارسيان را از يك گلشتة مقدسِ واند برآمده ،تصور ميكند:
بوده آفريدون نيا ما را
خوانده زرتشت ،تا خدا ما را
از ابستاست ابتدا ما را
چون توان كرد پ

جدا ما را

تاجيك و فارس ،يكدل و جانيم
آريان ،آريان ،آريانيم (همان)168 ،

روشن انسان از ازبكستان (متولد 4611م ).در شعر «ساية هما» با اشاره به عنقا ميگويد:
استخوانم در بيابان غمت عنقا نديد (همان)418 ،

از مرغ اساطيرياي ياد ميكند كه از آن به هما و سيمرغ نيز ياد شده است؛ مرغيكه مايتواناد
واسطة آسمان و زمين و از شخصايتهاي اصالي پيادايش نياات و آفارينش در اساطورههااي
آفرينش باشد .در ادامه با بيت روشنا هر چند در ظلمات هجرش ماندهاي چون سكندر عاقبات بار

تاريكستانش برم به ماجراي آب نيات ذوالقرنين كه در اين بيت اسكندر باه جااي آن نشساته
است اشاره ميكند .ضمن اينكه به آب نيات و خضر نيز -به كمك تداعي معاني -نظر دارد.
رستم وهابنيا از شاعران تاجيكستان( ،متولد 4616م ).در شعر «توفان نادثاات» باا اشااره
به قصة يون

و در شكم ماهي قرار گرفتنش ،سخن از سيمرغ ميآورد و چنين ميسرايد:
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اي يون

زمانه دوا در پيام توست،

در كام اين نهنگ زبان را نگاه دار
اي برتر از نشيمن سيمرغت آشيان
اي افتخار و شهرت و شأن را نگاهدار (همان)812 ،

باقي رنيمزاده از تاجيكستان نيز (متوفاي 4631م ).در شعر «دوام ما» در سخن از عشق ،به
شم  ،بيستون ،فرهاد ،سدّ سكندر ،عنقاا و هماا اشااره مايكناد و از هماة ايان تلميحاات و
اسطورههاي نهفتاه در وراي آنهاا -كاه هماه از نخساتين نادثاههااي خلقات و شخصايتهاي
خارقالعاده و مافوق انساني سخن ميگويند -در القاي معناي مورد نظرش استفاده ميكند.

4

 .1زمان شگرف
ازل و ابد در اساطير به شكلي ملموس به چشم ميخورد .ازل هميشه در سير دايرهاي خود باه
ابد مي رسد و به اين ترتيب هر نقطة ازلي ،ميتواند ابديتي باشد يا بهتر بگاوييم هار ازل آغااز
يك ابد است« .با امعان نظر دقيقتر در آيينهاي سال نو ،معلوم ميشاود كاه ماردم باينالنهارين
انساس ميكردند كه آغاز به طريقي سازماني و پيكري به پاياني پيوسته است كه مقادم بار آن
آغاز است ،و اين پايان از همان ذات هيوال و هاوية پيش از آفرينش اسات و باه هماين علات
است كه پايان ،الزمة هر سرآغازي است( ».الياده)11 :4811 ،

به اين ترتيب دنيا در چرخة دايم ازل و ابد ،هر لحظاه تكارار شاده ،از ناو زاده مايشاود:
«مخلص كالم آنكه (آنها) به امكان تجديد و اعادة «بدايت» مطلق معتقدناد و ايان باورداشات،
مقتضي ويران ساختن و نسخ رمزي دنياي كهنه است .پا
بالعك

نهايات ،تضامين بادايت اسات و

و هر يك ديگري را ايجاب ميكند و اقتضا دارد( ».همان)12 ،

در اساطير گوناگون ،درخواست كاينات (زمين ،آب و…) مبني بار اينكاه پيار شادهاناد و
نوصلة ادامة خلقت را ندارند و آفرينش نو را ميطلبند (به پايان خط رسيدن كاه هماان آغااز
مجدد ميباشد) به چشم ميخورد .در روايت آزتكي ويران شدن سهباره و چهاربارة زمين ثبات
شده است و آنها چهارمين يا پنجمين ويراني را در آينده انتظار دارند (همان .)11 ،ضامن اينكاه
در روايت آزتكي مضمون آية  86سورة بقره 1به خوبي پيداست و بايد گفت ويران شدن دنيا با
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آتش ،برگشتن ارواح ،گوشتمند شدن استخوانها و سكونت دوبارة آنهاا در زادباوم خاويش در
روايات اساطيري با شكلهاي گوناگون به چشم ميخورد.
زمان شگرف اسطوره ،زماني است خارج از تاريخ و زمان فلكاي؛ زمااني اصالي ،آغاازين،
پرانرژي و قدرتمند كه نادثه براي نخستين بار در آن اتفاق ميافتد .به قول الياده« :ايان زمااني
است شگرف و مينوي؛ زماني كه چيزي نو ،نيرومند و پرمعناا باه تماام و كماال پديادار شاده
است( ».همان)13 ،

زمان مينوي و مقدس اساطيري ،براي بشار گرفتاار در محادودة زماان تااريخي و فلكاي،
خارقالعاده و جالب است .يكي از آرزوهاي بشر دست يافتن به آن زماان اسات .آنگوناه كاه
اساطير و آيينها نشان ميدهند ،بشر با تقليد از نمونههاي ازلي و تكرار كردارهاي مثاالي ،ساعي
در برانداختن زمان فلكي و دست يافتن به آن زمان شگرف اساطيري دارد .در ايان خصاوص،
الياده با اشاره به قرباني كردن كه تقليدي از قرباني نخستين آغاز خلقت است ،ميگوياد« :هماة
قربانيها در همان لحظة اساطيري آغازين برگزار ميشوند؛ يعني در اثر نيروي شگرف و مرماوز
آيين عبادي ،زمان سپنجي(دنيايي) و همراه با آن ،مدت و استمرار متوقف شده به نالت تعلياق
در ميآيند و اين اصل در مورد همة تكرارات ،يعني در مورد همة تقليدهايي كه از نموناههااي
ازلي به عمل ميآيند ،صدق ميكند … بدين ترتيب كسي كاه اعماال مثاالي را دوبااره انجاام
ميدهد ،از محدودة زمان سپنجي فراتر رفته ،خود را دوباره در دوران اسطورهاي كه فعل نمونه،
نخست بار ضمن آنكه انجام شده ،باز مييابد( ».همو)14 :4811 ،

جاودانگي بشر ،از همين معبر قابل لم

مي شود .در واقع بشر براي پاسخ دادن باه آرزوي

جاودانگي است كه مي خواهد از محدودة زمان تاريخي فراتر برود و در دنيااي شاگرف زماان
مينوي بر ن

محدوديت و پايانپليري غالب آيد .در اين باره نباياد از ناوروز و آيينهااي آن

غافل بود .عالقهمندان را ضمن اينكه به فصل پربار «بازآفريني زمان» كتاب «مقدمه به فلسافهاي
از تاريخ» الياده ارجاع ميدهم ،تلكر ميدهم كه نويسندة توانا همراه با بررسي تفصيلي مراسم و
آيينهاي گوناگون نوروزي ،در نهايت به اين نتيجه ميرسد كه انسان با اشتراک در ايان مراسام،
خود را به زمان اساطيري فرا ميافكند و با لحظة آفرينش جهان هماهنگ ميشود.
الياده در فصل يازدهم كتاب «رساله در تاريخ اديان» هم ضمن بحث مشبعي با عنوان «زمان
قدسي و اسطورة بازگشت جاودانه» از زمان شگرف اسطوره به «زمان تجلي قداسات» ترجماه
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ميكند و با مطرح كردن اينكه زمان قدسي ،ضد زمان دنيوي اسات ،تاالش بشار را باه وسايلة
رسوم و آيينها در رسيدن به زمان اساطيري قدسي از رهگلر تكرار ،نشان ميدهد .زمان قدساي
از سه ويژگي مهم تناوب ،تكرار و دوام نضور برخوردار است كه زماان دنياوي و تااريخي از
اين ويژگيها خالي است و همين ويژگيهاست كه به انسان امكان ميدهد تا باا تكارار آيينهاا باه
زمان آغازين كه همان زمان قدسي است ،دست بيابد؛ چرا كه از نظر اسطوره آنچاه روزي روي
داده است ،پيوسته تكرار ميشود .در خصوص زمان ،همان طور كه توضيح داده شد ،توجاه باه
چرخشي بودن زمان در اسطوره و توان رسيدن به آغاز در اين چرخش ،به ويژه در مراسم عياد
نوروز ايراني ،قابل توجه و درنگ است.
عبداهلل سبحان (متولد 4611م ).از شاعران ازبكستان ،در شعر «نوروزي» ضمن شرح مراسم
عيد نوروز ،با اشاره به رويش گندم ،از نو آغاز شدن و شروع كاردن از ابتاداي زماان را نشاان
ميدهد و سرانجام در انتهاي شعر خود به اين آمدنِ مكارر و رسايدن باه گااهِ آغاازين نياات
تصريح ميكند:
… هفتسين و هفتشين است
روي خوانِ سبزِ مردم
در طبقها ميزند نيش
ميسههاي سبز گندم…

… ديهقان مو سفيدي
دانه پاشد روي شدگار
مرز قلبش ميسهزار است
سينهاش از شوق سرشار
بازآمد ،باز نوروز
روزتان خوش باد مردم
جيبتان پر ،پر زر باد
خانهتان پر ،پر گندم (خدايار)841 :4831 ،

شاعري ديگر از ازبكستان به نام پيمان (متولد 4611م ).در شعر «شكرنم» نوروز را وصاف
ميكند و آن را با عناويني همچون كمالِ سال و بختِ نيكسال و شاه ميستايد:
كمال سال آمد ،گاه نوروز
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همايون فال آمد ،ماه نوروز
چو غير از خيرخواهي مينداند
نكو اعمال آمد ،شاه نوروز (همان)823 ،

فاضل شكورزاد (متولد 4612م ).از شاعران ازبكستان ،شعري دارد به ناام «پياك ناوروزي»
كه در آن ،نوروز را پيامآور آشنايي ،رويش و شفاي درد چمنزاران تلقي مايكناد … :پيكار نااز
چمن ،به دردمند از زخمها ،اينك آمد پيك نوروزي شفا را آيتي است( .همان)111 ،

گلرخسار صفياوا از شاعران تاجيكستان (متولد 4612م ).در جواب شعر خليالاهلل خليلاي
كه از نوروز ميخواهد امسال نيايد :گوييد به نوروز كاه امساال نياياد بار كشاور خاونينكفناان در

نگشايد در شعري كه از شش بند تشكيل شده است ،مرتب در پايان هر بند-با انادک تغيياري
در كالم -خواستار آمدن نوروز ميشود:
 ...گوييد به نوروز كه هر سال بيايد… گوييد به نوروز كه هر روز بيايد… گوييد به نوروز ،المسوز
بيايد… گوييد به نوروز ،شب و روز بيايد… گوييد به نوروز كه نوروز بيايد… (خدايار–111 :4838 ،
)118

هدف از آوردن شواهد فوق ،نشاان دادن اهميات ايان نا

و بساامد بسايار آن در مياان

شاعران فارسي زبان است.
نيات نعمت سمرقندي در خطاب به مرگ ،از او به عنوان كساي كاه انساان را از تنگناا و
عالم فنا به عالم جاودانگي و بقا و پهناي آزادي ميبرد ،ياد ميكند (همو.)411 :4831 ،

بازار صابر شاعر معاصر تاجيكستان (متولد 4683م ،).در شعر «افقهاي دگرگاون» از زمااني
ياد مي كند كه در آن انساني خواهد آمد كاه دساتش را باه روي شاانة خورشايد خواهاد بارد؛
زمانيكه در آن از قضاوتها سؤال ،و از گناه بيگناهان پرسش خواهد شد؛ زمانيكه در آن انسان
زمين و آسمان را ترميم ميكند و افقهاي دگرگون پيدا ميشود (خدايار.)818 :4838 ،

توجه به زمان -زماني كه درخارج از محور زمان تاريخي يا در ادامه و پاياان زماان تااريخ
قرار دارد -و جاودانگي در شعر ناضر و شعر «مرگ» نعمات سامرقندي باه وضاوح خاود را
نشان ميدهد.
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 .1مکان شگرف
مكانيكه در اساطير مطرح ميشود ،با مكانهاي ديگر فرق دارد .اين مكان به دليل اينكه قداست
در آنجا تجلي كرده است و خداوند ،يا ابرقهرمانان ،يا فرشتگان و انسانهاي مقدس در آنجا كار
خاص يا تجلي ويژهاي را از خود به نمايش گلاشتهاند ،خود به خود ،از محدودة پست دنياوي
جدا ميشود و از آن فعل و صفت و نالت ويژهاي كه در آن به وقوع پيوسته است ،به طوركلي
از چيزي به نام ماوراي طبيعت و خارقالعاده كمك مايگيارد و باا پاليرش رناگ آساماني و
ميزاني از قداست ،خود نيز مقدس ميشود و با عنوان مكان شگرف و مقدس از زمين خااكي و
بيارزش فلكي و دنيوي فراتر ميرود.
لوي برول 8براساس مشاهدات مردمشناسان ،سااختار فضااهاي قدساي را -كاه تجلايگااه
قداستاند -بررسي كرده است« :مكان مقدس ،هرگز به طور منفرد ،در ذهن اين بومياان نقاش
نميبندد ،بلكه همواره جزئي از كلي است كه عالوه بر محل مقدس ،دربرگيرندة انواع نباتات و
جانوران كه در بعضي از فصول به وفور يافت ميشاوند و نياز قهرماناان اسااطيري كاه در آن
جايگاه زيسته و گشت زده و خلق كردهاند و غالباً جسمشاان باا خااک محال عجاين شاده و
همچنين آداب و مراسمي كه به هر چندگاه در آنجا برگزار ميشود و سرانجام هيجاني كه ايان
كار برميانگيزد ،نيز هست( ».الياده)811 :4821 ،

از آنجا كه جهان تكرار الگوي مينوي خود است ،بسياري از فضاها و مكانها به سبب اينكاه
نشاندهندة نمونة مينوي خود هستند ،به قداسات دسات ماييابناد؛ داراي عازت مايشاوند و
پاسداشت نرمت و عزت آنها براي بشر واجب ميشود .از ديدگاه پيشينيان ،بيش از هار چياز،
معبد –كه مثال اعالي مكانهاي مقدس است -همواره داراي نمونة مينوي پنداشته شاده اسات.
يهود در طور سينا صورت هيكلياي را كه بايد نضرت موسي بنا كند ،باه او نشاان مايدهاد:
«موافق هر آنچه به تو نشان ميدهم ،از نمونة مسكن و نمونة اسبابش همچنين بساازيد» و نياز
«آگاه باش كه آنها را موافق نمونة آنها كه در كوه به تو نشان داده شاده بساازي»( .هماو:4811 ،
)14-16

توجه به الگو و نمونة مقدس در بازسازي و آباداني زمين ،در سرتاسر زندگي بشار ساريان
دارد .نه فقط شهر و پرستشگاه بشر نمونههاي مينوي دارند ،بلكه اين نكم در مورد سارزميني
هم كه در آنجا ساكن است ،صدق ميكند« :نقشة شهر بابل ،اين شهر را در مركز زميني گارد و
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گسترده كه پيرامونش را رودي گرفته است نشان ميدهاد؛ همانناد تصاويري كاه ساومريان از
بهشت داشتهاند( ».همان)11 -11 ،

يكي از عوامل مهمي كه مكان را از مقام دنيوي خاارج مايكناد ،باه آن ارزش اساطورهاي
ميدهد و از آن با نام مكان شگرف ياد ميشود ،اعتقاد به مركزيت آن مكان است .به طاوركلاي
نمادهاي «مركز» را در ارتباط با معماري و برافراشتن بناها ميتوان به صورت زير خالصه كرد:
« .4كوه مقدس» -كه آسمان و زمين در آنجا به هم ميپيوندناد– در مركاز جهاان قارار گرفتاه
است.
 .1هر معبد و كاخي –و با بسط معنا شايد بتوان گفت هر شاهر مقادس و بارگااه شااهانهاي–
«كوه مقدس» محسوب ميشود و در نتيجه به صورت «مركز» در ميآيد.
 .8شهر و نرم مقدس به عنوان «ناف گيتاي» محال تالقاي آسامان و زماين و دوزخ انگاشاته
ميشود (همان.)12 ،
معبد و شهر مقدس از آنجا كه در مركز عالم قرار دارد ،همواره نقطة تالقي منطقة كيهااني،
يعني زمين و آسمان و دوزخ است .در همين خصوص الياده ميگويد« :شهر بابل اسامي زيادي
داشته است؛ از جمله «بيت بنياد آسمان و زمين» و «واسطة زمين و آسمان» .اما مطاابق افساانه،
همواره بابل را محلي ميانگاشتند كه زمين و دوزخ ،آنجا به هم ميپيوندند؛ چون شهر مالكور
بر روي باب اپسي يعني «باب اپسو» بنا شده و «اپسو» نامي است كه به آبهاي هاوياه و آشاوب
پيش از خلقت اطالق شده است( ».همان)84 ،

مركز زمين از آنجا كه آفرينش از آن مكان آغاز شده اسات ،اهميات دارد .باه ايان ترتياب
چكاد كوه كيهاني فقط بلندترين نقطه بر روي زمين نيست ،بلكه مركز و آغازگاه آفرينش است؛
نتي خلقت آدم به عنوان عالم صغير ،در مركز جهان صورت گرفته است .از ايان رو سافر باه
مركز ،آينة سفر سالك به مركز هستي خويش است .اين راه ،راهي اسات پار از پايچ و خام و
دشوار؛ پر از غولها و خارهاي مغيالن؛ زائر عازم به مركز ،همچون ساالك عاازم باه خويشاتن
زالل خويش ،بايد همة موانع را يكي پ

از ديگري با نوصلة تمام پشت سر بگلارد و نه فقط

از موانع نهراسد ،بلكه از سرزنشهاي خار مغيالن نيز غم نخورد تا با رسيدن به مركاز ،از دنيااي
فاني و پست به مكان مقدس و شگرف (انتقال از ناسوت به الهوت) دست يابد .به اين ترتياب
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انسان با رسيدن به مركز ،مقدس ميشود و با تشرف به رموز ،نياات ناساوتي و موهاوم را باه
زندگي نوين و پاكي تبديل ميكند كه راستين ،ماندگار و جاودانه است.
خالي از لطف نيست كه به سفر دشوار مسلمانان به مكه ،به دست آوردن عنوان ناجي-كاه
باري از تقدس را بر وجود او ميگلارد– و انترام توصيهشدة او از جانب بنيانگلار دين باراي
مسلمانان و… بينديشيم.
بايد توجه داشت كه ممتاز و مقدس شدن فضا ،هرگز به وسيلة انسان و گزينش او صورت
نميگيرد ،بلكه انسان آن مكان شگرف را فقط كشف ميكند .همچنان كه اليااده مايگوياد« :در
هر نال ،منظماً چيزي غريب ،از قبيل تجلي قداست بهصورتي برقآساا (درجااتي) ياا اصاول
كيهانشناسي كه مبناي جهتيابي و علم هندسه به شمار ميروند ،و يا «نشاانهاي» كاه مجاالي
قداست است ،به سادهترين شكل كاه اغلاب جاانوري اسات ،آن فضااي مخصاوص را نشاان
ميدهد( ».الياده)812:4821 ،

بر اساس اين ،توجه به وطن و مام ميهن ،در انديشة ايراني ايرانويج ،معنا مييابد و تاالش
ملتي در نفظ مرزهاي جغرافيايي ميهن خود رنگ اساطيري به خود ميگيارد .همچناان كاه در
مقالة ناضر به آن اشاره خواهم كرد.
همراه قل دوران (متولد 4683م ).رباعيسراي سمرقندي ،ميگويد:
تا كي دلت آزرده به اين رنگ شود
بالين تو خاک و بسترت سنگ شود
رو باده به خاک بيز كاين ساغر غم
بينال و خراب و سست و بيرنگ شود

مضمون اسطورهاي در ابيات مزبور« ،باده به خاک ريختن است» .اين رسم به بااور ابتاداييِ
زمين را مادر پنداشتن برميگردد .اين اعتقاد آنچنان شديد بوده است كه در آبستني زن ،بچه را
از پدر نميدانستند ،بلكه از زمين ميدانستند؛ به همين سبب وقتي كسي ميمارد او را در زماين
دفن ميكردند .شايد بتوان گفت انديشة مام ميهن نيز –كاه در شاعرهااي بعادي در اشااره باه
سمرقند از آن ياد خواهيم كرد– از همين باور مايه ميگيرد.
همان طور كه براي باه ثمار رسايدن داناه آن را در زماين مايكاشاتند و آب بار روي آن
مي ريختند ،براي دوباره زنده شدن مرده كه او را در زمين دفن (كاشاته) كارده بودناد ،آب بار
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روي قبور مردگان ميريختند .اعتقااد باه ايان رسام هناوز هام در مياان ماردم وجاود دارد و
ناخودآگاه هنگام زيارت قبور بر سنگ قبر آب ميپاشند يا آن را ميشويند.

1

از نمونههاي جالب «مكان شگرف» در شعر شاعران ورارود ،توجه به البرز است .مايدانايم
كه البرز با نام باستاني «اَلَ بَرَه زئيتي» ،نام كاوهي اسات كاه سايمرغ در آن الناه دارد 1.جالاب
اينجاست كه در شعر «اصغر مَحْكَم» -كه ترجمة فارساي آن از عباداهلل سابحان اسات -منازل
«امامخميني» در دامان كوه البرز است كه جايگاه ماليك و زيارتگااه پاكاان جهاان اسات .ايان
درست همان نگاه اسطورهاي به كوه است كه نماد مركز و اتصال آسمان به زمين است:
و اين گوشه كه در دامان البرز
مكان دارد ماليك را مكان گشت
امام و نجره و محراب و صحنش
زيارتگاه پاكان جهان گشت (محكم)86 :1661 ،

از نمونههاي ديگري كه دربارة مكان ،مكان مقادس و آرمااني مايتاوان در شاعر شااعران
ورارود مطرح كرد ،تمركز ناخودآگاه و شديد آنها بر شهر سامرقند اسات .شاايد بتاوان گفات
سمرقند در شعر فارسي و در فرهنگ اياران يكاي از شاهرهاي آرمااني و مقادس مايباشاد و
درست بههمين دليل است كه كنيزک در شعر موالنا با شنيدن نام سمرقند ،با نبضي كه به شدت
ميزند ،رنگ رويش زرد و سرخ ميشود .در واقاع ايان واژه باا اعمااق وجاودي كنيازک ،باا
كهنالگوهاي نهفته در ناخودآگاه او ارتباط پيدا مايكناد .ناام ايان شاهر در شاعر ناافظ نياز
نميتواند بيارتباط با مفاهيم اسطورهاي آن باشد .نيات نعمت سامرقندي باراي اينكاه عالقاة
خود را به ايران و شهرهاي مهم آن نشان دهد ،آنها را با سمرقند ميسنجد و ميگوياد چوناان
سمرقند آنها نيز در دل و جان من نشستهاند؛ اينكه شهري در دل و جان و اعماق وجاود آدماي
نشسته باشد ،به طور دقيق به كهنالگو بودن و مفهوم اسطورهاي و آرماني آن بر ميگردد كه در
بحث از مكان شگرف از آن سخن گفتيم:
اصفهان ،تهران و مشهد (اين چنين) شيراز و يزد
چون سمرقند و بخارا ،در دل و هم جان من (خدايار)482 :4831 ،

همين شاعر ،در مدح سمرقند از آن با تعابيري همچون :عروس پردهپوش ،كتاب ،نخساتين
پايتخت افراسياب (به ارتباط سمرقند و دنياي اساطير توجه شود) ،آفتاب و شهر ازلي ،سااربان
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كاروان نيات جهاني ،وطن روح بزرگان زمين ،پايتخت توران و سغديان و همچنان خضر نباي
جاودان –كه از كهنالگوهاي جاودانگي و رويش نيات و سرسبزي است -نام ميبرد:
عروس پردهپوش اندر نقاب من ،سمرقندم
ورقهاي زمينت صد كتاب من ،سمرقندم
نخستين پايتخت ،افراس آب من سمرقندم
مدام ورد زبان نامت ،خطاب من ،سمرقندم
بساط بيبهاي بخش و باب من ،سمرقندم
سماي اين جهان را آفتاب من ،سمرقندم… (همان)414 ،

اكبر پيروزي نيز (متولد 4612م ).از آن با الفاظي همچون نشاان جااودان ساغديان ،صافاي
ديده ،سرچشمة صد داستان ،بهاران و گوهر يكدانة شرق عظيم ياد ميكند:
اي نشان جاودان سغديان
اي صفاي ديدة اسپيتمان
اي سرود دلنواز رودكي
اي سمرقند! چشمة صد داستان
دايماً مثل بهاران نوجوان
گل عروس نازنينت گفتهاند
گوهر يكدانة شرق عظيم
صيقل روي زمينت گفتهاند… (همان)424 ،

بازتاب مفهوم اسطوره اي آرمانشهر ،وطن و برخاستن گاه كهنالگويي انسان ،وقتي شادت
بيشتري ميگيرد كه نضرت صباني (متولد 4613م ).از سمرقند به عناوان ماادر سامرقند يااد
ميكند كه تداعيكنندة مام وطن ،زمين ،زايا و زايش و خاک و زندگي است:
تا هنوزم زندهام
تا به امروزم رسيدم
دانههاي اشك را
كوفتم در آسياب چشم خود…

پ

فرو بردم زبان خشم خود

پيكري از دود و خاكستر شدم
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آتشم در زيرخاكستر نهان
عصرها سرسبز بودم
آرميده در كنار چشمة شعر و ادب
رودكي از چشمههايم آب خورد
«نافظم» يادم به نيكويي ستود
نام من «خيام» هم با خويش برد
من به ارض شعر صدها دانة تر كشتهام… (همان)141-141 ،

عبداهلل سبحان نيز از آن با نام تبار رودكي ياد ميكند و خواجه (متولد 4621م ).در شاعري
به نام «اي سمرقند و بخارا» براي آن به عنوان مكان علم و فرهنگ ،آرزوي جاودانگي مايكناد
(همان .)111 ،جعفر محمد ترملي نيز سمرقند را سجادة خود ميخواند (همان.)161 ،

در پايان اين بخش بايد از مستان شيرعلي (متوفاي 4632م ،).شاعر تاجيكي ،ياد كنم كه دل
خود را به سمرقند و بخارا مانند ميكند.
بسامد فراوان نام اين شهر در زبان شاعران ورارود ،خود مبين نضور آن در ناخودآگاه ايان
شاعران و ارتباط آن با گلشتة اسطورهاي مشترک شاعران ايران و ورارود است.
 .9آیین
آيين ،از تقليد و تكرار نمونهاي آغازين به وجود ميآيد .در رواياات ديناي هناد باساتان آماده
است كه «ما بايد آن كنيم كه ايزدان در آغاز كردند» و يا «خدايان چنين كردناد ،مردماان چناين
كنند»( .الياده)16 :4811 ،

در بيشتر شواهد باقيمانده از اساطير ،اين باور به چشم ميخورد كه اعمال ديني را ايازدان،
ابرانسانها يا نياكان افساانهاي بنياان گالاردهاناد .اليااده در بحاث از چگاونگي پيادايش آيينهاا
ميگويد« :بايد خاطرنشان كنيم كه در ميان مردمان بدوي نه تنها مراسم ديني داراي نموناههااي
اساطيري هستند ،بلكه هر يك از اعمال بشري نيز فقط به ميزاني معتبر مايشاود و هنگاامي از
ارزش سودمندي برخوردار ميگردد كه به تقليد و تكرار كردار آغازين ميپردازد ،كارداري كاه
در ابتداي زمان توسط ايزدي ،پهلواني يا نيايي انجاام شاده اسات( ».هماان )14 ،باراي مثاال از
روايات ايراني ميتوان ياد كرد كه بر آناند جشنهاي ديني را اهورامزدا بنيان نهاده است؛ چرا كه
او به هنگام آفرينش جهان -كه در پنج نوبت انجام گرفت -در پاياان هار ناوبتي پانج روز باه
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آسايش پرداخت و از همينجا ،جشنهاي ديني مزدايي شكل گرفتند .به طور كلي بايد گفت كاه
آدمي فقط به تكرار فعل خلقت مشغول است .او به وسيلة برگزاري آيينهااي عباادي باه دوران
اساطيري آغازين منتقل ميشود و خود را با زمان آفرينش آدم و عالم همعصر ميكند.
مراسم ازدواج ،پيوند ازلي زمين و آسمان را تكارار مايكناد .اليااده نقال مايكناد كاه در
اوپانيشادها از زبان داماد خطاب به عروس آمده« :من آسمانم ،تاو زماين» (هماان .)11 ،جالاب
است اگر به تشبيه قرآن دربارة كشتزار بودن زنان ،توجه داشته باشيم« :نساءكم نرک لكم فأتوا
نرثكم اني شئتم».

1

گاهي به نظر ميرسد آيين پيشتر از اسطوره نيز وجاود داشاته اسات و شاايد اساطوره را
پرداختهاند تا آن آيين را توجيه كند .الياده در رفع اين شبهه ميگويد« :از ديادگاه پاژوهش ماا،
آگاهي از اين نكته كه مراسم عروسي و شادخواريها ،خود موجب پيدايش اساطيري شدهاند كه
در پي توجيه آنهاست ،اهميت چنداني ندارد .مطلب مهم اين است كه هم جشنهاي كاامراني و
هم مراسم عروسي و ازدواج ،موجب پيدايش آيينهاايي شادهاناد كاه خاود تقليادي از اعماال
خدايان يا تجديد برخي از مرانل كار بزرگ خلقات عاالم محساوب مايشاوند و كردارهااي
بشري را به وسيلة نمونههاي فوق بشري ،توجيه ميكنند .اينكه گاه افسانه بعد از آياين سااخته
ميشود… به هيچ وجه از تقدس اين گونه آيينهاا چيازي نمايكاهاد ،افساانه فقاط از لحااظ
پردازش و صورت نهايياي كه به خود ميگيرد «متاأخر» اسات ،مفهاوم آن هماواره ديارين و
باستاني است و با اعمال آييني ارتباط دارد؛ يعني با اعمالي كاه نقيقتاي مطلاق را كاه بارين و
فوقبشري است ،از پيش مسلم ميانگارند( ».همان)166 ،

به اين ترتيب با تكرار آيين ،به تجديد ادواري كاري مايرسايم كاه در روزگااران نخسات
انجام شده است .اين كار مينوي است و به همة بشر و سراسار جهاان تعلاق دارد .واقعيتاي در
فراسوي هستي طبيعي كاه باه وسايلة آياين باه دسات آورده شاده اسات و در فرجاام ،جازء
جدانشدني زندگي انسان ميشود.
آيين ،زمان دنيوي و مربوط به نوادک دنيايي را بياعتبار و منسوخ ميكند و زماان قدساي
يا ديني اسطوره را باز ميگرداند .آدمي به عصري برميگاردد كاه كارهااي نماياان ،برجساته و
نمونه در آن صورت گرفته است .اسطوره به كمك آيين تضمين ميكند كه آنچه انسان درصدد
انجام دادن آن است ،در زمانهاي آغازين انجام گرفته است .بنابراين اساطوره باه انساان يااري
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مي دهد تا ترديدهايي را كه ممكن است دربارة ناصل اقدامش به خود راه دهد ،از خود براناد.
البته توجه به زمان آغازين و تكرار كار نمونه يا چگاونگي زماان آغااز ،در اسااطير و آيينهااي
رازآموزي وضوح بيشتري دارد.
سرانجام يادآوري ميكنم كه اسطوره ميتواند در طول روزگار بلند عمر خود ،باا از دسات
دادن عن صر قداست ،از ويژگي ميناوي باودن دور شاود و باا نازول از آسامان واالي ايماان و
باورآفريني ،در مرانل پايينتري از هستي ،به زندگي خود ادامه دهد .در واقع اساطوره از ايان
معبر وارد نماسه ميشود و شخصيتهاي او -كه روزي الههها و خدايان بودهاند -به قهرماناان و
پهلوانان نماسه تبديل ميشوند و اين همان راز خويشاوندي و قرابت نماسه و اسطوره است.
قرابتي كه مشابهت زبان اسطوره ،نماسه را سبب ميشود؛ ضخامت ،وااليي شگرف و شاگفت
و افتخارآفريني نماسه را رقم ميزند؛ نماسهها را در ارتباطي تنگاتنگ با شناسانامه و هويات
ملي و چگونگي شخصيت ملتها قرار ميدهد؛ ملتها را به پاسداشت ،تعظايم و انتارام در برابار
متون نماسي خود وا ميدارد و از اين رهگلر است نضور شاهنامه در ميان ملت ما.
اينكه گفته شده است در برخي از شعرهاي شاعران ورارود از آيينهاايي خااص ساخن باه
ميان آمده است ،نگارنده –به سبب كمبود منابع– كمتر به چنين مواردي برخورد .ضامن اينكاه
شاعران اين خطه به نماسة شاهنامه (پيشتر گفتيم نماسه مي تواند صورت نازل شدة اساطوره
باشد) اشارات فراواني دارند .نضرت صباني در غزل تنهايي ميگويد:
به چه بيژن فكند آنچه ز دستم گرفت
روزن اميد كو ،رستم دستان كجاست؟ (خدايار)116 :4831 ،

البته با توجه به صرانت آشكار ابيات از توضيح آنها چشمپوشي ميشود.
ظفر صوفي فرغاني (متولد 4611م ).در شاعر «عجام» باه رساتم و ساهراب اشااره كارده،
ميسرايد:
نشد پايان نديث خواب ،نه آن سهراب ،اين سهراب
كه رستم زاده بيتوش است ،عجم خواب است تا امروز

او در شعر «در تيره شب» كه آن را تحت تأثير زبان و بيان سهراب سپهري سروده اسات و
با آوردن تكهاي از شعر سهراب در پيشاني شعر خود بر ايان تاأثير صاحه گلاشاته اسات ،باا
يادآوري از كاوه و آرزوي رسيدن به سرزمين دور اساطيري ،از آيينهايي چون اذان گفتن ،نمااز،
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قبله و سجاده گشودن ياد ميكند .در شعر «دوام روايت» نيز خود را به سياوش مانند ميكند كه
از رستم دستان ،طلب نجات دارد:
چون سياووشم كه ميجويد همي
از ثواب من ،گنه افراسياب
گر بيارم سجده او را،
بي درنگ،
رستم دستان من!
اي نجات جان من!
مرگ من!
سويم شتاب! (همان ،بخش ظفر صوفي فرغاني)

اسداهلل شكوراف (متولد 4626م ).در شعر «پرسش» ،از تمام قهرمانان نماسة شاهنامه با نام
پهلوانان و نجاتدهندگان تاجيك ياد ميكند و سراغ آنها را از تاجيك ميگيرد:
… كو سياوش؟ رستمت كو؟
تاجيك من! پرچمت كو؟
كاوسكي ،لرز لرزان
كشته سودابه هزاران
زنده شد افراسياب و
دارد او دعواي ايران
كو سياوش؟ رستمت كو؟

تاجيك من! پرچمت كو؟… (همان)111 ،

خانم شهرزاد در شعر «شاهنامه» ،از سهراب ،تهميناه ،رساتم ،ساياوش و فردوساي ساخن
ميگويد و پريسا در شعر «بشارتي به سال اسب» از رستم ،رخش ،تهمينه ،سهراب ،دلدل ،اماام
علي ،دماوند ،فريدون ،ضحاک و كاوه ،ياد ميكند .جالب است كه پريسا همچاون موالناا -كاه
قهرمانان اساطير ملي را در كنار قهرمانهاي ملهبي مينشاند و شيرخدا را با رستم دساتان صادا
ميزند -رخش و رستم را در كنار دلدل و امام علي(ع) قارار مايدهاد و از هار دوي آنهاا در
رسيدن به روشنايي مدد ميگيرد:
… چو نشستم به پر نيليساز
و بديدم در باز
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سير آن بارة جادويي سال
و از آن ميآمد
نف

اسپ «فريدون» و «علي» و «رستم»

و از آن پيك درود
آمد ،آميخت بر موج سرود( .همان)166 ،

سليم شاه نليم شاه( ،متولد 4681م ).از تاجيكساتان ،در شاعر «مارگ فردوساي» مااجراي
مرگ و دفن فردوسي را به نظم ميكشد و از رستم ،سياوش ،كااوه ،ساهراب ،اسافنديار ،ساام،
ايران و توران ياد ميكند (همو.)811 :4838 ،

سرانجام بايد از اليق شيرعلي (متوفاي 1666م ).شاعر تواناي تاجيكساتان يااد كارد كاه در
شعر «پسر هيجدهم كاوه» ،اسطوره را وارد زندگي امروزي بشر ميكناد؛ چارا كاه در شاعر او
ضحاک هنوز زنده است .اين سمبل استبداد و ستم ،ميخواهد پسر هيجدهم كااوه را همچاون
ديگر فرزندان او طعمة مارهاي فزونخواهي خود كند؛ البته اينجا ديگر پسر ،فرزند كاوه نيست،
پسر او فرزند همة ملت است و استقامت كاوه در برابر ضحاک ،استقامتي سترگ در برابر ظلام
و استبداد .اينگونه ،شاعر توانسته است به اسطوره در جهان امروز ،زندگي و نضاور ببخشاد.
بگلريم از اينكه سخن از ضحاک و فريدون و كاوه ميتواند از دنياي نماساي شااهنامه فراتار
برود و به دنياي اساطيري مشترک هند و ايراني برسد:
آدميزاد هنوز آزرده است،
از همه جنگ و جدلهاي قديم،
آدميزاد هنوز آشفته است
از همه شورش و بلواي قديم…

او با آوردن قيد هنوز ،به رانتي ماجرا را در دنياي امروز جاري ميكند:
گرچه ضحاک بود بسته به كوه
گرچه عقل است كنون عرش فروز
عنقريب است شود طعمة مار
پسرِ هجدهم كاوه هنوز…

«هنوز» در پايان بند دوم به شكلي صريح اسطوره را وارد دنياي معاصر ميكند و آنگااه ساخن
از كاوة داسگر و چكشساز ميرود –هر چند نشانه هاي تاأثير نكومات كاارگري روسايه باه
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خوبي پيداست -كه زنده است و به كينستاني هفده پسارش ايساتاده اسات .شااعر باه دنباال
معرفي كاوه به صرانت فرياد ميزند:
كاوه يك كاوة فردوسي نيست
كاوه عصيانگر هر دوران است

و به اين ترتيب فرزندان او را هم از خانوادهاي فردي فراتر ميبارد و تاا ابنااي بشار گساترش
ميدهد:
داغ هفده پسرش چيزي نيست
داغ ابناي بشر بسيار است…

سرانجام كاوه با كوبيدن بر دهان ضحاک ،كين روزگاران را ميگيرد و جهان را شهر به شهر
به سمت صلح و صفا فرا ميخواند.
نتیجه
اسطوره با نزول به دنياي نماسه ،به يكي از راههاي نيات خاود دسات مايياباد .از آنجااكاه
اسطوره به پرسشهاي اساسي انسان از خود ،هستي و محيط اطرافش جواب مايدهاد ،در تماام
اعصار با او بوده است و خواهد بود؛ گاه به شكل روايتهاي اسطورهاي ،گاه در لباس آياين و در
بدنة نماسه و زماني هم در تالش بشر براي رهاا شادن از جغرافيااي معماول زماين و زماان
مسلط تاريخ.
با نگاهي گلرا به نمونه هايي كه ذكر شد ،از نضور مفاهيم و مضامين اساطيري و نماساي
در شعر كشور خود ميتوان سخن گفت .همين اشتراک ،مبين زمينة فرهنگيِ واند ،خويشااوند
و مشترکِ گلشته است كه ريشههااي شااعران ورارود و اياران زماين ،از آن آب مايخاورد و
نيات و غناي فرهنگي ميگيرد.
پینوشتها
 .4دربارة اسطورههاي ايراني ،به ويژه اسطوره هاي آفرينش ر.ک :عفيفي ،رنيم؛ اساطير و فرهنگ ايران؛
بخش آفرينش .نيز براي آگاهي بيشتر از معناي سيمرغ ،عنقا و هما به ديدار با سيمرغ تقي پورنامداريان
نگاه كنيد.
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« .1و اذ قال ربك للمالئكه اني جاعل فياالرض خليفه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الادماء
و نحن نسبح بحمدک و نقدس لك قال اني اعلم ما التعلمون ».به ياد آر آن گاه كه پروردگار فرشاتگان
را فرمود من در زمين خليفه خواهم گماشت ،گفتند پروردگارا آيا كساني خواهي گماشت كه در زماين
فساد كنند و خونها ريزند و نال آنكه ما خود تو را تسبيح و تقدي

ميكنيم .خداوند فرمود :من چيزي

از اسرار خلقت بشري ميدانم كه شما نميدانيد (بقاره .)86ايان آياه در نظار مفساران بار خلقتاي در
دورههايي ماقبل دورة ناضر داللت ميكند.
 .1ر .ک :الياده ،ميرچا؛ رساله در تاريخ اديان ،فصل هفتم.
3. Levy Bruhl
 .1با رجوع به مقالة سيمرغ و جبرئيل پورنامداريان ،معاني جانبي البرز -كه نماد اتصال زمين و آسامان
است و گاهي از آن با نام كوه قاف ياد شده است -روشن ميشود.
 .1زنان شما كشتزار شمايند ،پ

براي كشت بدانها نزديك شويد ،هر گاه مباشرت آنان خواهيد (بقاره

.)118
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ژرفساخت اسطورهای داستان بیژن و منیژه
در شاهنامة فردوسی
دکتر حسین بیات



مقدمه
در داستانهاى شاهنامه ،گلشته از رويدادهاى واقعنما و منطقى به رويدادهايى برمىخاوريم كاه
جنبة متافيزيكى و فراواقعى بر آنها ناكم است .اين وقايع كه در آنها عوامل ناشاناختهاى چاون
خدايان ،اهريمنان ،سپهر ،ستارگان ،سرنوشت و موجودات مابعدطبيعى كنتارل رخادادها را باه
دست مىگيرند يا نداقل بر آنها تأثير مىنهند ،همگى از پيوستگى اين اثار نماساى باا قلمارو
اساطير باستانى سرچشمه گرفتهاند .خصلت عمومى اين رويدادها ،فقدان قانونمنادى طبيعاى و
جبر ناشناختة ناكم بر آنهاست.
اسطورهها شالودة بسيارى از داستانهاى شاهنامه را تشكيل دادهاند .كليت شاهنامه بر محاور
نبرد هميشگى خير و شر شكل گرفته است كه اين خود از نگرشى اسطورهاى مايه مىگيارد .از
سوى ديگر در شاهنامه ،ستيز بىامان انسان و سرنوشت كه در كهنتارين شاكلهاى اسااطير باه
شكل ستيز انسان با خدايان ديده مىشود ،به تفسير درآمده است« .در نماسة ملى ما سرنوشت،
مثال يا ايدة مشترک مصاديق گوناگون خدايان است و اگر در نظر بگيريم كه تقدير در شااهنامه
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم
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بيشتر اوقات ،تقديرى سپهرى و كيهانى است ،نزديكى محتوايى سرنوشت و خادايان را بيشاتر
درک خواهيم كارد .انساان در شااهنامه در ساتيز باا ساتارگان اسات و ساتارگان در نقيقات،
دگرديسى خداياناند( ».سرّامى)11 -11 :4813 ،

اسطورهها در عين سادگي ظاهري ،پديادههاايى پيچياده و هازارتاو هساتند .هار اساطوره
مجموعهاى از رمزهاى درهم تنيده است و چهرهها و رويدادها در آن نماديناند .روند اساتحالة
اسطورهها چنان به پيچيدگي و گستردگى انجام شده اسات كاه شاكافتن چاارچوب و پوساتة
بيرونى آنها و راه بردن به ژرفايشان اغلب ناممكن است .زبان اسطورهها هم زبانى رازآلود است
كه در آن هر نماد و نشانه ،گاه گسترهاى وسيع از تاريخ و فرهنگ را در خود فرو فشرده است؛
چنين است كه تحليل و گزارش قطعى اساطير ممكن نيست.
«تفسير يكجانبه از اسطوره و تحليل آن به يك چيز يا ياك اصال و ياك واقعاة معاين و
واند ،در واقع جايگزين كردن آگاهانة گرايش از پيش پرداختة ذهن خود يا يكى از ارزشاهاى
پليرفتهشدة زمانه خود ،به جاى پيام و معناى دستنيافتنى اساطوره اسات( ».ساركاراتى:1182 ،
)412

در اين نوشتار سعى بر اين است كه عناصر و انديشههاى بازماناده از اسااطير ايراناى را در
داستان بيژن و منيژه بررسى كنيم .اين داستان نماسى كه در دوران پهلوانى شاهنامه جاى دارد،
مستقل ترين داستان عشقى شااهنامه نياز هسات كاه در آن ،مهار و كاين و بازم و رزم در هام
آميختهاند و به اعجاز قدرت سخنپردازى استاد طوس ،يكى از زيباترين داستانهاى شااهنامه را
شكل دادهاند .در اين صفحات ،بىآنكه بخواهيم در داستان مورد بحث ،ژرفنااى اساطورههاا را
دريابيم ،فقط به گزارش جلوههاى اسطوره در داستان ،ارتباط آنها با هم و نيز بازنمودن شاالودة
اساطيرى آنچه در روساختى منطقى جلوهگر شده است ،مىپردازيم.
داستان بيژن و منيژه از ابعاد مختلفى چون ساختار داستان ،شخصيتهاى اسطورهاى ،باورهاى
كهن ،عناصر نمادين و غيره جنبههاى اساطيرى دارد .بررسى اين ابعاد و پيوند دادن آنها باا هام
در همان سطح زيرساختى نشان مىدهد كه چارچوب اصلي اين روايات بار مبنااى اسااطير و
باورهاى كهن شكل گرفته است.

ژرفساخت اسطورهاي داستان بيژن و منيژه363 ...

ساختار ظاهری داستان
در ميانة سالهاى پادشااهى كيخسارو ،شااه آرماانى شااهنامه ،و در دوران كاينخاواهى وى از
افراسياب ،داستان بيژن و منيژه شكل مىگيرد .بيژن به فرمان كيخسرو به هماراه گارگين مايالد
براي دفع نملة گرازان به سوي كشتزارهاي ارمانيان در مرز اياران و تاوران مايرود .در بيشاة
گرازان ،گرگين از رشك زر و گوهرى كه خسرو به بيژن بخشيده اسات ،از ياارى او سار بااز
مىزند .بيژن به تنهايى بر گرازان نمله مىبرد و در نباردى ساخت ،آناان را از مياان ماىبارد.
گرگين كه مىداند تن زدن او از يارى بيژن ،برايش بدنامى به بار خواهاد آورد ،پا

از مسات

شدن بيژن او را به رفتن به خلوتگاه منيژه و دختران تورانى در مرغازاران تاوران برماىانگيازد.
بيژن فريب مىخورد و خود را به جشنگاه منيژه مىرساند .بيژن و منيژه به يكديگر دل ميبازند
و با واسطه شدن داية منيژه چندين روز در كنار هم به شادخوارى مشغول مىشاوند .منياژه باا
بيهوش كردن بيژن او را در عمارى خود پنهان ميكند و به كاخ ماىبارد .افراساياب از نضاور
بيژن آگاه مىشود و به برادرش ،گرسيوز ،فرمان مىدهد او را بر دار كند .پياران ويساه ،پهلاوان
خردمند تورانى ،افراسياب را قانع مىكند كه از كشتن بيژن خوددارى ورزد و به زنادانى كاردن
او بسنده كند .بيژن را در چاه گرگساران زندانى مىكنند و سنگ اكوان ديو را به نيروى پيالن بر
سر چاه مىنهند .منيژه نيز از قصر رانده ميشود و روزها با دريوزگى لقمه نانى براى بيژن گارد
ميآورد و به او ميرساند .در ايران دروغهاى گرگين دربارة رويارويى بيژن با ديو ساپيد راه باه
جايى نمىبرد و كيخسرو او را به گناه خيانت به زندان مىافكند .جستوجوهاى فاراوان باراى
يافتن بيژن ناكام مىماند .سرانجام در ماه فررودين كيخسرو جام جهانبين بر كاف ماىگيارد و
بيژن را در چاه گرگساران مىبيند .رستم با سپاهى گران به سوى توران رهسپار مىشاود .ساپاه
در كنار مرز توران درنگ مىكند و رستم و هفت گرد در لباس بازرگانان قدم در خااک تاوران
مىنهند .منيژه از آمدن ايرانيان آگاه مىشود و نزد آنان مىشاتابد .شابهنگاام ،رساتم و هفات
پهلوان ايرانى به راهنمايى آتشى كه منيژه برافروخته است ،بر سار چااه بياژن ماىآيناد .جهاان
پهلوان سنگ را از سر چاه برمىدارد و در بيشة چين مىافكند .بيژن پ

از رهايي ،به پاايمردي

رستم از گناه گرگين ميگلرد .ايرانيان به كاخ افراسياب شبيخون مىزنناد .افراساياب از مقابال
رستم مىگريزد و پهلوانان ايران ،فرش و ديباى او را تاراج مىكنناد و باه ساوى مارز اياران و
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توران روانه مىشوند .افراسياب با سپاهى انبوه به سوى ايران نركت مىكند .جنگ باا پياروزى
ايرانيان ،شكست سپاه توران و گريختن افراسياب به فرجام مىرسد .رستم باا غناايم بسايار باه
ايران باز مىگردد و پ
در شاهنامه ،پ

از رساندن بيژن و منيژه به پايتخت ،راهى سيستان مىشود.
از داستان بيژن و منيژه ،فقط يك بار به وقايع آن اشاره مىشاود .در آغااز

جنگهاى دوازده رخ كه بالفاصله پ

از ماجراى بيژن و منيژه رخ مىدهاد ،افراساياب ،هنگاام

رايزنى با بزرگان تورانى ،شبيخون رستم را به كاخ خود به ياد آنها مىآورد تا آنان را به نبرد باا
ايرانيان تحريك كند .با آنكه تنها ارتباط داستان بيژن و منيژه باا بخشاهاى بعاد ،هماين ساخن
افراسياب است ،ويژگيهاى اين داستان چنان است كاه باه رانتاى ماىتواناد در ايان بخاش از
شاهنامه گنجانده شود .تمامى وقايع و درگيريهايى كه در داستان رخ ماىدهاد ،در پاياان هايچ
تغييرى در موقعيت ايران و توران ايجاد نمىكند و در آخر داستان ،اوضاع به اعتادال اولياه بااز
مىگردد .رستم كه در اوايل داستان از سيستان به ايران و از آنجا به توران رفته بود ،به سيساتان
باز مىگردد .افراسياب و تورانيان هر چند از سپاه ايران شكست مىخورناد و ناچاار باه گرياز
مىشوند ،هيچ شخصيت شناخته شده و معروفى كشته نمىشود كه خواننده در بخشهاى ديگار
جاى خالى او را ن

كند .گرگين نيز كه به گناه خيانت به بيژن زندانى شده است ،به پايمردى

رستم آزاد مىشود تا آرامش ابتدايى و موقعيت پيشين ايران و توران در مقابل هام ،باه نالات
پيش از داستان باز گردد .تنها تغييرى كه تمام اين وقاايع در وضاع ايرانياان و تورانياان ايجااد
مىكند ،همسرى منيژه با بيژن و پيوستن او از سرزمين توران به ايران است؛ اما در اين مورد نيز
مىبينيم كه از اين پ

در شاهنامه ديگر هيچ گاه نامى از او برده نمىشود .گويى ماجراى بياژن

و منيژه و تمام نوادک آن از ياد شخصيتهاى شاهنامه و فردوسى رفته است .البته اينهاا هماه از
آن روست كه فردوسى داستان بيژن و منيژه را به صورت جداگانه و قبل از سرودن شاهنامه باه
نظم آورده و بعدها آن را با تغييراتي اندک در جايگاه فعلى قرار داده است.
قصههاى جشنگاه
در شاهنامه ،چندين داستان از جمله بياژن و منياژه ،ساياوش و فارنگي  ،كااووس و ساودابه،
رستم و تهمينه و غيره همگى روايتهايى تغيير شكل يافتاه و گااه نااقص از بااورى كهان را در
خود دارند كه در آن ،انسان اساطيرى در آرزوى يافتن فرزندى اسات كاه بتواناد آن را قرباانى
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كند .در ژرفساخت اين داستانها كه برخي از محققان ،آنها را «قصههااى جشانگاه» ناميادهاناد
(بهار ،)68 :4811،دريافت پيامى غيبى يا فريبنده ،مرد را به جشنگاه يا وعدهگاه ديدار با الهاه ياا
تجسّد وى در قالب زنان پريرو و كاهنههاى الهه مىخواند ،سپ

نوعى ازدواج مقدّس صورت

مىگيرد و آنگاه زن ،انتماالً با فرزندى در زهدان خود از مارد جادا ماىشاود .ايان زن نمااد
بغبانويى با صفات زايندگى و آفرينندگى است كه در هيئت مادر -خدا با ماردان خااكى عشاق
مىبازد و از آنان فرزند مىيابد؛ آن گاه در چهرة ديگر خود با هيئتى سابع و درناده پديادار ،و
خواهان قربانى ميشود (مزداپور.)12-11 :4816 ،
در تمامى اين داستانها ،داستانماية اغوا -عشق -زن مطرح است؛ امّا گااه در برخاى از آنهاا
اين ژرفساخت استحاله شده و به اشكال ديگرى درآمده است (همان.)11 ،

در داستان بيژن و منيژه جلوههاى تغيير يافتة اين اسطوره به وضوح نماياناناد .اغاواگرى و
خدعة گرگين كه در اين داستان نقش همان نيروى غيبى يا فريبنده را دارد (و در داستان رساتم
و تهمينه به شكل ربوده شدن رخش ظاهر مىشود) ،بيژن را به جشنگاه دختران تورانى و منياژه
كه نمادى از الهة آفرينندگى است -ماىكشااند .همانناد ژرفسااخت اساطوره ،نخسات زنخواستار پيوند با مرد مىشود و از آن پا  ،عشاقبازى دو دلاداده -كاه هماان ازدواج مقادس
است -صورت مىگيرد .در اين داستان هم مانند بسيارى ديگر از روايات اين اساطوره ،مسائلة
زايش در كار نيست و عناصر ديگرى هم به شكل تغييريافته ظاهر مىشوند .فريبنادگى نياروى
غيبى و كشاندن مرد به جشنگاه به وسيلة اين نيرو ،جاى خاود را در اصال داساتان باه خدعاة
گرگين داده است و خود به داستانِ دروغينِ برساختة بيژن تبديل شاده اسات كاه در آن ،بياژن
نضور خود را در كنار منيژه نتيجة افسونگرى پرى مىداند .از آن سو ،جلوة بُعدِ درنادة ماادر-
خدا ،در چهرة افراسياب ،پدر منيژه ،نمودار شده است كه قصاد بار دار كاردن بياژن را دارد و
سرانجام هم او را زندانى مىكند.
افسانههاى دموزى

3

آيين ايشتر و تموز -كه يكى از روايات اسطورة سومرى دموزى است -ساختارى چون ساختار
داستان بيژن و منيژه دارد .ايشتر ،الهة بابلى آشورى و الهاة عشاق ،باه تماوز ،خاداى برداشات
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محصول ،دل مىبازد؛ ولى چون تموز به عشق او پاسخ نمىدهد ،در اثار خشام ايشاتر گرفتاار
تباهى مىشود و پ

از مرگ به جهان مردگان در زير زمين مىرود .از آن پ

ايشاتر باه زارى

مىنشيند و براى بازيافتن تموز به زير زمين مىرود و او را ديگار باار باه جهاان بااز ماىآورد
(هنرى هوک 83-18 ،و .)18-16
اين اسطوره كه نمادى از مرگ هر سالة گياه و باز روييدن آن است ،به گوناههااى سايبل و
اتي  1در فريجيه و يونان ،ايشتر و تموز در بابل ،ادوني  8در فينيقياه ،ايازي

و ازياري  1در

مصر و غيره ديده مىشود .دكتر مهرداد بهار معتقد است كاه هماين داساتان ،اصال اساطورهاى
داستان بيژن و منيژه است (بهار :4811 ،پنجاه و يك).

شباهتهاى اسطورة ايشتر و تموز به داستان بيژن و منياژه چشامگير اسات .در تطبياق ايان
داستانها با هم ،منيژه نقش الهة عشق را بر عهده دارد .نبارد بياژن باا گرازاناى كاه كشاتزارهاى
ارمانيان را نابود مىكنند و رهانيدن محصاول آناان از آفات ،او را باه چهارة خاداى برداشات
محصول بسيار نزديك مىكند .اين نكته كه ايشتر به تموز دل مىبازد ،مىتواناد پيشاقدم شادن
منيژه در ابراز عشق و ناگهانى بودن اين عشق را تا ندودى توجياه كناد .تماوز در اثار خشام
ايشتر و به دليل پاسخ ندادن به عشق او به دنياى زيرين مىرود .در داستان مورد بحاث ماا هار
چند اين خشم ،جاى خود را به خشم پدر منيژه داده است ،شايد بيهوش كردن بياژن ،جلاوهاى
كمرنگ از همين ژرفساخت باشد .دنياى زيرين در اين روايت به شكل چاه نمودار ماىشاود.
زارى و شيون منيژه و ساكن شدن او در كنار چاه بيژن ،يادآور زاريهاى الهة عشق و رفتن او باه
جهان زيرين است .در پايان ،ايشتر ،تموز را به جهان باز مىآورد و در داستان بيژن و منيژه هام
هر چند اين كار به وسيلة رستم انجام مىشود ،منيژه در اين ميان نقشى اساسى دارد.
در روايت فينيقى همين اسطوره ،آدوني  ،خداى كشت و زرع ،در ناال شاكار از ساوى
الهة عشق فراخوانده مىشود .در اين روايت الهة عشق كه مادر آدوناي

اسات ،عاشاق فرزناد

زيباى خود مىشود و از بيم آنكه در شكار كشته شاود ،او را باه خاويش فارا ماىخواناد؛ امّاا
آدوني

خواست او را به جاى نمىآورد و در شكار كشته مىشاود (هنارى هاوک .)81-16 ،در

داستان بيژن و منيژه هم در اولين سخنانى كه ميان دو دلداده رد و بدل مىشود ،منيژه بيژن را از
اينكه به تنهايى به شكار گرازان آمده و «روى و باال و بارز» خاود را رنجاناده اسات -البتاه باا
كلماتى مهرآميز -سرزنش مىكند.
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بدينسان اين داستان هم در ميان اساطيرى جاى مىگيرد كه بر ساختار تقليد نمادين مارگ
خداى نباتى و زنده شدن دوبارة او بنيان نهاده شدهاند .اين اسطورهها كاه زيرسااخت ژرفتار
آنها شهادت و باززايى انسان -خدا ست ،همان اسااطير سياوشاى شااهنامه هساتند كاه بخاش
عمدهاى از اين نماسه را باه خاود اختصااص دادهاناد (درباارة اسااطير سياوشاى شااهنامه ر.ک:
مزداپور.)23-18 ،4816 ،

دربارة اينكه چگونه ساختار اين اسطوره به نماسة ملّى ما راه يافته است ،دكتر مهرداد بهاار
معتقد است كه در ايران طى اسطورهزدايى عظيمى كه هنگام ظهور زرتشت و پيوساتن ايرانياان
به يگانهپرستى رخ داده است ،بسيارى از اساطير كهان باه نماساههاا و تراژديهااى شااهان و
پهلوانان ما وارد شدهاند و اسطورة آسياى غربى ايزد شهيد شونده نيز در قالب داستان سوگآور
سياوش و بازگشت كيخسرو و داستانهاى مشابه ظاهر شده است (بهار.)424-426 :4821 ،

از سوى ديگر در زمان اشكانيان بسايارى از ايزدباانوان ساومرى و مااوراءالنهرى از جملاه
ايشتر در ايران ستوده مىشدهاند و اين نكته نيز  -كه نشان از شناخته بودن افسانههاى دماوزى
در ايران دارد -انتمال گرفتن ساختار اين اساطير و منطبق كردن آن بر رواياات ملّاى را بيشاتر
مىكند (همان.)468 ،

رؤیاى عشق
جلوهاى ديگر از باورهاى كهن اساطيرى در داستان بيژن و منيژه زمانى نمود مىياباد كاه بياژن
پ

از گرفتار شدن به دست افراسياب ،براى فريفتن او داستانى از خود مىسازد:
از ايااران بااه جنااگ گااراز آماادم

بااادين جشااان تاااوران فاااراز آمااادم

ز بهاار يكااى باااز گاام بااوده را

براناااااااااداختم مهرباااااااااان دوده را

به زير يكي سرو رفاتم باه خاواب

كاااه تاااا ساااايه دارد مااارا ز آفتااااب

پاااري دربياماااد بگساااترد پااار

ماااارا اناااادر آورد خفتااااه بااااه باااار

از اسبم جدا كرد و شاد تاا باه راه

كااه آمااد همااي لشااكر و دخاات شاااه
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سااواران پراگنااده باار گاارد دشاات

چه مايه عماري به من برگلشات

يكااي چتاار هناادي برآمااد ز دور

زهاار سااو گرفتااه سااواران تااور

يكااي كاارده از عااود مهاادي ميااان

كشااايده بااارو چاااادر پرنياااان

باادو اناادرون خفتااه باات پيكااري

نهاااده بااه بااالين باارش افسااري

پري يك به يك ز اهرمن كارد يااد

ميااان سااواران درآمااد چااو باااد

ماارا ناگهااان در عماااري نشاااند

بر آن خوب چهره فسوني بخواند

كه تا انادر اياوان نياماد ز خاواب

نجنبيد و من چشم كارده پارآب

گناااهي ماارا اناادرين بااوده نيساات

منيااژه باادين كااار آلااوده نيساات

پري بيگماان بخات برگشاته باود

كه بر من هماي جاادوي آزماود
(شاهنامه)12-11 1 ،

صورتى كهن از چنين رؤيايى را در هزار و يك شب در داستان ملك شاهرمان و فرزنادش
قمرالزمان مىيابيم كه در آن ،موجوداتى پريوار دو جوان را در خواب از جاايى دور نازد هام
مىبرند و آنها را بيدار مىكنند .آنان يكديگر را مىبينند و عاشق هام ماىشاوند ،ساپ

هماان

موجودات آنها را به خوابگاه خود برمىگردانند .عشقى كه باه واساطة چناين نيروهاايى پدياد
مىآيد ،ديوانهوار و مقاومتناپلير است و دقيقاً همچون عشقانگيزى پارى در داساتان بياژن و
منيژه است (هزار و يك شب.)141-421 :4882 ،

شكل ديگرى از همين باور اسطورهاى در شااهنامه در داساتان كتاايون و گشتاساب آماده
است .در اين داستان ،رؤيايى باعث مىشود كه كتايون ،همسر آيندة خود را -كه ماردى بيگاناه
است -در خواب ببيند و عاشق او شود و سرانجام هم او را به همسارى برگزيناد (شااهنامه1 ،

 .)18 -14اين ساختار اسطورهاى كه آن را «رؤياى عشق» ناميادهاناد ،باه شاكلهاى مختلاف در
افسانهها بر جاى مانده است و با اساطير سياوشى پيوندى نزديك دارد (مزداپور.)26-16 :4816 ،

کیخسرو ،جام گیتىنما و روان نیاکان
داستان بيژن و منيژه در ادب فارسى اولين جايگاهى است كه جام معروف گيتاىنماا در آن باه
كار گرفته مىشود و فردوسى است كه به اين جام ،جااودانگى ادباى بخشايده اسات .مناساك
خاصى كه جام جهاننما در آن به كار گرفته مىشود ،از باورهاى كهنى سرچشمه ماىگيارد كاه
بدانها اشاره خواهيم كرد.
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كيخسرو وقتى همة تالشها را براى يافتن بيژن بىثمر ماىبيناد ،در «مااه فاروردين» لباساى
سپيد بر تن مىكند و در پيشگاه كردگار به مناجات مىايستد .بر «نياكان» خويش آفرين مىكند،
سپ

بر تخت مىنشيند و «جام نبيد» (جام گيتىنماا) را در دسات ماىگيارد .در آن ،زماان و

مكان و تمامى بودنيها را به نظاره مىنشيند و سارانجام بياژن را در چااهى در سارزمين تاوران
مىبيند:
بماااان تاااا بياياااد ماااه فااارودين

كااه بفااروزد اناادر جهااان هااور دياان

بدانگااه كااه باار گاال نشاااندت باااد

چو بر سار هماي گال فشااندت بااد

زماااين چاااادر سااابز در پوشااادا

هاااوا بااار گاااالن زار بخروشااادا

به هار ساو شاود پااک فرماان ماا

پرساااتش كاااه فرماااود يااازدان ماااا

بخااواهم ماان آن جااام گيتااينماااي

شااوم پاايش ياازدان بباشاام بااه پاااي

كجااا هفاات كشااور باادو اناادرا

ببيااانم بااار و باااوم هااار كشاااورا

كاانم آفاارين باار نياكااان خااويش

گزيااده جهاناادار و پاكااان خااويش

بگااويم تاارا هركجااا بيااژن اساات

به جام اندرون اين مرا روشن است...

بياماااد بپوشااايد روماااي قبااااي

باادان تااا بااود پاايش ياازدان بپاااي

خروشااايد پااايش جهاااان آفااارين

بااه خورشاايد باار چنااد باار آفاارين

ز فريادرس زور و فريااد خواسات

از آهااارمن بااادكنش داد خواسااات

خرامااان از آنجااا بيامااد بااه گاااه

بااه ساار باار نهاااد آن خجسااته كاااله

يكااي جااام باار كااف نهاااده نبيااد

باادو اناادرون هفاات كشااور پديااد

زماااان و نشاااان ساااپهر بلناااد

همه كرده پيادا چاه و چاون و چناد

ز ماااهي بااه جااام اناادرون تااا بااره

نگارياااده پيكااار هماااه يكساااره

چو كيوان و بهرام و ناهياد و شاير

چو خورشيد و تير از بار و مااه زيار

هماااه باااودنيهاااا بااادو انااادرا

بدياااادي جهاناااادار افسااااونگرا

جاام بنهااد پايش

بدياااد انااادر او بودنيهاااا ز پااايش

به هر هفات كشاور هماي بنگرياد

ز بيااژن بااه جااايي نشاااني نديااد

سااوي كشااور گرگساااران رساايد

بااه فرمااان ياازدان ماار او را بديااد

نگه كرد و پا

بااه چاااهي ببسااته بااه بنااد گااران

ز سختي همي مرگ جست اندر آن
(شاهنامه)18-11 1 ،
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در جريان استفاده از اين جام نمادين ،پيوندى ميان جام ،كيخسرو ،ماه فروردين و نيايش بر
نياكان ديده مىشود كه الزم است ارتباط آنها با هم در باورهاى اساطيرى كهن ،باز نموده شود.
فروردين ،ماه آغازين سال و به معناى «دين فروهرها» است .فروهرها  -كه فروردين يشت
در ستايش آنان سروده شده است -مينوهاى برگزيده و ارواح نياكان اقوام ايراناى باودهاناد .بار
اساس اسطورة خلقت در آيين زرتشتى در هر سال در پى هر آفرينشى ،جشنى برپا ماىشاود و
از آنجا كه شش آفرينش وجود دارد ،شش جشن نيز در طى سال برگزار مىشاود كاه باه آنهاا
گهنبار مىگويند .هر يك از اين گهنبارها نام خاصى دارند و آخرين آنها كه در سيصد و شصت
و پنجمين روز سال برگزار مىشود ،گهنبار «هَمَسپَثْمدَم» ناميده مىشاود و وياژة فروهرهاسات
(اوشيدرى .)186 :4824 ،طبق اساطير زرتشتى ،ايان فروهرهاا در آغااز بهاار باه هنگاام گهنباار
همسپثمدم از نزد خداوند به سوى جايگاه قبلى خود در زمين باز مىگردند و ده شب پياپى در
انتظار ستايش ديگران به سر مىبرند (بهار.)424 :4821 ،

ايرانيان بر اين گمان بودهاند كه روان نياكاان ماىتوانناد در زنادگى زنادگان و سرنوشات
فرزندان و نوادگان خود مؤثر افتند و به آنان كه دوست دارد يارى رسانند و از دشمنان خاويش
كين جويند .به همين دليال اسات كاه در مياان بيشاتر قبايال بادوى باه آياين نياايش نياكاان
برمىخوريم؛ آيينى كه هدف آن انگيختن مهر و دور كردن قهر ارواح نياكان بوده اسات (هماو،
 :4811بيست و نه).

با توجه به آنكه فقط پرهيزكاران و دالوران فروهر دارند ،در اساطير زرتشتى نقشهاى مهمى
چون يارى بخشيدن به هرمز در نگهدارى جهاان ماادى و پياروزى بار اهاريمن ،پدياد آوردن
فرزند ،يارى رساندن در امر زايش ،فرا آوردن فراخى نعمت ،نمايت از جنگاوران پرهيزكاار و
دفاع از خانه و خانواده و سرزمين خويش براى فروهرها قائل شدهاند (همان ،سى و دو).
عالوه بر ارواح نياكان ،كيخسرو نيز در مقام شخصيتى اسطورهاى با فروردين پيوند دارد .او
در ششمين روز از ماه فروردين -كه نوروز بزرگ است -زاده مىشود و نيز در هماين روز باه
گرزمان و بهشت برين صعود مىكند .هنوز هم در سنت زنده و شافاهى زرتشاتى ،جشان روز
ششم فروردين را «جشن شاه كيخسرو» ماىنامناد (مزداپاور)416-413 :4816 ،؛ جشانى كاه در
شاهنامة فردوسى هم به همين نام وصف شده است:
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شاابي قيرگااون ماااه پنهااان شااده

به خواب اندرون مارغ و دام و دده

چنان ديد ساالر پياران باه خاواب

كااه شاامعي برافروختااي ز آفتاااب

سياوش بر شمع ،تيغاي باه دسات

بااه آواز گفتااي نشااايد نشساات

كزين خواب نوشين سار آزاد كان

ز فرجااام گيتااي يكااي ياااد كاان

كه روز نوآيين و جشني ناو اسات

شااب زادن شاااه كيخساارو اساات
(شاهنامه)413 8 ،

كيخسرو براى استفاده از جام جهاننما از ارواح نياكان خود يارى گرفته است .صافاتى كاه
براى جام جهاننما ذكر مىشود ،همان است كه در سنت اسطورهاى ستارهشناسى هم باراى راه
بردن به نادانستهها در كار بوده است؛ امّا در اينجا جام نبيد است كه كيخسرو در آن وقايع گيتى
را مىبيند .انتماالً وجود نبيد در جام ،با قرباانى ياا ايثاار آييناى كاه در عهادهاى كهان باراى
دلجااويى از خاادايان بااه جاااى مااىآوردهانااد ،ارتباااط دارد و هاادف آن هاام جلااب پشااتيبانى
فروهرهاست« .نبيد جام گيتينما نوشيده نمىشده است ،بلكاه آن را باراى پااس داشاتن ارواح
گلشتگان به زمين مىريختهاند .اين مى ،خاصيت نمادين و سمبليك داشته و رمزى از آگاهى و
خبر يافتن از نادانستهها بوده است( ».عباديان)411 :4816 ،

دربارة ماهيت جام جهاننما نظرات ديگرى نيز ابراز شده است .كوياجى معتقاد اسات كاه
اين جام ،نماد و جلوهاى از فرّ كيانى يا نيروى رابط جهان انسان و خدايان است و مُهارهاى كاه
كيخسرو بر بازوى خود دارد و آن را براى درمان گستهم باه كاار ماىگيارد (شااهنامه-188 1 ،

 ،)181شكل ديگرى از نمودافزارهاى فرّ كيانى است .كوياجى با بررساى اشاكال مختلاف ايان
شىء نمادين از جمله پياله ،نيزه ،مهره ،پرنده و غيره در روايات مختلف اساطيرى ،پيشاينة ايان
اسطوره را به آيين مهر مىرساند (كوروجى كوياجى.)62-88 :4824 ،

توتمهای گیاهى
در داستان بيژن و منيژه در بارگاه كيخسرو درختى نمادين ديده مىشود كه بر باالى تخت شااه
قرار گرفته است .جن

آن از سيم و ياقوت و زر است و درّ و گهر و ميوههاى زريان بسايارى

به آن آويخته اند .وجود اين درخت نمادين در كاخ شاه و توجه باه آن ،باا آنچاه در اصاطالح
مردمشناسى «توتم» ناميده مىشود ،پيوند دارد.
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شاااهوار

در بااااغ بگشااااد سااااالر بااااار

نشسااتنگهي بااود باا

بفرمااود تااا تاااج زرياان و تخاات

نهادنااد زياار گاال افشااان درخاات

همااه ديبااه خساارواني بااه باااغ

بگسترد و شد گلستان چون چاراغ

درختااي زدنااد از باار گاااه شاااه

كجا ساايه گساترد بار تااج و گااه

تنش سيم و شاخش ز ياقوت و زر

بر او گونهگاون خوشاه هااي گهار

عقيااق و زماارد همااه باارگ و بااار

فرو هشته از شااخ چاون گوشاوار

همااه بااار زرياان تاارنج و بهااي

مياااان تااارنج و بهااايهاااا تهاااي

بدو اندرون مشاك ساوده باه ماي

هماه پيكاارش سافته باار ساان نااي

كااه را شاااه باار گاااه بنشاااندي

باارو باااد از او مشااك بفشاااندي...

بفرمااود تااا رسااتم آم اد بااه تخاات

نشساات از باار گاااه زياار درخاات
(شاهنامه)11-11 1 ،

وجود اين درخت در بارگاه شاه و جنبة نمادين آن ،با باورهاى كهن ايراني ارتبااط دارد .در
ايران باستان همچون بسيارى از جوامع كهن ،ساتايش برخاى از پديادههااى طبيعات و ايجااد
ارتباط روانى و ذهنى با آنها ،در قالب اشكال توتمى ظاهر شده است« .توتم به گياه ،نياوان ياا
هر شىء ديگرى كه جنبة تقدس داشته و مورد انترام خاص قبيله ياا اجتمااعى باشاد ،اطاالق
مىشود و به نوعى سمبل و مظهر ناميان و پرستندگان خود است( ».شميسا)61 :4826 ،

در فرهنگ كهن ايران ،عالوه بر توتمهاى جانورى چون اساب ،سايمرغ و غياره ،توتمهااى
گياهى نيز وجود داشتهاند .بنا بر اساطير زرتشتى ،مردم جهان از بوتة «ريباس» پديد آمادهاناد و
اين خود گوياى وجود توتمى گياهى در باورهاى كهن ايرانى است:
«كيومرک اندرگلشت .زر [= تخمه كيومرک] را سپندارمل [= ايزد زماين] فاراز پاليرفت و
چهل سال اندر زمين بود .اندر پايان چهل سال ،ريباسگونه ،مشاى و مشايانه بارآورده شادند،
يكى به ديگرى پيوسته و هم باال و يگانه .ميان ايشان روان برآمد .ايشان به هم بااليى آن گوناه
بودند كه پيدا نبود كدام نر ،كدام ماده و كدام آن روان هرمزد آفريده بود .پ

(مشى و مشايانه)

از گياه پيكرى به مردم پيكرى گشتند و روان به مينويى اندر ايشان شد( ».گزيدههاى زادسپرم ،باه
نقل از :بهار)484 :4811 ،
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مهرداد بهار معتقد است كه ارتباط انسان با گياه ريباس بايد ريشهاى كهان داشاته باشاد و
اين گياه شايد به عنوان توتم ،نزد بعضى قبايل ايرانى شناخته مىشده اسات .ساپ

در آساياى

ميانه ،اين توتم در نزد ايرانيان عموميت يافته و بعدها اعتقادى كلّاى شاده اسات (بهاار:4811 ،
.)411

عالوه بر ريباس ،درختان ديگرى نيز نزد ايرانيان مقدس بودهاند؛ «درخات سارو از ديربااز
عالمت و نشانة ايران باستان بود .همچنان كه درخت بلوط نشانه ملت ژرمانى اسات .اينكاه در
قاليها ،فرشها و غيره نقش سروهاى شاخه برگشته بسيار ديده مىشود ،بقاياى همان سنت ملّاى
است .يكى از معانى آزاد و آزاده [كه براى ايرانيان به كار مىرود] سرو يا نوعى از سرو است و
صورت سرو سرافكنده از زمانهاى باستانى تا امروز در ابنيه و ظروف و جامههااى پوشايدنى و
گستردنى ايرانى و جقّه و تل تاج شاهان مثل رمز و نشان و نماينده ملّى به نظر مىآيد( ».معاين،
)11-11 :4818

طبق اساطير كهان ايراناى در مياان دريااى كيهاانى (فراخكارت) دو درخات وجاود دارد:
«درخت دربردارندة همه تخمها كه همة درختان از آن منشعب مىشوند و درخت گوكرناه 1ياا
هوم سفيد كه همة مردمان اكسير جاودانگى را هنگام بازسازى جهان از آن دريافات ماىكنناد.
اهريمن كوشيد تا اين درخت زندگىبخش را نابود كند و سوسمارى را آفريد كاه بادان نملاه
كند؛ امّا [طبق اوستا] دو ماهى كر يا ماهيهايي كه دايماً در آن دريا باه شانا ماىپردازناد ،از آن
درخت پاسدارى مى كنناد باه طاورى كاه هميشاه يكاى از آنهاا سوسامار را زيار نظار دارد».
(هينلز)86:4821،

بدين ترتيب در باورهاى كهن ايرانى درخت (يا نوع خاصى از آن) جنبة مقدّس و اهاورايى
داشته است و به آن در نظر ايرانيان ،جنبة توتمي مىداده است« .چنارهاى عظايم و بركشايده و
پرسال از ديرزمان در ايران مقدّس بودهاند ...در اعصار بسيار كهن گمان بر ايان باود كاه ارواح
مردگان پرقدرت قبيله يا خدايان يا پريها در آنها مىزيستند و اين درختها مظهار آناان بودناد...
درخت چنار در ايران باستان وجه مشتركى با شااه داشات و همچناان كاه شااه مظهار انساانى
نيروهاى بركتبخشندة آسمانى بود ،چنار كهن نيز مظهر نباتى اين نيروهاا باود( ».بهاار:4821 ،
)12-11
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پادشاهان مختلفى (چون شهرياران دوران هخامنشى و مادى) همواره درخت ،به خصاوص
درخت چنار را به عنوان مظهر سلطنت الهى خود گرامى مىداشاتهاناد« .در درباار اياران چناار
زرينى همراه تاكي زرين بود كه آنها را اغلب در اتااق خاواب شااه ماىنهادناد و چناار را باه
گوهرهاى بسيار آراسته بودند و پارسيان آن را ستايش مىكردند .هنگامى كه داريوش بزرگ در
آسياى صغير بود به او درخت چنار و تاكي زرين هديه دادناد و هنگاامى كاه خشايارشااه باه
جنگ يونان مىرفت ،در راه چنارى عظيم ديد و فرمان داد آن را به زيورهاى زريان بيارايناد و
نگهبانى آن را به سپاهيان گزيدة خود ساپرد .ظااهر ًا باه دسات آوردن درخات زريناى كاه در
خوابگاه شاه بود ،معناى به دست آوردن سلطنت را مىداد( ».همان)11-11 ،

در داستان بيژن و منيژه تقدس درخت به شكل همان درخت مقادس و نماادين در بارگااه
كيخسرو ظاهر ماىشاود و باه ظااهر ايان درخات مظهار سالطنت و سامبل نبااتى نيروهااى
بركتبخشنده است.
وَیُو ،ایزد باد
در داستان بيژن و منيژه چندين بار جلوههايى از ويو يا ايزد باد ديده مىشود .يكى از اين موارد
سخن گفتن بيژن با باد به هنگام اسارت و درخواست كمك از اوسات .عاالوه بار اينكاه ايان
بخش داستان با اسطورههاى كهن ايرانى ارتباط دارد ،جلوههااى ديگارى هام از ايان ايازد باه
صورت نمادين و استحالهشده در داستان بيژن و منيژه ديده مىشود.
در اساطير زرتشتى ،روان پديدههاى طبيعت «ميناو» خواناده ماىشاود .ميناوان در اشاكال
تكامليافتة خود به شكل ايزدان ظاهر مىشوند و انسانها به يارى جاادو ياا سارودهاى مالهبى
مىتوانند مهر آنان را برانگيزند يا از قهر آنان در امان بمانند .بدينسان اين ايزدان فقاط مظااهر
پديدههاى طبيعت نيستند و بسيارى از صفات و مشخصات ديرين خود را نفظ كاردهاناد« .در
آيين زرتشتى ،ايزدان در بسيارى از مواقع به شكل جانوران و مردم در مىآيناد( ».هماو:4811 ،
سى و سه تا سى و شش) ناهيد به شكل زنى خوشاندام ،زيبا و بلندباال بر گردونهاى باا چهاار
اسب ،ظاهر مىشود (يشتها ،آبان يشت)؛ تيشتر ،ايزد بارانساز ،گاه به شكل پسرى پانزده سااله و
گاه چون گاوى زرينشاخ و درشتاندام ديده مىشود (همان ،تيريشات) و بهرام ،شكلهايى چون
جوانى پانزده ساله ،باد ،گاو ،اسب ،گراز و غيره به خود مىگيرد (همان ،بهرام يشت).
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«ويو (واى) ،ايزد باد ،هم چناين خصوصاياتى دارد .ايان ايازد كاه يشات پاانزدهم باه او
اختصاص دارد ،با دو چهرة متفاوت و متضاد از اسرارآميزترين خدايان اساطيرى هند و ايراناى
است « .در ايران وى شخصيتى بزرگ و در عين ناال معمّاايى اسات .باراى او هام آفريادگار
(اهورامزدا) قربانى مىكند و هم اهريمن (انگره مينو) .آفريدگار بر تختى زرّين و زير ساتونهاى
زرّين كه آنها را سايبانهاي زرّين پوشانيدهاند ،براى او قربانى كارد و از او خواسات كاه بتواناد
آفريدگان اهريمن را نابود كند( ».هينلز)81:4821 ،

پيداست كه در باورهاى كهن ،اين ايزد ،مستقل از اهورامزدا و اهريمن باوده و قادرت وى
هم از آنان كمتر نبوده است .در ايران ،پرستش اين ايزد تا دوران اشكانيان و ساسانيان نيز اداماه
داشته است و او را ايزد سرنوشت مىدانستهاند كه بر زندگى و مرگ فرمان مىراناد (مساكوب،

.)461-464 :4826
در وجود «ويو» مفهوم بىطرفىاي هست كه به او چهرهاى دوگانه ماىدهاد؛ چهارهاى كاه
مىتواند هم خوب باشد و هم بد« .در دوران اوليه تصور مىكردند كه اين ايزد شخصيتى واند
است با سيمايى دوگانه :نيكوكار اسات و در عاين ناال شاوم؛ نيروياى هاراسانگياز اسات و
شخصيتى بىرنم كه با مرگ پيوستگى دارد و كسى را ياراى گريز از راه او نيست .اگار چناان
كه شايسته است ،او را خشنود كنند ،آدميان را از همة يورشها رهايى مىبخشد؛ زيرا باد از ميان
هر دو جهان ،يعنى جهان روح نيك و جهان روح بد مىگلرد .او نيكوكار است و نابود كنناده،
پيوند مىدهد و مىگسالند( ».هينلز.)81 :4821 ،

بعدها در پندارهاى جديدتر زرتشتى« ،وياو» باه دو موجاود هرمازدى و اهريمناى تقسايم
مىشود كه واى نيك يا «رام» و واى بد يا «استويهاد» نام دارند و فضاى ميان دو جهان روشانى
و تاريكى به اين دو تعلق دارد (بهار.)46 :4811 ،

بدين ترتيب ،ايزد باد -كه طبق باورهاى كهن چون ديگر ايزدها مىتواند باه شاكل انساان،
جانور يا پديدههاى طبيعت درآيد -دو چهرة مثبت و منفي دارد .با توجه باه ايان نكتاه كاه در
برخي از متون آيين زرتشتى از جمله دينكرد« ،وَيُو» ،ايزد باد ،باا كيخسارو هماراه و همنشاين
است و آدميان در مواقع خطر همواره به درگاه اين ايازد دعاا ماىكاردهاناد (هينلاز،)81:4821 ،
ممكن است سخن گفتن بيژن با باد در رويارويي با خطر مرگ و اينكه از باد مىخواهد پياام او
را نزد كيخسرو برد ،صورتى تغييريافته از همين باور كهن اسطورهاى باشد .به نظر ميرسد ايان
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ايزد در چهرة اهريمنى خود نيز در داستان مورد بحث ما ظاهر شده اسات؛ ايان باار در قالاب
گورى كه در داستان دروغين گرگين ديده مىشود و گرگين او را ديو ساپيد ماىخواناد .باراى
روشن شدن اين مطلب الزم است به داستان ديگرى از شاهنامه اشاره شاود .در داساتان اكاوان
ديو كه پيش از داستان بيژن و منيژه رخ مىدهد (شااهنامه ،)868-861 1 ،اكاوان ،جلاوة چهارة
اهريمنى «ويو» است .اين ديو ،ابتدا در صورت گورى ظاهر مىشود .گور در شاهنامه ،همچاون
گوزن در اساطير چينى و بز كوهى در افسانههاى هندى ،مظهار بااد اسات (كاوروجى كويااجى،

 .)813 :4816اين گور ،وقتى با نملة رستم روباهرو ماىشاود ،خاود را باه صاورت تنادبادى
درمىآورد؛ تندبادى چنان قدرتمند كه مىتواند پهلوان پيلتنى چون رستم را از زمين بردارد ،باه
آسمان ببرد و به دريا بيفكند (شاهنامه .)861-861 1 ،بدين ترتيب به نظر ميرساد اكاوان دياو،
همان چهرة اهريمنى «ويو» است كه در فرايند تغييرات اسطورهاي در قالب شخصايتي مساتقل
ظاهر شده است .پيداست فردوسى خود نيز در سرايش اين بخاش از رواياات ملّاى ،از چناين
ارتباطى آگاه بوده است؛ چرا كه بارها در همين داستان به باد اشاره مىكند.
در داستان بيژن و منيژه ،گرگين داستانى شبيه داستان اكوان ديو مىسازد:
نبيناد نگاار

برآمااد يكااي گااور زآن مرغاازار

كز آن خاوبتار كا

بااه كااردار گلگااون گودرزمااوي

چااو خنااگ شااباهنگ فرهااادروي

چو سيمش دو پا و چو پاوالد سُام

چو شبرنگ بيژن سر و گوش و دم

به گردن چو شير و به رفتن چو باد

تو گفتاي كاه از رخاش دارد ناژاد

باار بيااژن آمااد چااو پيلااي نژنااد

باارو اناادر افكنااد بيااژن كمنااد

فكندن هماان باود و رفاتن هماان

دوان گور و بيژن پا

انادر دماان

ز تازيااادن گاااور و گااارد ساااوار

برآماااد يكاااي دود از آن مرغااازار

بااه كااردار دريااا زمااين بردميااد

كمنااادافكن و گاااور شاااد ناپدياااد

پي اندر گرفتم هماه دشات و كاوه

كااه از تاااختن شااد ساامندم سااتوه

ز بيااژن ندياادم بااه جااايي نشااان

جز اين اسب زين از پ

ايدر كشاان...

از او بازگشااااتم چنااااين نااميااااد

كاااه گاااور ژياااان باااود دياااو ساااپيد
(شاهنامه)83-82 1 ،
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توصيفى كه در اينجا از گور مىآيد ،تقريباً همان اوصافى است كه براى گور در داستان اكوان
ديو آمده و پيداست كه فردوسى هنگام سرودن اين ابيات ،به آن داستان توجه داشته است.
نتیجه
اينكه جنبههاى اسطورهاى داستان بيژن و منيژه در ميان ساختهاى اساطيرى چه جايگاهى دارناد
و از كجا برخاستهاند ،سؤالى است كه پاسخ آن با توجه به روند پيچيادة شاكلگيارى اسااطير،
نايافتنى به نظر مىرسد .در اين مقاله برخي از شباهتهاى ساختار اسطورهاى داساتان باا اسااطير
بينالنهرين و برخي اساطير ايراني باز نموده شده است .اينكه گوناههااى متفااوت و تغييريافتاة
برخي از اساطير بينالنهرين در داستانهاى ديگرى از شاهنامه هم ديده مىشود ،نشان ميدهد كه
اين روايتها براى ايرانيان دورههاى اشكانى و ساسانى شناخته شاده باوده اسات و بادينساان،
همسانى ريشهاى داستان بيژن و منيژه با آن اساطير ،منطقى به نظر مىرسد .رواج روايات متعدد
اسطورة دموزى در ميان اقوام مختلف ،از ايران گرفتاه تاا دورتارين نقااط اروپاا و نياز تكارار
ساختار بنيادين «قصههاى جشنگاه» و جلوههاى ديگر اساطير بينالنهرين در نماسه ملّى اياران،
مركزيت برخي از اسطورههاي سومرى را در شكلگيارى بسايارى از رواياات اسااطيرى ملال
مختلف نشان مىدهد .با اين همه بايد توجه داشت كه به صرف يافتن شباهتهاى ظااهرى مياان
روايات متعدد اسطورهاى ،نبايد آنها را يكاى پنداشات .افازون بار اينهاا ،اينكاه اساطورهاى از
فرهنگى ديگر اخل شود و در روايات ملّى كشورى ،در قالب داستانهاى نماساى و اساطورهاى
شكل گيرد ،هيچ گاه از اصالت و ارزش آن در نزد ملت وامگيرنده نمىكاهد و چه بسا روايات
جديدى از اسطورهاى كهن ،غنىتر و ارزشمندتر از منبع اصلى خود باشد.
بسيارى از باورهاى كهن و بنمايههاى اسطورهاى زرتشتى نيز در داستان بياژن و منياژه باه
شكلى نمود يافتهاند .بىترديد آنچه در اين مقاله گفته شد ،از جمله ارتباط ميان جام جهاننماا،
فروردين و فروهرها ،باورهاى كهن ايزدان ،توتميسم و غيره تمامى جنبههااى اساطورهاى ايان
داستان نيست و بررسى همة اين جنبهها مجالى گساتردهتار ماىطلباد؛ امّاا در هماين بررساي
مختصر ،پيداست كه اين داستان بسيارى از باورهاى اسطورهاى قاوم ايراناى را در خاود جااى
داده است؛ ولى از آنجا كه بيان نمادين اسطورهها در اينجاا بايش از ديگار داساتانها باه ساوى
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واقعگرايى و ناكميت منطق داستانى بر رويدادها پيش رفته است ،بنمايههاى اسطورهاى اغلب
مكتوم و پنهان ماندهاند.
پینوشتها
1. Dumuzi
2. Attis & Cyble
3. Adonis
4. Esis & Osiris
5. Gokarana
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باورها و اسطورههای جنوب در آثار محمدرضا صفدری
عليرضا عروه



مقدمه
صفدري متولد  4888در خورموج بوشهر و فارغالتحصيل ادبيات نمايشاي از دانشاگاه تهاران
است .كار ادبي خود را از سال  4813با چاپ داستان در «كتاب جمعة» شاملو آغااز كارد و باا
مجموعة «سياسنبو» ( )4813به عنوان يكي از مستعدترين داستاننويسان دهة شصت مطرح شد
(ميرعابديني ،4821 ،فرهنگ داستاننويسان ايران).

ساير آثار داستاني او عبارتاند از :مجموعة داستاني «تيلة آباي» و رماان «مان ببار نيساتم
پيچيده بر باالي خود تاكم» .اينك به معرفي مختصر اين آثار ميپردازيم.
ترتيب قرار گرفتن داستانهاي «سياسانبو» ،ساير تكامال خالقيات ادباي نويسانده را نشاان
ميدهد .سه داستان «سياسنبو»« ،اكو سياه» و «علو» را ميتوان در يك دستهبندي قرار داد .آدمها،
فضا و درونماية يكساني دارند و از ديدگاه پسركي پاپتي روايت مايشاوند كاه شارح گالران
دوران كودكي را با مشاهداتش از مبارزات كارگران در هم ميآميزد .فضااي نادثاهاي داساتانها
به خوبي ساخته شده و شخصيتها چون از زنادگي واقعاي الهاام گرفتاه شادهاناد ،چهارههااي
ملموسي دارند .سه داستان «چتر و باراني»« ،كوچة كرمانشاه» و «چااقوي دساته قرماز» نياز در
دستهبندي ديگري ،خصوصيات مشترک دارند .رئاليسم خشمگينانة داستانهاي قبلي جااي خاود
را به رئاليسم كنايي و درونگرايي سوگناک و شاعرانه ميدهد (ميرعابديني.)316 8 :4821 ،
 كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي
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در داستانهاي «سنگ سياه» و «دو رهگلر» نويسنده موفق شده است انساسات شخصيتها را
بكاود و پيچيدهترين نالتهاي انساني را به نمايش بگلارد .شخصيتهاي اين دو داساتان از درون
دچار ترديد ميشوند و ريشههاي خود را در خطر نابودي ميبينند.
مجموعه داستان ديگر صفدري كه در سال  4822منتشر شد« ،تيلة آبي» ناام دارد .نويسانده
در اين مجموعه داستان با استفاده از اسطوره ،داستانهايي در فضاي بومي و وهمي خلاق كارده
است كه آميزه اي از واقعيات و باورهااي شاگفت عاماه در قالاب رئاليسام جاادويي هساتند.
شخصيتهاي اين مجموعه داستان گمشدهاي دارناد كاه باه دنباال آن مايگردناد و اتفاقااً ايان
گمشدگي چه در ياد و خاطره و چه در واقعيت يكي از موضوعات ديدگاهي نويسنده است كه
در داستانهاي او بارها تكرار شدهاند .داستانهاي «تيلة آبي» عبارت اند از« :پريون»« ،تيلاة آباي»،
«دلگريخته»« ،ديدارخانه»« ،دو بلدرچين»« ،مويه و درخت نخستين».
رمان «من ببر نيستم پيچيده بر باالي خاود تااكم» در ساال  4831منتشار شاد .رمااني كاه
بحثهاي زياي را هم از جهت زباني و هم از جهت روايي برانگيخت .اين رمان را ميتوان رمان
نشانهها دانست .رمان به معناي اخصّ كلمه اقليمي و بومي است .نويسنده روح مردم جنوب را
در اين اثر عريان ميكند و در برابر ما مينماياند .باورها و اسطورههاي مردم جنوب تمام كتاب
را انباشته است .به نظرم ويژگي برجستة كتاب صفدري عالوه بر زبان غني آن ،نضور پررناگ
نشانهها در اين كتاب است .صفدري به نحو قابل تحسيني رابطه و نسابت انساان سانتي را باا
نشانهها بيان ميكند (سليماني.)4831 ،

تالش صفدري براي نشان دادن فرهنگ بومي خود باعث ماندگاري نشانههايي ميشود كاه
ميتوانند به عنوان خردهفرهنگ ،نرفهاي گفتني زيادي داشته باشند .وي همچنين با نگاه وياژة
خود به طبيعت ،سرگشتگي انسان جديد را در مقابل فرهنگ گيجكنندة ماشيني و مراجعة او باه
مظاهري از طبيعت كه انسان را در دامان خود پروردهاند ،روايت ميكند.
براي نوشتن اين مقاله از مجموعة داستان «تيلة آبي» و رمان «من ببر نيستم پيچيده بر بااالي
خود تاكم» استفاده ،و در ارجاعات با «تيله» و «ببر» نشان داده شده است.
 .3ادبیات بومی
صاافدري نويسااندهاي بااا خصوصاايات نگااارش بااومي و منطقااهاي اساات .اگرچااه بعضااي از
داستانهايش صبغه و رنگ شهري دارند ،وفاور عناصار باومي جناوب در آثاار او نشااندهنادة
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دلبستگي او به منطقة مادرياش است .در نگاه بومي صفدري كمتار نشااني از روساتا و آباادي
ميبينيم؛ به عبارت ديگر فضاهاي روستايي كمتر ديده ميشوند؛ بنابراين اگر وي را نويساندهاي
بومي ميناميم ،به سبب استفادة او از عناصر ،پديدهها ،و بعضي واژگان بومي در متنهاي اوست.
از اين رو الزم است به تعريف ادبيات بومي و منطقهاي بپردازيم:
ادبيات روستا يا داستانهاي اقليمي به داستانهايي اطاالق مايشاود كاه درباارة محايطهاا و
فضاهاي غير شهري جامعة ايران نوشته شدهاند و نويسنده ،جامعة محدود روستا را باراي بياان
داستان خود انتخاب ميكند .جوامع روستايي بافتي مستقل و مختص به خاود دارناد و رواباط
مردم ،سلسله مراتب اجتماعي ،شغل مردم ،آرزوهاا و آماال و انگيازههاا ،باا آنچاه در جواماع
شهرنشين ديده ميشود ،تفاوت دارد (عبدالهيان .)418 :4826 ،به عبارت ديگر ،رمان ياا داساتاني
كه بر آداب و رسوم و زبان منطقة خاصي تكيه كند و تأثير عوامل محيطاي بار كاردار و رفتاار
شخصيتهاي داستان را بازگو كند ،رمان يا داستان محلي و بومي خوانده ميشود.
 .1اسطوره
اسطوره معادل واژة يوناني  Muthosبه معناي قول ،روايت و گفتار اسات .يونانياان در آغااز،
اين كلمه را به معناي بيان شفاهي به كار ميبردند؛ اما رفته رفته ميتوس به معناي پيرنگ و طرح
نمايش به كار گرفته شد .در فرهنگ يونان ميتوس در بردارندة نوعي منطاق باود كاه باه جااي
تجزية امور بيشتر به ايجاد تركيب ميان پديدهها تمايال داشات .پا

مايتاوان اساطوره را در

گستردهترين معناي آن ،گونهاي رويكرد به جهان هستي دانست كه در قالب تمثيل ،نكايات و
روايت بيان ميشود .اسطوره را ميتوان برداشات انساانهاي ساپيدهدم تااريخ از معناا و غايات
هستي به نساب آورد .با ظهور انديشة فلسفي در يونان باساتان ،اولاين دگرگاوني اساساي در
بنيان و ساختار برداشت اساطيري پديدار شد .اما با ظهور «كاوشگران طبيعت» 4رفته رفته روش
استدالل منطقي جانشين برداشتهاي استعاري گرديد .خرد يوناني يا لوگوس فلسافي در اواساط
سدههاي هشتم و هفتم پيش از ميالد و در بستر رويكرد اساطيري تولاد يافات .در نتيجاة ايان
امر ،انديشه از قلمرو اسطوره جدا شد و فراسوي آن گام نهاد.
هراكليوتوس ،يكي از كاوشگران طبيعت ،در پي آن بود كه تعبيري عقلي از عاالم و آدم باه
دست دهد و از جهان و سازكار آن تعبيري غير از برداشتهاي اساطيري بنماياناد .هراكليوتاوس
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در نوشتههايش ميان معرفت انساني و علم الهي تميز قائال شاده اسات .باه اعتقااد او معرفات
انساني تركيبي است از عقل متعارف روزمره و مفاهيم انتزاعي (از قبيل سردي و گرمي ،مرگ و
زندگي ،وندت و كثرت و غيره) .علم الهي متضمن اصلي است بسيار غامض و غير قابل فهام
موساوم باه لوگااوس كاه مشااكل محادوديتهاي معرفات آدمااي را مرتفاع ماايساازد .در نظاار
هراكليوتوس محدوديت معرفت بشري به مثابة نوعي نابينايي است و نكمت و فرزانگي به ماا
مدد ميرساند تا نگاه خويش را كمال بخشيده ،براين محدوديتها فائق شويم .او در پاي آن باود
تا ميان علم لدني و علم ناسوتي پيوندي برقرار سازد .در نقيقت وي با طرح ايان نظار مادعي
بود كه انسان قادر است به نوزة نكمت الهي دسترسي پيدا كند .به اعتقاد او لوگاوس چيازي
نيست كه از قلمرو تجربة اينجهاني بركنار باشد .لوگوس ناوعي ساامان عقلاي را بار طبيعات
هموار ميكند و اين سامانمندي بر پاية تغيير و دگرگوني پايدار استوار اسات .در واقاع وي باا
طرح لوگوس ،رويكرد اساطيري را در معرض پرسش قرار ميدهد؛ چرا كه ميتوس يا اساطوره
طرني كلي از عالم و آدم عرضه نميدارد ،در نالي كه لوگوس روايتي منطقي است كاه هايچ
گاه از طريق اساطير ظاهر نميشود و فقط از طريق تأمّل عقلي قابل درک است.
اينك به چند نمونه از مهمترين تعريفهايي كه از اسطوره شده است ،ميپردازيم:
 .1-3رویکرد ای.بی .تایلور به اسطوره
اي .بي .تايلور 1مدعي است كه اساطير را بايد در سااية وجهاي از همزادگراياي ياا جاانگرايي
تحليل نمود .گفتني است كه در جوامع ابتدايي ،انسانها باراي تبياين نركاات خاود و طبيعات
معتقد بودند كه نيرويي در همة امور جرياان دارد و هماة تغييارات نياز محصاول هماان نيارو
هستند .آنان بر اين باور بودند كه هر چيز جان يا همزادي 8مستقل دارد و جنبش و آراماش آن
از نركت و سكون يا نضور و غياب جان 1يا همزاد آن سرچشمه ميگيرد .پ

براي آنكه بار

مظاهر طبيعت چيره شوند ،بايد جان يا همزاد اشيا و پديدهها را موافاق خاويش گردانناد .آنهاا
مدعي بودند كه اين جان يا همزاد از استقالل خاصي برخوردار اسات و نتاي در ماواردي باا
آدميان به داد و ستد و كنش و واكنش ميپردازد و از اين رهگلر ،تقدير آنها را رقم ميزناد؛ از
اين رو بايد از طريق نلر و نياز و قرباني ،آنها را ماليم و موافاق طباع خاويش ساازند .تاايلور
ميگفت« :شناخت اساطير بدون شناخت اين جان و يا همزاد امري محال است».
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اندرو النگ 1و سر جيمز فريزر 1ضمن تعميم نظرية جانگرايي تايلور ،عواملي چون جادو و
توتم را به آن افزودند .جادو نيز چون علم از قوانين خاصي تبعيّت ميكند .دو قانون مهمي كاه
النگ و فريزر به آنها اشاره كردهاند ،اصل مشابهت و اصل مجااورت اسات .بار اسااس اصال
مشابهت ما با توسل به چيزي مشابه ،مطلوب خود را به دست ميآوريم؛ مثالً اگر ظرف آباي را
كه ماهي در آن است در كنار رودخانه قرار دهيم در هماان نقطاه از رودخاناه مااهي پديادار
ميشود .اصل ديگر ،اصل مجاورت و تسرّي است؛ مثالً اگر مو يا ناخن كساي را در مجااورت
شخص ديگري قرار دهيم ،آنچه بر سر فرد نخست ميآيد ،براي شخص دوم نيز اتفّاق ميافتد.
 .1-1رویکرد ارنست کاسیرر به اسطوره
ارنست كاسيرر 2معتقد است به جاي اينكه صورتهاي اساطيري را روگرفت چيز ديگري بدانيم،
ميتوانيم در هر يك از آنها قانون تكوينشان را استخراج كنيم .از اين رو اين صورتهاي نماادين
نه محاكات واقعيت ،كه اندامهاي واقعيتاند .به نظر وي اسطوره سااية تارياك و آشافتة زباان
نيست ،بلكه تجربة اوليّه و آميخته به ابهام و تمثيل است .در واقع انسان با شناختههاي خاويش
از طريق صورتهاي اساطيري ارتباط برقرار ميكند .در مرنلة اساطيري ،ذهن ،تجرباة آدماي را
محدود ،متمركز و فشرده مينموده ،آن را ماهيتي تمثيلي ميبخشيد؛ اما تفكّار نظاري تجرباه را
تعميم داد ،بر وسعت آن افزود و آن را با ساير تجارب به طور منظّم مرتبط گرداند.
لويي استروس نيز عقيده دارد هر اسطوره چونان گفتاري است در درون نظام نمادين زباان.
همانگونه كه زبانشناس ميتواند صرف و نحو و دستور يك زبان را از طرياق تحقياق و تامّال
بشناسد ،اسطورهشناس هم بايد بتواند دستور زبان اسطوره را درک نمايد .بديهي اسات كاه در
اسطوره هم بايد ساختار را معلوم كرد هم نظام نشانهها را درک نمود.
ويليام دوتي تعريف تكمعنايي از اسطوره را به باد انتقاد گرفته ،معتقد است باياد رهياافتي
چندسانتي را در شناخت اسطوره به كار گرفت .او از اسطوره تعريفي به دست داده كاه در آن
هفده خصوصيت مطرح شده است.
شبكة درهمپيچيدة اساطير كه از نظر فرهنگي واجد اهميّت مايباشاد ،داراي صاور خياالي
گوناگون ،قصهها و نكايات استعاري و نمادين متعدد است و تصويرهاي تجسامي متناوّعي را
به كار ميگيرد تا باورهاي عاطفي و انبازي آدميان را ميسر سازد .اين اساطير مشتمل اسات بار
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روايات آفرينش و پيدايش عالم و آدم .از اين رو جنبههايي از عالم واقعيت و تجربه را مجسام
ميكند و نقش و منزلت آدميان را در اين عالم معلوم ميدارد .اسطورهها باه طاور كلّاي ممكان
است ارزشهاي سياسي ،اخالقي و فرهنگي را متبلور ساخته ،در ساية نظامي از تأويلها ،تجاارب
فردي را در چارچوبي كلي تبلور دهند كه در پارهاي موارد مداخلة نيروهاي مينوي و فراطبيعي،
بعضي از نظامهاي فرهنگي و طبيعي را مجسّم ميسازد .اسطورههاا ممكان اسات در مراسام و
مناسك و نمايشهايي خاص اجرا شوند .به طاور كلاي اساطورههاا در پاارهاي ماوارد ،ماواد و
مصالحي را براي بسط و تفصيل رويدادها و تجارب فراهم ميآورند كه البته همين اساطورههاا
اغلب در شرح و توضيح مفاهيم ادبي ،تاريخي ،نماسي يا رويدادهاي روزمره به كار مايروناد
(ضميران.)4826 ،
به نظر ميرچا الياده اسطوره سه وجه مشخص و كاركرد معين دارد كه آن را از سااير اناواع
ادبي جدا ميكند :اول آنكه داستاني است دربارة منشأ و سرآغاز پيدايش چيزهاا .دوم آنكاه باا
نقل رويدادهاي مقدس و بيروني آفرينش جهان ،جهت يا جنبة وجودي انسان را به خود انسان
نشان ميدهد .سوم اينكه اسطوره از خواهش انساان باراي شاناخت و جهاتياابي سرچشامه
ميگيرد .با برآوردن اين خواهش انساان در عاين ناال كاه در ماتن تااريخ زنادگي مايكناد،
محدوديت زماني خود را از ياد ميبرد (دريابندري.)464 :4826 ،
ما سعي كردهايم با استفاده از روش استروس باورها و اسطورههاي موجود در ماتن آثاار را
مطالعه كنيم .استروس اسطور را به اجزاي كوچكتري باه ناام اساطورج ياا ساازة اساطورهاي
كاهش ميدهد .هر اسطورج ميتواند رويداد ،وضاعيت ،داساتان ياا روايات باشاد .ساپ

باه

گونهاي آنها را در كنار هم قرار ميدهد كه بتواند آنها را به روش همزماني و درزمااني مطالعاه
كند (لوي استروس.)44 :4836 ،

 .1آل :باورپذیری شگفت
«پريون» پرداختن به خود اسطوره است و من چيزي به آن اضافه نكاردهام ،مگار آن ماجراهاا و
بازيهاي زباني كه وجود دارد (يزداني )4836 ،در اين داستان آدمها از مظاهر طبيعات مايترساند؛
مظهري كه هم زيباست و هم نهاد ويراني دارد و اين باعث ترس ميشود (همانجا).
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خالصة داستان
مرد ميخواند و از سينة كوه باال ميرفت .خنكاي بامدادي ،بيشهزار و سايههاي وهمناک كاه باا
بر آمدن آفتاب پديدار ميشدند .در سراشيب تپه آبچالي بود كه گِردش ني روييده بود و همين
جا بود كه سايهاي جنبيده بود؟ ديروز هم يك بار ديدار آمد .ساية رمندة آهو نبود .موهاي بلند،
سر اندر پاي سايه را ميپوشاند .خدايا آل نباشد ،روي بچهاش پا گلاشته باشم؟ به پاها و جاي
پاي خود در شنزار نگاه كرد ،مبادا بچهاي را زير پا له كارده باشاد .مگار پارساال نباود كاه زن
زائويي آب گرم ريخته بود روي بچاهشاان و آل زده باودش؛ چناان زده باود كاه جااي پانج
انگشتش روي كمر و پهلوي او كبود مينمود .روز ديگر هنگامي كه مرد مايخواناد ،در جاايي
كه بوي آدميزاد نميآمد ،او خودش را ديدار آورد ،موهااي شاالل تاا قاوزک پاهاا و چهارهاي
كشيده و سبز و خالي پايين گونة چپ.
«از مرگ بدتر ،برادرش كه چوپان بود در بيابان به ديادن زناي دلاش تكاان برداشاته باود.
برادرش را برده بودند پيش بابازار تا خوبش كند .بابازار برادرش را لخات كارد خواباناد روي
زمين و با تركه كوبيدش .از ناخن پا گرفته تا گردن ،نرم نرم مي زد و آهسته مايگفات :از تان
اين جوان بيرون برو .بابا كمي خاموش ميماند و ميگفت :بيارون نمايروم آزارم داد .باباا زار
تندتر ميزد :از تنش بيرون برو .اما از چشمش نه كه كور مايشاود... .آن كاه در تان بارادرش
رفته بود ،سرسختي نشان ميداد .بابا بيآنكه خشمگين شود ،چند تركه تن بيمار خرد كارد ...از
انگشت كوچكش بيرون برو .بيرون رفت و برادر را آوردند .تكيده و رنجور گوشهاي افتاد».
مرد انديشيد آن كه برادرش ديده بود شايد از بدوها بوده باشد و اين كه هر روز ميبيناد از
بدان نيست .بايد هوشيار باشد تا كه آمد موهايش را از پشت بگيرد و بپيچاند تا شايونش بلناد
شود .آن گاه زن به او بهره ميدهد .كاري ميكند هر روز كه از خواب بيدار شود چند ساكة زر
زير بالشش باشد يا صدايي خوش به او ميدهد.
ماه چهارده درجوي آب ميدويد .ميدويد و مانده بود ،ميدويد و ميماند .هرچاه مايكارد
به خود نميرسيد و خودش هي باز ميدويد ... .در آسمان لكهاي ماه را گرفات .صاداي داد و
بيداد مردمان از پشت بامها به گوش ميرسيد .پيالهها و ديگهاي مسي را باه هام مايكوفتناد و
ميخواندند« :گلرو ،ماه ول بكان ،مااه چهاارده ول بكان» صاداي ما
ميپيچيد...

باود كاه در آسامان
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زن و مرد به هم نزديك شدند و در هم پيچيدند .از كي و كجا دستش به موهاي او رسيد،
به يادش نميآمد .هر چه بود گرمايي توي رگهايش ميدويد و او را ميلرزاند .چنادان خاوش
هم نبود .ترس و اندوهي بينشان گوشة دلش را گرفته بود.
زن گفت« :پشيمان ميشوي اگر بگويي مرا ديدهاي ».مرد گفت« :اگر بگويم چه مايشاود؟»
زن گفت« :بگو و ببين كه چه ميشود ».مرد گفت« :پيشاپيش خودم به زماين مايچسابم ».زن
گفت« :تا پارهاي از ما توي رگهاي شماست نميتواني ».مارد گفات« :چاه پاارهاي! تاو آن جاا
ايستادهاي ومن اين جا ايستادهام ».زن گفت« :همان پارهاي كه هست ،آتش .مگر نمايداناي ماا
آتشيم و شما از خاک و ما سيريناپليريم .آتش همين كه سير شد ديگر نيست».
پسري زاده شد .زن هميشه پيش چشم مرد بود و ميخواست كه از او دور نشود .مرد كناره
ميگرفت از هر چه جوي آب بود و نيزار و ناخوشي مادرش را بهانه ميكرد ....در همهجا باود
و در هيچجا نبود .از مردمان ميگريخت .با هيچك

چشم به چشم نميشد و سخن نميگفت.

مردان همسال او در آفتاب ،سينة ديوار مينشستند ...او خاموش ميماند ،بلند ميشد و از آنجاا
دور ميگشت .ميشنيد كه« :اين بندة خدا هم گرفتار يكي از آنها شده».
پريون بچّه را برداشت و رفت؛ بچهاي كه نيمي از پيكرش به آدميزاده ماننده باود و نيماي
ديگر به پريون .يك چشمش ميخنديد و چشم ديگرش ميگريست .مرد گفت« :بچاه را كجاا
ميبري؟» زن گفت« :به هر كجا كه بخواهم ميبرمش ».زن رفت .مرد هم روانة راه شد.
زن دست كودک را گرفت و به سوي خود كشيد .مرد دست ديگارش را گرفات« :كجااش
ميبري؟» كودک به هيچ سويي نميرفت .مرد ناگاه بغل او را گرفت و كشايد .زن هام گرفات
هردو او را به سوي خود ميكشيدند .زن به چشم خندان او نگاه مايكارد و مارد باه آن يكاي
چشمش و باز كشيدند .و هچيرهاي برخاست .كودک به دو نيم شد.
مرد سينة خود را چنگ زد و تا شد .زن به راه افتاد و رفات .نيماة او پاا در آورد از زماين
برخاست و به دنبال مادر روانه شد .نيمة ديگر بيجان ،با چشمي دهشتبار بر روي زمين ماند.
 .1-3تحلیل اسطورة آل
«مالينوفسكي» اسطوره را منشورهايي براي رسوم و عاادات پرساتش و نهادهاا ياا اعتقاادات و
مناسك ميداند و خويشكاري اسطوره را در دو كاركرد بيان ميكند :يكي پاساخ باه پاارهاي از
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پرسشها از هستي و ديگر اينكه هميشه مؤيد نظام اجتماعي مورد نظر است (هاادي.)11 :4822 ،

اگر از ساخت روايي داستان بگلريم و فرم داستان را به يك سو بگلاريم –چنان كاه مايدانايم
ميان عنصر و فرم مناسبات جانشيني و همجواري وجود دارد فارم تهاي ،ولاي ناضار و معناا
غايب ،ولي پر است (بارت -)16 :4831 ،به تقابلهاي دوتايي متعدّدي ميرسيم؛ تقابلهاايي چاون
مرد و زن ،خاک و آتش ،گريه و خنده .از ديد كاركرد فرهنگي و روابط متقابل بين انساانها كاه
به داستان نگاه كنيم ،خواستههاي زيستي مثل جفتخواهي و عالقاه باه فرزناد در داساتان باه
چشم ميخورد كه با تحليل و واكاوي آنها به تقابل دو نيروي مخاالف و دو كشاش متضااد در
بين شخصيتهاي داستان برميخوريم كه يادآور نوعي تراژدي انساني است .مرد داساتان از ياك
سو به انترام به سنن اجتماعي و از سوي ديگر به همراهي با پري دلبسته است .انتخااب يكاي
به از دست دادن ديگري منجر ميشود .در نقيقت ،داستان ميتواند به تابوي رواباط اجتمااعي
اشاره داشته باشد .تابويي چون نفظ سنن و آداب آييني كه هدف آن نفظ نريم خانواده و باه
معناي پرهيزكاري و تقوا و رعايت مناسك است.
اما تقابل اصلي و اساسي بين دو عنصر خاک و آتش است .پري از جان
جن

آتاش و مارد از

خاک است .كودک آنها با چشم مادري ميخندد و با چشم پدري گريه مايكناد .ماورک

پدري بر روي زمين باقي ميماند و نيمة مادري همراه مادر باال ميرود .از نظر كهنالگوي آتش
و انترام و تقدسي كه انسان از روزهاي نخست براي آن داشتهاند و ديدگاه انتارامآمياز آياين
زرتشت براي آتش ،اين اسطوره آييني است براي تقادي

آتاش و صايانت آن از آلاودگي باه

خاک.
 .9رابطة انسان با طبیعت
مهمترين نمادهاي مطرحشده را در شش بخش به نامهاي آب ،آتش ،خاكستر ،درخت ،اساب و
ساير موارد تقسيم كردهايم.
 .9-3آب
 .4زن نشسته درآب بهالب بر جاي نخلي كه ديگر نيست و ريشهها با ليفهاي پوسيدة سياه زير
پايش فرو ميروند ،باال ميآيند و آب هف ميكشد و او در جاي ديگر پا ميگالارد و روي دو
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زانو مينشيند .ريشهها تا گردگاه كمرش باال ميآيند ،ميگردند ،دور ميشوند ،تند تا كنارههااي
بهالب و باز نزديك ميشوند (تيله.)468 ،
 .1در آب مينشيند رو به هر جا كه باشد .از نشستن او به اندازة يك چرخ آب جاوي بااريكي
پر ميشود و به راهي ميرود و بهالب نخلي را لبريز ميكند و نخل از ب

سيراب شده اسات،

مرد ميترسد كه ديوانه شود و بار ندهد (همان.)162 ،
 .8هنوز آفتاب نزده بود كه تو آب چشمه نشستم .پيالة آبي رو گردنم ريختم [پلناگ] خروشاي
كرد كه باد گرم از دماغش آمد ،تو جيگرم را داغ كرد .همين جامه سرخ برم بود .راساتي اينكاه
ميگويم به كسي نگويي (همان.)33 ،
 .1براي بهره گرفتن از آب در بهالب درخت خرما يا در بركة آب مينشستند يا مايخوابيدناد،
يا آب بر خود ميريختند .در اين داساتان مخصوصااً زناان در بهاالب نخال و سااير درختاان
ميخوابند يا با پياله آب بر خود ميريزند (ببر.)81 ،
 .1سنگريزة ته آب يا چاه را ميگرفتند و باال ميآوردند ،اگر سنگ درخشان يا رنگاي باشاد آن
را به نشانة شگون نگه ميداشتند (همان.)411 ،
 .1نانداني كهنه (سبد نصيري نان) را بيرون نمايانداختناد و آتاش نمايزدناد ،بلكاه باه آب
ميانداختند يا اگر سيل ميآمد در آب سيل ميانداختند؛ اما هيچ گاه آتش نميزدند (هماان.)41،
 .2شنا كردن پيش از آفتاب را خوشيمن ميدانستند (همان.)431 ،
 .3انداختن خورنگ (زغال افروخته) در باران باعث بند آمدن باران ميشد (همان.)411 ،
 .6وقتي باران و آفتاب با هم باشند ،زني در پشت ابرها موهاي خاي

خاود را شاانه مايكناد

(همان.)861 ،
 .46كسي در كنار آب چهل بار جامهاش را در بياورد و بپوشد به ناجتش ميرسد (همان.)886،
 .44نگاه كاردن باه آب روان و آب بااران باعاث دلگريختگاي( شايدايي و عشاق) مايشاود
(همان.)861 ،

 .41نُبّانه (ظرف سافالي آب) را در زمساتان جماع مايكردناد و پارچاة سابزي بار روي آن
ميكشيدند (همان.)861 ،
ابتدا نگاهي به پيشينة اسطورة آب در اوستا مياندازيم تاا باا خويشاكاري ايازدان آن آشانا
شويم:
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اپام نپات يا برز ايزد ،ايزد آبهاست و در اوستا به معناي فرزند آبها خوانده ميشود .او آبهاا
را پخش ميكند و يكي از سه خداي بزرگي اسات كاه لقاب اهاوره «سارور» دارد .بارز لقاب
اوست .تيشتر ،ايزد باران ،نژاد از او دارد .در زامياد يشت كه بيشتر مطالاب آن مرباوط باه فاره
است ،اپام نپات بلندباال و «دادرس دادخواهان» ستايش ميشود .اين ايزد كمكم در برابر آناهيتاا
رنگ ميبازد و قدرت و ويژگيهايش را به ايان ايزدباانو مايدهاد .آناهيتاا باه معنااي پااكي و
بيآاليشي است .او بر همة آبها سروري مييابد و بنا بر «بندهشن» پدر و مادر آنها ميشود .اين
ايزدبانو به صورت الهة باروري نيز درميآيد؛ زيرا چشمة نيات از او مايجوشاد .بادينگوناه
مادر خدا نيز ميشود .به عنوان ايزدبانوي باروري ،زنان در هنگام زايمان براي زاياش خاوب و
دختران براي يافتن شوهر مناسب به درگاه او ميآيند (آموزگار .)18 :4834 ،تيشاتر از ناژاد اپاام
نپات يا برز است؛ خدايي است كه با باران ارتبااط دارد و از ايان رو ،اصال هماة آبهاسات .او
سرچشمة باروري است و فرزند عطا ميكند .صفاتي كه براي اپاام نپاات ،آناهيتاا و تيشاتر بار
شمردهاند ،عبارتاند از :دادرسي و دادخواهي ،پاكي ،بيآاليشي ،باروري ،زايش خاوب و پيادا
كردن شوهر مناسب براي دختران.
از ديدگاه كليتر و جهاني ،آب راز آفرينش ،تولد ،مارگ ،رساتاخيز ،پاااليش و شفاسات.
طبق گفتة يونگ ،آب ،متداولترين نماد ناخودآگاه است .همچنين رودخانه نماد مارگ و تولاد
دوباره و پيوستن به زمان ابديت است (ضيمران.)4826 ،

در داستان ،دوازده بار به صورت مستقيم و غيرمستقيم به اسطورة آب اشااره شاده اسات.
نتايج تحليل آنها به دادههاي ساختاري و سازههاي اسطورهاي به شرح زير است:
 .4در چهار مورد با موتيفهاي متناوب ،زنان در آب بهالب بر جاي نخلي كه بيرون آورده شده،
دو زانو مينشينند تا از آن بهره بگيرند .در دو مورد زنان با كاساه و پيالاه بار تان خاويش آب
ميريزند .كاسه نماد افزار فرَه است و باا آب پيوساتگي دارد (كاوروجي كويااجي.)414 :4836 ،
بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه زنان يا افرادي كه نياز و مرادي داشتهاند ،با توجه به ناخودآگاه
خود -كه ريشه در اعتقادات نياكان دارد -بهرة سالمتي ،باروري ،پااليش و شافا را از ايازد آب
ميخواهند.
 .1در اين موارد -همان طور كه اشاره رفت -بنماية اسطوره به نرمتگلاري و شگون داشاتن
آب اشاره دارد :شكستن خودبهخودي كوزه را بديمن ميدانستند؛ ادرار در آب را باعث كاوري
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ميدانستند (نرمت گلاري)؛ ظرف آب را در زمستان با پارچة سبز ميپوشاندند؛ شنا كاردن در
آب را قبل از طلوع آفتاب باعث خوشبخت و سعادت ميدانستند و پيدا كردن سنگريزة رنگاي
و درخشان را خوشبختي و سعادت ميدانستند.
 .8كسي كه در كنار آ ب چهال باار پياراهنش را در بيااورد و بپوشاد جااجتش روا مايشاود.
سازههاي اسطورهاي اين باور عبارتاند از :عادد چهال ،آب و پوشايدن و درآوردن لبااس .باا
توجه به اينكه يكي از خويشكاريهاي ايزد آب دادرسي باه دادخواهاان اسات و عادد مقادس
چهل كه نمود پختگي و كمال است و پوشيدن لباس كه شايد نمادي از گلشت عمار اسات ،از
آب يا ايزد آن ياري خواسته ميشود تا با توجه به صبر و شكيبايي بر گلران عمر ،ناجت آنهاا
را روا كند .با توجه به اينكه كاركرد اسطوره شاكلشاكني اسات (باارت )16 :4831 ،و معناا را
چكيده و دگرگون كرده ،در قالب ديگري ميريزد ،اين بااور نياز هماان بهاره خواساتن از آب
است كه شكل آن عوض شده است.
 .1اگر باران و آفتاب با هم باشند ،زني در پشت ابرها موهااي خاي

خاود را شاانه مايكناد.

مبناي اسطوره تشبيهي است كه وجه يا جامع آن نلف شده است و رابطة طرفين يا چراياي و
سبب اسطوره در متن وجود ندارد؛ اما در آن عناصري چون تقابل دوگانة باران و آفتاب (آب و
آتااش) ،وجااود ايزدبااانوي آناهيتااا كااه اياازد آب و باااران اساات (بااانويي در پشاات ابرهااا) و
جاندارپنداري عناصر طبيعت به چشم ميخورند.
 .1انداختن خورنگ در آتش باعث بند آمدن باران ميشاود .در بااور فاوق باراي تقابال آب و
آتش سبب و چرايي فرض شده است؛ زيرا اين دو عنصر نميتوانند كنار يكديگر قارار داشاته
باشند.
 .9-1آتش
انسان به آتش نگاهي آميخته به تقدس و شاگفتي دارد .اكناون بعضاي از بازتابهااي توجاه و
شيفتگي انسان را به آتش در مجموعة تيلة آبي بيان ميكنيم:
 .4گرز بلند نخلي را آتش زد و ايستاد و آتش باالي سرش گرگار كارد و او آتاش را دور سار
گرداند و زير لب چيزي خواند و گفت :نماز شام است خوب نيست تو تاريكي بايستيم (چند
سطربعد) زن گفت :تا گردن آفتاب شكست بايد آتش بركنيم (تيله.)461 ،
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 .1روشن كردن چراغ سر شب شگون دارد (ببر.)114 ،
 .8روشن كردن هفت كپه آتش باعث ناجت گرفتن ميشود (همان.)864 ،
پيشينة اسطورهاي آتش نيز چنين است كه آذر (آتاش) ،آتار ايازدي اسات كاه او را پسار
اورمزد به شمار آوردهاند و آتش روشن نشانة مرئي نضور اورمزد است .تقدس و گرامي بودن
آتش ريشة كهن دارد .در آيينهاي زرتشتي آتش مركزيت دارد .سه گروه آتش مقدس آييناي باه
نامهاي آتش بهرام ،آتش آذران و آتش دادگاه وجود داشته ،آتاش بهارامشااه ،آتاش پيروزمناد
آتشهاست .اين آتش را به ياري ميخواهند كه در برابر تاريكي آنان را نيرو بخشد .آتش بهارام
قداست خاصي دارد ،براي اينكه با تشريفات طوالني آماده مايشاود .شاانزده آتاش را از منباع
مختلف جمعآوري ميكنند و آنگاه  4413بار آن را تطهير ميكنند .پنج نوع آتش مينوي وجود
داشته است (:)41
 .4آتش برزيسوه كه در برابر اورمزد ميسوزد.
 .1آتش وهوفريانه كه در تن مردمان و جانوران وجود دارد.
 .8آتش اوروازيشته كه در گياهان است.
 .1آتش وازيشته كه در ابرهاست.
 .1آتش سپنيشته كه در كانونهاي خانوادگي جاي دارد.
ستايش و بزرگداشت آتش مقدس در دودههاي اقوام ابتدايي وجاود داشاته و خاود مظهار
وندتبخشندة هر دوده به شمار ميآمده است .هنوز هم نزد ما ايرانيان اصطالح «اجاقش كاور
است» به معناي نداشتن فرزند و دودمان است (.)42

نمادهاي آتش را به چناد دساتة مختلاف مانناد از سارگرفتگي زنادگي ،بازياابي جاواني،
رستاخيز و بيمرگي تقسيم كردهاند .همچنين براي آن نيروهايي چون :باروري ،تطهير ،روشنايي
و آتش رازآميز تعريف كردهاند ( .)43

مورد اول و دوم از باورهاي ذكر شده در مجموعه داستان تيلاة آباي باه ضارورت روشان
كردن آتش در اول شب اشاره ميكند .اعتقادي كه به ياري گرفتن از آتش و روشنايي در برابار
نيروي تاريكي اشاره دارد و يادآور آييني است كه آتش را پدر خانواده ميافروخت .مورد ساوم
روشن كردن هفت كپّه آتش است كه موجب بهارهدهاي و ناجاتگياري مايشاود .دو ساازة
اسطورهاي آن عدد هفت و آتش است .هفت از اعداد مقدس و نمادين است و اعتقااد بار ايان
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بوده است كه روشن كردن آتش با توجه به نيروي باروري آن -كه در باال اشاره شاد -موجاب
بهرهدهي ميشده است.
 .9-1خاکستر
 .4ما توي همين گودال پر از خاكستر افتاديم تا گردن آب و خاكستر و زغال ،دست و پا زديام
(تيله.)461 ،
 .1زن [پيدا] نبود تنها ساياهي تاودة خاكساتر را دياد .ساينه گلاشات روي خاكساتر ،درآورد
نگاهش كرد و در جايي ديگر زير خاكستر آن را پنهان كرد (همان.)143 ،
.8پ

خود را روي تودة خاكستر سنگين ميكند و با دستها و بازوها خاكستر را زيار پهلاو و

شكم ميكشاند (همان.)142 ،

انديشة باروري را در عملِ پراكندن خاكستر بر خاک يا زمين مييابيم .آتاش شاادي يحياي
معمدان قدرتي سودبخش و بركتخيز دارد ،همانطور كه نيوانات با عبور از مياان آن از اباتال
به بيماري مصون ميمانند و ميشها بارور و زايا ميشوند ( .)46با توجه به اين شاواهد باه نظار
ميرسد كه عمل خواب يدن در خاكستر و ياا عضاو بيماار را در خاكساتر قارار دادن باه منظاور
باروري ،شفا و سالمت بوده است ،همانطور كه ميتوانسته است به نوعي ،عمل گندزدايي نياز
باشد.
 .9-9درخت
 .4بهرهخواهي از جوانههاي نخل سوخته :اول مرد گرزهاي نيمسوخته و نيمسبز نخل را دسات
كشيد .زن برگهاي سوخته و پاگرز سبز را دست كشيد .بهتر از او ،چنانكه مرد به هم خورد باز
دويد تا پشته در كنار آتش ايستاد و از آنجا به سوي نخل خيز برداشت آمد و (پاگرز) را دست
ماليد و خيره ماند به دل سبز نخل كه (تاره) اي از ميان ليفها بيرون خزيده بود (تيله.)462 ،

 .1عقد كردن درخت :او در هيچ كجا نبوده و آن درخت بوده ،بوده است .او نيست و آن شاكر
(نوعي درخت خرما) آنجاست و مرد آن را زير چشم ميكند و ميخواهد تا آن را برايش عقاد
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كنند؛ همين شكر كه زن آن را به باالي خاود و خاود را باه بااالي آب انادازه مايكناد و آب
ميشكند (همان.)163 ،

 .8روشن كردن آتش در درخت سبز باعث كوري ميشود (ببر.)32 ،
درخت ،رمز باروري و نمود رويش و زندگي است و نخل ،توتم و سامبل برتار روياش و
زندگي در جنوب.
در باور اول موتيفها عبارتاند از :نخل سوخته ،جوانههاي نورسته و انساان نيازمناد .وقتاي
انسان ابتدايي نتوانست علل نوادک و بيماريها را بشناسد ،دسات باه دامان طبيعات زد تاا باا
همپيوندي با پديدههايي كه پيوسته در ديد او قرار داشتند به ناوعي هامكنشاي باا آنهاا برساد.
كمترين نتيجهاي كه اين توسل ميتوانسته براي او داشته باشد ،كسب آرامش و پليرفتن پيشامد
بوده است .انسان در اسطوره ميكوشد جهان را بشناسد و با راه جستن به نهااد و ژرفااي آن –
با نگاهي از درون به پديده -خود را در آنها و آنها را در خود بجويد .وقتي درخات ساوختهاي
به طور غيرعادي سبز ميشود ،نادثهاي شگرف اتفاق افتاده است و بر اساس اصل همجاواري
و مشابهت ،درخت ميتواند باروري و رويش ،شفا را در جوانههاي خود داشته باشد و آن را به
انسان منتقل سازد.
در باور دوم ،هنگامي كه مردي براي چندمين بار همسر خود را از دست ميدهد ،درخات
نخلي را براي خود عقد ميكند.
در اين اسطوره ما با درخت به عنوان موجودي با قدرت باروري ،پااليش و رويش روباهرو
هستيم .از آنجا كه نخل موجودي دو جنسي است (نر و ماده دارد) ،هر مردي كه همسر خود را
از دست ميدهد ،با نماد مادينة رويش ،باروري و پااليش همزاد ميشود تا چاون مانادگاري و
عمر طوالني درخت ،همسر او نيز عمار طاوالني ياباد .ايان بااور ،اساطورهاي جهااني اسات،
همانطوري كه رابرت فريزر از اسطورة جهاني پرستش درخت ياد كرده است و از اقاوامي ناام
ميبرد كه درخت را براي خود عقد ميكنند (.)16

در باور سوم ،به منظور تقدي
است -هرك

و صيانت از درخت -كه نمااد روياش و سابزي و زنادگي

درخت سبزي را آتش بزند كور ميشود .هناوز هام در گوشاه و كناار اياران از

جمله در دزفول بعضي از مردم باريكههاي پارچه را به نشانة عهد و تقاضاي باروري به درخت
گره ميزنند يا به تنة آن ننا ميزنند.
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 .9-0اسب
 .4كشيدگي چشم اسب به هنگام يال كندن :دستهاي از ياالش باه دسات زناي دهناد تاا او در
گوشهاي از جامهاش آن را بپيچد و جامه را نگه دارد .شادي پنهان زن به ديدن يال كندن و يال
در پستويي البهالي جامهها ميماند تا فرخنده شود (تيله.)161 ،

 .1كسي كه مريض است ،براي سالم شدن يا زني براي وضع نمل آسان مقداري گندم ياا جاو
در لباس خود ميريخت ،اگر اسب ميخورد ،خوشحال ميشد كه سالمتي خواهد يافت ياا باه
آساني وضع نمل خواهد نمود (ببر.)41 ،

انسانهاي بدوي معتقد بودند كه نيروياي در هماة اماور جرياان دارد و هماة تغييارات نياز
محصول همان نيروست .آنان اعتقاد داشتند هر چيز ،جان يا همزادي دارد كه جنبش و آراماش
آن از نركت و سكون يا نضور و غياب آن سرچشمه ميگيرد .پا

باراي اينكاه بار مظااهر

طبيعت چيره شوند ،بايد جان يا همزاد پديده را موافق خود گردانناد و معتقاد بودناد جاان ياا
همزاد استقالل دارد و نتي با آدميزاد كنش و واكنش دارد و از اين رهگلر تقدير آناان را رقام
ميزند ،پ

بايد از اين طريق با جلب نظرشان ،آنها را موافق طبع خويش گردانيد.

در باورهاي يادشده از اسب به عنوان يكي از مظاهر طبيعت ،يعني موجودي كاه مايتواناد
باعث خوشبختي و فرخندگي شود ذكر شده است .در باور اول بر اساس همگرايي جزء و كال
قسمتي از يال اسب را به نشانة فرخندگي همراه خود نگه ميداشتند .در باور دوم نيز اسبي كاه
فرخندگي و شگون دارد ،اگر از گندم يا جو ميخورد ،باعث شفا يافتن ياا وضاع نمال آساان
انسان ميشد .پ

در باور اول اسب نماد پااليش و شفا ،و در باور دوم صانب ن

تشخيص

فرض شده كه ميتواند سالمتي يا بيماري شخص را نشان دهد.
 .9-9سایر موارد
 .4نانپوشكردن :براي شفا يافتن كودک مريض بدن او را با نان ميپوشاندند (ببر.)44 ،
 .1كسي كه بچة رو به مرگش را چهل شبانهروز در بغل نگه ميداشت آن بچه نميمرد (هماان،
.)481

 .8اگر كسي هفت جامة كهنه بدزد ،بچة گمشدهاش پيدا ميشود (همان.)116 ،
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 .1از دم در خانة كسي كه مرده است ريگ يا سنگ برميداشتند و به جاي ديگري مايريختناد
تا مرگ راه خانة آنها را ياد نگيرد (همان.)816 ،
 .1باز كردن فرق سر از سمت چپ شگون ندارد (همان.)818 ،
 .1انداختن كلون در ،در ابتداي شب شگون ندارد (همان.)826 ،

 .2زني كه ميخواست به بچهاش شير بدهد اول چند قطره شير در پيالهاي ميريخت .صافدري
در توضيح آن مينويسد« :دو فايده داشت يكي شير كم نميآمد و ديگر اينكاه ياك چيزهاايي
است كه به گفتن نميآيد( ».همان.)33 ،

در مورد باور اول ،دوم و چهارم ميتوانيم تحليل رابرت فريازر را مطارح كنايم .وي باراي
درک بنماية اسطوره ،دو قانون مطرح كرده است :بر اساس قانون مشابهت ،با توسل به چيازي
مشابه ،مطلوب خود را به دست ميآوريم .اصل ديگر قانون مجاورت و تسرّي است؛ مثالً اگار
مو يا ناخن كسي را در مجاورت شخصي ديگر قرار دهيم ،آنچه بر سر فارد نخسات مايآياد،
براي شخص دوم نيز اتفاق ميافتد .بر اساس اين نانپوشكردن براي تسرّي بركت ،ساالمت و
انتقال انرژي موجود در نان به شخص بيمار به كار ميرفته است .تسرّي سالمت از پرساتار باه
كودک بيمار به مدت چهل شبانه روز نياز باا ايان قاانون قابال توجياه اسات .همچناين آوردن
سنگريزه از دم در خانة مرده نيز با اصل جاندارپنداري پديدهها توجيهپلير است (به مورد اسب
رجوع شود).
سازههاي اسطورهاي باور سوم ،دزديدن هفت جامة كهنه ،نيز عباارتاناد از :عادد مقادس
هفت و لباس كهنه .آيا عدد هفات نمااد تكارار اسات و رمازي در آن وجاود دارد كاه باعاث
گشايش كارها ميشود؟ و آيا لباس كهنه نشانة گلشت عمر و تحمل سختيهاسات؟ ياا دزيادن
لباس با دزديده شدن انتمالي كودک ارتباط دارد؟
به نظر ميرسد كراهت باز كردن فرق سر از سمت چپ ،آموزهاي ديني باشد؛ زيرا راسات،
راه مستقيم و طريق سعادت معرفي شده است.
باور ششم نيز به نظر ميرسد آموزهاي ديني -اجتماعي براي پليرفتن و استقبال از ميهماان
باشد.
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باور آخر كه چكاندن چند قطره شير در پياله است ،به بركتگيري از پياله مربوط ميشاود؛
چون همانطور كه در بحث آب اشاره كرديم ،بين پياله ،مظهر روزيبخشي و فره ،نماد شاگون
داشتن و سعادت ،پيوستگي وجود دارد.
نتیجه
در باورهاي مردم جنوب ،بنمايههاي ژرف اعتقاد به آنيما ،تقادي

آتاش و اعتقااد باه ايازدان

مقدسي كه نفظ و صيانت مظاهر طبيعت را به عهده داشتند ،وجود دارد .عناصر بومي جناوب،
به ويژه قرار داشتن در منطقة كمآب سبب شده است كه به آب ديادة انتارامآميازي داشاته ،از
ايزدبانوي آن براي بهرهگيري و شفاي بيماران خود ياري بجويند .در تقدي
تكريم رازآميز آتش وجود داشته و بازماندة اعتقاد ايرانيان مبني بر تقدي

آتش نيز بانماياة
آتش به عناوان نمااد

روشني قابل تشخيص است.
پینوشتها
1. Physiologu
2. E.B.tylor
3. Anima
4. Mana
5. Andrew Lznge
6. Sir Jams frazer
7. Ernest cassiirer
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مقدمه
بررسي ادبيات ملتهاي مختلف نشان ميدهد كه بخش بزرگي از آنها ناصل پروردن و پرداختن
مفاهيم اسطورهاي و افسانهاي است .به بيان ديگر اسطورههاي كهن ايان ملتهاا در متاون ادباي،
بهويژه متون نظم ،آنها بازتاب يافته است .براي مثال اشعار و نوشتههاي شكسپير ،شااعر شاهير
انگليسي ،آكنده از اصطالنات ،نامها و مفااهيم اساطورهاي يوناان و روم باساتان اسات .نفاوذ
ونضور مفاهيم اسطورهاي در ادبيات غرب در نادي اسات كاه بادون شاناخت و آگااهي از
مفاهيم ،تلويحات و تداعيهاي آنها نميتوان متوني چون آثار شكسپير را درک كرد.
از سوي ديگر بررسي ادبيات جهان ،وجود شاباهتهاي بساياري در مفااهيم و شخصايتهاي
اسطورهاي ملتهاي مختلف را نمايان ميسازد .اين شباهتها را ميتاوان ناصال دو عامال عماده
دانست :يكي ذهنيت انساني مشترک كه صرف نظر از تفاوتهاي محيطاي ،زمااني و جغرافياايي
مي تواند مفاهيم و الگوهاي مشابه بيافريند ،و ديگري نفوذ و تراوش مفاهيم اسطورهاي و اصوالً
هر مفهوم فرهنگي از ملتي به ملتهاي ديگر .همچنين بنا بر طبيعت تحولپلير انسان و با توجاه
به اينكه اوضاع زندگي هر ملتي همواره دستخوش دگرگونيهاي بزرگ است ،مفاهيم اسطورهاي
زاده شده ،پرورده شده ،در الگوي زندگي و فرهنگ مردم تأثير گلاشته ،رفته رفته ضعيف شده،
 دانشجوي دكتري زبانشناسي دانشگاه تربيت مدرس

 111رخسار انديشه

ميميرد و جاي خود را به اسطورههاي ديگري ميدهد كه يا ممكن اسات ذهنيات آن ملات در
طول زمان آفريده باشد يا به داليل غلبة نظامي يا فرهنگي از ملتهاي ديگر قارض گرفتاه شاده
باشد .گاه نيز ممكن اسات مفهاومي اساطورهاي بااقي ماناده باشاد؛ اماا تاداعيها و تلويحاات
اسطورههاي ملتهاي ديگر به آن نسبت داده شده باشد.
در اين نوشته ،واژة «ناهيد» در شاهنامة فردوسي و اشعار نافظ بررسي ميشود .پرسشاهاي
اصلي اين مقاله عبارتاند از .4 :آيا مفاهيم اسطورهايِ ايرانيِ ناهيد در اشعار فردوسي و ناافظ
بازتاب يافته است يا خير؟  .1در صورتي كه اين مفاهيم در يكي از اين دو منبع منعك

شده و

در ديگري بازتاب نيافته باشد ،چه عواملي در اين موضوع دخيل بودهاند؟
به منظور فاراهم آوردن زميناة بررساي واژة ناهياد در اشاعار ايان دو شااعر و پاساخ باه
پرسشهاي باال ،پيشينة اسطورهاي واژة ناهيد بررسي ميشود.
آبان يشت ،يكي از يشتهاي اوستا ،به توصيف و ستايش ايزدباانو آناهيتاا 4اختصااص دارد.
ناهيد 1كه در فارسي به گونههاي ناهيده ،ناهده و اناهيد آمده ،در پهلوي اناهيت و اناهيل اسات.
در اوستا اناهيت 8از دو بخش ساخته شده است :ان و آهيت .بخش نخست ادات نفاي اسات و
بخش دوم به معناي ناپاک و پليد؛ بنابراين معناي كلي واژة آناهيت پاک ،بيآاليش ،بايعياب و
بيلكه است (مقدم1182 ،؛ شهيدي4822 ،؛ باستاني پاريزي4811 ،؛ خرمشاهي.)4813 ،

تصويري كه در اوستا از ناهيد به دسات داده ماي شاود ،تصاوير زن جاوان ،خاوشانادام،
خوشپوش و آراسته اي است كه در او صفات نيرومندي ،زيبايي و خردمندي فراوان اسات .او
را ايزدبانوي عشق و باروري نيز ناميدهاند؛ چرا كه چشمة نيات از وجود او ميجوشد و بادين
سبب «مادر -خدا» نيز ناميده ميشاود (فروهار4836 ،؛ بهاار4811 ،؛ هينلاز .)4813 ،در اوساتا باه
زرتشت امر ميشود كه او را بپرستد و به بزرگان بسياري چاون هوشانگ ،جمشايد و فريادون
اشاره ميشود كه براي او قرباني كنند و هدايايي به او پيشكش كرده تا او آنها را در رسيدن باه
اهدافشان ياري دهد .نكتة قابل توجه به نوشتة مقدم اين است كه در مواردي كه دشمنان اياران
از او طلب ياري داشتهاند آناهيتا به آنهاا كماك نكارده اسات 1.ريازهكااري و ظرافتاي كاه در
توصيف پيكر ناهيد در اوستا ديده ميشود باعث شده است بسياري از پژوهندگان گماان كنناد
اين وصف تندي

او در طاق بستان است (مقدم.)11-11 :1182 ،
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آنجا ايستاده ،ديده شدني
آب بانو اناهيد
به كالبد كنيزي سريرا (زيبا)

زورمند ،خوب رسته

كمر باال بسته ،بلند

از چهره (تخمه) رايمند ،آزاده

بر دوشش تنپوشي پوشيده

پربافته (هزار بفت) ،زرين

بازوانش زيبا

سپيد ،به ستهمي اسبان

باديه و برسم بدست
با گوشواره هاي آويزان

چهاركنار ،زرين

مينايي ،خوب آزاده (بر گوش) مي برد
آب بانو اناهيد
ميانش را بسته

تا پستانهايش خوش كالبد شود

تا اين سان نازنين باشد
بر سرش بساكي بسته
آب بانو اناهيد
هشت قوسي ،همچو اراده

صد ستاره زرين

با درفشهاي آويزان ،زيبا گرداگرد ،خوب كرده (خوب ساخته)
جامة ببر بر تن دارد
آب بانو اناهيد
از سيصد پوست ببر
چها بار زاييده

در زمان درست پرداخته

چهرش درخشان ديده ميشود

چون سيم و زر

با موزهاي (كفشي) نازنگ پوشيده
همه رنگ ،زرين ،تابان

تأثير و اهميت اين ايزدبانو در دين زرتشتي تا بدان جا بود كه در سراسر اياران تنديساهاي
بسياري از آن ساخته شده بود و «شهرها و نانيهها و پرستشگاههاي بساياري باه ناام دوشايزه
ناهيد خوانده شدهاند»( .بير )4444-4666 :4631 ،به نوشاتة مقادم باا آمادن ديان مهار ،چهارة
پرستشگاههاي ايران دگرگون شده ،پيروان اين ديان نگاار و شامايل و تنادي

مهار و ناهياد،
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مادرخواندة خداوند را در پرستشگاهها ميگلاشتند و در خانهها براي دعا و بركات نگاهاداري
ميكردند  . ...مهريها به ويژه مادر خداوند را گرامي ميداشتند و براي بزرگداشت او بسياري از
پرستشگاههاي خداوند را ناهيد نامگلاري ميكردند ( .)13 - 12دكتر مقدم همچنين باه نقال از
ابن اثير ،بوبوليبوس ،ابسيدور ،همداني ،ياقوت و غيره اشاره ميكناد كاه در اساتخر ،كنگااور و
ارمنستان پرستشگاههاي بزرگ و باشكوهي به نام ناهيد وجود داشته است (همانجاا) .باساتاني
پاريزي با اشاره به اينكه در بناهاي به جاي ماندة تاريخي ايران ،بناهاي 1بسياري وجود دارد كه
«به نام و نسبت دختر معروف است» 1و ضمن برشمردن نموناههااي بساياري باراي آنهاا ايان
پرسش را مطرح ميكند كه اين دختر كيست؟ انترام باه عناصار چهارگاناة آب ،بااد ،خااک و
آتش و خداياني كه براي اين عناصر تصور ميكردند در ايران قديم همواره پا برجا بوده اسات.
بالطبع كمبود آب در سرزمين پهناور ايران موجب انترام بيشتر به ايازدان آب مايشاده اسات.
باستاني پاريزي به نقل از هردوت به معابد و آتشكدههاي ايرانيان قديم نيز اشااره مايكناد...« :
البته كلية آتشكدهها و معابد ايزدان مورد انترام خاصي بوده است؛ ولي آتشاكدههاايي كاه باه
ناهيد اختصاص داشته از همه مجللتر و معظمتر بوده اسات و پادشااهان و امارا در تجليال و
تزيين معابد اين فرشتة ايراني -كه آب و بركت را نصيب دشتهاي وسيع ايران ميكارد -تاالش
مينمودهاند)181( ».

برخي از پژوهشگران در بررسي كيش زرتشتي كه از آنها به عناوان «ناوآوري ايراناي» يااد
ميكنند ،به جلب ايزدبانويي بيگانه اشاره ميكنند كه گويا همان ايشتر آشوري و باابلي ،باانوي
سيارة زهره و ايزدبانوي عشق و جنگ است .به گفتة هرودت ،ايرانيان آموخته بودند كاه باراي
اين «ايزدبانوي آسماني» كه بعدها نويسندگان يوناني وي را «آفروديت آنائتي » يا به طور ساده
«آنائتي » ناميدند ،قرباني كنند .از تلفيق شواهد به دست آمده از اوستا ،كتابهاي پهلوي ،آيينهاي
زرتشتي و منابع يوناني مي توان براي اين نوآوري توضيحي اين چناين باه دسات داد :ايرانياان
غربي ،ايشتر را با عنوان «بيآاليش» ،يعني آناهيتيش ميستودند كه نامش به سيارة زهره هم داده
ميشد .آن گاه اين آناهيتيش با استفاده از صفت اوستايي آناهيتا به ايزد «هروتاي اردوي ساورا»
تبديل شد كه از اين پ

همواره در نيايشهاي اوستايي با صفت سهگانة «اردوي ساورا اناهيتاا»

خوانده ميشود و نام خاص وي را به فراموشي سپردند .ظااهراً از آنجاا هروتاي را باراي ايان
همانند انگاري برگزيده بودند كه وي را به عنوان رودايازد و باراي طلاب ناصالخيزي بسايار
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مي پرستيدند .در عبادات هخامنشيان ،اناهيتا با همانندسازي با يك رودايازد ،باا جايگااه اهاورة
سوم ،يعني «پسر آبها» يا همان اپام نپات ،وفق داده شده است (باوي  .)36-33 :4834 ،بناابراين
به باور بوي
كرد.

آناهيتا داراي منشئي غيرايراني است و بايد منشأ او را در ميانرودان جساتوجاو

2

ناهيد در منابع زرتشتي فقط ايزدبانوي آبها نيست ،بلكه «نطفة مردان و مشيمة زناان را نياز
پاک ميكند و زايش زنان را آسان ميسازد»( .باستاني پاريزي )181 :4811 ،مقدم اشااره مايكناد
براي اينكه فر زرتشت كه در تخمة او در درياچة كانفسه نهفته بود بادون آلاودگي و پااک باه
سوشيان

منتقل شود ،بايد مادر او دوشيزه و پاک باشد و به همين دليل است كاه صافت ايان

دوشيزه ناهيد است ( .)81ناهيد يا ايزدبانوي آبها در دين مهر نيز داراي جايگاه وياژهاي اسات.
«چشمه ،چاه آب ،تاالب و بركه ،هميشه جزئي جدانشدني از پرستشگاههاي دين مهر بودهاند و
عناصر و موجوداتي چون دلفين ،مرواريد و نيلوفر كه باا آب در ارتبااط هساتند در ديان مهار
اهميت زيادي يافتهاند( ».همانجا)

3

ناهيد در علم نجوم نام سيارهاي در منظومه شمسي است كه به سبب فاصله از خورشيد در
جايگاه دوم است .اين سياره در اسطورهشناسي رومي ،ونوس 6گفته ميشود .ونوس ايزدباانوي
عشق و زيبايي است .گفته ميشود ونوس دختر ژوپيتر 46و دونه 44بوده است و از كاف آبهااي
دريا به وجود آمده است و بنابراين آفرينش او پاک و بيآاليش است .او تنپوشي مايپوشايده
است كه به گونه معجزه آسايي باعث برانگيخته شدن عشق در ديگري ميشده اسات .از جملاه
لقبهاي ونوس ميتوان به موارد زير اشاره كرد :تطهيركننده 41،بخت نيكو 48،لالت شاهواني 41و
پيروزي 41.در دوران امپراتوري روم او به عنوان  Venus of verticordiaكه محافظ صافات
زنانگي است ،ستايش ميشده است .در اسطورهشناسي رومي ،ونوس با زايايي و كشاورزي نيز
در ارتباط است و با عنوان سنت ونر 41وارد ديانت مسيحي شده ،رنگ و بوي مسيحي ميياباد
(جابز.)4111-4111 :4611 ،
در اسطورهشناسي يوناني همتاي ناهيد يا آناهيتاي ايراني آنائيتي

گفته مايشاود و او را در

ارتباط با آرتمي  ،آتنه ،آفروديته و سيبل ميشناسند .آفروديته يكاي از دوازده خاداي المپياا و
دهندة زيبايي و جاذبة جنسي بود .گفته ميشود كه او نيز از كف آبهاي درياا باه وجاود آماده،
همسر وفاداري نبوده و به جاي پايبندي به ازدواج ،پايبند شهوت باوده و باا خادايان بساياري
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رابطه داشته است (گرنت ،و هزل .)13 - 12 :4628 ،در اسطورهشناسي ارمني نيز همتاي او دختر
آرامازد ،خواهر مينر و نانه است كه ايزدبانوي ناصلخيزي و محافظ زنان به هنگام زايش است.
او همچنين مادر دانشها و محافظ نيوانات و مريضها است و به او مادر طاليي ،ملكه يا باانوي
بزرگ نيز گفته ميشود .در اسطورهشناسي ارمني ،روسپيگري با ساتايش او در ارتبااط اسات و
نشان او مشعل است (همان66 ،؛ بوي .)4661 :4631 ،

در اسطورهشناسي ميان رودان ،ايشتر بيش از هار كا

ديگاري باا آناهيتااي ايراناي داراي

اشتراكاتي است .بر روي يكي از لونهايي كه در ميانرودان باه دسات آماده اسات ،چگاونگي
ورود ايزدبانوي ناصلخيزي ،ايشتر ،به قلمرو مردگان يا «دنياي بدون بازگشت» و دربناد شادن
او شرح داده شده است .گفته ميشود در زمان غيبت او هر گونه زايايي از انسان و نياوان دور
مي شود؛ اما با بازگشت او به زمين زندگي به نالات عاادي برمايگاردد (مجيادزاده1 :4826 ،
.)62

42

ناهید در شاهنامه و اشعار حافظ
در اين قسمت ناهيد را در شاهنامه و اشعار نافظ بررسي ميكنايم؛ اماا پايش از ايان ،گزيادة
كوتاهي دربارة زندگي فردوسي و نافظ ذكر ميكنيم.
نام سرايندة شاهنامه را برخي منابع انمد ،بعضي نسن و برخي منصور ذكر كردهاند .كنياة
او را نيز ابوالقاسم و تخلصش را فردوسي گفتهاند .زادگاه او يكي از دههاي شاهر طاوس باوده
است و «سال زاده شدن شاعر معلوم نيست و كسي ذكر نكرده است»؛ اما با توجه باه برخاي از
قراين-از جمله آنهايي كه در شاهنامه وجود دارد -پژوهشگران بر اين باورند كه او در يكاي از
سالهاي  816 ،811 ،811 ،811 ،818يا  886هجري پا به جهان گلاشته است و در سال 144
يا  141از دنيا رفته است.
نافظ تخلص كسي است كه به نوشتة برخي منابع خود را «محمد بن محمد بن محماد
الملقب بشم

الحافظ الشيرازي» معرفي ميكرده است .ناافظ در نادود ساال  212هجاري،

يعني در اوايل قرن هشاتم در شايراز زاده شاده و در اواخار هماين قارن از دنياا رفتاه اسات
(دبيرسياقي11-11 :4826 ،؛ صفا4824 ،؛ همايي.)4821 ،
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ناهید در شاهنامه
كاربرد واژة ناهيد در شاهنامه دو گونه است :مواردي كه ناهيد به صورت اسم خاص آماده
و مواردي كه به صورت اسم خاص به كار نرفته است .نخست مواردي را بررسي ميكنايم كاه
ناهيد به گونة اسم خاص ياد شده است.
در شاهنامة فردوسي در مجموع ،واژة ناهيد شش بار به شكل اسم خاص به كار رفته است:
يك بار در داستان پادشااهي گشتاساب و چهاار باار در داساتان پادشااهي داراب .در داساتان
پادشاهي گشتاسب ،ناهيد دختر قيصر روم است كه به همساري پادشااه اياران ،گشتاساب ،در
ميآيد و پ
پااا

از آن او را كتايون ميخوانند:
آن دختااار ناااامور قيصااارا

كااه ناهینند بااد نااام آن دختاارا

كتااايونش خواناادي گرانمايااه شاااه

دو فرزندش آماد چاو تابناده مااه

در اين داستان كتايون از دالوري گشتاسب خوشش ميآيد و خود تمايل دارد باه همساري
او درآيد .به طوركلي مي توانيم بگوييم كه ازدواج ناهيد (كتايون) و گشتاسب سرانجام نيكاويي
دارد كه شايد علت آن را تمايل ناهيد به اين ازدواج بدانيم ،برخالف ازدواجهاي ديگري كه در
شاهنامه بين ايراني و غيرايراني انجام ماي گيارد و در آنهاا دختار از هرگوناه ناق انتخااب ياا
مخالفتي محاروم اسات .چناين ماوردي را در داساتان پادشااهي داراب و ازدواج او باا ناهياد
شاهديم .در اين داستان ناهيد دختر فيلقوس پادشاه روم است .فيلقوس از پادشاه ايران ،داراب،
شكست ميخورد .اطرافيان داراب او را با خبر ميسازند كه فيلقاوس دختار زيباايي دارد .شااه
ايران به فيلقوس پيشنهاد ميكند كه دخترش را به همسري او دهد ،خراجگزار ايران شاود و در
عوض سلطنتش باقي بماند:
پااردة تااو يكااي دختاار اساات

كااه باار تااارک بااانوان افساار اساات

پاا

نگااااري كاااه ناهیننند خاااواني ورا

بااار اورناااگ زريااان نشااااني ورا

به من بخاش و بفرسات باا بااژ روم

چو خواهي كه بايرناج مانادت باوم

فيلقوس ميپليرد و بدين ترتيب ناهيد همسر داراب و شهبانوي ايران مايشاود .اماا شابي
بوي بدي از دهان ناهيد به مشام داراب ميرسد و همين باعث ميشاود كاه او از ناهياد آزرده
شود .پزشكان فرا خوانده ميشوند تا براي بوي بد ناهيد درماني پيدا كنند:
كنياازک پاا

پشاات ناهینند شساات

ازان هاار يكااي جااامي از زر بدساات
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پزشااااكان داننااااده را خواندنااااد

باااه نزدياااك ناهیننند بنشااااندند

با اين همه ،مهر داراب از ناهيد بريده ميشود و عالقهمندي او به ناهياد باازنميگاردد .در
نهايت او را به نزد پدرش برميگرداند ،بيخبر از اينكه ناهيد از او باردار اسات .داراب پا

از

برگرداندن ناهيد به روم زن ديگري را به همسري ميگيرد و از او صانب فرزند ميشود:
كااه ناهینند ناازد پاادر

بيامااد زنااي خواساات دارا دگاار

يكي كودک آمادش باا فار و ياال

ز فرزنااد ناهینند كهتاار بااه سااال

وزان پاا

در دربار روم باردار بودن ناهيد مخفي نگه داشته ميشود و پ

از اينكه او فرزندش را باه

دنيا مي آورد ،فيلقوس او را فرزند خود معرفي ميكند و نامش را اسكندر ميگلارد .اسكندر در
دامان مادر و در دربار روم بزرگ شده ،در رأس سپاهي به ايران نمله ميكناد و سالطنت را از
داراب گرفته ،پادشاه ايران ميشود.
داستان ازدواج ناهيد با داراب ،جادايي آنهاا ،زاده شادن اساكندر و سارانجام ناخوشاايند
داراب معموالً دو گونه تعبير ميشود :تعبير نخست اين است كه به هر نال شكسات داراب در
مقام پادشاه ايران از اسكندر شكست از بيگانه نبوده ،بلكه شكست از پسر خودش باوده اسات
كه او نيز ايراني اسات .باه نظار مايرساد چناين ديادگاهي باه ناوعي در پاي القااي انديشاة
شكستناپليري ايرانيان است؛ اما تعبير دوم از منظري فمنيستي است كه ميگويد ناهياد باراي
انتقام گرفتن از داراب و جبران بايوفاايي او و ساتمي كاه در نقاش روا داشاته ،اساكندر را
پرورش داده و سرانجام پادشاهي داراب را برباد داده است.
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با نگاهي كلي درمييابيم كه سارانجام ناخوشاايند ازدواج ناهياد -كاه بيگاناه و غيرايراناي
است -با داراب در شاهنامه موارد مشابه ديگري دارد كه در همة آنها ازدواج پادشاه ،پهلوان ياا
نتي دختري ايراني با غير ايراني يا انيراني ،پايان خوشي نداشته است و معموالً به كشته شادن
و بدبختي طرف ايراني انجاميده است .اين نكته مورد توجه برخي از پژوهشگران باوده اسات.
سرامي اشاره ميكند كه ازدواج با بيگانه در بيشتر موارد در شاهنامه «نادثاهاي شااد اسات كاه
رويدادهاي غم انگيزي را در پيدارد»؛ 46مثالً وقتي خواستگاري خاقان از گرديه مطرح ميشاود
او چنين ميگويد:
از او نسبت آهو بزرگ اسات شااه

دليااار و خداوناااد تاااوران شااااه

ولاايكن چااو بااا تاارک ايرانيااان

بكوشد كه خويشاي باود در مياان
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ز پيوناااد و از بناااد آن روزگاااار

غاام و رنااج بينااد بااه فرجااام كااار

نگاار تاااا سااياوش از افراساااياب

چااه برخااورد جااز تااابش آفتاااب

سر خويش داد از نخساتين باه بااد

جواني كاه چاون او ز ماادر نازاد

همان نياز پاور ساياوش چاه كارد

ز تااوران و ايااران باارآورد گاارد

پايان ناخوشايند ازدواج با بيگانه را در شاهنامه را شايد بتوانيم از يك سو با توجه باه ايان
جهان بيني خاص فردوسي تبيين نماييم كه همواره در پي نشان دادن برتري ايرانيان بر انيرانياان
است ،از سوي ديگر او نيز همانند بسياري از ايرانيان به بيگانه نظر مسااعدي نداشاته و آنهاا را
درخور اعتماد و ازدواج با ايرانيان نميدانسته است.
نكتة ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد و نگارنده باراي آن پاساخي نيافتاه اسات ،ايان
است كه چرا در اين دو داستان در هر دو مورد نام دختر بيگانهاي كه به همسري پادشااه اياران
درآمده است ،فارسي است ،درناليكه نام پدران آنها ،قيصر روم و فيلقوس ،غيرفارساي اسات.
البته اين مسئله فقط محدود به اين دو مورد نميباشد و در موارد ديگري نيز كه دختري انيراني
به همسري ايراني درآمده است ،دختر نام ايراني دارد.
در شاهنامة فردوسي در يك مورد به ناهيد ،در كنار چيزهااي ديگار ،ساوگند خاورده ماي
شود:
باادان برتاارين نااام ياازدان پاااک

به رخشانده خورشايد و بار تياره خااک

به تخت و كاله و به ناهیند و مااه

كاااه مااان باااد نكاااردم شاااما را نگااااه
(داستان فريدون)

گاهي نيز ،بزرگي و قدرت خداوند با اشاره به آفرينش چيزهاايي چاون ناهياد نشاان داده
ميشود:
خداونااد كيااوان و گااردان سااپهر

فروزنااادة مااااه و ناهياااد و مهااار (آغااااز كتااااب)

ازويساات شااادي ازويساات زور

خداونااد كيااوان و ناهيااد و هااور (داسااتان منااوچهر)

از آن ترس كو هوش و زور آفريد

درخشاانده ناهيااد و هااور آفريااد (داسااتان منااوچهر)

خداونااد ناهيااد و گااردان سااپهر

كزويست پرخاش و آرام و مهر (داستان خاقان چاين)

خداونااد كيااوان و ناهيااد و هااور

خداوند پيل و خداوند مور (داستان هفتخوان اسافنديار)

جااز او را مخااوان كردگااار سااپهر

فروزناادة ماااه و ناهيااد و مهاار (پادشاااهي اسااكندر)
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در بيتهاي باال ناهيد همان سيارة معروف آسمان است كه در كنار ماه ،خورشيد ،كياوان و غياره
از آن نام برده شده است .در مواردي نيز براي اشاره به درخشندگي و زيبايي چيازي باه ناهياد
اشاره شده است:
درون وي آگنااااده مااااوي ساااامور

بااه رخ برنگاريااده ناهيااد و هااور (داسااتان منااوچهر)

ز گاارز تااو خورشاايد گريااان شااود

ز تياااغ تاااو ناهياااد برياااان شاااود (داساااتان ساااهراب)

ز تيااغ تااو خورشاايد بريااان شااود

ز گرز تو ناهياد گرياان شاود (داساتان كااموس كشااني)

چو شد روي گيتاي چاو دريااي قيار

نه ناهيد پيدا ناه بهارام و تيار (داساتان كااموس كشااني)

نشساات از باار تخاات خورشاايدچهر

ز ناهيااد تابناادهتاار باار سااپهر (پادشاااهي اسااكندر)

كاااه شاااير ژيانسااات هنگاااام رزم

بااه ناهيااد مانااد همااي روز باازم (پادشاااهي اشااكانيان)

زمااين را ببوساايد گلشااهر و گفاات

كه خورشايد را گشات ناهياد جفات (داساتان ساياوش)

شاانيده بااران ساارو ساايمين بگفاات

كه خورشيد ناهيد را گشت جفت (پادشاهي شاپور ذواالكتااف)

يكااي كااودک آماادش خورشاايدچهر

ز ناهيد تابنده تار بار ساپهر (داساتان نوشازاد باا كساري)

باادو گفاات گااردوي نوشااه باادي

چو ناهيد در برج خوشه بدي (پادشااهي خسارو پروياز)

كه روشان بادي در شاب تياره چهار

چاااااو ناهياااااد رخشاااااان شااااادي بااااار ساااااپهر

در شاهنامه سه بار واژة «زهره» به كار رفته است .در يك مورد سراينده به يزداناي ساوگند
ميخورد كه نگارندة زهره و مشتري است:
به يزدان كه او برتري است

نگارندة زهره و مشتري است
(پادشاهي هرمزد)

در اينجا واژة زهره جايگزين ناهيد شده است .در دو مورد ديگر واژة زهره در كنار واژة بهارام
به كار رفته است:
ز بهرام و زهره سات ماا را گزناد

نشااااايد گلشااااتن ز چاااارخ بلنااااد (يزدگاااارد)

زن گاااازر و گاااازر و مهاااره را

بياريد بهرام و هم زهره را (پادشاهي همااي چهارزاد)

ناهيد يا زهره -كه در فلك سوم قرار گرفته است -در باورهاي كهان ايراناي ساعد دانساته
ميشده است (يانقي :4821 ،پانوشت  )4و بهرام -كه خداي جنگاوري و پيروزي اسات -طاالع
نح

دارد (فروهر)23-22 :4836 ،؛ بنابراين در اين دو بيت باورهاي كهان ايراناي تجلاي پيادا

كرده است.
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ناهید در اشعار حافظ
در اشعار نافظ در مجموع ناهيد سه بار و همتاي عربي آن ،يعني زهره يازده بار باه كاار رفتاه
است .برخالف شاهنامة فردوسي ،در اشعار نافظ در هيچ موردي ناهيد ياا زهاره باه صاورت
اسم خاص به كار نرفتهاند؛ البته اين امر با توجه به اينكه اشعار نافظ برخالف شااهنامه شاامل
روايت داستان و نماسه نيست ،توجيهپلير است .موارد كاربرد اين دو واژه در اشعار ناافظ از
اين قرار است :كاربرد يكي از اين دو واژه براي اشاره به سيارهاي در منظومة شمسي؛ اساتعمال
يكي از اين دو واژه يا تركيبات آنها در معنااي زيباارو؛ باه كاارگيري ايان واژه هاا در معنااي
مطرب ،چنگي و مواردي از اين دست.
بيت زير تنها بيتي است در اشعار نافظ كه در آن ناهيد فقط به ياك ساياره اشااره دارد و
هيچ نسبتي از نسبتهايي كه به ناهيد يا زهره داده ميشود ،به آن داده نشده است:
ز جور كوكب طالع سحرگاهان چشمم

چنان گريست كه ناهید ديد و مه دانست
()12 2

در اشعار نافظ در بيشتر مواردي كه ناهيد يا زهره به سيارة معروف منظومة شمسي اشااره
ميكند ،يكي از صفات يا نسبتهايي كه به زهره داده ميشود ذكار مايگاردد .در برخاي ماوارد
ناهيد زهره چنگي ،چنگنواز ،بربطنواز يا به هر نال نوازندة سازي است:
كه ناهید چنگي به رقص آوري (ساقينامه)

چنان بركش آواز خنياگري
بياور مي كه نتوان شد ز مكر آسمان ايمن

به لعب زهره چنگي و مريخ سلحشورش
()123 8

ز چنگ زهره شانيدم كاه صابحدم مايگفات

غاااالم ناااافظ خاااوشلهجاااه آوازم
()888 6

در زواياي طربخانة جمشايد فلاك

ارغنون ساز كند زهره به آهناگ ساماع
()168 8

كه نافظ چو مستانه سازد سرود
ز چرخش دهد زهره آواز رود (ساقي نامه)
زهره سازي خوش نميسازد مگر عودش بسوخت
ك

نميداند ذوق مستي ميگساران را چه شد
()416 3
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وآن گهم در داد جامي كز فاروغش بار فلاك

زهره در رقص آمد و بربطزنان ميگفت نوش
()131 8

در برخي موارد نيز ناهيد زهره غزلسرا ،ترانهساز يا سرودخوان است:
غزلساااارايي ناهینننند صاااارفهاي نباااارد

در آن مقااام كااه نااافظ باارآورد آواز ()114 6

چون به هواي مدنتت زهره شود ترانهسااز

ناسدت از سماع آن محاروم بااد (قطعاات)6،

در آسامان نااه عجاب گاار باه گفتااة نااافظ

سرود زهاره باه رقاص آورد مسايحا را ()1 3

در ابيات زير نيز تركيب «زهرهجبين» در معناي زيبارو به كار رفته است:
يااا رب آن شاااهوش ماااهرخ زهاارهجبااين

در يكتاي كه و گوهر يكداناة كيسات ()12 1

بر جهاان تكياه مكان ور قادني ماي داري

شادي زهرهجبينان خور و نازکبدنان ()832 1

در اشعار نافظ در دو بيت ،سعد و نح

بودن اجرام آساماني ذكار شاده اسات .در ياك

مورد زهره در مقابل مريخ -كه همان بهرام و نماد جنگاوري و طالع نح

است -قارار گرفتاه

است:
بياور مي كاه نتاوان شاد ز مكار آسامان ايمان

به لعب زهره چنگاي و ماريخ سلحشاورش
()123 8

در مورد دوم ،زهره در مقابل زنل قرار گرفته است كه «در انكام نجاوم نحا

اكبار شامرده

ميشود»( .خرمشاهي )4813 ،چنين تقابلي را در شاهنامه نميبينيم.
بگياار طاارة مااهچهاارهاي و قصااه مخااوان

كه سعد و نح

ز تاأثير زهنره و زنال اسات
()11 1

نتیجه
واژه هاي ناهيد و زهره در شاهنامة فردوسي به ترتيب  11و سه بار ،و در اشاعار ناافظ ساه و
يازده بار به كار رفتهاند .واژة زهره همتاي عربي واژة فارسي ناهيد است .علت بهكارگيري زيااد
واژة ناهيد در شاهنامه را ميتوان به دو چيز نسبت داد :يكي فارسيگرايي فردوسي و تاالش او
براي زنده نگه داشتن زبان فارسي و آيينها و سنتهاي ايراني است و ديگر نفوذ كمتر زبان عربي
در عصري كه او ميزيست .دربارة مواردي هم كه واژة زهاره در شااهنامه آماده اسات ،شاايد
بتوان گفت كه آن سه بيت سرودة فردوسي نيست و بعدها به شااهنامه اضاافه شاده اسات ياا
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دست كم واژة زهره بعدها جايگزين واژة ناهيد شده است .البتاه تأيياد چناين ادعاايي مساتلزم
بررسي نسخههاي مختلف شاهنامه و كاوش فني بيتهاي مورد نظر است .در مورد شامار بسايار
واژة زهره در اشعار نافظ ،در مقايسه با واژة ناهيد ،ميتوان آن را به بسط دامنة نفوذ و كااربرد
زبان عربي در عصر نافظ در مقابل عصر فردوسي دانست .در اين باره عامل زماان را نباياد از
ياد ببريم؛ چرا كه بين زمان سروده شدن شاهنامه و اشعار نافظ چهار قرن فاصله وجود داشاته
است و با توجه به تسلط سياسي و فرهنگي اعراب بر ايران ،در بخش عمادهاي از ايان دوران،
فرصت كافي براي بسط نفوذ زبان عربي مهيا بوده است.
اين پژوهش نشان ميدهد در مواردي كه واژة ناهيد يا زهره در اشعار فردوسي به كار رفتاه
است ،نزديكي بيشتري با مفاهيم اسطورهاي ايراني انساس ميشود؛ به عنوان مثال در يك مورد
فردوسي به ناهيد سوگند ميخورد و در مواردي نيز بزرگي و قدرت خداوندي گوشزد ميشود
كه توانايي آفرينش ناهيد و امثال آن را دارد .البته بايد اشاره كنيم كاه ناه در شااهنامه و ناه در
اشعار نافظ اشارهاي آشكار به جايگاه ناهيد در مقام ايزدبانوي آبها و ناصلخيزي و صفاتي كه
به او نسبت داده ميشود ،وجود ندارد؛ اما مواردي را كاه در آنهاا ناهياد زهاره در شااهنامه و
اشعار نافظ به زيباايي و خاوبرويي وصاف شاده و نياز ماواردي كاه ساعد و نحا

باودن

ناهيد زهره و بهرام يا زنل مطرح شده است ،مايتاوان تجلاي يكاي از صافات ناهياد ،يعناي
وجاهت و زيبايي در اسطورهشناسي ملتهاي مختلف و تجلاي باورهااي كهان ايراناي دانسات.
همچنين در اشعار نافظ در بيشتر ماوارد ناهياد زهاره چنگاي ،مطارب ،خنيااگر ،و مشاغول
ترانه سازي و غزلسرايي است .هيچ يك از اين صفات در آناهيتا يا ناهيد ايراني ديده نميشود و
در شاهنامه نيز چنين صفاتي به ناهيد نسبت داده نشده اسات .در عاوض چناين صافاتي را در
همتايان غيرايراني آناهيتا ميبينيم .بنابراين ميتوان چنين نتيجهگياري كارد كاه چناين صافاتي
تحت تأثير اسطورهشناسي و باورهاي كهن ايراني نيسات ،بلكاه بيشاتر تحات تاأثير مفااهيم و
باورهاي اسطورهاي بيگانه است كه به ناهيد زهره نسبت داده شده است كه مايتواناد معلاول
بسط و نفوذ زبان عربي و مفاهيم و باورهاي اسطوره اي فرهنگ مرتبط با آن باشد .اين پژوهش
همچنين نشان مي دهد كه هر دو شاعر ناهيد و زهره را يكي ميدانستهاناد و آنهاا را باه جااي
يكديگر به كار ميبردهاند.
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پینوشتها
 .4نام كامل اين ايزدبانو در اوستا «اردويسور آناهيتا» است كه مركب از «ارد» به معناي برآمدن و فزودن
و باليدن است« ،سور» به معناي قوي و قادر كه در سانسكريت به معناي نامآور و دلير است و «آناهيتاا»
كه در متن به معناي آن اشاره ميشود .باستاني پاريزي به اين نكته اشاره ميكند كه «اردويساور ناهياد»
در اوستا نام رودي جاوداني نيز ميباشد كه از فراز كوه «هكر» به درياي فراخ كرت ميريزد (.)184
 .1برخي منابع اشاره كردهاند كه ناهيد واژة فارسي نيست .به عنوان نمونه در فرهنگ آنندراج در توضيح
ناهد و ناهيد چنين آمده است« :به كسر ثالث .ف .نام مادر اسكندر و نام زهره است و گفتهاند كه ناهيد
لغت فارسي نيست و نام زهره به فارسي پريدخت باشد ».در فرهنگ نظام نيز ذيال واژة ناهياد اشااره
ميشود « :نام ستارة سوم از هفت سياره است كه نام ديگرش زهره است .اين لفظ مفرس از ناهد عربي
است كه به معناي زن نارپستان اسات )841-848 1( ». ...در برهاان قااطع در توضايح مادخل ناهياد
ميخوانيم« :بر وزن زاهد ،دختر نارپستان را گويند و مخفف ناهيد هم هست كاه ساتارة زهاره باشاد».
دكتر معين نيز در تصحيح برهان قاطع و در پانوشتي كه دربارة ناهد و ناهيده نوشته است اين واژهها را
عربي مي داند.
 .8كلمة آهو به معناي عيب در زبان فارسي ،از اين واژه مشتق شده است (باستاني پاريزي811 :4811 ،؛
مقدم.)1182 ،
 .1از جملة اين موارد ميتوان به درخواست «اژيدهاک» يا ضاحاک و «افراساياب تاوراني» اشااره كارد
(دوستخواه.)861-868 4 :4826 ،
«اژي دهاک» سه پوزه در سرزمين «بوي» ،هزار اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند او را پيشكش
كرد...
و از وي خواستار شد:
اي اردويسور اناهيتا! اي تواناترين!
مرا اين كاميابي ارزاني دار كه من هفت كشور را از مردمان تهي كنم.
اردويسور اناهيتا او را كاميابي نبخشيد.
...
افراسياب توراني تباهكار در «هنگ» زير زميني خويش صد اسب و هزار اسب و ده هزار گوسفند
او را پيشكش آورد...
و از وي خواستار شد:
اي اردويسور اناهيتا! اي نيك! اي تواناترين!
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مرا اين كاميابي ارزاني دار كه من به آن فر شناور در درياي فراخ كرت [-فري] كه هم اكنون و از
اين پ

از آن تيرههاي ايراني و زرتشت اشون است دست يابم.

اردويسور اناهيتا او را كاميابي نبخشيد.
 .1از جمله بناها ،امامزادهها ،زيارتگاهها و محلههايي كه نام دختر در آنها ديده ميشود ،ميتوان به «قلعه
دختر»« ،كتل دختر»« ،پل دختر»« ،چل دختران» و اماكني چون كوه «بيبي شاهربانو» اشااره كارد .نكتاة
ديگري كه بايد به آن اشاره شود اين است كه ظاهراً تا چند دهة پيش بر باالي آب انبارهاي منااطقي از
ايران نيمتنة زني قرار داشته است كه ميتوان آن را به ايزدبانو آناهيتا نسبت داد .البته اين نكته را نگارنده
در هيچ منبع تاريخي نديده است ،بلكه نقل قول شفاهي يكي از دوستان است كه زادة اساتان هرمزگاان
است .بوي

( )4631نيز اشاره مي كند كه انتماالً بيشتر مكانهايي كه در ايران در كوهستانها و در كناار

چشمهها ساخته شدهاند و در نام آنها واژة «دختر» وجود دارد در اصل به آناهيد تقديم شدهاند.
 .1دكتر معين نيز در تصحيح برهان قاطع در پانوشتي كه بر واژة ناهيد نوشته است به ايان نكتاه اشااره
كرده است.
 .2اين نكته مورد اشارة برخي منابع ديگر نيز است؛ به عنوان مثال باستاني پااريزي باه نقال از مرناوم
پيرنيا مينويسد« :اصوالً پرستش آناهيتا در ايران مقتب

از نفوذ بابلياان اسات و متياوس در بابال او را

«ايستار» در فينيقيه «استارته» و عشرت خواندهاناد و مورخاان و نويساندگان يونااني و روماي او را باا
افروديت و «ديان» تطبيق كردهاند (اولي ربالنوع وجاهت و دومي ربالنوع شكار))183( ».
 .3اين منبع چگونگي زاده شدن عيسي در نوشتههاي عيسوي و اسالمي را نيز با چگونگي بارور شادن
ناهيد در درياچة هامون يا كانفسه و زاده شدن سوشيان

ميسنجد ( .)84باه عناوان نموناه از ترجماة

تفسير طبري دربارة سورة آل عمران چنين نقل ميشود« :يوسف آب ببرد از بهر مريم تا سار بشاويد و
غسل كند و آب آنجا بنهاد و بيرون آمد .و مريم ...چون از سر شستن فارغ شده بود ...گويند جبرئيل به
آستين مريم اندر دميد و مريم بارگرفت)116-111( ».

9 . Venus
10. Jupiter
11. Dione
12. Cloacina
13. Felix
14. Libentina
15. Victrix
16. Saint Venere
 .42بر روي لوح يادشده دربارة چگونگي ورود ايشتر به دنياي بيبازگشت چنين آمده است:
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به قلمرو بدون بازگشت ،قلمرو ارشيكيگل،
ايشتر ،دختر سين ،تصميم گرفت.
آري دختر سين تصميم گرفت،
به خانة تاريك ،به خانة ايرگل،
به خانهاي كه هر ك

به آنجا وارد شود خارج نميشود،

...
پ

از آنكه بانو ايشتر [به دنياي بدون بازگشت] فرود آمد،

گاو نر بر گاو ماده نجهيد [االغ ما چه االغ را باردار نكرد]،
...
مرد [در اتاق (خويش) ] ميآرمد،
[زن جوان بر پهلوي خويش ميخوابد]( .مجيدزاده)841 :4826 ،
 .43در اين باره تلخابي در كتاب شااهنامه و فمينيسام چناين مايگوياد« :ناهياد از دياد فمينيسام زن
قدرتمندي است .او در برابر خيانت آشكار داراب قدرت پنهان خود را به نمايش مايگالارد .اگار چاه
ناهيد نيز يكي از زنان قرباني است كه بدون خواست و ميل خود به همسري مردي درميآيد ،رفتار مرد
مقابلش با او به قدري تحقيركننده است كه از خاكستر خاموش بودن ناهيد آتش بزرگي بر پا ميكند .او
در برابر اين همه تحقير سكوت نميكند .ناهيد زني است كه در برابر داراب در ند شيئي نامطبوع تنزل
يافته است .از اين رو ميكوشد تالفي كند .براي همين نخست بودنِ فرزنادي را در دل خاويش پنهاان
ميدارد تا رها شود؛ چرا كه بيترديد داراب اگر ميدانست كه ناهيد از او بااردار اسات آزادي او را باه
تعويق ميانداخت .او در برابر اسكندر زني قدرتمند و هدفمند است؛ چه اسكندر را دقيقاً بادان سابب
تربيت ميكند كه «جبران كند» .ناهيد از ديد نقد فمينيستي زن قابل تأملي است؛ او پررماز و راز اسات.
هيچ ك

نميداند اسكندر از داراب است .او سكوت ميكند« .در نظرية فمينيساتي ساكوت زناان هام

نشانة سركوب آنان در نظام مردساالري است و هم نشانة مقاومت انفعاليشان .سكوت اگار باه معنااي
مقاومت باشد ،لحظهاي ممتاز را به نمايش ميگلارد و اجازه ميدهد كه جهان فاقد نيات ،واقعيت زنان
را باز بتاباند .ناهيد زني است توفاني كه اسكندر را نيز چونان خود بار مايآورد .از دياد نقاد فمينيسام
چنين زني كه اعمال ديگران را سازماندهي ميكند ،جهت ميدهد و از قدرت دستي ديگر براي رسايدن
به مقصود خود سود ميجويد ،زن بزرگي است)168-164( ».
 .46از ازدواجهاي ديگري كه بين ايراني و غيرايراني انجام گرفته و سرانجام نيكويي نداشاته اسات باه
نقل از همين منبع مي توانيم موارد زير را برشماريم :ازدواج سياوش با فرنگي

دختر افراسياب ،ازدواج
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كاووس با سودابه دختر پادشاه هاماوران ،ازدواج زال با رودابه دختر پادشاه كابل كه تبارش به ضاحاک
ميرسد ،ازدواج بيژن با منيژه دختر افراسياب و. ...

منابع
باستاني پاريزي؛ خاتون هفت قلعه؛ تهران :دهخدا.4811 ،
بهار ،مهرداد؛ پژوهشی در اساطیر ایران؛ (پارة نخست) ،تهران :طوس.4811 ،
بوي  ،مري؛ زردشتیان :باورها و آداب دینی آنها؛ ترجمة عسكر بهرامي؛ تهران :ققنوس.4834 ،
تبريزي ،محمد بن نسن؛ برهان قاطع؛ به اهتمام دكتر محمد معين؛ چ ،1تهران :اميركبير.4821 ،
تلخابي ،مهري؛ شاهنامه و فمینیسم؛ تهران :ترفند.4831 ،
جاويد ،هاشم ،و بهاءالدين خرمشاهي؛ دیوان حافظ؛ تهران :نشر و پژوهش فرزان.4823 ،
جباري ،طلعت؛ زنان شاهنامه؛ تهران :دانشسراي عالي.4816 ،
جهانگيري ،علي؛ فرهنگ نامهای شاهنامه؛ تهران :برگ.4816 ،
نميديان ،سعيد؛ شاهنامة فردوسی (متن انتقادی از روی چاپ مسکو)؛ تهران :نشر قطره.4828 ،
خرمشاهي ،بهاءالدين؛ حافظنامه؛ ج ،4چ ،8تهران :علمي و فرهنگي و سروش.4813 ،
خطيب رهبر ،خليل؛ دیوان غزلیات حافظ؛ تهران :صفي عليشاه.4823 ،
دبيرسياقي ،محمد؛ زندگینامة فردوسی و سرگذشت شاهنامه؛ تهران :علمي.4826 ،
دوستخواه ،جليل؛ اوستا :کهنترین سرودها و متنهای ایرانی؛ ج ،4تهران :مرواريد.4826 ،
دهخدا ،علياكبر؛ لغتنامه؛ تهران :دانشگاه تهران ،ج  :48مضعف – نواخانه.

رستگار فسايي ،منصور؛ فرهنگ نامهای شاهنامه؛ ج ،1تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
فرهنگي.4826 ،

رستگار ،منصور؛ تصویرآفرینی در شاهنامة فردوسی :بررسی و نقد تشبیهات و استعارات در
شاهنامه؛ شيراز :چاپخانة كورش.4818 ،
سرامي ،قدمعلي؛ از رنگ گل تا رنج خار :شکلشناسی قصههای شاهنامه؛ چ ،1تهران :علمي و
فرهنگي.4828 ،
شهيدي مازندراني ،نسين؛ فرهنگ شاهنامه :نام کسان و جایها؛ تهران :بنياد نيشابور.4822 ،
صديقيان ،مهين دخت؛ فرهنگ واژهنمای حافظ؛ تهران :اميركبير.4811 ،

صفا ،ذبيح اهلل؛ تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی از آغاز عهد اسالمی تا دورة
سلجوقی؛ ج ،4تهران :فردوس.4824 ،

 197رخسار انديشه
فروهر ،عاطفه؛ نگاهی به اسطوره در فرهنگ و زبان ایران و یونان باستان؛ پاياننامة دورة كارشناسي
ارشد ،تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.4836 ،
فرهنگ نظام ،ج.8
كوروجي كوياجي ،جهانگير؛ بنیادهای اسطوره و حماسة ایران؛ گزارش و ويرايش جليل دستخواه؛
چ ،1تهران :آگه.4838 ،
مجيدزاده ،يوسف؛ تاریخ و تمدن بینالنهرین :تاریخ فرهنگی-اجتماعی؛ ج ،1تهران :مركز نشر
دانشگاهي.4826 ،

محمد پادشاه ]شاد[؛ فرهنگ آنندراج؛ زير نظر محمد دبير سياقي؛ تهران :كتابخانة خيام ،ج  :2ن – ي.
مقدم ،محمد؛ جستار دربارة مهر و ناهید؛ تهران :مركز ايراني مطالعة فرهنگها ،1182 ،دفتر نخست.
ناتل خانلري ،پرويز؛ دیوان حافظ؛ تهران :خوارزمي.4821 ،
همايي ،جالالدين؛ تاریخ ادبیات ایران؛ به كوشش ماهدخت بانو همايي؛ تهران :نشر هما.4821 ،
هينلز ،جان راسل؛ شناخت اساطیر ایران؛ ترجمة ژاله آموزگار و انمد تفضلي؛ تهران :نشر چشمه،
.4813
يانقي ،محمد جعفر؛ بهیننامة باستان :خالصة شاهنامة فردوسی؛ چ ،1مشهد :آستان قدس رضوي،
.4821
Bier, C; "Anahita"; in Encyclopedia Iranica, Edited by Ehsan Yarshater,
AB- ANAHID, London: Routledge & Kegan Paul 1985, P. 1009-11.
Boyce, M; "ANAHID"; in Encyclopedia Iranica, Edited by Ehsan Yarshater,
AB- ANAHID, London: Routledge & Kegan Paul 1985, P. 1003-5.
Coach, Malcolm; Greek & Roman Mythology; Singapore: Todri Productions
Limited, 1997.
Grant, Michael & John Hazel;Who’s Who In Classical Mythology; London:
Weidenfeld and Nicolson, 1973.
Jobes, Gertrude; Dictionary of Mythology, Folklore and Symbols; New
York: The Scarecrow Press, Inc, 1962.
Sykes, Egerton; Routledge Who’s Who in Non-classical Mythology; London:
Routledge, 1993.
Tripp, Edward; The Handbook of Classical Mythology; USA: Arthur Barker,
1970.
Cox, G.W; Mythology of the Aryan Nations; London: Kennikat Press, 1969.

قصة وُصله در بیتی از حافظ
دکتر خدیجه حاجیان



مقدمه
يكي از مبانث مهم در زمينة نافظشناسي ،بحث اختالف نساخ و در نتيجاه اخاتالف قرائات
برخي ابيات نافظ است كه انگيزه و محور بسياري از نوشتهها و مباناث از گلشاته تاا كناون
شده است .از آنجا كه نافظ به استناد مقدمة ديوانش ،خود ،گردآورنده يا تادوينكننادة نساخة
نهايي ديوانش نبوده است (مقدمة ديوان ،منسوب به محمد گلاندام) ،به نظر مي رسد اين اختالف
قرائتها غريب و غيرممكن نباشد.
برخي محققان معتقدند كه اين اختالفات بيشتر ناشاي از تصاحيف ياا تصارف ناساخان و
كاتبان است و برخي ديگر با استناد به اين نكته كه نافظ در سراسر نيات ادبي خويش پيوسته
مشغول پيراستن سرودههايش و تكامل بخشيدن به جوانب گوناگون هناري آناان باوده ،عامال
اصلي اين اختالف نسخ را فقط خود او ميدانند و ب .
اختالف قرائتها در برخي از ابيات ديوان نافظ بحث و نظرياتي را دربارة ترجيح قرائتي بار
قرائت ديگر موجب شده و برخي ابيات را به ابيات «بحثانگيز» يا دشوار تباديل كارده اسات.
نمونة اين گونه ابيات ،بيت زير است:
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس
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معاشران گره از زلف يار باز كنياد

شبي خوش است بدين قصهاش دراز كنياد

بحث اصلي دربارة واژة «قصه» در مصراع دوم است .بعضي از مصححان و شارنان ابياات
نافظ ،با تكيه بر يك يا چند نسخه يا به داليل ديگار ،از جملاه همخاواني واژههاا و رعايات
تناسب ميان آنها و غيره ،واژههاي ديگري چون وصله (با فتح يا ضم اول) ،وصلت ،رشته ،نيله
و  ...را برگزيده و داليلي در ترجيح صورتهاي نامبرده ايراد كردهاند .بيشتر محققان و شاارنان،
واژة «قصه» را به داليل متعدد ،مناسبتر و آخرين گزينة نافظ دانستهاند.
اين مقاله با اشاره به پيشينة بحث و بيان نظريات و ديدگاههاي شارنان و مصححان ،بر آن
است در آخر به جمعبندي و نتيجهگيري كلي و بيان صورت مرجح به گونهاي مستدل و علمي
برسد.
به نظر ميرسد نخستين بار اين بحاث را مرناوم ميناوي مطارح كارده اسات .وي چناين
استدالل ميكرد كه چون وصله يا وصلت گيسوي مصنوعي است كه به دنبال گيساوي طبيعاي
پيوند ميكردهاند و با توجه به نكتة «گره از زلف يار بازكردن» ،وصله صحيح است نه قصه؛ باه
اين دليل كه شب را با قصه گفتن كوتاه ميكنند نه دراز ،ضمن اينكه با انتخاب واژة قصه رابطة
ظريفي كه وصله با زلف دارد ،از بين ميرود.
مرنوم خانلري نيز در تصحيح منتخبي از ديوان نافظ كه در سال  4882به چااپ رسااند،
ضمن پليرفتن «وصله» ،در يادداشتهايي با عنوان «چند نكته در تصحيح ديوان ناافظ» -كاه در
نقد بعضي از واژهها و تعبيرات آن نوشته و در همين سال به چااپ رسايده 4-در برتاري ايان
واژه بر قصه ،داليل زير را بيان كردهاند:
 .4زلف با قصه ربطي ندارد .1 .با قصه شب را كوتاه ميكنند نه دراز .8 .وصله در زماان قاديم
به معناي اتصال و اضافه كردن بوده نه به معناي رايج امروزي وصله لباس .1 .در سه نسخة ماا
مصرع دوم چنين است :شبي خوش است بدين وصلهاش دراز كنيد؛ يعني زلاف ياار را كاه در
سياهي و درازي همجن

شب است ،به شب پيوند كنيد تاا شاب دراز شاود .1 .ساايه نياز در

تصحيح جديد ديوان نافظ «وصلتش» آورده و آن را بار «قصاه» تارجيح داده اسات (خاانلري،

.)86 :4882
مرنوم جاللالدين همايي معتقد بوده است« :رشته از قصه و وصله بهتر اسات ،نتاي اگار
تصور كني كه اين واژه تصرف كاتب است ».در ادامه توضيح داده است كه خود او در يكاي از
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نسخههاي خطي قرن دهم هجري «رشته» را در مصرع دوم ديده است :شبي خوش است بدين
رشتهاش دراز كنيد (همايي.)886 4 :4816 ،
به نظر مرنوم محيط طباطبايي با وجود «وصلة» مفتوح به معناي پينه و پارة پيوسته در زبان
فارسي دري به جاي «وصلة» مضمومِ صحيحِ اصلي نبايد ما را فريفتة اصالت لغاوي ايان كلماه
بكند ،بلكه بايد آن را از مقولة تصرفات بجاي فارسيزبانان در صورتهاي نامطبوع الفااظ عرباي
دانست .پ

وصلة مفتوح را نبايد بر وصلة مضموم مرجح دانست .به نظار وي توجاه باه ايان

نكته كه در گره گشايي از زلف يا گيسو به هايچ وجاه عمال اتصاال پيونادي ياا پيناهبنادي و
وصلهكاري به كار نميرود ،پليرفتن صورت «قصة» مضموم بر «وصلة» مضموم مناسبتر است
(محيط طباطبايي.)142-114 :4812 ،
مرنوم مسعود فرزاد «قصه» را غلط دانسته است ،هم به دليلي كاه ميناوي و خاانلري بياان
كردهاند و هم به اين دليل كه امروزه وصله معناي نامطلوبي ميدهد؛ ولي در زمان نافظ معناي
ناخوشايند نداشته ،بلكه در معناي «پيوند» به كار ميرفته است .وي در آخر ،قرائات «نيلاه» را
بسيار جالب نوشته و تأكيد كرده است به معناي نيرنگ نيست ،بلكه معناي چااره مايدهاد ،باا
وجود اين «وصله» به معناي «پيوند» بر همة قرائتهاي ديگر برتار اسات (فارزاد-112 4 :4816 ،
.)123

پرويز يغمايي نيز «نيله» را -كه در نسخة خطي ديوان نافظ ديده 1-بر بقياة قرائتهاا برتار
دانسته و نوشته است :كلمة «نيله» از وصله و قصه مناسبتار و صاحيحتار اسات؛ زيراناافظ
ميگويد :شب خوش را بدين چاره و تدبير درازتر كنيد(8يغمايي.)412 -411 :4816 ،
قبل از تصحيح ديوان نافظ به وسيلة خانلري ،قرائتهاي وصاله ،فضاله ،رشاته و نيلاه در
نسخههاي قديمي پراكنده موجود بوده؛ ولي تصحيح خانلري و بيان داليال گازينش وصاله بار
ديگر قرائتها منشأ مقاالت و نقدهاي بعدي شده است كه برخي در تأييد اين انتخاب بودهاناد و
برخي در ردّ آن.
محمد جعفر محجوب در تأييد نظر خانلري و ترجيح وصاله بار قصاه نوشاته اسات« :باه
راستي پيدا نبود كه «اين قصه» كدام قصه است و آيا گره از زلف يار باز كردن را ميتوان قصاه
ناميد؟»(محجوب)642 :4822 ،
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به نظر وي جانشيني وصله به جاي قصه صورت صحيحي به شعر داده است؛ زيرا پيوساتن
گيسوي دراز يار به دامنة شب براي درازتر كردن آن ،مضموني لطيف و دلنشاين اسات كاه در
زبان فارسي نمونه و نظير دارد (همانجا).
پيش از آنكه به بيان ديادگاههاي محققااني كاه در ردّ قرائات خاانلري مقالاه نوشاتهاناد
بپردازيم ،بيان اين نكته خالي از فايده نيست كه در نسخة قزويني– غني كاه اسااس آن نساخة
مورخ  312خلخالي بوده و در سال  4816چاپ و منتشر شده است ،واژة «قصه» ضبط شاده و
هيچ توضيحي نيز دربارة آن نوشته نشده ،هر چند در برخي نسخهبدلهاي چاپ خلخاالي -كاه
اساس قزويني و غني است -وصله ديده شده است.
در تصحيح رشيد عيوضي «قصه» پليرفته شده است .مصحح در بيان دليل اين انتخااب ،باا
اشاره به قرائتهاي گوناگون بيت در هشت نسخهاي كه مبناي تصحيح قرار گرفته و اينكاه فقاط
در يك نسخه «قصه» ضبط شده است ،مينويساد :چاون در هشات نساخة كهان 1وصاله ياا
وصلتش آمده ،تصور اينكه اين ضبط از نافظ نباشد ،دور از انتيااط اسات؛ اماا باا توجاه باه
زيبايي و وسعت معناي قصه و مناسبت آن با ساير اجزاي بيت ميتوان گفت كه «قصه» مطاابق
با آخرين تجديدنظر نافظ در شعرش اسات (عيوضاي .)4121-4121 8 ،وي اصارار برخاي از
محققان در اثبات ضبط «وصلت» يا «وصله» را در متن ،صحيح ندانسته و نوشاتهاناد :هار چناد
بيت با ضبط وصلت يا وصله نيز مفهوم دارد ،به هيچ روي شيوايي سخن نافظ را ندارد ،ناال
آنكه با ضبط قصه ،بيت از عمق و وسعت معنايي معهود در شعر نافظ در ند كمال برخوردار
ميشود (همانجا) .وي تأكيد كرده است كه شباهت مضموني بيت ملكور با بيت زير باه نادي
است كه گويي شاعر آن را در تلكر جريان همان شب يا در تفسير همان بيت سروده است:
دوش در نلقة ما قصة گيسوي تو باود

تا دل شب سخن از سلسلة موي تو بود
(همانجا)

در ديوان نافظ تصحيح سليم نيساري نيز تمامي غزل برابر باا نساخة قزويناي آورده شاده
است و فقط همين نكته كه تمامي غزل برابر نسخه قزويني اسات ،ذيال غازل ياادآوري شاده؛
بنابراين از نظر مصحح قصه بر وصله برتر بوده است.
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سيد محمد راستگو نيز در تصحيح خود «قصه» را از «وصله» و «وصلت» زيبااتر و شايواتر
دانسته و نوشته است« :به ويژه اينكه چون قصه به معناي طرة گيسو نياز هسات ،بيات ايهاامي
ظريف نيز ميپليرد( ».راستگو.)116 ،
علي دشتي نوشته است :وصله كردن شب به گيسوي يار ،زيبا و لطيف نيست و بيت نافظ
را ناخوش و نامطبوع ميكند ،نال آنكه در قصه و شب رازي نهفته است :هر دو دل را به تپش
مياندازد و در بلندي و كوتاهي وجه اشتراک دارند (دشتي.)81-81 ،
مرنوم انجوي شيرازي نيز در مقدمة ديوان نافظ با تكمله و كشافاللغاات ،در نقاد نظار
خانلري كه معناي وصله را در زمان قديم اتصال و اضافه كردن دانساته ،نوشاته اسات :اوالً در
زبان نافظ وصله كردن به همين معناي امروزي نيز آمده است:
شرمم از خرقة آلودة خود ميآياد

كه بر او وصله به صد شاعبده پيراساتهام

و ديگر اينكه وصله كردن شب به وسيلة گيسوي يار زيبا و لطيف نيسات .همچناين كلماة
وصله بيت را نامطبوع و ناخوش ميكند ،در نالي كه نافظ مكرر قصه و گيساو را -كاه گوياا
تشابهي ميان آنها است -با هم آورده است؛ مانند بيت زير:
دوش در نلقة ما قصة گيسوي تو بود

تا دل شب سخن از سلسلة موي تو باود
(انجوي شيرازي)64-31 41 :4826 ،

مرنوم نسينعلي هروي نيز «قصه» را صحيح دانسته است؛ به اين دليل كه وصاله صاورت
خوشي به شعر نميدهد .به نظر وي در شعر نافظ قصه بيشتر به معناي موضوع باه كاار رفتاه
است نه به معناي خوابكنندة اطفال و كوتاهكنندة شب (هروي.)168-161 :4813 ،
هوشنگ محمودي در «نقدي برنافظ فرزاد» نوشته است :اين نكته كه قصه را باراي كوتااه
كردن شب و وقتگلراني ميگويند صحيح نيست؛ زيرا در اين بيت مقصود دراز كردن شاب و
اتصال شب به زلف يار نيست و قصهگويي و داستانسرايي هم نيست ،بلكه منظاور شااعر ايان
است :امشب كه معاشران جمعاند و معشوقه هم در كنار است و شبي خوش است ،بهتر اسات
دست به زلف يار برده ،گره از آن باز كني .با باز كردن گره از زلف يار طبيعي است كاه زلاف
درازتر خواهد شد و با تناسبي كه سياهي و درازي شاب باا ساياهي و درازي زلاف ياار دارد،
گويي شب را درازتر كردهايد .در نقيقت «بازكردن گره از زلف يار» خاود باه تنهاايي –بادون
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اينكه نيازي به وصله كردن يا اتصال به شب باشد– باعث درازي شب ميشود و قصاه هام در
اين بيت معناي داستانسرايي نميدهد (محمودي.)66-32 :4811 ،

نكتة قابل توجه شرح باال اين است كه شارح به نكتة جديدي اشاره كرده كه در تلكرات و
شرنهاي قبلي ديده نميشود؛ اما در برخي از شرنهايي كه پ

از اين ميآيد ،اين نكته تكارار

شده و آن بيان «قصه» در معناي «گشودن زلف يار» و دراز شدن قصة گيساوي ياا شاب زلاف
معشوق است.
محماادعلي اسااالمي ندوشاان ضاامن ردّ قرائاات «وصااله» و واژههااايي چااون «واصااله» و
«مستوصله» ،هر چند استدالل مرنوم خانلري را در كوتاه كردن شب به وسايلة قصاه ،منطقاي
دانسته ،نوشته است كه نزد نافظ ميان زلف و قصه ارتباطي است ،اما نه به مفهوم كوتاه كاردن
شب .وي با ارجاع به دو بيت از نافظ تصريح ميكند چرا بايد در اين دو بيت از جمله بيت:
شرح شكن زلف خم اندر خم جاناان

كوته نتوان كرد كه اين قصه دراز اسات

قصه را جانشين زلف بكند؟ وخود چنين پاسخ داده است كه به نظر ميرسد نافظ ميان ابهاام،
درازي ،پيچاپيچي و خيالانگيزي زلف با قصه مشابهتي ميبيند .باه نظار وي منظاور ناافظ در
بيت ملكور اين است كه اين شب خوش را با افشاندن زلف درازتر كنيد و باه ساائقة «خاالف
آمد عادت» به جاي كوتاه كردن درازش كنيد (اسالميندوشن.)411-411 :4826 ،

فتح اهلل مجتبايي نيز تأكيد كرده است :از آنجا كه در شعر و ادب فارسي ميان شب و گيساو
و ميان هر دوي آنها با «قصه» از ديرباز نوعي مناسبت معنوي برقرار باوده ،مثال شاعر سانايي،
ناصرخسرو و ...بنابراين انتخاب قصه با ذوق و شيوة بيان نافظ موافقتار اسات و او خاود در
بازنويسي نهايي اين صورت را انتخاب كرده است (مجتبايي.)114-116 :4826 ،

ابراهيم قيصري نيز در تأييد «قصه» نوشته است :اين قولي است كه جملگاي (شااعران) بار
آناند و در غزلهاي كمال خجندي ،معاصر نافظ ،ابياتي قريب باه هماين مضامون باا عناصار
زلف–گيسو قصه– نكايت درازي شب – كوتاهي شب آمده است؛ از جمله:
اگر كمال به زلف تو كرد قصاه دراز

بيا كه ما باه دهاان تاو مختصار كارديم
(قيصري)61 :4811 ،

عبدالعلي دستغيب نيز ضبط قزويني را –كه قصه را مرجح دانسته -از هر جهت بهتر دانسته
و نوشته است :اگرچه خانلري در ضبط خود از نسخة مورخ  341-348پيروي كرده اسات و او
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و مجتبي مينوي در گزينش وصله بر قصه اصرار زياد داشتهاند -هم به دليل قدمت نسخه و هم
به اين دليل كه شب را با قصه كوتاه ميكنند -به داليلي كه دكتر مهادوي دامغااني ذكار كارده
[نويسنده عين عبارات را آورده و در بخش بعدي همين مقاله به آن اشاره خواهد شاد] ،ضابط
«قصه» ارجح است .دستغيب معتقد است كه «وصالتش» را باراي گرياز از كراهات سامع واژة
وصله انتخاب كرده است ،در نالي كه به نظر وي اين انتخاب نياز صاورت مسائله را عاوض
نميكند (دستغيب.)11 :4821 ،

بهاءالدين خرمشاهي معتقد است كه همان «قصه» درست است؛ چون «وصله» لغتي مهجاور
است و تصور نميشود نتي يك بار در شعر پيش از نافظ به كاار رفتاه باشاد ،ضامن اينكاه
نافظ از لغات مهجور و بيتداول پرهيز دارد .به نظر وي معناي دراز كردن شب بيشاتر هماان
گشودن گرههاي سر زلف يار است؛ يعني بلندتر كردن شب گيسوي يار و نه شب عيش.
انمد شوقي نوبر نيز معتقد است «قصه» بر ضبط مهجور «وصاله» برتار اسات و ترديادي
نبايد داشت .به نظر وي قصة شوربرانگيز از زلف يار گفتن مانع از كسالت و خاواب شاده ،در
نتيجه سبب طوالني شدن شب ان

ميگاردد .نويسانده نكتاة بيات را در «گاره از زلاف ياار

بازكردن» دانسته و نوشته است :بيترديد در اين شب يار از مياان غاياب اسات و باراي اينكاه
كسالت بر جمع ناكم نشود و خواب چيره نگردد ،خواجه از معاشران ميخواهد قصة زلف يار
را آغاز كنند .منظور از گره گشودن از زلف ياار نياز باه مناسابت مصاراع دوم ،گاره گشاودن
(شكستن سكوت) از قصه زلف اوست (شوقينوبر.)411 :4824 ،

انمد مهدوي دامغاني با بحثي مستدل و مبسوط دربارة «وصله» و واژههاي هامردياف آن،
يعني «واصله» و «مستوصله» و با ارجاع به فرهنگهاي عربي ،برگزيدن وصله را موجاه ندانساته
است .وي تصريح كرده كه هيچ معجم لغوي معتبر «وصله» را به معناي موي سر ،موي جلاوي
پيشاني ،زلف ،كاكل يا يك دسته مو ندانسته است؛ اما در همة معجمها و قاموسها تصريح شاده
است كه قصه (به ضم يا فتح ق) به آن معاني است و وصاله فقاط باه معنااي پيوناد اسات .او
ضمن بيان نص برخي از متون لغت عارب درباارة «قصاه» (صاحاح جاوهري ،لساانالعارب،
اساسالبالغه و قاموسالمحيط) از الحيوان جانظ در معناي قصه -كه موي جلوي سر اسات و
در محاورة عادي در فارسي به آن چتر زلفي يا كاكل گفتاه مايشاود -عباارتي آورده و چناين
نتيجه گرفته است :بنابراين مسلم است «قصه» به معناي زلف است كه گاه دراز ،آشفته و ريازان
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است و گاه به صورت يك دسته مجتمع ميشود .وي در ادامه ،در معناي «وصاله» باه فاتح واو
نوشته است :به معناي پيوند و اتصال چيزي به چيز ديگر است ،خواه دو چياز ماادي باشاد ياا
يك طرف مادي ،يك طرف معنوي يا هار دو طارف معناوي .از واصاله و مستوصالة وارده در
نديث نبوي (ص) كه منشأ استنباط يا استظهار فضاليي شده كه «وصاله» را باه معنااي ماويي
بدانند كه آرايشگر آن را به صورت كاكل يا هر فرم ديگر در آورده باشد ،مطلقااً چناين معناا و
مفهومي استخراج نميشود؛ زيرا مفسران «واصله» را به معناي زني نوشتهاند كه موي چيده شده
از زني را به سر زن ديگر بپيوندد و «مستوصله» زني است كه چنين كاري را درخواست كناد و
نتيجه اينكه در اين بيت «قصه» درست است (مهدوي دامغاني.)4822 ،

مرنوم دكتر عبدالحسين زرينكوب نيز ضبط قزويني را بهتار دانساته و نوشاته اسات كاه
مناسبت زلف و قصه در شعر شاعران عرب هم ديده ميشود:
فااض ساامري مااد كهجاارک مفاارط

و في قصتي طاول كصاد غاك فاانش

وي مضمون را مسبوق و مشهور نوشته و آن را با بيت زير از نافظ مقايسه كرده است:
دوش در نلقة ما قصة گيساوي تاو

تا دل شب سخن از سلسلة موي تو بود
(زرينكوب)4834 ،

دكتر محمدرضا شفيعي كدكني نيز با تكيه بر اين نكته كه تمامي اين اختالفها متوجاه خاود
شاعر است و هيچ كاتب و نسخهبرداري را در آنها دخالت نيست ،بنا بر اين داليال« ،قصاه» را
بر «وصله» ترجيح داده است .4 :با توجه به قانون اصالت موسيقي ،به سبب وجود (گ) در گره
و (خ) در خوش كه با (ق) در قصه قرب مخرج دارند و در مجماوع باا (ک) در ردياف شاعر
هماهنگاند؛ زيرا همگي از نروف نر كالم هستند ،بنابراين قصه تناسب بيشتري دارد .1 .قصاه
خود به معناي طرة پيشاني است–البته به ضم -و اگر بنا باشد وصاله را –كاه باه تعبيار برخاي
ناقدان ناجور هم ميآيد– بپليريم ،چرا خود كلمة قصه را –ولو به ضم– به معنااي ماوي طاره
نپليريم؟
در آخر نويسنده تأكيد كرده است كه نافظ به انتمال قوي رابطة قصه را با گيسو با توجاه
به همين معنايي كه قصه دارد ،در نظر داشته است (شفيعيكدكني.)146-116 :4821 ،

دكتر پورنامداريان كاربرد «وصله» را مهجور دانسته و نوشته است :با توجه به اينكاه ناافظ
كمتر از تناسبهاي ممكن در ميان كلمات صرفنظر ميكند ،همان كلمه «قصه» صحيحتر اسات؛
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چون هم قُصه (مويگيسو و طره) را تداعي ميكند و هم در ديوان نافظ كاربردش باا زلاف و
گيسو و طره شواهد متعدد دارد .از اينها گلشته ميتوان «اين» را در «بدين قصاهاش» باه جااي
صفت اشاره -كه آن را به قصه مربوط ميكند -ضمير اشاره دانست كه در اين صاورت مرجاع
آن «گره از زلف يار باز كردن» خواهد بود كه اين كار ،يعني چين و گرة زلف را باز كردن هام
سبب درازي زلف يا شب زلف معشوق ميشود و هم سبب طاوالني شادن داساتان و ناديث
زلف (پورنامداريان .)31-34 :4831 ،به نظر ايشان اگر اصل را كلمه «قصه» به ضام قااف فارض
كنيم ،ضمن آنكه قصه را تداعي ميكند ،شعر نيز معناي سرراستتر پيدا ميكناد؛ زيارا طبيعاي
است كه با باز كردن گره و چين از زلف ياار ،زلاف ياا شاب زلاف او نياز درازتار مايشاود
(همانجا).

نتیجه
با امعاننظر به مبانثي كه تا كنون دربارة ترجيح واژة «وصله» بر «قصه» و برعك

آن شده و به

بيشتر آنها در اين نوشته به صورت فشرده اشاره شد ،ميتوان چنين نتيجهگيري كرد .4 :با توجه
به اينكه در نسخههاي متعدد كهن «وصله» آمده ،به نظر نميرسد كه اين واژه نتيجاة تصاحيف
كاتبان باشد .1 .نافظ بنا به عقيدة بسياري از محققان – باه دليال وجاود قرائتهااي مختلاف و
متفاوت از ابيات متعدد ديوانش ،به گونهاي كه شايد هيچ دو نسخة كهني از دياوان او را نتاوان
يافت كه عيناً شبيه يكديگر باشند– هميشاه و تاا آخارين لحظاة عمارش در اشاعارش دسات
ميبرده و آنها را به كمال مطلوب نزديك ميكرده است .8 .واژة «وَصله» -كه در دياوان ناافظ
گويا يك بار به كار رفته 1-به نظر مهجور ميرسد و به قولي نافظانه نيست ،در ناليكه «قصه»
تناسب و هماهنگي زيادي با ساير اجزاي بيت از جمله زلاف و شاب (قصاهسارايي در شاب)
دارد؛ ضمن اينكه قصه (با ضم) طرة مو را نيز تداعي ميكند .بنابراين ميتوان گفت كاه ناافظ
در دورههاي اولية شاعري كه هنوز هنرش به كمال مطلوب نزديك نشده بوده ،واژة «وصاله» را
به كار برده بوده است؛ اما در دورههاي بعد كه دوران بازنگري و دستكاري در سرودههايش و
به قول برخي «زمان كمال هنرياش» بوده ،اين بيت را از نظار گلراناده و «قصاه» را جانشاين
واژة «وصله» كرده است كه اين واژه هم معناي بيت را وسيعتر و مطلوبتر ميكناد و هام باه
گفتهها و سرودههاي نافظ شبيهتر است.
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پینوشتها
 .4اولين بار اين توضيحات در مجلة يغما به چاپ رسيد و مرنوم خانلري در چاپ سال  4811دياوان
نافظ آنها را با توضيحات اضافي در مجلد دوم چاپ كرد.
 .1اين نسخة خطي را نويسنده در كابل ديده است.
 .8وي در واقع همان نظر مسعود فرزاد را تكرار كرده؛ ولي هيچ اشارهاي به نظر او نكرده است.
 .1در يادداشتهاي مصحح هشت نسخه ذكر شده است ،شايد هفت صحيح باشد.
 .1مرنوم انجوي در مقالهاي كه در نافظشناسي جلد  41از وي به چاپ رسيده ،اين بيات را باه ايان
صورت آورده است:

شرمم از خرقة آلوده خود ميآيد

كه بر آن پاره به دوصد شعبده پيراستهام

بنابراين وصله را به نساب نياورده است.
 .1در فرهنگ واژهنماي و فرهنگ بسامدي نافظ از خانم دكتر مهيندخت صديقيان كه بر اساس نسخة
خانلري سامان يافته ،بسامد قصه در ديوان نافظ  83بار و «وصله» يك بار نوشته شده است .باا توجاه
به اين در ديوان مصحح خانلري در بيت ملكور در اين مقاله «وصله» آمده؛ به نظر ميرسد منظور همين
واژه در اين بيت باشد.
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… کالت از دگر سوی و راه چَرَم
(تأملی در محل حوادث داستان فرودو


حمید طبسی
مقدمه

اساطير و آثار نماسي مبتني بر دوران اساطيري ،بيانگر اناوال مردماي هساتند كاه در زماان و
مكاني مبهم و رازآلود نشانههايي از مدنيت و فرهنگ خويش را بار جااي نهااده و رفتاهاناد و
زندگاني سرشار از راز و رمز آنان مقدمات پيدايش اسطورههاا و افساانههاايي را فاراهم آورده
است تا پسينيان به ياري آنها بتوانند با بهرهوري از برخي معيارها به پارهاي از نقاايق نهفتاه در
آن ادوار دست يابند.
يكي از ماواردي كاه هنگاام كنادوكاو در متاون نماساي باا آن ماواجهيم ،تعياين نادود
جغرافيايي نوادک برخي داستانهاست كه البته به آساني ميسار نيسات و در برخاي ماوارد نياز
ناممكن به نظر ميرسد .اين دشواري از آنجا ناشي ميشود كاه اصاوالً منظوماههااي نماساي
محدود به مكان يا مكانهايي خاص نيساتند «و در اغلاب داساتانها اشاارات مبهماي باه امااكن
ميشود و تنها بعضي از اعمال در نقاط نسبتاً معيني صاورت مايگيارد( ».صافا )41 :4816 ،باه
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واند جيرفت و دانشجوي مقطع دكتري زبان و ادبيات فارساي دانشاگاه
فردوسي مشهد
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عنوان نمونه ميتوان از توران شاهنامه ياد كرد كه هنوز هم ند و مارز آن در هالاهاي از ابهاام
قرار دارد و فقط بر اساس فرضيات جغرافيدانان و شااهنامهپژوهاان باه نظار مايرساد كاه در
فراسوي رودخانة جيحون ،يعني در نواني شمال شرق فالت ايران جااي داشاته اسات .محال
نوادک داستان فرودِ سياوش نيز چنين است و به درستي مشخص نيست كه جايباش سپدكوه
و كالت و چرم اسطورهاي و نيز دخمة شاهوار فرود كجاست؛ البته تا كنون فرضيههايي در اين
خصوص مطرح شده است ،چنانكه برخي پژوهشگران ،اقليد فارس (اقليدي)866 868 :4816 ،

و برخي ديگر كالت گناباد را (مجتبوي )461 66 :4821 ،محل اين نادثه ياد كاردهاناد .بناا بار
داليلي كه برخواهيم شمرد به نظر ميرسد كاه شاهر مارزي كاالت ناادري –واقاع در فاصالة
يكصد و هشتاد كيلومتري شمال مشهد-و روستاي چرم-كه سر بر داماان كاوه فارود نهااده-
انطباق بيشتري با مندرجات شاهنامه دارد .داليل يادشده عبارتاند از:
 .4توصيفهايي كه در شاهنامه از محل نوادک داستان فرود ،به ويژه از سپدكوه و كالت و چرم
ذكر شده است ،تناسب درخور توجهي با فضاي اقليماي و جغرافياايي شاهر مارزي كاالت و
توابع آن دارد و با توجه به اينكه ميان زادگاه و زيستگاه فردوسي ،پاژ ،و كالت و چارم فاصالة
چنداني نيست ،بعيد نمينمايد كه سرايندة شاهنامه خود اين مكانها را دياده باشاد كاه در ايان
صورت ميتوان اوصاف مزبور را تأثير محيط اطراف فردوسي بر شااهنامه باه شامار آورد .باه
عنوان مثال هنگامي كه توس از سپاهيانش ميخواهد تا بارخالف توصاية كيخسارو از «بياباان
بيآب و نم» نگلرند و مسير كالت و چرم را براي رسيدن به تاوران برگزينناد -باا اشااره باه
اينكه او خود يك بار پيش از اين به فرماندهي گژدهم از آنجا عبور كرده است -ميگويد:
همان به كاه ساوي كاالت و چارم

باارانيم و مناازل كناايم از ماايم

چااپ و راساات آباااد و آب روان

بيابان چه جوييم و رناج روان
(شاهنامه) 81 1 ،

اين آبادي و به ويژه آب روان آن را -كه از دامنههاي شمالي ارتفاعات هزار مساجد سرچشامه
ميگيرد و با عبور از كالت و چرم رونق و آبادي خاصي به آن سامان ميبخشاد -اماروزه نياز
ميتوان ديد:
همه راه آب است و كوه و درخات

ستيزه نبايد بر اين كار ساخت
(همان) 81 1 ،
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در وصف سپدكوه يا كوه فرود و بياان برافراشاتگي آن ،بهارام گاودرز ،نخساتين فرساتادة
توس ،خطاب به فرود ميگويد:
باادو گفاات بهاارام برگااوي ،هااين!

تو بر آسماني و من بار زماين
(همان)11 1 ،

گستهم نيز دژ دستنيافتني و تسخيرناپلير فرود را -كه بر فراز ساپدكوه جااي داشاته اسات-
چنين وصف ميكند:
مگاار پاار كاارك

بااود رهنماااي

وگرنه بر آن دژ كه پويد باه پااي
(همان) 13 1 ،

و توصيفهاي فراوان ديگري از اين دست كه همگي تداعيكنندة كالت و چرم و كوه فارود ياا
سپدكوه كنوني است كه در مرز ايران و تركمنستان قرار گرفته است.
 .1در شاهنامه از كوه مرتفعي كه محل نوادک داستان فرود بوده ،باا ناام «ساپدكوه» يااد شاده
است .برخي از پژوهشگران واژة سپد را مخفف سپيد انگاشته و كوه مزبور را با سفيدكوه اقليد
فارس انطباق دادهاند (اقليدي )862 :4816 ،و اين در نالي است كه در هيچ يك از فرهنگها واژة
سپد مخفف سپيد دانسته نشده است و ندس دكتر محمد معين كه واژة ذكرشاده را تصاحيف
سپند دانسته است 4،پليرفتنيتر مينمايد .هماكنون ساكنان محلاي كاالت و چارم ،ساپدكوه را
«كوه فرود» مينامند كه اين كاربرد زباني را بايد مجاز مرسل با عالقة ناال و محال باه شامار
آورد و همانطور كه خواهيم گفت با توجه به موقعيت مرزي سپدكوه در شااهنامه ،كاوه فارود
تناسب بيشتري با آن دارد.
 .8يكي ديگر از قرايني كه نشان ميدهد نبرد توس در شمال شرق ايران رخ داده ،اين است كه
فرود قابل انطباق با واردان

يا بردان پادشاه اشكاني است .هماانطاور كاه مايدانايم قلمارو

فرمانروايي اشكانيان شمال شرق ايران بوده است .توضيح اينكه «در تاريخ اشكانيان پادشاهي به
نام واردان

است كه در سال  11بعد از ميالد مسيح به سلطنت رسيده است و پ

از نيال باه

مقام سلطنت به مجادالتي با اقوام داهه و تخار دست زده و به فتوناتي نيز نائل آمده است؛ اماا
سرانجام به بدانديشي اشراف و بزرگان ايراني دچار شده و به طريق نامعلومي باه قتال رسايده
است .يكي از اقوامي كه واردان

با ايشان جنگ ميكرده و آخر كار از ياران او شادهاناد ،قاوم

تخارند .قوم تخار در شاهنامه به صورت فردي كاه هماراه فارود و راهنمااي وي باوده ،يعناي
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تخوار در آمده است .همچنين شباهتهاي ديگري چون مقتاول شادن در جاواني ،جنگجاويي و
دالوري ،نجيبزاده بودن و به هم نزديك بودن مقتل اين دو ،بين آنها ميتوان يافات و از روي
اين موارد تشابه به يقين ميتوان گفت كه واردان

و فرود هر دو يك شخصاناد و فارود ناه

فقط از كيانيان نيست ،بلكه از اشكانياني است كه در روايات نماسي ايران راه جساته و مانناد
ديگر پهلوانان اشكاني به عهد كياني ،خاصه عهد كيخسرو تعلق يافته است( ».صفا)113 :4816 ،

 .1هنگاميكه كيخسرو سپاهيان خويش را گرد آورده ،از آنان ميخواهد تا به فرمانادهي تاوس
زرينهكفش روانة توران زمين شوند ،به فرماندة سپاه هشدار ميدهد كه «گالر زي كاالت اياچ
گونه مكن»؛ زيرا فرود با سپاهي گشن و انبوه در آنجاست و چون ايرانيان را نمايشناساد ،بايم
آن ميرود كه با ديدن آنان آتش جنگ را برافروزد .هر چند توس به كيخسرو اطمينان ميدهاد
كه «به راهي روم كم تو فرمان دهي» ،همين كه به اولين دوراهي ميرسد:
ز يااك سااو بيابااان باايآب و ناام

كالت از دگر ساوي و راه چارم
(شاهنامه) 81 1 ،

به بهانة اينكه اگر از مسير بيابان برود سپاهيانش در آن «راه بيآب و نم» آسيب جادي خواهناد
ديد ،مسير كالت را براي رفتن به توران برميگزيند .نال بايد ديد كه اين بيابان بيآب و نم در
كدام موقعيت جغرافيايي قرار گرفته است؟ تأملي در نقشههاي جغرافيايي نشاان مايدهاد كاه
شمال خراسان ميان دو رشته كوه هزار مسجد در شمال و بينالود در جنوب محصور اسات و از
سمت غرب به خبوشان (قوچاان) و از مشارق و شامال شارقي باه سارخ

و جاام محادود

ميشود .به نظر ميرسد كه اين بيابان بيآب و نم همان سرزمين مسطحي است كاه هاماكناون
گرداگرد ضلع شرقي ارتفاعات هزار مسجد كشيده شده اسات و تاا ضالع شامالي كاوه فارود
(سپدكوه) امتداد يافته و بخش وسيعي از جنوب كشور تركمنستان را در برگرفته است .عبور از
آن نيز مستلزم دور زدن ارتفاعات شرقي هزار مسجد كه سپدكوه يا كوه فرود نيز جزئاي از آن
است ميباشد.
1

 .1در اين داستان دو بار از «دربند» به عنوان دژ فرود ياد شده است .قابل توجه اين اسات كاه
هنوز هم به ورودي قديمي و سختگلر شهر مرزي كالت كه سنگنوشاتهاي از روزگاار ناادر
شاه افشار هم بر ديوارة سنگي آن به يادگار مانده است« ،دربند» ميگويند .ايان نامگالاري نياز
ميتواند تداعيكنندة پيوند فرهنگي آن سامان با نماسة فرود باشد.
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 .1پ

از برگزاري مراسم سوگواري فرود ،توس و سپاهيانش سه روز در چرم ميمانند و صبح

چهارمين روز راهي توران شده ،نخست باه كاساهرود (كشافرود) مايرساند .پايش از ايان،
كيخسرو گفته بود كه به محض رسيدن به كاسهرود بايد يكي از پهلوانان ،كوهي از هيزم را-كه
تورانيان انباشتهاند تا مانع عبور سپاه ايران شود -به آتش كشد:
از ايااادر شاااود تاااا در كاساااهرود

دهاااد بااار روان ساااياوش درود

ز هياازم يكااي كااوه بينااد بلنااد

فزون اسات بااالي او ده كمناد

چنان خواست كان ره كسي نساپرد

از ايران به تاوران كساي نگالرد

دلياااري از اياااران بباياااد شااادن

همااه كاسااهرود آتااش اناادر زدن
(شاهنامه)11 1 ،

گيو اين مسئوليت را برعهده ميگيرد و با شجاعت و دالوري مثالزدناي خاويش از عهادة
انجام دادن آن برميآيد .اينكه ميبينيم از كاسهرود يا كشفرود اساطورهاي هام -كاه در ضالع
جنوبي رشته كوه هزار مسجد جريان دارد و با عبور از تواباع كاالت و سارخ

باه هاريرود

ميپيوندد -ذكري به ميان آمده است ،نكايت از آن دارد كه محل وقوع نادثة فارود را فقاط و
فقط بايد در نوزة شمال شرقي ايران بازجست .ناگفته نماند كه اماروزه نياز باا عباور از شاهر
مرزي كالت دو مسير را پيش روي خويش ميبينيم كه يكي از آن دو به كاسهرود و ديگري باه
گروگرد منتهي ميشود.
 .2سپاه ايران با عبور از كاسهرود به نشستگاه تاژاو ،يعناي گروگارد 1مايرساد .از منادرجات
شاهنامه چنين برميآيد كه گروگرد در فراسوي مرز ايران قرار داشاته و نخساتين شاهر مارزي
توران به شمار ميآمده است ،چنان كه تژاو خطاب به گيو ميگويد:
كنون مرزباانم بادين تخات و گااه

نگااين بزرگاااان و داماااد شااااه
(همان) 21 1 ،

در بيت ديگري نيز تصريح شده است كه گروگارد «مياان سارخ

(همان ) 31 1،كه البته ضبط نسخة بدل« :ميان سرخ

اسات نزدياك تاوس»

است و باورد و توس» از نظار موقعيات

اقليمي و جغرافيايي شهر مزبور صحيحتر و پليرفتنيتر مينمايد.
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قابل ذكر است كه اكنون در آن سوي مرز اياران و در جناوب كشاور تركمنساتان از شاهر
يادشده فقط تلي از خاک بر جاي مانده است و هنوز هم تركمانان محل ذكرشاده را باه هماين
نام ،يعني گروگرد ميخوانند.

9

 .3چنانكه اشاره شد ،تژاو مرزبان توران و دژبان گروگرد بوده است .بعيد نيست كه ايان واژه،
تژاو ،صورت كهنتر واژة تجن (تژاو

تژن

تجن) باشد كه يكاي از رودخاناههااي

مرزي شمال شرق ايران (محل وقوع نادثة فرود) بدان موسوم است و رود ذكرشاده سارانجام
در ريگزارهاي تركستان فرو ميرود .قرينة ديگري كه در اين باره ميتوان يافت ،واژة تخارستان
است كه ايالتي بوده ميان بلخ و بدخشان و جزء اول آن ،يعني تخار صورت ديگري است از نام
تخوار كه به تعبير فردوسي «بيمايه دستور ناكاردان» فرود بوده است.
 .6اگرچه معموالً فرهنگنويسان كالت را قلعه يا دهي مستحكم دانستهاند كه بر بلندي سااخته
شده باشد (خلف تبريزي ،)4112 8 :4811 ،گفتني است كه در شاهنامه به معنااي قلعاه و شاهر
مستحكم آمده و خود واژة قلعه نياز معارب آن اسات (هماانجاا) .تاأملي در وضاع اقليماي و
موقعيت جغرافيايي كالت نادري امروز-كه ارتفاعات شارقي رشاتهكاوه هزارمساجد همچاون
كمربندي آهنين بخش وسيعي از آن را محصور نموده است و گويي ديواري تراشيده از سانگ
بر فراز اين ارتفاعات براي نراست از شهر برافراشته شده است -نشان ميدهد كاه ايان مكاان
تناسب زايدالوصفي با كالت توصيفشده در شاهنامه دارد و از ميان دهها كالت ديگار كاه در
جاي جاي ايران زمين به چشم ميخورد ،كمتر مكاني را ميتاوان يافات كاه تاا ايان انادازه از
استحكام طبيعي و اقليمي برخوردار باشد.
 .46پ

از مرگ فرود ،توس در ناليكه آب از دو چشم ميبارد ،دستور ميدهاد تاا بار فاراز

سپدكوه دخمهاي شاهوار براي فرزند سياوش تعبيه نمايند .در نال ناضار برفاراز كاوه فارود
(سپدكوه) بقاياي دخمهاي را ميتوان ديد كه ساكنان محلي ،آن را همان دخماة شااهوار فارود
ميدانند و نتي جويندگان گنج نيز به اين اميد كه مگر به گنجينهاي باستاني دست يازناد ،آن را
نفر نموده و كاويدهاند.
 .44هنگاميكه توس و لشكريانش به نزديكي سپدكوه ميرسند ،فرود نزد مادر آمده ،ميگويد:
از ايران سپاه آماد و پيال و كاوس

به پيش سپه در ،سارافراز تاوس
(شاهنامه)82 1 ،
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جريره نيز پ

از دعوت فرزند به آرامش ،به او اطمينان ميدهد كه جاي هيچ نگراني نيسات و

ميگويد:
بااه ايااران باارادرت شاااه نااو اساات

جهاندار و بيدار كيخسارو اسات
(همان)83 1 ،

از ابيات فوق چنين برميآيد كه اقامتگاه فرود و مادرش در دژي مرزي و به دور از مركز
ايران قرار داشته است؛ به همين دليل كيخسرو به سپاهيان ايران گوشزد ميكند كه فرود
هيچك

از ايرانيان را به نام نميشناسد 0.فرود نيز خطاب به مادر ميگويد:
از ايشااان ناادانم كسااي را بااه نااام

نياماااد بااار مااان درود و پياااام
( همان)86 1 ،

بنابراين ترديدي وجود ندارد كه اين نادثه در منطقهاي مرزي روي داده است ،نه در مركاز
خراسان يا اقليد فارس! و همين نكته نتي مؤلف برهان قاطع را گمانمند نموده و بر آن داشاته
است كه از كالت با نام شهري از شهرهاي تركساتان يااد كناد كاه اقامتگااه فارود ساياوش و
مادرش بوده است (خلف تبريزي.)4112 8 :4811 ،
نتیجه
بنابر آنچه گفته شد ،به نظر ميرسد كه هر چند انتمال انطبااق اتفااقي باين برخاي از نامهاا و
مكانهاي داستان فرود بر نامها و مكانهاي جغرافيايي مناطق مختلفي اعم از گناباد و اقليد فاارس
وجود دارد ،نق اين است كه ذكر نام كاسهرود (كشفرود) ،كالت ،چرم ،گروگارد ،سارخ ،
باورد ،توس و غيره در داستان فرود ،جاي هيچگونه ترديدي باقي نميگالارد كاه محال وقاوع
نوادک داستان فرود ،منطقهاي در شمال شرقي ايران بوده است.
پینوشتها
 .4ر .ک :برهان قاطع ،4632 1 ،ذيل «سپد» .ناگفته نماند كه در شاهنامه از كوه سپند نيز ياد شده است
كه البته محل آن را ريوند خراسان دانستهاند (نک :شهيدي مازندراني.)82 :4824 ،
 .1آنجا كه ميگويد:

ز دربناااد دژ تاااا بياباااان گناااگ

سپاه است و پيالن و مردان جنگ
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به دربناد نصان انادر آماد فارود

دلياااااران در دژ ببساااااتند زود
(شاهنامه 16 1 ،و )14

 .8چنين مينمايد كه واژة گروگرد مركب است از :گرو [ي]  +گرد (صورت تحوليافتة كرد به معنااي
ساخت ،چنانكه در واژههاي يزدگرد و خسروگرد ميبينيم)؛ بنابراين گروگرد يعني شهري كه گرو [ي]،
كشندة سياوش ،ساخته است.
 .1ذكر اين نكته را مرهون عنايت آقاي مهدي سيدي (محقق اهل توس) هستم.
.1

ندانااد ز ايااران كسااي را بااه نااام

از آن سااو نبايااد كشاايدن لگااام
(شاهنامه)81 1 ،

منابع
اقليدي ،انمد؛ «محلنوادک داستان فرود» ،فرهنگ؛ كتاب هفتم (پاييز .)4816
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دکتر علی عسکری
مقدمه

زندگي انسان را مجموعهاي از قوانين و تعاليم گوناگون تشكيل ميدهد كه باه وسايلة مكاتاب
ديني و فكري با اختالفهايي در روشها و نگرشها براي رستگاري دنيايي و اخاروي بشار وضاع
شدهاند .اين قوانين و تعاليم در مكاتب ديني معموالً به سه بخش عقايد ،انكام و اخالق تقسيم
ميشوند كه رابطة انسان را با خدا ،خود و همنوعانش تعيين ميكنند .در اين مياان ،آن بخشاي
كه بيشتر به زندگي اجتماعي انسان و رابطة او با همنوعانش مرباوط مايشاود ،بخاش اخاالق
است كه نكما نيز در بخش نكمت عملي بحث مفصّلي دربارة آن كردهاند.
«اخالق در اصطالح مجموعهاي از صفات زشت و زيباا و باه تعبيار ديگار مجموعاهاي از
فضايل و رذايل است .فضايل اخالقي همان صفات خوب و پسنديدة انساني است كه آن را باه
دو دستة محاسن و مكارم تقسيم كردهاند .محاسن اخالقي از قبيل انترام ،تواضع ،خوشارويي،
مهرباني ،محبت ،مدارا و ...بيشتر براي تكميال جنباة بشاري اسات و مكاارم اخالقاي از قبيال
قناعت ،سخاوت ،غيرت ،شجاعت ،صداقت ،پارسايي ،نيا و غيره براي تكميل جنباة رونااني
است .اما رذايل اخالقي مجموعهاي از صفات زشات و ناپساند اسات؛ از قبيال بخال ،نساد،
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نرص ،دروغ ،دشمني ،خيانت ،تكبر ،ترس ،بدخلقي ،غضاب و غياره( ».تااج لنگارودي:4826 ،
)441-441

البته اين صفات نسبي هستند نه مطلق؛ مثالً ترس و بخل و خشونت -كه باه طاور معماول
جزء صفات زشت و از رذايلاند -ممكن است در جايگااه و موقعيات خاصاي باراي افارادي
پسنديده باشند و شجاعت و سخاوت و مدارا -كه جازء مكاارم و محاسان اخالقاي هساتند-
ممكن است براي اشخاصي ناپسند تلقي شوند .براي همين است كه در جايي مثالً از مادارا ياا
خشونت تعريف و تمجيد ميشود و در جايي ديگر نكوهش.
در بين فضايل و رذايل اخالقي ،دو عنوان مدارا و خشونت از مواردي هستند كه از ديربااز
مورد توجه و بحث قرارگرفتهاند و در هر دورهاي بنا به اقتضائات اجتماعي و سياسي به يكاي
از آنها بيشتر توجه و عمل ميشد .يكي از شخصيتهاي متفكر ادب فارسي كه به طور گسترده و
قابل توجهي در آثارش به موضوع مدارا و خشونت پرداخته ،شيخ اجل سعدي شيرازي است.
سعدي صرفنظر از برخي تناقضات ظاهري قابلتوجيه -كه در آثار و انديشههاي او وجود
دارد -معلم اخالق تمامي قرون و اعصار است .او نه فقط شاعر و نويسندهاي توانا و كامنظيار،
بلكه فرزانهاي خردمند است كه در علوم ديني ،اخالقاي ،عرفاان ،نكمات عملاي ،سياسات و
شناخت جامعه آگاه و صانبنظر است .شعر و نثر اين جهانديدة جامعهشناس همواره پيامي را
با خود دارد كه يا از منبع زالل وني و گنجينة سرشار قرآن و نديث گرفته شاده ،ياا از پرتاو
ضمير و انساس صاف و پاک او تراويده است .سعدي آموزگاري آگاه ،پيري پخته و باتجرباه،
مصلحي خيرانديش و شيفتة ارزشهاي اصيل انساني است كه آثارش بيشتر به صورت موعظه و
اندرز و ارشاد است .او نه فقط در قصيده ،بلكه در غزل نيز پند و نصيحت را از يااد نمايبارد.
بوستان و گلستان وي نيز صرفنظر از اينكه در مجموع آثاري اخالقي و تربيتي هستند ،بهطاور
اختصاصي نيز يك باب آنها در موضوع تربيت است.
سعدي در آثار خود ،هم دربارة اصل موضوع ،يعني مدارا و خشونت و پسنديده يا ناپساند
بودن هر يك سخن گفته ،هم جايگاه و ندّ و اندازة آنها را مشخص كرده و هم دليل و فلسافة
اِعمال هر يك را بيان كرده است .البته او اين مطالب را به طور منظم مطارح نكارده و در هماه
آثارش نيز به يك ميزان به آنها نپرداخته است .او بيشترين مطلب را در اين زمينه در بوساتان و
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گلستان آورده است .مطالب سعدي را دربارة خشونت و مدارا در قالب هشت اصل كلاي بياان
ميكنيم:
 .3محبت و نیکی و رحم و مدارا با همة انسانها به عنوان اصل کلی و پسندیدة انسانی
اصوالً سعدي نسبت به خلق جهان كه به تعبير ناصر خسرو «همه يكسره نهال خدايند» ،مشافق
و مهربان است .او با داشتن مشربي وسيع و دلي آكنده از عشقِ به همناوع ،خاويش و بيگاناه و
دوست و دشمن را به ديدة رأفت و محبت مينگرد و خوشبيني و محبت و مادارا باا انساانها،
ويژگي ناكم بر رونية اوست:
به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست

عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست
(كليات)232 ،

به عقيدة سعدي اين اصل هم بايد در بين افراد جامعه و روابط شخصي آنها ناكم باشاد و
هم مورد توجه اميران و ناكمان قرار گيرد:
جهاااان نماناااد و آثاااار معااادلت ماناااد

به خير كوش و صالح و سداد و عفو و كارم
(همان)281 ،

آدميّاات رناام باار بيچارگااان آوردن اساات

كااآدمي را تاان بلاارزد چااون ببينااد ريااش را
(همان)231 ،

وگااار داناااي كاااه بااادخويي كناااد ياااار

تااو خااوي خااوب خااويش از دساات مگاالار
(همان)311 ،

ز خيرت خير پيش آيد بكن چندان كه بتواني

مكافات بدي كردن نميگويم تو خاود داناي
(همان)316،

رعايت كردن اين اصل داليل و فوايدي دارد كه عبارتاند از:
 رضاي خداوند در آن است و اجر اخروي و عفو و بخشش الهي را به دنبال دارد:اگااار توقاااع بخشاااايش خااادايت هسااات

به چشم عفو و كارم بار شكساتگان بخشااي

ديار مشرق و مغرب مگيار و جناگ مجاوي

دلي به دسات كان و زناگ خااطري بازداي
(همان)211 ،

ا صلح و آشتي و مدارا در هر صورت بهتر از جنگ و خشونت است:
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به نزديك من صلح بهتر كه جنگ

اگر پيلزوري و گر شير چنگ

(بوستان)28 ،

ا سببِ به دست آوردن دلها ،افزودن دوستيها و كاستن دشمنيهاست:
وقتي به لطف گوي و مادارا و مردماي

باشااد كااه در كمنااد قبااول آوري دلااي
( كليات)211 ،

كه عالم به زيار نگاين آوري

كرم كن نه پرخاش و كاينآوري

( بوستان)23 ،

 .1زشت و ناپسند بودن بدخلقی و خشونت و نزاع
زنهار بد مكن كه نكردهست عااقلي

دنيا نيرزد آنكه پريشان كني دلي

(كليات)211 ،

خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت
نيااااااوان خباااااار ناااااادارد ز مكااااااان آدمياااااات
اگر اين درندهخويي ز طبيعتت بميرد
همه عمر زنده باشي به روان آدميت
(همان)266 ،

خشم و خشونت و بدخلقي ،هم خود شخص خشن و بداخالق را مايآزارد و هام باعاث
ايجاد نفرت و جنگ و دشمني ميشود و امنيت و آرامش و سالمت جامعه را به خطر ميافكند:
«بدخوي در دست دشمني گرفتار است كه هر جا رود از چنگ عقوبت وي خالص نيابد».
اگر ز دست بال بر فلاك رود بادخوي

ز دست خوي بد خويش در بال باشد
(گلستان)421 ،

دعاااي بااد نكاانم باار باادان كااه مسااكينان

بااه دساات خااوي بااد خويشااتن گرفتارنااد

به جاان زنادهدالن ساعديا كاه ملاك وجاود

نياارزد آنكااه وجااودي ز خااود بيازارنااد
(كليات)264 ،

نااالر كااان ز پيكاااار كمتااار كساااي

كاااه از قطاااره سااايالب ديااادم بساااي

مااازن تاااا تاااواني بااار ابااارو گاااره

كاه دشامن اگاار چاه زبااون دوسات بااه
(بوستان)28 ،
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مكاان بااد كااه بااد بينااي از يااار نيااك

نياياااد ز تخااام بااادي باااار نياااك

چو با دوست دشاخوار گياري و تناگ

نخواهااد كااه بينااد تااو را نقااش و رنااگ
( همان)32 ،

 .8تحمل و گذشت و نرمی و مدارا با بدکاران و دشمنان
اين توصيه نيز همچون موارد قبل سفارش دين است و سعدي نيز در مقام عاالمي آگااه چناين
عقيدهاي دارد .آنچه در اين بخش استنباط ميشود ،اين اسات كاه جايگااه ايان امار بيشاتر در
مسائل شخصي و خصوصي است كه ميتوان از بديهاي ديگران چشمپوشي كرد ،ضامن اينكاه
ناكم جامعه نيز ضمن رعايت جانب تدبير و انتياط ،بايد اهل عفو و مدارا باشاد .نكتاة ديگار
اينكه گلشت و مدارا در نق دشمنان و بدكاراني اعمال شود كه چندان خبيث و شرور نيساتند
و لطف و نرمي در آنها اثر نيك و مثبت ميگلارد و از شرّ و دشمني بازشان ميدارد.
بدان را نيك دار اي مرد هشايار

كه نيكان خود بزرگ و نيكروزناد
( گلستان)463 ،

عااالرخواهان را خطاااا كااااري بااابخش

زينهاااري را بااه جااان ده زينهااار
( كليات) 211 ،

در ابيات زير ،سعدي ضمن نكاوهش خشام و خشاونت و بياان آثاار آن ،ناكماان را باه
نرمخويي و شكيبايي فرا ميخواند:
خداوناااد فرماااان و رأي و شاااكوه

ز غوغاي مردم نگاردد ساتوه

ساار پاار غاارور از تحماال تهااي

ناارامش بااود تاااج شاهنشااهي

چو لشكر بارون تاخات خشام از كماين

نه انصاف ماند نه تقوي ناه ديان
(بوستان)11 ،

در نظر سعدي صلح و مدارا همواره بر جناگ و خشاونت مقادم اسات و باه مخاطباانش
توصيه ميكند تا آنجا كه ممكن است بايد به دنبال چارهاي باشند تاا كاار باه جناگ و جادال
نكشد و زماني كه همة كوششهاي صلحجويانه به جايي نرسيد ،جنگ آخرين چاره است:
همااي تااا برآيااد بااه تاادبير كااار

مداراي دشمن باه از كاارزار ...

اگاار پياالزوري و گاار شاايرچنگ

به نزديك من صلح بهتار كاه جناگ

ج
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چو دسات از هماه نيلتاي درگسسات

نالل است بردن باه شمشاير دسات
(همان)28 ،

برخي از داليل و فوايد عفو و مدارا از نظر سعدي عبارتاند از:
ا اين كار نشانة جوانمردي و كمال و بزرگي انسان است:
بدي را بادي ساهل باشاد جازا

اگر مردي اَنسِان اِلاي مَان اَساا
(همان)68 ،

در باب چهارم بوستان ،در نكايت زاهد تبريزي آماده كاه زاهاد ،شابي دزدي را در ناال
دزدي كردن ميبيند و سر و صدا ميكند و با جمع شدن مردم ،دزد ميگريازد .زاهاد از اينكاه
دزد محروم و بينصيب برگشت ،دلش ميسوزد و از راه ميانبر باه دنباالش مايرود و پا

از

يافتن و ستايش مهارتش ،بدون آنكه دزد متوجه شود او را به ساوي خاناة خاود راهنماايي ،و
كمكش ميكند تا رخت و لباس خانهاش را بدزدد و ناكام و دست خالي برنگاردد .ساعدي در
پايان اين نكايت چنين نتيجه ميگيرد:
دل آسوده شد مرد نياك اعتقااد

كااه سرگشااتهاي را برآمااد مااراد

عجب نايد از سيرت بخاردان

كه نيكي كنند از كارم باا بادان

در اقبال نيكان بَدان مايزيناد

وگر چه بدان اهل نيكي نيناد
(همان)486 ،

دكتر يوسفي در نقد اين داستان مينويسد :بعيد نيست برخي بپرسند شفقت بر دزد چه معنا
دارد؟ يا انياناً بر شاعر خرده گيرند كه جاي ديگار وي بارخالف ايان گفتاه و كيفار دادن باه
بدكاران را سفارش كرده است .ساعدي نمايگوياد هرجاا دزدي ناكاام ديدياد راه دزدي او را
هموار سازيد ،بلكه مقصود او نمايش طبايعي است كه باه درجاهاي از محبات باه ناوع بشار،
گلشت ،تسامح و بزرگواري رسيدهاند كه ميتوانند رفتار زشت ديگاران را در سااية بخشاايش
نهند (يوسفي.)186 :4824 ،

باز هم در باب چهارم بوستان ،در نكايت «معروف كرخي و مسافر رنجور» آمده است كاه
بيماري كه كسي از دست نالههايش آسايش نداشت ،مهمان معروف كرخي شد .در اثار زاري و
نالة بيمار همه خانه را ترک كردند و فقط معروف و همسرش ماندند .معروف شاب و روز باه
پرستاري بيمار مشغول بود؛ اما وقتي يك شب از فرط خستگي به خواب رفته باود ،بيماار باه
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پرخاش و دشنام زبان گشود .شيخ از كرم به روي خود نياورد؛ اما همسرش گفات بهتار اسات
اين فروماية بيلياقت را از خانه بيرون كنيم .معروف خنديد و گفت :ما بايد به شكرانة ساالمتي
خود جفاي اين بيمار را تحمل كنيم .اصل نكايت چنين است:
كسااي راه معااروف كرخااي بجساات

كااه بنهاااد معروفااي از ساار نخساات

شاانيدم كااه مهمااانش آمااد يكااي

ز بيمااارياش تااا بااه ماارگ اناادكي

ناه خااوابش گرفتااي شاابان يااك نفا

نااه از دساات فرياااد او خااوابِ كاا

ز فرياد و ناليادن و خفات و خياز

گرفتناااد از او خلاااق

ز ديّااار مااردم در آن بقعااه ك ا

همااان ناااتوان مانااد و معااروف باا

شنيدم كاه شابها ز خادمت نخفات

چو مردان مياان بسات و كارد آنچاه گفات

به يك دم كاه چشامانش خفاتن گرفات

مسااافر

گرفاات

سااخنهاي منكاار بااه معااروف گفاات

كااه يااك دم چاارا غافاال از وي بخفاات

فرو خورد شايخ ايان ناديث از كارم

شااااااانيدند پوشاااااااايدگان ناااااااارم

گفت معروف را در نهفات

شنيدي كه دروياش نااالن چاه گفات ؟

گو سار خاويش گيار

گراناااي مكااان جااااي ديگااار بميااار

نكويي و رنمت به جاي خود است

ولااي بااا باادان نيكمااردي بااد اساات

يكي

برو زين سپ
سر سفله را

گرد

بالش منه

پراكنااده

راه گرياااز

گفااتن

ساااارِ مااااردمآزار باااار ساااانگ بااااه

مكن با بدان نيكاي اي نيكبخات

كاااه در شاااوره ناااادان نشااااند درخااات

نگااااويم مراعااااات مااااردم مكاااان

كااارم پااايش نامردماااان گااام مكااان

بااه اخااالق نرمااي مكاان بااا درشاات

كه سگ را نمالند چاون

گرباه پشات

ندياادم چنااين پاايچ باار پاايچ كاا

مكاان هاايچ رنماات باار اياان هاايچ كاا

بخنديااد و گفاات اي دالرام جفاات

پريشااان مشااو زياان پريشااان كااه گفاات

گر از ناخوشي كرد بر من خاروش

مرا ناخوش از وي خوش آمد به گاوش

نباياااد شااانود

كاااااه نتواناااااد از بيقاااااراري غناااااود

چو خود را قوي نال بيني و خاوش

باااه شاااكرانه باااار ضاااعيفان بكاااش

جفااااي چناااين كا ا

ج

(همان)411-411 ،

 -بر دوستيها ميافزايد و از دشمنيها ميكاهد:
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«با دوست و دشمن طريق انسان پيش گير كه دوستان را مهر و محبت بيفزاياد و دشامنان
را كين و عداوت كم شود».
(كليات)321 ،

باابخش اي پساار كااآدميزاده صاايد

به انسان توان كارد و ونشاي باه قياد

عادو را باه الطاااف گاردن ببنااد

كه نتوان بريدن به تياغ ايان كمناد

چو دشمن كارم بيناد و لطاف و جاود

نيايااد دگاار خبااث از او در وجااود

وگاار خواجااه بااا دشاامنان نيكخوساات

بسي بر نيايد كه گردناد دوسات
(بوستان)32 ،

به لطفاي كاه دياده اسات پيال دماان

نيااارد همااي نملااه باار پيلبااان

باادان را نااوازش كاان اي نيكماارد

كه سگ پاس دارد چو نان تو خاورد

بر آن مارد كناد اسات دنادان ياوز

كه مالد زبان بر پنيارش دو روز
(همان)33 ،

ا گاهي مدارا با دشمن ،تدبيري براي در امان ماندن از شرّ اوست تا در فرصت و موقعيات
مناسب بتوان او را بر سر جايش نشاند:
خواهي از دشمن ناادان كاه گزنادت نرساد

رفق پيش آر و مدارا و تواضاع كان و جاود
( كليات) 311 ،

با بدانديش هام نكاويي كان

دهن سگ به لقمه دوختاه باه
(گلستان)31 ،

همااي تااا برآيااد بااه تاادبير كااار

مااداراي دشاامن بااه از كااارزار

چو نتوان عادو را باه قاوّت شكسات

باه نعمات بباياد درِ فتناه بساات

گاار انديشااه باشااد ز خصاامت گزنااد

به تعويالِ انساان زباانش ببناد

عاادو را بااه جاااي خَسَااك دُر بريااز

كه انسان كُنَد كناد دنادان تياز

ببوس

كه با غالبان چاره زرق است و لاوس

عدو را باه فرصات تاوان كناد پوسات

او را مدارا چنان كن كه دوسات

چو دستي نشايد گزيدن،

پ

(بوستان)28،
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تا بتاواني بارآور از خصام دماار

چون جنگ نداني آشتي عيب مادار
( كليات) 311 ،

 .9مکافات عمل
بر اساس اين اصل ،نيكوكار و بدكار نبايد يكسان شمرده شوند و به افراد بد نباياد مثال افاراد
خوب لطف و نيكي كرد ،بلكه با آنان بايد مثل خودشان رفتار كرد تا نتيجة بادكرداري خاود را
ببينند .از طرف ديگر اين كار ماية عبرت ديگران ميشود و هر كسي به خود جرئت و جسارت
شرارت و بدكرداري نميدهد:
با بدان بد بااش و باا نيكاان نكاو

جاي گل ،گل باش و جاي خار ،خار
(همان)211 ،

اگر باد كناي چشام نيكاي مادار

كااه هرگااز نيااارد گااز انگااور بااار

نپناادارم اي در خاازان كشااته جااو

كه گنادم ساتاني باه وقات درو

درخت زقوم ار باه جاان پاروري

مپندار هرگاز كاز او بار خاوري

رطب ناورد چوبِ خرزهره بار

چو تخم افكني ،بر همان چشم دار
(بوستان)18 ،

نكويي و رنمت به جاي خاود اسات

ولااي بااا باادان نيكمااردي بااد اساات

سرِ سفله را گارد باالش مناه

ساار مااردم آزار باار ساانگ بااه

مكن باا بادان نيكاي اي نيكبخات

كااه در شااوره نااادان نشاااند درخاات

مكان

كاارم پاايش نامردمااان گاام مكاان

نگويم مراعاات

ماردم

به اخالق نرمي مكن با درشت

كااه سااگ را نمالنااد چااون گربااه پشاات
(همان)411 ،

زمااين شااوره ساانبل باار نيااارد

در او تخم عمال ضاايع مگاردان

نكااويي بااا باادان كااردن چنااان اساات

كه بد كردن به جااي نيكماردان
(گلستان)11 ،

«[پادشاه بايد] داد ستمديدگان بدهد تا ستمكاران خيره نگردند كه گفتهاند :سلطان كه رفاع
دزدان نكند ،نقيقت ،خود كاروان ميزند(».كليات)321 ،
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سعدي دربارة دليل گرايش انسانها به بدي يا خوبي بسيار سخن گفته است .او در مجماوع
دو عامل عمده را در اين زمينه مؤثر و دخيل ميداند:
 .4عامل محيطي:
با بدان ياار گشات همسار لاوط

خانااادان نباااوتش گااام شاااد

سگ اصحاب كهف روزي چناد

پي نيكاان گرفات و ماردم شاد
(گلستان)11 ،

 .1مسئلة وراثت كه استعدادها و تفاوتهاي فردي را نيز ميتوان در اين قسمت لحاظ كرد:
عاقباات گاارگزاده گاارگ شااود

گرچااه بااا آدمااي باازرگ شااود
(همانجا)

بر همه عاالم هماي تاباد ساهيل

جايي انبان ميكناد جاايي اديام
(همانجا)

همچنين سعدي معتقد است انسان بايد از زمان طفوليات درسات تربيات شاود وگرناه در
بزرگسالي به دشواري اصالح خواهد شد:
هر كه در خردياش ادب نكنند

در بزرگي فاالح از او برخاسات

چوب تر را چنان كه خواهي پيچ

نشود خشك جز به آتش راسات
(گلستان)411 ،

 .0اعمال شدت و خشونت و رفتار سخت و قاطعانه
جايگاه اين امر در برابر بدكاران ،جنايتپيشگان و دشمناني است كه بدي و جنايات جازء ذات
و سرشت آنها شده است و نرمي و مدارا نه فقط در آنها اثاري نادارد و از بادكرداري بازشاان
نميدارد ،بلكه گستاختر و جسورترشان ميكند .تنها چارة كار ،رفتار شاديد و قااطع باا آنهاا و
دادن سزاي اعمالشان است ،كه «آخرُ الدّواءُ الكَاي»؛ البتاه ايان كاار بيشاتر بار عهادة امياران و
ناكمان جوامع است .سعدي اگر در چنين مواردي باه خشاونت معتقاد اسات ،بااز باه دليال
نوعدوستي ،توجه به مردم و آسايش و سعادت آنهاست.
بگفتيم در بااب انساان بساي

وليكن نه شرط است با هار كساي

بخور ماردم آزار را خاون و ماال

كه از مرغ بد ،كنده باه پارّ و باال

بر انداز بيخي كه خاار آورد

آورد

درختي

بپرور

كه

بار
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مبخشاي بر هار كجاا ظاالمي اسات

كه رنمت بر او جور بر عالمي است

جهانساوز را كشاته بهتار چاراغ

يكي به در آتش كه خلقاي باه داغ

كه بر دزد رنمات كناد

كااروان ماي زناد

هر آن ك

جفاپيشگان را باده سار باه بااد

به بازوي

خود

ستم بر ستم پيشه عدل اسات و داد
(بوستان)63 ،

«[پادشاه] قطع دزدان و قصاص خونيان به شفاعت دوستان در نگلرد( ».كليات)321 ،

سگ آخر كه باشاد كاه خاوانش نهناد؟

بفرماااي تااا اسااتخوانش دهنااد

چه نيكاو زده اسات ايان مثال پيار ده

گرانبااار بااه

سااتور

لگااد زن

(بوستان)63 ،

دساات پشاات مااار مالياادن

به تلطف نه كار هشيار اسات

كااان بااداخالق باايمااروت را

سنگ بر سر زدن سازاوار اسات
(كليات)341 ،

برخي از داليل اعمال شدت و خشونت از منظر سعدي عبارتاند از:
ا رنم و مدارا بر بدكاران و ظالمان ،ظلم و ساتم اسات در ناق نيكاان و ضاعيفان .رنام
آوردن بر بدان ،ستم است بر نيكان و عفو كردن از ظالمان ،جور است بر درويشان:
به دولات تاو گناه مايكناد باه انباازي
خبيث را چو تعهد كني و بنوازي
(گلستان)434 ،

تاارنم باار پلنااگ تيزدناادان

ساتمكاري باود بار گوساافندان
(همان)426 ،

مبخشاي بر هركجا ظالمي اسات

كه رنمت بر او جور بار عاالمي اسات
(همانجا)

ا كيفر دادن بدكاران موجب هراس ديگر شروان ،و آساودگي ماردم از آفات و باالي آنهاا
ميشود .هر كه بدي را بكشد ،خلق را از بالي او برهاند و وي را از علاب خداي:
پسنديده است بخشاايش ولايكن

منه بر ريش خلق آزار مارهم

ندانست آن كه رنمت كرد بر مار

كه آن ظلم است بار فرزناد آدم
(گلستان)428 ،
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جهانسوز را كشاته بهتار چاراغ

يكي به در آتش كه خلقي به داغ
(بوستان)63 ،

اگار نيكماردي نماياد عسا

نيااارد بااه شااب خفااتن از دزد ،ك ا
(بوستان)63 ،

اگر خوني نريزد شاه عالم

بسااا خونااا كااه در عااالم بريزنااد

ببايد كشت هر يك چند گرگاي

به زاري تا دگار گرگاان گريزناد
(كليات) 311 - 314 ،

ا تحمل و مدارا ،بدي و شرارت بدكاران را بيشتر ميكند:
چو با سفله گويي به لطاف و خوشاي

فزون گرددش كبر و گردنكشاي
(بوستان)28 ،

متناسب با اين موضوع در بوستان نكايتي آمده است كه :در خانة مردي زنبوران النه كارده
بودند و مرد ميخواست آن را ويران كند؛ اما زن مانع اين كار شد .از قضا روزي زنبورها زن را
نيش زدند و فرياد و فغان از او بلند شد .سعدي در ادامة اين نكايت اشاتباه باودن مهربااني و
مدارا را با افرادي كه بدي و شرارت جزء ذات آنهاست بيان ميكند و متلكر ميشود كاه مادارا
با چنين افرادي فقط بدكرداري آنها را افزون ميكند .اصل نكايت چنين است:
شنيدم كه مردي غام خاناه خاورد

كه زنبور بر سقف او النه كارد

زنش گفت از ايناان چاه خاواهي ،مكان

كه مسكين پريشاان شاوند از وطان

بشد مرد نادان پا ِ كاار خاويش

گرفتند يك روز زن را به نايش

زن بيخرد بار در و باام و كاوي

همي كرد فرياد و ميگفات شاوي

مكن روي بار ماردم اي زن تارش

تو گفتي كه زنبور مساكين مكاش

كسي با بدان نيكويي چون كند

بدان را تحمل ،بد افازون كناد

چو اندر سري بيني آزار خلق

به شمشير تيزش بيازار نلق
(همان)63 ،

ا رنم كردن بر دشمن خبيث باعث دردسر و گرفتاري مايشاود« :بار عجاز دشامن
رنمت مكن كه اگر قادر شود بر تو نبخشايد».
ببنااد اي پساار دجلااه در آب كاساات

(گلستان)421 ،

كه ساودي نادارد چاو سايالب خاسات
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چو گرگ خبيث آمدت در كمناد

بكااش ور نااه دل باار كاان از گوس افند

نيايااد سااجود

نه از بد گهار نيكاويي در وجاود

بد اناديش را جااه و فرصات ماده

عدو در چه و دياو در شيشاه باه

مگو شايد اين ماار كشاتن باه چاوب

سر زير سنگ تاو دارد بكاوب

از

ابلااي

هرگااز

چو

(بوستان)63 ،

هر كه دد يا مردم بد پرورد

دير زود از جان برآرنادش دماار

با بدان چندان كاه نيكاويي كناي

قتل مار افسا نباشاد جاز باه ماار
(كليات)211،

ا نيكويي و مدارا با چنان بداني بيهوده و بيفايده است:
را

پيش اعمي چاراغ داشاتن اسات

ره نمااودن بااه خياار ناااك

نيكااويي بااا باادان و باايادبااان

تخم در شورهبوم كاشاتن اسات
(همان) 341 ،

در پايااان اياان بخااش بايااد متاالكر شااد كااه سااعدي معتقااد اساات مجااازات باادكاران و
جنايتپيشگان بايد بر اساس عقل و منطق ،واقعبيني و مطابق با دستور شارع باشاد ناه فرماان
نف

و گفتههاي مغرضان:
ز صاانبغارض تااا ساخن نشاانوي

كه گر كار بندي پشيمان شاوي

نه بر نكم شرع  ،آب خوردن خطاسات

وگر خون به فتوي بريزي رواست

كه را شرع فتاوي دهاد بار هاالک

اال تا نداري ز كشتنش بااک
(بوستان)14-16 ،

با همة اين اوصاف سعدي متلكر ميشود كه خانوادة مجرمِ كشتهشده نه فقط بايد در اماان
بمانند ،بلكه بايد از طرف نكومت نمايت شوند:
وگاار دانااي اناادر تبااارش كسااان

بر ايشان ببخشاي و رانت رسان

گنااه بااود ماارد سااتمكاره را

چه تاوان زن و طفل بيچاره را
(همانجا)
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 .9رعایت اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط در خشونت و مدارا

اعتدال يكي از مهم ترين ويژگي ناكم بار رونياة ساعدي اسات .او معتقاد اسات كاه
انسانيت و اعتدال بايد راهنماي اعمال و رفتار ما باشد تا در آيناده دچاار شرمسااري و
پشيماني نشويم« :سخن در ميان دو دشمن چنان گوي كه اگر دوست گردند شرمزده نباشاي».
(گلستان)421 ،

«هر آن سرّي كه داري با دوست در ميان منه؛ چه داني كه وقتي دشمن گاردد و هار
بدي كه تواني به دشمن مرسان ،باشد كه وقتي دوست گردد( ».همان)424 ،

به عقيدة سعدي انسان نه بايد بيش از اندازه خشن باشد و ناه بايش از انادازه نارم؛
زيرا خشونت بيش از ند باعث ونشت و نفرت مردم ميشود و لطف و نرمي بايش از
اندازه نيز موجب از بين رفتن هيبت و وقار انسان و دليري و گستاخي بدكاران:
تواضع گر چه محبوب است و فضل بيكران دارد
نبايد كرد بيش از ند كه هيبت را زيان دارد
(كليات)313 ،

«خشم بيش از ند گرفتن ونشت آرد و لطف بيوقت هيبت ببرد؛ نه چندان درشاتي كان
كه از تو سير گردند و نه چندان نرمي كن كه بر تو دلير شوند:
درشتي و نرمي به هم در به است

چو فاصد كه جراح و مارهم ناه اسات

پيش

نه سستي كه نااقص كناد قادر خاويش

درشتي نگيرد خردمند

( گلستان) 428،

«پادشاه بايد تا به ندي خشم بر دشمنان نراند كه دوستان را اعتماد نماند».
نشااااايد بنااااي آدم خاااااكزاد

كه در سر كند كبر و تندي و بااد

تو را با چنين تندي و سركشي

نپناادارم از خاااكي ،از آتشااي
(همانجا)

جواني با پدر گفات :اي خردمناد

مرا تعليم ده پيرانه ياك پناد

بگفتا نيكماردي كان ،ناه چنادان

كه گردد خياره گارگ تيزدنادان
(همانجا)

وگر تند باشاي باه يكباار و تياز

جهااان از تااو گيرنااد راه گريااز
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نه كوتااه دساتي و بيچاارگي

نه زجار و تطااول باه يكباارگي
(بوستان)411 ،

«نيكمردي به جاي خود است ،نه چندان كه بدان چيره گردند و ديدههاشان خيره .نه
هر كه خواهد كه نامش به نيكمردي برآيد بر نيف ناانصافانش صبر بايد كارد و ايان را
خردمندان مروت نخوانند ،بلكه سسترأيي( ».كليات)321 ،

«خشم و صالبت پادشاهان را به كار اسات ،ناه چنادان كاه از خاوي بادش نفارت
گيرند؛ بازي و ظرافت روا باشد ،نه چندان كه به خفّت عقلش منسوب كنند( ».همانجا)

 .8موقعیتشناسی در مدارا و خشونت
انسان بايد بداند كه در كجا و با چه كسي نرمي و مدارا كند و با چه كسي قهر و خشاونت .باه
قول نافظ« :هر سخن جايي و هر نكته مكاني دارد».
ور نااه ميساارش نشااود ناالّ مشااكلي
بايااد كااه قهاار و لطااف بااود پادشاااه را
وقتااي بااه لطااف گااوي كااه ساااالر قااوم را

بااا گفتگااوي خلااق بيايااد تحملااي

وقتي به قهار گاوي كاه صاد كاوزة نباات

گه گه چناان باه كاار نياياد كاه ننظلاي
(همان)211 ،

«جايي كه لطف بايد كردن ،به درشتي سخن مگوي كه كمند از براي بهاايم ساركش
باشد و جايي كه قهر بايد به لطافت مگوي كه شاكر باه جااي سامقونيا فاياده ندهاد».
(همان)331 ،

اگر صلح خواهد عدو سر مپايچ

وگر جنگ جويد عناان بار مپايچ

و گر مي برآيد به نرمي و هوش

به تنادي و خشام و درشاتي مكاوش

چو دشمن به عجز اندر آمد ز در

نبايد

كه پرخاش جاويي دگار

چو زنهار خواهد كرم پيشه كان

ببخشاااي و از مكاارش انديشااه كاان
(بوستان)21-28،

يكي كاه گاردن زورآوران باه قهار بازن

دوم كه از در بيچارگان باه لطاف در آي

هر آن كسات كاه باه آزار خلاق فرماياد

عدوي مملكت است او باه كشاتنش فرمااي
(كليات)211 ،

ضرورت است به توبيخ با كسي گفاتن

كه پند مصلحتآموز كاربنادش نيسات
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كه هر چه سر نكشد ناجت كمندش نيست

اگر به لطف به سر ميرود به قهار مگاوي

(كليات)341 ،

 .7تناسب کیفر با جرم و رعایت سلسله مراتب تنبیه و مجازات و اعمال خشونت
سعدي معتقد است كه هر كسي را بايد به اندازة جرمش تنبيه كرد و كيفر داد و از طرف ديگار
بايد به عمدي يا سهوي بودن جرم و همچنين به سابقهدار بودن يا نبودن مجرم توجه كرد؛ زيرا
هر كدام از اين موارد نكم و كيفر خاصي دارد:
گنااهكااار را عاالر نساايان بنااه

چااو زنهااار خواهنااد زنهااار ده

گر آيد گناهكااري انادر پنااه

نااه شاارط اساات كشااتن بااه اول گناااه

چو بااري بگفتناد و نشانيد پناد

دگاار گااوش مااالش بااه زناادان و بنااد

وگر پند و بندش نياياد باه كاار

درختااي خبيااث اساات ،باايخش باار آر
ج

(بوستان)11 ،

« گناهي كه به سهو از كسي آيد ،كرم آن است كه درگلري و اگر چنان كه باه قصاد
آيد ،نخستين بار بترساني و اگر بار ديگر دليري كند ،خونش بريزي كه بيخ بد بار نيكاو
ندهد( ».كليات)338 ،

همچنين زماني بايد به نابودي جنايتكار اقدام كرد كه پند و بند نتيجة مطلاوب ناداده
باشد:
صواب اسات پايش از كشاش بناد كارد

كه نتوان سر كشاته پيوناد كارد
(بوستان)14 ،

نكتهاي كه در پايان اين مقاله الزم است توضيح داده شود اين است كه با توجه باه مطالاب
نوشته شده ،در بعضي موارد به ظاهر تناقضهايي در كالم سعدي مشاهده مايشاود؛ زيارا او در
جايي كيفر دادن دشمن و خشونت عليه او را سفارش ،و در جايي هم به مدارا و گلشت اشاره
مي كند .در اين مورد بايد توجه داشت كه بادكاران ياا دشامنان يكساان نيساتند؛ باراي برخاي
گلشت و مدارا كارساز است و براي برخي خشاونت و كيفار .از طرفاي ظرفيتهااي افاراد نياز
متفاوت است ،چنانكه برخي به مرتبهاي از كمال انساني رسيدهاناد كاه باه رانتاي مايتوانناد
كريمانه از رفتار زشت ديگران بگلرند؛ اما برخي ديگر جز با كيفار و انتقاام التياام نماييابناد.
توجه به اين نكات تناقضهاي ظاهري كالم سعدي را رفع ميكند.
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نتیجه
با توجه به مطالب نقلشده از آثار سعدي ،مالنظه شد كه سعدي ،هام باه نرماي و گلشات و
مدارا معتقد است و هم به شدت و خشونت ،و جايگاه هر كدام از اينها و داليل هر مورد را نيز
بيان كرده است .مخاطب او نيز گاهي افراد جامعه هستند و گاهي امياران و ناكماان؛ لالا ايان
موضوع هم به روابط و مسائل شخصي مربوط ميشود و هم به مساائل و مصاالح اجتمااعي و
نكومتي .نكات اصلي اين بحث عبارتاند از:
سعدي خشونت و شدت عمل را در نالت عادي زشت و ناپسند ميداند و معتقد است كه
انسانها بايد ن ّ محبت و نوعدوستي داشته باشند و با هم به نرماي و مادارا رفتاار كنناد و در
مقابل كساني كه به آنها بدي كردهاند ،اهل تحمّل و گلشت باشند .اين كار هم موجاب رضااي
الهي و پاداش اخروي است ،هم نشانة جوانمردي و بزرگي و كمال انسان .افزون بار آن سابب
رفع كدورتها ،كم شدن كيناههاا و دشامنيها و در نتيجاه افازايش دوساتيها ،امنيات و ساالمت
اجتماعي نيز ميشود .با اين همه سعدي معتقد است مدارا بايد در نق كسي شاود كاه اهلاش
باشد و اين كار در او اثر مثبت داشته باشد نه دشمنان ناادان و افاراد خبيثاي كاه لياقات مادارا
ندارند و عطوفت در آنها اثر نميگلارد.
در آثار و گفتههاي سعدي در كنار گلشت و مدارا ،خشونت و شدت عمل و نتاي قتال و
نابودي هم سفارش شده است .اين موضوع گاهي با عنوان مكافات عمل مطارح مايشاود كاه
بهطور طبيعي و قانوني هر مجرم و بدكاري بايد به سزاي اعمالش برسد و گاهي در نق كساني
توصيه ميشود كه قبالً به آنها گلشت و مدارا شده است ،ولي دست از بادكرداري نكشايدند و
باز مرتكب بدي و جنايت شدند .اما مهمتر از همه ،كساني مستحقِّ بيشاترين خشاونتاناد كاه
بدي و شرارت آنها مسجّل ،قطعي و جزء ذات و سرشت آنهاست و جز ظلم و شرارت عملاي
از آنها سر نميزند و نرمي و مدارا نه فقط آنها را از بدي و شرارت منصارف نمايكناد ،بلكاه
گستاخترشان ميسازد .به عقيدة سعدي ،اين گونه افراد را كه همچون گرگاان درناده و مااران
گزنده هستند ،بايد بيدرنگ و در اولين فرصت به مجازات رساند و نتي از هستي ساقط كارد
تا مردم از شرّ آنها خالص شوند.
سعدي به دو نكتة مهم و اساسي نيز اشاره ميكند :نكتة اول توجه باه اعتادال و مياناهروي
است؛ يعني افراد جامعه ،امياران و ناكماان ناه آن قادر اهال نرماي و گلشات باشاند كاه باه
سسترأيي متهم شوند ،هيبت و وقار آنها از بين برود و بدكاران جرئت و جسارت بيشاتري در
بدكرداري خود بيابند و نه آنقدر خشن و بيگلشات باشاند كاه باعاث باياعتماادي ،نفارت،
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رمندگي مردم و ايجاد ونشت و هراس در دلها شوند .نكتة دوم موقعيتشناساي اسات؛ يعناي
انسان بايد بداند كه كجا نرمي و مدارا مناسبتر است و كجا شدت و خشونت.
با نگاهي به آرا و انديشههاي سعدي درمييابيم كه وي تماامي ايان مطالاب را از جايگااه
عالمي دينآگاه و صانبنظر مطرح كرده است؛ زيرا نموناههاا و مصاداقهاي نظاري و عملاي
مسائل مطرحشده را هم در قرآن كريم و كالم معصومان (ع) مايبينايم و هام در سايرة عملاي
اولياي دين (ع) .دربارة مدارا ،خداوند در قرآن كريم خود را رئوف ،رنايم و آمرزناده معرفاي
مينمايد (بقره 418؛ نساء  ،)11همه را به رنمت واسعة خود اميد ميدهاد (زمار 18؛ يوساف
 ،)32پيامبرش را به نرمي و مدارا و پرهيز از خشونت سفارش ميكند (نجار 33؛ اعاراف 466؛
آل عمران  )416و يكي از صفات مؤمنان واقعي را گلشت و مدارا و دفع بادي باه نيكاي بياان
ميكند (فرقان  18و 21؛ رعاد  .)11در سخنان و سيرة عملي پيامبر (ص) و خاندان پااک او نياز
همين مسئله مشهود است كه براي ديدن روايات آن ميتوان به اصول كافي ،جلد  ،1باب رفاق
و مدارا رجوع كرد.
در زمينة صالبت و شد ت و خشونت نياز در قارآن كاريم آياات جهااد در برابار كاافران،
مشركان ،منافقان و مفسدان فراوان است بيانگر اعمال خشونت و مجازات است (توباه  1و 28؛
فرقان 11؛ مائده  .)88همچنين آياتي كه در باب قصاص نازل شده است؛ از جمله (بقره  422و
423؛ مائده  .)11در سخنان معصومان (ع) نيز اين مسئله كاامالً تشاريح شاده اسات كاه باراي
آگاهي يافتن از آن ميتوان به بابهاي «نبّ و بغض در راه خدا»« ،غيارت و نميّات»« ،امار باه
معروف و نهي از منكر» و ...در كتابهاي نديث رجوع كرد.
بنابراين آرا و انديشههاي سعدي در باب مدارا و خشونت دقيقاً از انكام دين استنباط شده
و منطبق بر آيات و روايات ،و مستند به آنهاست.
منابع
تاج لنگرودي ،محمد مهدي؛ خودآموز معارف اسالمی؛ ]بيجا[ :ناشر مؤلف.4826 ،
ذكر جميل سعدي :مجموعه مقاالت و اشعار هشتصدمین سالگرد تولد سعدی؛ تهران :وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمي.4816 ،
سعدي؛ بوستان؛ تصحيح دكتر غالمحسين يوسفي؛ تهران :خوارزمي.4813 ،

____؛ گلستان؛ تصحيح دكتر غالمحسين يوسفي؛ تهران :خوارزمي.4813 ،

اااااا؛ کلیّات؛ تصحيح محمدعلي فروغي؛ تهران :اميركبير.4828 ،
يوسفي ،غالمحسين؛ چشمة روشن؛ تهران :علمي.4824 ،

واژگان فارسی مقامات حریری


دکتر محسن محمدی فشارکی
مقدمه

يكي از مسائل مهم در زمينة پژوهش تاريخي و لغوي زباان فارساي ،بحاث و تحقياق درباارة
كلمات و اصطالناتي است كه از اين زبان در دوره هاي مختلف تاريخي ،به زبانهاي ديگار راه
يافته است .تحقيق در اين امر تفنن لغوي نيست ،بلكاه ضارورتي ادباي و فرهنگاي اسات كاه
بسياري از مسائل مربوط به تاريخ زبان و تحول آن و همچنين تاريخ تمدن و علاوم و فرهناگ
ايران به آن بستگي دارد.
از ميان همه زبانهايي كه در دورههاي مختلف تاريخي ،زبان فارسي با آنهاا روابطاي داشاته
است ،هيچ يك به پاية زبان عربي نميرسد .از اينجاست كه تحقيق درباارة كلماات فارساي در
زبان عربي در ميان همه مسائل زبان فارسي اهميت و منزلتي خاص دارد.
مشكلي بزرگ كه در كار تحقيق كلمات در زبان عربي وجود دارد ،ناشاي از آن اسات كاه
كلمات خارجي در زبان عربي اغلب به طاوري تغييار شاكل مايدهناد و باه صاورت عرباي
درمي آيند كه تشخيص اصل آنها در بعضي موارد به آساني صورت نميگيارد ،بلكاه باه سابب
مرور زمان راههايي هم كه ممكن بوده ،جوينده را به مقصود راهنمايي كند ،از بين رفته است.
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان
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ارباب لغت معموالً ضمن تعريف از لغتي ،كم و بيش به معرب بودن آن اشااره مايكنناد و
برخي نيز كتاب يا رسالهاي جداگانه در اين موضوع تأليف نمودهاند .كتب معربات رسيده به ما
به ترتيب تاريخي عبارتاند از:
 .4المعرب من الكالم االعجمي علي نروف المعجم :تأليف ابيمنصور موهوب بن انمد به
1

خضر الجواليقي.

 .1ناشية ابن برري بر المعرب :تأليف ابومحمد عبداهلل بن بريالمصري (م 131 .ها .ق).
 .8التلييل و التكميل لما استعمل من اللفظ الدخيل :تأليف جمالالدين عبداهلل بن محمد بن
انمد العلري مشهور به بشيشي (م 316.ها .ق) .اين كتاب نيز همانند كتاب قبلي تكملهاي بر
كتاب معرب جواليقي است.
 .1المتوكلي فيما في القرآن من اللغات العجميه :تأليف جاللالدين عبدالرنمن بن ابي بكر
سيوطي(م 644 .ها  .ق).
 .1المهلب فيما في القرآن من المعرب :تأليف جاللالدين عبدالرنمن بن ابن بكر بن سيوطي.
همانگونه كه از عنوان دو كتاب سيوطي آشكار است ،تمامي كلمات معرب در آن نيامده ،بلكه
فقط به معربات قرآن پرداخته است.
 .1رساله التحقيق تعريب الكلمه االعجميه :تأليف ابن كمال پاشا (م 616.ها .ق).
 .2شفاءالغليل فيما في كالم العرب من الدخيل :تأليف شهابالدين انمد بن محمد بن
عمرالخفاجي المصري ( 4616-622ها .ق) ،صانب كتاب ريحانه االلباء و شرح دره الغواص
في اوهام الخواص نريري .از ميان اين كتابها و رسائلي كه بعد از معرب جواليقي در فن
معربات تأليف شده است ،كتاب شفاء الغليل بر همه مقدم است؛ چون مواد و لغاتي را آورده
است كه ديگر ارباب لغت در كتابهاي خود به آن اشاره نكردهاند.
 .3معربات رشيدي :تأليف عبدالرشيد بن عبدالصور الحسيني المدني (م4613 .ها  .ق) ،صانب
كتاب فرهنگ رشيدي .اين كتاب به زبان فارسي است .دكتر نورالدين آل علي آن را به عربي
ترجمه ،و مقدمهاي دربارة تعريب و تأثير آن در فرهنگ عربي و فارسي بر آن اضافه نموده
است و در مصر آن را به چاپ رسانيده است.
 .6جامع التعريب بالطريق الغريب :اين كتاب گزيدهاي از «التلييل و التكميل لما استعمل من
اللفظ الدخيل» بشيشي و مؤلف آن مصطفي مدني (م .ندود  4466ها .ق) است.
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 . 46نقد السان و عقد الحسان في اسماء المعربات :تأليف مصطفي انطاكي متخلص به رمزي
(م 4466.ها .ق).
 .44قصد السبيل فيما في اللغه العربيه من الدخيل :تأليف محمد امين بن فضل اهلل المحبي
(م 4444.ها .ق).
 .41اللكر المخلد في بيان اللفظ المولد :مؤلف آن مجهول است .تأليف در ( 218م ).صورت
گرفته است.
 .48الطراز اللهب في الدخيل و المعرب :تأليف محمد نهاني (م4331 .م. ).
 .41االلفاظ الفارسيه المعرب :تأليف ادي شير كلداني (م4641 .م.).
 .41تفسير االلفاظ الدخيل في اللغه العربيه مع ذكر اصلها بحروفه :تأليف طوبيا عنيسي
(چاپشده در سال 4111م .ليدن).
 .41فرهنگ واژههاي فارسي در زبان عربي :تأليف محمد علي امام شوشتري.
با وجود تمام اين آثار ،جاي فرهنگي كه در آن واژگان به صورت تاريخي مرتب شده باشند،
خالي به نظر ميرسد ،به ويژه اينكه ما در آن نشان دهيم كه واژگان مدخول در چه دورهاي و
در چه آثاري به كار رفتهاند.
كلمات فارسي را در عربي از اين لحاظ ميتوان به دو دسته تقسيم كرد :بخشي از آنها كه
در زبان فصيح عربي راه يافته و در شعر و نثر و منشآت عربي وارد شده است و دسته ديگر،
آنها كه در زبانهاي محلي ،يعني زبان محاوره و گفتوگوي عربي نفوذ كرده و در لغتنامهها و
آثار مكتوب عربي كمتر ميتوان اثري از آنها يافت.
دربارة كلماتي كه در زبان فصيح عربي به كار رفته و ميرود ،نخستين كاري كه بايد
صورت گيرد –جدا از كتابهاي لغتي كه به تعريب يك واژه تصريح نمودهاند -اين است كه با
مطالعة دقيق در لغتنامههاي عربي ،اين كلمات استخراج و جداگانه فهرست شود .ديگر اينكه
برخي از متون مهم عربي – اعم از كتابهاي ادبي ،تاريخي و غيره– به ويژه متوني كه انتمال
ورود معربات فارسي در آنها زياد است ،با دقت مطالعه ،و واژگان مدخول از زبان فارسي از
آنها استخراج شود .همة اينها مقدمهاي است براي تهية فرهنگي جامع و كامل از كلمات فارسي
كه در زبان عربي راه يافته است.
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يكي از شاهكارهاي ادب عربي ،مقامات نريري 8تصنيف ابومحمد قاسم بن محمد نريري
از خود ،تأثيري شگرف در ادب عربي

است .اين كتاب از زمان تأليف با اقبال مواجه شد و پ

و فارسي نهاد و مورد توجه و تقليد اهل ادب قرار گرفت؛ البته خود اين كتاب نيز تقليدگونهاي
از مقامات بديعالزمان همداني است .بر مقامات نريري شرنها و ناشيههاي بسياري نوشتهاند.
از مسائلي كه در باب اين كتاب مغفول مانده است ،واژگان فارسي اين كتاب است كه تعداد آن
نيز كم نيست و چه بسا از طريق اين كتاب و كتابهاي درسي از اين درس ،در زبان و ادب
عربي ماندگار شده است.
بيشتر شارنان مقامات نريري چون به زبان فارسي آشنا نبودهاند ،گاهي در شرح واژگان
فارسياالصل مقامات ،توضيحات عجيب و غريبي بيانكردهاند؛ براي نمونه در شرني از
مقامات نريري كه گروهي از دانشمندان مصري به رياست شيخ انمد سعدعلي در سال
4816ق .در قاهره چاپ كردهاند ،ذيل كلمة «بيشه» در شرح اين بيت:
عش

بالخداع

فانت

دهر

في

بنوه

كأست

بيشه

1

مينويسند :بيشه علم لمأسده و قيل هي موضع باليمن .در صورتي كه معناي واژة بيشه بر هر
فارسيزبان آشكار است:
شايد كه پلنگ خفته باشد

هر بيشه گمان مبر كه خالي است

آنچه در پي ميآيد ،فهرست الفبايي واژگان فارسي مقامات نريري است ،با بيان يك شاهد
و توضيحي اندک در باب ريشة واژگان و معاني آن.
ارش
1

و قد رهنته عن ارش ما اوهنته (مقامه معريه.)11 ،

ارش :تفاوت بها ،اين كلمه به عقيدة ادي شير از ريشة «ارز» فارسي گرفته شده است .اما
شوشتري مينويسد :اگر اين لغت چنانكه ادي شير گفته ،فارسي باشد ،آن را بايد از ريشة
«رش» به معناي اندازهگيري دانست نه از ريشة ارز (.)41 1

استاذ
و نرمه ساسان استاذ االساتيلين و قدوه الشحاذين (مقامه صوريه.)114 ،
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دكتر معين در نواشي برهان قاطع مينويسد :در پهلوي  ،ostatپازند  ،ostatمركب از
پيشوند او  +ستاد از مصدر  staبه معناي ايستادن ،جمعاً يعني اولايستنده (برهان قاطع ،ذيل

استاد).
بخبخ
فقلت له بخبخ لروايتك و اف و تف لغوايتك (مقامه دمشقيه468 ،؛ مقامه بكريه.)812 ،
شكل فارسي كلمه «به به» است كه در عربي بخ بخ شده است (فرهنگ واژههاي فارسي در
عربي.)11 6 ،

ت
و اف و تف لغوايتك (مقامه دمشقيه.)468 ،

تف به ضم اول آب دهن انداختن باشد .دكتر معين در نواشي برهان قاطع صورتهاي
باستاني اين واژه را ياد كردهاند (برهان قاطع ،ذيل تف).

بدره
و

بدر

ثم

انزلته

بدرته

و

مستشيط

تتلقي

جمرته

(مقامه ديناريه)86 ،

بدره كيسهاي كه ده هزار سكه در آن نهاده باشند (المنجد) .در برهان قاطع لغت بدره به
معناي كيسهاي تفسير شده كه زر و پول در آن نهند و كلمه فارسي شمرده شده است .آنچه
نظر نويسندة برهان قاطع را تأييد ميكند آن است كه ريشة «ب د ر» در همة معاني آن ،در
عربي هيچ مناسبتي با معناي مورد بحث ما ندارد و اين نكته نشان ميدهد كه لفظ بدره در اين
معنا از زبان فارسي به عربي آمده است (.)13 1
بیدق
ثم استنهض ذا جثه كالبيدق و نعشه كالسوذق (مقامه نلبيه.)831 ،
جمع آن بيادق ،به معناي پياده در بازي شطرنج و سپاه باشد .صانب برهان قاطع
مينويسد :و آن مهرهاي باشد از مهرههاي شطرنج و معرب پياده است ( نيز ر.ک.)31 44 :
ابریق
قال أيباع االبريق علي بني اصغر (مقامه طيبه11 ،؛ مقامه ملطيه.)866 ،
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جمع آن اباريق به معناي تنگ لولهدار و آفتابه .اين واژه شكل عربيشدة آبريز است كه
جزء دوم مخفف «ريزا ،ريزنده» است .لفظ ابريق به دليل شباهتي كه گردن بربط به آن دارد ،در
كتب موسيقي به معناي گردن بربط نيز به كار رفته است (.)6 1
بنج
فقال لم اعد خبيص البنج (مقامه واسطه.)181 ،
بنگ ،ر.ک :المعرب (بنج) .نام رستني كه ثمر آن را بلرالبنج گويند (برهان قاطع ،ذيل بنگ).

در سانسكريت  bahangaو پهلوي  ،mangبنج و منج معرب آن است و به نشيش canna
 bisindicaاطالق ميشود (نواشي برهان قاطع) .در عربي از واژة بنگ (بنج) فعل درست
كردهاند؛ مثالً گويند :بنجه فتبنج ،يعني او را با بنگ خواب كرد و او خواب رفت (.)61 1
بیشه
عش

بالخداع

فانت

في

دهر بنوه كاسد بيشه
(مقامه نراميه)168 ،

بيشه :نيزار ،نيستان و جنگل كوچك (فرهنگ فارسي) .در پهلوي ( .visakر.ک :نواشي
برهان قاطع)

تخت
ثم عمد الستخراج ما فيالبيوت من االكياس و التخوت (مقامه واسطيه.)181 ،
جمع آن در عربي تخوت ،معناي آن «اريكة شاهي» معروف است .مسعودي واژة تخت را
به معناي يك دست لباس نيز به كار برده است ( 142 1 ،13و .)161

تخت به معناي اريكة شاهي در شعر مسعود بن هاني شيباني – كه در مرثية نعمان بن منلر
پ

از كشته شدن نعمان به فرمان خسرو پرويز سروده -به كار رفته است:
ان ذالتاج ال ابا لك اضحي

فيالوري راسه تخوت الفيول

تاجور (نعمان بن منلر است) اي واي كه سر او در اين جهان تخت فيالن شد (.)418 1
مترجم
فارتحت الي ان اعجمه و انل مترجمه (مقامه تنيسيه.)881 ،
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ترجمه به معناي برگرداندن از زباني به زبان ديگر و مصدري است به شكل عربي كه از
واژة ترجمان (سفير و خوابگزار) فارسي گرفته شده است .لفظ ترجمه را گاهي به معناي شرح
نال به كار بردهاند .از لغت ترجمان در عربي فعلها و صفتهاي زيادي ساختهاند كه برخي از
آنها مانند مترجم در فارسي نيز رايج شده است (.)411 1

تامور
ثم قال اخزتها تامورک و اقتدبها في امورک (مقامه مغربيه.)481 ،
به معناي دل ،خون دل و صمغ سرخ ( .)14 46دل ،دانة دل و نيات آن ،معرب است (،18

ذيل تمر) .جواليقي به نقل از ابندريد ميگويد :اين كلمه از سرياني گرفته شده است .انمد
شاكر در نواشي المعرب جواليقي ميآورد :تامور و تاموره را به همزه و تسهيل آوردهاند و
جوهري و ديگران (ت) را اصلي دانسته و از اين رو وزن آن نزد ايشان (فاعول) است و
فيروزآبادي و ديگران (ت) را زايد شمردهاند ،پ

وزن آن (تفعول) است .به همين سبب

صانب قاموس آن را در مادة (ت م ر) آورده است (.)36
بهار
و وردتي بالبهار و مسكتي بالبخار (مقامه رجبيه.)31 ،

بهار :گل زرد ( ،18ذيل بهر) .صانب برهان قاطع مينويسد :شكوفة گل هر درخت را
گويند عموماً و گل درخت نارنج را خصوصاً و نام گلي زردرنگ كه آن را گل گاوچشم
ميخوانند ( ،3ذيل بهار؛ ر.ک :نواشي برهان) .سيد عبدالكريم نقيب در قطعهاي كه در توصيف
گروه موسيقي سروده است ،گويد:
او اناخوا فورده و بهاره

اين نلوا فمعشب و مقيل

هر جا نشيمن گيرند خرم و دلپلير است و هرجا فرود آيند گل سرخ و بهار است ( ،1بهار).

جرذق
اريد

منكم

شواء

و

جرذقا

و

قصيده

(مقامه مكيه)441 ،

جررذق :گردة نان و نان ضخيم .گرده به ناني گفته ميشده كه به شكل قرص ساخته ميشد
نه به شكل صفحة نازک كه در عربي به اينگونه نانها رقاق گويند (.)16 44
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دعبل خزاعي در نكوهش بخيلي گفته است:
قد كان يعجبني لوان غيرته

علي جراذقه كانت علي نرمه

در شگفت ميشدم اگر غيرتي را كه نسبت به گردههايش نشان ميداد ،دربارة زنش به كار
ميبست ( ،1ذيل جرذق).
دليل ديگر بر آنكه جرذق عربي نيست ،اينكه جوهري گويد :جيم و قاف در يك كلمه
جمع نشوند ،جز آنكه كلمه معرب باشد ( ،11ذيل جرذق) .در زبان عربي كلمة «جردبان» نيز
آمده است كه به معناي نگهبان نان (گردهبان) است؛ آن كه دست راست بر سر طعام نهد تا
كسي نخورد (فرهنگ آنندراج ،ذيل گردهبان).
اذا ما كنت في قوم شهاوي

فال تجعل شمالك جردبانا

شهاوي كسي كه اشتهاي زياد دارد ( ،18ذيل شهو).
جرذ
وامحلت

ربعي

نتي

جلت

من

ربعي

الحل

جرذانه

(مقامه تفليسيه)124 ،

جرذه :زمين موشناک (منتهياالرب) و موش صحرايي (المنجد) .در لغتنامهها گرزه (جرذه)
به معناي موش آمده است .دهخدا آورده است :در بعضي واليات دارالمرز (گيالن) موش را
گرزه ميگويند ( ،41ذيل جرذه)

آهو از دام اندرون آواز داد

پاسخ گرزه بدانش باز داد
()11 11

ابواالسود دوئلي در نكوهش نارک بن بدر كه ناكم شهرستان سرق شده بود ،گفته است:
انار بن بدر اذا اوليت واليه

فكن جرذا فيها تخون و تسرق

اي نارک بن بدر اكنون كه كاردار شهرستاني شدهاي چون گرزه در آنجا خيانت كن و بدزد.
(.)41 1

جرس
وفي مسيطر و شموس و اتخل جرسا (مقامه نلبيه.)834 ،
جرس به معناي زنگ .در برهان قاطع واژة جرس عالوه بر اين معنا نيز به واژة جريست به
معناي صدايي كه از برخورد دو چيز بلند شود ،معنا شده است .شكل اخير اسم مصدري از
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ريشة جر ،لغت جرس سبكشدة آن است .در فارسي نيز اينگونه اسم مصدرها در بسياري از
لغات مخفف شده و نرف آخر آن ،ت ،افتاده است؛ چنانكه كنشت را كنش و خورشت را
خورش گويند .ريشة اين واژه در همين معنا در لغت جرنگيدن نيز ديده ميشود ( .)41 1دكتر
معين در نواشي برهان قاطع مينويسد :جرس اسم صوت ،و در عربي هم آمده است .صدايي
باشد كه از برهم خوردن دو چيز ناصل گردد.
جرم
تجرم و تضرم و نرق علي االرم (مقامه سنجاريه.)416 ،

جرم :گرم ،معرب كلمة گرم .يقال بالد :جرم و صرد ،اي نر و برد ( ،18جرم) .جرم و صرد
هر دو كلمة دخيل هستند به معناي گرم و سرد ( .)61 44از اين كلمه صانب مقامات نريري
فعل تجرم را ساخته است.
جنبذ
و كم اتخت قلوصي تحت جنبله

تظلل ماشئت من عجم و من عرب
(مقامه شتويه)811 ،

جنبل :معرب گنبد (فرهنگ آنندراج) .جمع آن در عربي به صورت جنابل آمده است .اين
واژه از ريشة گنب ،به معناي برآمدگي و پسوند  +بد– بل ساخته شده است .در عربي از كلمة
جنبل فعل نيز ساختهاند .چنانكه گويند :جنبل الكليل ،يعني پيمانه را چنان پر كرد كه غله در
سر آن گنبد ميشد (.)426 1
حرباء
واعشي الهجير عين الحربا (مقامه مكيه.)441 ،
نربا :آفتابپرست ،آفتاب گردک (لغتنامه) .در فرهنگ محيطالمحيط واژة معرب شمرده
شده و ادي شير شكل فارسي آن را هوربان ،به معناي نگهدارندة خورشيد دانسته است
( .)16 11امام شوشتري مينويسد :به نظر ميرسد جزء دوم اين لغت واژة پاد باشد كه در
بعضي از كلمهها دال آن افتاده و به شكل پا در آمده است؛ مانند پادزهر كه پازهر و پادشاه كه
پاشا هم گفته شده است (.)436 1
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ختل
و نزامه ابن قره و ختل ابن جعده (مقامه ساسانيه.)163 ،
ادي شير اين واژه را از كلمة «ختلي» در فارسي دانسته است ،به معناي فريبكار (.)14 11

در برهان قاطع آمده است :ختل به فتح اول و سكون ثاني و الم به معناي فريفتن و گول زدن
باشد.
خردل
و ما معي خردله

مطبوعه من اللهب
(مقامه مكيه)441 ،

خردل تخمي است دوايي ( ،3ذيل خردل) مجازاً به معناي ذره و كوچكترين مقدار.
زان گنجهاي نعمت و خروارهاي مال

با خويشتن به گور نبردند خردل
( ،16خردل)

از واژة خردل در عربي فعل نيز ساختهاند؛ چنانكه گويند :خردل الطعام او اللحم ،يعني به
خوراک خردل يا گوشت را پاره پاره كرد (.)161 1

خشخاش
و مستجيشا بخشخاش ليدفع ما

اظله من اعاديه ظلم يخب
(مقامه شتويه)811 ،

كلمة خشخاش را -كه به آن كوكنار نيز گويند– صانب برهان قاطع فارسي دانسته و
خواص طبي آن را ذكر كرده است .در ترجمة صيدنه آمده :خشخاش را به يوناني ميقان

و

شورس گويند و به تازي رمانالسعال است و بعضي گويند معناي آن به تازي رمانالفحاب
است ( ،16ذيل خشخاش).

خلنج
فقال

لم

اعد خبيص

البنج

في

صحاف

الخلنج

(مقامه واسطيه)181 ،

خلنج يا خلنگ در برهان چنين معناي شده است :هر چيز دورنگ باشد و به عربي ابلق
خوانند .صانب منتهياالرب مي نويسد :خدنگ درختي نيك سخت كه از چوب آن تير و نيزه
سازند .در عربي بيشتر چوب دورنگ معنا ميشود .در ناشية مقامات آمده است :خلنج فارسي
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معرب و هوشجر تعمل منه القصاع و منه قولهم لبن البخت في قصاع الخلنج؛ يعني شير بخت
در كاسة چوبين خلنگ است (طبع قاهره .)111 :4816 ،مرنوم دهخدا از كتاب فتوح ()144 8

شاهد كلمة خلنج نوشته است :عبداهلل عباس گفت :سگ ايشان سرخ بود .گفت :زرد بود...
كلبي گفت :خلنج بود.
خنجر
قال

فان

ملك

عشر

خناجر

قال

يخرج

شاتين

اليشاجر

و

(مقامه طيبيه)116 ،

جمع آن خناجر به معناي دشنه ،دشنة كالن ( ،11ذيل خنجر) .صانب برهان مينويسد:
نربه اي است معروف و به معناي شمشير هم آمده است .امام شوشتري معتقد است :خنجر از
ريشة خنج ر به معناي با ناخن و يا نوک چنگال زخم و خراشيدن ساخته شده است .اين واژه
كه در فرهنگها مهجور مانده است ،هنوز در خوزستان به كار ميرود؛ مثالً ميگويند :گربه بچه
را خنج زد؛ يعني با ناخن خود تن او را زخمي ساخت (.)142 1
خندریس
نياري يميد بهم شجوهم

كانهم ارتضحوا الخندريسا
(مقامه نصيبيه)411 ،

در المعرب جواليقي اين كلمه معرب كندرش معرفي شده است ( .)11 44منتهياالرب آن
را مي كهنه معنا كرده است .ابونواس ميگويد.
والتعفني منها و ان قلت انني

فتي لي

مرا معاف مكن .اگر هم گفتم من جوانيام كه خندري

ليف ي الخندري

يدان

نمينوشم (.)142 1

خناق
فقال ابوزيد :نف

الخناق البث (مقامه عمانيه.)843 ،

خناق :نلق و گلو و جاي خبه كردن از گلو ( ،11ذيل خنق) .صانب برهان قاطع مينويسد:
خناک بر وزن و معنا ي خناق است كه گرفته شدن گلو و گرفتگي دل باشد به سبب زيادتي و
فساد خون و خناق معرب آن است.
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خوذ
خوذ انها لمن ايمن العوذ و اغني منكم من الب

الخوذ (مقامه دمشقيه.)466 ،

خوذ كاله سپاهي كه از آهن و يا فلز ديگر سازند (ناظماالطبا).

همي گرز پوالد همچون تگرگ

بباريد بر جوشن و خود و ترگ
(شاهنامه)

دكتر معين در نواشي برهان مينويسد :در پارسي باستان  xaudaدر «tigra-xauda
خود سر تيز» معرب آن خوذه.
خان
فاذا ما هبطت مصرا فبيتي غرفه الخان و النديمن جزازه (مقامه و بريه141 ،؛ ساسانيه161 ،؛ واسطه،
.)184

خان :خانه ،بيت ( ،3ذيل خان).
تا در اين باغ و در اين خان و در اين مان مناند

دارم اندر سرشان سبز كشيده سلبي
(فرخي)

خیم
اال من طاب خيمه و اشرب ماء المروءه اديمه (مقامه كرجيه161 ،؛ عمانيه.)141 ،
خيم :به معناي خوي و طبيعت باشد و بعضي خوي بد را خيم گويند ( ،3ذيل خيم) .در
پهلوي ( xemطبيعت جبلي) ،در اوستا ( hayaنواشي برهان).

كثير عزه گفته است:
و من يبتع ما لي

من سوس نفسه

يدعه و يغلبه من النف

خيمها

يعني هركسي آنچه در منش او نيست وانمايد ،ديري نپايد آن بر افتد و خيمش نمايان شود
(.)111 1
خیش
و مليتم العيش و انشد ملغزا في مرونه الخيش (مقامه نجرانيه.)886 ،
خيش جامة رقيقباف ستبرتار از بدترين كتان و از وي جامة كتان و دستار خيش و فرش
طبري خيزد (لغتنامه ،11 ،ذيل خيش) .پردهاي است از پارچة مزبور كه در اطاق ميآويختند و
براي سردي آن را نمناک ميكردند« :تا خانهاي برآوردند خواب قيلوله را و آن را مزملها
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ساختند و خيشها آويختند )414 1( ».ادي شير معتقد است خيش از كلمة كاشان فارسي گرفته
شده است به معناي خانة تابستاني ( )481كه صحيح نيست ،بلكه به همان معناي كتان است.

1

دیباج
لم يران يخلق ديباجتيه

و من اذا اخلق ديباجه

(مقامه صمديه861 ،؛ مقامه صنعانيه)41 ،

ديباج :پارچة ابريشمي؛ ديبا :قماشي باشد از نرير الوان ،در پهلوي  depakاز هندي
باستان ( dipyateپرتو افكندن ،درخشيدن) .ديبه و ديباجه و ديوان نيز از همين ريشه است.
معرب آن ديباج است ،3( .ذيل ديبا؛ ر.ک.)1 44 :

دجوجی
فاذا هو شيخنا السروجي

و قد اقمر ليله الدجوجي
(مقامه نلوانيه)11 ،

دجوجي :سخت سياه؛ ليل دجوجي :شب سخت تاريك ( ،11ذيل دج) .ادي شير اين واژه را
تصحيفي از واژة داج ميداند ( .)16 11داج به جيم عربي بدون تشديد لفظ فارسي است به
معناي تاريكي و تاريك و داج به تشديد جيم معرب آن است (غياکاللغات).

روز سفيد آن نه شب داج بود

بود شب اما شب معراج بود
(نظامي)

دردبیس
فابرزت ردن درع دري

و برزت برزه عجوز دردبي

(مقامه بغداديه.)462 ،

دردبي  :پيرزن زشت ،سختي و بال ( ،16ذيل دردبي ) .امام شوشتري اين واژه را فارسي
دانسته است؛ ولي دليل بر آن اقامه نكرده است .آنچه مسلم است اين است كه واژة عربي
نيست (لسانالعرب ،ذيل دردبي ؛ القاموسالمحيط ،ذيل درس).

مدروز
وال صانب مبين انما هي مصطبه المقيض و المدروزين (مقامه صمديه.)116 ،
اين واژه كه در لغتنامة دهخدا و فرهنگ معين نيامده ،به معناي گداي دروازه (المنجد) يا
گداي دروازهنشين است كه در زبان عربي از كلمة دروازه اسم فاعل ساختهاند .امام شوشتري
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مينويسد :اين واژه معناي گداي رهنشين يا درنشين را در فارسي ميدهد (فرهنگ واژههاي

فارسي در عربي.)118 1 ،
دست
فتي

اليقمر

القوم

متي

ما

دسته

تم

(مقامه ساويه)61 ،

و زايلنا انسه كدست غاب صدره (به معناي مجل ) (مقامه سنجاريه.)411 ،
و هناک صانب المعونه متربعا في دسته (به معناي مرتبه) (مقامه شعريه.)436 ،
ما انا بصانب ذلك الدست

بل انت اللي تم عليه الدست
(مقامه شعريه)436 ،

در بيت ملكور دست در مصرع اول به معناي لباس و در مصرع دوم به معناي دست قمار
است .دست در زبان عربي معاني متعددي دارد كه اكثر اين معاني از فارسي به همراه واژه به
عربي راه يافته است؛ همانند نيرنگ (شاهد اول) ،مجل

(شاهد دوم) ،رتبه و مرتبه (شاهد

سوم) ،دست بازي در قمار (شاهد چهار) ،پشتي و معاني ديگر (براي تفصيل بيشتر ر.ک :قوامي
عرب ،ذيل دست .)116 4

ادي شير و جواليقي شواهد متعددي را در كتابهاي خود ذيل دست آوردهاند .براي اصل
اين واژه در زبانهاي هند و اروپايي و فارسي باستان به نواشي برهان قاطع رجوع شود.
دساتیر
و اساطير البالغات تنسخ لتدرس و دساتير الحسابات تنسخ (مقامه فراتيه.)421 ،
دساتير :جمع دستور ،معرب است .دستور دفتري است كه نام سپاهيان در آن نوشته شود و
يا دفتري كه قوانين و ضوابط مملكت در آن نوشته شود ( ،16ذيل دستور) .در باب معاني ديگر
و ريشة آن در زبانهاي باستاني به نواشي برهان قاطع رجوع شود.
دسکره
فادجلت الي الدسكره في هيئه منكره (مقامه دمشقيه464 ،؛ مقامه كرجيه.)161 ،

معين در نواشي برهان قاطع به نقل از معجمات عربي سامي ( )112مينويسد :دسكره به
معناي قريه و معبد نصاري ،در عربي الدسكره .ارجح آن است كه كلمه عربي از فارسي دسگره
مأخوذ و از اينجا وارد عربي و سرياني ( )dasqartaشده باشد .دهخدا دسكره را معرب
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دستگرد ميداند و به نقل از اقرب الموارد مينويسد :به معناي قرية بزرگ و آن عربي خالص
نباشد .نام شهري بين بغداد و واسط نيز باشد.
كارواني همي از ري به سوي دسكره شد

آب پيش آمد و مردم همه بر قنطره شد

(لبيبي)
دکه
وهناک شخص علي قطيفه فوق دكه لطيفه (مقامه صوريه.)116 ،

دكه :سكو ،دكان خفاجي (شفاء الغليل )38 ،و صانب برهان اين واژه را فارسي ميداند.
تني چند مسكين در آن پايبند

به ره بر يكي دكه ديدم بلند

(سعدي)

دلو
فلم ازل سحابه ذلك النهار ادلي دلوي الي االنهار (مقامه فرضيه411 ،؛ مقامه قهقريه482 ،؛ مقامه
ساسانيه)162 ،

واژة دلو عربيشده و مقلوب دول فارسي است .در صيغة جمع اين كلمه قلب رخ نداده
است ،چنانكه آن را دوالي گفتهاند نه دالوري ( .)111 1دول دلو آبكش را گويند.
آن تويي كور و تويي لوچ و تويي كوچ و بلوچ

آن تويي دول و تويي گول و تويي پاي تو لنگ
(دهخدا)

دهلیز
البلد الحرام و قباله الباب و المقام (مقامه بصريه.)148 ،

دهخدا اين واژه را فارسي دانسته ،در معناي آن مينويسد :دهليز :دروازه و اندرونسرا،
معرب داليز ،داالن و محل ميانة دو در.
خروشيدن زنگ و هنديدراي

بر آمد ز دهليز پردهسراي
(شاهنامه)

در عربي از راه كنايه بچههاي سرراهي را «ابناءالدهاليز» گويند (.)112 1

رطل
ان نادمت االبطال و عاطيت االرطال (مقامه نراميه.)886 ،
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معرب لتر به مقدار نيممن .رطل در بحرالجواهر به معناي پيمانه و جمع آن ارطال و پيمانة
كالن را رطل گران كه پر از شراب باشد ( ،16ذيل رطل).
مي و گلشن و بانگ چنگ و رباب

گل و مجل

و رطل و افراسياب
(شاهنامه)

ادي شير مينويسد :معرب و مقلوب لتر است كه ندانستيم اصل آن فارسي است يا يوناني،
ليكن رطل به معناي فرومايه ،نرمخو ،گنده ،ناتوان و انمق ،عربيشدة واژة فارسي است كه به
معناي هر چيز كهنه و پيرمرد و فرومايه و انمق است ( .)28 11در برهان قاطع همة اين معاني
زير واژة لتره آمده است (.)166 1
رند
و

بشرني

تضوع

رندكم

بحسن المنقلب من عندكم
(مقامه مكيه)448 ،

واژة رند در شروح مقامات گياه خوشبو معرفي شده است كه به همين معنا در برهان قاطع
ذيل واژة رند آمده است .در كتاب گياهشناسي مهندس ثابتي ،رند را به معناي مورد گرفتهاند
(.)438
رهبان
ثم قال ويلك اتقدي بالرهبان  ...اترک ما سمت بان ال رهبانيه فياالسالم (مقامه بكريه.)811 ،
اين كلمه را صانب برهان قاطع فارسي دانسته و چنين تفسير كرده است :به ضم اول زاهد
و پرهيزكار باشد؛ چه «ره» به معناي نيكي و «بان» محافظتكننده است و به فتح اول نگهبان راه
است.
زمهریر
فنظر الي نظر المتعجب و از مهرار المتغضب (مقامه كرجيه 161 ،و .)466
ادي شير مينويسد :زمهرير يعني شدهالبرد ،شدت سرما و سرماي سوزان .مركب از زم،
يعني سرما و هرير ،يعني موجب و در همين زمينه ميگويد« :ازمهر اليوم» :سرماي امروز باال
گرفت ( .)26 11امام شوشتري نيز اين رأي را تأييد ميكند و در شرح آن مينويسد :لغت «زه»
به معناي سرما در تركيبات فارسي بسيار آمده است؛ از جمله در لفظ زمستان ،سميرم و سميران
(نام كوهي بوده در شمال بندر سيراف قديم) و شميران و ديگرها ديده ميشود ( .)816 1جزء
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دوم اين كلمه را صانب برهان قاطع به معناي «كننده» گرفته است؛ همانگونه كه امام
شوشتري متلكر شدهاند دليلي و شاهدي براي آن در متون فارسي نيست .اين واژه در قرآن
كريم نيز به كار رفته است (انسان .)48

تو باشي به بيچارگي دستگير

توانا ابر آتش و زمهرير
(شاهنامه)

زند
فلما راهم يزندون و السنا و يقضون النهار بالمني (مقامه نجرانيه.)811 ،
و افتضح فبح بهواک و برد نشاک فزند اساک (مقامه دمشقيه.)461 ،

از آن آتش بجهد و نيز چوبي باشد كه خرادان بر باالي چوب ديگر گلارند و چوب زرين
را مانند بر ماه به عنف بگردانند تا از آن هر دو چوب آتش به هم رسد و چوب باال را زند و
چوب پايين را پازند گويند و عربان چوب باال را «زند» و پايين را «زنده» خوانند ( ،3ذيل زند).
زنبیل
و زاده في زنبيل و ظله غير ثقيل و ما يبغي سوي مقبل (مقامه عمانيه.)841 ،

زنبيل چرمي است كه گدايان در آن چيزهاي دريوزه نگاه دارند (غياکاللغات) .به معناي
زنبير است كه ظرفي باشد از نصير بافته كه چيزها در آن نهند و از جايي به جايي برند (برهان

قاطع) .امام شوشتري مينويسد :جزء اول اين لغت واژة «زنب» است كه الفاظ «زنبر» و «زنبگ»
در آن آمده است و جزء دوم پسوند «آل = آلت = وسيله» كه سبكشدة «دل» است (.)888 16
زهد كه در زركش سلطان بود

قصه زنبيل و سليمان بود
(ناصرخسرو)

سراب
واستعين بماء الشباب علي مالمح السراب (مقامه سمرقنديه.)11 ،

دكتر معين در نواشي برهان ،اين كلمه را مشترک بين فارسي و عربي دانسته است.
جواليقي آن را در المعرب نياورده است .ادي شير مينويسد :اين كلمه مركب از «سر» يعني
فوق و «آب» به معناي ماء است و مرجح آن است كه آن را گرفتهشده از سرياني (به معناي
خشك شده) بدانيم ( .)133 11امام شوشتري مينويسد :واژة سراب خيلي قديم وارد زبان
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عربي شد و در قرآن كريم (نور  )86به كار رفته است ( .)861 1از ريشة اين واژه در زبان
عربي فعلها و صفتهايي ساختهاند.
سفتجه
اجمعو علي ان الحركه بركه و الطراوه سفتجه (مقامه ساسانيه.)146 ،

سفتج در عربي ،جمع آن سفاتج ،معرب سفتة فارسي است .سفته مالي كه به كسي دهند تا
در شهر ديگر به آن شخص بدهد و نوشته از آن بگيرد كه وجه آن را به صانب مال رساند و
بعد از آن تعميم كرده اند در هر چيزي كه از آن نفعي به كسي رسد و سفتجه معرب آن است
(رشيدي).
اينك رهي به مژگان راه تو پاک رفته

نزديك تو نه مايه نه نيز هيچ سفته
( ،16ذيل سفته)

يكي ديگر از معاني متعدد سفته هديه و تحفه است كه اين معنا نيز با متن مقامات سازگار
است.
يكي رويي كه از فردوس نوراء

بر او خوبي فرستاده است سفته
(عنصري)

سمیذ
فوجدته مثافنا لتلميل علي خبز سميل (مقامه صنعانيه.)46 ،
سميل :نان سپيد «و پ

نان سميد پر از ده درم سنگ فرو كنند و سي درم سنگ دوغ فرو

كنند و بنهند تا آغشته شود( ».ذخيرة خوارزمشاهي به نقل از لغتنامه) در برهان قاطع كلمه به شكل
شمد ضبط ،و نان سفيد نيكو تفسير شده است .اسدي طوسي نيز كلمه را «شمد» ضبط و آن را
نان نيكوي سفيد تفسير كرده و اين شعر رودكي را گواه آورده است:
نان كشكينت روا نيست نيز

نان شمل خواهي و گرده كالن

لغت «سميل» به معناي آرد سفيد در اين شعر به كار رفته است:
خل

يا

تريد

الماكل

الليل

جردقتي

خبز

من

السميل

اي آن كه خوراک لليل ميخواهي دو گرده نان از سميل بگير ( 111 1 ،13از .)821 1
سنبك
و بلوت المنازل و المناهل و ادميت السنابك و المناسم (مقامه عمانيه.)841 ،
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سنبك :جمع آن سنابك و معناي آن نوک سم چهارپا و نوک هرچيز (المعرب .)36 ،اين
كلمه كه به صورت سمبك نيز به كار رفته است ،همان سم فارسي است .در برهان قاطع آمده
است« :سم اسب و استر و خر و گاو و گوسفند و امثال آن باشد و اين به منزلة ناخن است آنها
را ».دكتر معين در نواشي برهان قاطع اصل اين لغت را در زبانهاي ايران باستان نشان دادهاند.
ز سم ستوران در آن پهن دشت

زمين شد شش و آسمان گشت هشت
(شاهنامه)

شبکه
فما كلب ان نصب شبكته و شوي في الحريق سمكته (مقامه صمديه.)862 ،
شبكه :هرچه مثل دام و تور سوراخ سوراخ باشد (فرهنگ نظام) .خفاجي اين واژه را فارسي
دانسته است ( .)441امام شوشتري نيز شبكه را فارسي گرفته است و مينويسد« :از واژة شبكه
فارسي فعل و صفت در عربي ساختهاند؛ مانند كلمه شباک و مشبك)836 1( ».

شوذر
قال فبرز الي جوذر عليه شوذر (مقامه كوفيه.)11 ،
شوذر :چادر و معرب است ( ،11ذيل شوذر) .جواليقي اين واژه را معرب چادر فارسي
ميداند و مينويسد« :كل ما التحف به فهو شاذر )861 44( ».دهخدا نيز اين واژه را معرب
چادر دانسته است و به نقل از ناظماالطبا ميگويد« :مأخوذ از پارسي ،چادر و شاماكچه و
پيراهن زنان ».دكتر معين در نواشي برهان قاطع اصل اين كلمه را در زبانها و لهجههاي
مختلف بيان كردهاند .جزء اول كلمة شادروان به معناي سراپردة سالطين و ملوک نيز از همين
ريشه است ( ،3ذيل چادر).

شیصه
لبست الخميصه ابغي الخبيصه

و انشبت شصي في كل شيصه
(مقامه صنعانيه)46 ،

شيصه :نوعي از ماهي ( ،11ذيل شيص) .جواليقي مينويسد« :صيصاء معرب از فارسي است
كه گاهي آن را شيشاء نيز گويند و شيصا و شيصه و شيش و صيص به يك معنا است».
( )142 44امام شوشتري اين واژه را از لغت شست به معناي قالب ماهيگيري ميداند (.)114 1
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اين واژه از شست فارسي گرفته شده و مجازاً به معناي ماهي به كار رفته است .شارنان
مقامات اين كلمه را به معناي نوعي ماهي پست (اخبث السمك) دانستهاند.
صفق
قال لم يزل الشيخ ملخرج يصفق بيديه (مقامه اسكندريه.)23 ،
الابتغي

الغبن

و

الانثني

بصفقه المخبون في نشه
(مقامه دمياطيه)81 ،

صفق :دست بر دست ديگري زدن در بيع يا بيعت ( ،11ذيل صفق) .خفاجي ،جواليقي و ادي
شير اين واژه را در معربات از فارسي ياد نكردهاند؛ ولي امام شوشتري آن را مأخوذ از چيك
فارسي به معناي دست زدن و چپول زدن -كه در لهجة خوزستان و اصفهان به همين معنا رايج
است -ميداند ( .)181 1در برهان قاطع ذيل لغت «تپانچه» به معناي سيلي آمده كه باز با معناي
واژة صفق سازگاري دارد.
طوق
و لما نان النتاج و صيغ الطوق و التاج (مقامه عمانيه.)846 ،
طوق :هرچه گرد گيرد چيزي را (منتهياالرب) .در تداول فارسي طوق متصل واند است و
گردنبند به رشته كرده است (لغتنامه).
عبقری
فقلت الصحابي هلا اللي اليفري فريه و اليباري عبقريه (مقامه فراتيه.)422 ،

عبقري :آنچه در نسن و نيكويي فايقتر باشد ( ،11ذيل عبقر) .جواليقي به اين كلمه
نپرداخته است .ادي شير بر آن است كه اين كلمه معرب آبكار فارسي به معناي رونق و عزت
و كمال است ( .)411 11امام شوشتري همين نظر را تأييد و نقل ميكند ( .)121 1ارتور
جفري آن را نوعي فرش گرانبها معنا ميكند و مينويسد كه به نظر ميآيد اين واژه ايراني
باشد ،سپ

نظر ادي شير را نقل ميكند و مينويسد :در اين صورت آبكار پهلوي بايد به

معناي اثر و دستساختهاي باشكوه ،مجلل و پرزرق و برق باشد ( .)411 43اين كلمه يك بار
در قرآن به كار رفته است (الرنمن .)21

كبكان دري غاليه در چشم كشيدند

سروان سهي عبقري سبز خزيدند
(منوچهري)
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غبیرا
و زارعا ذرّه نتي اذا نصدت

صارت غيرا يهواها اخو الطرب
(مقامه شتويه)818 ،

جواليقي اين واژه را دخيل ميداند و ميگويد مفرد و جمع آن يكي است ()181 44؛ اما
ادي شير اين لغت را معرب «غباريه» فارسي گرفته است ( .)441 11صانب برهان دربارة
غباريه مينويسد« :درختي است كوهي و ميوه آن سرخ رنگ ميباشد از عناب كوچكتر».
( ،3ذيل غباريه) برخي گويند همان ميوه است كه به عربي «عنبالعرب» گويند .انمد محمد
شاكر مصحح المعرب جواليقي بر اين باور است كه اين كلمه عربي است و بر نوع خاص
درخت اطالق ميشده است ،سپ

بر درخت ديگري كه آن درخت و ميوه در بالد عرب

نبوده ،اطالق شده است و در ادامه مينويسد ... :و اذا كان المسمي غير معروف للعرب قسمي
باسم عربي فانما يكون الدخيل المسمي اال االسم ( .)181 44وي مشخص نكرده است كه
«غبيرا» قبالً بر چه درختي اطالق ميشده است و پ

از اين تغيير اسم ميوة آن را چه ناميدهاند.

صانب آنندراج غبيرا و سنجد را يكي ميداند و ميگويد« :غبيرا در تداول فارسي زبانان نام
ميوهاي كه آن را سنجد گويند( ».فرهنگ آنندراج)

گويي كه خر مگ

پرد از خون عنكبوت

بر پر سبز رنگ غبيرا برافكند
(ديوان خاقاني)

غربال
قال فان عثر علي انه غربل (مقامه طيبيه.)111 ،

غربال :آلت بيختن كه ظرفي است داراي ديوار مدور كه عموماً از تخته است و ته ظرف
داراي سوراخهاي بسيار است .از روده بافته ميشود يا از مفتول (فرهنگ نظام) .اين واژه در
المعرب و كتاب ادي شير نيامده است؛ ولي صانب آنندراج و برهان قاطع آن را معرب گربال
فارسي ميدانند و امام شوشتري نيز اين رأي را تأييد ميكند و در فرهنگ رشيدي ذيل غربال
مينويسد« :مرادف گربال فارسي و بالكسر معرب آنچه در كالم عرب فعالل بالفتح در غير
مضاعف نادر است».
زن

پير

گفتار

ايشان

شنيد

يكي كهنه غربال پيش آوريد
(شاهنامه)
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غول
اف لمن ينقض ما يقول و يتلون كم تتلون الغول (مقامه صمديه.)861 ،
غول :ديوي است كه به هر شكل كه خواهد مينمايد و مردم را هالک ميكند ( ،11ذيل

غول) .جواليقي و ادي شير اين واژه را عربي ندانستهاند .صانب برهان نيز اين واژه را عربي و
به معناي ديو ميداند؛ ولي امام شوشتري بر اين باور است كه اين واژه فارسي است (.)138 1

دور است سر آب از اين باديه هشدار

تا غول بيابان نفريبد به سرابت
(ديوان نافظ)

فال
بشرني بملقاه زجر الطير و الفأل اللي هو بريد الخير (مقامه مرويه846 ،؛ عمانيه.)846 ،
فال :در عربي فأل با همزه شگون ،ضد طيره به معناي نيك و بد هر دو استعمال نمايند
( ،11ذيل فال) .امام شوشتري اين واژه را فارسي ميداند و بر اين باور است كه شكل فارسي
اين واژه فال است كه در عربي الف مبدل به همزه شده است .نويسندة برهان قاطع به تصور
اينكه واژة فال عربي است ،آن را نياورده است ،ليكن لغت «فالگباز» را به معناي فالگيرِ سرِ
كوچه تفسير كرده است .آرتور جفري ،ادي شير ،خفاجي و جواليقي اين كلمه را در كتابهاي
خود نياورده و آن را عربي دانستهاند.
به پيش زن فالزن برگلشت

به مهتر نگه كرد و اندر گلشت
(شاهنامه)

فخ
نتي غادر ما الغاه فخه كعظم استخرج مخه (مقامه واسطيه.)181 ،
فخ :دام شكاري ( ،11ذيل فخ) .خفاجي ( )416 46و صانب اقرب الموارد اين واژه را
فارسي ميدانند .امام شوشتري نيز با استناد به برهان قاطع-كه اين لغت را در كتاب خود آورده
است -اين نظر را تأييد ميكند.
تو نشسته خوش و عمر تو هميپرد

مرغ كردار و بر او مرگ نهاده فخ
(ناصر خسرو)

در فارسي اين كلمه بدون تشديد تلفظ ميشود.
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فرزین
و اما نمار ونش زينا فمثله فرازين (مقامه ملطيه.)864 ،

فرزين :وزير شاه در شطرنج .فرزين همانگونه كه در تمام مصادر معربات آمده ،واژهاي
فارسي است و در زبان عربي گاهي به صورت فرزندان نيز به كار رفته است .شاعري گفته
است:
ساد صغار الناس من عصرنا

الدام من عصر و ال كانا

كالدست مهما كان ان ينقضي

فرزانا

صار

به

البيدق

در زمان ما فرومايگان به بزرگي رسيدهاند و بزرگيشان نه دنبالة گلشته است و نه در زماني
بزرگ بودهاند؛ مانند دستي شترنگ كه چون نزديك به پايان شود پياده در آن وزير گرديد
(.)168 1
پياده بدانند و پيل و سپاه

رخ اسب و رفتار فرزين شاه
(شاهنامه)

فرند
فاطرق بروي في استيراء زنده و استشفاف فرنده (مقامه مرويه.)841 ،
فرند :جوهر شمشير ( ،11ذيل فرند) .جامه است معرب پرند فارسي ( ،18ذيل فرند) .اين
واژه كه در زبان عربي به صورت افرند و برند نيز به كار رفته ،از كلمة پرند فارسي ساخته شده
است .جواليقي و خفاجي در فارسي بودن آن اتفاق نظر دارند .بحتري در قصيدهاي كه در مدح
عبداهلل بن معتز سروده ،لغت فرزند را به شكل افرند به كار برده است:
فليسف

مسلوال

اشد

مهابه

و اظهر افرند من السيف مغمدا
(ديوان)128 ،

شمشير آخته از تيغي كه در غالف است ،بيمآورتر است و جوهر خود را بهتر مينماياند.
پروفسور هنينگ فرند به معناي جوهر شمشير و فرند به معناي نرير گلدار را از يك ريشه
ميداند ( ،3ذيل فرند).

قلعه
فلما شرعنا في القلعه و رفعنا الشرع للسرعه (مقامه عمانيه.)141 ،
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قلعه :ناپايدار؛ هلا منزل القلعه ،يعني منزلي كه آن را مالك نيستم ( ،11ذيل قلعه) .اين واژه
به معناي ملكور فارسي نيست؛ اما به نظر ادي شير با تلفظ قلعه به معناي دز و نصار ،از كلمة
«كالت» فارسي است ( .)412 11امام شوشتري ضمن تأييد اين نظر مينويسد :در اين واژه
نخست صداي (ا) بدل به (ء) شده است و آنگاه (ء) به (ع) تبديل شده است ( .)181 1تبديل
صداي الف فارسي به (ء) در عربي نمونه بسيار دارد.
قمطریر
كيف بدا قمطريرا و مسيه مستنيرا (مقامه نصيبيه.)416 ،
قمطرير :روز سخت ( ،11ذيل قمطرير) .جواليقي و خفاجي به اين واژه نپرداختهاند .اديشير
اين كلمه را فارسي ميداند .به نظر وي از دو واژة خم و تاريك ساخته شده است .امام
شوشتري ضمن نقل سخن ادي شير مينويسد :اگر نظر ادي شير پليرفته شود ،بهتر است
بگوييم ،واژه از «خم» به معناي اطاق زمستاني و «تاري» ساخته شده است و به طور كلي مفهوم
ظلمتكده را ميرسانيده است (.)183 1
قند
قال استيضعت في بعض اسفاري القند (مقامه سمرقنديه)114 ،

قند معرب كند و از اصل هندي است .در سانسكريت «كهندا» به معناي مطلق قطعه يا پاره،
به خصوص پارة قند يا تكه قند است .همين كلمه وارد زبانهاي اروپايي شده است :آلماني
 ،Kandiانگليسي  ،candyفرانسوي  candiو ايتاليايي  .canditoبه چيزي گفته ميشود كه
ما در فارسي كنوني نبات مي گوييم .قند عبارت است از شكر به قالب ريخته و سخت و كلوخ
شده ( ،3ذيل قند و نواشي آن)

آنكه زهرت دهد بدو ده قند

آنكه از تو برد بدو پيوند
(سنايي)

از اين واژه در عربي فعل و صفت آوردهاند؛ مانند مقنود و مقند (.)4114 1
کدی
اال اللي جال و جاب و شب فيالكديه (مقامه صوريه.)114 ،
كدي :گدا و كديه ،معرب از كلمة گدا و گدايي فارسي است (لغتنامه).

از شما كي كدية زر ميكنيم

ما شما را كيمياگر ميكنيم
(مولوي)
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در اوستايي ( gadخواهش كردن) و در هندي باستان ( )gaidiuمن خواهش ميكنم
(ذيل گدا و نواشي آن).

هرگز جمال مال نديدهست جز به خواب

هر كو گداي از پ

ديگر گدا شدهست
(ناصرخسرو)

از ريشة گدا در عربي فعل و صفت ساختهاند :كدي يكدي تكديه.
مرج
والقي

نبلي

علي

فارس

و اسلك مسلك من قد مرج
(ديناريه)81 ،

مرج :چراگاه ( ،11ذيل مرج) .جواليقي ،خفاجي و دهخدا آن را معرب كلمة مرغ (مرز ،زمين
و كشتزار) دانستهاند (483 44؛  .)434 46از اين واژه در زبان عربي فعل ساختهاند؛ معناي
شتران بر سر خود به چرا گلاشته ( ،11ذيل مرج).
تا به هم در مرجها بازي كنيم

ما در اين دعوت امين و محسنيم
(مولوي)

ابونواس اين واژه را به معناي «مرغزار» به كار برده است:
تترو فواقها منها اذا مزجت

نزو الجناوب من مرج و الفياء

زماني كه به آب آميخته شود (شراب) نبابهايش مانند ملخ از پوره در آمده ،در مرغزارها و
بيابانها جستوخيز ميكنند (.)186 1
مکس (مکاسو
و صفحه من نضار خالص شربت

بعد المكاس بقراط من اللهب
(مقامه شتويه)811 ،

مك  :ماليات بر خريد و فروش ( ،86ذيل مك ) .صانب برهان قاطع اين واژه را در كتاب
خود آورده و آن را فارسي دانسته است .امام شوشتري نيز نقل صانب برهان را تأييد كرده
است؛ ولي دكتر معين در نواشي برهان و دهخدا آن را عربي دانستهاند .ادي شير و جواليقي و
خفاجي نيز اين كلمه را جزء معربات ندانستهاند.
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پینوشتها
 .4براي تفصيل ر .ک :محمدي ،محمد؛ «جستجوي لغات فارسي در زبان عربي» ،الدراسات االدبیه؛ ش
 ،1-4س )4811( ،3؛ رضا ،انمد؛ ردالعامی الی الفصیح؛ صيدا :مطبعه العرفان4611 ،م.
 .1معرب جواليقي قديمترين كتاب در فن معربات است كه آن را به ترتيب نروف الفبا بر  11باب قرار
داده است .نرف «ض» و «ظ» را لحاظ نكرده است؛ به اين دليل كه غيرعرب به آن تكلم نميكند .رک:
المعرب جواليقي؛ تحقيق انمد محمد شاكر؛ افست تهران 4616 ،م .113 ،جواليقي در اين كتاب در
اكثر موارد به كتاب «جمهرهاللغه» ابندريد (ت814 .ها .ق) استناد كرده است .اين كتاب اولين بار در
اليپزيك به اهتهام زاخائو (4312م ).به چاپ رسيد و در سال 4814ها .ق انمد محمد شاكر در قاهره با
نواشي ارزشمند به چاپ رساند كه همين چاپ در تهران نيز به صورت افست به طبع رسيد.
 .8ابومحمد قاسم بن علي بن عثمان نريري (پدر وي شغل نريرفروشي داشته است) بصري نرامي
(به دليلي اقامت در محله بنينرام بصره) در سال  111در قصبة مشان (نزديكي بصره) در خانوادهاي
عربي به دنيا آمد .در جواني به بصره رفت و به تحصيل علوم ديني و لغت و نحو پرداخت و با هوش
سرشاري كه داشت توانست نظر خريداران ادب و دانش را به سوي خود جلب كند ،با ناميان علم و
ادب آشنا شود و در خدمت خلفاي بغداد با فراغ بال به تأليف و تصنيف پردازد .نريري دربارة تصنيف
مقامات و اينكه به خواهش و تشويق چه كسي نوشته است ،مطلب صريحي نگفته و در مقدمه مقامات
فقط به اشارة مبهم اكتفا كرده است« :فشار من اشارته نكم و طاعته غنم الي ان انشي مقامات اتلو فيها
تلوالبديع( ».مقدمه چاپ تهران )44 ،نريري مشهورترين كسي است كه به طور كامل از مقامات
بديعالزمان تقليد و تتبع كرده است .وي اين كتاب را در پنجاه مقامه در سال  116هجري به پايان برد.
اين كتاب پ

از تصنيف ،همواره مورد توجه ادبا بوده و در بيشتر كشورهاي عربي و غيرعربي در رشتة

ادب عربي و ادب فارسي كتاب درسي بوده است .شروح بسياري (بيش از 416شرح) بر آن نوشتهاند
كه مشهورترين آن از ابوالعباس شريشي در پنج جلد است .براي تفسير در باب مقامات نريري رجوع
كنيد به مقدمة علي رواقي بر ترجمة كهن مقامات.
 . 1المقامات االدبيه ،تحت اشراف لجنه من العلماء؛ قاهره :شركت مطلبته البابي الحلبي و اوالده.141 ،
اين چاپ مقامات براساس شرح دساسي فرانسوي فراهم شده است.
 .1شماره سمت چپ مميز به صفحه كتاب مقامات نريري چاپ علي رواقي اشاره دارد.
 .1براي تفصيل ببيشتر ر.ک :لغتنامة دهخدا ،ذيل خيشخانه .اين كلمه در رسائل جانظ ،186 4 ،البخالء،
 161و متون ديگر به همين معنا به كار رفته است.
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ناگفتههایی از گفتههای نظامی در پنج گنج
دکتر مهدی فیاض



مقدمه
نظامي گنجهاي يكي از چند شهسوار عرصة ادب پارسي و در زمرة هنرمنداني است كه در كاار
شاعري صانب سبكاند .اين بدان معناست كه وي «بدايع و بدعتهايي» 4دارد كه در نكم مهار
و امضايي بر پاي يكايك ابياتش و ماية شناسايي سخن او از سرودههاي ديگر سخنوران اسات.
هرچند اين ويژگي در شعر نظامي ،او را از جايگاه شاعران عاادي بااالتر نشاانده ،گااهي فهام
سخن او را چنان دور از دسترس عموم قرار داده كه پناداري سارودههاايش را باراي طبقاهاي
خاص ساخته است تا جايي كه اغلب ناقدان و سخنسنجان مفهوم شعرش را دشوار و ديرياب
دانستهاند 1.شايد بتوان پنداشت كه سبب اصلي ايان باوده كاه وي مخاطاب خاود را جاهال و
تُنُكانديش نميانگاشته و بر آن بوده اسات تاا وي را باه تكااپوي ذهناي وادارد .از ايان روي
كشف شعر او مبارک و ارزشمند است و به عقيدة نگارنده التلاذ ناشي از اين كشف ،همواره از
ميزان تالش ذهني كاشف -اگر بيشتر نباشد -كمتر نخواهد بود .اگر بخواهيم با نظري دقياقتار
به شعر نظامي توجه ،و دربارهاش داوري كنيم ،بايد او را مبتكر سابكي تاازه در ساخنسارايي
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شاهرود
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بدانيم؛ سبكي كه هرچند از روي ظاهر و به لحاظ زمااني در ناوزة شاعر عراقاي جااي دارد،
عرصهاي بسيار جدي براي جستوجو درشالودههاي سبك هندي نيز خواهد بود؛ 8شيوهاي كاه
در آن به اصل «هنر براي هنر» 1نيز به اندازة كافي توجه شده است .ساخنآراي گنجاه ذهان و
زباني سرشار از نيروي خلق و ابداع دارد .او چنان انديشهها و انساسات تازه را در جامة الفاظ
و تركيبات نو پوشانده كه قبل و بعد از وي -اگرنگوييم هيچ -كمترسخني بدين هيئت در نظار
خواننده خود را نمايان ساخته است .زبان نكيم نظامي از واژگان ناآشنا و دشوار خاالي اسات.
در واقع آنچه شعر او را از لوني ديگر ساخته ،طرز بيان اوست كه پر از مجاز ،اساتعاره و كناياه
است و گاه چنان در آوردن مجاز و استعاره با مناسبات و قرينههااي بعياد و نامشاخص پايش
ميرود كه شعر او به صورت معما درميآيد .عالوه بر ايان ،هار ياك از اباواب و موضاوعات
معاني و بيان و بديع و ديگر ترفندهاي شاعري را به فراواني در منظومههااي خمساه مايتاوان
يافت تا آنجا كه عالقهمندان به فنون بالغي -اگر بخواهند -بايهايچ مشاكلي مايتوانناد كلياة
مثالهاي مورد نياز خود را در هر باب ازمثنويهااي پانج گانج باه دسات آورناد .چربدساتيها و
ميناگريهاي شاعرانة نظامي ،اعم از ايجاد تصويرهاي بديع و توصيف منظرههاي دلربا ياا باازي
با كلمات و آوردن لغات ايهامساز ،خواننده را با سخني دومغزي و در بسياري موارد چندمغزي
روبهرو ميكند؛ آنگونه كه وي همواره بايد متوجه باشد كه مراد و منظور شاعر چاه باوده و در
پشت معاني ظاهري چه مفاهيم باطني ديگري نهفته است .خالصه آنكه شعر او چنان جاوهري
دارد كه اگر بخواهيم كالمش را به نثر برگردانيم ،بخش بزرگي از زيباييها و مفاهيم عاالي آن از
دست ميرود؛ پ

گريزي نيست جاز آنكاه باه صاورت منظاوم بادان بنگاريم و شاگفتزده

تحسينش نماييم« .آرتور جان آربري» 1از قاول ساي .اي .ويلساون  1در تشاريح شاعر نظاامي
سخني آورده كه خواندني است« :نظامي از لحن كالمي بهره ميجويد كه گرچه يگاناه نيسات،
نادر است؛ زيرا در ميان شاعران پارسيگوي هم هستند كساني كاه سخنشاان مابهم و فهام آن
دشوار است؛ لكن اين پيچيدگي را ميتوان ابهام قراردادي خواند .در مقابل ،كالم نظاامي چاون
بسياري از شاعران اروپايي به گونهاي غيرقراردادي ابهام دارد .او از خيالبنديها و استعارههاايي
سود ميجويد كه براي درک و دريافت آنها جاز دارا باودن انسااس شااعرانه و نا

داوري

سليم هيچ كليدي وجود ندارد .در اشعار شاعري چون جاامي ،ساتايندة نظاامي و پيارو راه او،
سبك بهرغم برخورداري از تخيالت ظريف ،چنان روشن است كاه تقريبااً مايتاوان انسااس
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مورد نظر را پيشبيني كرد .در سبك و شيوة نظامي چناين كااري محاال اسات و نااگزير باياد
نهايت دقت و قويترين قواي تميز و داوري را به كار بست( ».آرباري )418 :4824 ،آنچاه نقال
شد از آن روي بود كه داوري ناقدي غيرايراني نيز در اين باب نمايانده و دانسته شود كه شارح
و فهم برخي از ابيات خمسة نظامي امروزه هم ،با وجود دستكم سه نسخة چاپي نسبتاً مانظم

2

و پاكيزه همراه با شرح برخي ابيات ،محل اشكال و ايراد تواناد باود و در ماواردي مياان آراي
فضالي مصحح و شارح خمسة نظامي ،تفاوتهاي آشكاري به چشم مايآياد 3.نگارناده ضامن
انترام صميمانه و عميق به نظر استادان ارجمندي كه در راه كشاف دشاواريهاي شاعر نظاامي
عمري را سپري كرده و نقاب از رخسار معاني آن برگرفتهاند و نيز باا اباراز مراتاب شااگردي
محض خود به همة آن بزرگواران ،براي اثبات مدعا نمونههايي اندک از آنچه بالغ بر چهارصاد
بيت ميشود و خود نين بررسي و مطالعة چندسالهاش از پانج گانج نكايم گنجاه يادداشات
نموده است ،در سطرهاي بعد ميآورد؛ به اين نيت كه اگر نتي ياك نموناه از آن هام پربياراه
نباشد و مورد عنايت صانبنظران قرار گيرد ،پاداش تالش ذهني خود را يافته است.
اما نخست بايد ديد كه موجبات ديريابي معنااي برخاي اشاعار نظاامي چيسات؟ باه نظار
ميرسد كه با جمعبندي مطالبي كه در مقدمه ذكر شد ،بتوان عواملي چند را در پديد آمدن ايان
امر دخيل دانست كه عبارتاند از:
 .3به کار بردن واژهها و ترکیبهای جدید
همانطور كه ذكر شد نظامي به واسطة نبوغ سرشار زباني خود بسياري از واژگان و تركيبهاا را
ابداع كرده و به منزلة يادگاراني به گنجينة لغات فارسي افزوده است؛ اين چند لغت از آن جمله
است:
«پسباره» در اين بيت:

هر دو در ايان بااره ناه پسابارهاياد

خردة آن خردگياا خاوارهاياد
(مخزن)6 411 :4818 ،

مرنوم ونيد دستگردي اين كلمه را «اسب از پ
دكتر زنجاني هم با ترجيح ضبط «ب

شكار رونده» معنا كرده )466(6و آقااي

پاره» معناي آن را «تندپرواز ،بسيار پرواز ،ساريع الساير»
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دانستهاند ( ،) 818در نالي كه محتمل است نظامي اين تركيب را به صورت قيدي و در معنااي
دفعه ،مرتبه و كرت پيشين به كار برده باشد (مقايسه كنيد با اينباره ،دوباره ،هرباره) .بنابراين با
توجه به محور عمودي ابيات و پيرنگ نكايت «فريدون با آهو» آنجا كاه تيار پرتاابي و اساب
تكاور از رسيدن به صيد باز ميمانند ،فريدون آن دو را چنين مورد عتاب قرار ميدهد:

گفت به تير آن پر كينت كجاسات؟

گفت به رخش آن تك دينت كجاست؟

هاار دو اياان باااره نااه پساابارهايااد

خااااردة آن خاااارد گيااااا خااااوارهايااااد

يعني شما (تير و اسب) اين بار در شكار مانند مرتبة پيش نيستيد و از پ

آهوكي برنميآييد.

«کهن مهد» در اين بيت:
اين دو سه بادنام كهان مهاد خاويش

ماايشااكنندم همااه چااون عهااد خااويش
(مخزناالسرار)81 118 :4818 ،

دكتر ثروتيان در شرح تركيب مرقوم فرمودهاند :كهن مهد :ميهن و وطان باساتاني و زادگااه
قديم و كنايهاي دارد به دربار و رسوم كهنه و پوسيدة آن .دو سه بدنام كهنمهد خويش :بدنامان
كهنهپرست درباري يا ميهن باستاني ( .)814مرنوم ونيد دستگردي در معناي آن آوردهاند :مهد
خويش :زمانة خويش ،يعني اين دو سه بدنامكن (كلا)46زمانه در صدد شكست من برآمادهاناد
( .)421دكتر برات زنجاني هم مصرع نخست بيت را به صاورت ايان دو ساه بادنامكان مهاد
خويش ضبط كرده و نوشتهاند :مهد :كنايه از شهر و دياار ( .)184درخصاوص ايان بيات بناده
ندانستم كه استادان ارجمند معانيِ كناييِمهد را از كجا نقل فرمودهاند؛ چون هر چه جستوجاو
كردم معناي ميهن و وطن و شهر و ديار را براي اين كلمه نيافتم؛ اما اگر ضبط دكتر ثروتياان را
بپليريم ،به نظر ميرسد كه نظامي بدخواهان و معاندان خود را  -كه از قضا شااعرند و از ايان
جهت با او خويشي و پيوستگي دارند -مشتي «كهنمهد» خوانده و كهنمهد بر سابيل تحقيار و
تعريض كنايه از كسي است كه با وجود گلشتن سان و ساالي از او ،كاودکمانش اسات و از
نيث عقلي و اخالقي نابالغ؛ همانطور كه امروزه هم از راه ريشخند چنين كسي را كاودک ياا
طفل «ريشدار» خوانند.
«زنگانه رود» در اين بيت:
چو زنگي درآمد به زنگانه رود

ز شهرود رومي برآمد سرود
(شرفنامه)11 413 ،
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دكتر ثروتيان به نقل از فرهنگ آنندراج در توضيح بيت نوشتهاند« :زنگانه بر وزن افسانه نام
رودي است و نام سازي است كه زنگيان نوازند… و هم باه معنااي رودخاناهاي اسات كاه از
پهلوي زنگان گلرد )181( 44».مرنوم ونيد هم در شرح بيت گفتهاند« :زنگانهرود سازي اسات
كه زنگيان مي نوازند و نيز نام رودي است در ندود زنگبار و شهرود رومي ،ساز روميان است.
يعني چون زنگيان زنگانهرود را در نوازش آوردند يا فراريان آناان باه زنگاناهرود رسايدند ،از
شهرود روميان سرود شادي و چيرگي بلند شد )486( ».دكتر برات زنجاني نيز با رعايت جاناب
انتياط نوشتهاند« :زنگانهرود ظاهراً رودي بوده است در زنگبار)813( ».

با توجه به آنچه ذكر شد ،سؤال اينجاست كه بعد از كشت و كشتاري كه اساكندر در ساپاه
زنگ انجام داد ،به تصريح ابيات بعد و از جمله اين بيت:
در آن وادي از زنگيان ك

نماند

وگر ماند جاز خاورد كارك

نماناد

(شرفنامه)14 416 ،

آيا ديگر دليلي براي ساز و آواز زنگيان باقي ميماند .زنگانهرود را هم كه در فرهنگها نوشتهاند،
ظاهراً از همين بيت سرچشمه ميگيرد و در صورت وجود داشتن چنين رودي سپاه زنگ شايد
به مدد «طياالرض» توانسته باشند خود را از مصر– سارزميني كاه در آن باا اساكندر مصااف
دادند– به كنارههاي زنگانهرود برسانند .به باور نگارنده كلمة زنگانه مركب از دو بخاش زناگ
(زنگبار ،نبشه ،سرزمين سياهان) و پسوند انه -كه بيانكنندة نسبت و اتصاف است -ميباشد و
زنگانه يعني زنگيانه و به شيوة زنگيان .اما يكي از معااني «رود» باه نوشاتة مرناوم دهخادا در
لغتنامه «گريه و ناله [است] و در اصفهان اين لفظ در تكلم هسات و گويناد فاالن رود مايزد،
يعني گريه با ناله ميكرد .در اوستا رود و در سنسكريت هام رود (دَ) باه معنااي گرياه و نالاه
است ».بنابراين تركيب زنگانهرود ،يعني شيون و ناله و زاري به شايوة زنگياان .نظاامي جااي
ديگري هم نظير اين تركيب را «گرية كُردي» در «نكايت خير و شر» به مناسبت بادرود كاردن
«خير» از ولينعمت خويش -كه از طايفة كردان بوده -به كار برده است:
چون سخنگو (خير) سخن به آخر بارد

در زد آتااش بااه خياال خانااة كُاارد

گرياااة كاااردي از مياااان برخاسااات

هاي هاويي فتااد در چاپ و راسات
(هفتپيكر)161-161 132 :4822 ،

«شکوفهسنگ» در اين بيت:
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كه چو شه بر شكار كارد آهناگ

راند مركب بر ايان شاكوفه [سانگ]
(همان)81 811 ،

استاد ثروتيان در شرح بيت نوشتهاند :شكوفهسنگ زهرالحجر اسات كاه آن را گال سانگ
مينامند و غرض مردابي است كه خزهها روي آن را پوشانده است .مرنوم ونيد و دكتر برات
زنجاني هم به ترتيب ضبط «كريچه تنگ» ( )814و «اين گريوه تنگ» ( )431را برگزيدهاند.
به عقيدة نگارنده ضبط ثروتيان بنا به داليل استواري ارجح اسات؛ البتاه هماانطاوري كاه
ايشان ذكركردهاند دهخدا نيز «شكوفهسنگ» را گل سنگ فارسي و زهرالحجر تازي دانسته؛ اماا
من نفهميدم استاد ثروتيان چرا آن را مرداب پوشيده از خزه معنا كردهاند؟ مصدر شكوفيدن باه
معناي گشودن و شكفتن و رخنه كردن در فرهنگ دهخدا آمده و شكوفه از همين مصدر و باه
معناي شكاف و رخنه قابل پليرش است و شكوفه سنگ [تنگ؟] باه معنااي شاكاف و رخناه
سنگ و غار و مغاک بيشترين تناسب معنوي را با محور عمودي داساتان «فرجاام كاار بهارام و
ناپديد شدن او در غار» دارد .ابياتي نيز كه پيش از بيت مورد بحاث ذكار شاده ،همگاي مؤياد
معناي اخير است:
باااود غااااري در آن خرابساااتان

خااوشتاار از چاااه يااخ بااه تابسااتان

رخنه اي ژرف باود چاون چااهي

هاايچكاا

را نااه باار درش راهااي

گااور در غااار شااد روان و دلياار

شاااه دنبااال او گرفتااه چااو شااير

اسااب در غااار ژرف رانااد سااوار

گاانج كيخسااروي رساااند بااه غااار

شااااه را غاااار پاااردهدار شاااده

و او همااااغوش ياااار غاااار شاااده
(هفت پيكر)818 :4822 ،

 .1بدخوانی ابیات
تكيه ،آهنگ و درنگ از واندهاي زبرزنجيري گفتاار اسات كاه رعايات نكاردن آنهاا هنگاام
خواندن هر متني موجب ابهام و در نهايت تغييار و تحرياف معنااي آن مايشاود و اگار ايان
موضوع با توجه نكردن به نالات دساتوري كلماات هماراه شاود ،پراكنادگي در معناا بيشاتر
خودنمايي ميكند .نمونههاي زير شواهدي است كه بر بدخوانادن ابياات و در نتيجاه پيادايش
ابهام معنايي آن داللت دارد:
«بندکمر» در بيت:
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با دو ساه در بناد كمربناد بااش

كماازن اياان كماازدة چنااد باااش
(مخزناالسرار)41 :4818 ،

دكتر زنجاني در شارح بيات نوشاتهاناد« :در بناد :محباوس ،زناداني ،گرفتاار؛ كمربناد:
كمربندنده ،كنايه از قدرت دهنده .هنوز هم در آذربايجاان اصاطالح «كمربساتگي» در ماورد
پهلوانان به كار ميرود؛ مثالً گويند فالني كمربستة علي (ع) است و پشتش به زمين نميآياد؛
يعني شكست نميخورد )168( ».به نظر مي رسد مراد شااعر چياز ديگاري باشاد .نظاامي از
نكمرانان و قدرتمندان دوروي و بيدرد به نضرت پيامبر اكرم (ص) شكوه ميكند و آنان را
با صفتِ «دوسه در بندِ كمر» معرفي ميكند؛ يعني جماعتي كه به جز كسب قدرت و شاوكتِ
مادي (كمر از لوازم سلطنت و فرمانروايي و نشان بزرگي و مقام ر.ک :لغتناماه ،ذيال كمار) فكار و
انديشة ديگري ندارند و بند بودن براي كسي از راه كنايه ،يعني ماياة گرفتااري و خاواري او
شدن (ر.ک :لغتنامه ،ذيل بند).

«ترکی رخت» در بيت:
دلش را برده بود آن هنادوي چُسات

به تركي رخت هندو را هماي چسات
(خسرو و شيرين)41 413 :4811 ،

استاد ثروتيان در شرح بيت نوشتهاند« :شاپور دل شيرين را با تصاوير خسارو بارده باود و
شيرين با تركتازي و بيرنمي جامه و لباس شاپور را ميجست تا دل خود را بيابد .نكته :شاپور
را به صاورت راهزناي مجسام كارده كاه دل شايرين را دزدياده و شايرين او را گرفتاه و در
جستوجوي گمشدة خويش بود؛ يعني عشق خود را باه خسارو از وي بازجسات مايكارد».
( )341مرنوم ونيد ( )11و دكتر برات زنجاني ( )866هم بيات را ايان چناين معناا كاردهاناد.
نگارنده ندس ميزند «هندوي چست» كنايه از تمثال خسرو است و قرينة آن هم سياهي رنگ
هندوان و نيز سياهي مركبي است كه تصرير خسرو بدان رسم شده است .تركي هام در نالات
قيدي (تركانه همانند تركان) نيامده ،بلكه «تركي رخت» تركيب اضافي مقلوبي است كه كنايه از
كاغل نقاشي است و قرينة آن هم سپيدي رنگ پوست تركان و نيز ساپيدي كاغالي اسات كاه
چهرة خسرو بر آن نقش بسته و مراد آن است كه شيرين با نگريستن به بوم و صفحة نقاشي در
جست وجوي دلبر خويش بود.
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«آب [معنیگیر ؟![» در هفت پيكر ضمن بيان «نكايات ماهاان و قضاايا كاه وي را واقاع
شده» بيتي بدين صورت آمده است:
زيااار آن اژدهااااي همچاااون قيااار

ماايشااد از زياارش آب معناايگياار
(هفت پيكر)831 124 ،

دكتر ثروتيان نوشتهاند« :آب معنيگير آبي كه معناي ديگري جز آب به خود ميگيارد (؟!)»
( .)118مرنوم ونيد هم در شرح بيت آوردهاند« :آب معنيگير يعني آبي كاه پا

از صاورت

بندي در رنم معني انسان در او جاي ميگيرد ،بياختيار از زير وي روان شد )118( ».آنان كاه
افسانة ماهان را سراسر خواندهاند ،ميدانند كه ماهان باينواگشاته پا

از دسات باازي باا آن

عفريت هايل اژدهاوش گرازسم گاودم در نالتي نبود كه آب معنايگيار! براناد ،بلكاه بناا بار
طبيعت بشري خود ،هنگام قرار گرفتن در آن وضع هولناک ،تنها بر خويشاتن «برميختاه» (ر.ک:

لغتنامه ،ذيل ميختن و ميزيادن) اسات و نظاامي تشاريح ايان صاحنة مضاحك و در عاين ناال
مشمئزكننده را با ايجاز تمام به خواننده واميگلارد تا او به مدد فراسات خاويش معنااي آن را
بگيرد و فهم كند 41.پ

صورت صحيح خواندن بيت چنين است:

زيااار آن اژدهااااي همچاااون قيااار

ميشد از زيارش آب ،معنايگيار

«آهوی گور» در اين بيت
چااو شااد آهااوي گااور آدم پديااد

گريزنده شد گاور و آهاو رمياد
(اقبالنامه)3 182 ،

استاد ثروتيان نوشتهاند» :هنگامي كه عيب گور آدم (گوركنادن و شاكار كاردن آدم) پدياد
آمد ،گورخر گريخت و آهو رميد؛ يعني انسان خطرناکترين موجودات اسات )831( ».مرناوم
ونيد هم آهو را در بيت يادشده به معناي عيب و نقص گمان بارده و فرماودهاناد« :چاو شاد
آهوي گور آدم پديد ،يعني چون نقص و عيب شكم آدم كه گور نيوانات است ،پديدار شاد و
آدم ايجاد گرديد )124( ».دكتر بارات زنجااني هام صاورت ديگاري را تارجيح داده و ضابط
نمودهاند:
چااو شااد آهااو و گااور و آدم پديااد

گريزنده شد گاور و آهاو رمياد
()418
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كه به نظر مي رسد مفهوم آن با محور عمودي كالم نامربوط باشد؛ پ

ما را با آن كاري نيست.

اما چه اشكالي دارد كه در اين بيت آهو همان نيوان معروف باشد و از تركيب «آهوي گور» به
معناي استعاري انسان اراده شود .جامع استعاره هم مردن آدمي و گرفتار شدن او در دام گاور و
قبر خواهد بود .به عالوه نظامي خود در اين مصراع كلمة آدم را عطف بيان يا بدل آهوي گاور
ذكر كرده است :چو شد آهوي گور آدم پديد…  .به باور بنده پيام اصلي بيت و ميخ زريان آن
محتوم بودن مرگ آدمي است و از همين روي شااعر در بيات بعاد از زباان هارم

نكايم

ميگويد:
من آن ونشي آهاوم كاز دسات زور

به پاي خودم رفت بايد باه گاور
(اقبالنامه)6 182 ،

 .1ایراد تصویرهای مرکب و پیچیدة دور از ذهن
بيشتر هنرنماايي نظاامي و شايرينكاري او در خمساه -كاه از نياروي اباداع شاگفتانگيازش
سرچشمه ميگيرد -درگير كردن خواننده با تصاويري است كه نتي در خيال او هم نميگنجد.
اين تصاوير پراكنده در سراسر مثنويهاي شاعر خودنمايي ميكند و مخاطبانش را به چالش فارا
ميخواند .براي نمونه به ذكر سه بيت اكتفا ميشود:
»پشت و روی شکم» :نظامي جايي از مخزناالسرار «در ونشت ناسدان» ميفرمايد:
چون شكم از روي به كن (بكن) پشتشان

نااارف نگهااادار ز انگشاااتان
(مخزن االسرار)1 181 :4818 ،

شارح فاضل ،استاد ثروتيان ،نوشتهاند :در برخورد نخستين به نظر ميرسد بكن پشتشان،
يعني روي از ايشان برگردان؛ ليكن جمله ناقص ميماند و چارهاي نيست كه سخن به شكل
زير تعبير شود« :چند تني سخنچين قلبزن كه معيار و سنجشي از پيش خود و به نفع خود
آراسته و برخاستهاند ،از روي و ظاهر چون شكم صاف و ساده بينقص هستند ،ليكن پشتشان
به كون (مقعد و مخرج) ختم ميشود و هر چه ميشنوند با قالب خود سنجيده ،جاي ديگر و
به شكل ديگر تحويل ميدهند ،پ

نرف از انگشت ايشان نگهدار تا نخورند… )842( ».

مرنوم ونيد دربارة اين بيت متلكر شدهاند :روي نوعي از فلز است؛ يعني پشت و ظاهر
زراندود اين قلبزنان دغلباز را چون شكم و باطنشان از فلز روي بدان و از آنان پرهيز كن
( .)411دكتر برات زنجاني هم در شرح آن مرقوم كردهاند« :يعني پشتشان مانند شكم از روي
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تهي و بيرون است و پشت كنايه از مخرج است .نظامي ميگويد كه آنها نيز بودند و نيا
نداشتند .پشت آنها هم مانند شكم بيروي و بينيا بود .توضيح :اگر شكل شكم را در نظر
بگيريم ،مالنظه ميشود كه سراسر آن پشت است و روي شكم در داخل قرار گرفته است و
ديده نميشود .للا پشت شكم بدون روي است .تركيب «بيروي» در مورد شكم به معناي
بدون روي بودن و در مورد پشت به معناي «بينيايي» آمده است )141( ».اين شاگرد صميمانه
اعتراف ميكند كه با وجود همة اين توضيحات ،منظور شارنان گرانقدر را درک نكرد؛ اما
گمان ميبرد كه مقصود شاعر را دريافته باشد؛ روي سخن نظامي با منافقان نسدپيشه است.
آنان را به شكم تشبيه كرده كه رويي و پشتي دارد و ظاهري و باطني .روي شكم پاكيزه است و
در عوض ،پشت آن جايگاه پليدي و لوک و فرک و اگر همين روي شكم پاكيزه ،برگردانده و
پشت آن نمايان شود ،چيستي نقيقي آن آشكار ميشود 48.اين تشبيه و تصوير به نيكوترين
وجه ،ماهيت دورويان و نفاقورزان را كه ظاهري آراسته و باطني پليد دارند بيان ميكند و در
بيت بعد هم بر اين ويژگي آنان با ايراد تشبيه ديگري تأكيد ميورزد:
پيش تو از نور موافاقترناد

وز پست از سايه منافقترند
(مخزناالسرار)8 181 :4818 ،

«سبوسه» در اين بيت:
موز باا لقماه خليفاه باه راز

رطبش را سبوسه بارده باه گااز
(هفت پيكر)461 116 :4822 ،

اين بيت هم شاهد ديگري است كه ابهاام و ديرياابي معناايي آن ناشاي از وجاود تصاوير
مركب و پيچيدهاي است كه فقط آشنايي با سبك و شيوة نظامي و شناختن بنماية خيالبناديهاي
وي مي تواند مفهوم آن را آشكار سازد .نخست سخن دكتر ثروتيان را در توضيح اين بيت نقال
ميكنيم .ايشان ضمن آوردن معناي كلمة موز ،لقمة خليفه (نام نوعي از نلوا باشاد) ،سابوس و
سبوسه (پوست گندم و جو و آنچه در غربال بماند ،گياهي از تيرة گندميان ،خاک ارّه) و رطب،
گفتهاند« :موز با لقمة خليفه راز خود را ميگويد؛ زيرا همرنگ آن است و هماننادي باا آن دارد
و به او ميگويد كه سبوس گندم و جو و يا كاه گياه سبوس و خااک اره نرماي و تاازگي او را
دندان زده و برده است و از آن است كه چنين زردرنگ مانده و طعم شايرين رطاب را نادارد.
نكته :لقمه ايهامي دارد به شكل موز و سه بوسه شاكافته شادن پوسات را باه ذهان مايآورد.
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يادداشت :معناي نقيقي لقمة خليفه (نوالة خليفه) و آنچه خليفه ميخورد و نه ديگاران ،جااي
بررسي دارد و همچنين انتمال دارد نام ميوهاي باشد181( ».ا .)181مرنوم ونيد دساتگردي و
آقاي دكتر زنجاني هم براي اين بيت ضبط «سه بوسه» را بر «سبوسه» ارنج دانستهاناد .مرناوم
ونيد در شرح آن نوشتهاند« :لقمة خليفه به نكم ظاهر عبارت ،بايد يك نوع ميوهاي باشد كاه
در آن زمان معروف بوده و اكنون در فرهنگها نيست؛ يعني موز سه بوسه به طريق گاز از لقماه
خليفه ربوده بود )113( ».آقاي دكتر زنجاني هم آوردهاند« :موز با لقمة خليفه راز و نياز ميكارد
و از لب لقمه خليفه سه بوسه ربوده و جاي گاز زدنش باقي مانده بود[ .به نظر نگارنده ،نظاامي
زردآلوي سفيد (قيسي شيرين = قيسي با) را اراده كرده كه دو نيماة آن مانناد دو لاب اسات و
خالهاي قرمزي كه بر پوست آن ديده ميشود ،درست مانند جاي دنداني است كاه گااز گرفتاه
است] )141( ».با آنكه نگارنده در معناي مصرع نخست بيت با استادان شارح گرامي هم عقياده
است ،نمي داند آيا آن بزرگواران به معناي تركيب «لقمة خليفه» در لغتنامة دهخدا هام مراجعاه
كردهاند؟ صانب لغتنامه ذيل آن نويسد« :لقمة خليفه :بزماورد… نرگسه خاوان ،لقماة قاضاي،
نواله »...و دربارة بزماورد هم نوشته« :گوشت پخته و تره و خاگينه باشد كه در نان تنك پيچناد
و مانند نواله سازند و با كارد پاره پاره كنند و خورند … ساندويچ اسات و ساالطين اياران در
هنگام جنگ غلا را منحصر بدان ميكردهاند…  ».مرنوم دهخدا دربارة كلمه «سنبوسه» شرني
نوشتهاند كه ذهن آدمي را بياختيار به لقمة خليفه و سبوسه رهنماون ماينماياد« :سنبوساه…:
ناني است كوچك و شيرين ،آن را قطاب خوانند» و معناي قطاب نيز نزد همگان آشكار اسات
كه هم به گفته او« :قطاب قسمي از نان روغني به شكل سنبوسه (ناظماالطباء) .غيااکاللغاات از
آيين اكبري نقل ميكند كه قطاب به ضم اول نوعي از سنبوسه است ».آنچه از چند ساطر اخيار
برمي آيد اين است كه به نظر بنده اوالً امالي «لقمة غازي» از «لقمة قاضي» صحيح تراست؛ زيرا
چنانكه گلشت «بزماورد» لقمة آماده و مانضري بوده كه سالطين ايران به هنگام جناگ و باه
واسطة تنگي زمان و ناسازوار بودن مكان بدان ناهار ميشكسته اند و ديگر آنكه با شرني كه از
سنبوسه و قطاب داده شد ،دور نيست كه سبوسه شكل ديگري از سنبوسه و ايان نياز متارادف
معناي لقمة خليفه و قطاب باشد كه در اين صورت تصوير نهفته در بيت آشكار ميشاود :ماوز
راز خود را با لقمة خليفه ميگويد؛ زيرا آن دو هم شكلاند و از اين روي با يكديگر پيوساتگي
دارند و در مصراع دوم هم از شيرينياي كه در جوف سبوسه و قطاب قرار ميدهند گفتوگاو
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شده و شيرينتر آنكه قطاب از نيث ظاهر ،دولب به هم برآمدة دهاني پر را ماند و هنگام گااز
زدن و خوردن چيزي ،ناگزير دهان از آن انباشته و برآماسايده خواهاد شاد .در نقيقات لقماة
غازي و سبوسهاي كه نظامي از آن سخن گفته ،قطاابي اسات كاه انادرون آن را باا مياوة ماوز
انباشتهاند.
 .9به کاربردن واژگان دوپهلو و دومغزی
گفتيم كه از جمله دستپيراييهاي نكيم سخندان گنجه در چهارة شاعر ،آراساتن آن باه زياور
واژگان دومغزي است .آن سان كه ديدارخواهان رخسارة سخنش همواره بايد بههوش باشند تا
مبادا رويوانة ايهام ،آنان را از مشاهدة باطن آن جمال دلآراي باز دارد .گاهي گمانافكني شاعر
نظامي از همان نوع ملكور دركتابهاي فن بديع است؛ همانند اين بيت كه از زباان پادر مجناون
در سفارش فرزند به نفظ وقار و سكينه و خودداري از بيابانگرديهاي وي در طلب ليلي آمده:
از كوه گرفتنات چاه خيازد

جااز آب كااه آن ز روي رياازد
(ليلي و مجنون)11 446 :4818 ،

با آنكه «آب از روي ريختن» در اينجا به معناي عرق كردن و ريختن دانههاي آن از چهاره
و بالكنايه به رنج و مشقت دچار شدن به كار رفته ،موهم معناي آبروريزي نيز هسات .بساياري
از ابيات شاعر نشان ميدهد كه او براي سنجش ماية فراست و ادراک مخاطب و نيز باراي وارد
كردن مخاطب به بازي شگفت زباني خويش ،چربدساتي وياژهاي را صارف نشااندن واژگاان
دوپهلو در سخن خاود كارد ه اسات كاه هناوز هام فهام معنااي اصالي پياام ساراينده ،مياان
صانبنظران محل نزاع است؛ از جمله:
«لعبت» در اين بيت:
لعبت زرنيخ شد اين گاوي زرد

چون زن نايض پ

لعبت مگارد

(مخزناالسرار)81 414 :4818 ،

جناب دكتر ثروتيان در شرح اين بيت هيچ ننوشتهاند و ضبط مرنوم ونيد و دكتر زنجاني
هم تفاوت كوچكي با صورت نقلشده دارد و آن ترجيح «پي» بر «پ » است كه تغييري در
معنا ايجاد نميكند .اما مرنوم ونيد در توضيحات پاورقي متن خود آوردهاند« :يعني خورشيد
زردتشي لعبتي است از زرنيخ زرد ساخته شده و تو مانند زن نايض كه از عبادت دست
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كشيده ،به عروسكبازي ميپردازد به دنبال اين لعبت مرو )26( ». ...دكتر زنجاني هم در شرح
آن نوشتهاند« :لعبت :عروسك ،لعبت زرنيخ :كنايه از آفتاب ،گوي زرد :كنايه از خورشيد،
نايض :دشتان .مفهوم مصراع نشان ميدهد كه معتقد بودند زنان در ايام نيض به لعبتبازي
متمايل ميشوند )866( ».خواندن اين چند سطر اخير ،خواننده را با دو پرسش اساسي مواجه
ميكند :نخست آنكه وجهشبه گوي زرد خورشيد با لعبت زرنيخ
لعبتي بوده

كه فعالً نميدانيم چگونه

چيست؟ ديگر اينكه ارتباط دقيق و منطقي بانوي دشتان با لعبت (عروسك)

چگونه است؟ شايد از همين روي مرنوم دهخدا ذيل لغت «لعبه» و در پانوشت آوردهاند« :آيا
لعبت به معناي لته و كهنة نيض است؟» و اينجاست كه بيت ،دشواري مفهوم خود را
مينماياند .نگارنده گمان مي برد كه شاعر در مصراع اول بيت به تنديسها و عروسكان
خيمهشب بازي نظرداشته كه در رنگهاي گوناگون و بازيهاي متنوع از پ

پرده به درميآمدهاند

و ميدانيم كه زرنيخ از كانيهايي بوده كه نقاشان و پيكرنگاران در ساختن رنگ زرد براي
رنگآميزي تصويرها و تمثيلها از آن استفاده ميكردهاند .يكبار هم نظامي به اعتبار رنگ سرخ
خورشيد ،با در نظر داشتن همين وجه يادشده ،عروس خاوري را «لعبت شنگرفي» ناميده:
زخم[رجم] كن اين لعبت شنگرف را

در قلم نساخ كاش ايان نارف را
(مخزناالسرار )11 111 :4818

و در جايي ديگر نيز همين تصوير ذهني خويش را با قرينههايي بيشتر و مفصلتر بيان كرده
است:
هر چه در اين پردة ناه ميخاي اسات

باازي ايان لعبات زرنيخاي اساات
(همان )81 412

بنابراين در سراچة خيال سخنآراي گنجه ،خورشيد به آدمكي زرگون مانند شده كه هر
صبح از پ

پردة نه ميخي آسمان ظاهر ميشود ،در مقابل ديدگان آدميان بازي ميكند و

شبهنگام به جايگاه خويش باز ميرود .اين لعبت غير از لعبتي است كه در مصراع بعد آمده و
ظاهراً مراد از لعبت دوم گياهي بوده كه استفادة دارويي داشته و زنان را در ايام عادت ماهانه به
كار ميآمده است .مرنوم دهخدا ذيل لغت «لعبت بربريه» از تلكرة ضرير انطاكي آوردهاند:
«نبات بالمغرب له زهر اصفر و اصله عقد كأنه نلم الثدي مرالطعم ناد يشبه السور نجان ،نار
ياب

فيالثالثه يهيج الشهوه جداً و ينفع من اوجاع المفاصل و الرياح و يدرالدم المحتب

و
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ماعقد من اللبن و يقطع البلغم و يضر الصداع و يصلحه الكزبره[گشنيز] و شربته درهم و يعرف
االن بمصر بالترياق ».آنچه هم مؤلف كتاب تحفة نكيم مؤمن دربارة اين گياه نوشته -جز آنكه
به شكوفه و خوشة زرد رنگ آن اشاره ننموده -كمابيش با شرح باال مطابقت دارد« :بيخي است
شبيه به سورنجان و باريكتر و مانند سرپستان و تلخ و تند و در مصر معروف به ترياق است
و سورنجان را بعضي به اين اسم مسمي دانستهاند و در دويم گرم و خشك و به غايت مبهي
است و مدرخون و نيض و قاط ع بلغم و محلل رياح و جهت مفاصل و امثال آن نافع است و
[محمد زكرياي] رازي جهت رفع سموم بيعديل دانسته و مداومت او باعث سرخي رخساره و
اكثار او مورک امراض ناده و مصدع و مصلحش گشنيز و قدر شربتش يك درهم و بدلش به
وزن او تودري [قدو مه] و مثل آن مغز گردكان است( ».نسيني

همچنين گياهي به نام «عروسك پ

)181

پرده» يا «عروسك پشت پرده» كه نام ديگر آن «كاكنه»

است و به عربي آن را «كاكنج» نامند ،به واسطة اثر درماني خود با مصراع دوم بيت مناسبت
معنايي دارد (ر.ک :لغتنامه ،ذيل كاكنج) .به هر روي شاعر هر جا كه موقعيت را مناسب يافته ،از
آوردن كلماتي با دو وجه معنايي مختلف در شعر خويش خودداري نكرده است؛ براي مثال از
همين گياه «لعبت» كه ذكر آن گلشت ،در جاي ديگري هم بر سبيل گرهافكني در سخن ياد
كرده است:
«آستین به سر در کشیدن لعبت»:
ز شااارم شاااه آن لعبااات ناااازنين

چو لعبت به سر در كشيد آستين
(شرفنامه )111 126

در معناي اين بيت فقط دكتر برات زنجاني نوشتهاند« :ظاهراً عروسكهايي مايسااختند كاه
آستين بر روي ميكشيد و اگر آستين را از رويش به كناري ميكشيدند ،دوباره به طور خودكاار
با دست آستين را به سرميكشيد .مسئلة روانشناسي مهمي است در تربيت بچهها كه آنها را باه
عفت و مستوري آشنايي ميدهد )118( ».نگارنده بيهيچ سخني در بااب توضايح دكتار بارات
زنجاني ،معناي دو تركيب را از لغتنامة دهخدا ذكر ميكند« :لعبت مطلقه (تركيب وصفي) كناياه
از مردمگياه است و آن گياهي باشد شبيه به انسان و به عربي يبروحالصانم گويناد« ». ...لعبات
معلقه (تركيب وصفي) گياهي باشد شبيه به آدماي و در سارزمين چاين روياد و آن سارازير و
نگونسار ميباشد؛ چنانكه ريشة آن به منزلة موي سر اوست .نر و مااده دسات در گاردن هام

ناگفتههايي از گفتههاي نظامي در پنج گنج 116 /

كرده و پايها در يكديگر محكم ساخته...گياهي باشد كه بيخ آن شبيه به سر آدمي باشد و بعضي
نوشتهاند كه به شكل تمام جسم آدمي ،هم ماده و هم نر باود و بركننادة آن هماان دم بميارد».
بنابراين دور نيست كه در مصراع دوم شاعر از مردمگياه يا «استرنگ» 41ياد كارده و طارز قارار
گرفتن برگهاي اين نبات را در كنار ساقهاش «آستين به سر در كشيدن» آن خوانده باشد.
 .0گرایش به ایجاز و اختصار و استفاده از تصاویر ساده
با آنكه رعايت ايجاز و ايجاد تصاوير ساده بايد مفهوم سخن گوينده را آشاكارتر و فهام آن را
سادهتر كند ،گاهي همين امر-كه بر خالف انتظار مخاطب است -خود مشكلآفرين ميشود.
«گرفت»:
زان ضااربه كااه درگرفاات مانااده

مااردم همااه در شااگفت مانااده
(ليلي و مجنون )26 841 :4818

از آنجا كه مرنوم ونيد دستگردي بندهاي  12 ،11 ،11منظومة ليلي و مجنون را الحاقي و
مجعول فرض كرده ،دربارة اين بيت نيز كه در بند  12مندرج است ،چيزي ننوشته اسات .بناده
در ليلي و مجنون تصحيح دكتر برات زنجاني نيز مطلبي در شرح آن نياافتم .فقاط اساتاد دكتار
ثروتيان در خصوص معناي آن مرقوم فرمودهاند» :گرفت :لرزانيدن انگشتان در سازهاي زهي تا
نغمة موجدار و جوهردار بر گوش خورد .ضربه درگرفت مانده :ادامة پاسداري دد و دام .نكتاه:
معلوم نيست به نظر شاعر نفاظت ددگان و نلقه بستن ايشان براي هماه خوشاايند باوده و از
ديدن اين كار شگفتانگيز للت ميبردهاند كه آن را به نغماه در ناال «گرفات» همانناد كارده
است يا اينكه تكرار آهنگ (همانند افتادن سوزن گراماافون بار روي ياك خاط از صافحة آن)
آزاربخش و خستهكننده بوده است! ) 136( ».اكنون با وجود سخن دكتر ثروتياان باياد دياد آياا
ميتوان وجه ديگري هم براي بيان معناي بيت ياد شده ،ذكر كرد؟ دهخادا «گرفات» را مصادر
مرخم دانسته ،ذيل كلمة «گرفتن» ،يكي از معاني آن را «صيد كردن ،شكار كردن» نوشته و لغت
«ضربه» را نيز «ضربت ،زخم ،كوب ،يك بار زدن» معنا نمودهاند .نال با توجه به سخن صانب
لغتنامه و نگاهي گلرا به بخشي از داستان كه بيت بدان متعلق اسات ،معنااي مناسابي باراي آن
يافته ميشود :ليلي پ

از وفات همسر خود ديدار مجنون را ميخواهد .مجنون با گاروه يااران
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خويش لشكري از دام و دد به مالقات معشوق ميشتابد .به مجرد ديادار ،هار دو از هاوش
ميروند و آن ونوش براي پاسداري آنان گردشان پره ميزنند آنسان كه:
زانباااااوه ددان بااااادان گااااالرگاه

نظاااااره نيافاااات در ميااااان راه
(ليلي و مجنون )11 848 :4818

و چون چند تني از سر شوخچشمي و بيپروايي قصد نزديك شدن به آن دو دلداده را ميكنند:
ز آناااان كاااه در آن مياااان دويدناااد

بااااقي دگااار از مياناااه جساااتند

شخصااي دو ساااه را ددان دريدناااد

رفتنااد و بااه گوشااههااا نشسااتند
(همان )13-12 848

تا آنجا كه گويد:
بسااته ددگااان بااه هاار كناااري

پيااااراهن آن ناااارم نصاااااري

از هااوا پرياادي

اياااانش بگرفتااااي آن درياااادي

از بااااايم هاااااالک آن دد و دام

كاا

باار در آن ناارم ناازد گااام

زان ضااربه كااه در گرفاات مانااده

مااردم همااه در شااگفت مانااده

گاار يااك مگاا

(همان )26-12 841

آري شگفتي مردم از آن «ضربة درگرفت مانده» ،اعجاب آناان از ضاربشساتي اسات كاه
درندگان نصاربند اطراف نرم اتحاد دو دلداده ،پيشتر باه چناد تناي كاه گساتاخوار در مياناه
دويده بودند ،نشان دادند؛ به عبارت ديگر ناظران از ديدن چگونگي صيد و كشته شدن دو ساه
تن در اثر زخم و ضربت ونوش و مصون ماندن ليلي و مجنون از آسيب آنان ،متعجاب ماناده
بودند.
«کردن (یکی کردنو» :نظامي در داستان ليلي و مجنون هنگام ذكر ماجراي «خباردار شادن
مجنون از وفات پدر» ،پ

از بيان كيفيت سوگواري جانگداز فرزند بر تربت وي گويد:

سرتاسااار تاااربتش يكاااي كااارد

خانااه شااده جفاات خااانگي فاارد
(همان )11 141

مرنوم ونيد بيت را الحاقي دانسته و در شرح آن چيزي ننوشتهاند ،جز آنكه بيت را بدين
صورت ضبط كردهاند:
سرتاسااار تاااربتش يكاااي كااارد

خانااه شاد و جفاات خااانگي فاارد
(ليلي و مجنون )411
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دكتر برات زنجاني هم دربارة آن سخني به ميان نياوردهاند و فقط در مصاراع دوم ،بيات را
با تغيير مختصري ذكر كردهاند:
سرتاسااار تاااربتش يكاااي كااارد

خانه شاده جفات و خاانگي فارد
(ليلي و مجنون )1113 464

دكتر بهروز ثروتيان در تعليقات خود مرقوم فرمودهاند» :يادداشت تعبيرات مختلف به نظر
ميرسد كه همه سست است :آن قدر گريست تا برجستگي تربت او با خاک يكسان شد ،خاناه
جفت زمين و برابر با آن شد در نالي كه صانب خانه همان پدر مجنون بود .مسالماً نكتاه در
كلمة جفت نهفته و به معناي جفت مقابل فرد استعمال نشده است و ظاهراً «جفت شدن خاناه»
را در معناي برابر و يكسان شدن آن با زمين به كار برده است)141( ».

البته آنچه دكتر ثروتيان بدان اشاره كردهاند بسيار غرياب و بعياد باه نظار مايرساد و دور
نيست كه سخن شاعر از فرط سادگي و نيز داشتن ايجازي كه شايد چنادان مخال هام نباشاد،
چنين پيچيده و ناامفهوم شاده اسات .يكاي از معااني مصادر «كاردن» و نخساتين معنااي آن
همان طور كه مرنوم دهخدا نيز متلكر شدهاند «ساختن ،درست كردن ،ترتيب دادن ،بنا كاردن»
است و خانه نيز استعاره از گور و قبر تواند بود .بنابراين محتمل است كه منظور نظامي از بيات
مورد نظر اين باشد كه مجنون از شدت بيتابي ناشي از مرگ پادر در كناار تربات او قباري باه
همان اندازه براي خود درست كرد و با ساخته شدن آن هر چند دو گور بنا شده بود ،ساكن آن
دو فقط يك نفر بود كه مراد پدر مجنون است .در مصرع نخست لفظ تربت يا گور -كاه ماتمم
جمله است -و فعل كردن يا ساختن -كه بدان تعلق دارد -بر سبيل ايجاز از عبارت نلف شده
و چون «يكي كردن مجنون سرتاسر تربت پدر را» مفهاومي باوده كاه شاارح فاضال در ذهان
پرورده ،الجرم بيت مورد نظر چنان دشوار خود را نمايانده است.
«خورشید گردنده»:
چو خورشيد گردنده بار گارد روي رد

درآن شب ز نااخن بارآورد ماوي
(اقبالنامه)441 116 ،

دكتر ثروتيان دربارة معناي بيت چنين اظهارنظر كردهاند« :ظاهراً خورشيد به صورت انساني
مجسم شده است كه ناخن موي به گرد صورت خاود برمايآورد و روي سافيدش ساياهرناگ
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ميشود )821( ».مرنوم ونيد هم نوشتهاند« :يعني چون خورشيد گردنده برگارد روي خاود از
ناخن ستارگان موي ظلمت و سياهي برآورد و چهره را در موي ظلمت پوشايد )112( ». ...اماا
دكتر زنجاني مصراع نخست را اينگونه ضبط كرده« :چو خورشيد گردناده بار كارد روي »...و
يادآور شدهاند« :روي بر كردن :غروب كردن ،ز ناخن :در اثر ناخن ،بر آورد موي :موي را كند.
معنا :خورشيد غروب كرد و در اين مصيبت با ناخن موي سياه شب را ميكند)123( ». ...

اما مراد از تركيب «خورشيد گردنده» اسكندر است .او به واساطة پادشااهي باه خورشايد
همانند شده و واژة «گردنده» نيز در معناي متحرک و از جايي به جايي رونده (ر .ک :لغتناماه) به
دليل سفرهاي متعدد آن پادشاه صفت وي آمده است« .بر آوردن» را نيز دهخادا بيارون آوردن،
بيرون كردن ،به در كردن و خارج ساختن معنا كرده است .به اين ترتيب تركيب «موي از ناخن
بر گرد روي بر آوردن» ،يعني موي محاسن را با سرانگشت و نااخن از رخساار كنادن و ايان
تركيب كنايي بر وجع و اضطراب و بيقراري و دلتنگي داللت ميكناد .باروز ايان نااالت در
هنگام مرگ و هنگامه نزع براي هرك

چاارهناپالير خواهاد باود ،هار چناد كاه وي پادشااه

جهانگشاي مقتدري چون اسكندر باشد .در بيتهاي بعد نكايت هم ،شاعر تصاويري طبيعاي از
واپسين لحظات نيات شاه را در آخرين شب زندگياش ترسايم كارده كاه يكاياك تابلوهااي
جانداري را در پيش چشم خواننده قرار ميدهد.
پینوشتها
 .4اين اصطالح از مرنوم اخوان ثالث و عنوان كتابي از ايشان وام گرفته شده است .براي اطالع
بيشتر از كاربرد آن ر.ک :بدايع و بدعتها يا عطاها و لقاهاي نيما يوشيج 111 ،به بعد.
 .1از جمله مرنوم ونيد گفتهاند« :مشهور است كه جامي در خاتمة شرح خود نوشته :پانصد يا هزار
بيت الينحل باقي است كه در قيامت بايد دامن نظامي را گرفته و از خودش شرح آن ابيات را
بخواهيم( ».ر .ک :دستگردي )434 :4836
 .8نازکخياليهاي شاعراني چون خاقاني ،نظامي ،خواجوي كرماني و نافظ است كه بعدها به گونهاي
افراطآميز در شعر سبك هندي خودنمايي ميكند و نورالدين عبدالرنمنجامي كه «مبدع سبك
هندياش» ميدانند( .ر.ک :فرهنگ اصطالنات ادبي )411 ،از پيروان و متأثران سخن نظامي است.
 .1نمونة پيروي تلويحي و ناخودآگاه چنين اشعاري در ادبيات فارسي ،در اشعار شعراي سبك هندي
متجلي است .در اشعار اين شعرا ،هدف از شعر نه رسالت اجتماعي خاصي است و نه ارشاد ،تنها
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هدف آن ،زيبايي و دقت مضمون ،مجازهاي بعيد و دور از ذهن و نوعي بازي لفظي است (ر .ک:
داد.)886 :4821 ،
5. Arthur Johon Arberry
6. C.E. Wilson
 .2مراد نسخههاي مرنوم نسن ونيد دستگردي ،دكتر بهروز ثروتيان و دكتر برات زنجاني است و
قيد «نسبتاً» هم به دليل غلطهاي قابل توجه نسخة مرنوم ونيد و نيز لغزشهاي چاپي گاه و بيگاه دو
نسخة ديگر ذكر شد.
 .3به جز موارد يادشده در مقالة ناضر ،براي مثال ر.ک :مخزن االسرار ،ونيد دستگردي431.-434 ،
 .6از جمله واژگان متعددي است كه به نقل از مرنوم ونيد در لغتنامة دهخدا راه يافته است.
 .46در بيت تركيب «كهنمهد» ضبط شده؛ اما در پاورقي ضبط نسخه بدل ( بدنامكن مهد) آمده و اين
اغتشاش قابل توجيه نيست.
 .44در لغتنامه ذيل «زنگان» از قول صانب آنندراج نوشته است« :نام شهري است از واليت
آذربادگان و معرب آن زنجان است؛ چون پنج بلوک بود آن را خمسه گويند ...و گويند از بناهاي
اردشير بابكان است ».در ذيل «زنجان» هم رودخانههاي آن را نام برده كه ظاهراً (!) هيچ كدام با
سرزمين زنگيان سياه پوست ارتباطي ندارد.
 .41استاد دكتر برات زنجاني -نفظه اهلل -در شرح خود به اين معنا اشاره كردهاند .تقدم فضل آن
استاد سبب شد تا نگارنده جسارت ورزد و با وجود فضل تقدم ايشان برداشت خود را از بيت كه
يقيناً از مقولة توارد است ،ذكر نمايد.
 .48آيا نكايت ارشميدس با كنيزک چيني مندرج در اقبالنامة نظامي صورت تعديل و تلطيف
شدهتري از اين تشبيه و تمثيل نيست؟ تشبيه و تمثيلي كه چيستي باطني اشيا و پديدههاي بهظاهر
مطلوب را آشكار مي سازد.
 .41در اسطورة آفرينش به باور زرتشتيان از نطفة كيومرک دو گياه به شكل ريواس ميرويد كه منشأ
پيدايش آدميان است .گياه نر ميشي و گياه ماده ميشانه نام دارد؛ سپ

اعضاي اين دو گياه به اندام

آدمي بدل ميشود ،از برگهاي دوگانهاش دستان ،از ساقهاش تنه و از ريشه و گلش نيز پا و سر او
پديدار ميشود.
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امید و یأس در نظر سعدی
دکتر حسینعلی قبادی





دکتر نجمه نظری
مقدمه

راز ماندگاري سخن سعدي را در طي قرنها و در شرق و غرب عالم ،بايد در ارزشمند بودن
آثار او ،هم از جنبة ادبي و هنري و هم از لحاظ انديشه ،نكمت و اخالق دانست .هانري ماسه
در اين زمينه مينويسد« :با خواندن كتابهاي سعدي ،پيوستگي دائم و معدل عقل و تخيل،
فلسفة عقل سليم و اخالق كامالً عملي كه با سبكي هموار بيان شده است ،ديده ميشود».
(ماسه)41 :4811 ،

يكي از مضامين قابل توجه در آثار سعدي ،مبحث اميد و يأس است .اين موضوع از ديرباز
در ادبيات سنتي و معاصر ما نمود بسيار داشته است و شاعران گاه به صورت مستقيم و گاه در
مفاهيمي چون غم و شادي ،رضايت و ناخشنودي ،واقعبيني و بدبيني ،اشتياق و مالل و غيره
بدان پرداختهاند.
از ديدگاهي ميتوان ادبيات فارسي را به دو دوره :پيش از نملة مغول و پ

از آن تقسيم

كرد .در اغلب اشعار پيش از مغول رونية نشاط و اميدواري –كه در ايرانيان باستان ديده
 دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس
 عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سيناي همدان
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ميشد– به چشم ميخورد؛ همانطور كه در كتب سبكشناسي ،ويژگيهاي شعر اين دوره را
شادي و سرزندگي معرفي ميكنند (غالمرضايي.)4831 ،
در دورة بعد ،تحت تأثير محيط زندگي و اوضاع خاصّ جامعه به تدريج در اشعار ،رونية
درونگرايي ،غمزدگي و تا ندودي بدبيني ديده ميشود .سعدي گرچه در بحبونة نملة مغول
ميزيست ،در زمرة شاعران دستة اول به شمار ميآيد؛ به گونهاي كه آخرين بار قدمهاي روح
شاد ايران باستان را در ادبيات فارسي ،در اشعار سعدي دانستهاند (شميسا.)468 :4821 ،

ريشهها ،عوامل و انگيزههاي يأس و اميد را در شعر سعدي ميتوان از جنبههاي گوناگون
بررسي كرد .سعدي از جمله شاعراني است كه تفكر اشعري و اعتقاد به جبر اغلب در او مانع
از بروز نااميد ي شده ،نتي در بسياري از موارد ،اميدواري و سازگاري را در او تقويت كرده
است؛ چرا كه براساس اين انديشه ،انسان در همة امور ،ارادة خداوند را دخيل ميداند و همين
امر او را ياري ميكند تا وضع موجود را رانتتر بپليرد .البته بايد گفت هرچند در شعر
سعدي ،ابيات بسياري را ميبينيم كه بيانگر اعتقاد او به تقدير و سرنوشت و ذاتي بودن سقاوت
و پليدي است ،از سوي ديگر او در بسياري موارد نيز سعي و كوشش را ميستايد و خوشبختي
و بدبختي را نتيجة مستقيم آن ميداند؛ به همين علت است كه سيلستر دوساسي معتقد است:
«سعدي آموزگار اخالقي است كه ميان دو نظر مخالف قرار دارد :يكي اعتقاد به سرنوشت و
تقدير و قضا كه بشر را به نالت موجودي كامالً منفعل و پليرنده در ميآورد و ديگري،
استقالل و اختيار كه آدمي را تمام و كمال به خود وا ميگلارد و ظاهراً از نيطة قدرت الهي
بيرون ميكشد( ».يوسفي)116 :4816 ،

سازگاري و گلشت سعدي نيز از ديگر عواملي است كه در كنار همت بلند و پايداري ،او
را ياري كرده تا بر دشواريها و ناماليماتي كه در تمام دوران زندگي با آنها درگير بوده است،
غلبه كند .از اين منظر ،گاه دشوارترين آزمونها و تلخترين نوميديها ،خود تبديل به مرانلي
براي رسيدن به كمال ميشود .اين سازگاري در بسياري از موارد با انسانيت ،مهرورزي و
دلسوزي به تمامي موجودات ،از گنهكاري مست گرفته تا موري ناتوان ،پيوند ميخورد.
برترين فضيلت از ديدگاه سعدي ،نيكي به ديگران است .مفهوم اين نيكي ،دوست داشتن
ديگران و شريك شدن در سختي و غم آنان است .بر اساس اين ديدگاه هر ك

ميتواند بنا به

موقعيت اجتماعي و به اندازة توانايي خود ،گامي در مسير بهبود جامعه بردارد .بيترديد چنين
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نگرشي به اجتماع و عامة مردم ،به انسان قدرت گلشت و ايثار ميبخشد؛ زندگي او را هدفدار
و پرثمر ميكند و از درافتادن به دام ركود و افسردگي و يأس باز ميدارد.
عرفان سعدي ،عرفاني عملي ،معتدل و نزديك به آرا و تعاليم شيخ شهابالدين سهروردي
است .سعدي تعاليم عرفاني را نيز اغلب براي تعديل اخالق اجتماعي به كار ميگيرد و
ميكوشد ميان فضايل عرفاني و مسائل تربيتي و اخالقي ارتباط ايجاد كند .اميد به رنمت
خداوند ،مغتنم شمردن فرصت و توجه به معاد و تداوم زندگي پ

از مرگ –كه در شعر

سعدي بسيار ديده ميشود– برخاسته از انديشههاي عرفاني اوست.
آنچه در سراسر آثار سعدي موج ميزند ،همراهي عشق و عقل است .سعدي به تمام
پديدههاي هستي و خالق آن عشق ميورزد .اين عشق بر ايمان و اعتقاد او و روابط
اجتماعياش سايه ميافكند و موجب ميشود با نگاهي بشري و انساني به اجتماع و نكومت
زمان خود بنگرد .مشاهدة درد و رنج مردم ،اوضاع آشفته و مصيبتهاي بيشماري كه زمانة
سعدي شاهد آن بود ،مسلماً بسياري را دچار يأس و سرخوردگي كرد؛ اما تربيت يافتن سعدي
در خانوادهاي ديندار و خردمند ،عالقه و توجه او به عامة مردم و انساس مسئوليتي كه به خلق
و اجتماع خود داشت ،موجب شد به جاي فرياد و فغان و نوميدي ،در انديشة اصالح جامعه
در ندّ توان خويش برآيد و هنر خود را در اين راه به كار گيرد .بنابر قول غالمحسين يوسفي،
سعدي هنرمندي روانشناس است كه ادب و هنر را در جهت اجتماع به كار ميگيرد (همان،
.)114

برخورداري از رونية نشاط ،واقعبيني و اميدواري ،او را ياري ميكند تا در برابر نوادک
شوم روزگار خود متزلزل نشود و تبديل به مصلحي اجتماعي شود .اخالقگرايي كه پندها و
نصايح او در باب آداب نكومت و مملكتداري و در اخالق دينداري ،پ

از گلشت قرنها

هنوز در آسيا و اروپا ارزشمند و مورد توجه است؛ ويليام جونز در اين باره مينويسد« :شعلة
آزادي و تعقل ،روشنايي خيرهكنندهاي در اشعار او دارد( ».جهانپور)161 :4811 ،

در مجموع ميتوان گفت سعدي با توجه به ساختارهاي فكري– اعتقادياش از ديدگاه
فلسفي به جريان هستي و خلقت ،بينشي كامالً خوشبينانه و اميدوارانه دارد .با وجود اين در
برخي اشعار او رنگ و بويي از غم و مالل نيز ديده ميشود كه منشأ آن اغلب بيوفايي يار ،به
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طول كشي دن جدايي ،انساس ناتواني در برابر تقدير و نسرت گلشته و روزگار جواني است؛
البته اين غم و اندوه گلرا و معموالً همراه با اميد به بهبود اوضاع است.
در شعر سعدي تصاويري كه بيانگر نگاه اميدوارانة وي به خداوند و جريان هستي است،
فراوان مشاهده ميشود .اين تصاوير در مفاهيمي نظير سازگاري ،گلشت ،محبت و شفقت به
تمامي موجودات ،خوشبيني در نق ديگران و برآوردن اميد آنها ،ارج نهادن به تالش انسان و
غيره ديده ميشود .توصيفهاي سعدي از بهار و نوروز و لحظات وصال نيز بيانكنندة رونية
شاد و اميدوار اوست.
اغلب وزنهاي به كار رفته در غزليات سعدي از اوزان جويباري است كه با همة زاللي و
زيبايي ،تكرار در آنها كمتر ديده ميشود .در شعر سعدي به ندرت اوزان تند و پرتحرک را كه
-متناسب با مجال

رقص و سماع است– ميبينيم ،همانطور كه تكرار كلمه و عبارت نيز –كه

نشان از شور و نركت دارد– كمتر در آن به چشم ميخورد .اين امر ميتواند ناشي از
عقلگرايي و واقعبيني او در زندگي و عشق ورزيدن باشد.
در بين آرايههاي ادبي ،براي تكميل سخن خود و تأثيرگلاري بيشتر ،از تلميح و تمثيل
بسيار بهره ميگيرد .در نكايات تمثيلي ،تناسب ميان محتواي نكايت و پيام موردنظر شاعر
اهميتي خاص دارد و از اين لحاظ نكايات سعدي در ادبيات فارسي برترين جايگاه را دارد.
دربارة يأس و اميد در آثار سعدي –تا آنجا كه ديده شد– تا كنون تحقيق مستقلي انجام
نشده است .هر چند در مورد زندگي و انديشة سعدي ،كتاب و مقاالت متعددي نوشته شده،
در اغلب آنها به بررسي مسائلي نظير اوضاع سياسي– اجتماعي زمانة سعدي ،جبر و اختيار در
آثار وي ،عرفان ،بشردوستي و به ندرت نيز به مسئلة عشق در آثار سعدي پرداخته شده است.
هانري ماسه در كتاب معروف خود با نام تحقيق دربارة سعدي ،بخشي را به بررسي برخي
تصاوير در آثار شيخ اجل اختصاص داده است .در مورد موسيقي كالم سعدي نيز اثري ديده
نشد ،فقط در كتاب موسيقي شعر ،به اوزان استفاده شده در غزليات سعدي اشاره شده است.
در اين مقاله كوشش شده است مسئلة يأس و اميد در آثار سعدي و عوامل آن بررسي و
تحليل شود.
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عوامل و انگیزههای یأس و امید در شعر سعدی
متأسفانه بسياري از جزئيات زندگي سعدي در پردة ابهام است .نه فقط تاريخ تولد و وفات او
به درستي روشن نيست ،بلكه در مورد نام او نيز اختالف نظر وجود دارد .چنين ابهاماتي اغلب
از آنجا ناشي ميشود كه بيشتر اطالعات زندگي سعدي از آثار خود او استخراج شده است؛
نال آ نكه هدف سعدي آن نبوده كه تاريخچة زندگي و رويدادهاي زمانة خويش را بنويسد؛
هدفش از آوردن بسياري از نكايتها ،زمينهسازي براي آوردن پيام خود و نتيجهگيري اخالقي
بوده است .از اين رو چندان توجهي به درستي آنها از لحاظ زماني و مكاني نكرده است.
از سوي ديگر ،بخشي از اين ابهامات در اثر اشتباه ناسخان روي داده است .از اين رو در
اين مقاله فقط بر مستنداتي كه بين بيشتر محققان اعتبار دارد تكيه شده و تالش بر آن بوده
است كه در ند امكان در مورد زندگي و زمانة سعدي از ذكر مواردي كه مورد اختالف است،
خودداري شود.
 .3تفکّر اشعری و اعتقاد به جبر
سعدي متناسب با فرهنگ غالب زمان خود ،در علم كالم ،تربيت اشعري يافته بود .در شعر او
صدها مورد ميتوان يافت كه نظر خود را دربارة قضا و قدر و جبر و اختيار بيان كرده است.
مهمترين اصل كالمي اشعريان اعتقاد به جبر است؛ بدين معنا كه خداوند جهان را از نيستي به
هستي آورده است؛ جهان آفريدة اوست و هر چه بخواهد ،با آن ميكند و هيچ ك

ياراي

چون و چرا ندارد.
سعدي از جمله انديشمنداني است كه تفكر اشعري مانع از بروز يأس و نااميدي در او شده
و نتي رونية اميدواري و رضا را در او تقويت كرده است؛ چرا كه بر پاية اين تفكر ،انسان
همه چيز را منتسب به ارادة خداوند ميداند و پليرش وضع موجود براي او آسانتر ميشود.
همانطور كه او در اوج نملة مغول توانست رونية اميدوار و مسامحهگري خود را نفظ كند:
سعدي قلم به سختي رفتست و نيكبختي

پ

هر چه پيشت آيد گردن بنه قضا را
(كليات ،غزليات)2 ،

هر چند اين پليرش از سوي سعدي –همچنان كه خواهد آمد– مانع از تالش براي تغيير وضع
نامناسب نميشود.
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از سوي ديگر ،از پيامدهاي جبر در تفكر اشعري ،نفي رابطة علت و معلولي است؛ بدين
معنا كه علت كارهاي خداوند ،هيچ امر عقلي و اخالقي خارج از او نيست؛ علت اينكه خدا به
بندهاي پاداش نيك ميدهد ،عمل نيك بنده نيست:
را به خير و طاعت خويش اعتماد نيست

آن بيبصر بود كه تكيه كند بر عصا

ك

تا روز اولت چه نوشته است بر جبين

زيرا كه در ازل همه سعدند و اشقيا
(كليات ،مواعظ)268 ،

نال اين پرسش مطرح ميشود كه آيا انسان بايد بدون اعتماد به تصور خود از عدل و
نسن و قبح اعمال و بدون هيچ دلخوشي به نتيجة كارهايي كه آنها را نيك ميپندارد ،رضا به
قضاي الهي دهد؟
پاسخ اشعريان اين است كه كار خداوند بدون قاعده نيست و بر اساس قاعدة لطف است.
خداوند پاداش نيكي را از روي لطف ،با نيكي ميدهد ،نه از آن رو كه عمل نيك ما خدا را
ملزم به پاداش نيك كند:
عدل است اگر عقوبت ما بيگنه كني

لطف است اگر كشي قلم عفو بر خطا
(همانجا)

از جنبههاي منفي تفكر اشعري آن است كه تسليم و اطاعت كوركورانهاي كه اين مكتب
مبلغ آن بود ،نتيجهاي جز ركود و نفي هرگونه اعتراض و تالش نداشت؛ اما تأثير تصوف و
عرفان شيخ شهابالدين سهروردي بر جهانبيني و طبع بلند سعدي ،عالوه بر افزايش شور و
شوق و لطافت انساس او ،در نزديك ساختن وي به خلق و آشنا كردن او با دردها و
خواستههاي آنان مؤثر بود .اين تأثير ،سعدي را بيشتر و عميقتر متوجه نيازمنديهاي انسان چه
مادي و چه معنوي كرد؛ چرا كه از ديدگاه تفكر اشعري ،اصوالً بحث دربارة نيازمنديهاي انسان
كاري عبث است و سرنوشت هر ك

با تمام جزئيات آن به صورتي تغييرناپلير از روز ازل

تعيين شده است.
پرورش خانوادگي سعدي نيز –كه گلشته از جنبة ديني داراي جنبههاي خردمندانه و
دادپرورانه بوده– نقش تصوف را در جهانبيني او تقويت كرده است .از اين رو برخي محقّقان
با استناد جستن به ابياتي نظير آنچه در زير آورده ميشود ،جبرگرايي مطلق سعدي را
نفيميكنند:
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چون به سختي در بماني تن به عجز اندر مده

دشمنان را پوست بر كن ،دوستان را پوستين
(كليات ،گلستان)22 ،

برو شير درنده باش اي دغل!

مينداز خود را چو روباه شل

چنان سعي كن كز تو ماند چو شير

چه باشي چو روبه به وامانده سير

بخور تا تواني به بازوي خويش

كه سعيت بود در ترازوي خويش
(كليات ،بوستان)111 ،

سعدي در بسياري موارد سعي و كوشش را ميستايد و خوشبختي يا بدبختي را نتيجة
مستقيم آن مي داند؛ در نقيقت اگر معتقد به اين موضوع نبود و كوشش و پند و اندرز را
بيهوده ميدانست ،نوشتن گلستان و بوستان و مواعظ كاري عبث به نظر ميرسيد .همين كه
سعدي از ناكمي ميخواهد كه راه راست را برگزيند ،بدين معنا است كه براي او اختيار
گزينش راه راست را قائل است.
هيچ انديشمند و هنرمندي نيست كه تحت تأثير فضاي فرهنگي زمانة خود نباشد و سعدي
نيز از اين امر مستثنا نبوده است .به دليل اشاعة تفكر اشعري در آن زمان و وجود چنان اوضاع
اجتماعي كه فرصت انديشيدن و تعمّق در پديدهها و مسائل اجتماعي و اخالقي را به صورت
علمي و منطقي ممكن نميساخت ،در بسياري موارد ،انديشة جبرگرايي پيروز ميشود؛ اما
سعدي اين انديشه را آن چنان لطيف و شاعرانه بيان ميكند كه اغلب بيانگر لطف معشوق و
رضا و تسليم عاشق است:
شهر آنِ توست و شاه فرماي آنچه خواهي

گر بيعمل ببخشي ور بيگنه براني
(كليات ،غزل)148 ،

بر سايبان نسن عمل اعتماد نيست

سعدي مگر به ساية لطف خدا رود
(كليات ،مواعظ)268 ،

اعتقاد به چنين جبري در آثار سعدي ،رنگ و بوي يأس و نااميدي ندارد و به ندرت به گله
و شكايت مي انجامد .اين تفكر بيشتر بيانگر عجز و درماندگي شاعر در مقابل عظمت خداوند
است؛ خداوندي كه سعدي با برخورداري از مايههاي عارفانه ،به تمامي مظاهر او عشق
ميورزد و در برابر خواست و ارادة او عاشقانه ميگويد:
به نالوت بخورم زهر كه شاهد ساقي است

به ارادت ببرم درد كه درمان هم ازوست
(كليات ،غزل 46 ،ط)
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و در پايان بوستان براساس همين تفكر ،چه زيبا با خداوند خويش راز و نياز ميكند:
چه زور آورد با قضا دست جهد
خدايا به غفلت شكستيم عهد
كه نكمت چنين ميرود بر سرم
نه من سر ز نكمت به در ميبرم
خدايا ز عفوم مكن نااميد
بضاعت نياوردم اال اميد
(كليات ،بوستان)866-861 ،

به اعتقاد سعدي يكي از مهمترين كاركردهاي عشق ،و شايد اصليترين آنها «فصل» بودن
آن است بين انسان و نيوان .سعدي عشق را نردبان صعود از مرنلة نيواني به مرنلة انساني
ميداند:
هر كه گويد كه دلم هست و دالرامم نيست
سعديا نامتناسب نيواني باشد
(كليات ،غزل 416 ،ط)

سعدي عشق ورزيدن را وسيلهاي براي رسيدن به خدا و تماشاي قدرت و زيبايي خالق در
آفرينش مصنوعاتش ميداند:
ما تماشاكنان بستانيم
تنگچشمان نظر به ميوه كنند
ما در آثار صنع نيرانيم
تو به سيماي شخص مينگري
(كليات ،غزل 186 ،خ)

خودخواهي و خودپرستي را در

به ياري اين عشق ميتوان خصلتهاي ناپسندي از جمله ن
وجود خود نابود كرد:
كه چو قبلهايت باشد به از آنكه خود پرستي
دل هوشمند بايد كه به دلبري سپاري

(كليات ،غزل)118 ،

چنين عشقي نيروي عجيب و شگرفي را براي نثار كردن ،دلسوزي ،انساس مسئوليت به عشق،
معشوق و ديگران و انترام كردن به همه چيز و همه ك به انسان عطا ميكند .چه چيز غير از
عشق ميتواند دغدغة هر دو دنيا را از ذهن بشر دور كند؟
دگر چشم از همه عالم فرو بند
دالرامي كه داري دل درو بند
(كليات ،گلستان)411 ،

غزل عاشقانة سعدي بيانگر چنين عشقي است؛ عشقي انساني ،زميني و ملموس كه در عين
سرشار بودن از شور و انساس و اشتياق ،واال و فاخر است .عشق سعدي به خالق يا معشوق
زميني محدود نميماند ،بلكه هر چيز را در عالم ،نتي اگر شخصي گمراه ،يا سگي وامانده ،يا
موري دانهكش باشد ،در بر ميگيرد .كاركردهاي مثبت اين عشق در انديشة سعدي از
عمدهترين عواملي است كه سبب شده نگاه او به زندگي همراه با رضايت و اميدواري باشد:
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ما به روي دوستان از بوستان آسودهايم
هرچه در دنيا و عقبي رانت و آسايشست

گر بهار آيد و گر باد خزان آسودهايم
گر تو با ما خوش درآيي ما از آن آسودهايم
(كليات ،غزل 188 ،ب)

دگر از هر چه جهانم نه اميدست و نه بيم

طمع وصل تو ميدارم و انديشة هجر

(كليات ،غزل 184 ،ب)

بنابر شواهد تاريخي ،ايران سالهايي بدتر و سختتر از سالهايي كه سعدي در آن ميزيسته،
پشت سر نگلاشته است .ويران كردن شهرها ،سوزاندن خانهها و كتابخانهها ،كشتار و غارت و
پديد آوردن چنان ونشتي در مردم كه خود را گروهگروه و بيهيچ مقاومتي تسليم مرگ
ميكردند ،همه تصاويري دلخراش از آن سالهاي سخت و هولناک است .آنچه موجب شده
سعدي به مدد صبر و پايداري خود بر سختيهاي زندگي -كه در طول مدت عمرش با آنها در
كشمكش بوده -فائق آيد ،همت و ثبات واال و رونية سازگاري و مساهلة اوست .به عقيدة ک.
چايكين دليل موفقيت گلستان كه پ

از قرنها و تا امروز در سراسر خاور نزديك فزوني

گرفته ،بازتاباندن فلسفة «سازگاري» در آن است.
از اين چشمانداز گاه سختترين امتحانها و تلخترين نوميديها ،تبديل به مرنلهاي براي به
كمال رساندن شخص ميشود .به اعتقاد سعدي انسان بايد در هر اوضاعي بيهيچ گونه سستي
و ركود و با آرامش خاطر ،راه خود را ادامه دهد .اميدواري و پرهيز از يأس ،رونية خوشبيني
و نيكپنداري را در سعدي تقويت كرده است ،به گونهاي كه سازگاري و تسامحِ او را در تمام
آثارش ،به ويژه در بوستان به گونهاي برجسته ميبينيم .اين تسامح در بسياري موارد همراه با
انسانيت و نوعدوستي است .در بوستان ،خداوند نضرت ابراهيم را مالمت ميكند كه چرا
گبري را از خود رانده است؛ رفتار فقيهي مستور كه بر مستي با تكبّر و تبختر مينگرد ،ناپسند
شمرده ميشود .از اين ديدگاه نه فقط انسانها دوستداشتني و شايستة محبت و شفقت هستند،
بلكه هر موجود زندهاي نيز ميتواند چنين باشد .پ

عجيب نيست اگر كسي سگ تشنهاي را

در بيابان آب ميدهد ،خداوند به پاداش اين عمل ،گناهان او را عفو ميكند (بوستان.)31 ،
به مدد ظرفيت فراوان اميد و خوشبيني در تمام آثار سعدي ،جرياني از رأفت و همدردي به
همة دردمندان ديده ميشود؛ از يتيمي بيپناه گرفته (همان )36 ،تا مورچهاي آواره از خانة خود
(همان ،)32 ،يا مستي كه از همه جا نااميد به مسجد پناه ميبرد (همان.)466 ،

 199رخسار انديشه

عطوفت و رنمت سعدي كوچكترين موجودات را نيز در بر ميگيرد .انساس انساني كه
در ادبيات اصيل تمامي ملل از زمان هومر و هند باستان تاكنون ديده ميشود؛ همان طور كه
ويكتور هوگو ميگويد« :من عنكبوت را دوست دارم .من گزنه را دوست دارم» (ماسه:4811 ،

 .)126سعدي نه فقط خود از چنين انساسي للت ميبرد ،بلكه وقتي آن را در ديگران نيز
ميبيند ،تحسين ميكند:
چه خوش گفت فردوسي پاكزاد

كه رنمت بر آن تربت پاک باد

است

كه جان دارد و جان شيرين خوشست

ميازار

موري

كه

دانهكش

(بوستان)111 ،

سعدي دربارة عوام نيز با مهر و عالقه سخن ميگويد .نه فقط از آنها كناره نميگيرد ،بلكه
در ميان آنها به سر ميبرد و با بردباري و گلشت آنها را تحمل ميكند .هر چند تربيت را در
نق نااهل بيهوده ميداند ،از تأثير تربيت در مستعدان اين طايفه غافل نيست .اندرزها و
نكايتهاي شيرين او اغلب خطاب به همين عوام است .از همين رو برخي از سخنانش نزد اين
گروه به صورت مثل درآمده است.
برترين فضيلت از ديدگاه سعدي نيكي به ديگران است .اين نيكي با مفاهيمي مانند مروت،
دستگيري ،گلشت ،ازخودگلشتگي ،مهرباني ،غمخواري ،داد و نام نيك همراه است .محور
اساسي تمام اين مفاهيم دوست داشتن ديگران ،شريك شدن در سختي و غم آنان و شريك
داشتن آنهاست  .شايد كمتر شاعري را بتوان يافت كه مانند سعدي دغدغة مردم و غم و شادي
آنها را داشته باشد.
دنيا

وفاداري

اميد

نيست

جهان اي پسر ،ملك جاويد نيست

ز

كسي زين ميان گوي دولت ربود

كه در بند آسايش خلق بود
(همان ،باب اول)

به انساني آسوده كردن دلي

به از الف ركعت به هر منزلي
(همان ،باب دوم)

خوشبيني در نق ديگران و نديدن خود – كه در سخنان سعدي به صورت رغبت به
شادي خويش نداشتن از غم ديگران و انساس آسودگي نكردن هنگامي كه ديگري در بند
است ديده ميشود – نه فقط پاية انساندوستي سعدي را بنيان مينهد ،بلكه از ديدگاه او شرط
عمدة انسانيت نيز هست:
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چو انسان را نباشد فضل و انسان

چه فرق از آدمي تا نقش ديوار

به دست آوردن دنيا هنر نيست

يكي را گر تواني دل به دست آر
(كليات ،گلستان)416 ،

تنها موردي كه سعدي هرگز ناضر به گلشت و مسامحه در آن نيست ،ظلم به مردم است:
بخور مردمآزار را خون و مال

كه از مرغ بد كنده به پر و بال

مبخشاي بر هر كجا ظالمي است

كه رنمت بر او ،جور بر عالمي است
(بوستان)2-3 ،

چااو اناادر سااري بينااي آزار خلااق

بااه شمشااير تياازش بيااازار نلااق

چاااو گرباااه ناااوازي ،كباااوتر بااارد

چاو فربااه كنااي گاارگ ،يوسااف درد
(همان)63 ،

از آنجا كه در نگرش سعدي سرچشمة اندوه و يأس ،طمع و ناخرسندي به توانايي و نق
بشر است ،وي قناعت و رضايت را يكي از راههاي وصول به اميد و نشاط ميداند .از ديدگاه
سعدي ،انسان زماني مي تواند قناعت را پيشة خود سازد ،درِ سؤال را بر خود ببندد و كرامت
خويش را نفظ كند كه ارزشگلاري به امور اينجهاني هدف و مقصد او نشود ،بلكه اينها را
وسيلهاي براي رسيدن به كمال و معرفت ،و دستاويزي براي نيكوكاري و خدمت به خلق بداند:
غم و شادماني نماند و ليك

جزاي عمل ماند و نام نيك...

خداوند دولت غم دين خورد

كه دنيا به هر نال ميبگلرد
(كليات ،بوستان)111 ،

سعدي هوش ،فهم و زبان كمنظيري داشت و آنچه از آن بيبهره بود ،ثروت و دارايياي
بود كه دوستان و مريدان بههنگام و به اندازة ضرورت به او ميرساندند .طمعي كه در شاعران
ديگر ،به ويژه شاعران قصيدهسرا بود ،در وجود سعدي به مدد استغنا و طبع بلندش مهار شده
بود و همين قناعت و رضايت بود كه موجب ميشد سعدي در آرامش و خرسندي و به دور از
آلودگي زندگي كند:
اال گر قناعت به دست آوري

در اقليم رانت كني سروري
(همان)881 ،
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ممكن است برخي را اين تصور پديد آيد كه سعدي نيز مانند بسياري از شاعران مداح
زمان خود ،براي كسب ثروت و مقام به ستايش نكام جبار و ستمگر پرداخته است .بايد گفت
آنچه آشكارا در مدايح سعدي ديده ميشود ،پايبندي وي به موازين عقيدتي و نرمت و عزّتي
است كه او در اثر تقوا و استغنا نزد امرا و نكام به دست آورده بود .صرانت و جسارت
سعدي در موعظه و تحلير نيز نشاندهندة نرمت عظيمي است كه وي نزد ممدونان داشته
است .سعدي در سراسر آثار خود سالطين و نكام را به عدالت ،آزادگي و رعايت نقوق خلق
دعوت مي كند و بدون تملق و بيم ،آنان را از بيدادگري و آزار مردم برنلر ميدارد؛ از جمله
رسالة پنجم كه در نصيحهالملوک است.
در گلستان در باب «سيرت پادشاهان» ،سعدي ضمن آوردن نكاياتي ،فرمانروايان را به
دادگري و صالح و تقوا دعوت ميكند .باب نخست بوستان نيز «در عدل و تدبير و رأي» است
و از اينگونه معاني در آن فراوان يافت ميشود:
چون زبردستيت بخشيد آسمان

زيردستان را هميشه نيك دار
(كليات ،مواعظ)211 ،

 .1زمینة سیاسی– اجتماعی
ايران در دورة سعدي سختترين سالها را از لحاظ سياسي– اجتماعي پشت سر گلاشت .زمانة
سعدي پر از ويرانگريها ،پريشانيها ،نگرانيها ،نالة دلخراش مادران و كودكان ،كشتارهاي چندين
هزار نفري ،هتك نرمتها ،دربهدريها ،نقارتها ،نااميديها ،افسوسها و صدها جلوة نامرادي و
تيرهروزي است .سادهترين كار در برابر اين همه مصيبت ،آه و فغان و زاري است؛ كاري كه
بيشتر مورخان ما كردهاند.
پ

از فرونشستن توفان نملة مغول ،نوبت به دورة نكبت ،پستي ،تزوير و نفاق رسيد .اين

فتنه ،اخالق مردم را تباه كرد .دورة استقرار مغول ،دورة متملقان و رواج خيانت و ناجوانمردي
است .در اين دوران كمتر انسان مدبر و كارداني است كه قرباني توطئه نشده باشد .عطاملك
جويني و رشيدالدين فضلاهلل همداني ،دو مورخ بزرگ ايراني ،و نيز شم الدين محمد
جويني ،وزير هوالكوخان ،هر سه با توطئههاي هموطنان خود به قتل رسيدند.
سعدي از ده سالگي تا پايان عمر در چنين روزگاري ميزيسته است .شيراز –كه در مقايسه
با ديگر نقاط مملكت آسيب كمتري از فتنة مغول ديده– در روزگار سعدي شهري است پر از
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خانقاه ،صومعه و مسجد .مجال

وعظ و اندرز گرم است .ظاهر شهر تحت نكومت زهد

است؛ اما باطن شهر فسق و تزوير زاهدان ،صوفيان و بازاريان را نشان ميدهد .دزدي ،مستي،
عربده و عشقبازي با پسران امري رايج و طبيعي است.
مقاومت و پايداري مردم در چنين آشفتهبازاري ديگر در شكل جنبشهايي از قبيل قيام
ابومسلم ،بابك و مرداويچ بروز و ظهور نميكند ،بلكه ايستادگي و مقاومت مردم در هيئت
نهضت و مكتبي فكري به نام عرفان و تصوف نمود مييابد؛ عرفاني كه خود نوعي مقاومت در
برابر تعاليم خلفا و دستورهاي نمايندگان ملهب است.
براي سعدي كه بخش عمدهاي از زندگياش را در بيثباتي ،ناامني جاني و مالي و نبود
فرمانروايي قدرتمند و مدبر گلرانيده و شاهد پريشانروزگاري مردم و ستم نكام بوده،
نكومتي پسنديده و شايسته است كه امنيت به ارمغان آورد ،پاس رعيت بدارد و از تدبير و
شمشير برخوردار باشد .او كه بي نرمتي به اسالم را شاهد بود و لطف خداوند را در رعايت
فرمانهاي او ميدانست ،همگان را به رعايت دستورهاي ديني سفارش ميكرد و از عابدان و
زاهدان ريايي كه دين خداوند را لوک كرده بودند ،انتقاد ميكرد .اگر ميبينيم عرفان و تصوف
به صورتي عميق و فراگير در آثار سعدي ديده نميشود ،گلشته از اوضاع اجتماعي-
ايدئولوژيكي موجود ،معلول تباه تصوف در آن دوران است.
با وجود رونق ظاهري خانقاه ها و مراكز صوفيان در قرن ششم و هفتم ،انحطاط
ايدئولوژيكي تصوف از درون و كاهش نقش اجتماعي آن ،كمكم جوانب مثبت و نقطلبانهاش
را از آن ميگيرد.
نبوغ سعدي دنياي عصر خود را نميپسنديد و آرزو داشت آن را آن گونه كه بايد باشد،
بسازد .سعدي كه آشفتگي دين و دنياي مردم را ديده و سالهاي درازي از عمرش را در غربت
به تجربه و دانشاندوزي سپري كرده بود ،طبيعي است كه كمتر به خيالپردازي و طرح
آرمان شهر پردازد .از سوي ديگر به جاي آنكه مانند بسياري ديگر ،زانوي غم بغل بگيرد و
دچار يأس و افسردگي شود ،در انديشة نگهداري اين ويرانة برجاي مانده است .تأثير كالم،
چاالكي و زبانآوري او در وعظ و تكلم ميتوانست نكام و ارباب قدرت را دچار دغدغه
سازد و وسيلهاي براي ايجاد صلح و آسايش فراهم آورد .در چنين زمانهاي است كه سعدي
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منادي انساندوستي و عدالت اجتماعي ميشود و اين انساندوستي و در غم همنوع بودن را با
لحن واعظ و پيامآوري دلسوز اعالم ميكند:
يكديگرند

كه در آفرينش ز يك گوهرند

بنيآدم

چو عضوي به درد آورد روزگار

را

نماند

قرار

نامت

نهند

آدمي

تو

كز

اعضاي
محنت

ديگران

بيغمي

دگر

عضوها

نشايد

كه

(كليات ،گلستان)12 ،

صداي پرطنين او در ايامي كه شديدترين ،خونينترين و بيناصلترين جنگهاي ديني،
جهان را عرصة كشتار و ويراني كرده است ،وجدان جامعة عصر خويش را تكان ميدهد .اگر
سعدي در سالهاي پاياني عمر براي انكيانوي مغول پندنامه مينويسد و نكام مغول را با نامه و
پيام ملزم به رعايت عدل و انسان ميكند ،از آن روست كه نميتواند شهر و سرزمين خود را
عرصة درندهخوييهاي عمال نكومت ببيند و بيانساس مسئوليت در سكوت ،شاهد آن همه
ظلم و بيداد باشد.
سعدي با صرانت و جسارتي بيمانند ،خط مشي سياسي سلطان و خدمتگزاران درجة اول
نكومت را مشخص كرده است:
اگر جادهاي بايدت مستقيم
طبيعت شود مرد را بخردي
گر اين هر دو در پادشاه يافتي

ره پارسايان اميدست و بيم
به اميد نيكي و بيم بدي
در اقليم و ملكش پناه يافتي
(كليات ،بوستان)144 ،

در دوران ميانسالي هر چند مضامين غزلهاي سعدي همچنان عاشقانه است ،در قصيده
اعتراض به استبداد ظالمانة نكام را تا سرند عصيانگري ميرساند .اين ويژگي سعدي از
فضيلتهاي درخشان وي مانند فروتني ،آزادگي ،خرسندي ،وارستگي ،از خودگلشتگي
سرچشمه ميگيرد .همچنان كه خود ميگويد« :نصيحت پادشاهان كردن كسي را مسلم بود كه
بيم سر ندارد و اميد زر ».از اين رو اين چنين بيپروا و بدون دورانديشي با نكام زمانة خود
سخن ميگويد و آنان را بيم ميدهد:
دنيا نيرزد آنكه پريشان كني دلي
مرگ از تو دور نيست و گر هست فيالمثل

زنهار بد مكن كه نكردهست عاقلي...
هر روز باز ميروياش پيش منزلي
(كليات ،مواعظ)211 ،
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« آزادي در نظر سعدي اهميت بسيار دارد .اين آزادي هم عبارت است از وارستگي و
بينيازي ،نه فقط بينيازي از خلق ،بلكه نتي بينيازي از خويش .اين آزادي و بينيازي نتي
به يار و ديار و شهر و وطن هم محدود نميماند ...وقتي از چشمانداز آدميت به دنياي خويش،
دنياي فتنهجويان مغول و صليبيهاي فرنگ مينگرد ،بنيآدم را اعضاي يكديگر ميبيند و دريغ
ميخورد از اينكه مردم به بهانههاي ناروا به جان يكديگر ميافتند ...آزادي و بينيازي در نزد او
مبناي اخالقي دارد .در پرتو قناعت و رضا از خلق بينياز ميشود و به كمك ايثار و تواضع از
خويش .آن كه تواضع و ايثار ميورزد ،در بند وجود خويش نيست .چنين كسانياند كه از
هرگونه قيد ،از هرگونه نياز و از هرگونه رفتاري وارستهاند( ».زرينكوب)62 :4826 ،

تعلق نجاب است و بيناصلي

چو

پيوندها

بگسلي،

واصلي

(كليات ،بوستان)161 ،

موند چو در پاي ريزي زرش

چه شمشير هندي نهي بر سرش

اميد و هراسش نباشد ز ك

بر اين است بنياد تونيد و ب
(كليات ،گلستان)461 ،

 .1زمینة عرفانی
از مطالعة آثار سعدي چنين استنباط ميشود كه سعدي به تصوف اعتقاد داشته و مشرب عرفان
را ميپسنديده است .استاداني كه وي در عرفان نام ميبرد ،همگي از بزرگان صوفيهاند؛ نظير
شيخ شهاب الدين سهروردي ،بايزيد بسطامي ،عبدالقادر گيالني و غيره .با اين نال سعدي را
نمي توان به كلي صوفي كامل و مقيد دانست .وي تعاليم عرفاني را اغلب براي تعديل اخالق
اجتماعي به كار ميبرد .در نقيقت تالش سعدي بر آن است كه فضايل عرفان و تصوف را
متناسب با مقتضيات زندگي بشر قرار دهد و بين اين تعاليم با عوامل تربيتي و اخالقي ارتباط
ايجاد كند .عرفان سعدي معتدلترين و بيرياترين نمونة عرفان است و از شطحيات و
دعويهاي گزاف –كه در كالم اهل سكر است– جز به ندرت در آثار او ديده نميشود.

همان طور كه پيشتر گفته شد ،سهروردي با فكر باز و نالت مجلوبيتي كه داشت در روح
سعدي نفوذي عميق كرد و ما ميتوانيم انساس عرفانياي كه در برخي قسمتهاي بوستان،
بهويژه در تعدادي از غزليات ديده ميشود ،به تأثير تربيت سهروردي نسبت دهيم .عوامل و
انگيزههاي عرفاني يأس و اميد را در آثار سعدي ،در سه بخش ميتوان بررسي كرد:
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 .1-3امید به رحمت خداوند
بوستان با ستايش خداوند بخشندة دستگير آغاز ميشود؛ كريمي كه خطابخش و پوزشپلير
است .در مقدمة گلستان نيز سخن از خداوندي است كه در برابر ناله و تضرع بندهاي گنهكار
به فرشتگان خود ميگويد« :يا مالئكتي! قد استحييت من عبدي .لي

له غيري ،فقد غفرت له».

خداوند بزرگواري كه جرم ميبيند و نان برقرار ميدارد.
از نگاه سعدي نه آن مست گنهكار و نه آن بتپرست ،هيچ ك

از رنمت خدا به دور

نيست« .خداي سعدي ،دوستي است مهربان و صميمي و غمخوار ،تكيهگاه بندگان و بسيار
دوستداشتني» (سعدي :4821 ،مقدمه)؛ خداوندي كه كريم است و رنيم است و غفور است و
ودود.

نرفتم به محرومي از هيچ كوي

چرا از در نق شوم زردروي؟

هم اينجا كنم دست خواهش دراز

كه دانم نگردم تهيدست باز
(كليات ،بوستان)131 ،

عرفان سعدي ،عرفان زندگي است .وي نتي تونيد و خداشناسي را از برگ برگ درختها
و شكوفهها استخراج ميكند و توانايي و زيبايي خداوند را در تمامي پديدهها و آفريدههاي او
ميبيند و ميستايد:
همه عالم جمال طلعت اوست

تا كه را چشم اين نظر باشد
(كليات ،غزل 468 ،ط)

 .1-1اندیشة معاد
از مسائل بنيادي نزد بيشتر شعرا و نويسندگان كالسيك ،توجه به معاد و زندگي پ

از مرگ

است .پررنگ بودن اين انديشه از عواملي است كه سبب شده يأس فلسفي و بنيادين ،از آن
دست كه نزد شاعران و نويسندگان معاصر ديده ميشود ،در آثار شعرا و نويسندگان كالسيك
كمتر به چشم آيد .آن دسته از شعرايي كه انديشة معاد نزد آنان چندان عميق و ريشهدار نيست،
هنگامي كه به جريان اجتماع معترض ميشوند ،چون امكان و توانايي تغيير در اين اوضاع را
آن چنان كه ميخواهند نميبينند ،همه چيز را در اين دنيا خاتمهيافته تلقي ميكنند و همين امر
موجب سرخوردگي و يأس آنان ميشود.
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كه بي ما بگردد بسي روزگار

غم از گردش روزگاران مدار

(كليات ،بوستان)111 ،

در آثار سعدي انديشة معاد و زندگي پ

از مرگ به گونههايي متفاوت جلوه ميكند و در

تمامي اين موارد ،اعتقاد به تداوم زندگي و معاد ،رونية اميدواري و تالش را در شاعر تقويت
ميكند .وي با اعتقاد و ايماني پايدار به معاد ،پيوسته مؤمنان را بيم ميدهد كه از هول روز
رستاخيز بينديشند و در راه تزكيه و تقوا گام بردارند .از آنجا كه خوشي و آسايش اين دنيا
پيوسته همراه با رنج و محنت ،و نيات آن را ممات در پي است ،تفاخر و مالاندوزي و دل
بستن به اين دنياي سپنجي از انسان خردمند به دور است .مسلماً آن كه اين دنيا را گلرگاهي
براي رسيدن به جهان باقي و مكاني براي آزموده شدن و رسيدن به كمال ميبيند ،دل به آن
نميبندد و غم و شادي زودگلر آن ،او را فريفته و غافل نميسازد.
سراي آخرت آباد كن به نسن عمل

كه اعتماد بقا را نشايد اين بنيان
(كليات ،مواعظ)283 ،

به يقين در اشعار و نكايات ديني و عرفاني و در مواعظ و مجال  ،سخن گفتن از معاد و
دنياي پ

از مرگ امري كامالً طبيعي و چارهناپلير است؛ اما شايد شاعري را نتوان يافت كه

مانند سعدي در اشعار عاشقانة خود از دنياي پ

از مرگ سخن بگويد و ميان عشق و

مفاهيمي مانند مرگ ،قيامت ،محشر ،بهشت ،دوزخ و غيره ارتباط برقرار كند .اين امر را
ميتوان نتيجة نفوذ عميق تعاليم ديني در روح سعدي و پررنگ بودن انديشة معاد در ذهن او
دانست تا بدانجا كه اين انديشه بر تمامي تفكرات و انساسات وي ،از جمله عشق پرشور او
تأثير گلاشته است؛ از سوي ديگر بيانگر عشقي عميق و ريشهدار در وجود سعدي است كه
مرگ و نابودي جسم نيز نميتواند خللي در آن وارد كند:
در آن نف

كه بميرم در آرزوي تو باشم
بدان اميد دهم جان كه خاک كوي تو باشم

به وقت صبح قيامت كه سر ز خاک برآرم
به گفتوگوي تو خيزم به جستوجوي تو باشم
(كليات ،غزل 168 ،ط)
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برخالف خيام ،وقتشناسي يا غنيمت شمردن زمان در انديشة سعدي بر مبناي فرار از
دغدغة آخرت يا مرگ نيست .سعدي عموماً مغتنم شمردن فرصت و استفادة مفيد از لحظه
لحظة عمر را مسئلهاي ديني ميداند كه در آيات و روايات و تعاليم ديني و اخالقي ما بسيار بر
آن تأكيد شده است .از پيامدهاي انديشة معاد ،باارزش دانستن فرصت عمر و توجه به استفادة
مثبت و مفيد از آن است .چنين نگاهي به انسان تحرک و پويايي ميبخشد و او را از افسردگي
و ركود باز ميدارد.
سعدي –آن چنان كه از آثار او بر ميآيد– در نالتي بين خوف و رجا به سر ميبرد .آنگاه
كه به گناهان و قصور خود و از دست رفتن فرصتها مينگرد ،بيمناک ،و چون به فرصتي كه
اكنون در اختيار دارد و به رنمت و بخشايش الهي و آية شريفة «التقنطوا من رنمه اهلل»
مينگرد ،اميدوار مي شود .البته سعدي به اين نكته ايمان دارد كه دوري از گناه ،توبه و هر عمل
نيكي تا همراه با توفيق و عنايت خداوند نباشد ،به نتيجه نميرسد.
مواردي كه سعدي به مغتنم شمردن فرصتها براي عيش و نشاط توصيه ميكند ،در برابر
ابيات بيشماري كه به استفادة معنوي از لحظات و آنات زندگي سفارش ميكند ،اندک است:
برو شادي كن اي يار دل افروز

غم فردا نشايد خورد امروز
(كليات ،گلستان)411 ،

جوانا ره طاعت امروز گير

كه فردا جواني نيايد ز پير
(همان)836 ،

 .9زمینة فلسفی
اگر فلسفه را به معناي نوعي شناخت هستي بدانيم ،سعدي به جريان هستي و خلقت با توجه
به ساختارهاي فكري– اعتقادياش بينشي كامالً خوشبينانه و اميدوارانه دارد .به ندرت در
برخي اشعار سعدي ،رنگ و بويي از غم و افسردگي به چشم ميخورد .منشأ اين غم اغلب
طول كشيدن جدايي ،بيوفايي يار ،انساس ناتواني در برابر قضا و قدر و نسرت گلشته و
ايام جواني است .اين اندوه در بسياري موارد همراه با اميد به بهبود اوضاع و در برخي موارد
نيز با نوعي يأس و مالل همراه است كه البته نااميدياي مقطعي و زودگلر است و نميتوان آن
را يأس فلسفي ناميد.
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همانطور كه پيشتر گفته شد سعدي به سبب نوع تربيت و عرفان خاصش ،كمتر از
پيامدهاي منفي تفكر اشعري تأثير ميپليرد و اين تفكر در او به ندرت موجب يأس و نااميدي
ميشود؛ اما گاه در برابر ناماليمات زندگي ،هنگامي كه نهايت تالش خود را به كار ميبندد و
به مراد نميرسد ،سرخورده و اندوهگين ،كار خود را به سرنوشت و تقدير واگلار ميكند:
ب

كه كوشيدي...

قضا به نالة مظلوم و البة محروم

دگر نميشود اي نف

به مقتضاي زمان اقتصار كن سعدي

كه آنچه غايت جهد تو بود كوشيدي
(كليات ،غزل 114 ،ب)

عشق ،به خصوص نوع عرفاني آن ،به انسان سرزندگي ،نشاط و اميد ميبخشد و او را از
تمامي غمها رها ميكند .در برابر عشق بسياري از تلخيها و سختيها سهل و ناچيز جلوه ميكند.
عاشق آنچنان در عشق و معشوق غرق است كه دوستي و دشمني ديگران براي او تفاوتي
ندارد و جز رضايت معشوق ،به چيز ديگري نميانديشد.
ویژگیهای تصاویر و تعابیر یأس و امید در آثار سعدی
سرودن شعرِ تصويري بسيار سادهتر از شعر بياني است .در اشعار تصويري با كنار هم قرار
دادن چند تصوير شعر آفريده ميشود .در اين گونه اشعار ،اگر شاعر تخيل قوي و رنگيني
داشته باشد ،مي تواند شعرهاي كم و بيش موفقي بسرايد؛ اما در شعر غيرتصويري چنين نيست.
بدون استفاده از تشبيه و مجاز و استعاره ،شعر آفريدن كار سادهاي نيست و توانايي ويژهاي
ميطلبد كه فقط در وجود شاعران برجسته ميتوان يافت.
در شعر غيرتصويري جاي خالي آرايههاي ادبي را كالم و انديشه پر ميكند .شاعري
مي تواند چنين اشعاري بگويد كه تسلط كامل بر زبان داشته باشد تا بتواند انديشة خود را
شاعرانه بيان كند .در ادب فارسي از اين گونه اشعار كه فاقد تشبيه ،مجاز ،استعاره و غيره
است ،اما در نهايت زيبا و استوار ،بسيار ديده ميشود و سعدي استاد اين هنر است .راز
سهلممتنع بودن شعر سعدي نيز در همين نكته است .ابيات زير نمونهاي از اين اشعار است:
من بيمايه كه باشم كه خريدار تو باشم

نيف باشد كه تو يار من و من يار تو باشم
(كليات ،غزل 161 ،ط)

هر شب انديشة ديگر كنم و رأي دگر

كه من از دست تو فردا بروم جاي دگر
(همان 864 ،ب)
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وگرنه روي زيبا در جهان هست

مرا خود با تو چيزي در ميان هست

(همان 463 ،ب)

عدو را به كوچك نبايد شمرد

كه كوه كالن ديدم از سنگ خرد

نبيني كه چون با هم آيند مور

ز

شور

نه موري كه مويي كزان كمترست

چو پر شد ز زنجير محكمترست

شيران

برآرند

جنگي

(كليات ،بوستان)112 ،

زماني نيز سعدي از تصوير نكايتي براي تجسم انديشهاي بهره ميگيرد .نتي گاه نادثهاي
پيشپاافتاده يا خاطرة سادة دوران جواني ،به بيان انديشهاي عارفانه منجر ميشود؛ نظير
خاطرهاي كه سعدي در باب نهم بوستان آورده است كه در دوران كودكي روزي همراه پدر به
بازار ميرود و ناگهان فردي با دادن خرمايي به سعدي انگشتر او را ميربايد .سعدي از اين
خاطرة ساده چنين نتيجه ميگيرد:
چو نشناسد انگشتري طفل خرد

به شيريني از وي توانند برد

تو هم قيمت عمر نشناختي

كه در عيش شيرين برانداختي
(همان)131 ،

گاه نيز رشتهاي از تصاوير متناقض و متضاد را در كنار يكديگر ميآورد كه بارزترين نمونة
آن «جدال سعدي با مدعي» در باب هفتم گلستان است.
به ندرت در نكايات سعدي با شخصيتبخشي به نيوانات و اشياء تصويرسازي ميشود.
نمونة آن ،نكايت «زاغ و طوطي» در باب پنجم گلستان و نكايت «شمع و پروانه» در باب
سوم بوستان است.
در شعر سعدي به تصاويري كه برخاسته از نگاه اميدوارانة او به خداوند ،زندگي ،عشق،
موجودات و عالم پ

از مرگ است ،فراوان بر ميخوريم .اين تصاوير در بعد اجتماعي ،اغلب

به صورتي غيرمستقيم و در مفاهيمي نظير سازگاري ،سهلگيري ،محبت و شفقت به تمامي
موجودات ،خوشبيني در نق ديگران ،برآوردن اميد آنها و غيره ديده ميشود.
تصاوير سعدي از طبيعت –كه اغلب در غزليات او ديده ميشود– بهاري ،نشاطانگيز و
بيانگر خرمي و سرسبزي طبيعت است .سعدي از طبيعت به عنوان وسيلهاي براي بيان عشق،
گلر عمر ،خداشناسي ،اندرز ،مدح و غيره بهره ميگيرد .توصيفات او از طبيعت بيشتر شامل
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وصف فصل بهار و طراوت و خرمي آن است و هيچ توصيف قابلتوجهي از پاييز و زمستان
ندارد .همين امر ،رونية اميدوار و ديد مثبت او را به زندگي نشان ميدهد.
سعدي در عشقورزي نيز خالف بسياري از شاعران پ

از خود ،رونيهاي اميدوار ،همراه

با آرامش و خرسندي دارد .از ديدگاه او ،عشق نه فقط شيريني و للت زندگي ،بلكه فصل ميان
آدمي و ديگر موجودات است و براي بهتر زيستن و گريز از مرگ ناصل از تشنگي در جريان
خشك و بيروح زندگي ،بايد به عشق پناه برد .تصاوير سعدي از عشق آسماني و زميني و راز
و نياز او با معبود و معشوق در بسياري موارد از محدودة كلي و سخنان معمول شعرا خارج
شده ،جنبة شخصي و واقعنمايي مييابد .در اين گونه ابيات است كه ظرافت و مهارت سعدي
در مضمونآفريني ،نگاه زيبا و لطيف او به عشق ،تواضع و متوقّع نبودن او در برابر معشوق
جلوه ميكند.

4

از ديدگاه سعدي ،عشق خالصانه و بيچشمداشت ،آدمي را از غمهاي هر دو جهان آزاد ،و
تعلقات را در نظرش بيارزش ميكند .هيچ چيز مانند عشق آن مقدار عظمت ندارد كه جانشين
ديگر دغدغههاي آدمي شود.
سعدي اشعار تصويري و زيبايي نيز در باب وصال دارد كه بيانگر رونية شاد و اميدواري
است كه نزد شاعران پيش از مغول بسيار ديده ميشود و پ

از آن به تدريج رنگ ميبازد .با

اين نال در دنياي فكر سعدي ،واالترين مقام در عشق ورزيدن آن است كه عاشق وصل را
نخواهد .به اعتقاد وي «كمال دوستي باشد مراد از دوست نگرفتن» و اين شايد بدان سبب است
كه عاشق ميخواهد ثابت كند كه للت ناصل از وصل ،هيچگونه تأثيري در كيفيت رابطة
عاشقانه نداشته و در عشق او به جنبة روناني آن ،جسم كمترين درجه و مرتبه را داراست.
همانطور كه پيشتر گفته شد در شعر سعدي يأس فلسفي و عميق ديده نميشود .در آثار
وي مواردي كه بيانگر ديد منفي او به گروه ،فرقه يا نتي نوع خاصي از نيوانات باشد ،اندک
است؛ مواردي نظير آنچه در مورد اقليتهاي ملهبي مانند اسماعيليه و غيره ميبينيم .در اغلب
موارد نيز اين ديد ناشي از پرورش يافتن در محيطي اشعري است و با توجه به ديد بسته و
محدود غالب در آن زمان و محيط متعصب و قشرينگر جامعه ،غريب و دور از انتظار نيست.
اعتقاد سعدي به قضا و قدر و سرنوشت و نااميدي او از تأثير تربيت در ذات بد نيز از
پيامدهاي همين نگرش است كه در آثار وي فراوان ديده ميشود .گاه نيز در شعر سعدي به
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مواردي برمي خوريم كه قطع اميد از دنيا و تشويق به ترک تعلقات دنيوي را سفارش ميكند.
در اين موارد سعدي با گوشزد كردن گلرا بودن عمر و ناپايداري دنيا و خوشيهاي آن ،انسان را
به مغتنم شمردن فرصت و استفادة مثبت از لحظات عمر دعوت ميكند.
بررسی هماهنگی یا عدم هماهنگی موسیقی شعر سعدی با موضوعات یأس و امید
جدا از بوستان و ديگر اشعار سعدي كه به ناگزير در آنها از وزن استفاده شده است ،استفادة
وسيع و بسيار موفق از سجع در گلستان ،نشاندهندة توجه و عالقة سعدي به موسيقي كالم
است .براي آهنگين كردن كالم خود در شعر و نثر ،شيوههاي متفاوت را آنچنان طبيعي به كار
ميبرد كه سجع ،وزن ،تقارن و ديگر آرايهها در اثر او تصنعي جلوه نميكند و بر معناي كالم
تحميل نميشود .اينكه فارسيزبانان از ديرباز ،نكايات سعدي را به رانتي به خاطر ميسپردند
و بسياري از ابيات و جمالت او نكم مثل سائر را پيدا كرده است ،عالوه بر ايجاز ،فصانت و
رواني به دليل آهنگين بودن آنهاست.
 .3موسیقی بیرونی (وزنو
بوستان از نيث وزن و قالب ،يادآور شاهنامه و اسكندرنامة نظامي ،و از نيث محتوا ،تداعيگر
مخزناالسرار است .سعدي در بوستان با آوردن بيتي لطيف و عميق از فردوسي ،از او با نرمت
ياد ميكند 1.اشاره هايي نيز كه در غزلياتش به ماجراي خسرو و شيرين و فرهاد دارد،
نشاندهندة توجه او به نظامي و خسرو و شيرين اوست .هر چند بايد گفت كه بحر متقارب كه
همان بحر شاهنامه و اسكندرنامة نظامي است ،از مدتها پيش از سعدي ،وزن مناسبي براي بيان
نكايات رزمي و نكات اخالقي بود ،سعدي با انتخاب اين قالب و وزن پ

از بزرگاني چون

فردوسي و نظامي ،قدرت طبع و تسلط خود را بر كالم نشان داده است.
بوستان هر چند مجموعهاي تعليمي و اخالقي است ،مانند بسياري از مجموعههاي تربيتي
ماللانگيز و ناخوشايند نيست و نتي در آن از تنبيه و مالمتي كه در نديقه و مخزناالسرار
ديده ميشود ،اثري نيست .در بوستان به ندرت ردّپاي تفكر متعصبانه و خشك اشعري را
ميبينيم .رضا ،خوشبيني ،عشق به خداوند و پديدههاي او ،اميدواري ،نشاط و مغتنم شمردن
فرصت –كه همگي برخاسته از عرفان زالل و معتدل سعدي است– در سراسر بوستان موج
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ميزند .در واقع فردوسي كوشيده است از راه سرودن نماسة ملي ،دنياي آرماني خود را به
تصوير بكشد و سعدي نيز با سرودن مثنوي اخالقي و عرفاني خود ،اين هدف را دنبال كرده
است .اغلب وزنهاي به كار رفته در غزليات سعدي ،از اوزان گوشنواز و خوشآهنگي است كه
در شعر استادان غزل بسيار مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما با همة زاللي و زيبايي ،تكرار در
آنها كمتر ديده ميشود .شاهكارهاي نافظ و سعدي اغلب در اين اوزان جويباري و ماليم
است.
از يكصد غزل اول ديوان سعدي ،هجده غزل در وزن «مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن»،
هفده غزل در وزن «مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن» ،دوازده غزل در وزن «فاعالتن (فعالتن)
فعالتن فعالتن فعلن» و يازده غزل در وزن «مفعول مفاعلن فعولن» است؛ يعني از صد غزل 13
درصد به اوزان جويباري اختصاص دارد؛ اوزاني كه خصلت تكرارپليري در آنها زياد نيست و
در بعضي از آنها تكرار تقريباً وجود ندارد (شفيعي كدكني.)836 :4826 ،

نوع اوزان جويباري ،مجالي براي استفاده از قافيههاي مياني و تقسيم شعر به مقطعهاي
خاص نميدهد .از اين رو در شعر سعدي اوزان تند و پرتحرک كه متناسب با مجال

رقص و

سماع است و در غزليات مولوي بسيار ميبينيم ،كمتر ديده ميشود .اين امر ميتواند ناشي از
عقلگرا بودن سعدي و واقعبيني او در زندگي و عشق ورزيدن باشد .در شعر وي تكرار كلمه و
عبارت كه نشان از شور و نركت دارد ،كمتر به چشم ميخورد.
هماهنگي اوزان با تجارب روني و محتواي غزل در اشعار سعدي ،مانند ديگر شاعران
بزرگ فارسي ،قابل توجه است؛ به عنوان نمونه غزل زير –كه مضمون آن وصال يار است– در
وزن «مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن» سروده شده است:
چشم كه بر تو ميكنم چشم نسود ميكنم

شكر خدا كه باز شد ديدة بخت روشنم

هرگزم اين گمان نبد با تو كه دوستي كنم

باورم اين نميشود با تو نشسته كاين منم
(كليات ،غزل 146 ،ط)

در غزل زير ،انتخاب كلمات و وزن شعر (مفاعلن فعالتن) ،در عين لطيف و روان بودن ،به
گونهاي است كه آهنگ شعر متناسب با محتوا ،سنگين و بادرنگ پيش ميرود و خستگي و
اندوه شاعر را ميرساند .رديف «كشم» همراه تكرار مصوت بلند «آ» در بيت اول ،غم و
نسرت و آه را تداعي ميكند:
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غم زمانه خورم يا فراق يار كشم

به طاقتي كه ندارم كدام بار كشم

نه قوتي كه توانم كناره جستن ازو

نه قدرتي كه به شوخي در كنار كشم

نه دست صبر كه در آستين عقل برم

نه پاي عقل كه در دامن قرار كشم

در مقابل اين غزل ،غزل «اي نف

خرم باد صبا» در وزن «مفتعلن مفتعلن فاعلن» سروده

شده است .اين وزن با مضمون نشاط و اميدواري –كه در سراسر غزل موج ميزند– تناسب
دارد .استفاده از كلمات صبا ،مرنبا ،صبح ،سليمان ،سبا ،رضا ،صلح ،رجا ،دوست ،نسيم،
وصال ،سحر و غيره ،اميد و رضايت شاعر را ميرساند.
در نهايت بايد گفت كه تسلط سعدي بر كلمات و مهارت او در انتخاب واژگان آن چنان
است كه كاربرد بجا و هنرمندانة كلمات ،فضاي متناسب با محتوا را ايجاد ميكند و انتخاب
وزن در درجة بعد قرار ميگيرد؛ به عنوان نمونه در چهار غزلي كه مطلع آنها ميآيد ،غزل اول
و دوم در بحر هزج و غزل سوم و چهارم در بحر هزج اخرب مقبوض است .تفاوت مضمون
و محتوا در ابيات هموزن آشكار است.
فراز سرو سيمينش گلي بر بار ميبينم

منم يا رب! درين دولت كه روي يار ميبينم

(همان 111 ،ق)

دلي بيغم كجا جويم كه در عالم نميبينم

دلم تا عشقباز آمد درو جز غم نميبينم

(همان 111 ،ق)

گر غصة روزگار گويم

ب

قصة

بيشمار

گويم
(همان 111 ،خ)

بوي گل و بانگ مرغ برخاست

هنگام نشاط و روز صحراست
(همان 11 ،ط)

 .1موسیقی میانی
در زبان فارسي ،قالب غزل در مقايسه با قصيده واژگان محدودتر ،نرمتر و ماليمتري دارد.
سعدي در انتخاب و نشاندن اين الفاظ بيشترين سهم را داشته است .سعدي در شعر و نثر
خود ،لغات و عبارات عربي فراوان به كار ميبرد؛ اما اين استفاده آن چنان ماهرانه و هنرمندانه
است كه به زيبايي در غزل مينشيند و به لطافت و رواني آن لطمه نميزند.
همه عمر در فراقت بگلشت و سهل باشد

اگر انتمال دارد به قيامت اتصالي
(همان 168 ،ط)
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قدرت القايي ،شيوايي و رواني كالم سعدي به ندي است كه نه فقط لغات و تركيبات،
بلكه جمالت عربي نيز در شعر او طبيعي جلوه ميكنند:
سل المصانع ركباً تهيم في الفلوات

تو قدر آب چه داني كه در كنار فراتي
(همان 114 ،م)

نمونة نسن انتخاب واژگان در شعر سعدي ،شروع باب سوم بوستان است:

خوشا

وقت

شوريدگان

غمش

اگر زخم بينند و گر مرهمش
(كليات ،بوستان)123 ،

اين بيت از لحاظ واجآرايي و انتخاب كلمات با عنوان و محتواي باب كه «در عشق و
مستي و شور» است ،هماهنگي دارد .در ابيات زير نيز واجآرايي نرف «ش» در بيت اول و دوم
و نرف «ر» در بيت سوم با محتواي ابيات تناسب دارد .هر چند در بيت سوم بين وزن و
مضمون تناسب چنداني ديده نميشود:
يك امشبي كه در آغوش شاهد شكرم

گرم چو عود بر آتش نهند غم نخورم
(كليات ،غزل 831 ،خ)

شب است و شاهد و شمع و شراب و شيريني

غنيمت است چنين شب كه دوستان بيني
(همان 111 ،ط)

بگلار تا بگريم چون ابر در بهاران

كز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران
(همان 116 ،ط خ)

سعدي براي تكميل سخن خود از تمثيل بسيار بهره ميگيرد .اين تمثيالت گاه به صورت
جمله ديده مي شود .در ابيات زير از تمثيل براي نشان دادن ناپايداري للات دنيا و دعوت به
ترک تعلقات دنيوي استفاده شده است:
منه دل بر سراي عمر سعدي
دريغا عيش اگر مرگش نبودي

كه بر گنبد نخواهد ماند اين گوز
دريغ آهو اگر بگلاشتي يوز
(همان ،غزل 848 ،ق)

در بوستان ،سعدي اغلب براي تفهيم و تأثيرگلاري بيشتر كالم خود از نكايات تمثيلي
بهره ميگيرد .استفاده از اين نكايات در ادبيات عرفاني و تعليمي ما سنتي رايج و داراي
سابقهاي طوالني است .پيش از سعدي ،سنايي ،عطار و نظامي نيز از اين شيوه بهره جستهاند.
در نكايتي از بوستان آمده است:
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يكي در بيابان سگي تشنه يافت
به خدمت ميان بست و بازو گشاد
خبر داد پيغمبر از نال مرد

برون از رمق در نياتش نيافت
سگ ناتوان را دمي آب داد
كه داور گناهان او عفو كرد
ج

و نتيجه ميگيرد:

كسي با سگي نيكويي گم نكرد

كجا گم شود خير با نيكمرد
(كليات ،بوستان)111 ،

در بيتي ديگر ،سعدي نضور دوست را خالصة تمامي آرزوها ،اميدها و خوشيها ميداند
كه با وجود او ،عاشق از هر چيز ديگر در دنيا بينياز است:
خوشتر بود عروس نكوروي بيجهاز
ور دوست دست ميدهد هيچگو مباش
(كليات ،غزل 841 ،ط)

سعدي عالوه بر آرايههاي لفظي و معنوي ،از بازي با كلمات نيز به زيبايي بهره ميگيرد ،آن
چنانكه به سادگي ،رواني و معناي كالم و به روند طبيعي آن ،كمترين خللي وارد نميكند .اين
هنر سعدي تا بدان جاست كه شايد كمتر شاعري را بتوان در اين زمينه همپاية او شمرد.
از خاک بيشتر نه كه از خاک كمتريم
گفتي ز خاک بيشترند اهل عشق من
دشمن شوند و سر برود هم بر آن سريم
ما را سري است با تو كه گر خلق روزگار
در نلقهايم با تو و چون نلقه بر دريم
ما با توايم و با تو نهايم اينت بلعجب
(همان 182 ،ط)

اين ابيات عالوه بر آنكه تسلط سعدي بر كالم و هنر او را در استفاده از كلمات نشان
ميدهد ،بيانگر وفاداري ،خلوص و تواضع بيمانند او در برابر معشوق است.
در شعر سعدي استفادة مكرر از كلماتي نظير شكر ،شيرين ،صبح ،صبا ،آيينه ،بوستان ،سرو،
دوست ،چمن و غيره را ميبينيم؛ كلماتي كه از لحاظ ساختار و نروف و معنا نوعي نشاط
همراه با آرامش و رضايت در عشق را ميرسانند؛ آرامشي به دور از طربانگيزي و سرخوشي
همراه با سماع و شور و نركتي كه در شعر مولوي بسيار ديده ميشود.
 .1موسیقی کناری (قافیه و ردی و
در غزل شاعران بزرگ فارسيزبان ،رديف نقش بسزايي در موسيقي و وندت بخشيدن به كالم
ايجاد ميكند .در شعر فارسي غزل موفّقي كه رديف نداشته باشد ،به ندرت ديده ميشود.
غزليات عرشي نافظ 8و غزلهاي زيبايي مانند «بيهمگان به سر شود بيتو به سر نميشود» و

اميد و يأس در نظر سعدي 193 /

«رو سر بنه به بالين تنها مرا رها كن» از موالنا ،همگي رديف دارند .كاربرد وسيع و هنرمندانه از
رديف ،نشانة تكامل شعر شاعر است .از دويست غزل آغازين سعدي 413 ،غزل رديف دارد و
از اين ميان  441رديف به فعل اختصاص دارد .در طيبات كه تقريباً  131غزل است ،فقط نود
غزل بيرديف ديده مي شود .اين امر همچنين نشانة سالمت نحو كالم در شعر سعدي است؛
چرا كه گلشته از نسن انتخاب كلمات ،مهمترين عامل در رواني كالم ،قرار گرفتن اجزاي
سخن به همان ترتيبي است كه معناي كالم اقتضا ميكند .رعايت اين امر در شعر ،مستلزم
تسلط كامل شاعر بر وزن ،قافيه و رديف است.
شعر سعدي از ديرباز نمونة عالي اين هنر بوده است تا بدان جا كه در رعايت اين ترتيب
اغلب به فصيحترين نمونههاي نثر نزديك ميشود .گاه انتخاب رديف مناسب در القاي مفهوم
شعر ،نقش مؤثري دارد .در غزل زير ،رديف فعل ماضي نوعي نسرت و غم را تداعي ميكند:
بازت ندانم از سر پيمان ما كه برد

باز از نگين عهد تو نقش وفا كه برد...

بگريست چشم ابر بر انوال زار من

جز آه من به گوش وي اين ماجرا كه برد...

1

(همان 421 ،خ)

عالوه بر استفادة بجا از رديف ،واجآرايي نرف «ر» در مصراع «بگريست چشم ابر بر
انوال زار من» به تناسب لفظ با معنا كمك كرده است .نوع وزن و همچنين استفادة مكرر از
تركيبات اضافي و وصفي و گاه تتابع اضافات موجب شده ،آهنگ شعر كند و سنگين پيش رود
كه متناسب با محتواي شعر است.

1

اين غزل را ميتوان با غزل بعدي –كه در كليات آمده– مقايسه كرد .در سراسر غزل دوم،
بيتي كه در آن نشانهاي از غم و مالل باشد ،ديده نميشود .رديف «ميبرد» ،وزن شعر و تركيب
كلمات ،شور و نشاط و سرخوشي شاعر را از عشق ميرساند.
آن كيست كاندر رفتنش صبر از دل ما ميبرد
ترک از خراسان آمدست از پارس يغما ميبرد
شيراز مشكين ميكند چون ناف آهوي ختن
گر باد نوروز از سرش بويي به صحرا ميبرد
(همان 421 ،ط)
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كلمة «دوست» در دوازده غزل سعدي در جايگاه رديف به كار رفته است ،در نالي كه در
ديوان نافظ در سه غزل و در سراسر غزليّات موالنا فقط در يك غزل رديف «دوست» ديده
ميشود .اين امر نشاندهندة نگاه خاص سعدي به معشوق و عشق ماليم اوست .سعدي اغلب
از معشوق با واژة دوست ياد ميكند ،در مقابلِ نافظ كه بيشتر از واژة يار بهره ميگيرد و اين
بيانكنندة نگاه واقعگرايانه و معتدل سعدي در عشق است كه موجب ميشود كمتر دچار
نااميدي و سرخوردگيهايي شود كه در نتيجة ناكامي در عشقهاي آتشين و انساسي پديد
ميآيد.
نتیجه
سعدي نابغهاي است كه نمود نبوغ او همواره در نگاه نخست در قدرت شگفتانگيز ادبي او
جلوه ميكند .نبوغ وي ،جلوهگاههاي ديگري نيز دارد؛ از جمله ،هنر شاد زيستن و ديگران را
به شادي فرا خواندن است ،آن هم در تاريكترين دوران تاريخ سياسي ،اجتماعي و اقتصادي
ايران كه آشوب مغول ،كشمكشهاي فرقههاي ملهبي و نژادي و ظلم و ستم نكام و واليان ،از
هر روزن و برزن ،دود آه و فرياد و ناله برآورده بود.
علت و منشأ اين نوع نگرش به جهان هستي و زندگي را –آنگونه كه از آثار خود شيخ بر
ميآيد– بايد در جهانبيني قرآني و تربيت دينمدارانه و خردمندانة خانوادگي او دانست؛ چرا
كه فقط با پشتوانة نسبي آسماني و در ساية تربيتي عالمانه و صحيح است كه ميتوان مُبلّغ
عمليِ سازگاري و گلشت ،واقعبيني و واقعگرايي ،اعتدال عقل و عشق ،خوشبيني به هستي،
مدارا در انديشه ،اميد به رنمت خداوند ،مردمگرايي و پرهيز از انزواطلبي و معادانديشي بود و
ثبات و پايداري و اميدواري را سرلونة زندگي خود قرار داد ،تا آنجا كه نتي تعلق به
انديشههاي جبرگرايانة اشعري نيز مانع از اصالت بخشيدن به تالشي كه سعدي آن را الزمة
سعادت و نيكسرانجامي ميداند ،نميشود .گرچه گاهي نيز ابياتي از او ميبينيم كه در آن از
غم و غصه دم ميزند ،هيچ كدام بيانگر يأس و نااميدي فلسفي يا اجتماعياي كه به
سرخوردگي و ماللزدگي بينجامد ،نيست و فقط شكايتي از فراق و درماندگي ذاتي بشر است.
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اميدگرايي و يأسستيزي سعدي ،عالوه بر مضامين و پند و اندرزهاي وي ،در ريتم و
تصاوير شعري او نيز محسوس و آشكار است؛ چرا كه بيشتر اشعار وي با اوزاني كند و خيزابي
سروده شده كه طبعاً القاي تحرک و شور و نشاط ميكند.
پینوشتها
.4

بكش

تا

عيبگيرانم

نگويند

نميآيد ملخ در چشم شاهين
(كليات ،غزل 121 ،ط)

از خاک بيشتر نه از خاک كمتريم

گفتني ز خاک بيشترند اهل عشق من

(كليات ،غزل 182 ،ط)

 .1چه خوش گفت فردوسي پاكزاد

كه رنمت بر آن تربت پاک باد

ميازار موري كه دانهكش است

كه جان دارد و جان شيرين خوش است
(كليات ،بوستان)111 ،

« .8سالها دل طلب جامجم از ما ميكرد»« ،در ازل پرتو نسنت ز تجلي دم زد»« ،دوش وقت سحر از
غصه نجاتم دادند» و «دوش ديدم كه مالئك در ميخانه زدند».
 .1د ر غزل نافظ استفاده از رديف ماضي براي بيان غم و نسرت آشكارتر است .براي نمونه ميتوان
به غزلهاي «ياد باد آنكه سر كوي توام منزل بود»« ،ياري اندر ك

نميبينم ياران را چه شد» و بسياري

موارد ديگر اشاره كرد.
 .1نظير بيت:

مگر نسيم سحر بوي زلف يار من است

كه رانت دل رنجور بيقرار من است
(كليات ،غزل 38 ،ب)
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مقایسة لیلی و مجنون بدرالدین هاللی با چند مثنوی همنام
دکتر عبدالقیوم قویم



مقدمه
بدارالدين هاللي در تاريخ ادبيات فارسي ،بهويژه در قرن دهم خورشيدي ،يكي از شاعران
برجستة غزلسراست .مورخان و تلكرهنويسان گلشته در كتب خود ،دربارة زندگي و آثار او
مطالب بسياري ذكر كردهاند؛ برخي از آن منابع از اين قرار است :بدايعالوقايع از زينالدين
محمود واصفي ،نبيب السير از خواندمير ،تحفة سامي از سام ميرزا صفوي ،هفت اقليم از امين
انمد رازي ،مجال النفاي

از اميرعليشيرنوايي ،بابرنامه از بابر ميرزا ،انسنالتواريخ از نسن

روملو ،ملكراالنباب از خواجه نسن نثاري ،خزانة عامره از غالم علي آزاد ،شمع انجمن از
محمد صديقخان ،آتشكده از لطف علي بيگ آذر ،مجمعالفضال از مال باقي ،مجمعالفصحاء از
رضا قليخان هدايت ،رياضالشعرا از والة داغستاني ،تحفهالسرور از درويشعلي چنگي ،نشتر
عشق از نسين قليخان عظيمآبادي و امثال اينها.
در دوران معاصر نيز پژوهشگران متعددي ،دربارة زندگي و آثار او تحقيقات سودمندي
انجام دادهاند؛ از قبيل سعيد نفيسي ،ذبيحاهلل صفا ،كوهي كرماني ،عباس اقبال ،كمالالدين عيني
و ديگران.

 استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كابل
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زادگاه هاللي را استرآباد خراسان نوشتهاند .سال تولدش به طور دقيق معلوم نشده است .او
دورة آغازين دانشآموزي را در مولدش سپري كرد .سپ

براي تحصيل بيشتر به هرات آمده،

در محضر دانشمندان و ادباي معروف به تلمل پرداخت .هاللي در هرات با جامي ،عليشيرنوايي
و موالنا نسين واعظ كاشفي-كه هر كدام از آنها چون ستون استوار علم و معرفت بودند-
آشنايي پيدا كرد و اين رويداد در او تأثير فراواني به جا گلاشت (سام ميرزا صفوي.)11 :4812 ،

هاللي در برههاي از زندگي خويش در هرات ،شاهد برخوردهاي خونين ميان شيبانيان و
صفويان بود و ميديد و ميشنيد كه چسان در نتيجة اين وضع ،بعضي از رجال علم و ادب
جان ميباختند؛ نتي خود هاللي هم در اثر بخل و نسد تني چند از نزديكان عبيداهلل خان
شيباني و نيز به سبب شيعه بودنش به دستور او به قتل رسيد.

نادثة قتل مظلومانة هاللي را بسياري از تلكرهنويسان از جمله :امين انمد رازي ،سام
ميرزاي صفوي ،غالم علي آزاد ،نسين قليخان عظيمآبادي ،خواجه نسن نثاري و عبداهلل كابلي
در تلكرهالتواريخ تأييد كرده و آن را به سال  681دانستهاند .فقط آذر در آتشكده اين واقعه را
در سال  616دانسته است (آذر بيگدلي.)11-11 :4122 ،
همان طوري كه گفتيم هاللي در قرن دهم خورشيدي يكي از شاعران برجستة غزلسرا بود.
از او عالوه بر ديوان غزليات ،سه مثنوي برجاي مانده است كه به نامهاي «شاه و درويش» يا
«شاه و گدا»« ،صفاتالعاشقين» و «ليلي و مجنون» معروفاند.
ليلي و مجنون سومين مثنوي بدرالدين هاللي است .تا جايي كه از تحقيقات پژوهشگران
برميآيد ،نسخههاي اين مثنوي كمتر در دسترس بوده است .سعيد نفيسي در مقدمهاي كه بر
ديوان هاللي 4نوشته است ،تصريح كرده كه نسخة ليلي و مجنون در دسترس او قرار نگرفته و
به همين سبب شامل ديوان هاللي نشده است .توضيح سعيد نفيسي چنين است« :به هنگام تهية
متن اين كتاب ،ليلي و مجنون را در هيچ جا از ايران نيافتم و تنها نسخهاي از آن در لندن است.
تا پايان كار ،آن نسخه فراهم نشد ،اميد است كه به دست آيد و در چاپ ديگر اين كتاب بر
متن افزوده شود( ».هاللي)11 :4182 ،

شايد مشتاقان اشعار هاللي فرصت آشنايي با ليلي و مجنون او را در نتيجة كارهاي
انجامشده بعد از سال 4613م .يافته باشند؛ بدين معنا كه كمالالدين عيني آثار منتخب هاللي را
در سال 4613م .به چاپ رساند؛ در مجموعة آن آثار  121بيت از مثنوي ليلي و مجنون جا داده
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شد و بدين ترتيب اين مثنوي براي نخستين بار در اختيار خوانندگان قرار گرفت (هاللي،
.)4613

مثنوي ليلي و مجنون هاللي در سال  613ها  .سروده شد .مضمون آن ،داستان عشق اين
دو دلداده است كه قبل از هاللي شاعران ديگري چون نظامي گنجوي ،اميرخسرو دهلوي،
عبدالرنمن جامي و اميرعليشيرنوايي آن را به سلك نظم كشيده بودند كه نحوة بيان هر كدام از
آنها ويژگي خود را دارد.
مثنوي ليلي و مجنون هاللي را از نظر ساختار و محتواي مطالب ميتوان به سه بخش
تقسيم كرد :آغاز يا افتتاح ،اصل متن و پايان كه در مجموع  4216بيت را شامل ميشود.
از نمد و نعت ،فرزندش را به فراگرفتن علم و پيشه تشويق ميكند و

شاعر در آغاز ،پ
خطاب به او ميگويد:

اي دُر شرف ز بحر كونين
فرزند عزيز قرهالعين
خود همچو صدف به هوش باشي
من دُر باشم و تو گوش باشي
بشنو سخن مرا كه پند است
پند پدر است ،سودمند است
سرماية عمر ب
درياب كه اين نف

عزيز است
عزيز است

اين عمر عزيز را مكن خوار
چون جان خودش عزيز ميدار
عمري كه بها بود گرانش
با هر بد و نيك مگلرانش
در كارگه چنين دلافروز
كاري كن و پيشهاي بياموز
بايد كه در طلب درآيي
از رهگلر ادب درآيي
در علم به نيت عمل كوش
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تا زهر تو زين عمل شود نوش
علمي كه در آن عمل نباشد
جز عربده و جدل نباشد
علمت به عمل چو يار گردد
قدر تو يكي هزار گردد...

البته شيوة هاللي در سرايش اين مثنوي با شاعراني كه داستان ليلي و مجنون را به سلك
نظم كشيدهاند ،گاهي شباهتها و تفاوتهايي دارد؛ مثالً جامي مثنوي ليلي و مجنون خويش را
همانند هاللي با نمد و نعت آغاز ميكند ،سپ

موضوعي را به ميان ميكشد كه با داستان

ارتباط پيدا ميكند و آن موضوع عشق است ،به همين سبب در زير عنوان «در معناي عشق
صادقان و صدق عاشقان» ميگويد:
چون صبح ازل ز عشق دم زد
عشق آتش شوق در قلم زد
از لوح عدم قلم سرافراشت
صد نقش بديع بيكران كاشت
بيعشق نشان ز نيك و بد نيست
چيزي كه ز عشق نيست خود نيست (هفت اورنگ)212 ،

جامي بعد از آن در سبب نظم مثنوي و باعث ترتيب اين خطاب سخن ميراند ،سپ
مطلبي را در عنوان «در ذكر بعضي بيرونرفتگان از دايرة ماه و سال »...بيان ميكند و به دنبال
آن به نظم كردن آغاز داستان عشق ليلي و مجنون ميپردازد .او همانند هاللي ابياتي را به
نصيحت فرزند خويش اختصاص داده و او را به كسب پيشه و علوم تشويق نموده است .در
ترتيب و تنظيم موضوعات ،مثنوي هاللي و جامي بيتفاوت نيست؛ هاللي ابيات نصيحت
فرزندش را در اوايل مثنوي ليلي و مجنون و جامي همين موضوع را در اواخر مثنوي خويش
آورده است .نحوة اين نصيحت و ندود آن نيز با هم فرق ميكند؛ با آنكه هر دو شاعر فرزندان
خود را به كسب علم فرا ميخوانند ،جامي فرزند را از آموزش فلسفه باز ميدارد و به او
ميگويد:
چون فلسفيان دين برانداز
از فلسفه كار دين مكن ساز (همان)662 ،
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اميرخسرو دهلوي نيز مثنوي خويش را با نمد و نعت آغاز ميكند و پ

از بيان چند

موضوع به ذكر اين عنوان ميپردازد« :راه نمودن فرزند قرهالعين عينالدين خضر را كه از
ظلمات دنيايي سوي روشنايي گرايد( » ...دهلوي.)412 :4811 ،

هاللي در نصيحت فرزند از سال وي چيزي نميگويد؛ اما اميرخسرو ،فرزند را چهارده
ماهه و نظامي گنجوي چهارده ساله ميخواند .اميرخسرو ميگويد:
اي چارده ماهه زركاني
هم خضر و هم آب زندگاني
اكنون كه نداري از خرد ساز
ميپروردت زمانه در ناز
اميد كه چون شوي خردمند
خالي نكني درونه زين پند
از چارده بگلرد چو سالت
گردد مه چارده جمالت
بر نكتة عقل دست سايي
بر گنج هنر گره گشايي
در چپ زدن خرد شوي راست
داني چپ خود ز جانب راست
دانسته شوي به كارداني
بر سر صحيفة معاني
خواهي كه دلت نماند از نور
اندرز مرا ز دل مكن دور
پيوند هنر طلب چو مردان
وز بيهنران عنان بگردان
خضر از پي آن نهادمت نام
كت عمر ابد بود سرانجام
ليكن نبود نيات جاويد
تا سرنكشي به ماه و خورشيد...
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آن نيست نشان علم واال
كز خلق بري به نيله كاال
علم آن باشد كه ره كند پاک
ني زرق مزوّران چاالک
بينايي عقل پيش ميدار
بينا شو و پاس خويش ميدار( ...همان)416 ،

اميرخسرو بعد از نصيحت فرزند ،ضمن بيان «نكايت شباني كه از غايت همت ،تيغ را آينة
وجاهت و قلم را عمدة دولت خود ساخت» ،مطالبي را به نظم ميكشد كه گويا مدخلي است
براي ورود به آغاز داستان ليلي و مجنون و به دنبال آن شرح فراز و فرود عشق اين دو دلداده.
نظامي گنجوي نيز داستان را با نمد و نعت شروع ميكند ،دربارة معراج پيغمبر اكرم
 صلي اهلل عليه و سلم -سخن ميگويد ،سبب نظم مثنوي را بيان ميكند ،در مدح شروانشاهصحبت مي كند ،موضوع سپردن فرزند خويش به فرزند شروانشاه و چند مطلب ديگر را در
مثنوي ميگنجاند ،سپ

به نصيحت فرزندش ميپردازد:

اي چارده ساله قرهالعين
بالغ نظر علوم كونين
آن روز كه هفت ساله بودي
چون گل به چمن نواله بودي
واكنون كه به چارده رسيدي
چون سرو بر اوج سر كشيدي
غافل منشين نه وقت بازي است
وقت هنر است و سرفرازي است
دانش طلب و بزرگي آموز
تا به نگرند روزت از روز...
و آن شغل طلب ز روي نالت
كز كرده نباشدت خجالت
گر دل دهي اي پسر بدين پند
از پند پدر شوي برومند
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گرچه سر سروريت بينم
آيين سخنوريت بينم
در شعر مپيچ و در فن او
چون اكلب اوست انسن او( ...خمسة نظامي)111 ،

هاللي پ

از بيان مقدمات ،داستان عشق ليلي و مجنون را ميآغازد .ضمن توضيح

رويدادها ،قلم هاللي به سوي ويژگيهايي كه آنها را در مثنويهاي همنام اسالف او نمييابيم ،در
پويش ميافتد .وي نه فقط قهرمانان اصلي  ،بلكه ساير اشخاص داستان را با علمكرد و تيپهاي
خاص تصوير ميكند ،به نحوي كه شرح رفتار و كردار هر يك از آنها در مثنويهاي پيشينيان به
گونهاي جداگانه نمودار شده است .ويژگي عمدة مثنوي او اين است كه تقليد محض از
مثنويهاي همنام پيشين نيست .او در نظم اين داستان به نوآوريهايي نائل شده است؛ اين
نوآوريها بيشتر در تبيين كنشهاي بعضي از قهرمانان غيرمحوري مشاهده ميشود و نيز پارهاي از
خصوصيتهاي قهرمانان اصلي داستان را به شيوة جداگانه دربردارد؛ مثالً ليلي در برابر ممانعتهاي
خانوادگي و قيود اجتماعي ميايستد و برخالف خواست پدر در مورد ازدواج با ابنسالم
عك العمل منفي نشان ميدهد و نتي آماده ميشود در صورت ضرورت ،با مجنون از خانه و
محلة خويش فرار كند.
در داستان ليلي و مجنون هاللي ،نوفل در جنگي ،ليلي را اسير ميكند و ميخواهد او را به
مجنون تسليم بدارد؛ اما مجنون برخالف رضايت پدر و قبيلة ليلي قصد ازدواج با او را ندارد.
در نتيجه پدر و مادر ليلي به اين ازدواج تن در ميدهند؛ اما در شب عروسي ،وقتي اين دو
دلداده خويشتن را در كنار هم ميبينند ،خالف توقع ،هر دو جان به جانآفرين تسليم ميكنند و
به اصطالح شاديمرگ ميشوند .چنين انجام دراماتيك در داستان نظامي ،اميرخسرو و جامي
وجود ندارد و ابتكار هاللي است .در واقع هاللي در موضوع داستان ليلي و مجنون تغييراتي
آورده و در آن ،مطالب تازهاي را جاي داده است .اين نوآوريها بيشتر در رفتار و كردار قهرمانان
اصلي داستان ،يعني ليلي و مجنون مشاهده ميشود.
از جملة تفاوتهايي كه ميان مثنوي هاللي و مثنويهاي همنام وجود دارد ،چگونگي مرگ
مجنون است .در داستان ليلي و مجنون جامي ،مجنون در فراق ليلي بدرود زندگي ميگويد و
بعد از وفات ،اعرابياي او را به خاک ميسپارد .وقتي اين خبر به ليلي ميرسد ،او نيرو و
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توانش را از دست ميدهد و از فرط اندوه و ماتم ،جان ميسپارد و طبق وصيتي كه قبالً كرده
بود ،در پاي مزار مجنون به خاک سپرده ميشود (جامي.)664 :4814 ،
در مثنوي ليلي و مجنون نظامي مسئلة مرگ مجنون به گونة ديگري آمده است؛ بدين معنا
كه در اين مثنوي ،ليلي قبل از مجنون فوت ميكند و مجنون در مرگ او ناله و فرياد سر
ميدهد و از نهايت اندوه بر روضة ليلي بدرود زندگي ميگويد (نظامي .)168 :4814 ،اما
چگونگي مرگ هر دو دلداده در مثنوي ليلي و مجنون هاللي چنين است كه آنها در شب
عروسي همين كه به ديدار هم ميرسند ،از شادي فوت ميكنند و هر دو در يك قبر دفن
ميشوند:
آن هر دو يگانه را چو بردند
در خاک به يك لحد سپردند
خفتند دو تن به خاک مدفن
مانند دو جان درون يك تن
يك قبر و دو يار نغز در وي
بادام يكي ،دو مغز در وي

هاللي در پايان مثنوي ليلي و مجنون بر شاعران طماع و ستايشگر ميتازد و مينماياند كه
از وصف دروغين خوشش نميآيد:
نيف است كه نامههاي نامي
گردد ز طمع خطي غالمي
افسوس كه فاضالن عالم
بر سفله نهند نام خاتم
صد نيف كه شاعران فاضل
عالمه كنند وصف جاهل
بيزارم از اين دروغ گفتن
وين گوهر بيفروغ سفتن...

هاللي در مثنوي خويش از نظامي ،اميرخسرو و جامي به نيكي ياد ميكند و هر يك را «به
يگانگي ،فسانه» ميخواند و در وصف آنان چنين داد سخن ميدهد:
ارباب سخن كه پيش بودند
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آفتاب زمان خويش بودند
بودند سه گانة زمانه
هر يك به يگانگي فسانه
آن گنج گهر ز كان گنجه
شمشير زبان و شير پنجه
يعني شه ملك نيكنامي
شاهنشه عارفان نظامي
گفت آن سخني كه گفتني بود
سفت آن گهري كه سفتني بود...
وان خسرو كشور معاني
گنجينة پنج گنج ثاني
او خسرو و من غالم اويم
خسرو گفتم دگر چه گويم
طوطي شكرزبان دهلي است
شيريني نطق آن چيست
وان ساقي جام عشق جامي
هم خسرو عهد هم نظامي
اين يك دو سه تن مقدماناند
در ملك سخن مسلّماناند
من كه نيم از شمار ايشان
كارم نرسد به كار ايشان
ايشان بحرند و من سرابم
ايشان گنجاند و من خرابم
دارم دو سه گوهر پريشان
آن نيز ز بحر و كان ايشان

هر چند هاللي در مقايسة كار خود با نظامي ،اميرخسرو و جامي ،اين بزرگان را قدر بسيار
مينهد ،شايسته است بگوييم كه او نيز در سرودن مثنوي ،چه ليلي و مجنون و چه دو مثنوي
ديگرش ،توانايي دارد .هر چند در برابر آن سه بحر مواج شعر ،خويشتن را سرابي ميپندارد و
دو سه گوهر شعر خود را ،از بحر و كان آن بزرگان و اربابان سخن ميداند ،هاللي را بايد
صانب مقامي رفيع در عرصة شعر فارسي دانست.
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در كنار ويژگيهايي كه هر كدام از اين بزرگان در سرودن مثنويهاي خويش دارند ،يكي هم
كاربرد زبان ،استفاده از آرايهها ،تصويرها و اسلوب بيان است .واضح است كه نظامي در
تصويرسازي و وصف مظاهر مختلف در خمسهاش ،به ويژه در مثنوي خسرو و شيرين از
توانمندي زيادي برخوردار است و اميرخسرو و جامي نيز در اين خصوص دستاوردهاي
خاص خود را دارند .هاللي نيز از نظر بهكارگيري زبان و كاربرد واژهها در محورهاي همنشيني
و جانشيني ،استفاده از صنايع بديعي و آرايشهاي متنوع ،توانايي خوبي دارد .در نقيقت اسلوب
آفرينشِ معانيِ هاللي از سادگي و رواني مايه ميگيرد و هر چند از بعضي جهات نميتواند با
اسالف خويش در سرودن مثنويهاي عاشقانه همسري كند ،نوآوريهايش مبيّن استعداد وي در
قصهپردازي است .هاللي ارزشهاي فرهنگي خراسان را در طرح منطقي و متناسب داستاني-كه
زنجيري محكم از نوادک دراماتيك در متن آن قرار دارد -از ياد نميبرد و خود را در
بزرگداشت آن متعهد ميپندارد .او در زمان نياتش به مخالفت و مبارزه با ستيز و خصومت
ميپرداخت؛ اما متأسفانه تبر همين خصومت ،درخت زندگي او را بريد و به او فرصت نداد تا
با آفرينش اشعار بيشتر رونقافزاي ادبيات در قلمرو زبان فارسي دري باشد.
پینوشت
 .4ديوان هاللي مشتمل بر غزليات 1616 ،بيت ،شماري از رباعيات ،قصيده ،مخم

و مثنويهاي شاه و

درويش  4811بيت و صفاتالعاشقين  4122بيت است.
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صدای سخن عشق در شعر فارسی


دکتر عبدالرضا مدرسزاده

مقدمه
از زيباترين بخشهاي ادبيات فارسي ،ادبيات غنايي و انساسي اسات كاه باه سابب ساازگاري
تصوير مندرج در آن ،باورها ،رفتارها و خااطراتي كاه انساانها از شايوههااي بياان انسااس و
عواطف خود دارند ،دلپلير است و از سخنهايي كه هميشه ميتوان آن را گفت و شنيد-بيآنكه
مالل و زوالي در آن راه يابد -همين شنيدن سخن عشق است.
شاعران هنرمند و تصويرگري كه توانسته اناد باه مادد ذوق و طباع روان و هنار شااعري
خويش به ترسيم كردن اصول و آداب عشقبازي يا عشاقورزي بپردازناد ،لحظاات ديادار باا
معشوق و وصال كوتاه و گلراي او را به زيبايي تصاوير كاردهاناد؛ باه گوناهاي كاه در ماوارد
بسياري زيباترين بخش منظومة عاشقانه (خسرو و شيرين ،ليلي و مجنون و مانناد آن) و نتاي
ديوان شعر ،بخش گفتوگوي عاشق و معشوق با يكديگر است ،در نالي كاه ايان بخاش باه
قياس ساير اجزاي داستان شايد كوتاهترين به شمار آيد .رويكرد شاعر به اين دسته از مضاامين،
گاه موجبات اعتبار و ماندگاري او را در دورهاي خاص فاراهم ماينماوده اسات 4.در نقيقات

 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واند كاشان
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زيبايي وصال و ارزشمندي لحظات كوتاه و زودگلر آن به دليل درازي شب هجران و ديرگالر
بودن لحظههاي فراق و جدايي براي عاشق ،شاعر يا خوانندة شعر است .در مقولة عشاقورزي
و عشقبازي فرق اصلي و اساسي ،در ميزان نضور يا غيبت معشوق است؛ يعني باا توجاه باه
نوع ارتباط عاشق و معشوق با يكديگر ميتوان تعبير عشقورزي يا عشقبازي را باه كاار بارد.
داستان دوستي سلطان محمود غزنوي با غالم محبوبش اياز را -كه موجد سلسله عشقبازيهااي
همجن گرايانه در ادب فارسي است -نميتوانيم ماجراهايي سرشار از سوز و گاداز و عارض
نيازهاي خالصانة عاشق در پيشگاه محبوب قلماداد كنايم .چناين روابطاي دساتكام در دورة
اسالمي با سنتشكني و نضور اقوام ترک و غيرايراني رخ داده اسات (هرچناد باه مادد ناوع
ارتباط و نيازي كه محمود به اياز دارد ،در ادب عرفاني و در آثاري چون منطقالطيار و مثناوي،
ساختار عرفاني خاصي به اين ارتباط دادهاند كه البته نقد و توجياه آن مجاال ديگاري را طلاب
ميكند).

1

اما عشقورزي آن است كه معشوق در دسترس نيسات ،تان باه وصاال نمايدهاد ،عمار
عشقورزي را با وصال خود كوتاه نميكند و عاشق را بر سبيل آزمون و امتحان مايآزماياد تاا
عشقورزي به شكل «فنّ شريف» درآيد؛ عاشق چناان در كاوران ساختيها قارار مايگيارد كاه
ميترسد اين هنر موجب نرمان او شود:
عشق ميورزم و اميد كه اين فنّ شريف

چون هنرهاي دگر موجب نرمان نشاود
(ديوان نافظ)112 1 ،

8

چنين است كه در مرام عشقورزيهاي نقيقي و شايسته ،قرار نيست عاشاق و معشاوق باه
يكديگر برسند و با وصال ،عشق را با دستهاي خويش دفن كنند و پ

از عادي شدن همه چيز

و قرار گرفتن «زندگي مشترک» در مسير گلر زمان ،همچون گلشته در تاب و تااب عاشاقي و
هجران بسوزند و بسازند ،بلكه در چنين عشقهايي ،عاشق به مدد ارتبااط و اتصاال باه پيشاگاه
معشوق و با عبور از پلي كه عشق ميان مجاز تا نقيقت بسته است ،به سير و سلوک ميپردازد.
او به سبب غرق بودن در اوصاف و ناالت معشوق باه چياز ديگاري از تعيناات دنياايي فكار
نميكند و چون سراسر عرصة دل را در اختيار خيال دوست قرار داده اسات ،چياز ديگاري در
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ضمير او نميگنجد و از اين جهت است كه عشق ميتواند سازنده و دلنواز باشد و انسان را در
مسير كمال و تعالي قرار دهد.
چنين معشوقي كه ميتوان با او عشقورزي كرد ،دل را به يمن عشق او گداخت و جاان را
با اشك انتظار مقدم او صفا داد ،البته دستنيافتني و ديرياب است .عاشق كه ديگر به هيچ چياز
فكر نميكند و «در قمار عشق» «دين و دل را به يك ديدن باخته است» 1منتظر لحظاهاي اسات
كه در كوي و برزن ،دشت و صحرا ،بازار و ميدان شهر ،دوسات را ياك لحظاه ببيناد و قاوت
روناني و نظ بصر به دست آورد و بر «ورق صورت او قلام صانع خادا»  1را بنگارد .شاايد
مشكلترين كار براي عاشقان نقيقي و صانبنظر ديروز كه نگاهشاان در «ابال و خاوبروياان
چين و چگل» 1محققانه و از سر عبرت و عشقورزي بود ،يافتن زماني مناساب باراي خلاوت
كردن با دوست بود و شايد پ

از ماههاا انتظاار ،فرصاتشاماري ،شابزنادهداري و ساتاره

شمردن ،اين فرصت به دست ميآمد و معشوق ناگهان خود را بر عاشق جلوهگر ميساخت:
ندانم اين شب قدر است يا ساتارة ساحري؟

تااويي مقاباال ماان يااا خيااال در نظاارم؟
(كليات سعدي)118 ،

البته گاهي هم چنان ميشد كه «هنوز ساية ليلاي پيادا نگشاته باود كاه مجناون را مجناوز
دربايست گفتن( ».تجليل ،و ديگران )461 ،باري اين ديدار و مالقات كوتاه به هر روي در كاوي
و برزن يا نتي بر لب بام خانه روي ميداد؛ اما عاشق كه به گمان خود ميپنداشت ،كاار تماام
است و «معشوقه به سامان شد تا باد چنين بادا» ،تازه با مشكل بزرگتاري مواجاه مايشاد كاه
اصالً در خيال او نميگنجيد.
معشوق باز براي اينكه ميان عشقورزي و عشقبازي فرق نهاده باشاد و مطمائن شاود كاه
عاشق از دوستي با او كدام نيت در سر دارد؛ زيرا:
هر كسي را نتوان گفت كه صانبنظر است

عشق بازي دگر و نف پرستي دگر اسات
(كليات سعدي)181 ،

از آزمون و امتحان ،عاشق را نشانهاي مايداد و دل او را باه جاايي جاز خاودش منحارف
ميكرد تا به سادگي نيت عاشق خود را آشكار كند« .گويند كه مردي بار زناي عارفاه رسايد و
جمال آن زن در دل آن مرد اثر كرد :مرد گفت :كلي به كلك مشاغول ،اي زن مان خويشاتن از
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دست بدادم در هواي تو .زن گفت :چرا نه در خواهرم نگاري كاه از مان باجماالتار اسات و
نيكوتر .گفت :كجاست آن خواهر تو تا ببينم؟ زن گفت برو اي بطال كه عاشقي نه كار توسات.
اگر دعوي دوستي مات درست بودي ،تو را پرواي ديگري نبودي(.».ميبدي)112 4 :4814 ،

چنين است هدف همة ابتالها و آزمايشهايي كه از جانب نضرت نق براي انبياا و اولياا و
ساير بندگان پيش ميآيد تا اراده ،اشتياق و استقامت آنان در بندگي آزماوده شاود و ايانگوناه
است كه پيران و مرشدان نقيقي ،روز و لحظة نخست شرفيابي مريد ،او را بر سابيل آزماون و
بر اساس نال و وضع و رونية او سنجيدهاند كه آيا او فرمانپلير و مطياع اسات؟ آياا ناضار
است به انترام ارادتي كه به اين پير بزرگ (معشوق آسماني) دارد نتي سجاده به ماي رنگاين
كند يا نه؟!

2

در اين ميان عاشق نقيقي كه از چنين آزموني سربلند بيرون ميآيد ،فرصات درک نضاور
معشوق و ماندن پيش او را پيدا ميكند؛ اما همچنان گمان ميكند كه كار ديگر تمام است و باه
نهايت آرزوي خود كه ديدار روي معشوق است ،خواهد رسيد :همه هست آرزويم كه ببيانم از
تو رويي.
معشوق كه دارندة كماالت و فضايل است و در همة اوصااف و جواناب رفتااري ،فراتار و
كاملتر از عاشق ،همچنان براي از دست نرفتن جاذبهها و لطايف عشق ،تادبير ديگاري دارد و
نقاب از روي خويش كنار نميزند .مگر نه اين اسات كاه طلعات زيبااي معشاوق و رخساار
برافروخته و رنگارنگ او كه گلنار و ياسمن و عقيق و نرگ  ،كمان و خنجر ،عنبر و مشاك در
خود دارد 3،چيزي نيست كه بتوان به آساني به آن دست يافت و عاشق را بر سر پايبندي به آنها
فرا خواند؟
سنت ناكم بر نظام رفتاري و خانوادگي ايراني ،زن را درون نقاب ،مايپسانديده اسات و
عاشق يا نتي داماد فرصت و اجازة آن را نداشته كه تا آخرين مرنلة عشاق و انتخااب ،چهارة
معشوق را ببيند .عاشق پ

از طي فراز و نشيبها و تحمال ساختيها ،سارگردانيها و گرفتاريهاا،

اينك به پيشگاه معشوق راه يافته؛ اما با مشكل بزرگتري روبهروست:
يا رب به كه شايد گفت اين نكته كه در عالم

رخساره به ك

ننمود آن شاهد هر جايي
(ديوان نافظ)168 1 ،
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البته لطيفهاي نهاني در اين كار نهفته اسات؛ عاشاق را باه دنباال خاود كشاانيدن از ساوي
معشوق نه فقط به قصد آزار و اذيت كردن او ،كه به نيت آزمودن ميزان پايبندي و سرسختي او
در عشق است؛ البته به مدد اين سوز و گداز و انتظار كشيدن ،درون عاشق نيز صافتر و پاکتر
خواهد شد؛ ضمن آنكه به اعتبار«االنسان نريصٌ علي ما منع منه» ،روي نشان نادادن معشاوق،
آتش عشق و اشتياق را در درون عاشق برافروختهتر ميساخته است .يادگار اين شايوه در ادب
فارسي ،وعدههاي امروز و فردا دادن معشوق به عاشق است:
در شب تاريك برداري نقاب از روي خاويش

مااارد نابيناااا ببيناااد بااااز ياباااد راه را

طاقاات پنجاااه روزم نيساات تااا بياانم تااو را

دلبااارا شاااها از ايان پنجاااه بفكاان آه را

پنج و پنجاهم نبايد هم كناون خاواهم تاو را

اعجمي ام ماينادانم مان بان و بنگااه را
(اسرارالتونيد)881 ،

در چنين بنبست و تنگنايي كه براي عاشق غيرمنتظره و نابيوسيده است ،البته تنهاا روزناة
اميد و ثمرة دوستي و در خلوت نشستن ،شنيدن صدايي از معشوق است:
از صااداي سااخن عشااق ندياادم خااوشتاار

يادگاااري كااه در اياان گنبااد دوار بمانااد
(ديوان نافظ)423 3 ،

«يكي در كار سرپوشيدهاي بود و ميخواست تا با وي سخن گوياد ،نمايگفات و امتنااعي
مي نمود و آن كار افتاده سخت درمانده و گرفتاار وي باود و در آرزوي ساخن گفاتن باا وي.
دانست كه ايشان را به جواهر ميلي باشد رفت و هر چه داشت به يك دانه جوهر پرقيمت بداد
و بياورد و برابر وي سنگي بر آن نهاده تا بشكند .آن معشوقه طاقت نداشت كه بر شكساتن آن
صبر كند .گفت :اي بيچاره چه ميكني؟ گفت :به آن ميكنم تا تو ميگويي چه ميكني!
اناااادر دل ماااان قاااارار و آرام نمانااااد

دشاانام فرساات اگاارت پيغااام نمانااد»
(ميبدي)23 4 :4814 ،

مخمور آن دو چشمم آياا كجاسات جاامي

بيمار آن دو لعلم آخار كام از جاوابي

6

(ديوان نافظ)181 1 ،

يكي از بهترين نمونههاي اين شيوة خاص عشقورزي ،يعني عاشقِ صداي معشوق شدن را
بشار بن برد تخارستاني ،شاعر ايرانينژاد عربزبان ،در ديوان خود دارد .وي كه نابيناي مادرزاد
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بود ،در مجلسي براي گروهي شعر ميخواند .ناگاه زن جواني از ميان جمع از او خواسات كاه
شعرش را تكرار كند .بشار كه تحت تأثير صداي زن قرار گرفته بود ،شيفتگي و عالقة خاود را
به صانب صدا نشان داد و گفت:
يا قوم اُذناي لابعض الحاي عاشاقه

و االذن تعشق قبل العاين انياناا

قالوا :بمن التري تهوي به فقلت لم

االذن كالعين توفي القلب ما كانا

«اي قوم گوشم عاشق بعضي از اهل اين قبيله شده است .گوش گاهي پيش از چشم عاشق
ميشود .گفتند :آيا به كسي كه نديدهاي عاشق ميشوي؟ به ايشان گفتم گوش هام مثال چشام
هر چه هست به دل ميرساند( ».اصفهاني841 4 :4813 ،؛ نجمرازي)41 :4828 ،

درست است كه شاعر نابينا بوده و چنين طرني افكنده است ،شگرف اينجاست كه باه هار
نال در ميان عاشق و معشوق نجاب در مياان باوده اسات و صاداي معشاوق تاأثير خاود را
گلاشته است 46.همچنان كه معشوق يا محبوب از آن سوي نقاب هم در مواجهه باا عاشاق كاه
سر سخن را با او باز كرده ،چنين انساسي دارد« :ساكت به او نگاه كردم ،از پشت پيچه چطاور
فهميد جوان هستم! شايد از لحن صدايم بود ( ».جوادي)11 :4822 ،

در نظام سنتي خانواده در ايران قديم ،به ويژه از دورة اسالمي به بعد پوشايدن سار و روي
زنان به اعتبار نرمت شرعي هميشه رعايات مايشاده و در كتابهااي آداب و ترتياب ،كااربرد
پوشاک و تاريخ و فرهنگ پوشاک ،نقاب ،رويبند و سربند در ايران بخش عمدهاي را به خاود
اختصاص داده است 44.بيگانگان و سفرنامهنويساني كه جامعة ايراني را از نزديك ديادهاناد ،از
ابن بطوطه تا شاردن ،همگي اين شكل از پوشاک و كاربرد آن را توصيف و ترسايم كاردهاناد.
اصالً از نشانههاي مشخص و اصالت زن ،يكي هم پردهنشيني و مستوري باوده اسات و نتاي
تعبير «عورت» براي آنان به اعتبار نيازمند بودنشان به ستر و پوشش است؛ مانند آنجا كاه عماة
سلطان مسعود غزنوي -نرة ختلي -در نامهاي به او تأكيد مايكناد «ماا خازائن و عاورات باه
صحرا افتادهايم (آشكار شدهايم)» (بيهقاي)1 :4824 ،؛ از اين جملة كوتاه درمييابيم كه زنان نرم
چون خزائن و جواهرات در زمرة پنهانكردنيها بودهاند.
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به دليل وجود موانع و مشكالت بر سر رسيدن عاشق و معشوق به هام ،ديادار در كاوي و
برزن و دشت و صحرا ميسر نميشد ،پ

معشوق از سر نااز و اطاوار عاشاقگاداز خاود (باه

بهانهاي) به لب بام ميآمد و خود را نشان ميداد:
ماه نتابد به روز چيست كه در خانه تافت؟

سرو نرويد به بام كيست كه بر بام رفت؟
(كليات سعدي)181 ،

باااالي بااام دوساات چااو نتااوان نهاااد پاااي

هم چاره آنكه سر بنهي زيار باام دوسات
(همان)113 ،

گاهي هم عاشق خود را به بام خانة معشوق ميرساند:
مهروي منا دوش به بامت بودم

گفتي دزد است دزد نباو مان باودم
(اسرارالتونيد)411 ،

صفت «خانگي» هم كه در شعر فارسي براي معشوق به كار رفتاه ،ياادآور هماين در خاناه
ماندن معشوق و از در بيرون نيامادن و عاشاق را در انتظاار گلاشاتن اسات .نقااب ناگشاودن
معشوق ،در نقيقت مرز ميان آري يا نه در پليرش عاشق هم به شمار ميرفت ،به ويژه در امار
ازدواج ،مرد روي زن را تا لحظات منتهي به جاري شدن خطبة عقد هم نميدياد و آنگااه كاه
ميديد ،ميبايست «روينما» ميداد و در نقيقت بله گفاتن عاروس باا كناار زدن نقااب تاوأم
ميشد:
ياد تو ميرفت و ما عاشق و بيدل بديم

پرده برانداختي كار به اتماام رفات
(كليات سعدي)111 ،

عااروس كنااه جمااالش نقاااب نگشااايد

مگر به نجلة علم خداي بايهمتاا
(ديوان فياض الهيجي)

41

كم كم با روي كار آمدن سلجوقيها -كه تركاني بدوي و بيفرهنگ بودند و به هيچ چياز ،از
جمله ستر و پوشش زن و در نرم نگاه داشتن او توجهي نداشتند -زناان در عرصاة اجتمااع و
سياست آشكار شدند و از همين دوره است كه براي نخستين باار شااعران ايراناي در ساتايش
خواهر يا عمه يا همسر ممدوح نيز شعر سرودند48.در بحث توجه به زنان سر و روي پوشايده،
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بيشتر عدم دستيابي مطرح است و اينكه به كمك خيال و تصور و گمان ،به اين باور ميرسيدند
كه آنچه زير نقاب و پوشش است لعبتي پريپيكر است؛ زيرا «در نجاب بودن زن و پردهنشين
بودن او بر خيالانگيزي موضوع افزوده است .مرد البته به زن (به شكل همسر يا كنيز) دسترسي
داشت ،نال آنكه عاشق ،طالب آن چيازي اسات كاه دور از دساترس باشاد( ».شميساا:4822 ،
)4628 1

گاهي هم پيش ميآمد كه آنچه زير چاادر پنهاان اسات ،فقاط در قامات و ظااهر بيروناي
شوقبرانگيز و وسوسهگر باشد و زير چادر آن چيزي كه عاشق انتظار دارد ،نباشد:
ب

قامات نيكاو كاه باه چاادر باشاد

كه نكو بنگرياش مادر مادر باشد!

سخن گفتن با معشوق به سبب آنكه او نيز به سخن آيد و عاشق از راه گوش و شنيدن ،باه
تنها چيزي كه از سانت او به جاي جمال و عيان و غمزه و ناز صادر ميشود ،دست پيدا كناد،
البته در متون عرفاني و ادبي ما بيسابقه نيست .نمونهها نشان ميدهاد كاه ژرفااي جاان و دل
عاشق سراسر آمادة شنيدن صداي معشوق بوده است؛ زيرا در نال ناضر در چنين رخ ننمودن
و دمساز نشدن ،شنيدن صداي او البته غنيمت است و به اعتبار اينكه هرچه از درگاه دوسات و
از لبهاي او صادر شود ،نكم مطلق ،فيض كامل و راهگشاي عاشق يا سالك است ،ميتاوان از
آن سخنان ،راه درست را يافت و در عاشقي همچنان پايدار و ثابتقدم ماند .صداي معشوق به
سبب اينكه صادرشده از سوي اوست ،ارزشمند و مغتنم است .عاشق نيز بايد هنر خود را با باه
درازا كشاندن سخن براي كسب فيض و بهرة بيشتر نشان بدهد؛ همچنان كه علماي بالغت ،در
بحث اطناب و درازگويي (يا نتي درازنويسي) ايراد آن را در چنين نالتي درست و هنرمنداناه
پنداشتهاند و «استللاذ» را عبارت از آن دانستهاند كه عاشاق در مقاام خطااب و گفاتوگاو باا
معشوق دامن سخن را براي كسب للت در مواقع نضور بگستراند (رضانژاد)114 ،؛ نتاي اگار
سخن بر سر عصا و چوبدستي باشد .برخي مفسران قرآن كريم در تفسير آية هفده سوره طاور
كه دربارة نضور موسي در ميقات و گفتوگو با خداوند است ،گفتهاند« :اگر موسي در پاساخ
خداي تعالي پرگويي كرد و به ذكر اوصاف و خواص چوگانش پرداخت ،بدين جهت بود كاه
مقام ،اقتضاي آن را داشت؛ چون مقام خلوت و راز دل گفاتن باا محباوب اسات( ».طباطباايي،
)181 12 :4818
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همااه جمال تو بينم كه چاااشم باز كانم

همااه تاانم دل گااردد چااو بااا تااو راز كاانم

ناارام دارم بااا ديگااران سااخن گفتااااان

كجااا نديااث تو آماد سخاااان دراز كانم
(اسرارالتونيد)81 ،

از صحبت تا سخن
در كتابهاي لغت ،محبت به معناي وصال ،همراهي ،دوستي و زفااف باا معشاوق ،محباوب ياا
همسر است (لغتنامة دهخدا ،ذيل صحبت) و همان كتابها در ذيل اين لغت نوشتهاند كه در فارسي
به معناي سخن گفتن به كار رفته است .چنين برميآيد كه تبديل معناي لغوي صحبت به معناي
اصطالني آن در زبان فارسي ،با اين نوع عشقورزي در ادب فارساي كاه از آن باه «عشاقهاي
شنيداري» 41ياد ميكنيم ،بيارتباط نيست .در نمونههاي زير صاحبت باه معنااي وصاال (و ناه
سخن گفتن) و صانب (اسم فاعل آن) به معناي داماد است:
اگرت رغبت است صحبت نور

بر زن و كودک كساان منگار

(ديوان ناصر خسرو)22 ،

نيز كرده است تو را رخصت و داده است جواز

صااحبت كودكااك سااادهزنااخ را مالااك

(همان)448 ،

شب صحبت غنيمت دان و داد خوشدلي بستان
كه مهتابي دلفروز است و طرف اللهزاري خوش
(نافظ)133 1 ،

شااه طغان عقل را نايب منم نعامالوكيال

نااوعااروس فضاال را صااانب ماانم نعاامالفتااي
(ديوان خاقاني)

اما آرام آرام آنچه در ادب فارسي از اين صحبت بر جا ميماند و در واقاع بازتااب عملاي
معاشقه و زفاف با معشوق است ،به سخن گفتن تبديل ميشود .در ابيات زير صاحبت در ناد
وسط معنا است؛ يعني هم به معناي دوستي و همراهي و هم به معناي سخن گفتن:
راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک

باار زبااان بااود آنچااه تااو را در دل بااود
(ديوان نافظ)162 1 ،
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پير پيمانهكش مان كاه رواناش خاوش بااد

گفت پرهياز كان از صاحبت پيماانشاكنان
(همان)162 1 ،

نافظا علم و ادب ورز كاه در مجلا

شااه

هر كه را نيسات ادب الياق صاحبت نباود
(همان)163 2 ،

صحبت در غزلهاي سعدي پنجاه باار و در دياوان ناافظ (نساخة خاانلري)  11باار آماده
است 41كه خود بسامدي معنادار از توجه اين دو شاعر شيرازي به اين مضمون و رفتاار اسات،
به ويژه اينكه از خصوصيات اصلي زنان شيرازي در قرنهاي هفتم و هشتم برقاع بساتن و روي
نگشادن بوده است.
صداي برخاسته از عشق از آنجا كه پژواک نقيقتي راستين و درست است ،ميتواند فرعي
باشد كه كار اصل ميكند و در غياب جمال دوست ،بازتاب آن باشد .تصور همة عاشقان ايان
است كه معشوق بر كمال و از هر نيث تمام است؛ از اين رو صدايي كه از زير نقااب و برقاع
به گوش عاشق ميرسد و معموالً نازک ،تحريككننده و آرامبخش است (به همين دليل توصيه
ميكردند به هنگام پاسخ دادن به دقالباب ،دوشيزگان و بانوان انگشت در دهان سخن بگويند)،
بازتابي است از وجودي كامل و منطبق بر معيارهاي زيبايي و دوستي .به عبارت ساادهتار و باه
زبان امروز ،عاشق انتظار داشت كه اين صداي مخملين و نازک« ،سيما»يي زيبا و افسونگر هام
داشته باشد و كمتر موردي پيدا ميشده است كه صداي معشوق دل عاشق را ببارد و سايمايش
زَهرة او را!
اين صدا ميتواند كالم اهلل براي كليماهلل باشد يا صداي عبور آب از جويبار زالل كاه باراي
تشنة دور از آب مانده زيبا و شگرف است و اگر كام و دهان او را سيراب نميكند ،دساتكام
آن مقدار جلبه و زيبايي دارد كه تشنگي را از ياد او ببرد:
باار لااب جااو بااود ديااواري بلنااد

بااار سااار دياااوار تشااانة دردمناااد

ماااانعش از آب آن دياااوار باااود

از پااي آب او چااو ماااهي زار بااود

ناگهان اناداخت او خشاتي در آب

بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب

چااون خطاااب يااار شاايرين للياال

مست كرد آن بانگ آباش چاون نبيال

از صاافاي بانااگ آب آن ممااتهن

گشت خشت انداز از آنجا خشتكان
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آب ميزد باناگ يعناي هاي تاو را

فايااده چااه زياان زدن خشااتي ماارا

تشنه گفت :آبا مرا دو فاياده اسات

من از اين صنعت ندارم هايچ دسات

فاياااادة اول سااااماع بانااااگ آب

كاو بود مار تشانگان را چاون ربااب

بانگ او چون باناگ اسارافيل شاد

ماارده را زياان زناادگي تحوياال شااد

يااا چااو بانااگ رعااد ايااام بهااار

باااغ مااييابااد از او چناادين نگااار

هر كه عاشقتر باود بار باناگ آب

او كلااوخ زفااتتاار كنااد از نجاااب

او ز بانااگ آب پاار مااي تااا عنااق

42

نشاانود بيگانااه جااز بانااگ بلااق
(مثنوي)4461 1 ،

حری  ،هم سخن
با بررسي بيشتر اين مضامين كه عشقورزي خود را در سخن گفتن عاشاق و معشاوق نماودار
ميسازد ،تعبير «نريف» هم به ذهن مايآياد .در كناار معااني موجاود در قاموساها ،از قبيال
همنرفه ،همكار ،دوست و همراه ،آيا نميتواند به معناي همنرف و همساخن (دوسات) نياز
باشد:
نريف مجل

ما خاود هميشاه دل مايبارد

غيرتم گويد نگويد با نريفان راز خويااش

علي الخصاوص كاه پيراياهاي بار او بساتند
باز مي بيااانم كاه در آفااق دفتار مايشاود
(كليات سعدي)146 ،

بر سر خشم است هنوز آن نريف

يااا سااخني ماايرود اناادر رضااا
(همان)144 ،

سخن سر بسته گفتاي باا نريفاان

خاادا را زياان معمااا پاارده بااردار
(ديوان نافظ)111 8 ،

معاشران ز نريف شبانه ياد آريد

نقوق بندگي مخلصانه ياد آرياد
( همان )114 4

سخن ،چارة سخن
چنين برميآيد كه عاشق دلخسته و مشتاق كه همه آرزويش شانيدن صاداي معشاوق و درک
صحبت او بوده ،گاهي در مقامي قرار ميگرفته كه طاقت شنيدن سخن را هم از دست مايداده
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است و همچنان كه چاارة خمارزدگاان شاراب شاامگاهي ،شاراب پگااه باوده ،چاارة عاشاق
مدهوششده از سخنان معشوق هم ،خود سخن بوده است .آنگاه كه فرهاد در پيشاگاه شايرين
مست و مدهوش ميشود ،شيرين چارة كار را سخن گفتن و آرام كردن او ميداند:
چاو شاايرين دياد كااان آرام رفتااه

دلي دارد چاو مارغ از دام رفتاه

هم از راه سخن شد چاارهساازش

بدان داناه باه دام آورد باازش ...

ز شاايرين گفااتن و گفتااار شاايرين

شده هوش از سر فرهااد شايرين
(خسرو و شيرين)114 ،

البته به ذهن ميرسد كه با سخن گفتن مايتاوان از دلسارد شادن و نااميادي عاشاق نياز
پيشگيري كرد و او را همچنان بر مدار عشق سرگردان نگاه داشت .گاهي اوقات هم معشوق كه
نال و نوصلة سر به سر گلاشتن عاشق داشت ،خود را به تجاهل ميزد تا گفات وگاو طاول
بكشد (به اصطالح عوام امروزي عاشق سركارِ باشد) .در داستان شيخ صنعان ،دختر ترسا چنين
كاري ميكند:
چااون نبااود از كااوي او بگلشااتنش

دختر آگاه شاد ز عاشاق گشاتنش

خويشتن را اعجمي ساخت آن نگار

گفت اي شيخ از چه گشتي بي قرار

شيخ گفاتش چاون زباونم دياده اي

الجااارم دزدياااده دل دزديااادهاي
(منطقالطير)164 ،

در سخن گفتن چه میگذشت؟
عاشق و معشوق كه پ

از دشواريهاي بسيار به يكديگر مي رسايدند و تنهاا راباط مياان آناان

سخن گفتن و پيوند شنيداري بود (زيرا پرده از روي دوست كنار رفتن ،به منزلة نفي نرمات و
هتك پردة عفت او به شمار ميآمد) ،اين فرصات كوتااه را باه هار شاكل مايبايسات مغتانم
ميشمردند .در چنين مجالي ،عاشق نرفهاي زياادي از دوران فاراق و دوري از جان

گلاه و

شكايت دارد:
گفته بودم چو تو بيايي غام دل باا تاو بگاويم

چه بگويم كه غم از دل برود چون تو بيايي
(كليات سعدي)166،
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اما در چنين نالي كه ديگر ممكن است به دست نيايد ،بهتر است عاشاق چيازي نگوياد و
تمام وقت معشوق سخن براند:
دگرش چو باز بيني غم دل مگوي ساعدي

كه شب وصال كوتاه و سخن دراز باشاد
(همان)134 ،

زيرا به هر نال:
شب رفت و نديث ماا باه پاياان نرسايد

شااب را چااه گنااه نااديث مااا بااود دراز

گاهي اوقات هم معشوق براي شوقبرانگيزي بيشتر عاشق ،گوشة ابرو ياا ناخنهااي عنااب
رنگ خود را نشان ميداده است:
شيدا از آن شدم كاه نگاارم چاو مااه ناو

ابرو نمود و جلوهگري كارد و رو ببسات
(ديوان نافظ)86 8 ،

هر كه معلومش نميگردد كه زاهد را كه كُشت
گو سرانگشتان شاهد بين و رنگ ناخنش
(كليات سعدي)184 ،

افتخار عاشق ،ديدن چشمهاي معشوق در زير نقاب است:
مكي به كعبه فخار كناد ،بصاريان باه ماد

ترسا به اسقف و علاوي باه افتخاار جاد

فخر رهي بدان دو سيه چشامكان توسات

كآمااد پديااد زياار نقاااب از باار دو خااد
(اسرارالتونيد)112 ،

اين گونه سخن گفتن معشوق ،البته خاص عاشقان است و ديگران را از آن بهاره و نصايبي
نيست:
رنماات نكنااد باار دل بيچاااره فرهاااد

آن ك

كه سخن گفتن شيرين نشنيده اسات
(كليات سعدي)181 ،

من به گاوش خاود از دهاانش دوش

ساااخناني شااانيدهام كاااه مپااارس
(ديوان نافظ)181 1 ،

گاهي نيز مجازات عاشق آن است كه معشوق با او سخن نميگويد:
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چه جرم رفت كه با ما سخن نمايگاويي؟

چه دشمني است كه با دوستان نميسازي؟
(كليات سعدي)112 ،

در ادبيات معاصر با وجود تغيير ساختار زندگي و نوع روابط ناكم بر رفتاار زن و مارد در
عرصههاي زندگي اجتماعي ،خصوصي ،عاشقانه و انساسي ،و بهويژه از آن رو كه ديگر زن باا
هر مصداقي نقاب بر چهره نميزند و روي او را همهك

ميبيند و صاداي او فقاط بازتااب و

پژواک جلوههاي عشقبرانگيز او به شمار نمايرود و باه طاور كلاي ماانع و نجاابي در مياان
نيست ،باز هم توجه به زيبايي و عشقبرانگيزي صداي معشوق در شعر شااعران نماودي قابال
توجه دارد .شايد توجه به اين موضوع از جهتي نوعي باستانگرايي به نسااب آياد 43.شااعران
امروز نيز همچنان عاشقان را نيازمندِ شنيدنِ صداي معشوق ميدانند .هنوز هم ميتاوان در اثار
شنيدن صداي دوست ،عاشق او شد:
نميدي شيرازي:
ك

به در انگشت زد گفاتم كاه اي؟

لاالتي در جملااه ذراتاام دوياااااااااد

بانگ شهوتزاي نرمي گفات :مان

46

گوشاام از هار ذرهاي بشااانفت مان
(اشك معشوق)111 ،

چون بدين گونه سخن گفت گل دلبر مان

تازه شد از سخنانش دل پر گوهر من
(همان)486 ،

سهراب سپهري:
صدا كن مرا  ،صداي تو خوب است
صداي تو سبزينة آن گياه عجيبي است
كه در انتهاي صميميت نزن ميرويد
بيا تا برايت بگويم چه اندازه تنهايي من بزرگ است
و خاصيت عشق اين است

(هشت كتاب)861 ،

مفتون اميني:
تو كيستي كاه صادايت باه آب ماي ماناد

به پرسشي كه ندارد جاواب ماي ماناد
(از پنجرههاي زندگاني)161 ،
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نسين منزوي:
به سينه ميزندم سر ،دلي كه كرده هوايت

دلي كه كرده هواي كرشامه هااي صادايت
(همان)31 ،

صاادايت پلااي شااد كااه ماان بگاالرم

باااااه آفااااااق نشاااااناخته ره بااااارم

صااداي تااو جااوهر ،صااداي تااو جااان

صااداي تااو جلبااه صااداي تااو «آن»

صااادايت صاااداي قاااديم زن اسااات

كه نوا در آن گرم خوش خواندن است

صااااادايت بياباااااان آن داساااااتان

كاااااه پيچياااااده آواز «لااااايال» در آن

صااداي تااو نجااواي آن چشاامهسااار

كه تان شساته «شايرين» در آن از غباار

تااو شاايراز را خواناادهاي در صاادات

كااه جااان يافتااه در تااو «شاااخ نبااات»
(همچنان از عشق)411 ،

نتیجه
ناكم بودن ارزشهاي سنتي در نظام خانوادة ايراني و رفتارهاي برخاسته از دساتورهاي شارعي
كه گاهي با افراط ،تعصب و تندروي همراه بود ،مانند به مكتاب نفرساتادن دختاران ،زن را در
پردهاي از محروميت اجتماعي و نداشتن نق انتخاب در زميناههااي گونااگون قارار داده باود.
روابط عاشقانه و دوستانه در برخورد با اين ساختار سنتي ،جز مدارا كردن و قانع بودن به اندک
جلوه و جمال معشوق و در سختترين اوضاع ،دلخوش ماندن به صداي دلربااي او ،چاارهاي
نداشته است.
البته آموزههاي عرفاني و ديني كه در سطح اجتماع از قرن ششم به بعد به چشام مايآياد،
چنان نفوذي داشته كه  -هر چند انادک -زنااني عاارف و اهال ذوق و عشاق را در تااريخ و
فرهنگ ايراني به ظهور برساند .از اين رو چه از جهت نرمت شرعي و چه به اعتبار باورهااي
عرفاني ،مستور ماندن سرسختانة زن يا معشوق مي توانسته است آزموني باراي سانجش ميازان
پايبندي عاشق در انتخابش باشد و اينكه تا كجا ميتواند قانون «يك دل و يك دلبر» را رعايات
كند.
در يك صد سال اخير با كنار رفتن پوشش و نقاب از روي زن ايراني ،نرص بار آنچاه از
آن منع ميشدهاند ،از سوي مردان رنگ باخته و ازدواج سنتي به انتخااب عاشاقانه ياا دوساتانه
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تبديل شده است .به عبارت ديگر نجاب و مانع در رسيدن به چهرة معشوق و دلبستگي باه او
از ميان رفته است .با اين همه معشوق نقيقي هنوز هم ميتواند – با وجود اينكه علال قاوي و
م اؤثر را در آزمااودن اعتقاااد و ارادت عاشااق از دساات داده اساات -شاايوههااا و شااگردهاي
هنرمندانهاي را براي شعله ور نگه داشتن آتش عشق در دل و جاان عاشاق و آزماودن ارادت و
استقامت او در محبت به كار بندد .اگر بپليريم كه «تنها صداست كه ميماند» و جامعه و آنااد
بيرون از نلقة خواص را به اين نوعِ خاص ماندگاري تشويق كنيم ،ميتوان ساربلندانه شاادمان
بود كه ادبيات در راهنمايي انديشه و راهگشايي كارهاي مردم ،همچنان صدايي شنيدني اسات:
صدايي از جن

صداي سخن عشق.

پینوشتها
 . 4در روزگار ما ،ديوان شعرهاي سنتي استاد شاهريار و دكتاري نميادي شايرازي ،چناين رويكاردي
داشتهاند؛ شعرهاي «ولي ناال چرا ؟» و «مرگ قو» از اين دو شاعر جزء آثار ماندگار به نساب ميآيند.
 .1براي نمونه نگاه كنيد به منطق الطير 138،و مثنوي  4311 1به بعد.
 .8ارجاع ما به ديوان نافظ بر اساس نسخة عالمه قزويني و دكتر غني است .رقم سمت چپ خط كاج
شمارة رديف و رقم سمت راست شمارة بيت است.
 .1اشاره است به اين بيت معروف شيخ بهايي:

دين و دل به يك ديدن باختيم و خرسنديم

قمار عشق اي دل كي بود پشيماني؟!

 .1اشاره است به اين بيت شيخ اجل سعدي:

چشم كوتهنظران بر ورق صاورت خوباان

خط همي بيند و عارف قلام صانع خادا را
(كليات سعدي)148 ،

 .1اشاره است به اين بيت سعدي در بوستان:

محقاااق هماااان بيناااد انااادر ابااال

كاااه در خاااوبروياااان چاااين و چگااال
(همان)816،

 .2مانند آزمون مولوي در پيشگاه شم

در روز نخست ديدار .ن .ک :افالكي؛ مناقبالعارفين؛ تصاحيح

تحسين يازيجي؛ 111به نقل از پورنامداريان؛ گمشدة لب دريا؛  161و آزمونهايي كه ابوسعيد ابايالخيار
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از مراجعان و متقاضيان تصوف به عمل ميآورد .ر .ک :محمدبنمنور؛ اسرارالتونيد؛  461به بعد .بيات
چهارم غزل نخست خواجة رندان هم مؤيد همين معنا است:

به مي سجاده رنگين كن گرت پير مغان گويد

كه سالك بيخبر نبود ز راه و رسم منزلها

البته چهار پيشنهاد دختر ترسا به شيخ صنعان را هم نبايد از نظر دور داشت؛ ن.ک :منطقالطير.168 ،
 .3همة اين اسمها مشبهٌبههايي براي گونه ،خد ،لب ،ابرو ،مژه ،زلف و چشم معشوق است كه در شاعر
فارسي مكرر آمده است.
 .6در مصراع نخست به شيوة تشبيه مضمر ،جام همان چشمهاي سرشار از مستي ميتواند باشد.
 .46انگيزة اصلي در طرح اين مقاله را همين دو بيت ايجاد كرده است.
 .44ن.ک :كتابهايي مانند فرهنگ البسه ،پوشاک در ايران زمين و تاريخ اجتماعي ايران ج  2و. ...
 .41اين بيت در ستايش نضرت زهرا (س) است؛ اما مفيد معناي مورد نظر ماست.
 .48از جمله در ديوان خاقاني اينگونه مدنهاي زنان درباري را شاهد هساتيم و از ويژگيهااي سابكي
خاقاني در مقولة مدح و ستايش است .نگارنده در رسالة دكتري خود با عناوان سابك عراقاي در شاعر
فارسي ( )4823به اين نكته اشاره كرده است.
 .41البته به تازگي بر اين ديدگاه نقدي نوشته شده است ،ن.ک :ونيديان ،كاميار؛ «آياا پاساخ نضارت
موسي كالم بالغي است؟» ،نامة فرهنگستان؛ دورة  ،2ش( 1شهريور .)4831
 .41هنگامي كه اين عنوان را در گفتوگو با آقاي صادقي ،مدرس دانشگاه پيام ناور اليگاودرز ،مطارح
ميكردم ،ايشان نيز به شكل توارد اين اصطالح را به كار بردند كه براي رعايت فضل تقدم و تقدم فضل
ايشان اين عنوان به نام ايشان درج ميشود.
 .41بر اساس دادههاي دو كتاب فرهنگ واژهنماي غزليات ساعدي و دياوان ناافظ باه كوشاش دكتار
مهيندخت صديقيان.
 .42تعبير خشت بر آب زدن هم شايد از همين جا ناشي شده و از آنجا كه مرام اهل ذوق ،موافق پسند
اهل عقل نيست ،كاركردي عبث و دور از منطق و بيهوده جلوه يافته است.
)Archaism( .43؛ يعني به كار باردن عمادي كلماات منساوخ ياا شايوة نحاوي مهجاور (واژهناماة
هنرشاعري .)84 ،مراد ما در اينجا به كاربردن دوبارة مضمونهاي دورشده از ذهن و پوشانيدن لباس تازه
لفظ و تصوير و تخيل به آنهاست .همچنان كه نمونههاي شاعر معاصار همگاي رويكاردي تاازه را باه
مضموني كهن نشان ميدهد .باستانگرايي را «ادامة نيات زباان گلشاته درخاالل زباان اكناون» معناا
كردهاند (ن .ک :شفيعي كدكني .)11 :4812 ،به نظر ميرسد بر اسااس معيارهااي سابكشناساي بتاوان
تداوم انديشه و افكار و مضامين شاعرانة گلشته را نيز باستانشناسي انگاشت.
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 .46در اينجا كسي كه من گفته ،ملكة شعر است كه به هر نال محبوب شاعر تلقي ميشود.
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نقد ادبي ،فنون بالغي و سبكشناسي

مقایسة رهیافتهای روانشناختی و جامعهشناختی در مطالعات ادبی


دکتر احمد رضی


ربابه بطیاری
مقدمه

ادبيات فقط وسيلهاي براي بيان انديشهها نيست ،بلكه مادة انديشة بشري و فرايند آن اسات .از
اين رو ادبيات بازتابدهندة موضوعات و مضامين گوناگون است و ميتواند با هر پديادهاي از
دنياي درون انسان گرفته تا جهان بيروني ،اعام از طبيعات و مااوراي طبيعات مارتبط باشاد و
دربارة هرچيزي بحث كند؛ به همين دليل مطالعاات ادباي نياز هميشاه آميازهاي از رهيافتهااي
مختلف نظري و عملي بوده است.
جامعهشناسي و روانشناسي ادبيات ،دو رهيافت از مطالعات ادبي اسات كاه در دهاههااي
اخير توجه بسياري از منتقدان ادبي را به خود جلب كرده است .اين دو رهيافت با بهارهگياري
از اصول و شيوههاي رايج در جامعهشناسي و روانكاوي دريچههايي به زواياي ناشناختة ادبيات
گشودند و با زمينهسازي بازخواني متون ادبي ،جان تازهاي به مطالعات ادبي بخشيدند.

 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي
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هدف اين مقاله بررسي اين دو رهيافت در پرتو مطالعات تطبيقي است كه از طرياق بياان
شباهتها و تفاوتهاي آن دو ،در بررسي پديدة ادبيات دنبال ميشود تا ميزان سازگاري آنها با هم
براي دستيابي به فهم متون ادبي ،كشف نيّات نويسنده و شاناخت واكانش خوانناده نشاان داده
شود.
الزم است يادآوري شود كه هر دو رهيافت از زماان ظهاور تاا كناون دساتخوش تغييار و
تحوالت اساسي شدهاند و به علت افزوده شدن آراي نظريهپردازان جديد ،فرباهتار و در عاين
ت وانادي تلقاي نمايشاوند.
نال متنوعتر به طوري كه اماروزه هايچ كادام از آن دو ،رهيافا ِ
روانشناسي ادبيات كه در ابتدا فقط به روانكاوي مؤلف توجه داشت ،امروزه مبانث گونااگوني
را در زمينة روانكاوي خواننده دنبال ميكند و باه مطالعااتي در زميناة چگاونگي شاكلگياري
عناصر ادبي در ذهن هنرمند ميپردازد؛ همان طور كه در كتاب «استعاره و شاناخت» چگاونگي
شكلگيري استعاره و فرايندهاي مؤثر در ادراک آن بر اساس روانشناسي شناختي بررسي شاده
و اثربخشي و نقشآفريني استعاره در ذهن مخاطب نشاان داده شاده اسات (قاسامزاده.)4826 ،

جامعهشناسي ادبيات نيز كه در ابتدا محدود باه بررساي بازتااب اجتماعياات در متاون ادبااي
ميشد ،امروزه به تحليل بافت و موقعيت متون ادبي و تحليل فرايند توليد و توزياع آثاار ادباي
روي آورده و زمينهساز مبانث تحليل انتقادي گفتمان شده است.
روانکاوی و ادبیات
روانكاوان براي مطالعة رفتار انسان و پي بردن به چگونگي شكلگيري فعاليت ذهن ،باه گفتاار
افراد توجه ويژه ميكنند و در درمان بيماران رواني نيز از طريق گفت و گو با آناان ،وارد عمال
ميشوند؛ بنابراين زبان در نظر آنها ابزار مهمي به شمار ميرود .آنان مانند زبانشناسان به تجزيه
و تحليل سازههاي زباني ميپردازند ،با اين تفاوت كه روانكاو بيشتر به جنبة ناخودآگااه زباان
تأكيد ميكند؛ يعني جنبهاي كه در الياه هااي زيارين ذهان افاراد ريشاه دارد و آشاكارا قابال
تشخيص نيست .روانكاوان معتقدند كه ضمير ناخودآگاه افراد نظاممند است و ساختار آن شابيه
ساختار زبان آدمي است .از نظر ژاک الكان ،نظريهپرداز روانكاوي ساختاري ،ضمير ناخودآگااه،
نه فقط ساختاري شبيه زبان دارد ،بلكه اصوالً از زبان به وجود ميآيد .او بارخالف فروياد كاه
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اعتقاد داشت وجود ضمير ناخودآگاه مقدم بر وجاود زباان اسات ،اظهاار مايكارد كاه ضامير
ناخودآگاه و زبان همزمان به وجود ميآيند .هنگامي كه واژههاا نتوانناد آن طاوري كاه انتظاار
ميرفت ،شخص را ارضا كنند ،ضامير ناخودآگااه ظهاور مايكناد؛ باه عباارت ديگار ضامير
ناخودآگاه زماني آشكار ميشود كه زبان آدمي با ميل او نااهمخوان شاود (رايات 461 :4828 ،و
.)463

از ميان گونههاي مختلف زباني ،زبان ادبي به علت آنكه براساس چندمعنايي و ابهام شاكل
ميگيرد ،مورد توجه جديتر روانكاوان است .از نظرآنان زباانِ ادباي باه زباان بيمااران رواناي
شباهت زيادي دارد .روالن بارت مينويسد :شعار هر نويسنده ايان اسات :ديواناه نتاوانم باود،
فرزانه نخواهم شد ،روانپريشم من (بارت .)43 :4831 ،به عالوه روانكاوي و ادبيات هار دو باا
روايت و داستانگويي سر و كار دارند .فرويد هنگاام كااوش در سرگلشات بيماارانش ،باراي
يافتن سرچشمة روان رنجوري آنان متوجّه شد كه با وجود واقعي باودن شارح ناال بيمااران،
روايتهاي آنان با عنصر داستاني گره خورده و تفسير بيماري به مدد داساتان امكاانپالير اسات
(هماان .)468 ،به همين دليل آنان براي توضيح فرضيههاي خود از متون ادبي كمك ميگرفتند و
گاه در نامگلاري بيماري از ادبيات استفاده ميكردند؛ همچنان كه «عقدة اديپ» از تراژدي اديپ
شهريار سوفوكل گرفته شده است يا ساديسم از نام مارک دُساد ،نويسندة فرانساوي اخال شاده
كه به بيرنمي جنسي شهرت دارد.
روانكاوي و ادبيات هر دو به ناالت و كنشهاي انساني توجه دارند .در روانكااوي ،تنشاها،
اختاللها و اضطرابهاي افراد بررسي ميشود تا از اين طريق به زواياي پنهان درون آدمياان نقباي
زده شود و راهي براي درمان ناهنجاريهاي آنان يافت شود .در ادبيات نيز به انوال انسااني باه
صورت ويژه توجه مي شود و اصو ًال منشاأ ادبياات نااالت و عوطاف وياژة انسااني اسات و
بسياري از آثار ادبي ،شرح و وصف كنشهاي آدميان است .شايد به همين دليل باشد وقتاي كاه
طي مراسمي به مناسبت هفتادمين سالگرد تولد فرويد ،او را «كاشف ضامير ناهشايار» ناميدناد،
فرويد گفت« :شاعران و فيلسوفان پيش از من ضمير ناهشيار را كشف كردهاند .كشف من شيوة
علمي مطالعة اين بخش از روان انسان است( ».عاليي)46 :4836،

روانشناسي ادبيات با وجود اينكاه در نظار بعضاي تاا ناد ردياابي نكتاههااي اخالقاي و
دستورهاي روانشناسي نوين در ميان آثار ادبي تقليل مييابد ،امروزه مسائل گساترده و متنّاوعي
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را دربارة ادبيات دنبال ميكند كه مهمترين آنها عبارتاند از :چگونگي فرايند آفارينش ادباي و
ميزان تأثير ضمير ناخودآگاه در آن؛ ماهيت نبوغ ادباي و رابطاة روانپريشاي باا آن؛ معيارهااي
رواني كشف استعداد ادبي افراد؛ رابطة رواني نويسانده و شااعر باا اثارش؛ نسابت ويژگيهااي
رفتاري شخصيتهاي داستان با نويسندة آن؛ تعامل رواني خوانندگان باا نويسانده و ماتن ادباي؛
ميزان تأثير آگاهيهاي روانشناسانة نويسنده در خلق شخصيتهاي داستان؛ انگيازههااي آشاكار و
پنهان نويسنده در خلق اثرش؛ تحليل رواني شخصيتهاي داستان و غيره.
جامعهشناسی و ادبیات
همانطور كه ضمير ناخودآگاه نزد ژاک الكان ساختاري زبانگونه دارد ،سااختار امار اجتمااعي
نيز در قلمرو نقد اجتماعي شبيه ساختار زبان است؛ يعني جامعه چيز مادي نيست ،بلكاه متناي
نظاممند است (مكاريك .)811 :4831 ،از سويي ديگر ،متنها نيز يكي از شكلهاي مهم اجتماعي به
شمار ميروند و تنوّع ساختارها و روابط اجتماعي جامعه را به نمايش ميگلارند .در اين مياان
متنهاي ادبي به علل مختلف ،از جمله دارا بودن ويژگيهاي هنري ،پيوند گستردهتر ،عمياقتار و
پايدارتري با جامعه دارند؛ از اين رو ،شناخت رابطاة مياان ادبياات و جامعاه ،هام باه درک و
شناخت جامعه و هم به فهم متون ادبي كمك ميكند.
از آنجا كه ادبيات بازتابدهندة خصلتهاي اجتماعي گوناگون است و در عاين ناال كاه از
زندگي نسخهبرداري ميكند ،زندگي مردم را نيز شكل ميدهد ،مورد توجه جدي جامعهشناسان
براي مطالعات نرفهاي است .اصوالً ادبيات از نظر جامعهشناسان نهادي اجتماعي است؛ زيرا از
زبان -كه آفريدة اجتماع است -به عنوان وسيلة بيان اساتفاده مايكناد .شاگردهاي ادباي مثال
مجموعة نهادهاي جامعه در ذات خود اجتماعياند؛ يعني قراردادهاايياناد كاه فقاط درجواماع
بشري زاده ميشوند .از اين گلشته ،ادبيات زندگي را نمايش ميدهد و زندگي تا ندود زيادي
واقعيتي اجتماعي است .خود شاعر نيز يكي از اعضاي جامعه است كه منزلت اجتماعي خااص
و مخاطباني در جامعه دارد .همچنين ادبيات وظيفه يا فايدهاي اجتماعي دارد كه نميتواند فقاط
فردي باشد؛ بنابراين بيشتر عناصر ادبي مانند قوانين ادبي ،نمادها و ...باه طاور ضامني و ياا در
نهايت ،مسائل اجتماعياند (ولك ،و وارن.)666 :4828 ،
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از زمان لوكاچ -كه او را پدر جامعهشناسي ادبيات مينامناد -تاا كناون ،آرا و نظرياههااي
متنوع در اين رشته شاكل گرفتاه اسات ،باهطاوري كاه اماروزه در جامعاهشناساي ادبياات از
موضوعات گوناگوني دربارة ادبيات بحث ميشود كه مهمترين آنها عبارتاناد از :ثاأثير متقابال
جامعه و نويسنده بر همديگر؛ خاستگاه اجتماعي رويكردها و گرايشهاي ادبي و سبكها و اناواع
ادبي؛ رابطة ميان كنشهاي اجتماعي و كنش متن ادبي بر اساس فرايناد معناساازي؛ منشاأ ،ناژاد،
محيط زندگي و چگونگي امرار معاش نويسنده يا شاعر؛ ارزيابي ميزان تولياد و توزياع ادبياات
در مقياس جامعه؛ بررسي ميزان مطالعة آثار ادبي درجامعاه؛ ميازان توجاه باه خارده ادبياات و
ادبيات ناشيهاي و غيره.
شباهتهای دو رهیافت
مهمترين شباهتهاي دو رهيافت روانشناسي ادبيات و جامعهشناسي ادبيات عبارتاند از:
 .4هر دو رهيافت براي پديدههاي ادبي در مطالعات رشتهاي خاود اهميات وياژه قائالاناد .در
جامعهشناسي ادبيات ،نهاد ادبي در مقايسه با ساير نهادهاي اجتماعي ،مثل نهاد نقوقي يا نظامي
اهميت جامعهشناختي بيشتري دارد ،همچناان كاه ادبياات باه علات نشائت گارفتن از ضامير
ناخودگاه نزد روانكاوان اهميت روانشناختي بيشتري دارد.
 .1در هر دو رهيافت از بيرون به ادبيات نگاه ميشود؛ لالا هار دو ،معنااي ادباي را برعاواملي
خارج از متن استوار ميكنند؛ در يكي عوامل اجتمااعي و در ديگاري عوامال رواناي برجساته
ميشود .گويي هر دو رهيافت ،ادبيات را تابعي از مقوالت ديگر ميدانند؛ برخالف فرماليستها
كه آثار ادبي را با توجه به خود اثر و به دور از جنبههااي سياساي ،اقتصاادي ،تااريخي وغياره
بررسي ميكردند و معتقد بودند كه متن ادبي را بايد مستقل از نويسنده ،خواننده و زميناههااي
بيروني آن تحليل كرد.
 .8هر دو رهيافت به ارزش هنري و جنبههاي زيباشناختي آثار ادبي توجاه زياادي ندارناد .در
آنها بيشتر به محتواي ادبيات دقت ميشود؛ مثالً تفسير روانشاناختي ،سارنخهاي راهگشاايي را
براي نل معماهاي درونمايه و نمادهاي اثر در اختيار ما قرار ميدهد؛ اما به نادرت مايتواناد
علت تناسب زيباي شعري خوشساخت يا شااهكار داساتاني را بياان كناد (گارين ،و ديگاران،
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 .)413-412 :4821در تفسير جامعهشناختي نيز بسياري از گرههاي معنايي متن گشوده ميشاود؛
اما از زيباييهاي آن غفلت ميشود.
 .1هر دو رهيافت با استفاده از روشهاي رايج در رشاتة خاود متاون ادباي را تجزياه و تحليال
ميكنند؛ از جملة آنها كمّي كردن اطالعات مستخرج از ادبياات و بهارهگياري از روش آمااري
است .به عنوان نمونه در كتاب «بيم و اميد» ميزان فراواني امثال و نكم بار اسااس مضاامين و
مؤلفههاي فرهنگ اجتماعي– سياسي در جدولهايي ارائه و دادههاي آماري تجزيه و تحليل شده
است (نميدي .)11 :4826 ،در مقالة «بررسي روانشناختي ساه منظوماة غناايي فارساي» نياز باا
استفاده از آزمونهاي آماري ،ميزان انطباق هر يك از سه منظومة خسرو و شيرين ،ليلي و مجنون
و وي

و رامين با نظرية روانكاوي فرويد بررسي شده اسات ( اقباالي ،و گياوي.)41-4 :4838 ،

يكي ديگر از روشهاي معمول ،داشتن نگاه جزئاينگار و ژرفكاواناه باه ادبياات اسات؛ زيارا
تحليلهاي روانشناختي و جامعهشناختي با توجه به جزئيات امكانپالير مايشاود؛ ماثالً گااهي
جزئيات بسيار كوچك و نوادک ناشيهاي -كه ممكان اسات خوانناده باه آن تاوجهي نشاان
ندهد -مورد توجه قرار گرفته ،تحليل ميشوند؛ مثل تكرار ياك واژه ياا عباارت ،نحاوة رفتاار
شخصيت داستاني در نادثهاي ،چگونگي قرار گرفتن شيئي در گوشهاي ،نركتي جزئي و غيره.
 .1هر دو رهيافت نگاهي كاركردي به پديدة ادبيات دارند و درصددند تا مسائل مورد نظرخاود
را با بهرهگيري از ادبيات توضيح دهند؛ به همين دليل روانشناسان و جامعهشناسان با نظريههاي
به رسميت شناخته شده در رشتة خود و با چارچوبهاي از پيش تعيين شده باه بررساي ادبياات
ميپردازند؛ مثالً در تحليل روانشناختي آثار ادبي با الگوهايي مانند عقدة اديپ يا عقادة الكتارا،
نظرية مقاومت و سركوب ،نظرية نهاد ،خود و فراخود ،نظرية فرافكناي و غياره بسايار روباهرو
ميشويم .دكتر شايگانفر داستان رستم و اسفنديار را بر اساس نظرياة نهااد ،خاود و فراخاود،
تحليل كرده است (شايگان .)418-416 :4836 ،دكتر سروش ايادي نيز در كتابي به ناام «بررساي
آثار صادق هدايت از ديدگاه روانشناسي» همة جنبههاي رفتاري تصويرشده در «باوف كاور» را
به صورت جزئي بررساي كارده و مشخصاات بيماريهااي مطارحشاده در ايان داساتان را باه
ترمينولوژي روانشناسي نسابت داده اسات (اياادي .)4883 ،در تحليال جامعاهشاناختي نياز باا
الگوهايي مثل هنجار اجتماعي ،ساختارهاي اجتماعي ،بازنمود اجتماعي و غيره به تحليال آثاار
پرداخته ميشود.
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 .1ساختار زبان در هر دو رهيافت به موضوع مطالعاتي آنها تعميم داده ميشود؛ همان طور كاه
قبالً اشاره شد ضمير ناخودآگاه آدمي در روانشناسي ساختاري و جامعه در جامعهشناسي ادباي
داراي ساختاري زبان گونهاند.
تفاوتهای دو رهیافت
دو رهيافت جامعهشناسي و روانشناسي ادبيات با وجود شباهتهاي متعدد ،تفاوتهاي اساساي در
مواجهه با ادبيات دارند؛ مهمترين اين تفاوتها عبارتاند از:
 .4ادبيات در رهيافت روانشناسانه پديده اي شخصاي اسات كاه باا نويسانده و شااعر ارتبااط
ناگسستني دارد .روانشناسان برخالف نظر روالن بارت -كه با اعالم مرگ مؤلف رشاتة ارتبااط
متن ادبي با نويسنده را پاره كرده است -به ارتباط مستقيم مياان نويسانده و ماتن ادباي اعتقااد
دارند .به نظر آنان نويسنده شخصيت خود را در اثرش فرافكني ميكند .اما ادبيات در رهيافات
جامعهشناختي پديادهاي اجتمااعي اسات كاه ريشاه در جامعاه دارد .ادبياات در قالاب گاروه
اجتماعي در تعامل با گروههاي ديگر قرار دارد و ضمن آنكه از آن گروهها و تغيير و تحاوالت
اجتماعي اثر ميپليرد ،بر روند فعاليتهاي آنها نيز تأثير ميگلارد.
 .1در رهيافت روانشناختي ،ضمير ناخودآگاه نويسانده اهميات زياادي دارد ،در ناالي كاه در
رهيافت جامعهشناختي بيشتر ضمير خودآگاه و كوششهاي آگاهانة آن مورد توجه است.
يكي از مفاهيم بنيادي در نظرية فرويد تقسيم ذهنيت آدمي به سه بخش خودآگاه ،نيمهآگاه
و ناخودآگاه است .فرويد معتقد بود رفتار انسانها بيشتر از بخش ناخودآگاه ذهن ناشي ميشود
و فقط از طريق كشف و تحليل ناخودآگاه ميتوان به شناخت واقعاي نويسانده دسات يافات؛
زيرا نويسنده با همان ذهني زندگي ميكند كه اثر هنري خود را ميآفريناد .هنرمناد خاالّق دو
ذهن ندارد كه با يكي زندگي كند و با ديگري بيافريند؛ هنرمند در لحظة آفرينش هنري ،فراتار
از آرزوها ،انگيزه ها ،انساسها و كشمكشهاي پنهاان خاود نمايرود (صانعتي 13 :4836،و .)31

بنابراين توجه به ضمير ناخودآگاه در تحليل ادبي در كانون توجه رهيافات روانشاناختي قارار
دارد .اما در رهيافت جامعهشناختي مقاصد آگاهانة افراد ،از جملاه مؤلاف در فرايناد آفارينش
ادبي اهميت بيشتري دارد؛ للا جامعهشناس مقاصد آگاهاناة نويسانده را همچاون نشاانهاي در
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ميان انبوه نشانههاي ديگر ،نوعي تأمل و بازانديشي نويسنده در اثرش ميداند كه افكاري را در
ذهن او برميانگيزد و در متن بازتاب مييابد (گلدمن.)811-811 :4821 ،
 .8رهيافت روانشناختي درونگراست و بيشتر بر ذهنيت افراد اعم از نويسنده ،شخصيتهاي ماتن
و خواننده استوار است ،در نالي كه رهيافت جامعهشناختي برونگراسات و بيشاتر بار عينيات
بيروني تأكيد ميورزد.
متنهاي ادبي از نظر فرويد و روانكاوان كالسيك رؤياگونهاناد و رابطاة نويسانده باا اثارش
مانند رابطة رؤيابين با رؤياست؛ زيرا ادبيات و رؤيا ،هر دو از مستقيمگويي دوري مايكنناد و
هردو با تصاوير ،نمادها و استعارهها سر و كار دارند (پاينده)22 :4831 ،؛ از اين رو براي تفساير
و تحليل متون ادبي بايد از شيوههاي روانشناسانة رايج در تعبير خاواب اساتفاده كارد .از نظار
فرويد همان طور كه رؤيا دو محتواي آشكار و پنهان دارد و باياد محتاواي آشاكار آن را پلاي
براي رسيدن به محتواي پنهان آن دانست ،در ادبيات نيز بايد از معناي ظاهري متن عباور كارد
تا به اليه هاي زيرين تفكر نويسنده رسيد .هماان طاور كاه رؤياا مجاالي باراي باروز امياال و
آرزوهاي سركوب شده در بيداري است ،متن ادبي نيز بازتاب آن دساته از امياال و آرزوهاا در
ناخودآگاه شاعر يا نويسنده است كه در وجودشان سركوب شدهاند و بدون دخالت آنان دوباره
مجال بروز يافتهاند.
امّا در رهيافت جامعهشناختي ،آثار ادبي با واقعيتهاي عيني و خارجي پيوناد ماييابناد و در
ارتباط با دنياي بيرون قرار ميگيرند و در پرتو اوضاع ملموس اجتمااعي ،اقتصاادي و تااريخي
تفسير ميشوند؛ به همين دليل آثاري كه از نويسندگان رئاليست يا ناتوراليست منتشر شادهاناد
ظرفيت بيشتري براي نقد جامعهشناسانه دارند .همچنان كه آثار نويسندگان مكتاب رمانتيسام و
سورئاليسم به دليل درونگرايي و پرداختن به امور ذهني ظرفيت بيشتري براي نقد روانشناساانه
دارند.
 .1اگر مجموعة آرا و نظريههاي مطرح شده در سير تكاملي اين دو رهيافت را در نظر بگياريم،
امروزه در تحليلهاي هر دوي آنها ،سه ركن اصلي ادبيات :نويسنده ،متن ادبي و خوانناده ماورد
توجه قرار ميگيرد؛ اما برايند تحليلهاي ارائه شده نشان ميدهد كه رهيافت روانشناختي بيشاتر
بر تحليل شخصيت نويسنده و رهيافت جامعهشناختي بيشتر بر تحليل متن ادبي اساتوار اسات.
بخش مهمي از مبانث تحليل متن يا خواننده كه در رهيافت روانشناختي مطرح مايشاود نياز
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براي پي بردن به شخصيت نويسنده است .ازنظر فرويد «شاعران و نويسندگان در نكم بيماران
عصبياند و اثرشان در نقيقت گزارشي از بيماري آنان است( ».شميسا )142 :4823 ،از ايان رو،
متن در رهيافت روانشناختي نشانة بيماري تلقّي ميشود كاه مايتاوان باا مطالعاة آن باه روان
رنجور مؤلف پيبرد و ريشههاي روان رنجاوري او را در ضامير ناخودآگااه او -كاه باا دوران
طفوليت پيوندي ناگسستني دارد -شناخت .نتي شخصيتهاي داساتانها نياز انساانهايي زناده و
نقيقي انگاشته ميشوند كه عقدههاي خاص خود را دارند؛ همان طور كه راماان سالدن علات
تعلّل هملت در به عقوبت رساندن قاتالن پدرش را با نظرية فرويد دربارة عقدة ادياپ مارتبط
دانسته است (سلدن .)481–411 :4828 ،در اين رهيافت مطالعة انتقاديِ پيشنويساهاي نويسانده
نيز مورد توجه قرار مايگيارد؛ زيارا تفاوتهاا و ناهماهنگيهااي پايشناوي

باا ماتن نهاايي و

ژرفكاوي در قسمتهايي كه مؤلف از آن صرفنظركارده اسات ،ناخودآگااه او را بهتار نشاان
ميدهد .در رهيافت روانشناختي هنرمندان بر اساس روانشان طبقهبندي مايشاوند .ال روساو،
پژوهشگر معاصر رومانيايي ،سه نوعِ اصلي هنرمنادان را از هماديگر متماايز مايكناد .4 :ناوع
خوشايند؛  .1نوع آنارشيست اهريمنزده؛  .8نوع متعادل اهريمنزده كه بزرگترين نوع اسات و
از تقابل خوشايند و آنارشيست و تركيب آنها به وجود ميآيد (ولك ،و وارن.)33 :4828 ،

در رهيافت جامعهشناختي بيشتر با «متنمحوري» مواجه هستيم .در اين رهيافات ماتن آيناة
تمامنماي جامعه است و فهم و تحليل درست آن ما را با اوضاع محيطي ،فرهنگي ،اقتصاادي و
اجتماعي جامعه آشنا ميكند؛ همان طور كه نويسندة مقالة «جامعهشناسي رمان فارساي» تاالش
كرده است تا با بررسي ساختار اجتماعي چهار رمان فارسي ،تصوير روشني از جامعهاي كاه در
اين آثار بازتاب يافته است عرضه كند (غالم.)4838 ،

اصوالً جامعهشناسي نهاد ادبي كامالً بر متن تمركز ميكند .ژاک دوبوا ،از نظريهپردازان ايان
نظريه ،برجامعهشناسي همة متون تأكيد ميكند ،نه بر جامعهشناسي متني خاص .وي سااختاري
را تدارک ميبيند تا براي طبقهبندي گروههاي متني مانند مكتبها و جنبشهاي ادبي به كاار آياد.
اين نظريه نقطة آغاز ظهور «تجزيه و تحليل گفتمان ادبي» قرار گرفت؛ يعني خوانش اجتمااعي
متن فقط در صورتي ممكن است كه شكل ادبي و واقعيتهاي اجتماعي يكسان قلمداد ،و به يك
چشم نگريسته شوند (مكاريك.)813 :4831 ،
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 .1تحليل خوانندگان متون ادبي در رهيافت روانشناختي براساس واكنش رفتاري آناان بررساي
ميشود .امّا در رهيافت جامعهشناختي ميزان آگاهيهايي كه خواننده باا خوانادن ماتن ادباي باه
دست ميآورد ،مهمتر است .در رهيافت روانشناختي واكنشي كه خوانناده باه هنگاام خوانادن
متن نشان ميدهد ،بازتاب شخصيت اوست .هر فردي بر اساس ذهنيت فاردي خاود باه ماتن
واكنش نشان ميدهد .بسياري از خوانندگان هنگاام خوانادن اثار ،خاود را باا شخصايتهاي آن
همانند ميكنند و ناخودآگاه به شناختي از خود دسات ماييابناد .منشاأ قرائتهااي گونااگون و
برداشتهاي متفاوت از متن ادبي نيز از آنروست كه هريك از خوانندگان ،شخصيت خاود را در
آينة متون ميجويند و بر اساس هويت خويش به ناوادک و شخصايتهاي ماتن عكا العمال
نشان ميدهند .واكنش خوانندگان به متن ادبي چهار نوع اسات« .4 :توقاع» :زمااني اسات كاه
محتواي اثر ادبي در زنجيرة آرزوهاي خواننده قرار دارد« .1 .دفاع» :زمااني اسات كاه ذهان در
مقابل عناصري از دنياي متن كه ميخواهد وارد ذهن شود ،مقاومت نشان ميدهد و آنها را پ
ميزند يا نلف ميكند« .8 .خيال» :زماني است كه خواننده عناصري را كه در متن ادبي وجاود
ندارد ،از ذهن خود به آن ميافزايد« .1 .تبديل» :زماني است كه خواننده معناي اثر را دگرگاون
ميكند (پاينده.)62 :4831 ،
براساس نظر نورمن هالند -كه ميكوشد نوعي توازن بين خواننده و متن به وجود بيااورد-
خواننده با مضمونِ هويّتش به متن ميانديشد؛ للا خواندنِ متن در درجة اول نوعي باازآفريني
هويّت است .توقعات خواننده از متن در فرايند خوانادن محقاق نمايشاود ،باه هماين سابب
خواننده به تدابير دفاعي متوسل ميشود و معاني را دگرگون ميكند تا هم امكان انطباق هويّت
خود را فراهم آورد و هم اينكه بر هويت خويش صحه گلارد (رايت)461 :4828 ،؛ بناابراين در
مبانث جديد روانشناسي ادبيات ،رابطة خواننده با متن دوسويه است و معنا نتيجة اين تعامال
است.
اما در رهيافت جامعهشناختي به عك العمل خوانندگان توجه ميشود و پاسخ اين ساؤالها
بررسي ميشود كه آثار ادبي چه تأثيراتي بر آگاهي مردم دارناد و چاه تغييراتاي در ارزشاهاي
اجتماعي به وجود ميآورند؟ ميزان اقبالي كه مردم به اثر ادبي نشان ميدهند چقدراست؟ علال
كاهش يا افزايش استقبال از اثر چيست؟ اوضاع اجتمااعي و اقتصاادي در رواباط خوانناده باا
نويسنده و روابط خواننده با متن چه تاأثيري دارد؟ ميازان مطالعاة آثاارادبي در جامعاه چقادر
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است؟ نيازهاي محتوايي هر گروه از خوانندگان مثل پيران ،جوانان و كودكان چيسات؟ فاصالة
ميان آنچه درجامعه خوانده ميشود و آنچه بايد خوانده شود چه ميزان است؟ و ...
نتیجه
مطالعات ادبي در گلشته هميشه باا رهيافتهااي مختلاف نظاري و عملاي هماراه باوده اسات.
روانشناسي ادبيات و جامعهشناسي آن دو رهيافت از نقد ادبياند كه باا نگااهي باينرشاتهاي و
استوار كردن معناي ادبي بر عوامل برونمتناي ،در صادد ارائاة تحليلهاايي تاازه از متاون ادباي
بودهاند .اين دو رهيافت با وجود تفاوتهاي اساسي كه در اهاداف ،رويكردهاا و روشاهاي آنهاا
ديده ميشود ،ميتوانند در دستيابي به شناختي بهتر از پديدههاي ادباي اعم از متان ،نويسنااده
و خاوانناده ،مكمّل همديگر باشند؛ زيارا اگرچااه ادبيااات ريشااه در عواطاف و تخيااالت
نويسناده يا شاعار دارد ،عوامال محيطي و اوضاع اجتماعي در شكلدهي به شخصيت نويسنده
نقش مهمي دارند؛ بنا براين هر اثر ادباي ،هام محصاول روان نويسانده ياا شااعر اسات و هام
نشانهاي از سنتهاي فرهنگي و آداب اجتماعي.
بررسي روانشناسانة اثري در بسياري از موارد مستلزم ارائاة تحليلاي از اوضااع تااريخي و
اجتماعي جامعاة زماان نويسناده است ،همان طور كه در موارد زياادي براي گشاودن گرههاي
نقااد اجتماااعي بايااد انگيااازههاااي رواناااي و شخصااي نويسااانده را كاويااد .بنااابراين تحلياال
روانشناختي ادبيات با بررسيهاي جامعهشناختي آن كامل ميشود و بالعك  ،به شرط آنكاه هار
كدام از اين دو رهيافت به آرا و نظريات فردي خاص محدود نشود و سير تكاملي نظريههاا در
هر كدام مورد توجه قرار گيرد؛ مثالً آراي فروياد كاه در آن هماه چياز باه ضامير ناخودآگااه
شخصي نويسنده يا شاعر نسبات داده ميشاود و انگيزههاي آنان به عقدههاي جنساي منحصار
ميگردد ،شايد قابل جمع شدن با رهيافات جامعاهشاناختي نباشاد؛ اماا نظرياة يوناگ درباارة
نمادهاي جهاني و تأثير ناخودآگاه جمعي در فرايناد آفارينش ادباي نشاان مايدهاد كاه او تاا
اندازهاي به مسائل تاريخي و اجتماعي توجه دارد.

 957رخسار انديشه

منابع
اقبالي ،ابراهيم ،و نسين قمري گيوي؛ «بررسي روانشناختي سه منظومة غنايي فارسي» ،مجلّة پنژوهش
زبان و ادبیات فارسی؛ دورة جديد ،ش( 1بهار و تابستان .)4838
ايادي ،سروش؛ بررسی آثار هدایت از نظر روانشناسی؛ تهران :سينا.4883 ،
بارت ،روالن؛ لذت متن؛ تهران :نشر مركز.4831 ،
پاينده ،نسين؛ گفتمان نقد؛ تهران :نشر روزنگار.4831 ،
نميدي ،محمد محسن؛ بیم و امید؛ تهران :سفير.4826 ،
رايت ،اليزابت؛ «نقد روانكاوانة مدرن» ،ترجمة نسين پاينده ،ارغنون؛ ش .)4828( 1
سلدن ،رامان؛ «نقد روانكاوانة نمايشنامة هملت» ،ترجمة نسين پاينده ،ارغنون؛ ش .)4828( 1
شايگانفر ،نميد رضا ؛ نقد ادبی؛ تهران :دستان.4836 ،
شميسا ،سيروس؛ نقد ادبی؛ تهران :فردوسي.4823 ،
صنعتي ،محمد؛ تحلیلهای روانشناختی در هنر و ادبیات؛ تهران :نشرمركز.4836 ،
عاليي ،مشيت؛ «ادبيات و روانشناسي» ،کتاب ماه ادبیات و فلسفه؛ ش( 11ارديبهشت.)4836
غالم ،محمد؛ «جامعهشناسي رمان معاصر فارسي» ،مجلّة دانشکدة ادبیات دانشگاه تربیت معلم؛ س،41
ش.11 -11
قاسمزاده ،نبيب اهلل؛ استعاره و شناخت؛ تهران :فرهنگان.4826 ،
گرين ،ويلفرد ،و ديگران؛ مبانی نقد ادبی؛ ترجمة فرزانه طاهري؛ تهران :نيلوفر.4821 ،
گلدمن ،لوسين؛ جامعه ،فرهنگ و ادبیات؛ ترجمة محمدجعفر پوينده؛ تهران :نشر چشمه.4821 ،
مكاريك ،ايرنا؛ دانشنامة نظریههای ادبی معاصر؛ ترجمة مهران مهااجر و محماد نباوي؛ تهاران :آگاه،
.4831
ولك ،رنه ،و آوستن وارن؛ نظریة ادبیات؛ ترجمة ضياء موند و پرويز مهاجر؛ تهران :علمي و فرهنگي،
.4828
هارلند ،ريچارد؛ درآمدی تاریخی بر نظریة ادبی (از افالطون تا بارتو؛ گروه ترجماة شايراز؛ تهاران:
نشر چشمه.4831 ،
ياوري ،نورا؛ روانکاوی و ادبیات؛ تهران :تاريخ ايران.4821 ،

مرگ مؤل

در نظریههای ادبی جدید
دکتر حسین پاینده



مقدمه
يكي از معضالت نقد ادبي در كشور ما ،جايگاه تعيينكنندهاي است كه در بررساي ماتن باراي
مؤلف قائل هستيم .بيشتر مقاالت نقد ،خواه نقد آثار ادبايِ معاصار خاواه ،باه وياژه نقاد آثاار
كالسيك ،با اين پيشفرض نوشته ميشوند كه براي فهم معناي اين متون ،ناگزير بايد باا شارح
نال مؤلف آشنا بود؛ زيرا متن از ذهن نويسنده تراوش كرده است و بدون دانستن موضاوعاتي
از قبيل اينكه مؤلف چه پ زمينة خاانوادگي داشاته ،ياا در كجاا دورة كاودكي و نوجاواني را
سپري كرده ،يا به كدام مرام باور داشته است ،نميتوان معناي آثار مؤلف را دريافت .باه ساخن
ديگر ،در روششناسيِ رايج در مطالعات ادبي در كشور ما ،متن هنوز ناشايهاي بار شخصايت
نويسنده محسوب ميشود .به عبارتي ،سرچشمه يا خاستگاه معنا ،شخصيت مؤلف اسات و ناه
خودِ متن .به تبعِ اين ديدگاه ،نقاد ادباي هام اغلاب باه باازگويي «نقاايقي» ظااهراً قطعاي و
مناقشهناپلير دربارة انوال نويسنده و تالش براي اثباات اينكاه دانساتن ايان «نقاايق» چقادر
خواندن و فهم متونِ نوشته شده به قلم آن نويسنده را بر خواننده تسهيل مايكناد ،فارو كاساته
 دانشيار نظريه و نقد ادبي دانشگاه عالمه طباطبائي
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ميشود.
توجه به جايگاه مؤلف در نظريه و نقد ادبي ،مسبوق باه ساابقهاي بسايار طاوالني اسات و
قدمت آن به بيش از سه قرن پيش از ميالد مسيح (ع) ميرسد .افالطون نخستين فيلسوفي باود
كه اين توجه را در قالب يك نظريه (محاكات) تدوين كرد و در رساالة جمهاوري باه بحاث
دربارة اين موضوع پرداخت كه شاعر كيست و شعر گفتنش نكمِ انجام دادنِ چه كاري را دارد.
از اين رو ،مي توان گفت بيش از دو هزار سال پيش نظرية ادبي با عطف توجه به مؤلاف آغااز
شد و از آن پ

تا به امروز در هر نظرية جديدي كه نظريهپردازان گوناگون درباارة ماهيات و

كاركرد ادبيات يا نحوة بررسي متون ادبي مطرح كردهاند ،به نحوي از انحااء باه هماين مسائلة
بنيادين پرداخته و ديدگاهي راجع به آن مطرح شده است.
اما آنچه بررسي جايگاه مؤلف را در كشور ما ضروري ميكند ،اين است كه به نظر ميرسد
قدمت چند هزار سالة مسئلة مؤلف در نظريههاي گوناگون ادبي از زمان افالطون تا باه اماروز،
چندان در پيچيده كردن نگرش پژوهشگران و منتقدان ادبيِ ما به اين موضاوع تاأثيري نداشاته
است و به خصوص نظريات جديدتري كه از قرن بيستم به اين سو در ايان بااره مطارح شاده
است ،هنوز آنگونه كه بايد ،شناخته شده نيستند .ديدگاه «مؤلفمحور» ناه فقاط در نقاد متاون
ادبي در كشور ما غلبهاي بالمنازع دارد ،بلكه يگانه شايوة رساميِ تادري

ادبياات فارساي در

دانشگاههاي ما نيز هست .پيامد اين منظر سادهپندارانه كه «هر متني از ذهن و شخصيت مؤلاف
نشئت مي گيرد ،پ

بايد ابتدا زندگينامة مؤلف را شناخت تا بعد بتاوان معنااي ماتن را كشاف

كرد» ،سترون شدن پژوهشهاي ادبي بوده است .اين باور كه معناي متون ادبي را باياد «كشاف»
كرد ،خود داللت بر اين دارد كه معنا امري از پيش تعيينشاده« ،پنهاانشاده» و ثابات و واناد
است و در آن نميتوان مناقشاه كارد؛ زيارا «نقاايق زندگيناماهاي» محلاي باراي جادل بااقي
نميگلارند .اين باور عالوه بر اينكه مخل رونية پژوهشگري و نقد است ،منجر به اين گرايش
انفعالگرايانه شده است كه بنابراين ،متون ادبي را فقط ميتوان فراگرفت.
مقالة ناضر كوششي است براي پرتوافشاني بر پيچيدگيهاي مسئلة جايگاه مؤلف در برخاي
از مهمترين نظريههاي ادبي مدرن .به اين منظور ،در بخش بعدي ،سه نظرية نقادانه كه هر ياك
سهم بسزايي در شكلگيري ديدگاههاي جديد دربارة مؤلف داشتهاند ،بر مبنااي تقادم و تاأخرِ
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پيدايش اين نظريهها ،بحث و بررسي ميشوند .اين سه نظريه عبارتاند از« :نقد نو» ،فرماليسام
روسي و پساساختارگرايي .بخش پاياني مقاله به ارائة جمعبندي از بحثهااي جايگااه مؤلاف در
نظريههاي ادبي جديد اختصاص دارد.
 .3نقد نو
در نظريههاي ادبي ،هر چقدر به دورة معاصر نزديكتار مايشاويم ،اهميات مؤلاف در تعياين
معناي متن كاهش مييابد .به عبارتي ،بين ارج نهادن به منزلت مؤلاف از ياك ساو و برجساته
كردن كيفيات ادبيِ متن از سوي ديگر ،نسبتي معكوس وجود دارد .در غالب نظرياههااي راياج
تا پيش از پيدايش «نقد نو» در دهة4686م ،.مؤلف «خداوندگارِ» متن تلقي ميشد؛ يعني فارض
بر اين بود كه مؤلف همچون خدا متن را «ميآفريند» و مقدرات آن را رقم مايزناد .اگار ايان
ديدگاه را بپليريم كه متن از ذهنيت ،نيّات و زندگينامة مؤلف سرچشمه ميگيرد و باه عباارتي،
مؤلف «صانب» متن است ،آنگاه بايد نتيجه بگيريم كاه معنااي ماتن باه مؤلاف تعلاق دارد و
هرگونه تفسير دربارة آن نيز به طريق اولي فقط از سوي مؤلف يا با تأييد وي ،ميتواناد اعتباار
داشته باشد .با اين تفكر بايد پرسيد نقش منتقد ادبي چيست؟ پاسخ طرفدارانِ ديدگاه سنتي اين
بود كه منتقد در بهترين نالت فقط بر معنايي صحّه ميگلارد كه ناصل نيّت مؤلف يا منطبق با
آن است .اگر مؤلف «خداوندگارِ» متن است ،منتقد ادبي هم نكم «پيامبري» را دارد كه آنچه در
متن «وني» شده است ،ابالغ مي كند .پيداست كه در اين ديدگاه سنتي ،بررساي كيفياات ادبايِ
خودِ متن يا چندان اهميتي ندارد يا فقط پ

از «كشف» معناي «پنهان» در متن و براي تأييد آن

درخور بررسي است.
پيدايش «نقد نو» در نخستين دهههاي قرن بيستم را بايد نقطة عطفاي در ايان تلقاي سانتي
دربارة مؤلف دانست .مهمترين برنهاد «منتقدان نو» اين بود كه معناي متن را فقط در خود ماتن
و با بررسي ويژگيهاي آن ميتاوان كاوياد .هرگوناه مالنظاة بارونمتناي ،از قبيال مالنظاات
زندگينامهاي يا مالنظات تاريخي ،از عينيتْمبناييِ نقد ميكاهد ،للا نبايد جايي در فرايناد نقاد
داشته باشد .پيدايش اين ديدگاه جديد كه مؤلف را از مقام خداوندگاريِ ماتن خلاع مايكارد،
البته ناصل تحوالت فكري و نظري اي بود كاه از سادة ناوزدهم زميناة مناسابي باراي ظهاور
گرايشهاي فرماليستي در نقد ادبي فراهم كرده بودند .براي مثال ،شاعر انگليسي جان كيت  4در
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دهة دوم قرن نوزدهم اين نظر را مطرح كرد كه شاعرِ توانا بايد از «قابليات سالبي» 1برخاوردار
باشد؛ يعني بتواند هويت ذهنيِ خود را از راه همدليِ عاطفي و باه طارزي ارتجااعي چناان در
موضوع شعر مستغرق كند كه موقع سرودن شعر ،ديگر هويتي از آنِ شاخصِ خاودش نداشاته
باشد .بدين ترتيب ،مؤلف ميتواند ابتدا شخصايت خويشاتن را نفاي كناد ،ساپ

واقعيات و

پيچيدگيهاي آن را ادراک كند تا سويهاي عينيتْمبنا به نگارش ببخشد و نظام ارزشيِ خود را در
تأليف دخيل نكند .از نظري كه كيت

مطرح كرد ،چنين مستفاد ميشود كه در بررسي شاعر ياا

هر متن ادبي ،استناد به ويژگيهاي شخصيتِ مؤلف كاري گمراهكننده است؛ زيرا برخالف آنچاه
منتقدان سنتي فرض كرده بودند ،آن شاعري تواناتر است كه عينيتر (بادون واساطه قارار دادنِ
نَفْ ِ خود) شعر بسرايد .شكل مشابهي از همين ديدگاه را در نظريهپردازيهااي كساان ديگاري
ميتوان ديد كه پ

از كيات

اصاطالح «فاصالة زيباشاناختي» را در نقاد ادباي بااب كردناد،

اصطالني كه به طريق اولي ناكي از لزوم غيرشخصي كردنِ فرايند تأليف است .بايد افزود كه
مشابه همين نظرات در ضديت با تبعيت متن از منويّاات مؤلاف را در آراي فيلساوف آلمااني،
ويلهلم ديلتي 8،و ساير اصحاب نظرية تأويل 1ميتوان ديد كه تقريباً همزمان با كيت

به بررسي

فرايند قرائت پرداختند و آن را نه فرايندي منفعالنه ،بلكه فرايندي توأم باا فعالياتِ معناساازانة
خواننده دانستند و با اين فرض مخالفت كردند كه مؤلف بصايرتي برتار از خوانناده ياا منتقاد
دربارة معناي متن دارد .از نظر ايشان ،هرآنچه مؤلف درباارة معنااي ماتن بگوياد ،فقاط نكام
تفسيري از مجموعه تفاسير ممكن را دارد و منتقد به جاي بازيابيِ معناي ماورد نظار نويسانده،
بايد معناي متن را برسازد.
اما در قرن بيستم ،منتقدي كه يكي از محكمترين استداللها را بر ضد نظريههاي مؤلفمحور
مطرح كرد و تأثير بسزايي در شكلگيري آراي «منتقدان ناو» بااقي گلاشات ،شااعر بريتانيااييِ
آمريكاييتبار ،ت.س .اليوت 1بود .اليوت در مخالفت با ديادگاه كسااني كاه اثار ادباي را آيناة
تمامنماي شخصيت مؤلف ميپندارند ،در مقالة مشاهوري باا عناوان «سانت و قريحاة فاردي»
( )4646استدالل ميكند كه آن هنرمندي در كار خود توفياق مايياباد كاه «دائمااً از خويشاتن
درميگلرد و پيوسته شخصيتش را محو ميكند» .اليوت سپ

براي روشن كردن ايان موضاوع

كه مؤلف چگونه شخصيت خويش را در متني كه مينويسد محاو مايكناد ،قياساي را درباارة
نتيجة ناصل از تركيب دو گاز در يك فعل و انفعال شيميايي ذكر ميكند و ميگويد:
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«[اكسيژن و دياكسيد گوگرد] وقتي در مجاورت فيالمان پالتين با يكديگر تركيب ميشوند ،اسايد
گوگرد به وجود مي آورند .اين تركيب صرفاً زماني صورت ميگيرد كه پالتين هم [در اين فعال و
انفعال] وجود داشته باشد؛ اما در اسيدِ ناصل ،هيچ نشانهاي از پالتين نيست و خاود پالتاين هام
ظاهراً از اين تركيب تأثيري نپليرفته و همچنان معطل و خنثي و تغييرنيافته باقي مانده است .ذهان
شاعر همانند آن تكة پالتين است .شايد بخشي از ذهن شاعر يا تمام ذهنش بر تجربيااتِ خاودِ او
تأثير بگلارد؛ ليكن هنرمند هر چقدر كمال هنرياش بيشتر باشد ،در درونش به همان ميزان جدايي
تمامعيارتري بين او كه رنج ميبَرَد و ذهني كه [متن ادبي را] خلق ميكند ،وجود خواهد داشات و
ايضاً به همان ميزان ،ذهنش شور و هيجاني را كه مواد و مصالح كار آناند به نحو كاملتري هضام
و مستحيل خواهد كرد)42( ».

از بحث اليوت اين نتيجه برمي آيد كه براي فهم متن ادبي ،نميتوان به مؤلاف ماتن اساتناد
ي ماتن آن را
كرد ،يا نبايد كوشيد تا ذهنيات مؤلاف و شخصايت او را شاناخت ،ياا باا بررسا ِ
بازسازي كرد .مؤلف فقط با درگلشتن از خود و تبديل شدن به ميانجي ميتواند زمينة نگاارش
متن را فراهم كند .مؤلف از نظر اليوت كسي است كاه باه سابب دانساتگي ،درون خاود رناج
ميبَرَد .اما مؤلف اگر بخواهد موفق به خلق اثري ادبي شود ،بايد ابتادا شاور و هيجااني را كاه
ساختمايه هاي نگارش متن هستند ،در خود مستحيل كند ،و بعد دست به نوشتن اثار بزناد .باه
بيان ديگر ،تا زماني كه مؤلف ذهن خالق خود را از شخصيتِ رنجكشيدهاش مجزا نكند ،امكان
نگارش متن را نخواهد داشت .بنابراين مفروضات ،براي فهم معناي متن يا براي نقد ماتن هام
نميتوان به اطالعاتي كه شخصيت نويسنده يا باورها و خُلق و خوي او بر ما معلوم مايكنناد،
استناد كرد؛ زيرا آنچه موجب نوشتن متن شده ،كنار گلاشتن همان شخصيت و باورها و خُلاق
و خو است .اليوت در ادامة همين مقاله ،چنين نتيجه ميگيرد:
«شاعر در پي ابراز «شخصيتش» نيست ،بلكه واسطة هنريِ خاصي دارد ااصرفاً واسطة هنري و ناه
شخصيتاا كه تأثرات ذهني و تجربيات به شيوههاي غريب و غيرمنتظري در آن با يكديگر تركيب
ميشوند .آن تأثرات ذهني و تجربياتي كه براي شخص شاعر اهميت دارند ،ممكن است در شعر او
منعك

نشوند و آن تأثرات و تجربياتي كه در شعرش اهميت مييابند ،ممكان اسات در خاود او

اايعني در شخصيتشاا نقش بسيار كماهميتي داشته باشند)16( ».

پ

در آثار هر مؤلفي ،به مجموعهاي از مضامين ميتوان برخورد كه چه بسا در شخصايت

و ذهنيت خاص نويسنده چندان هم اهميتي نداشتهاند ،از آنجا كه ذهان مؤلاف همچاون ياك
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كاتاليزور عمل كرده است ،آن مضامين در آثار او مطرح شدهاند .از اين رو ،اين پيشفارض كاه
هر نويسندهاي فقط آن مضاميني را در آثارش ميپروراند كه خود به آنها باه طاور خااص نظار
داشته است ،للا براي فهم مضمون اثر بايد ناگزير به ذهن مؤلاف راه بُارد ياا شخصايتش را از
طريق بررسي زندگينامه يا اطالعاتِ برونمتني شناخت ،بهطور كلي پايشفرضاي مغلاوط و در
«نقد نو» گمراهكننده محسوب ميشود .اين جملة اليوت كه «[سارودن] شاعر [در نكام] بياان
بي محاباي انساسات و عواطف نيست ،بلكه گريز از انساسات و عواطاف اسات؛ شاعر بياان
شخصيت شاعر نيست ،بلكاه گرياز از آن شخصايت اسات» ( ،)14دعاوتي اسات باراي روي
گرداندن از رهيافت سنتي كه متن را عين بيانياة آراي مؤلاف مايداناد و روي آوردن باه نقاد
فرماليستي كه خود متن را يگانه منبع قابل اعتماد براي بحث دربارة معنا تلقي ميكند.
نظريهپردازان فرماليستِ ديگر كه تأثير بسزايي در شكلگياري ديادگاههااي جدياد درباارة
جايگاه مؤلف در «نقد نو» داشتند ،ويمست 1و بييردزلي 2بودند كه دو مقالة معروفشان (اولي با
عنوان سفسطه دربارة قصد مؤلف كه در سال  4611منتشر شد و ديگري سفسطه درباارة تاأثير
اثر كه سه سال بعد در سال  4616انتشار يافت) در بيشتر كتابهاي نظرية ادبي مورد استناد قارار
گرفته است .ويمست استاد ادبياات باود و باييردزلاي فيلساوفي كاه موضاوعِ اصاليِ آثاارش
زيباييشناسي بود .در مقالة نخست ،ويمست و بييردزلي به طرح اين ديدگاه مايپردازناد كاه
نيّت مؤلف ،تعيين كنندة معنا يا مالكي براي بحث درباارة تاأثير متناي كاه او باه رشاتة تحريار
درميآوَرَد ،نيست .منتقد ادبي نبايد بكوشد تا قصد مؤلف را كشف كند؛ زيرا آن قصد را هرگاز
نميتوان با يقين مشخص كرد و در واقاع تاالش باراي كشاف نيّات نويساندگاني كاه اغلاب
مردهاند ،بيشتر به تحقيقي تاريخي شباهت دارد و نقد ادبي محسوب نمايشاود .در نقاد ادباي،
قصد مؤلف همان قدر اهميت دارد كه عمالً در متن محقق شده و براي بررسي آن كافي اسات
كه با زبان متن و نيز با فرهنگي كه متن در آن نگارش يافته است ،آشنا باشيم .هماان گوناه كاه
ويمست و بييردزلي در مقالة خود متلكر ميشوند« ،اگر شاعر در قصد خود توفيق يافته باشد،
در آن صورت خودِ شعر نشان ميدهد كه او در پي چه بوده است» )1( .آنان نتيجه گرفتناد كاه
برخالف آنچه تا آن زمان متداول بود ،بررسي زندگيِ شاعر براي فهم معناي سرودههاايش ،ياا
بررسي تاريخ زمانهاي كه مؤلف در آن ميزيسته است ،يا بررساي نظارات نويساندگان درباارة
ادبيات و بهطور كلي تفحّص دربارة هر جنبهاي از متن كه به عواملي بيرون از آن ماتن مرباوط
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مي شود ،كاري نامربوط به نقد ادبي و مطالعات ادبي است .همچنين پرداختن به پيشينة پيدايش
اثر ادبي ،به نوزة ديگري از علوم انساني (به تاريخ) مربوط ميشود و نه به مطالعات ادبي .اگار
منتقدي به جاي نقد خودِ متن به چنين موضوعاتي بپردازد ،مرتكب آن خطااي متاداولي شاده
است كه ويمست و بييردزلي آن را «سفسطه دربارة قصد مؤلف» 3ناميدند.
ويمست و بييردزلي در مقالة دوم استدالل ميكنند كه خطاي متاداول ديگار در مطالعاات
ادبي« ،سفسطه دربارة تأثير اثر» است .به عقيدة آنان ،اين سفسطه زماني رخ ميدهاد كاه منتقاد
ادبي به جاي بررسي متن ،از تأثير عاطفي متن در شخصِ خودش سخن به ميان ميآورد و مثالً
متن را با كلماتي مانند «هيجانآور»« ،نزنآور» يا «رونيهبخش» و از اين قبيل وصف مايكناد.
چنين منتقدي ،متن را با پيامدِ عااطفيِ آن اشاتباه مايگيارد؛ نتاي اگار متناي از نظار منتقادي
«هيجانآور» و ...تلقي شود ،آنگاه بايد علت آن «هيجان» و غيره را با بررسي خاودِ ماتنْ ماورد
بحث قرار داد و نه معلول متن را (هيجان ،نزن و)...؛ زيرا آن معلول ناشي از يك علت (ماتن)
است .در عين نال به اين دو نكته نيز بايد توجه كرد :اول اينكه ادبيات براي القاي انسااس و
عاطفه نوشته نميشود ،بلكه هر اثر ادبي در واقع متني با ويژگيهاي خود است كه باياد بررساي
شوند؛ دوم اينكه تأثير متن در همة خوانندگان يكسان نيست؛ پ

آن نوع از نقد ادبي كه اساساً

به تأثير متن در خواننده ميپردازد ،هرگز نميتواند به نتيجهگيريهاي عماومي منتهاي شاود .باه
جاي پرداختن به تأثيراتي كه مي توانند به تعداد خوانندگانْ مختلف باشند و لزوماً قائم باه فارد
هستند ،منتقد ادبي بايد معناي اثر را مورد بحث قرار دهد؛ يعني موضوعي كه به سابب ماهيات
عمومياش قائم به فرد نيست.
 .1فرمالیسم روسی
فرماليسم روسي را بايد همزاد «نقد نو» ناميد ،با اين توضايح كاه ناه نظرياهپاردازان فرماليسام
روسي از وجود نظرية همزادي به نام «نقد نو» آگاه بودند و نه «منتقادان ناو» مايدانساتند كاه
كساني كمابيش همزمان با آنان در روسيه رهيافات جديادي را بنياان مايگلارناد كاه ديادگاه
مشابهي را دربارة جايگاه مؤلف اتخاذ كرده است .فرماليسم روسي در دهة دوم قارن بيساتم در
مخالفت با مكتبهاي سنتياي شكل گرفت كه متون ادباي را فقاط در پرتاو اطالعاات تااريخي
دربارة زمانة تأليف اثر ،يا در پرتو اطالعاات روانشاناختي درباارة مؤلاف بررساي مايكردناد.
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نظريه پردازان اين رهيافت جديد ،دو هدف اصلي داشتند :نخست اينكه ميخواستند با مشخص
كردن روششناسيِ خاص ادبيات (متمايز با روششناسيِ ساير نوزههااي علاوم انسااني مانناد
تاريخ و امثال آن) ،شالودهاي علمي و شيوههايي متفاوت براي نقد متون ادبي تبياين كنناد؛ دوم
اينكه ميخواستند با ديدگاه غالبي كه ادبيات را فقط بازتاب واقعيت قلمداد مايكارد ،مخالفات
كنند.
براي تحقق اين دو هدف ،فرماليستهاي روس كوشيدند تا بحاث در خصاوص «ادبيّاتِ»
ي نقاد تباديل كنناد .از نظار آناان ،آثاار نويسانده محصاول
زبا ِن متو ِن ادبي را به موضوع اصل ِ
زندگينامة او نيست و كانون توجه منتقد نيز نبايد شخصيت مؤلاف ياا رويادادهاي زنادگيِ او
باشد؛ البته فرماليست هاي روس مخاالف زندگيناماهپژوهاي نبودناد؛ هماانگوناه كاه باوري
توماشِفسكي 6،از فرماليست هاي برجستة روس ،در مقالاهاي باا عناوان «ادبياات و زندگيناماه»
متلكر شده است ،زندگينامة شاعر يا داستانناوي

«اهميتاي بيشاتر [ياا داللتاي خااصتار] از

زندگينامة مخترع يا سردار بزرگ ارتش ندارد»( .نقلقول شاده در جفرسان 46و رُباي )88 44،نكتاة
مهم تر اين است كه از نظر فرماليستهاي روس ،برخالف پنداشت غالب در ديدگاههاي سانتي
راجع به نسبت زندگينامة مؤلف و آثار او ،گاه فعاليتهاي ادبيِ شاعر يا نويسنده است كاه مساير
يا اهداف زندگيِ او را تعيين مي كند ،و نه برعك  .توماشِفسكي باراي نموناه باه پوشاكين
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اشاره ميكند و ميگويد كه اين شاعر عالقه داشت مضمون «عشق نهاني و ناكام» را در فرهنگ
خود مورد كاوش قرار دهد و بپروراند .در واقع اين مضمون نه فقط در اشعار پوشاكين ،بلكاه
در زندگيِ شخصياش نيز شكل گرفت و بسط يافت .به همين سبب ،پوشكين در نامههايي كاه
به دوستانش مينوشت ،با لحني مبهم ،از عشق ناكام سخن به ميان ميآوَرْد و در هنگام صحبت
كردن با ديگران نيز گاه انساساتش غليان ميكرد و سخنان نامنساجم و مبهماي مايگفات كاه
همگي نكايت از اين داشتند كه او به كسي عشق ميورزد؛ اماا معشاوق ،عشاق او را اجابات
نكرده است .توماشِفسكي نتيجه ميگيرد كه زندگيِ پوشكين ،همچون اشعارش ،صناعتمنداناه
و با مايهگرفتن از تخيل شكل داده شده است و نكم نوعي آفرينش ثانوي را دارد كه براي فهم
آن بايد آثارش را خواند .به گفتة توماشِفسكي ،شاعراني از قبيل پوشاكين «زنادگيِ خاويش را
چونان ابزاري براي تحقق آمالِ ادبي شان ماورد اساتفاده قارار دادناد و [لالا آشانايي باا] ايان
زندگينامهها براي خواننده ضرورت داشت( ».همانجا) فرماليساتهااي روس در بررساي آثاار
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اين قبيل شاعران و نويسندگان به زندگينامة آنها نيز اا هر جا كه بتوان زندگينامه را به آثارشاان
مربوط ساختاا توجه ميكنند؛ اما تأكيد ميورزند كه اين زندگينامهها را بايد فقط پيامد جانبيِ
آثاااري دانساات كااه نويسااندگان مااورد نظاار خلااق كردنااد ،و نااه بااالعك  .بااه اياان ترتيااب،
فرماليست هاي روس رابطة ديرينه بين زندگينامه و اثر را معكوس كردناد و مادعي شادند كاه
نويسنده خود ،محصولِ آثار خويش است و نه منشأ آن آثار.
 .1پساساختارگرایی
مناقشه كردن «منتقدان نو» و فرماليستهاي روس در مرجعياتِ معنااي ماورد نظار مؤلاف ،ياا
مردود شمردن جايگاهِ برترِ نويسنده در تعيين معنااي ماتن ،زميناة مناسابي فاراهم آورد تاا در
تحوالت بعديِ نظرية ادبي در نيمة دوم قرن بيستم ويژگيهاي متن به كانون نقد تبديل شود؛ باه
ويژه از دهة  4616به اين سو ،يعني از زمان پيدايش پساساختارگرايي ،ثماربخش باودن تاالش
براي دستيابي به معنايي واند و قطعي ،به موضوعي بحثانگيز در نظرياه و نقاد ادباي تباديل
شده است .ساختارگرايان نشانههاي زباني را همچون نشانههاي ساير نظامهاي نشاانهاي (مانناد
عالئم نظامي يا تابلوهاي راهنمايي و رانندگي) متشكل از دو جزء دال و مدلول مايدانساتند و
استدالل مي كردند كه دال در زبان (گربه) ،الگوي آوايي اسات كاه مادلولي خااص (جاانوري
پستاندار از تيرة گربهسانان) را به ذهن شنونده يا خواننده متبادر ميكند و بدين ترتياب معنااي
اين نشانه براي كساني كه با الگوي آواييِ به كار رفته در آن آشنا باشند ،معلوم است .ايان معناا
ناصل تفاوت و تمايز است؛ الگوي آوايي «گربه» با الگوي آوايي «سگ» تفاوت دارد و از ايان
رو هر يك از اين دو دال ،در ذهن شنونده يا خواننده با مادلول متماايزي تاداعي مايشاود و
معناي خاصي را ميسازد .اما پساساختارگرايان به طور دقيق در همين قطعيت و ثبااتِ مادلول
ترديد روا ميدارند .از نظر ايشان ،هر دالي نه به يك مدلول خاص ،بلكه به دال ديگري ارجااع
ميكند كه آن دال نيز به زنجيرهاي از دالهاي ديگر مربوط ميشود .از اين رو ،نشانههااي زبااني
به جاي ايجاد معنايي باثبات ،معنا را به «تعويق» مياندازند.
منتقدان پساساختارگرا به پيروي از دريدا 48بر اين باورند كه ادبيات و فلسفة غرب بار پاياة
اين فرضِ نادرست شكل گرفت كه زبان ،ابزاري قابل اعتمااد باراي انعكااس واقعيات اسات.
دريدا اين تصور نادرست را «كالممحوري» مي نامد و آن را نوعي توهّم ميداند؛ توهّمي كه بار
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اساس آن گويا معنا در زبان از واقعيت سرچشمه ميگيرد و مايتواناد مبايّنِ سااختار واقعيات
باشد .از نظر دريدا اين فرض كه زبان ميتواند آينه اي شفاف باراي بازتابانادن واقعيات باشاد
(متافيزيك نضور) ،خطاست .به بيان ديگر ،نويسنده هنگام نگارشِ متن ،انديشاههااي از قبال
شگلگرفته را ثبت نميكند كه با خواندن متن بتوان آن انديشهها را دريافت؛ باه ساخن ديگار،
ذكر مدلول باعث القاي دال به ذهن خواننده نميشود ،بلكه نويسنده فقط دالهايي را ذكر ميكند
كه خود به طور مستقل مدلولهايي را به ذهن خواننده متبادر ميكنند .از اين نيث ميتوان گفت
كه هر متناي ،صارف ًا ناوعي باازي آزاداناه باين نشاانههااي اساتفاده شاده در آن ماتن اسات.
پساساختارگرايان اعتقاد دارند كه نبايد مؤلف را خاستگاه معناي متن دانست؛ زيرا با ايان كاار،
در واقع به نحوي كالممحورانه ،مجموعة خاصي از معااني را بار سااير معاانيِ ممكان برتاري
ميدهيم .آنان مي پرسند چرا منشأ معنا را در خواننده نادانيم .از ايان رو ،در نظار ايشاان ،ماتن
چيزي نيست مگر بازيِ آزادانهاي كه خواننده در نشانههااي باهكاار رفتاه در چاارچوب زباان
تشخيص ميدهد يا در آن مشاركت ميكند.
دو متفكري كه ديدگاه پساساختارگرايانه دربارة كاركرد زبان در متن را مورد نظريهپاردازي
قرار دادند ،روالن بارت 41و ميشل فوكو 41بودند .مقالاة تفكربرانگياز باارت باا عناوان «مارگ
مؤلف» در سال  4612منتشر شد 41و مقالة بصيرتمندانة فوكو با عنوان «مؤلف چيست؟» -كاه
تقريباً در همة كتابها و مجموعه مقاالت برگزيده دربارة جايگاه مؤلف در نظرياة ادباي تجدياد
چاپ شدهاند يا مورد بحث قرار گرفتهاند -در سال  .4616به بيان ديگر ،انتشار اين دو مقاله باا
برهة زمانياي مقارن بود كه اقتدارِ تثبيتشده در بسياري از نيطاههااي سياساي و فرهنگاي از
جهات مختلف (در نوزههايي مانند فلسفه ،نقد ادبي ،مردمشناسي و امثال آن) به چالش گرفتاه
شده بود .در نال و هواي فرهنگي آن مقطع زماني ،تالش براي دست يازيادن باه قطعيات در
تفسير متن ،يا كوشش براي تعيين معنااي «راساتين» و هميشاگيِ ماتن ،هماان قادر مرتجعاناه
محسوب ميشد كه صحّه گلاشتن بر نظم سياسي يا اجتمااعيِ موجاود و تاالش باراي ياافتن
توجيهي عقالني يا الوهي براي اين نظم .به طريق اولي ،تن در دادن به اقتدار مؤلف و بااور باه
اينكه معناي متن را ويژگيهاي شخصيتيِ او رقم ميزند ،روي ديگر سكة ارتجاع محسوب شاد.
بارت استدالل ميكند كه در فرهنگ غرب ،نويسنده نوعي «خدا» محسوب شده ،هام آفارينش
اثر و هم معناي آن به اين وجود عاليمرتبه مرباوط شاده اسات .باارت اقتدارساتيزانه جايگااه
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خواننده را در قرائت نقادانة متن ارتقا ميدهد و ميگويد كه معناي متن ،پيامد تفساير خوانناده
است نه بازتاب انديشههاي مؤلف .متن نه يك «پياام» واناد و منساجم ،بلكاه مجموعاهاي از
نشانهها را ارائه مي دهد كه هر خواننده به روش خاص خود (يعني با الويتهاي معاين ياا باا در
نظر گرفتن معانيِ فراقاموسيِ خاص براي نشانههاي زباني) ميتواناد آنهاا را كااوش كناد ،لالا
تفسير لزوماً كاري غيرقطعي و پايانناپلير است .فوكو نيز اقتدار خداگوناة نويسانده در تعياين
كردن معنا را محل ترديد ميداند و استدالل ميكند كه استناد به نام نويسنده به منظاور محادود
كردن شيوه هاي مختلفِ قرائتِ متن و نيز به منظور محدود ساختن طيف معانياي كه ميتواناد
از متن برآيد ،صورت ميگيرد .از نظر او ،استناد به «منظورِ» نويسنده ،مخلّ آزاديِ خواننده براي
تحليل متن است .نظرات اين دو متفكر بزرگِ پساساختارگرا دربارة جايگاه مؤلف چناان تاأثير
بسزايي در نظريه و نقد ادبي معاصر گلاشته است كه بايد برنهادهااي اصاليِ دو مقالاة «مارگ
مؤلف» و «مؤلف چيست؟» را با تأمل بيشتري بررسي كنيم.
اگر ويمست و بييردزلي ابداعكنندة اصطالح «سفسطه دربارة قصد مؤلف» بودند ،باارت را
ميتوان به عبارتي مطرحكنندة «سفسطه دربارة زندگينامة مؤلف» قلماداد كارد .باارت در مقالاة
خويش در انتقاد از اين سفسطه ميگويد:
«در همة كتابهاي تاريخ ادبيات و زندگينامههاي نويساندگان و مصاانبههاا و مجاالت هناوز هام
مؤلف نكمفرمايي مي كند ،كما اينكه در ضمير آگاه اُدبايي كه مشتاق پيوند دادنِ شخص خودشان
با آثارشان از طريق نوشتن خاطرات و تلكره هستند نيز ايضاً همينطور اسات .تصاوير ادبياات در
فرهنگ عامّه ،مستبدانه بر مؤلف و شخصيت و زندگي و پسندها و عاليقِ شاورمندانهاش متمركاز
شده است و هنوز هم نقد عمدتاً در گفتنِ اين خالصه ميشود كه آثار بودلر 42مبيّن شكسات فارد
بودلر است[ ،نقاشيهاي] ون گوگ 43نشانة ديوانگيِ وي و [موسيقيِ] چايكوفساكي 46تبلاور فسااد
اخالقيِ او .تبيين يك اثر هميشه در مرد يا زني كه آن اثر را باه وجاود آورده اسات جساتوجاو
ميشود ،گويي هميشه در تمثيل كم و بيش شفافِ داستان ،سرانجام صداي يك فرد ،يعني مؤلاف،
برايمان راز را بازگو ميكند)413( ».

نضور مؤلف در مطالعات ادبي ،توأم با استبداد است؛ زيرا اين نضور ،صداهاي متبااين را
برنميتابد و در واقع خود را در مقام منشأ معنا به خواننده تحميل ميكند؛ اما وقتي داساتاني را
مي خوانيم (بارت داستان كوتاه «سارازين» 16نوشتة باالزاک 14را مثاال مايآوَرَد) ،آياا باه يقاين
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مي توانيم معين كنيم كه صداي چه كسي در داستان خطاب به ما سخن ميگويد؟ بنا به استدالل
بارت ،پاسخ اين پرسش منفي است .اين صدا ممكن است متعلق به شخصايت اصاليِ داساتان
باشد ،يا متعلق به نويسنده در مقام يك فرد ،يا متعلق به نويسنده در مقام مؤلفي كه انديشههااي
ادبي را بر زبان ميآوَرَد .اين عدم تعيّن به عقيدة بارت از آنجا ناشي ميشود كه نگارش ،بنا باه
ماه يتش ،چيزي نيست مگر استفاده از نظام زبان و رمزگان آن براي القاي معنا .از اين رو ،آنچه
در نقد متن بايد كانون توجه منتقد باشد ،مؤلف نيست ،بلكه زباني است كه در متن به كار رفته
است .اگر منتقد ،برعك  ،توجه خود را به مؤلف معطوف كند و او را مرجع اقتدار و خاستگاه
معنا يا صانب معناي متن بداند ،اين در نكم «اِعمال نوعي محدوديت بر متن و نيز به معنااي
در نظر گرفتن يك مدلول غايي و مسدود ساختن نگارش است»)424( .

بارت نه فقط مفهوم متداول از اصطالح «مؤلف» را دگرگون ميكناد ،بلكاه برداشات راياج
دربارة «متن» را هم مردود ميشمارد .توصيف بارت از متن ،بيش از آنكاه باه پيوناد واژههاا و
ايجاد انسجام زباني مربوط باشد ،داللت بر اين دارد كه او هر نوشتار را چهالتكاهاي بيناامتني
ميداند:
«اكنون ميدانيم كه يك متن ،زنجيرهاي از واژهها نيست كه معنايي «الهوتي» (پيام مؤلافاخادا) را
ساطع ميكند؛ بلكه متن فضايي چندبُعدي است كه انواع نوشتار در آن با يكاديگر درمايآميزناد و
برخورد ميكنند ،نوشتارهايي كه هيچ يك نومايه نيستند .متن تار و پودي از نقالقولهااي مختلاف
است كه از مراكز بسيار متعددِ فرهنگ اخل شدهاند)426( ».
«هر متني ناصل نوشتارهاي متكثر است كه از چندين فرهنگ سرچشمه گرفتاهاناد و باا يكاديگر
روابط متقابلي مبتني بر گفت و گو و تقليد تمسخرآميز و منازعه برقرار ميكنند ،ليكن اين تكثر در
يك جا متمركز ميشود و آنجا خواننده است ،نه ااآنگونه كه تا پيش از اين گفته ميشداا مؤلف».
()424

از منظر پساساختارگرايانة بارت ،متن همچون تقاطعي است كه مجموعهاي بيند و نصار
از نقلقولها ،پژواكها و ارجاعات گوناگون در آن با يكديگر جمع مايشاوند و خوانناده مختاار
است از هر مسيري كه خود ميخواهد از اين تقاطع عبور كند .باه ساخن ديگار ،هايچ قرائات
«درستي» براي تعيين معناي متن نميتوان در نظر گرفت .در واقع ،خواننده براي خواندن متن و
برساختن معناي آن (مرتبط كردن متن با نظامهاي معنايياي كاه خاود مايشناساد) ،نياازي باه

مرگ مؤلف در نظريههاي ادبي جديد 114

كشف كردن نيّت مؤلف يا تبعيت از آن ندارد .بر پاية اين استنباط از متن ،بايد نتيجه گرفت كاه
نقد ،يعني بحث دربارة ماهيت لزوماً متكثر نوشتار و واسازي 11صداها يا رمزگاني كه نميتاوان
آنها را به خاستگاه واند (مؤلف) وابسته دانست .در نتيجه قرائت متن مترادف باا تاالش باراي
كشف نيست (كشف يك پيامِ استتار شده) ،بلكه برابر با توليد يا برساختن معناست.
در خصوص نظرية «مرگ مؤلف» اين نكته را نيز بايد افزود كه ايان نظرياه مااهيتي بسايار
غايتستيزانه و همچنين دموكراتيك دارد .بارت مينويساد كاه ادبياات «از تعياين كاردن ياك
معناي پنهاني يا غايي براي متن (و نيز براي جهاان هساتي باه منزلاة ماتن) امتنااع مايورزد و
بدينسان امكان كنشي را فراهم ميآوَرَد كه ميتوان آن را غايتستيز ناميد ،كنشي كه به معنااي
واقعيِ كلمه صبغهاي انقالبي دارد؛ زيرا سر باز زدن از تثبيت معنا نهايتااً در نكام اساتنكاف از
خدا و اقنومِ [سهگانة] او (خِرَد و داناش و شاريعت) اسات )424( ».ايان غاياتساتيزي عاين
دموكراسي است؛ زيرا اگر مؤلف ،آنگونه كه بارت در مقالهاش اساتدالل مايكناد ،فقاط ياك
«كاتب» است ،آنگاه صداي او ديگر يگانه صداي مقتدر و خداگونهاي نيست كه خوانناده باياد
در نظر بگيرد؛ همچنين منتقدان ادبي هم از استبداد مؤلف در مقام «تعياينكننادة معنااي ماتن»
رهايي مييابند و مي توانند خود به كاوش معنا در متن بپردازناد (و ناه در ذهان مؤلاف ياا در
زندگينامة او) .پ

مفهوم «مرگ مؤلف» مجال بسيار بيشتري براي مطرح شدن صداهاي متباين

و متكثر در مواجهه با متن را فراهم ميآوَرَد كه پيش از اين در نظريههاي سنتي همگاي مقهاور
اقتدار بيچون و چراي نقايق زندگينامهاي بودند .به مجرد اينكاه متناي چااپ مايشاود و در
دسترس همگان قرار ميگيرد ،بند نافي كه آن متن را به نويسنده وصل ميكرد قطع مايشاود و
متن واجد نيات قائم به ذات (مستقل از نَفْ ِ مؤلف) ميگردد .به قول بارت در آخرين جملاة
مقاله اش« :تولد خواننده ميبايست به بهاي مرگ مؤلف تمام شود )421( ».تولد ايان صاداهاي
گوناگون (صداي خوانندگاني كه معناي متن را آزادانه كاوش ميكنناد) ،باياد باه بهااي مارگ
استعاريِ مؤلف تمام شود .بارت در اين مقاله مدعي مرگ مؤلاف نيسات ،بلكاه مايگوياد در
نظريه و نقد ادبي جديد بايد مؤلف را از ميان برداشات و فاارغ از مالنظاات مؤلافمحوراناة
معمول دربارة متون ادبي ،نقد نوشت .اين طرزِ از ميان رفتن مؤلف ،نكم مرگ اساتعاريِ او را
دارد.
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فوكو همچون بارت بر اين اعتقاد است كه نگارش متن ،در نكم بيان ذهنيت مؤلف نيست.
او در مقالة «مؤلف چيست؟» استدالل ميكند كه مؤلف فقط كسي نيست كه اثري را مينگاارد.
براي روشن كردن منظور فوكو مي توان اين مثال را آورد كه وقتي مايگاوييم «صاادق هادايت
نويسندة بوفكور است» ،باين ايان ناوع نگاارش (داساتاننويساي) و نگاارش معماولي فارق
ميگلاريم؛ يعني نمي توان به طريق اولي گفت كه «اين بخشنامه را مادير ايان مؤسساه نوشاته
است» .نام انساني معمولي (غيرنويسنده) مبيّن هيچ ويژگيِ منحصر به فردي نيست؛ اما وقتي نام
نويسندهاي ذكر ميشود ،بالفاصله مجموعهاي از ويژگيهاي منحصر به فردِ آن نويسنده به ذهان
مي آيد؛ مثالً ذكر نام صادق هدايت ،بالفاصله اين را در ذهن شنونده القا ميكناد كاه از مؤلاف
بوف كور و سه قطره خون و ساير آثاري كه ميدانيم هدايت نوشته است ،صحبت ميكنيم.
به اعتقاد فوكو ،داللت خاصي كه نام مؤلف براي ما دارد ،ناصل فرايندي تاريخي است كه
منجر به پيدايش جامعة بورژوايي شد .تا پيش از قرنهاي هفدهم و هجدهم ،شاخص نويسانده
چندان جايگاه ممتازي نداشت؛ زيرا صحّه گلاشتنِ نويسنده بر «نقيقت» متن براي اعتبار يافتن
آن متن ضروري تلقي نميشد و از همين رو ناشران ،آثار پيشنهادي باراي چااپ را بادون ناام
نويسنده دريافت ميكردند .اما با شكل گيريِ جامعة بورژوايي و محترم شدنِ مالكيت خصوصي
و جاري شدنِ نقوق مالكيت ،متون ادبي هام محصاوالت و نشاانههاايي از فردياتِ نويسانده
محسوب شدند و منزلتشان تغيير كرد.
پ

نام مؤلف با نامهاي معمولي فرق دارد و به يك «مؤلفا كاركرد» داللات مايكناد .ماا

خود به خود بين آن نوع نوشتني كه در متوني مانند رمان باوف كاور رخ مايدهاد و نگاارش
بخشنامههاي اداري فرق ميگلاريم .به قاول فوكاو« :ياك ناماة خصوصاي هام ممكان اسات
امضاكننده داشته باشد ،اما مؤلف ندارد؛ يك قرارداد هم ممكن است نام يك ضامن را بر خاود
داشته باشد ،اما مؤلف ندارد؛ يك متن بيامضا كه بر روي ديوار نصب شده انتماالً نويساندهاي
دارد ،امااا مؤلااف ناادارد )112( ».فوكااو بااه منظااور برجسااته كااردن اياان تمااايز ،از اصااطالح
«مؤلفاكاركرد» استفاده ميكند و ميگويد« :مؤلفا كاركرد مشخصة شايوة هساتي و اشااعه و
كاركردِ گفتمانهايي خاص در جامعه است )112( ».وقتي از نويسنده سخن به مياان مايآوريام،
منظور در واقع دانش همگاني دربارة اين گفتمانهاا و نياز عرفهااي نااكم بار انتقاال و اشااعة
آنهاست.
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فوكو همچنين استدالل ميكند كه به جااي ياافتن ردّ پااي مؤلاف در ماتن ،باياد آنچاه او
«مؤلفا كاركرد» مينامد ،بررسي كرد .بنا به تعريف فوكو« ،مؤلفا كاركرد» واجد چهار ويژگي
است« .4 :مؤلفا كاركرد» مبيّن تملّك نويسنده بر متن است ،للا بُعدي نقاوقي دارد .1 .نقاش
«مؤلفا كاركرد» تابعي از اوضاع خاص تاريخي و فرهنگي اسات و در تمادنهاي مختلاف باه
نحو متفاوتي در گفتمانها تأثير ميگلارد« .8 .مؤلفا كاركرد» مترادف انتسااب ساادة گفتمااني
خاص به توليدكنندة آن گفتمان (مؤلف) نيست ،بلكه خواننده باا خوانادن ماتن ،مؤلاف را بار
اساس جايگاه متن در فرهنگ برميسازد .1 .منظور از «مؤلفاا كااركرد» صارفاً فاردي واقعاي
نيست ،بلكه «مؤلفا كاركرد» ممكن است همزمان منجر به چندين «موقعيت سوژهاي» شاود و
اشخاص مختلفي مي توانند در هر يك از اين موقعيتها قرار گيرند ،نه صارفاً شاخص نويساندة
متن .فوكو معتقد است كه نه فقط نويسندة واقعي را با راوي اول شخص در داستان يكي تلقاي
كرد ،بلكه نويسندة واقعي را با مؤلف هم نبايد يكسان پنداشت .هماين جادايي و افتاراق باين
مؤلف و نويسندة واقعي  -كه فوكاو آن را «تكثار نَفْا » مايناماد -اسات كاه امكاان تحقاق
«مؤلف اكاركرد» را فراهم ميكند .تمايز ظريف و تأملبرانگيز فوكو بين «موقعيات ساوژهاي» و
شخص نويسنده ،به معناي ابطال آن رويكردي است كه با همهويت و يكسان انگاشاتن مؤلاف
با ابرازكنندة نظراتِ مطرحشده در متن ،نوشتار ادبي را به بيانية آراي نويسنده فارو مايكاهاد و
غايت نقد را در برقراري تناظري ساده و يك به يك بين ذهنيت و شخصيت مؤلف از يك ساو
و متن از سوي ديگر ميداند .از منظر پيچيده و جالبتري كه فوكو در مقالهاش نظرياهپاردازي
مي كند ،مؤلف به سبب قرار گارفتن در موقعيتهااي ساوژهاي مختلاف و نتاي متباايني كاه از
فرهنگ برمي آيند ،چه بسا انديشههايي متفاوت با باورهاي شخصي خود ،يا انديشههايي متضاد
را در آثار خود بپروراند كه هرگز نتوان به شخصِ خودِ او انتساب داد.
نتیجه
در مطالعات ادبيِ سنتي (تا اوايل قرن نوزدهم) ،چندان تمايزي بين نقد ادبي و زندگينامهپژوهي
گلاشته نميشد .به عبارتي ،كاوش در معناي متن ،با تالش براي فهم زندگيِ نويسانده متارادف
تلقي ميشد .در اين رهيافت چنين فرض مي شد كاه منتقاد هار چقادر بيشاتر باا رويادادهاي
زندگيِ مؤلف آشنا باشد ،به همان ميزان بيشتر ميتواند ابهامات متن را برطارف كناد و معنااي
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متن را بيابد .مطرح شدن ديدگاههايي كه معطوف به خلع يد از مؤلف در مقام خداوندگارِ ماتن
بود ،از قبيل ديدگاه جان كيت

دربارة «قابليت سلبي» و ديدگاه ويلهلم ديلتي و سااير اصاحاب

نظرية تأويل دربارة نقش فعاالنة خواننده در فرايند تفسير ،زمينة نظريِ مناسبي را براي پيادايش
«نقد نو» در چند دهة نخستِ قرن بيستم فراهم كرد .نظرية غيرشخصي بودنِ شاعر كاه ت.س.
اليوت در مقاالت نقادانهاش آن را پروراند ،همچنين نظرية ويمست و بييردزلاي در خصاوص
«سفسطه دربارة قصد مؤلف» و «سفسطه درباارة تاأثير اثار» ،ضاربات مهلكاي باه آن رهيافات
ديرينهاي بودند كه معناي اثر را فقط در پرتو اطالعات زندگيناماهاي و تااريخي قابال بررساي
ميدانست.
تأكيد «منتقدان نو» بر اينكه نقد ادبي بايد فارغ از هرگوناه مالنظاات بارونمتناي صاورت
بگيرد ،در فرماليسم روسي به اين صورت متبلور شد كه فرماليست هاي روس باه جااي اينكاه
معناي متن را در زندگينامة مؤلف جستوجو كنند ،با اتخاذ روالي معكوس ،زنادگيِ مؤلاف را
تابعي از عاليق ادبي و مضامين مكرر در آثارش دانستند .به طريق اولي ،در فرماليسم روسي باا
برجسته شدن ادبيّت زبان و صناعاتي كه متن ادبي را از متون غيرادبي متمايز ميكنند ،نظرياه و
نقد ادبي جديد هرچه بيشتر از مركز ثقلي به نام مؤلف دور شد و به خودِ متن تقرّب جست.
از نيمااة دوم قاارن بيسااتم بااه اياان سااو ،پياادايش پساساااختارگرايي و گسااترش نظرهاااي
نسبيگرايانه و اقتدارستيزانة نظريه پردازان پساساختارگرا باعث شاد سالطة مؤلاف بار ماتن باا
چالشهايي جدي و بيسابقه روبهرو شود ،چندانكه در نظريههااي ادبايِ معاصار ،معنااي ماتن
اساساً برساختة خواننده است و منتقد ادبي ديگر در پي كشف «پيام» پنهان شدة مؤلاف نيسات.
نظريههاي روالن بارت و ميشل فوكو درباارة «مارگ مؤلاف» و «مؤلافاا كااركرد» ،در زمارة
تأثيرگلارترين و مجابكنندهترين ديدگاههاي نظاريِ متاأخر درباارة جايگااه مؤلاف اسات .از
بزرگترين خدمتهاي بارت و فوكو به نقد ادبي معاصر اين بود كه ايشان مفهوم «مؤلف» را باار
ديگر به موضوعي درخور مناقشه تبديل كردند ،به گونهاي كه از زمان انتشار مقااالت آناان ،در
مطالعات ادبي براي تبيين معناي يك متن ،ديگر نماي تاوان باه ساهولت باه زندگيناماه ياا ناام
نويسنده استناد كرد و بهطور «طبيعي» نتيجه گرفت كه متن معناي واندي دارد كه نويسنده مراد
كرده بوده است .همانگونه كه اندرو بنيت متلكر مايشاود« :مقااالت باارت و فوكاو موجاب
شكلگيريِ گزاره هاي بنيادينِ بسياري از تحقيقات نقادانه و نظريِ بعادي در خصاوص مؤلاف
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شدند؛ به گونهاي كه اكنون با گلشت ندود چهل سال از انتشار آن مقااالت ،ماا هناوز هماان
مبانثي را دربارة مسئلة نويسندگي ادامه مي دهيم كه نخستين بار بارت و فوكو در اواخار دهاة
 4616مطرح كردند )44( ».ثمرة نظريهپردازي پساساختارگرايان اين شد كه در نقد ادبايِ زماناة
ما ،اول اينكه هر متن ،واجد طيفي از معنا تلقي ميشود ،نه يك معناي وانادِ تغييرناپالير؛ دوم
اينكه معانيِ گوناگون متن ملك مطلق مؤلف محسوب نميشوند ،بلكه به خواننده يا منتقد تعلق
دارند .به اين ترتيب ،عمل نقد در نظريههاي ادبيِ جديد هرچه بيشتر ماهيتي دموكراتياك پيادا
كرد؛ البته لغو انحصار نويسنده بر معنا معادل صحّه گلاشتن بر برداشتهاي بيپايه نيسات ،بلكاه
قرائت منتقد از هر متني بايد با استدالل و استناد به خودِ آن متن همراه باشد.
از اين شرح دربارة سِيرِ تحوالت نظري در خصوص جايگاه مؤلف در نقاد ادباي پيداسات
كه مطالعات و پژوهشهاي ادبي و نتي تدري

ادبيات در مراكز دانشگاهي در كشور ما تاا چاه

ند بر پاية روششناسيها و مفروضات كهنه و از رواج افتاده صورت مايگيارد .كمتارين زياان
ناآشنايي با اين نظريات ،يا اجتناب از مواجهه با پيچيدگيهاي آنهاا ،ساترون مانادن انديشاه در
نوزة ادبيات است .اين پيش فرض كه كار دستانادركارانِ مطالعاات ادباي ناداكثر «كشاف»
معانيِ مورد نظر مؤلف است و نه بيشتر ،راه را بر هرگوناه خالقيات نقاداناه مايبنادد و تأمال
دربارة متون ادبي را به عملي بيهوده تبديل ميكند .به اين نكته نيز بايد توجه داشت كاه ياافتن
معاني گوناگون يا جديد در متون ادبي ،بيادبي به سانت مؤلف نيست .به قول جاناتان كاالر
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در كتاب پيشدرآمدي موجز بر نظريهاي ادبي ( ،)12راه مناسبتر براي ارج نهادن باه نويسانده
اين است كه به جاي تالش براي كشف معنايي كه او در نظر داشته ،بكوشيم تا تواناييِ خالقانة
او را براي القا كردن معانيِ گوناگون بستاييم؛ معانياي كاه انديشاههاايي مختلاف را باه ذهان
خوانندگانِ برهههاي مختلفِ زماني متبادر ميكنند .همچنين اظهارات خود نويسنده دربارة متني
كه نوشته است ،مي تواند جايگاه خاص خود را داشته باشد؛ براي مثال ،ميتوانيم اين اظهاارات
را با متن مقابله كنيم تا ببينيم قصد مؤلف تا چه ند ،يا با كدام تمهيدات ادبي ،محقاق شاده ياا
ناكام مانده است .اين اظهارات همچنين منابع مهمي براي كند و كاو دربارة انديشاههااي خاود
نويسنده هستند؛ اما به يقين تعيينكننده يا محدودكنندة معناي متن نميتوانند باشند.
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پینوشتها
1.John Keats
2. Negative Capability
3. Wilhelm Dilthey
4. Hermeneutics
5. T.S. Eliot
6. W.K. Wimsatt
7. Monroe C. Beardsley
8. Intentional Fallacy
9. Boris Tomashevsky
10. Jeferson
11. Robey
12. Pushkin
13. Derrida
14. Roland Barthes
15. Michel Foucault
 لالا آن را مارتبط، ذكر كردهاند4613  سال، تاريخ انتشار مقالة بارت را تقريباً در همة منابع موجود.41
( بنا باهAndrew Bennett)  اما اندرو بنيت.با شورشهاي دانشجويي همان سال در فرانسه دانستهاند
 براي خواندن. منتشر شد4612 ادله اي متقن ثابت مي كند كه اين مقاله نخستين بار در آمريكا و در سال
.41-48 و نيز صفحات46-6 صفحات

 زيرنوي، مراجعه كنيد به بنيت،اين ادله

17. Baudelaire
18. Van Gogh
19. Tchaikovsky
20. “Sarrasine”
21. Balzac
22. Deconstruction
23. Jonathan Culler
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دکتر احمد رضی



عبدالغفار رحیمی
مقدمه

امروزه ،مجالت علمي اعتبار ويژهاي در ميان انواع وسايل ارتباطي دارند و در انتقال و بازتااب
تازهترين يافتههاي علمي دانشمندان نقش مهمي ايفا ميكنند .كمّيت و كيفيّات انتشاار مجاالت
علمي در هر رشتهاي ،نشاندهندة جايگاه آن رشته در عرصة تولياد داناش باه شامار مايرود؛
همچنين مقاالت چاپ شده در آنها مالكي براي ارزشايابي فعاليتهااي علماي نويساندگان آنهاا
محسوب ميشود و تعداد مقاالت هر دانشمند در مجلّات علمي ،ساهم او را در پيشابرد داناش
نشان ميدهد.
در ايران براساس طبقهبندي وزارت علوم ،تحقيقات و فنّاوري ،مجالت علماي باه دو ناوع
پژوهشي و ترويجي تقسيم ميشوند .مجالت علمي– پژوهشي براساس آييننامة تعياين اعتباار
مجلههاي علمي كشور ،بايد مقالههايي منتشر كنند كه به ارائة يافتههاي جديد پژوهشي پرداخته
باشند؛ اعم از پژوهشهاي بنيادي ،كاربردي يا توساعهاي .مجاالت علماي– ترويجاي نياز باياد

 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن

 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن
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مقالهها يا نوشتارهايي را چاپ كنند كه باه تارويج رشاتهاي ياا رشاتههاايي از علاوم بپاردازد.
براساس مادة دو اين آييننامه ،مجلة علمي مجلّهاي است كه اين اهداف را داشته باشد:
 .4كمااك بااه ارتقاااي سااطح فرهنگااي و دانااش علمااي و فنااي متخصصااان ،كارشناسااان،
دستاندركاران و عالقمندان در يكي از رشتهها؛
 .1كمك به ايجاد ارتباط ميان پژوهشگران و مراكز آموزشي ،علمي و تحقيقاتي به منظور انتقال
و تبادل آموختهها و تجربيات و كسب دستاوردهاي تازة علمي؛
 .8كمك به مسئلهيابي و نل مسائل علمي و فناي در ارتبااط باا تنگناهااي توساعة فرهنگاي،
اجتماعي و اقتصادي كشور؛
 .1كمك به توسعة فرهنگي ،اجتمااعي و اقتصاادي كشاور از طرياق نقاد و بررساي برناماه و
طرنهاي تحقيقاتي ،توليدي و خدماتي (وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري.)4828 ،
ارتقاي كيفيت مجالت علمي ،مستلزم نقاد و ارزياابي مساتمر آنهاا از جهات سااختاري و
محتوايي است و يكي از ضرورتهايي است كه موجب آگاهي يافتن از ظرفيتهاي موجاود باراي
اجراي فعاليتهاي علمي گسترده و همچنين شناسايي كاستيها ميشود.
شناخت مجموعة فرصتها و تهديدها در اين زمينه ،در صاورتي كاه باا برناماهريازي باراي
استفادة مناسب از فرصتها و از بين بردن يا كاهش تهديدها همراه باشد ،زمينهساز رشد مجالت
علمي و توسعة پژوهش و تحقيق در كشور خواهد شد.
با در نظر داشتن اهداف ياد شده و به منظور آسيبشناسي پژوهشهاي ادبي ،مجلة دانشكدة
ادبيات دانشگاه فردوسي مشهد ،به عنوان نمونهاي از مجالت معتبر علماي در زميناة تحقيقاات
ادبي ،براي نقد و بررسي انتخاب شد و روند تغييرات كيفاي و كمّاي مقااالت زباان و ادبياات
فارسي در آن با استفاده از روش آماري و در نظر داشتن شاخصهاي ارزياابي مجاالت علماي،
بررسي و تجزيه و تحليل شد و سرانجام پيشنهادهايي براي بهبود انتشار مجله ارائه شد.
جامعة آماري اين پژوهش شانزده شماره (شمارههاي 481تا  )412از مجلة ياد شده است كاه
در سالهاي  4836تا  4838منتشر شده و به علت ادغام بعضاي از شامارههاا در دوازده مجلّاد
چاپ شده است.
با وجود اهميت نقد و بررسي مجلّات علمي ،تا كنون هيچ يك از مجالّت علماي در زميناة
ادبيات به طور مستقل مطالعه و بررسي نشده است .در بررسي پيشاينة تحقياق ،فقاط دو ماورد
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قابل توجه در بررسي مجلّات علمي فارسيزبان به دست آمد كه هر دو مورد ،جنبة عام و كلّاي
دارد :يكي از آنها با عنوان «مجالّت علمي در ايران» در مجلّة ساروش چااپ شاده اسات كاه
نويسندة آن ضمن ارائة فهرستي از مجلّات علمي كشور در نوزههاي مختلف علام و ادب ،باه
بررسي و تجزيه و تحليل آنها از جهات مختلف پرداخته است (ساينايي)4821 ،؛ مورد دوم طرح
تحقيقاتي «بررسي ويژگيها و مسائل مجالّت علمي– تخصصي ايران» اسات كاه چكيادة آن در
مجّلة رهيافت چاپ شده است .نويسنده در آن ،مسائل مجلّات علمي در ايران را از ساه زواياة
توليدكنندگان ،مطالعهكنندگان و نشريات توليد شده بررسي كرده است (محسني.)4826 ،
میزان چاپ مقاالت زبان و ادبیات فارسی
مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوساي مشاهد كاه  83ساال از انتشاار اولاين
شمارة آن ميگلرد ،از مجلّات علمي– پژوهشي معتبري است كه مقاالت علمي پژوهشگران را
در رشتههاي مختلف علوم انساني در طول چند دهة گلشته چاپ و منتشار كارده اسات .ايان
مجله كه به صورت فصلنامه منتشر ميشود ،به دنبال مصوّبة كميسيون بررسي نشاريات علماي
كشور ،مبني بر تخصصي شدن مجالت علمي ،از سال  4834بر سهم مقاالت ادبي خود افازوده
است و هم اكنون مقاالت رشتههاي زبان و ادبيات فارسي را بيشتر از مقاالت ساير زبانها چاپ
ميكند .جدول شمارة يك نسبت مقاالت ادبي به كل مقاالت و روند تغييرات ناصال شاده را
درطول سالهاي 4836تا  4838نشان ميدهد كه بار اسااس آن ،ساهم مقااالت زباان و ادبياات
فارسي پ

از تخصّصي شدن مجله ،از ميانگين تقريبي  88 1درصد در سال  4836به مياانگين

تقريبي  28 3درصد در سال  4838افزايش يافته است.
جدول شمارة  :3نسبت مقاالت زبان و ادبیات فارسی به کل مقاالت به تفکیك هر مجلّد
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میزان تنوّع موضوعی مقاالت زبان و ادبیات فارسی
تنوع موضوعي مقاالت چاپشدة زبان و ادبيات فارسي درخور توجاه اسات .از مجماوع 411
مقالة چاپشده 14 ،مقالاه در زميناة ادبياات كالسايك 16 ،مقالاه در زميناة ادبياات معاصار و
رويكردهاي نو و  14مقالاه درباارة مباناث ترجماه و زبانشناساي اسات كاه نشاان مايدهاد
موضوعات مقاالت چاپ شده تقريباً به صورت يكسان به سه مقولة ياد شاده اختصااص يافتاه
است ( شكل شمارة .)4
شکل شمارة  :3درصد تنّوع موضوعات مقاالت زبان و ادبیات فارسی
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اما فقط  1درصد از مقاالت جنبة كاربردي دارد كه بيشتر مربوط به مباناث ترجماه اسات.
مقاالت ادبيات تطبيقي هم با  2درصد و مقاالت مطالعات ميانرشتهاي با  1درصد جزء مواردي
هستند كه مورد توجه جدي نويسندگان قرار نگرفته است.
جز در مواردي اندک ،نشانهاي از اينكه محتواي مقاالت مجله برگرفته از محتواي طرنهاي
پژوهشي اجراشده باشد ،وجود ندارد؛ زيرا مقاالت مستخرج از طرنهاي تحقيقااتي ،سااختاري
مشخص دارند كه در آنها مواردي از جمله پيشينة تحقيق ،روش تحقيق ،اهداف تحقيق و نتايج
تحقيق ذكر ميشود .براساس بررسيهاي به عمل آمده ،در تعاداد كماي از مقااالت ،باه پيشاينه،
روش و اهداف پرداخته شده اسات و نادود  16درصاد از آنهاا فاقاد نتيجاهگياري در پاياان
مقالهاند .عالوه بر اين ،در برخي از مقاالت «مسئلة تحقيق» كه مقاالت پژوهشاي بار محاور آن
شكل ميگيرد ،تبيين نشده است ،درنالي كه جهتگيري مقاالت علماي– پژوهشاي باه ساوي
شناسايي مسئله و تالش براي نل آنهاست .از ويژگيهاي چنين مقاالتي آن اسات كاه نويسانده
پ

از تجزية موضوعات كلي به موارد جزئي ،يكي از آن ماواردي كاه اولويات دارد انتخااب

ميكند و با ژرفكاوي به مطالعة آن ميپردازد تا گره آن را بگشايد .اصوالً مقاله به علّت آنكاه
نجم محدودي دارد ،بهترين قالب براي تبيين و نل مسئلههاي جزئي پژوهشي است.
به نظر نميرسد محتواي برخي از مقاالت مجله جزء مسائل ناگشودهاي باشاد كاه نيازمناد
تحقيق است ،بلكه «مسئلهنما» هايي هستند كه نويسنده هرآنچه از نظر او ،ارتباط دور يا نزديك
با آن داشته ،با ذكر شواهد نجمافزا وارد مقاله كرده است.

4

نویسندگان مقاالت
 411مقالة چاپ شده در  41شمارة مجلّه 481 ،نويسنده دارد .تعداد مقاالت تاكنويسانده 446
مورد و تعداد مقاالتي كه دو نويسنده دارند  41مورد است؛ يعناي بايش از  66درصاد مقااالت
يك نويسنده دارند كه نشاندهندة ضعف همكاريهاي گروهي ميان پژوهشگران ادبي است.
در محافل علمي دنيا ،مقاالتي كه بايش از ياك نويسانده داشاته باشاند ،از ارزش و اعتباار
بيشتري برخوردارند .از اين رو ،مقاالت علمي معموالً چند مؤلف دارند ،همچنان كاه در اياران
نيز مقاالت رشتههاي مهندسي ،پزشكي و كشاورزي اغلب اين گونهاند.
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براي روشنتر شدن تفاوت ،مجلّة علوم و صنايع كشاورزي دانشگاه فردوسي مشاهد را باا
مجلّة دانشكدة ادبيات همان دانشگاه مقايسه كرديم .پ

از بررسي مجلّادات دو مجلّاه كاه در

نيمة اول سال  34و نيمة دوم سال  38منتشر شده بودند ،مشخص شد كه در نگارش 16مقالاه
از مجلّة كشاورزي  466نفر مشاركت علمي داشتهاند ،در نالي كه اين مشاركت در نگارش 11
مقاله از مجلة ادبيات 12 ،نفر بوده است .به تعبير ديگر ،به ازاي هر مقاله در مجلّاة كشااورزي،
 1 21نفر و به ازاي هر مقاله در مجلة ادبيات  4 62نفر مشاركت داشتهاند (جادول شامارة .)1
البته ماهيت پژوهش آنان تا اندازهاي باا ماهيات پاژوهش ادباي متفااوت اسات؛ امّاا مقااالت
كتابخانهاي آنان نيز اغلب بيش از يك نويسنده دارد .بدون تردياد نالّ مساائل بازرگ ادباي و
اجراي طرنهاي تحقيقاتي گسترده در عرصة ادبيات ،مستلزم آن است كاه رونياة كاارگروهي
تقويت شود و پژوهشگران ادبي به جاي فردگراياي و تكاروي -كاه خساتهكنناده و مااللآور
است -به پژوهش جمعي روي آورند.
جدول شمارة  :1نسبت تعداد نویسندگان به تعداد مقاالت
نام مجله

نسبت نويسنده به

تعداد مقاله

تعداد نويسندگان

علوم و صنايع كشاورزي

16

466

1 21

دانشااكدة ادبيااات و علااوم

11

12

4 62

مقاله

انساني

از ميان  481نويسندة مقاالت ادبي 448 ،نفر مرد و  14نفر زناند؛ يعناي نسابت ماردان باه
زنان تقريباً  1 1برابر است.
 61درصااد از نويسااندگان مقاااالت در شاامارههاااي  416تااا  412ماادرک دكتااري دارنااد
(شمارههاي قبلي به علت ذكر نشدن مرتبة علمي نويسندگان از آمار نلف شد) و بيشترآنان از
اعضاي هيئت علمي دانشگاههايند كه تعداد زيادي از مقاالتشان به مقتضاي فعاليتهاي نرفهاي،
خصلت آموزشي و اطالعرساني دارد.
يكي از انگيزههاي مهم اعضاي هيئت علمي دانشاگاهها درتولياد مقااالت علماي ،ارتقااي
عمودي شغلي است؛ البته اين انگيزه براي آناني كه به رتبة كامل استادي رسيدهاند ،بيمعناست.
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پ

از ارتقاي عمودي شغلي ،دو عامل انگيزشي ناقالتحقياق و عالقاه باه كساب شاهرت از

عوامل مؤثر بر توليد مقاالت علمي به شمار ميروند (طالبي.)468 :4834 ،
نويسااندگان مقاااالت ،از دانشااگاههاي مناااطق مختلااف كشااورند .از ميااان  84دانشااگاه و
پژوهشگاه كه مقاالتي از اعضاي هيئت علمي آنها در مجله چاپ شده است ،دانشگاه فردوساي
مشهد با  11مقاله ،ندود  16درصد كال مقااالت ،بيشاترين تعاداد مقالاه را دارد .پا

از آن،

دانشگاه اصفهان با  2مقاله ،دانشگاه عالمه طباطبايي با  1مقاله و دانشگاه شايراز باا  1مقالاه در
رتبههاي بعدي قرار دارند .از ميان ساير دانشگاهها 1 ،دانشگاه  1مقالاه 1 ،دانشاگاه  8مقالاه1 ،
دانشگاه ديگر  1مقاله و  6دانشگاه  4مقاله دارند.
منابع مقاالت
پژوهشگران ،چه درتحقيقات كتابخانهاي و چه درتحقيقات آزمايشگاهي و ميداني ،براي آگاهي
يافتن از پيشينة تحقيق ناگزيرناد مناابع مارتبط باا مسائلة تحقياق را اعام از كتابهاا ،مقااالت،
گزارشهاي تحقيقي ،اسناد و غيره مطالعه كنند .استفاده از منابع كتابخاناهاي باراي پژوهشاگران
ادبي ،جزء اصلي و قسمت عمدة پژوهش به شمار ميرود .ذكر دقيق وكامل مشخصاات مناابع
استفاده شده در پايان مقاالت يكي از معيارهاي باينالمللاي باراي ارزياابي مقااالت محساوب

ميشود .در مقاالت علمي– پژوهشي ،نوع منابع از جهت تخصصي و مرتبط بودن باا موضاوع
مسئلة تحقيق ،دست اول بودن ،تازه بودن ،چندمليتي بودن و غيره اهميت ويژهاي دارد.
متوسط استفاده از منابع در مقاالت مجلة دانشكدة ادبيات  42منبع است .هر چند منابع زياد
نشانة آن است كه مقاله از نظر كيفيت استناد به مآخل و مراجع در وضع خوبي قرار دارد ،تعداد
بيش از ند منابع در برخي از مقاالت ،ميتواند نشان دهندة تأليفي بودن آنها نيز باشد .مقااالتي
كه معموالً به علت گردآوري مطالب از منابع مختلف ،بر نجم آنها افزوده ميشود.
نجم زياد صفحات مقاالت مجله نيز اين مطلب را تأييد ميكند؛ زيرا نجم مقاالت مجلّاه
بين  41تا  14صفحه است .اصوالً مقاالت از نوع گردآوري در رشتههااي علاوم انسااني رواج
فراوان دارد .براساس بررسيهاي به عمل آمده ،بيشترين نجم مقااالت چااپ شاده درمجلّاات
علمي كشور از نظر تعداد صفحه به گروه علوم انساني تعلق دارد .مقاالت اين گروه  13درصاد
كل صفحات مقاالت علمي را تشكيل ميدهد ،در نالي كه كمترين نجم باا  8 1درصاد از آنِ
رشتههاي علوم پايه است (محسني.)12 :4826 ،

 919رخسار انديشه

از ميان  1411منبع كه درمقاالت  41شمارة مجلّه استفاده شده است 411 ،منبع از نوع مقاله
است (جدول شمارة)8؛ يعني فقط ندود  2درصد از منابع را مقاالت تشكيل دادهاند كاه اغلاب
آنها مقاالتي است كه در مجالت ترويجي يا مجموعه مقاالت همايشها چاپ شادهاناد و فقاط

4درصد از كل منابع از مجالت علماي– پژوهشاي اسات .ايان در ناالي اسات كاه براسااس
معيارهاي جهاني ،مقاالت علمي -پژوهشي از اعتبار علمي ويژهاي برخوردارند؛ زيارا محتاواي
آنها پ

از طي فرايند داوري و بررسي و ارزيابي نهايي در هيئت تحريريه مجالّت معتبر منتشر

ميشود.
جدول شمارة  :1نسبت انواع منابع به کل منابع
نوع منابع

تعداد منابع

درصد

مقاله

411

%2 4

كتاب

4621

%61 6

كل منابع

1481

%466

اين آمار نشان ميدهد كه منبع تغلية فكري نويسندگان مقاالت ادبي ،بيشاتر از ناوع كتااب

است و مقاالت مجالت علمي – پژوهشي در نزد پژوهشگران ادبي -كه خود جزء نويساندگان
آنها به شمار ميروند -مورد توجه قرار نگرفته است.
شمارگان محدود مجلّه نيز با اين مسئله بيارتباط نيست .نگاهي به شمارگان چاپ مجله در
شمارههاي مورد مطالعه نشان ميدهد كه مجلّدات مجله در سالهاي  4836و  4834هار باار در
 4166نسخه چاپ شده است؛ اماا در ساالهاي  4831و  4838شامارگان آن باه  166تاا 366
نسخه تقليل است (جدول شامارة )1؛ البته اين كاهش ميتواند داليل ديگري نيز داشته باشد كاه
بايد در جاي خود بررسي شود.
جدول شمارة  :9روند تغییرات شمارگان مجله
شمارههاي انتشار يافته

سال انتشار

شمارگان هر مجلّد

481تا 486

 4836و 4834

4166

416

4831

166

414و411

4831

166

 418و 411

 4831و 4838

366

411

4838

166

411و412

4838

366
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از جهت گونهگوني منابع ،ندود  46درصد از كل منابع عربي و نادود  13درصاد از كال
منابع به زبان انگليسي است و بقية منابع فارسياند (جدول شمارة  )1كه در ظااهر تناوّع خاوبي
دارد؛ اما اين تنوع در بررسي تكتك مقاالت مصاداق نادارد؛ زيارا مناابع انگليساي بيشاتر در
مقاالت زبانشناسي استفاده شده است و مقاالت ادبيات فارسي فاقد منابع التيناند.
جدول شمارة  :0نسبت منابع فارسی ،عربی ،انگلیسی به کل منابع
منابع عربي

%46

منابع انگليسي

%13

منابع فارسي

%11

كل منابع

%466

مجموع منابع از جهت تازه بودن آنها بررسي شد .براي اين كار ،منابع بادون تااريخ چااپ
كنار گلاشته شد و تاريخهاي التين و عربي به سال شمسي تغيير يافت؛ آنگاه منابع با توجه باه
زمان انتشار به سه دسته تقسيم شد .4 :مناابع قبال از ساال4816؛  .1مناابع دهاة 16؛  .8مناابع
دهة( 26تعداد اندكي از منابع دهة  36كه در مقاالت شمارههاي جديدتر آمده بود در آمار دهاة
 26ادغام شد).
از ميان  4321منبع 131 ،مورد ( 84 1درصد) باه مناابع قبال از ساال  4816و  163ماورد
(11 1درصد) به دهة  16و  266مورد (  11درصد) به دهة 26مربوط بودند (جدول شامارة .)1

اين نتيجه نشان ميدهد كه استفاده از منابع تازه در نگارش مقاالت ادبيات فارساي-كاه نااگزير
بخشي از منابع آن قديمي است– در ند قابل قبولي است .در ضمن درصد تعداد منابع تازه در
مقاالتي كه در شمارههاي جديدتر مجله چاپ شده است ،بيشتر است.
جدول شمارة  :9نسبت تعداد منابع هر دهه به کل منابع
تعداد

درصد

دوره
منابع قبل از سال 4816

131

%84 1

منابع دهة 16

163

%11 1

منابع دهة 26

266

%11 1

جمع

4321

%466
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وضع شکلی مجلّه
مجلّه از نظر شكل ظاهري در سالهاي 4836تا  ،4838باه تادريج بهباود يافتاه اسات و تاالش
مسئوالن مجلّه براي رفع نواقص آن كامالً مشهود است؛ از جمله نجام جلادها كاه باه علات
ادغام شمارهها در سالهاي قبل از  31قطاور باود ،باا انتشاار جداگاناه هار شاماره از بهاار 31
(شمارة )416بهتر و قابل قبول شده است .تغيير رنگ سفيد جلدها در چندين شماره باه زميناة
بنفش كمرنگ و در شمارههاي اخير به زمينة رنگ مغزپستهاي همراه با طراني مازيّن باه هنار
خطاطي ،جلد مجله را جلّاب و چشمنواز كرده است .عناوين مقاالت از شمارة  411روي جلد
نوشته ميشود و از شمارههاي بعد از آن ،عالوه برعناوين مقاالت ،نام نويساندگان باه فارساي،
روي جلد و به التين ،پشات آن آورده مايشاود ،ايان شايوه كاار خواننادگان را باراي ياافتن
موضوعات موردنظر و نيز شناسايي نويسندگان مقاالت آسانتر ميكند .مجله از لحااظ كيفيات
چاپ ،صفحهآرايي و نروفنگاري وضع مطلوبي دارد .متن مقااالت باه علات اعماال قواعاد
ويرايش در شمارههاي اخير رسمالخط همسان دارد .نحوة ارجاع به مآخل نيز ياكدسات شاده
است؛ ضمن اينكه ارجاعات متن كه در شمارههاي آغازين مورد بررسي ،در مقالههاي مختلاف
با هم فرق ميكرد ،در مقاالت شمارههاي اخير به صورت دورنمتني آورده شده است.
سرانجام آنكه در مقاالت ،به ندرت از ابزارهاي تفهيم مطالاب ،همچاون جادول ،نماودار،
عك

و غيره استفاده شده است.

نظم در انتشار
همة مجلّدات انتشار يافته در سالهاي  31و 38به صورت  1شماره در 4شماره چااپ شادهاناد؛
اما از ابتداي سال  38به بعد ،هر شماره به صورت مستقل چاپ شده است .همة شامارههاا باا
تأخير زماني زيادي انتشار يافتهاند .اصوالً تأخير در انتشار ،يكي از ويژگيهااي اغلاب مجاالّت
علمي در ايران است كه علل و عوامل گوناگوني دارد؛ از جملاه طاوالني شادن فرايناد داوري
تخصصي مقاالت ،عدم امكان گرد آمدن اعضاي هيئت تحريريه كه معموالً از مناطق جغرافيايي
مختلف انتخاب ميشوند ،ضعف مديريت مجلّات ،كمبود نيروي انساني متخصص و غيره.
نتیجه و پیشنهادها
مجلّة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشاهد پا از انتشاار آن باه صاورت
تخصصي در رشتههاي ادبي ،از جهت شكل و محتوا وضع بهتري نسبت به گلشته پيادا كارده
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است .نحوة انتشار آن منظّمتر شده و ميزان چاپ مقاالت زبان و ادب فارسي در آن به صاورت
چشمگيري افزايش يافته است.
مهمترين ويژگيهاي مثبت مقاالت چاپ شده در اين مجلّه عبارتاند از :تناوع موضاوعات،
مدارج علمي باالي نويسندگان مقاالت ،استناد كافي به منابع و تازه بودن آنهاا ،ويارايش شادن
متن مقاالت از جهت زباني و تنّوع جغرافيايي محل اشتغال نويسندگان.
مهمترين ضعف مقاالت مجلّه عبارتاند از :مسئلهمحور نبودن مطالاب بعضاي از مقااالت؛
غلبه داشتن جنبة آموزشي و اطالعرساني بر ساختار بعضاي از مقااالت (غيرپژوهشاي باودن)؛
تأليفي بودن برخي از آنها؛ كم بودن تعداد مقاالت ادبيات كاربردي ،ادبيات تطبيقي و مطالعاات
ميانرشتهاي؛ استفادة بسيار اندک از مقااالت علماي– پژوهشاي در مناابع و كام باودن تعاداد
مقاالتي كه بيش از يك نويسنده داشته باشند.
در پايااان بااراي بهبااود وضااعيت كيفااي مجلّااه و افاازايش اثرگاالاري آن برجامع اة علمااي
پيشنهادهاي زير مطرح ميشود:
 .4تشكيل ستاد علمي در مجله براي بررسي و پيگيري تحوّالت رشتهاي؛ مثالً براي آنكه مجلاه
از نالت انفعالي و پليرنده بودن مقاله خارج شود ،با نظر اين ستاد مايتاوان هار باار يكاي از
مسئلههاي مهم و ادبي را به اقتراح گلاشت و ساالنه يكي از شمارهها را به چاپ مقاالت مرتبط
با آن مسئله اختصاص داد.
 .1استانداردسازي مجله براساس ضوابط و مقررات بينالمللي نشر ،به منظاور نماياهساازي در
فهرست وبگاه علم.
 .8انتشار الكترونيكي مجلّه در اينترنت عالوه بر انتشار به صورت چاپي.
 .1برنامهريزي براي چاپ و انتشار بههنگام مجله.
 .1انتشار جداگانة مطالب مجلّه به انگليسي (درصورت عملي نشدن ايان پيشانهاد ،باراي قارار
گرفتن در فهرست وبگاه علم الزم است عالوه بر چكيده و واژگان كليدي ،فهرست مناابع نياز
به انگليسي برگردانده و چاپ شود).
 .1ملزم كردن نويسندگان مقاالت به رعايت اصول چكيدهنويسي ،ذكر موارد ضروري در مقالاه
از جمله بيان مسئله ،پيشينه ،اهداف ،روش و نتايج تحقيق.
 .2افزايش شمارگان مجلّه و برنامهريزي براي توزيع مناسب آن در داخل و خارج از كشور.
 .3پرداخت نق تأليف به نويسندگان مقاالتي كه نوشتههاي آنان مساتخرج از طارح پژوهشاي
باشد.

 995رخسار انديشه

 .6استفاده از استادان زبان و ادب دانشگاههاي خارج از كشور در هيئت تحريريه مجلّه ،به ويژه
كساني كه تجربياتي در زمينة انتشارمجلّات علمي دارند.
 .46نمايهسازي محتواي مقاالت مجلّه در  83سال گلشته.
پینوشتها
 .3براي اطالع بيشتر از تفاوت «مسئله» با «مسئلهنما» ر.ک :قرا ملكي.411-441 :4838 ،

منابع
دانشگاه فردوسي مشهد ،مجلّة دانشكدة ادبيات وعلوم انساني ،شمارههاي  481تا  ،412سالهاي 4836تا
.4838
سوبرامانيام ،ک؛ «مجلّة علمي و فني :توسعهها و چشماندازها» ،مجلّة علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه
شيراز؛ ش .)4821( 16
سينايي ،نسين؛ «مجالت علمي ايران» ،سروش؛ س  ،42ش( 238ارديبهشت .)4821
صبوري ،علياكبر؛ «استانداردسازي مجالت علمي و معيارهاي ارزيابي نشريات  ،»ISIرهیافت؛ ش ،16
بهار . 4831
طالبي ،محمد؛ «بررسي عوامل مؤثر در توليد و چاپ مقاالت علمي در مجلّات خارجي معتبر» ،رهیافت؛
ش ( 12بهار .)4834
طوسي ،بهرام؛ راهنمای پژوهش و اصول علمی مقالهنویسی؛ مشهد :نشر تابان.4831 ،
قراملكي ،اند؛ اصول و فنون پژوهش در گسترة دینپژوهی؛ نوزة علميه قم.4838 ،

محسني ،منوچهر؛ «بررسي ويژگيها و مسائل مجالت علمي– تخصصي اياران» ،رهیافت؛ ش ( 18پااييز

.)4826
وزارت علوم تحقيقات و فنّاوري؛ آييننامة تأييد و تعيين اعتبار و تشخيص ضرورت انتشاار مجلّاات و
نشريات علمي؛ مصوب .4828 46 8

آسیبشناسی پژوهشهای ادبی در ایران
دکتر احمد رضی



مقدمه
امروزه بارزترين شاخص بالندگي هر كشور را در تواناييهاي علمي و پژوهشي آن جساتوجاو
ميكنند .تجربة كشورهاي پيشرفته نيز نشان ميدهد كه مؤثرترين عامال موفقيات آنهاا ،جادي
شمردن پژوهش در همة عرصهها و استفاده از يافتههاي پژوهشي براي بهبود وضاع زنادگي و
گام برداشتن به سوي تعالي و پيشرفت است.
بخشي از اين پژوهشها به مسئلة فرهنگ اختصاص دارد كه با اهاداف گونااگون ،از جملاه
نفظ و انياي هويت ملّي و بازشناسي ارزشهاي نهفته در فرهنگ هر ملّت اجرا ميشود و يكي
از شاخههاي مهم آن «پژوهش ادبي» است.
پژوهش ادباي در اياران ساابقهاي طاوالني دارد؛ امّاا باا روش و فارم جدياد از دهاة اوّل
4866ش .رونق گرفته است .باه دنباال روي كاار آمادن رضااخان و محادود شادن فضااهاي
فرهنگي كشور در زمينة توليد ادباي ،برخاي از روشانفكران باه تحقيقاات ادباي روي آوردناد
(رنيميان .)441 :4836،بعدها كار آنان با تأسي
 استاديارگروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن

دانشاگاهها در اياران و راهانادازي رشاتههااي
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ادبيات رونق بيشتري گرفت .پ

از آشنايي دانشوران ايراني با مراكز علماي سااير كشاورها و

آثار محققان خارجي ،پژوهشها در عرصة زبان و ادبيات فارسي دقيقتر شد و انادک انادک بار
تعداد و كيفيت آنها افزوده شد تا جايي كه امروزه تحقيقات ادبي در اياران از جهات فراواناي،
تنوّع و تعداد پژوهشگراني كه به امر تحقيق مشغولاند ،از گستردهترين نوزههاي پژوهشي باه
شمار ميرود .آمارهاي موجود نيز نشان ميدهد كه تعداد مجالت علمي و كتابهايي كه در زمينة
زبان و ادبيات در ايران منتشر ميشود ،بيش از ساير رشتههاست.
هزينههاي مالي پژوهشهاي ادبي در مقايسه باا هزيناههااي پاژوهش در رشاتههاايي مانناد
پزشكي يا مهندسي بسيار اندک است؛ اما اگر مجموع زماني را كه پژوهشگران ادبي به اين كاار
اختصاص ميدهند و عمر بيبديل و گرانماية خود را صرف آن ميكنناد ،محاسابه كنايم ،ايان
پژوهشها از لحاظ انساني بسيار پُرهزينه است .دستيابي به بهارهوري در ايان فعالياتِ پرهزيناه،
مستلزم شناسايي مسائل و مشكالت آن ،ريشهيابي عوامل آسيبرساان و تاالش جمعاي باراي
سامان بخشيدن به آن است.
هدف از اين نوشتار بررسي آسيبهاي تحقيقات ادبي در ايران و شناسايي عوامال آنهاسات.
در اين مقاله ضمن برشمردن عمدهترين مشكالت موجود ،پيشانهادهايي باراي ارتقااي ساطح
پژوهش در زمينة زبان و ادبيات فارسي ابراز ميشود.
مهمترین مسائل و مشکالت پژوهشهای ادبی
پژوهشهاي ادبي در ايران با وجود فراواني تعداد پژوهشگران و كثرت و تنوع آثار منتشر شاده،
بهرهوري كافي ندارد؛ زيرا هنوز بعضي از اساسيترين مسائلههااي ادباي در زباان فارساي باه
صورت جدي پژوهش نشده و الينحل باقي مانده اسات .هام خاود پژوهشاگران از وضاعيت
پژوهشي ادبي در ايران راضي نيستند و هم تالشهاي آنان انتظارات خوانندگان آثار پژوهشاي را
به طور كامل برآورده نميكند .در زير برخي از اين آسيبها بررسي ميشود:
 .3پرداختن به پژوهشهای موضوعمحور به جای پژوهشهای مسئلهمحور
افراد دلسوزي كه در دهههاي اخير از روند تحقيقات ادبي انتقااد كاردهاناد ،هركادام نكااتي را
تأكيد كردهاند كه از نظر آنان ،جزء مهمترين مسائل ادبيات فارسي تلقي شده است ،در ناليكه
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پژوهشگران به آنها توجه جدي نشان نميدهند .آنان معتقدند كه پژوهشگران ،از جمله اعضاي
هيئت علمي دانشگاهها ،بايد به جاي پرداختن به مبانث تكراري ،كهنه و كاماهميات ،مساائل
اساسي ادبيات را بكاوند .بدون اينكه بخواهيم دربارة مسئله بودن يا نباودن نكااتي كاه مطارح
ميكنند ،داوري كنيم ،بايد آنان را به سبب توجه به شيوة «مسائلهمحاوري» در مطالعاات ادباي
ستايش كنيم؛ زيرا بيتوجهي به مسئلهمحوري از مهامتارين آفاات تحقيقاات ادباي اسات كاه
موجب ناباروري آن شده است و اين در نالي است كه «مسئله» ركن اصلي هر تحقياق علماي
به شمار ميرود.
مسئلة تحقيق چيزي است كه پژوهشگر تالش ميكند آن را نال كناد .مسائله معماوالً باه
دنبال مطالعة نظاممند دربارة موضوعي به دست ميآيد و اغلب در سه موقعيت آشكار ميشود:
 .4زماني كه در دانش موجود شكافي انساس شود؛ به تعبير ديگر كمباود ياا نباود اطالعاات
كافي در زمينهاي ميتواند به ظهور مسئله در ذهن محقق بينجامد.
 .1وقتي كه نتايج چندين بررسي درباارة ياك موضاوع ،مخاالف باا يكاديگر باشاند؛ وجاود
ناهماهنگي يا تناقض در نتايج مطالعات گوناگون ميتواند در ذهن پژوهشگر سؤال ايجاد كند.
 .8زماني كه چرايي پديدهاي تبيين نشده باشد ،به ويژه زماني كه نتوانيم بين آن پديده و داناش
موجود رابطهاي پيدا كنيم (گوئيكان.)186 :4822 ،
از ويژگيهاي «مسئلة تحقيق» آن است كه بايد جزئي و عيني باشد و صورت مسائله ،يعناي
گرههاي اصلي و فرعي آن براي پژوهشگر كامالً روشان باشاد تاا بتواناد باا اساتفاده از روش
علمي به نل آن اقدام كند .از اين رو ،طرح مشكالت ادبي ،به صورت كلي ،مابهم و مركاب از
اجزاي مختلف ،درتحقيقات علمي جايي ندارد ،مگر آنكه ابتدا مشكالت كلي به مسائل جزئاي
متعدد تجزيه شود و آنگاه هركدام از مسائل به صورت جداگانه بررسي علمي شود.
تفاوت پژوهشهاي مسئلهمحور با پژوهشهاي موضوعمحور آن است (ر.ک :قراملكاي،4838 ،

 )61-32كه محقق در پژوهش مسئلهمحور درصدد نل مسئلهاي با خصوصايات يااد شاده ،در
فرايندي نظاممند است؛ اما پژوهشهاي موضوعمحور ،مطالعاتي اسات كاه محقاق ،هرآنچاه باا
موضوع ارتباط دارد ،با هر ميزاناي از ارتبااط ،وارد فرايناد تحقياق مايكناد ،ماثالً مقاداري از
مقدمات دور و نزديك به موضوع ،قسمتي از مباني ،مقداري از نواشاي و كماي از پيامادها و
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آثار مرتبط با موضوع را در گزارش تحقيق ذكر ميكند و اين امر موجب ميشود تا نوشتههااي
او پرنجم شود.
بخش زيادي از تحقيقات در عرصة ادبيات فارسي از نوع «موضوعمحور» اسات؛ يعناي در
آنها موضوعي ذهني ،كلي و مركاب از اجازاي مختلاف طارح ،و مطالاب متناوعي درباارة آن
جمعآوري و نوشته ميشود كه سرانجام جز توصيف بعضي از موارد مرتبط با موضاوع و ذكار
برخي شواهد ،به نتيجة جديدي ختم نميشود .دستاورد چنين مطالعاتي انتشار كتابهاي پُرنجم
و مقاالتي به شيوة تأليفي است.
كساني كه به مطالعاات «موضاوعمحاور» روي مايآورناد ،بيشاتر باه جامعيّات اثار خاود
ميانديشند .اين شيوه باعث ميشود تا به مسائل متعدد به صورت ساطحي بپردازناد و موجاب
ناباروري تحقيق شوند ،درنالي كه پژوهشگران مسئلهمحور ،پ

از تجزيه كاردن موضاوعات

كلي ،مسئلهاي را كه مهمتر و در اولويت است ،انتخاب ميكنند و با ژرفكاوي و مطالعة عمقي
از آن رمزگشايي كرده ،به نل آن نائل ميآيند.
مطالعات «موضاوعمحاور» بيشاتر در برناماههااي آموزشاي و اطاالعرسااني كااربرد دارد.
پژوهشگران ادبي ،به ويژه برخي از اعضاي هيئت علمي به علت سر و كار داشتن باا تادري ،
گاهي پژوهش را با آموزش اشتباه ميگيرند و جايگاه توليد علم را به جايگاه توزيع علام تنازّل
ميدهند .اين مشكل اختصاص به پژوهشهاي ادبي ندارد ،بلكه اغلب رشتههاي علوم انساني باا
اين مشكل درگيرند و اصوالً «درس پنداشتن علم يكي از علال در جاا زدن رشاتههااي علاوم
انساني است»( .اباذري)842 :4831 ،

تشخيص درست مسئله نيز از موارد مهم در تحقيقات علمي باه شامار مايرود .بعضاي از
موضوعاتي كه در ادبيات تحقيق و پژوهش ميشوند« ،مسئلهنما» هستند نه مسئله؛ مثل انتخااب
يكي از آراي شاذّ پيشينيان كه نادرستي آن بارها ثابت شده است و آوردن شواهد متعادّد باراي
اثبات آن .از طرف ديگر بسياري از سخنان مشهور و رايج بزرگان كه به علّت سيطرة شخصيت
آنان در رشتههاي مختلف ،ازجمله ادبيات جزء مسلّمات تلقّي شده و پژوهشهاي ديگر بر بنيان
آنها استوار شده است ،ميتواند جاي چون و چرا داشته باشاد و در مقاام مسائله ،باازخواني و
بازپژوهي شود.
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 .1روشمند نبودن برخی از پژوهشهای ادبی
يكي ديگر از مشكالت پژوهشهاي ادبي ،مبهم بودن روش تحقيق ويژة مطالعاات ادباي اسات.
مؤلفان كتابهاي روش تحقيق در ادبيات ،اغلب با اشاره به كتابخانهاي بودن پژوهشهاي ادبي ،باه
طور مفصّل از مرجعشناسي بحث كردهاند و فقط بعضي از آنان ،قسمتي از كتااب خاود را باه
توضيح دربارة شيوة تصحيح نسخههاي خطي اختصاص دادهاند .در كتابها و مقاالت ادباي نياز،
نويسندگان معموالً از روش تحقيق خود سخن به ميان نميآورند .در واقع در عرصه تحقيقاات
ادبي ،نوعي آشفتگي در روش وجود دارد؛ از روشاهاي كمايّ و تقليالگراياناة راياج در سااير
رشتهها مثل جامعهشناسي و روانشناسي گرفته تا ناوعي بايروشاي در تحقياق .ظااهراً از نظار
بعضي در ادبيات همه چيز به همه چيز ربط دارد و بينظمي در روش نيز ناوعي روش اسات.
افرادي نيز هستند كه با تأكيد بر اين نظركه تحقيقات ادبي از نوع پژوهشهاي كيفي است ،روش
آن را برتر از روشهاي موجود و رايج ميدانند؛ اما درباارة مبااني ،ويژگيهاا و اصاول آن روش
سخني نميگويند.
واقعيت اين است كه امروزه ،يكي از راههاي شناسايي تفاوت رشتههااي علماي ،شاناخت
تفاوت روشهاي آنهاست .ادبيات و پژوهشهاي ادبي نيز مانند هر رشتة علمي ديگار باياد روش
خاص خود را داشته باشد؛ اما در عمل اينگونه نيست.
نگاهي به آثاري كه به نام ادبيات انتشار يافتهاند ،نشان مي دهد كه فعاليتهااي علماي بسايار
متنوع و گوناگوني با موضوع ادبيات در ايران جريان دارد؛ از جمله زندگينامهها ،فرهنگناماههاا،
دايرهالمعارفها ،دانشنامه ها و آثاري در زمينة توضيح ،تحليل ،تأويل و تفسير متن؛ همچنين آثاار
تطبيقي و آثار بينرشتهاي و كتابهايي در زمينة علوم مرتبط با ادبيات مثل دساتور زباان ،معااني،
بيان ،بديع و غيره .بعضي از اين فعاليتها درونرشتهاياند ،مثل شرح و توضايح متاون از طرياق
ارجاع به متون ديگر و بعضي نيز برون رشتهاياند ،مثل روانشناسي ادبيات و بعضي نيز تلفيقاي
از هر دو.
سؤال اين است كه آيا همة اين فعاليتها را ميتوان پژوهش ادبي شمرد و فقط با ياك روش
با همة آنها مواجه شد؟ مثالً آيا بررسي زمانه و زندگي شاعر ،پژوهش ادبي است و بايد فقط با
موازين و امكانات ادبي مانند مراجعه به اثرآن شاعر مورد بررسي قرار گيرد يا از مقولة پژوهش
تاريخي است و الزم است با روش و ضوابط تحقيقات تاريخي مطالعه شود؟
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واقعيت اين است كاه عرصاة پژوهشاهاي ادباي گساترده اسات و بساياري از مساائل آن
چندتبارياند و از علوم مختلف نشئت ميگيرند و براي نال آن مساائل ،باياد از طرياق نظاام
چندرشتهاي عمل كرد .از اينرو ،هر پژوهشگر پ

از انتخاب مسائلة تحقياق ،باياد تشاخيص

دهد كه آيا «مسئلة تحقيق» مورد نظر او ،از نوع تكتباري اسات ياا چنادتباري .اگار مسائلة او
چندتباري است از روش و ضوابط مطالعات چندرشتهاي پيروي كند و اگر مسئلة او تكتبااري
است فقط از روش آن رشتهاي كه مسئلة او به بدان تعلق دارد استفاده كند؛ ماثالً وقتاي درباارة
زندگينامة شاعري پژوهش ميكند ،پايبند به ضوابط روش تااريخي باشاد؛ وقتاي باه پاژوهش
تأويلي ميپردازد ،به اصول روش پژوهش كيفي پايبند باشد (رهادوست )116-116 :4838 ،و ياا
زماني كه به ادبيات تطبيقي ميپردازد ،اصول و چارچوب پژوهشهاي تطبيقاي را رعايات كناد؛
مثالً فقط به بيان شباهتهاي دو شخصيت ادبي اكتفا نكناد تاا انطبااق ،جااي روش تطبيقاي را
بگيرد ،بلكه تفاوتهاي آن دو را نيز برشمرد .در بيان تفاوتها و شباهتها به چرايي آنها نيز بپردازد
و از شيوههاي غيرمستقيم براي عبور از شباهتها و تفاوتهاي ظاهري بهره جويد تا به شاباهتها و
تفاوتهاي واقعي دو شخصيت دست يابد.
 .1خلط پژوهش ادبی با آفرینش ادبی
برخي از پژوهشگران ادبي به علت سر وكار داشتن با شعر و شااعري و انا

گارفتن باا آثاار

هنري ،همان شيوهاي را كه شاعران در آفرينش شعر به كار ميگيرند ،در پژوهش ادبي اساتفاده
ميكنند و به جاي مواجهة عقالني ،علمي و نظاممند با مقولة پاژوهش ،باا آن ذوقاي و عااطفي
برخورد ميكنند؛ در نالي كه «مطالعات ادبي از ناوع آفرينشاهاي ادباي نيسات ،بلكاه از ناوع
شناخت است( ».زرينكوب )246 :4818 ،به همين دليل در طرح ردهبنادي دياويي آثاار علماي،
بخشِ دربارة ادبيات ،مثل نظريهها و نقدها و بررسيهاي ادبي از «آثار ادبي» جدا شدهاند.
از مهمترين پيامادهاي خَ لاط پاژوهش ادباي باا آفارينش ادباي آن اسات كاه بساياري از
پژوهشگران در مطالعات ادبي بيشتر به توصيف اكتفا ميكنند و به چرايي فرضايههاا و ادعاهاا
كمتر ميپردازند و اين درنالي است كه اماروزه چاون و چارا كاردن درباارة ماهيات «مسائلة
تحقيق» و تبيين روشمند چرايي آن ،از مهمترين امور پژوهشهاي علمي است.
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خَلط پژوهش و آفرينش ادبي موجب شده است در بعضي از موارد نيز كه به چرايي مسائل
پرداخته ميشود ،به جاي تبيين نظااممناد مسائله ،توجيهااتي آورده شاود كاه ياادآور «نُسان
تعليلهاي» شاعرانه است .به همين دليل مطالعات و بررسيهاي افراد مختلف دربارة مسائلة ادباي
مشخص ،به نتايج گوناگون و گاه متضاد ميانجامد كه ميتواند موجب مخدوش شدن جايگااه
پژوهش ادبي در اذهان ديگران شود.
انتخاب زبان ادبي به جاي زبان دقيق علمي در نگارش مقاالت و كتابهاي تحقيقي نيز ناشي
از خَلط پژوهش ادبي با آفرينش ادبي است كه در بعضاي ماوارد موجاب مايشاود نوشاتههاا
قطعيّت معنايي خود را از دست بدهند و قابليّت تأويل يابند .اين مسئله كه گاه با بهرهگياري از
تركيبات ادبيِ ناشناخته و برساختة خودِ نويسنده همراه ميشود ،باا اصاول و ضاوابط نگاارش
گزارشهاي علمي -كه بايد زباني شفاف و صاريح داشاته باشاد -ساازگار نيسات ،مگار آنكاه
عبارات تأويلپلير با آوردن قرايني در كالم ،روشن و شفاف شود.
 .9کمتوجهی به اثربخشی و کارایی پژوهش
در بسياري از پژوهشهاي ادبي ،به ويژه آنهايي كه فقط بر اساس عالقاة شخصاي پژوهشاگر و
بدون در نظرگرفتن نياز جامعه يا توانايي محقق اجرا ميشود ،باه اثربخشاي و كاارايي تحقياق
توجهي نميشود.
اثربخشي و كارايي از مهمترين ويژگيهاي بهرهوري در پژوهش به شمار ميروند .اثربخشي
به معناي تحقيق درست و كارايي به معناي درست تحقيق كاردن اسات (قاراملكاي.)26 :4838 ،

اثربخشي در پژوهش ادبي مستلزم در نظرگرفتن اصول تحقيق علمي و رعايات كاردن ضاوابط
آن است؛ از جمله توجه داشتن به اولويتها ،ضاروري و مفياد باودن موضاوع تحقياق ،مطالعاة
پيشينة تحقيق براي پرهيز از كارهاي تكراري و غيره.
يكي از شاخصهاي اثربخشي پژوهش ادباي ،تأثيرگالاري آن در محافال علماي اسات كاه
ميتوان آن را از ميزان تجديد چاپ و شمارگان كتاب و يا از ميزان ارجاع ساير پژوهشگران به
آن اثر فهميد.
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براي افزايش كارايي در پژوهش ادبي ،بايد پ

از تبارشناسي مسئلة تحقيق و شناخت دقيق

نوع آن ،روش و ابزارهاي مناسب با آن را انتخاب كرد؛ از پرداختن باه ناشايههااي جالاب و
فريبنده كه در فرايند تحقيق تأثيري ندارد ،پرهيز كرد و مهمتر آنكه در زمان برنامهريازي شاده
تحقيق را به پايان برد؛ زيرا يكي از آفاتي كاه در پژوهشاهاي ادباي بسايار رواج دارد ،طاوالني
شدن زمان تحقيق است كه گاهي موجب كمانگيزگي و دلسردي پژوهشگر ميشود و به توقف
كار ميانجامد.
.0کمتوجهی به نیازها وکاربردی نبودن بسیاری از پژوهشهای ادبی
تحقيقات را به سه دستة بنيادي ،توساعهاي و كااربردي تقسايم مايكنناد (ازكياا.)166 :4831 ،

تحقيقات بنيادي با هدف گسترش مرزهااي داناش بشاري و كشاف مجهاوالت ماورد عالقاة
پژوهشگر اجرا ميشود؛ امّا تحقيقات توسعهاي و كاربردي معطاوف باه رفاع نيازهااي جامعاة
بشري است .بايد تناسبي منطقي ميان تحقيقات بنيادي و تحقيقات توسعهاي و كاربردي در هار
رشتهاي برقرار باشد و اين در نالي است كه بسياري از پژوهشاهاي ادباي باا نيازهااي جامعاه
پيوندي ندارد و نتيجة مطالعات ،فقط موجب افزايش نجم دانش ادبي ميشود .در پژوهشاهاي
ادبي دانشگاهي ،گاهي مسائل مهم ادبي روز كه نويساندگان و شااعران جاوان باا آن درگيرناد
جدي گرفته نميشود؛ ازاين رو ،گرههاي ادبي ناگشوده ميماناد و ادبياات باه عناوان هنار در
جامعه ،در جهتي نركت مي كند كاه باه انكاار دساتاوردهاي علماي پژوهشاگران دانشاگاهي
ميانجامد.
مسائل فيلمنامهها و نمايشنامهها كه پيوندي ناگسستني با هنر نمايش دارد ،مسائل مربوط به
فرهنگسازي در جامعه و مطالعه دربارة بهرهگيري از ادبيات باراي كماك باه نال معضاالت
اجتماعي همچون قانونگريزي يا كمك به نل معضالت فرهنگاي مثال انسااس بايهاويتي،
ميتواند مورد توجه جدي پژوهشگران قرار گيرد.
با پرداختن به نيازها و افزايش سهم پژوهش كاربردي در ادبيات ،اين رشته جايگاه اساسي
خود را درجامعه پيدا خواهد كرد و به تبع آن ،بخشي ازمشاكالت پژوهشاگران ادباي نيزنال
خواهد شد.
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 .9کمتوجهی به پژوهشهای میانرشتهای
پژوهش ميانرشتهاي امروزه جايگاه ويژهاي در تحقيقات علماي دارد .ايان رويكارد محصاول
تعامل بين دو يا چند رشتة علمي دانشگاهي براي پژوهش دربارة ياك مسائله اسات .پاژوهش
ميانرشتهاي با پژوهش چندرشتهاي تفاوت دارد؛ «چندرشتهاي بودن متضمن در كنار هام قارار
گرفتن دو يا چند رشتة علمي است ،مثل تدريسهاي گروهي مدرساان ناوزههااي مختلاف در
يك زمينة موضوعي؛ در نالي كه بين رشتهاي بودن ،مستلزم يكپارچگي و تغيير شاكل نظاام و
نوزة علمي پيشين و ايجاد شكلهاي تازهاي از دانش است( ».رهادوست)461-461 :4831 ،

با وجود اهميت پژوهشهاي ميانرشتهاي در دنياي معاصر ،پژوهشگران ادبي در ايران توجه
چنداني به آن ندارند و آثار قابلمالنظهاي در اين زمينه منتشر نميكنند .بايد با اهميت دادن به
پژوهشهاي ميانرشتهاي به نل مسئلة اجتماعي و فرهنگي جامعه كمك كرد .رشاتة مطالعاات
فرهنگي كه امروزه مورد توجه قرارگرفته است و درباارة چگاونگي ايجااد هويات و عملكارد
قدرت در جامعه پژوهش ميكند ،يكي از رشتههاي مرتبط با ادبيات است كه بيش از هماه بار
مطالعات نقد ادبي استوار است.
 . 2بازنویسی آرای نویسندگان خارجی
بخشي از كارهاي انتشاريافته ،نوعي بازنويسي آراي نويسندگان خارجي است كه گاه با ارجااع
و گاهي بدون ارجاع به نام نوآوري عرضه ميشود .كثرت اين آرا و نظرياات ،بادون آنكاه باه
ميزان سازگاري آنها با ادبيات پربار فارسي توجّه شود ،نقد بومي شود يا نتّي نقدهاي محقّقاان
خارجي دربارة آنها نقل شود ،به نوعي مصرفزدگي در مواجهاه باا انديشاههاا و نظرياههااي
فرامرزي و بياعتنايي به ذخاير و مواريث علمي و ادبي بومي منجر ميشود و انادک انادک باا
كاهش اعتماد به نف

در پژوهشگران داخلي ،جرئت نظريهپردازي و ناوآوري نقيقاي از باين

ميرود و ادبيات فارسي-كه تاريخي پربار در عرصة آفرينش ادباي و نظرياهپاردازي دارد -باه
انقطاع تاريخي دچار ميشود.
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عوامل تأثیرگذار بر ناباروری پژوهشهای ادبی
عالوه بر مسائل و مشكالت پيشگفته ،موارد ديگري نيز در ناباروري و ناكامي پژوهشهاي ادبي
دخيلاند كه به صورت گلرا به آنها اشاره ميشود:
 .4نيازهاي تحقيقاتي كشور در زمينة پژوهش ادبي مشخص نيست و راهبرد تحقيقاتي در زمينة
ادبيات وجود نادارد .البتاه انتشاار الوياتهااي تحقيقااتي كشاور از طارف دبيرخاناة شاوراي
پژوهشهاي علمي كشور در سال  4826گام مثبتي بود كه در سالهاي بعاد تكارار نشاد .در ايان
مجموعه ،اولويتهاي پژوهشي در زمينة ادبيات فارسي نيزآمده بود.
 .1بيشتر پژوهشگران ادبي ،انفرادي كار ميكنند و رونية كار گروهي در بين آنان وجود نادارد.
كثرت آثار تحقيقي تكنويسنده و اندک بودن آثار دو يا چند نويسنده در رشتة ادبياات فارساي،
نشاندهندة فردگرايي بين پژوهشگران ادبي است.
 .8مركزي جامع براي اطالعرساني دربارة تحقيقات ادبي پايانيافته ياا در دسات اقادام وجاود
ندارد تا پژوهشگران ازآنها مطلع شوند و عمر خود را صرف كارهاي تكراري نكنند.
 .1تعداد مجالت علمي– پژوهشيِ ويژة زبان و ادبيات فارسي كم است؛ مجاالت موجاود نياز
فصلنامههايياند كه معموالً به صورت دو فصلنامه منتشر ميشاوند و ايان در ناالي اسات كاه
تعداد پژوهشگران ادبي بسيار زيادتر از ساير رشتههاست و عمالً امكان چاپ مقاله در مجاالت
بينالمللي خارج از كشور نيز براي آنان وجود ندارد.
 .1مقررات نامناسب و دست و پا گيري باراي اجاراي طرنهااي تحقيقااتي در مراكاز دولتاي،
بهويژه دانشگاهها وجود دارد و مبالغ نقالتحقيق نيز در دانشگاهها ناچيز است.
 .1ارتباط پژوهشگران ادب فارسي با مراكز ادبپژوهي خارج از كشور بسايار ضاعيف اسات.
مقايسة تعداد استادان زبان و ادبيات فارسي كه از فرصت مطالعاتي درخاارج از كشاور اساتفاده
ميكنند با استادان ساير رشتهها كه از اين فرصت بهره ميگيرند ،اين مطلب را تأييد ميكند.
 .2پژوهشگران ادبي از تكنولوژي پژوهشي ،به ويژه رايانه و اينترنت كمتار در پيشابرد تحقياق
استفاده ميكنند.
 .3ارتباط كافي و مؤثر ميان پژوهشگران ادبي (اعم از استادان دانشاگاهها و محققاان خاارج از
دانشگاه) وجود ندارد.
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 .6استادان ادبيات فارسي در دانشگاهها وقت بسيار زيادي را صرف آموزش و تدري

ميكنند.

با افزايش چشمگير دانشجويان در دانشگاههاي دولتي و خصوصي ،اين مسائله ناادتر شاده و
امكان پرداختن به پژوهش را محدودتر كرده است.
 .46ساختار نظام آموزشي دانشگاهها محققپرور نيسات؛ از ايان رو ،داناشآموختگاان رشاتة
ادبيات فارسي نتي در دورههاي تحصيالت تكميلي از تجربة كاافي باراي اجاراي طرنهااي
تحقيقاتي برخوردار نميشوند.
 .44اغلب دانشآموختگان تحصيالت تكميلي در رشتة زبان و ادبيات فارسي با زباان انگليساي
در ندي آشنا نميشوند كه بتوانند از منابع انگليسي چاپي و همچنين از منابع اينترنتاي كاه باه
رانتي قابل دسترس است استفاده كنند؛ البته عربيداني بسياري از آنان مزيّت به شمار ميرود.
نتیجه و پیشنهادها
پژوهشهاي ادبي در ايران با وجود فراواني و تنوّع ،با مسائل و مشكالت متعددي روباهروسات
كه شناسايي ،ريشهيابي و تالش براي رفاع آنهاا موجاب بهارهوري بيشاتر و اساتفادة بهتار از
فرصتهاي موجود خواهد شد .مهمترين مسائل و مشكالت پژوهشِ ادبي عبارتاند از :پرداختن
به پژوهشهاي «موضوعمحور» به جااي پژوهشاهاي «مسائلهمحاور» ،خلاط پاژوهش ادباي باا
آفرينش ادبي ،كمتوجهي به اثربخشي و كارايي پژوهش ادبي ،روشامند نباودن برخاي از آنهاا،
كمتوجهي به نيازها و كاربردي نبودن بسياري از پژوهشهاي ادبي و غيره.
براي كاهش آسيبها و ارتقاي سطح پژوهشهاي ادبي ،پيشنهادهاي زير ارائه ميشاود .عملاي
كردن اين پيشنهادها مستلزم تالش همهجانبة نهادهاي رسمي و غيررسمي ،پشاتيباني مسائوالن
تحقيقات كشور و همّت همة پژوهشگران ادبي است.
 .4شناسايي پژوهشگران موفق ،اثربخش و خلّاق در زمينة ادبيات و بررسي علل رشاد آناان در
امر پژوهش و همچنين الگو قرار دادن آنان براي ساير پژوهشگران (ر.ک :منصاوري-81 :4838 ،
.)81

 .1بررسي و تحليل جامع وضع موجود پاژوهش ادب فارساي در داخال وخاارج از كشاور و
تعيين راهبرد تحقيقات ادبي ايران با بهرهگيري از ديدگاههاي پژوهشگران سراسر كشور.
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 .8اجراي طرنهاي تحقيقاتي براي شناسايي و معرفي مهمترين مسائلههااي قابال پاژوهش در
ادبيات فارسي و مشخص كردن اولويتهاي تحقيقاتي در هر سال.
 .1جدي گرفتن «روششناسي پژوهش» در عرصة مطالعات ادبي از طريق:
برگزاري كارگاه براي اعضاي هيئت علمي و ساير پژوهشگران ادبي؛
سوق دادن آموزش دانشگاهها ،به ويژه در مقاطع تحصيالت تكميلي به سمت پژوهش؛
الزامي كردن درس سمينار در مقاطع تحصيالت تكميلي؛
درخواست از صانبنظران و پژوهشگرانِ باتجربه براي تحقيق دربارة روش تحقياق وياژة
مطالعات ادبي؛
ايجاد گرايش پژوهشگري در مقطع كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي.
 .1ايجاد پايگاه اطالعرساني وب (اينترنت) ويژة پژوهشهاي ادبي كه دربرگيرندة اطالعات مورد
نياز پژوهشگران ،از جمله فهرست پژوهشهاي پايان يافته يا در دست اجرا در زميناة ادبياات و
فراهمسازي امكان دسترسي پژوهشگران به منابع مورد نياز باشد.
 .1مأموريتگرا كردن بخشي ازتحقيقات ادبي و سوق دادن پاياننامههااي دانشاجويان دورههااي
دكتري و كارشناسي ارشد به مسائل مورد نياز.
 .2سرمايهگلاري براي تهية نرمافزارهاي الكترونيكي با قابليّت جستوجاوي پيشارفته از مناابع
عظيم موجود ،اعم از متون ادبي فارسي و آثار منتشر شده دربارة ادبيات از ابتادا تااكنون باراي
دسترسي آسان و سريع پژوهشگران به همة منابع.
 .3برگزاري جشنوارههاي ساالنة پژوهشهاي ادبي در سطوح مختلف نخبگان ،جوانان و غياره و
تجليل از نمونههاي موفق.
 .6راهاندازي گروههاي پژوهشي يا پژوهشاكدههاايي در زميناههااي ادباي ،مانناد نقاد ادباي،
مطالعات فرهنگي ،ادبيات تطبيقي و غيره.
 .46ايجاد تسهيالت براي انتشار مجالت علماي– پژوهشاي جدياد در زميناة زباان و ادبياات
فارسي و سامان دادن به وضع مجالت موجود در جهت ارتقاي كيفيت و انتشار بهموقع آنها.
 .44زمينهسازي براي ايجاد تعامل ميان پژوهشگران ادبي از طريق برگزاري سمينارها ،كارگاههاا
و يا ازطريق پايگاههاي اينترنتي و فراهم آوردن زمينه براي نضور آنان در مجامع بينالمللاي و
استفاده از فرصتهاي مطالعاتي در خارج از كشور.

آسيبشناسي پژوهشهاي ادبي در ايران901 /

 .41ملزم كردن دانشجويان و استادان راهنماي پاياننامههاي تحصيالت تكميلي به اساتخراج و
چاپ مقالة علمي_ پژوهشي از رسالهها.
 .48افزايش مبالغ نقالتحقيق در دانشگاهها ،دستكم به ميزان دو سوم نقالتدري .
منابع
اباذري ،يوسف؛ «نل مسئله» ،نامة علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛ ش( 14مهر .)4831
ازكيا ،مصطفي ،و عليرضا دربان آستانه؛ج ،4روشهای کاربردی تحقیق؛ تهران :كيهان.4831 ،
پورنمزه ،افسانه؛ «تأثير اطالعرساني در آموزش و پژوهش» ،رهیافت؛ ش( 11پاييز .)4836
رشاد ،علي اكبر؛ دين پژوهي معاصر؛ تهران :پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي.4831 ،
رهادوست ،بهار؛ «رويكرد بينرشتهاي و مطالعات ادبي» ،زیبا شناخت؛ ش.)4831( 6

________؛ «روششناسي پژوهش كيفي» ،زیبا شناخت؛ ش.)4838( 44

رنيميان ،هرماز؛ ادبیات معاصر نثر :ادوار نثر فارسی ازمشروطیت تا سقوط سلطنت؛ تهاران:
سمت.4836،
زرينكوب ،عبدالحسين؛ نقد ادبی؛ 1ج ،تهران :اميركبير.4818 ،
قراملكي ،اند؛ اصول و فنون پژوهش در گسترة دینپژوهی؛ نوزة علميه قم.4838 ،
گوئيكان ،اف .جي .ملك؛ روانشناسی آزمایشی و روشهای تحقیق؛ ترجمة امير خطيبي؛ تهران:
مركز نشار.4822 ،
منصوري ،رضا؛ «شناخت عوامل رشد پژوهش و نَه موانع آن :يك چارخش بيانش» ،رهیافنت؛
ش( 81بهار و تابستان .)4838

رابطة اصول تعاون گرایس و فنون بالغی غالب در گفتمان
پروین اعتصامی
دکتر فردوس آقاگل زاده



مقدمه
4

از نظر كاربردشناسي زبان ،هرگونه مصانبه ،مناظره و گفتوگوي دو يا چند جانبه براي انتقال
معنا و منظور مورد نظر طرفين گفت وگو ،به نحوي كه سير گفتوگاو باه طاور روان و موفاق
طي شود و در عين نال ارتباط نال و آينده نفظ گردد ،ساختاري مشخص و اصولي معين در
زبانشناسي دارد .رفتار در چارچوب اين ساختار ،خواه آگاهانه باشد يا ناآگاهانه و رعايت كردن
يا نكردن اصول ناكم بر گفتوگو در روند ارتباط و در موفق بودن و نبودن انتقاال و دريافات
پيام مورد نظر ،نقش تعيينكنندهاي ايفا مينمايد.
در هر ارتباطي خواه به صورت مناظره و گفتوگوي چهاره باه چهاره 1و ياا باه صاورت
مكتااوب ،اغلااب عااالوه باار معناااي واژگاااني و ساااختار دسااتوري ،عواماال كاربردشناسااي
(منظورشناسي) در انتقال ،تفهم و دريافت پيام طرفين گفتوگو امري ضاروري اسات .عوامال
ملكور براي استنباط و تفسير گفتهها ،ابهامزدايي و رمزگشايي از نشاانههااي ارجااعي و فناون

 استاديار گروه زبانشناسي دانشگاه تربيت مدرس
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بالغي و صناعات ادبي ،گفتههاي غيرمستقيم و پيشفرضهاي مرتبط باا موضاوع باه كاار بارده
ميشود.
از يك سو فيلسوف برجستة زبان ،پاول گراي  ،ساختار و اصول نااكم بار گفاتوگاو و
چگونگي پيشرفت موفق و مؤثر آن را در زبانشناساي معرفاي نماوده و از ساوي ديگار شااعر
پرآوازة ايران زمين ،پروين اعتصامي ،ديوان اشعارش را بيشتر در قالاب گفاتوگاو و منااظره،
تقريباً سي سال قبل از گراي  ،به زباني شيوا و سلي
تشريح اصول تعاون و گفتوگوي گراي

ساروده اسات .در ايان تحقياق ضامن

سعي شده است با به كارگيري روش تحقيق از ناوع

تحليل محتوا ،اشعار پروين اعتصامي در قالب پرسشهاي تحقيق زير و نظرياة گاراي

بررساي

شود:
 .4صنعت ادبي غالب در ديوان پروين اعتصامي كدام است؟
 .1گفتمانهاي ديوان پروين اعتصامي با كدام يك از اصول تعاون و گفتوگوي گراي

ساازگار

است و رابطة بين اين دو چگونه است؟
ادبیات تحقیق
دربارة عوامل كاربردشناسي زبان ،نظرية گراي

و اشعار پروين اعتصامي تاا كناون هايچگوناه

تحقيقي به عمل نيامده است .ميتوان اذعان نمود كه اينگونه نگرش به مسئلة ارتباط ادبياات و
زبانشناسي از نوآوريهاي تحقيق محسوب ميشود .اگرچه در زمينة نوع اشعار ،سبك و سياق و
درونماية شعري و زندگاني پروين اعتصامي تحقيقات درخور توجه و ارزشمندي به عمل آمده
است ،به نظر نگارنده فقط يك مورد از اين تحقيقات آن هام بخشاي از آن ،باا مسائلة تحقياق
ناضر ارتباط دارد كه آن ،مناظره در شعر فارسي (از آغاز تا پروين اعتصامي) است كه رنيماي
( )4821به نگارش درآورده است .رنيمي مناظره را يكي از اناواع ادباي بار شامرده و اشاعار
شصت تن از شاعران فارسيزبان را از آغاز تا پروين به عناوان شااهد آورده اسات ،ساپ

باه

معرفي انواع مناظره از لحاظ محتوا ،موضوع ،طرفين مناظره ،وزن و بحر ،قالب شعري ،خيالي و
واقعي پرداخته است .رنيمي در اين تحقيق سير تحول مناظره را وصف ،و در پايان بر اهميات
نقش مناظره در مسائل آموزشي و شعر تعليمي با تأكيد بر آموزش غيرمستقيم در قالب منااظره

رابطه اصول تعاون گراي

و فنون 908 ...

اشاره كرده است .از لحاظ نوع پيام ،يافتههاي تحقيق نشان ميدهد كه مناظرهها به طور كلي بار
موضوعاتي همچون نكوهش برخي رذائل اخالقي و توصاية فضاائل اخالقاي ،ديان و كاالم و
عشق و عرفان تأكيد دارند .تحقيق ديگر از همداني است كاه باه تحليال مقايساة مضامون ياا
درونمايه در شعر دو شاعر زن در تاريخ معاصر ايران ،يعني پروين اعتصاامي و فاروغ فرخازاد
پرداخته است كه به موضوع تحقيق ناضر مربوط نميشود .از نظر همداني نيز بيشترين بخاش
اشعار پروين به وصاياي اخالقي اختصاص دارد و او شاعري اخالقي و شعر او در زمرة ادبيات
تعليمي است (.)61

چارچوب نظری
پاول گراي  ،فيلسوف زبان ،در سال  4621در مقالة «منطق و گفاتوگاو» 8،اصال تعااون 1ياا
همكاري را اينگونه تعريف ميكند :اصل تعاون عبارت است از معناادار باودن رفتاار طارفين
گفت و گو ،رفتار كالمي و آن دسته از رفتار غيركالمي كه به نحوي ميتواند در رفتاار كالماي
مؤثر باشد .گوينده و شنونده به عنوان شركتكنندگان و ياا طارفين در امار گفات و گاو ،ايان
اصول و چگونگي پليرش را بر اساس دانش زمينة 1مشترک فرهنگاي -اجتمااعي ساازماندهي
ميكنند؛ به عنوان مثال ،وقتي يك طرف گفت و گو با استفاده از صنعت اغراق 1از فنون بالغت
ادبي 2در كاربرد زمرة زبان ميگويد« :از شدت گرما دارم ميميرم» ،از نظر كاربردشناساي زباان،
شنونده يا طرف ديگر گفت و گو از اين گفته استنباط «مرگ» نميكند ،بلكه اينگوناه اساتنباط
ميكند كه گوينده از گرماي زياد رنج ميبرد ،نه اينكه واقعاً دارد ميميرد و گوينده نياز باه ايان
نكته واقف است كه شنونده از شنيدن چنين جملهاي همان اساتنباط را خواهاد كارد كاه او از
پيش فرض نموده است .اين استنباط مشترک متأثر از دانش زميناة مشاترک گويناده و شانونده
است .دانش زمينة مشترک در تحقق اصول گفتوگوي گراي
اصل تعاون گراي

نقش مهمي ايفا ميكند.

چهار اصل راهبردي با عنوان اصول گفت و گو 3دارد كه به شارح زيار

است:
 .4اصل ارتباط 6:در گفتوگو مرتبط با موضوع صحبت كنيد.
 .1اصل كيفيت 46:در گفتوگو صداقت داشته باشايد ،از دروغگاويي پرهياز نمايياد و از بياان
مسائلي كه در صحّت آن ترديد داريد اجتناب كنيد.
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 .8اصل كميّت 44:سعي كنيد مطالبي كه بيان ميكنيد بار اطالعاتي كافي داشته باشد ،نه بايش از
ندّ مورد نياز اطالعات دهيد و نه كمتر از آن.
 .1اصل روش 41:اين اصل از اصول گفت و گو ميگويد :واضح و شفاف ،ساده ،نظاممند و باه
ترتيب زمان رويداد سخن بگوييد .از مبهمگويي بپرهيزيد و ماوجز و خالصاه ساخن بگويياد.
(گراي 11 :4621 ،؛ هادساون811-818 :1666 ،؛ پريادهام14-11 :1664 ،؛ كاتيناگ81-88 :1661 ،؛
ورشون.)81 :1668 ،

از مالنظات نظري ديگري كه در اين مقاله از آن سخن به مياان مايآياد ،صُاوَر ياا فناون
بالغي است و آن معنايي است كه با معناي صاورت زبااني ياا معنااي معناشاناختي واژگاان

48

منطبق نيست .گوينده يا نويسنده معموالً با استفاده از فناوني خااص همچاون ،تشابيه ،مجااز،
استعاره ،كنايه ،جناس كل به جزء و جزء به كل ،تشخيص 41و مبالغاه باه صاورت غيرمساتقيم
منظور خود را بيان ميكند (ابراهام.)26-11 :4668 ،

صنعت تشخيص در واقع نوعي استعاره يا مجاز است كاه براسااس آن اشاياء بايجاان ياا
مفاهيم ذهني و انتزاعي ،نقش موجود جاندار همچون انسان را با انساسات و ادراكات انسااني
ايفا ميكند (همان .)16 ،مانند صنعت تشخيص در اشعار پروين اعتصامي:
در آن ساااعت كااه چشاام روز ماايخفاات

شااانيدم ذره باااا خفااااش مااايگفااات

گفاااات بااااا خاااااک ،صاااابحگاهي باااااد:

تيااره روزگااار مباااد

چااون تااو كاا

و استعاره در بيت زير از ديالن توماس( 41گراور:)88 :4633 ،41
Old age should burn and rave at close of day

اين بيت را اگر بر اساس معناي لغوي ترجمه كنيم به معناي ماورد نظار شااعر نمايرسايم
(سن پيري بايد بسوزد و قيل و قال در پايان روز به پايان ميرسد)؛ امّا اگر به معناي مجازي ياا
استعاري نهفته در آن پي ببريم ،پيام شاعر را درک كردهايم .در اين شعر توماس دو اساتعاره باه
كار برده است :اوّل در كلمة  burnكه باه معنااي اساتعاري عصابانيت اسات ،ناه ساوختن ،و
ديگري پايان روز كه مراد شاعر در واقع پايان عمر انسان است.
للا اين تحقيق بر اساس طبقهبندي سنتي نظريه هاي نقد ادبي و نقد كاربردي ،در طبقة نقاد
كاربردشناختي 42قرار ميگيرد .نگاه نقد كاربردشناختي به اثر ادبي خاص ،اينگونه است كه اثار
ادبي چيزي است كه به منظور تأثيرگلاري خاص بر شنوندگان ساماندهي و خلق ميشود؛ مانند

رابطه اصول تعاون گراي
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تأثير زيباشناختي ،راهنمايي و پند و اندرز و انواع انساسات .معموالً نقد كاربرد شناختي ارزش
كار را بر اساس ميزان موفقيت در دستيابي به هدف مورد نظار نويسانده (ميازان تأثيرگالاري)
ارزيابي ميكند (ابراهام.)14 :4668 ،

از نگاه ادبيات هر متني ،اعم از شعر و نثر ،هرچقدر بتواند از لحاظ معنا از صورت زبان
معمولي يا هنجار و معناي واژگاني اوليه فاصله بگيرد و به زبان مجاز و استعاري ،يعني زبان
ادبي نزديكتر شود ،غنيتر است .هر قدر صورتهاي زباني اينگونه متون از جنبههاي
زيباشناختي كالم (ويژگيهاي موسيقايي و آهنگ مناسب) و فنون و صناعات ادبي و بالغي
(رواني ،شيوايي استعاره ،مجاز ،تلويح ،ايهام و  )...برخوردار باشد ،چنين متوني با مخاطب
(خواننده يا شنونده) ارتباط شيرينتر ،صميميتر و بادوامتري برقرار خواهد كرد .البته بايد
اذعان داشت كه هدف شاعر يا نويسنده و نوع پيامشان است كه مشخص ميكند متني شيوا و
سلي  ،همراه با سادگيِ متكي بر صورت زباني و فارغ از فنون و صناعات استعاري و مجازي
باشد يا سرشار از فنون و صناعات ادبي ،داراي اليههاي مختلف معناييِ متكي بر معاني ادبي و
مجازي و در عين نال در اوج زيبايي موسيقايي .از اين روست كه اشعار بوستان سعدي و
پروين اعتصامي اعم از غزليات و قصايد كه از نوع شعر آموزشي تعليمي است ،با توجه به
هدف و منظور شاعر و نوع پيام و مخاطبان ،با اشعار مثالً نافظ كامالً متمايز ميشود ،در
ناليكه هر دو از زيبايي موسيقايي يا آهنگين صورت زباني تحسينبرانگيز و جاودانهاي
برخوردارند؛ امّا صورت زباني اشعار نافظ بر اقيانوسي از معاني مجازي و استعاري يا معاني
ژرفساختي قرار دارد و در مقابل ،اشعار تعليمي بر معاني صوري واژگان و اصطالنات
روزمرة زباني و بافت موقعيت و صحنهپردازي داستان استوار است .به سخن ديگر ،در زبان
نافظ صورت زباني چيزي جز نشانه و نقطة آغاز براي مخاطبان خاص نيست و از اين نقطه
مخاطبان همچون غواصان به جستوجوي مرواريد معنا در اعماق اقيانوس شعرش ميپردازند.
برخي از مخاطبان با داشتن پيشينه و تجربهاي مشابه ،با تعمّق و تأمّل به مقصد واقعي و مورد
نظر شاعر تا ندودي دست مييابند يا ممكن است نتي مخاطبي به درجهاي يا منزلي از منازل
معنا دست يابد .اما شعر تعليمي مخاطبان عام دارد و مخاطبِ عام نويسنده يا شاعر را مجاب
ميكند كه زبانِ اغلب متكي به صورت را به عنوان ابزار ارتباط و انتقال مقصود و تأثير بيشتر بر
مخاطب برگزيند؛ بنابراين مخاطب انتظار دارد كه اشعار پروين اعتصامي از صنايع ادبي
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ابهامآفرين از قبيل ايهام ،استعاره و كنايه كمترين استفاده را كرده باشد .با اين همه در آيين
تعليم و تربيت ،بهمنظور نفظ مخاطب براي شنيدن نصايح كافي ،عدم قطع ارتباط در روند
گفتوگو ،تأثيرگلاري هرچه بيشتر گفتهها ،نفظ اصل ادب در گفتوگو و زيبايي و جلابيت
كالم ،ضرورت دارد تا آنجا كه اصل هدف شعر ،يعني انتقال پيام دچار خدشه و ابهام نشود ،از
فنون و صناعات بالغي ادبي استفاده كند؛ يعني نصايح و پند و اندرزها به صورت غيرمستقيم و
از زبان ديگران ،مانند داستان شمع و شاهد ،نخ و سوزن و غيره بيان شود.
بهتر آن باشد كه سرّ دلبران

گفته

آيد

در

نديث

ديگران

با توجه به مبانث نظري فوق ،به نظر ميرسد شعر تعليمي بايد نزديكترين گونة شعري يا
منطبقترين گفتوگو و مناظرة شعري با اصول گفتوگوي پاول گراي

باشد .صرانت،

سادگي ،رعايت نوبت سخن گفتن در گفتوگو ،درستگويي ،به اندازة كافي سخن گفتن ،نشو
نگفتن ،شفافسازي ،معنادار بودن گفتوگو و رفع ابهام و ساير اصولي كه قبالً برشمرديم از
ويژگيهاي ارتباط موفق از ديدگاه گراي

است كه به نظر ميرسد در اشعار پروين اعتصامي

رعايت شده است .مثالً با دادن اطالعات كافي و با شفافسازي (رعايت اصل چهارم از اصول
گراي ) سوءبرداشتهاي انتمالي مرتفع ميشود و در نتيجه طرفين گفتوگو به مفيد و مؤثر
بودن گفتوگو اذعان خواهند كرد ،يا بيصداقتي و گاه دروغ گفتن سبب ميشود عمر
گفتوگو كوتاه شود ،يا نتي اين موضوع در تصميمگيري طرفين در ايجاد ارتباط مجدد در
آينده نيز نقش تعيينكنندهاي خواهد داشت؛ چرا كه انسانها از نظر فطري به دنبال كشف
نقيقت هستند و از هر آنچه عاري از نقيقت باشد ،بيزارند و اين همان صداقت داشتن در
گفتوگو ،يعني اصل دوم (اصل كيفيت گراي ) است .به قول پروين اعتصامي:
كشت دروغ بار نقيقت نميدهد

اين خشك رود چشمة نيوان نميشود
(از قصيدة اي دوست)

روي و ريا را مكن آيين خويش

هرچه فساد است ز روي و رياست

(از قصيدة اي عجب)
به اندازه كافي اطالعات دادن و سخن گفتن ،در ند اعتدال ،نه آن قدر كم كه ابهام ايجاد
شود و در نتيجه پيام منتقل نشود و يا سوء تفاهم به وجود آيد و نه آنچنان زياد كه ماللآور و

رابطه اصول تعاون گراي

تكراري شود؛ يعني رعايت جانب اعتدال كه اصل سوم گراي

و فنون 993 ...

(اصل كميت) بر اين نكته تأكيد

دارد .به قول پروين اعتصامي:
منه پاي از گليم خويش بيرون

نساب خود نه كم گير و نه افزون

تجزیه و تحلیل دادهها
به تعداد ابيات گفتوگوهاي زير و بسامد استعاره كه به روش تصادفي از ديوان اشعار پروين
اعتصامي انتخاب شدند ،توجه كنيد:
عنوان

تعداد

تعداد

شعر

بيت

استعاره

قائد تقدير

13

4

41

11

4

48

آيين آيينه

8

گل و خار

82

2

41

دو همدرد

18

1

مور و مار

84

1

41

گريه بيسود

6

6

14

2

41

42

1

16

4

42

41

8

42

1

43

16

1

41

8

46

11

1

41

6

16

18

1

18

3

14

84

6

44

4

11

41

6

166

11

شماره
4
1

1
1
2
3
6
46
44

هر چه
بادا باد

گفتار و
كردار
كوه و كاه
نديث
مهر
مرغ زيرک
ارزش
گوهر
بهاي
جواني
كاروان
چمن

جمع

تعداد

تعداد

بيت

استعاره
1

شماره

عنوان شعر
بازي زندگي

48
41

1
1

نكوهش
بيخبران
فلسفه
ذره و
خفاش
نااهل
كرباس و
الماس
طوطي و
شكر
كودک
آرزومند
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به دو بيت از ابيات ناوي استعاره از قصيدة هر چه بادا باد به عنوان نمونه توجه كنيد:
كه در اين بحر فتنه غرق نگشت؟

كه در اين چاه ژرف پا ننهاد؟

كوشيد

آباد

هر

چه

معمار

معرفت

نشد

آباد

اين

خراب

يا در قصيدة «مور و مار» آمده است:
افسونگر زمانه تو را هم كند فسون

صياد چرخ پيرِ تو را هم كند شكار

همان طور كه دادههاي جدول فوق نشان ميدهد ،با تحليل محتواي  166بيت از اشعار
پروين اعتصامي ،فقط در  11مورد از صنعت استعاره استفاده شده است؛ يعني ندود دوازده
درصد و اين در مقايسه با اشعار غير تعليمي بسيار كم است؛ امّا با اهداف اشعار تعليمي و با
اصل روش از اصول گفتوگوي نظرية گراي

كه عبارت است از :واضح و شفاف سخن

بگوييد و از مبهمگويي بپرهيزيد ،همسو و منطبق است .دادههاي فوق مؤيد اين فرضيه است كه
پروين اعتصامي با اشعار تعليمي شيواي خود به سبب آنكه درصدد انتقال پيام به طور مؤثر در
قالب پند و اندرز ،نكوهش و  ...بوده ،يكي از بهترين شيوهها را براي انتقال پيام برگزيده است
و آن روش استفاده از صرانت و شيوايي كالم در قالب گفتوگو و مناظره است كه كمترين
ميزان مجاز و استعاره را دارد .وجود تعداد كم استعاره با بخشي از اصل روش ،يعني واضح
سخن گفتن منافات ندارد؛ زيرا براي اهداف مهمتر ،يعني زيبايي و جلابيت گفتوگو و غناي
شعري ضرورت دارد و جلابيت كالم نيز از عوامل مؤثر در انتقال پيام است .ضمن اينكه اين
مسئله با اصول تعليم و تربيت به صورت غيرمستقيم -كه متخصصان امر تعليم و تربيت بر آن
تأكيد دارند -همخواني دارد .نكتة اصلي اينكه ،اين تعداد استعاره آن قدر كم است كه ابهامي
در انتقال پيام ايجاد نميكند؛ پ

گفتمانهاي پروين اعتصامي با اصل روش گراي

منطبق

است.
شايد برخي ،سادهگويي و به دور از استعارات سخن گفتن پروين را نوعي فقر شعري تلقي
نمايند .به باور نگارنده اول اينكه اين مسئله نه فقط داللت بر فقر و ضعف اشعار پروين ندارد،
بلكه در چارچوب نظرية گراي

قوت محسوب ميشود ،كه شاعر با تشخيص صحيح در

انتخاب شيوة انتقال پيام ،روش مؤثرتر را برگزيده است .اگر غير از اين سبك و سياق ميبود،
ممكن بود در انتقال پيام به مخاطبان چندان موفق نميشد؛ دوم اينكه تخيل و خالقيت در ايجاد
جهانهاي خيالي ،ولي مرتبط با مخاطبان براي انتقال پيام به طور غيرمستقيم ،از تواناييهاي خالق

رابطه اصول تعاون گراي
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اثر ادبي و از زيباييهاي آن محسوب ميشود و پروين با استفاده از شخصيتهاي نمادين
(سمبليك) استعاري به جاي شخصيتهاي انساني در قالب صنعت ادبي تشخيص (شخصيت
انساني بخشيدن به اشياء بيجان و غيرانسان) ،شخصيتپردازي ،صحنهآرايي و در نهايت ايفاي
موفقيتآميز نقش به جاي هر يك از شركتكنندگان در مناظره ،توانايي فوقالعادة خود را به
طور شايسته نشان داده است.
شواهد و نتايج ناصل از بررسيِ تحليل محتوايي اشعار ديوان پروين اعتصامي دربارة اين
پرسش تحقيق كه صنعت ادبي غالب در اشعار پروين كدام است؟ ،مؤيد اين فرضيه است كه
تشخيص صنعت ادبي غالب است .از  411عنوان شعر از مجموع اشعار موجود در ديوان ،اعم
از قصايد ،غزليات ،قطعات ،مثنويات ،مسمطات و اشعار ديگر 463 ،شعر در قالب گفتوگو با
استفاده از صنعت تشخيص به زيبايي و هنرمندي سروده شدهاند .بسامد  11درصدي يك
صنعت ادبي در ديوان اشعار پروين اعتصامي بسيار چشمگير است؛ برخي از شواهد به شرح
زير است:
مرغ زيرک ،نديث مهر ،مور و مار ،هر چه بادا باد ،قائد تقدير ،پايه و ديوار ،كوه و كاه،
گفتار و كردار ،گل و خاک ،امروز و فردا ،گرگ و سگ ،شاهد و شمع ،درخت بيبر ،ذره و
خفاش ،گل و شبنم ،گوهر و سنگ ،نخ و سوزن ،سپيد و سياه ،برف و بوستان ،سرنوشت،
روباه نف  ،اميد و نوميد ،نقيقت و مجاز ،خون دل ،دو همدرد ،گوهر اشك ،كاروان چمن و
غيره.
با ماور گفات ماار ،ساحرگه باه مرغازار

كز ضعف و بيخودي ،تو چنين خردي و نازار

گفااات باااا خااااک ،صااابحگاهي بااااد:

چاااون تاااو كااا

تياااره روزگاااار مبااااد

كاارد آساايا ز آب سااحرگاه باااز خواساات

كاي خودپسند! با منت اين بدساري چراسات؟

گفاات بااا صاايد قفاا  ،ماارغ چماان

كه :گال و مياوة ماا خاوش و تاازهرس اسات

عدسااااي وقاااات پخااااتن از ماشااااي

روي پيچيااد و گفاات اياان چااه كسااي اساات؟

بااه گربااه گفاات ز راه عتاااب شااير ژيااان

ندياادهام چااو تااو هاايچ آفريااده ساارگردان

در آن ساااعت كااه چشاام روز ماايخفاات

شاااانيدم ذره بااااا خفاااااش ماااايگفاااات
ج
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رعایت اصول مرتبطگویی ،کمیت ،کیفیت و نوبت سخنگفتن در مناظرات پروین اعتصامی
به چند نمونه از مجموع يك صد و هشت گفتوگو در ديوان اشعار پروين مينگريم .در هر
يك از اين نمونهها معموالً هر گفتوگويي با گفتههاي گويندة اول آغاز ميشود و شنونده يا
گويندة دوم در پاسخ به آن لب به سخن ميگشايد:
گفتوگوي سير با پياز
سااير :سااير يااك روز طعنااه زد بااه پياااز

كااه :تااو مسااكين چقاادر باادبااويي!

پياااز :گفاات :از عيااب خااويش باايخبااري

زان ره از خلاااق عياااب مااايجاااويي

گفتوگوي شاهد و شمع
شاهد :شاهد گفت به شامعي كاه ،امشاب

در و دياااااوار ،مااااازيّن كاااااردم

تياره شادم

تاااا ز تااااريكي ات ايمااان كاااردم

شمع :شامع خندياد كاه :با

گفتوگوي گرگ و سگ
گاارگ :پيااام داد سااگ گلااه را شاابي گرگااي

كه :صبحدم بره بفرسات ،مهماان دارم

سگ :جاواب داد :مارا باا تاو آشاناي نيسات

كه رهزني تاو و مان ناام پاسابان دارم

گفتوگوي الله با بنفشه
اللااه :بااا بنفشااه ،اللااه گفاات :اي باايخباار!

طاارف گلشاان را ماانظم كااردهانااد

از چااه روياات درهاام و پشااتت خاام اساات

از چااه رو كااار تااو درهاام كااردهانااد؟

بنفشاااه :گفااات :بهااارِ باااردنِ باااارِ قضاااا

عاااقالن ،پشاات از ازل خاام كااردهانااد

گفتوگوي نخ و سوزن
سوزن :در دست بانويي به نخي گفات ساوزني

كاي هرزهگرد بي سر و پا! چه مايكناي؟

مااااا ماااايروياااام تااااا باااادوزيم پااااارهاي

هر جا كه ميرسيم تو با ما چه ميكناي؟

خنديد ناخ كاه :ماا هماه جاا باا هام همارهيم

بنگار باه روز تجرباه تنهاا چاه مايكناد

در راه خويشااااتن ،اثاااار پاااااي مااااا ببااااين

ما را از خطّ خويش مجزا چه مايكناي؟

همانطور كه از دادههاي مزبور مشهود است ،بر اساس شيوة ناكم بر گفتوگوي رسمي
بين طرفين مناظره ،نوبت سخن گفتن به طور كامل رعايت شده است .تا هنگامي كه گفتهاي به
پايان نرسيده ،ديگري لب به سخن نميگشايد ،هر يك از طرفين دربارة مسئلة مورد بحث

رابطه اصول تعاون گراي
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سخن ميگويند (رعايت اصل ارتباط) ،از بحث طفره نميروند و سخني خارج از موضوع
نميگويند.
از بررسي محتواي  463گفتمان موجود در ديوان شعر كه شواهد فوق فقط نمونة مختصري
از انبوه دادهها است ،چنين برميآيد هر يك از طرفين گفتوگو نه زياد از ند -كه خستهكننده،
تكراري و نشو باشد -سخن ميگويند و نه بيش از ند مختصر و كوتاه كه موجد ابهام و سوء
تفاهم شود (انطباق با اصل كميت) .اگرچه بسامد سهم گويندة اوّل يا آغازگر گفتوگو در
مجموع ،از لحاظ كميت ابيات و مقدار زمان گفتوگو كمتر از سخنگوي دوم است (دليل اين
تفاوت در سطرهاي آينده خواهد آمد) ،زبانِ هر يك از شركتكنندگان در گفتوگو صرانت
و وضوح كافي دارد (رعايت اصل روش) و به همين سبب به ندرت شاهد كاربرد جملهها و
عباراتي كه داللت بر وجود ابهام در فهم گفتهها دارند ،از قبيل جملة منظورت چيست؟ در
مجموعة گفتوگوها هستيم.
امّا شواهد يادشده نشان ميدهد كه گويندة اوّل ،يعني شخصيتهاي شروعكنندة گفتوگو
(سير ،شاهد ،گرگ ،الله ،سوزن) از اصول ادب ليچ ( )4638و اصل صداقت گراي

عدول

كردهاند؛ به عنوان نمونه ،گويندة اوّل هر يك از گفتمانها با استفاده از واژههايي با بار معنايي
منفي همچون «طعنه ،مسكين و بدبو» و با لحني تحقيرآميز در گفتوگوي سير و پياز ،استفاده
از ساخت دستوري امري در گفتوگوي گرگ و سگ و جملة خطابي «اي بيخبر» در
گفتوگوي الله و بنفشه و عبارت«هرزه گرد» و «بيسر و پا» در گفتوگوي نخ و سوزن با
خودپسندي ،و در مقام برتر ،صفاتي ناپسند و ناشايست را با لحن توهينآميز به مخاطبان خود،
يعني پياز ،شمع ،سگ ،بنفشه ،و نخ نسبت ميدهند .با توجه به اين نكته كه مخاطبان با ادلّة
كافي نشان ميدهند كه از چنين صفاتي مبرا هستند ،به نظر ميرسد كه گويندة اوّل در هر يك
از گفتمانهاي باال ،اصل صداقت را نقض كرده است؛ به سبب آنكه هر آنچه نسبت داده ،دروغ
بوده است .پ

عدول از اين اصل ميبايست به قطع گفتوگو و يا نداقل ايجاد وقفه و

نرسيدن به نتيجه منتهي ميشد؛ امّا مشاهده ميشود كه با وجود تخطّي از اصل گراي ،
گفتوگو به طور موفقيتآميز ادامه مييابد و با دادن پيام اخالقي به پايان ميرسد .دليل اين امر
چيست؟ به نظر ميرسد كه علت اين مسئله را بايد در دو عامل جستوجو و تحليل كرد:
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اول اينكه گفتوگو از نوع رسمي است؛ يعني رابطة گوينده و شنونده (طرفين گفتوگو)
رسمي است .صحنة ملاكره در گفتوگوي رسمي بايد آنچنان طراني و خلق شود كه
جلابيت كافي را براي طرح مسئله داشته باشد و خواننده را به خواندن كل داستان تشويق كند؛
للا گفتوگو از نوع استداللي و منطقي بايد باشد و پروين اعتصامي با خلق چنين صحنههاي
نمايشي گفتوگو ،خالقيت خود را بروز داده است .در نقيقت هر يك از گفتمانهاي پروين
نمايشنامهاي است كه در آن نمايشنامهنوي

و كارگردان تالش ميكنند با صحنهآرايي و ايجاد

موقعيت مناسب و تضارب آراي شخصيتهاي نمايشنامه ،عالقة تماشاچي را در تعقيب نوادک
تحريك و ترغيب نمايند (گراور.)413-461 :4633 ،

دوم اينكه شنوندگان يا مخاطبان ،از فحواي كالم گويندة اوّل در هر گفتمان ،اينگونه
استنباط ميكنند كه توهين ،خطاب يا انتساب صفات ناپسند از ناآگاهي و نداشتن شناخت
گويندة اوّل به نقايق جهان اطرافش ،از جمله جايگاه و ارزش شنونده نكايت ميكند؛ به
ديگر سخن ،مخاطب ميداند كه اگر گوينده از نقايق و ارزش وجودي شنونده در هر يك از
گفتمانها شناخت كافي داشت ،اينگونه سخن نميگفت؛ بنابراين شنوندة (مخاطبان) هر يك از
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گفتمانها ،يعني پياز ،شمع ،سگ ،بنفشه و نخ ،سخنان گوينده را عامدانه (استيل ول)12 :4666 ،

و مغرضانه نميانگارند ،بلكه آن را ناشي از خطاي سهوي 46و جهل گوينده تلقي ميكنند و
تشخيص ميدهند كه بايد به جاي قطع ارتباط ،آگاهي بدهند و روشنگري نمايند.
اينگونه استنباط شنونده را ،گوينده با عمل خويش در مرانل بعدي گفتوگو -كه همانا
سكوت كردن و گوش دادن به داليل شنونده است -تأييد ميكند ،به ويژه وقتي كه گويندة اوّل
بر مسائلي كه در ابتداي گفتوگو مطرح نموده ،تأكيد و تكرار نميكند و در برابر ادلّه تسليم
ميشود؛ يعني پيام اخالقي مورد نظر مؤثر ميافتد .پ

بر اساس هدف اشعار آموزشي و

تعليمي ،نه فقط عدول سهوي از اصول (اصل صداقت) گراي

به قطع ارتباط طرفين و

گفتوگو منتهي نميشود ،بلكه شنونده تالش ميكند ،آن گونه دليل اقامه نمايد كه گوينده را به
فلسفة وجودي خود و مفيد بودن هر يك از پديدههاي عالم آگاه نمايد و او را با نقايق آشنا
كند .شايد به همين سبب است كه در بيشتر گفتمانهاي پروين ،گويندة اوّل فقط درصدد طرح
مسئله برميآيد و تا پايان داستان ساكت ميماند .شاهد اين گفته ،تعداد ابيات بسيار كمي است
كه از زبان گويندة اوّل به شنونده بيان ميشود و در مقابل ،شنونده (گويندة دوم) تالش ميكند

رابطه اصول تعاون گراي

و فنون 998 ...

با ايراد داليل و وصف نقايق به نل مسئلة طرحشده بپردازد؛ للا براي توضيح ،توصيف ،اظهار
ادلّه و در نهايت نتيجهگيري اخالقي نياز به زمان طوالنيتر براي بيان نجم بيشتري از سخن
دارد .بسامد فراوان نجم و تعداد ابياتي كه از زبان گويندة دوم بيان ميشود ،مؤيد اين استنباط
و تحليل است و بر اساس نظرية گراي  ،عدول و تخطّي عامدانه از اصول گفتوگو سبب
عدم موفقيت روند گفتوگو و قطع ارتباط خواهد شد ،نه عدول سهوي و خارج از اختيار
(همان.)13 ،

نتیجه
نتايج ناصل از تحليل محتواي اشعار شاعر بلند آوازة معاصر ،پروين اعتصامي ،نشان ميدهد
كه صحنههاي تخيلي براي ايجاد جهانهاي خيالي مناسب گفتوگو به زيبايي از طرف شاعر
خلق ميشود كه در آن طرفين گفتوگو ضمن نفظ جايگاه خود به طرح ديدگاهها و داليل
خود دربارة مسائل مطرحشده ميپردازند .در اين گفتوگوها نوبت سخن گفتن را (از عوامل
كاربردشناختي زباني) به طور كامل رعايت ميكنند و مرتبط با مسئلة مورد بحث ،و در محدودة
آن مناظره را پي ميگيرند .طرفين گفتوگو از زباني ساده ،سلي  ،شيوا و عاري از ابهام
استفاده ميكنند و از هرگونه شوخي و نشوگويي پرهيز ميكنند .رعايت نكردن اصل ادب و
تخطّي از اصل كيفيت يا صداقت پاول گراي

در برخي از گفتمانها از جانب يكي از طرفين

گفتمان (معموالً شخصيت آغازكنندة گفتمان) ،متأثر از نداشتن آگاهي و شناخت گوينده از
نقايق موجود در جهان است .شنونده نيز بر جهل گوينده واقف است و آن را تخطّي عامدانه
از اصول گفتوگو نميانگارد؛ للا با سعة صدر و ايراد دليل ،تالش ميكند گوينده را آگاه و
راهنمايي نمايد.
شخصيتهاي شركتكننده در گفتمانهاي ديوان اشعار پروين اعتصامي از زيادهگويي يا بيش
از ند موجزگويي اكراه دارند .ن

همكاري به ادامة گفتوگو در بين طرفين تا نصول به

نتيجة مورد نظر شاعر در ند قابل تحسيني وجود دارد .از نوع ساختهاي زباني و واژگاني
گفتوگوها اينگونه استنباط ميشود كه رابطة شركتكنندگان به يكديگر رابطهاي رسمي است
نه دوستانه .شاعر با استخدام صنعت استعاري از نوع تشخيص و با بيان غيرمستقيم مفاهيم
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تعليمي و ايفاي نقش به جاي هر يك از سخنگويان ،تسلط و تبحر خود را در داستانپردازي
خيالي و پيشبرد روند گفتوگو به گونهاي موفق و جلاب نشان داده است.
اگرچه در زمان سرودن اشعار پروين اعتصامي هنوز از اصول تعاون گراي

در امر

گفتوگو اثري نبود ،انطباق گفتمان پروين به عنوان دادههاي اين تحقيق با اصول گفتوگوي
گراي  ،نشاندهندة توانايي شاعر در انتقال مفاهيم تعليمي از طريق انتخاب موضوع و روش
مناسب ،صحنهآرايي ،پردازش موضوع داستان ،ايفاي نقش به جاي هر يك از شركتكنندگان
در گفت و گو به زبان شيوا و فصيح ادبي ،و به پايان بردنِ موفق گفتوگو است و در عين
نال به كارگيري اصول كاربردشناختي در ادبيات از ارتباط شاخة زبانشناسي با ادبيات و
جامعيت اينگونه نظريههاي زبانشناسانه نكايت ميكند.
پینوشتها
1. Pragmatics
2. Face to face
3- Logic and conversation
4- Cooperative principle
5- Back ground knowledge
6- Hyperbole
7- Figure / rhetorical of speech
8- Conversational maxims
9- Maxim of relevance
10- Maxim of quality
11- Maxim of quantity
12- Maxim of manner
13-Literal meaning / lexica- semantic meaning
14- Personification
15- Thomas Dylan
16- Grover
17- Pragmatic criticism
18- Deliberately / flouting
19- Quietly violation
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نقد بحث داللت در علم بیان
دکتر سیاوش حقجو



مقدمه
به تصريح سعدالدين تفتازاني (ف 262.ها ،).نامدارترين شارح مكتب جرجاني ،تبويب و تنظيم
علم بيان به ابويعقوب يوسف سكاكي (ف 111 .ها  ).در كتااب مفتااح العلاوم بااز مايگاردد
(تفتازاني« 4.)846-866 :4886 ،قسم ثالث» كتاب مفتاح ،آبشخور همة ادبپژوهاني است كه پ
از وي خواستهاند به آراي ديرياب جرجاني (ف 124 .ها  ).دست يابند؛ ولي از آنجاا كاه ايان
كتاب به شكل غيردرسي نوشته شده و به نظر مي رسيده است كه از نشو و زوائاد نياز خاالي
نباشد« ،قسم ثالث» آن به دست خطيب قزويناي (ف 286 .هاا  ).خالصاه شاده و از ايان راه
كتابي با نام التلخيص في علوم البالغه فراهم آمده است .اين خالصه خود فهم كتاب را دشاوار
ميكرده است ،بنابراين اديباني به شرح تلخيص برخاستهاند و از آن ميان ،تفتازاني مقبولترين و
مفيدترين شرح را نوشته كه به المطول و سپ
نامبردار شده است.

 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران

انشاي كوتاهتر آن ،به قلم خود او باه المختصار
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ورود سكاكي به علم بيان در ابتدا كامالً منطقي است .او به تعبير خود با «تمهياد قاعاده»اي
(سكاكي )416 ،به شيوة اهل منطق به بحث انواع داللت ميپردازد (همان .)414-416 ،همان طور
كه اهل منطق هم كم و بيش در آغااز كتاب منطقاي باه هماين بحاث مايپردازناد .بعضاي از
پژوهندگان ،آشكارا سكاكي را آغازكنندة اين شيوة ورود به علم بيان ميدانناد (طباناه)83 ،؛ اماا
شيوة سكاكي در به ميان كشيدن بحث داللت چنان است كه به نظر ميرسد نويسنده از خواننده
انتظار داشته است كه با بحث داللت به ند كافي آشنا باشد و از اين مهمتار ،ايان نكتاه را باه
ذهن ميآورد كه ظاهراً اينگونه آغاز كردن علم بيان يا دستكم اين چنين پارداختن باه مباانيِ
انواعِ بياني براي خوانندة او امري شناخته بوده است .پ

ميتوان گمان كرد كه در ناوزههااي

علمي آن روزگار اين بحث در ادبيات رواج داشته ،به خصاوص اينكاه داليلاي بار تأيياد ايان
فرض -كه سابقة بحث به پيش از زمان جرجاني نيز ميرسيده است– وجود دارد ،هرچند نه به
اين وسعت و با اين دقت منطقيگونه كه بدان خواهيم پرداخت؛ از جمله آنكه شيخ عبادالقاهر
جرجاني در بحث كنايه و استعاره از عين يا مشتقات اصطالناتِ «وضاع»« ،داللات» و «لازوم»
استفاده ميكند (شيخون86 :4141 ،؛ همو )41 :4863 ،و به راستي به بحثهاي منطقاي -گرچاه باه
شيوة اهل منطق -ميپردازد (طبانه .)83 ،در آثار پيشينيان او هم امثال ايان اشاارات وجاود دارد
(شيخون 2 :4863 ،و.)46
طرح مسئله
پيشينة منطقي بحث داللت در علم بيانِ پرداختة سكاكي ،زيربناي كل اين علم واقع شده است.
نال ،نتايجي كه او از اين مقدمات ميگيرد ،چقدر با آن مباني سازگار است؟
عامل نلف و ضعف اين بحث از كتب بياني متأخر -كاه بايتردياد متعلاق باه مكتاب او
است -چيست؟
آيا ميتوان آسيبشناسي مدخل داللي علم بيان را از آثار مرجع اين مكتب آغاز كرد؟
آيا ميتوان با فرضِ صحتِ اين مدخل ،شگردهاي ادبي ديگري را نيز به ناوزة علام بياان
درآورد يا به ناچار ،علم بيان در همين شگردهاي شناختة خود ،يعني تشابيه ،اساتعاره ،مجااز و
كنايه محدود خواهد ماند؟
آيا ميتوان فرض صحت نداشتن اين مدخل و بيربط بودن آن به علم بيان را تأييد كرد؟
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آيا در صورت تأييدِ چنين فرضي ،ميتوان در ندود علم بيان دست به تغييرات اساسي زد؟
بحث داللت در کتب بیانی متأخر
سكاكي ،خطيب و تفتازاني علم بيان را به اين صورت كه در دست ماست ،تدوين كردهاند .اقل
امر اين است كه كتب درسي نوزوي و دانشگاهي معاني و بيان و بديع (علوم بالغي) ياا عاين
كتب آنهاست يا رونويسي بيدريغي از آنها كه مثالً در زبان فارسي مازيّن باه مثالهااي فارساي
شده است و با همة استفادة بعضي از مؤلفان از كتب بالغت فرنگي ،بااز نوشاتههااي آناان باه
سهولت قابل گنجاندن در مكتب سكاكي است؛ اما با اين نال اغلب از ورود به بحاث داللات
پرهيز يا خود آن را به شكل كژ و مژ منعك

كردهاند؛ آن اندک شاماري هام كاه درسات باه

بحث وارد شدهاند ،معموالً بيكمترين نقد و عيار گرفتني است .اين كتب ،بسيار به هم ميمانند
و ما ناچاريم مشهورترين و رايجترين آنها را انتخاب كنيم تا گزارشي از وضع بحث مورد نظار
در آنها بدهيم.
از لحاظ بحث داللت ،اين كتب به چهار دسته تقسيم ميشوند:
 .4كتابهايي كه هيچ توجهي به امر داللت نكردهاند يا كمترين توجه را كردهاند؛ از جمله :ميازان
سخن نوروزي ،معاني و بيان تجليل ،آيين ساخن صافا ،دراساه و نقاد فاضالي ،جواهرالبالغاه
هاشمي و هنجار گفتار تقوي.
 .1كتابهايي كه توجه به امر داللت كردهاند؛ اما بحثي دربارة اقسام آن و مبناي علم بياان نكارده
اند و اگر بحثي هم بوده است دربارة داللت نبوده و اگر بوده غلط يا ناقص مطرح شاده اسات؛
از جمله :معالم البالغة رجائي ،درراالدب آق اولي ،صورخيال شفيعيكدكني ،بيان كازازي ،بياان
شميسا ،بيان در شعر فارسي ثروتيان.
 .8كتابهايي كه بحث داللت را كم و بيش از آثار سكاكي ،خطيب و تفتازاني بدون چون و چارا
رونويسي كردهاند؛ از جمله :معاني و بيان آهني.
 .1كتابهايي كه در آنها ،دربارة مبناي علم بيان ،به ذكار و نقاد بحاث داللات پرداختاه شاده و
نويسنده در اين امر به ذكر نظر خود (با التزام به دليل) برخاسته است؛ از جمله :معااني و بياان
همايي ،علمالبيان طبانه .غير از اين كتابها ،مقالهاي هم است كه گاه به چناد و چاون امار لازوم
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ميپردازد ،بدون آنكه بحث داللت را پيش كشد .در اين مقاله با نشاندن مالزمت به جاي لزوم،
صورت مسئله پاک ميشود (ونيديان.)4821 ،

ناگفته پيداست كه آنچه دربارة سه دستة نخست گفته شد ،فقط ناظر بر همين امار اسات و
به هيچ وجه از ارزش واالي غالب اين كتب نميكاهد.
بعضي از صانبنظران امر ديگري را مبناي علم بيان قرار دادهاناد و در ناوع خاود بحثاي
مستوفي در آن كردهاند كه در رأس آنها استاد شفيعي كدكني قرار دارد كه بحثي مفصل درباارة
امر خيال مطرح كرده است .تفصيل بررسي مندرجات كتب فاوق مجاالي ديگار مايخواهاد و
غرض اين مقاله روشن كردنِ اين نكته است كه چرا و چگونه بحاث داللات در كتاب متاأخر
چنين فراموش يا مخدوش شده است كه به انحصار ميتوان آن را به نقاص و ضاعف اساساي
بحث در كتب مادر ارجاع داد.
داللت در علم منطق
بسياري از منطقيان بحث داللت را از لفظ آغاز كرده و تحقق منطقورزي را بادون بحاث لفاظ
«متعلر» (طوسي )1 :4814 ،دانستهاند .آنگاه جملگي بر يك منوال از داللتهاي سهگاناة لفاظ بار
معنا ،با نامهاي مطابقه ،تضمّن و التزام سخن گفتهاند و نتي شيخ اشراق (ف 132 .هاا ) .هام،
مانند منطقيان –كه اغلب مشائي بودهاند– با تغيير اصطالنات ،از همين داللتهاي ساهگاناه ناام
برده است (.)41 1
خواجة طوسي ( )3و مالصدرا ( )481-484در بحث از اقساام ساهگاناة داللات ،مطابقاه را
داللتي كامالً وضعي و تضمّن و التزام را داللتهايي مشترک ميان وضع و عقل دانستهاند و نيز باه
نقل قطب الدين شيرازي (ف 241 2.ها ).در درهالتاج ،شيخ اشراق هم در منطاق المطارناات،
داللت التزام را نه داللتي لفظي ،بلكه استداللي (عقلي) دانسته است (شيرازي.)42 :4842-4816 ،

اما ابن سينا ( )8و لوكري (- )481-484كه بيشتر ناقل آراي ابنسينا و فارابي و غياره اسات
(ديباجي – )38 :4811 ،در اين بحث متعرّض اشتراک عقل و وضع نشادهاناد .تفتاازاني هام در
مقايسة نظر خطيب (و البته طبعاً سكاكي) و منطقيان در همين امر ،تصريح ميكند كه «منطقياان
اين هر سه را وضعيه مينامند» (تفتاازاني )868 :4886 ،و پيش از اين نيز داللتي را كه با دخالات
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وضع باشد ،به تبع قوم به طور مطلق وضعيه ميداند و اقسام سهگاناة مالكور را از آن منشاعب
ميكند (همان .)864 ،در ميان منطقنويسان متأخر ،محمدرضا المظفر بحث داللت را نه از لفاظ،
بلكه از مطلقِ داللت آغاز ميكند و از اقسام عقليه ،طبعيه و وضاعيه ساخن مايگوياد ،آن گااه
وضعيه را به لفظيه و غيرلفظيه تقسيم ميكند و بااالخره آن ساهگوناة پايشگفتاه را از داللات
وضعية لفظيه منشعب ميكند و با آنكه مانند ديگر منطقيان «تاالزم ذهناي» (المظفار-81 :4833 ،

 )16را شرط داللت التزامي مايداناد ،اشاارهاي باه اشاتراک عقال و وضاع نمايكناد .محماد
خوانساري نيز درست همين راه را رفته است ()82-88؛ البته اين راه غلط نيست؛ اماا در مياان
قدما ،بعضي كه آن را سپردهاند ،از همان آغاز تقسيم داللت به وضعيه و ، ...متعرّضِ تقسيمِ اين
سه قسم به لفظي و غيرلفظي نيز شدهاند (ميرسيد شاريف)421 :4836 ،؛ زيرا توجه اساساي اهال
منطق ،همانطور كه گلشت ،بايد به امر لفظ باشد.
در نهايت ،آنچه براي منطقي مطرح است و بناي علم خود را بر آن ميگلارد ،داللت لفظياه
است (همان )428،كه داللتي نقيقي است ،بر خالف آن دو داللت ديگر كه مجازياند (شيرازي،

 .)46 :4842-4816بديهي است كه منطقي در پي كشف نقيقت است و تعريفِ دانشِ او دال بر
تالش وي براي ارائة راههايي است كه ذهان باا التازام بادانها از خطاا در فكار بركناار مانَاد،
درناليكه گزارههاي مورد بحث علم بيان ،به تصريح سكاكي ،مشتمل بار داللات عقلاياناد و
ممكن نيست كه از طريق وضع ،به معانياي داللت كنند كه مورد توجه اين علم است (سكاكي،
.)416

مثالهاي منطقيان براي انواع داللت در جدول زير ميآيد:
مطابقه

داللت مثلث بر شكلي كه سه ضلع بر آن محيط است (ابنسينا8 :4886 ،؛ لوكري،
)484 :4811
انسان بر نيوان ناطق (طوسي2 :4814 ،؛ ميرسيد شريف428 :4836 ،؛ مالصدرا،
)1 :4816
داللت مثلث بر شكل (ابنسينا8 :4886 ،؛ لوكري)484 :4811 ،

تضمّن

انسان بر نيوان (لوكري484 :4811 ،؛ طوسي2 :4814 ،؛ ميرسيد شريف:4836 ،
428؛ مالصدرا)1 :4816 ،
انسان بر ناطق(لوكري484 :4811 ،؛ ميرسيد شريف428 :4836 ،؛ مالصدرا) 1:4816،
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انسان بر بعضي از اعضاء انسان (طوسي)2 :4814 ،
داللت سقف بر ديوار (ابنسينا8 :4886 ،؛ لوكري)481 :4811 ،
انسان بر قابل كتابت (ابنسينا 8:4886 ،ميرسيد شريف428 :4836 ،؛ مالصدرا،
)1 :4816
مخلوق بر خالق (لوكري)484 :4811 ،

التزام

انسان بر ضانك (لوكري481:4811 ،؛ طوسي)3 :4814 ،
درازگوش بر خر (طوسي)3:4814 ،
انسان بر قابل علم (ميرسيد شريف)428 :4836 ،

داللت در علم بیان
گفتيم كه ورود سكاكي به علم بيان بهگونهاي است كه اين علام را مسابوق باه ساابقهاي آشانا
مينماياند .ذكر تعريف علم بيان در كتاب او چنان است كه خوانناده درمايياباد كاه مخاطباان
سكاكي كامالً با آن تعريف آشنا بودهاند؛ زيرا او چنين نوشته است« :خوض در علم بيان ،تمهيد
قاعدهاي را ميطلبد و آن اين است كه كوشيدن براي ايراد معناي واند به طرقاي كاه از لحااظ
زيادت و نقصان در وضوح داللت بر آن معنا ،متفاوتاند ،باا داللات وضاعي نااممكن اسات».
()416

«ايراد معناي واند »....همان تعريف سنتي و مستقر علم بيان است كه باا انادكي نالف در
تلخيص خطيب ( )14و ساير كتبي كه پ

از آن با وفاداري به مكتب سكاكي نوشاته شادهاناد

آمده است (سيوطي)182 ،؛ اما سكاكي چنان وارد اين تعريف شده كه گويي مخاطب در آن با او
توافق داشته و اختالف محتمل فقط بر سر اين بوده است كه نوع داللت بياني چيست.
سكاكي با بررسي جوانب گوناگون مسئله و ذكر مثال ميكوشد ،ثابت كند كه فقاط داللات
عقلي است كه ميتواند راههايي ارائه دهد كه به وسيلة آنها بتوان معنااي واناد را باا وضاوح
بيشتر و كمتري ادا كرد .اين امر براي او و ميراکداران مكتبش بسيار مهم است .خطيب هام آن
را آشكارا در تلخيص خود منعك

كرده و تفتازاني هم شارح مبساوطي بار آن نوشاته اسات.

شارنان مطول هم طبعاً نجم قابل توجهي از شروح خود را به توضيح آن اختصااص دادهاناد
(ر .ک :مدرس افغاني)83-88 :4811 ،
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اعتناي بسيارِ اصحاب اين مكتب به اين «قاعده» از آن روست كه علم بيان «علي ما اخترعاه
السكاكي» (تفتازاني )846-866 :4886 ،به طور كامل مبتني بر آن است.
به نظر سكاكي ،دالالتِ وضعيِ الفاظ به معانيِ خود ،در وضوح و خفا يكساناناد؛ باه ايان
معنا كه « اگر شنونده به موضوع بودن الفاظ باراي آن مفهوماات آگااه باشاد ،فهام او از الفااظ
مترادف يكسان است و اگر آگاه نباشد ،خود هيچ درنمييابد( ».سكاكي416 ،؛ خطيب14 :4143 ،؛
تفتازاني)861 :4886 ،

مثاليكه سكاكي براي داللت وضعي ميآورد ،تشبيه است «خد يشبه الورد» ()416؛ زيارا در
اين مكتب ،تشبيه به ذات خود بيرون از علم بيان است و فقط از آن رو در اين دانش گنجاناده
شده است كه استعاره بر آن بنا ميشود (سكاكي416،؛ تفتازاني.)866 :4886 ،

اما مثالهايي كه در مفتاح براي داللت تضمّن و التزام آورده شده است ،به ترتيب چنايناناد:
داللت بيت بر سقف و داللت سقف بر ديوار (سكاكي)414 ،؛ يعني همان مثالهاي مشاهور اهال
منطق .سخن او در داللت تضمّن ،از دخول مفهوم سقف در مفهوم خانه اسات و در التازام ،از
خروج مفهوم ديوار از سقف خانه؛ به اين معنا كه وقتي گفته ميشود :خانه ،طبعاً و ضمناً سقف
هم مراد است؛ با اين توضيح كه تصورِ سقف در ضمنِ تصورِ خانه است؛ پ

وقتي ميگاوييم

خانه ،بيآنكه نام سقف را آورده باشيم ،از لحاظ عقلي به آن هم داللت كردهايم و منطقيان نياز
همين را گفتهاند ،جز اينكه خوانساري در دورة مختصر منطق صوري در اين گوناه داللات دو
مثال و توضيحاتي ميآورد كه نشان ميدهد وي به كلي از مفهومِ سنتيِ داللاتِ تضامّن دور ،و
وارد قلمرو مجاز شده است .به نظر او اگر گفته شود« :خاناهام خاراب شاده اسات» و ماراد از
خانه ،ديوار خانه باشد نه تمام خانه ،يا گفته شود« :ميز شكست» و مراد پاياة مياز باشاد ،ايان
داللت تضمّن است ()81؛ البته او در داللت التزام درست بر راه همة منطقيان ميرود و با آوردن
مثال شيرازي در درهالتاج براي اينگونه داللت كه خود استعارهاي مشهور است؛ يعني شاير باه
مفهوم شجاع (شيرازي( )43-42 :4842-4816 ،صرفنظر از درستي يا نادرساتي ايان مثاال) ،در
عمل نشان ميدهد كه داللت مجاز را -كه استعاره ،گونه اي از آن است -از نوع التزام ميداناد
(خوانساري.)82-81 :4828 ،

همانطور كه ديديم داللت عقلي منحصر در التزام نيست ،بلكه شامل تضمّن هم مايشاود؛
اما علم بيان را با داللت تضمّن كاري نيست و شگفت اينكه سببِ رها شدنِ داللتِ تضمّن ذكر
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نشده است؛ زيرا مسيري كه سكاكي براي رسيدن به علم بيان طي ميكناد از نفايِ مفياد باودنِ
داللتِ وضعي براي علم بيان آغاز ميشود و با ذكر اين نكته كه داللتهااي عقلاي ،اياراد معنااي
واند به طرق مختلف در وضوح و خفا را ممكن ميكنند ،ادامه مييابد .او در اينجاا از«تعلاق»
سخن ميگويد و نه «لزوم»؛ آن گاه به تقسيم داللت به وضعيه و دو قسم ديگر ميپاردازد و آن
دو قسم ديگر را عقليه ميخواند و باز هم از كلمة «تعلق» استفاده ميكند« :وال يجب فاي ذلاك
التعلق ان يكون مما تثبته العقل ،»...به نظر ميرسد كه هنوز داللت تضمّن را رها نكارده اسات؛
اما بالفاصله بدون ذكر سببي ،تضمّن را رها ميكند و يكسره بر سر التزام ميرود:
«چون دانستني كه ايراد معناي واند به صورتهاي گوناگون ،جز در داللت عقلي كه عباارت
است از انتقال از معنايي به معنايي به سبب عالقهاي ميان آنها مانند الزميّت يكي براي ديگاري
به وجهي از وجوه دست ندهد ،بر تو آشكار شود كه علم بيان ،مرجعش اعتبارِ مالزماات مياان
معاني است ».اين تعلق در تلخيص به رانتي تبديل به لزوم شده است (خطيب.)14 :4143 ،

وقتي سكاكي از كلمة «مانند» استفاده ميكند ،هنوز خواننده نميداند كاه او تضامّن را رهاا
كرده است؛ زيرا پيش از «مانند» از «عالقه» (قبالً «تعلق») سخن گفته بود و اين عالقه ياا تعلاق
در تضمن هم هست؛ اما كمي بعد ناگهان بر سر مالزمات ميرود و از خواننده توقاع دارد كاه
امر بر او «آشكار» باشد ،بيآنكه كمترين توضيحي در اين مورد بدهد.
پيروان سكاكي به جاي «تعلق» از «لزوم» استفاده كردهاند .تفتازاني از «مراتاب لازوم اجازاء
براي كل ،در تضمّن» و «مراتب لزوم لوازم براي ملزوم در التزام» سخن گفتاه اسات (تفتاازاني،

862 :4886؛ مدرس افغااني)83 :4811 ،؛ اما آنها هم سبب رها كردن تضمّن را ذكر نكردهاند و باا
وجود استفاده از اصطالح لزوم در تضمّن ،فقط به لزوم التزامي پرداختهاند.
سكاكي از اينجا به بعد فقط به داللت التزام ميپردازد تا مجاز و كنايه را به عناوان دو قسام
آن (و شايد تنها دو قسم آن) معرفي كند ( .)414-416پ

بيان سكاكي مبتني بر داللت التزاماي

است و اين داللت دو طريق ضد يكديگر دارد :از ملزوم به الزم و از الزم به ملزوم؛ آنچاه ايان
دو را به هم ربط ميدهد« ،لزوم» است.
در منطق ،لزوم فقط عقلي است؛ اما در علم بيان واجب نيست كه نتماً عقلي باشاد ،بلكاه
اگر اعتقادي هم باشد؛ يعني «لزوم فاي الجملاه» (ميرسايد شاريف )428 :4836 ،پليرفتاه اسات
(سكاكي414 ،؛ خطيب 14 :4143 ،؛ تفتازاني.)81 :4886 ،
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تفتازاني توضيح داده است كه منظور از اعتقاد ،هم اعتقاد به عرف عام است و هم به عارف
خاص؛ يعني شرع و صناعات ( .)861به تصريح خطيب ،شرط داللت التزاماي ،لازوم ذهناي آن
است ()14؛ يعني «آن چنان بودن معناي خارجي كه با نصاول موضاوعٌ لاه در ذهان ،آن نياز
ناصل شود»( .تفتازاني )861 :4886 ،پ

لزوم خارجي اين دو معنا ،شرط داللت التزاماي ماورد

نظر اديبان نيست و اموري مانند كوري و بينايي هم مقبول است كه در خارج ،در عالم واقاع از
هم منفك هستند و مالزمتي ميان آنها نيست؛ اماا در ذهان يكاي ،الزم معنااي ديگاري اسات؛
اگرچه ضد يكديگرباشند (مدرس افغاني .)14 :4811 ،پ

منظور سكاكي از «ال يجب ...ان يكون

مما تثبته العقل» چنان كه خود تصريح ميكند ،عقل مقابل اعتقاد است و آن «لزوم في الجملاة»
ميرسيد شريف كه در برابر «لزوم عقلي» قرار گرفته ،همين معنا را بايد داشته باشد وگرنه بيانيان
تنها لزومي را كه ميپليرند ،لزوم ذهني است و بعضاي از اهال منطاق تاالزم را زمااني معتبار
شمردهاند كه ذهني باشد؛ به اين معنا كه تالزم خارجي را كافي ندانستهاند (المظفار)16 :4833 ،

.

تصريح شده است كه لزوم معتبر نزد منطقيان و بيانيان ،به اتفااق ،لازوم ذهناي اسات (مادرس
افغاني.)11 :4811 ،

بررسي صحت و سقم اين بخش از اعتقادات اهل منطق و نيز جملة بحث داللت در منطاق
ما ،نياز به فرصتي ديگر ،و البته مقالهاي ديگر دارد و ما در اينجا فقط به مقايسة اين دو «منطاق»
ميپردازيم.
بعضي از اهل منطق در داللت التزامي شرط كردهاند كه «تالزم ،واضح بايّن باشاد ،باه ايان
معني كه ذهن چون معناي لفظ را تصور كند بدون نياز به توسط چيزي ديگر به الزم آن منتقال
شود» (المظفر16 :4833 ،؛ مشكوهالديني )481:4816،و توضيح دادهاند كه منظور از الزم بيّن ،بايّن
به معناي اخصّ است و با همان تعريف فوق (المظفر 16 :4833 ،و.)66

اما در اينجا ميان اهل منطق نتي در تعليقِ مثال به انواع الزم و ...اختالف ديده ميشاود و
بيش از اين كاويدن امر در اين مجال ممكن نيست و چه بسا چندان الزم هم نباشاد .آنچاه در
نظر اهل منطق است ،اين است كه آن لزومي معتبر است كه ذهني و عقلي باشد؛ ولاي باه نظار
اهل بيان عقلي بودن شرط نيست .مدرس افغاني مينويسد:
«مثال عرف عام لفظ شير است كه عوام و خواص جملگي از معناي آن الزمي را درمييابند
كه عبارت است از جرئت و شجاعت وگرچه لزومي عقلي اين ميان نباشد ،چه هرگاه بگاوييم:
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زيد شير است ،هر ك

ميفهمد كه او جري و شجاع اسات ،و هماينطاور ]لازوم] «فراواناي

خاكستر» و كَرَم؛ چه هرگاه بگوييم :زيد خاكسترش فراوان است ،هرك

ميفهمد كاه او كاريم

است . ...اما عرف خاص شرعي ،مثال آن لزومي است كه ميان رسيدن آب به ناد كار و عادم
انفعال آن هست كه اين لزوم پليرفتة اهل شرع است )11-18( ». ...

صرف نظر از درستي و نادرستي مثالها ،شرح مزبور به خوبي نشان ميدهد كه لازوم معتبار
نزد بيانيان با آنِ اهل منطق فرق دارد ،ويژه اينكه اگر رأي آن دسته از منطقيان را -كه فقاط الزم
بيّن را معتبر دانستهاند -مالک بگيريم ،بخش مهمي از علم بيان تعطيل خواهد شد و آن بسياري
از كنايات است كه لزوم در آنها بيّن نيست؛ زيرا محتاج وسائط است.
ديگر اينكه در توضيحات و مثالهاي اهل منطق و نتاي در اوايال بحاث بيانياان از داللات
تضمّن و التزام ،يعني آنجا كه هنوز متعرّض تقسيم التزام به مجاز و كنايه نشدهاند ،آنچه در ذيل
اين دو اصطالح ميآيد ،در عمل ربطي به مجاز و كنايه ندارد؛ ماثالً در توضايح داللات التازام
ديديم كه سكاكي نيز از مثال ديوار و سقف استفاده ميكند و التزام را به اين ميبيند كه مفهاوم
ديوار كه خارج از مفهوم سقف است ،الزم آن است؛ به اين معنا كه وقتي به سقف ميانديشيم،
الزم آن ،ديوار را هم به ذهن ميآوريم نه به اين معنا كه لفظ سقف را به معناي ديوار اساتعمال
كنيم.
به نظر سكاكي داللت التزامي در مجاز اين گونه است كه ذهن از ملزوم به الزم ميرساد و
در كنايه از الزم به ملزوم ( ،)414در ناليكه او خود ،مجااز لغاوي را از قاول «سالف» چناين
تعريف ميكند« :آن است كه كلمه از نكم اصلي خود به غير آن [نكم] نقل شاود ،چناان كاه
خداوند ميفرمايد« :و جاء ربك» كه در اصل «و جاء امر ربك» اسات )411( ».در تلخايص ،در
تعريف مجاز مفرد (لغوي مرسل) آمده است« :فهو الكلمه المستعمله فاي غيرماا وضاعت لاه».
(خطيب )21 :4143 ،پ

داللت التزامي موجود در مجاز ،ربطي به آن داللت التزامي پايشگفتاه

ندارد .بيربطي كنايه به داللت التزامي منطقي از اين هم آشكارتر است؛ زيرا باه گفتاة ساكاكي
«جهت انتقال» آن از الزم به سوي ملزوم است.
البته از نظر عدهاي ديگر از انديشامندان كاه از ادوات منطقاي باراي تادوين داناش ديناي
استفاده كردهاند ،يعني اصوليان ،مجاز اعم از مجاز علم بيان است .مظفار در اصاولالفقاه آن را
چنين تعريف ميكند« :استعمال لفظ در غير معناي موضوعٌ له [ولي] مناسب با آن [معنا])46( ».
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با اين نال همان طور كه ديده ميشود لزوم در اين مجااز باا آنچاه در التازام منطقاي دياديم،
متفاوت است.
نقد بحث داللت در مکتب سکاکی
اكنون پرسشهايي از مكتب سكاكي ميتوان كرد:
 .4منظور از معنا چيست؟ وقتي در اين مكتب گفتاه مايشاود «اياراد معنااي واناد باه طارق
مختلف» ،مگر ميتوان با تغيير طريق ادا ،ادعاي نفظ عين معنا كرد؟ بدوي طبانه در علمالبياان
بر اين است كه «اين بالغيان در اين عقيده كه ميتوان معناي واند را با اسلوبهاي گوناگون باه
عبارت آورد ،طريق توسّع پيمودهاند )84( ».باه نظار او «چاون عباارت دگار شاود ،معناا دگار
ميشود ...و هر دگرگوني در عبارت ،ناچار دگرگوني در معنا را در پي دارد؛» پ

«ايان ساخن

كه ميتوان فالن معنا را به صورت نقيقت يا تشبيه يا استعاره يا كنايه ادا كرد ،خاالي از توسّاع
نيست...؛ چه وقتي كه ميگوييم فالني كريم است ،عبارت از معنا ،افزوني ندارد؛ اما وقتاي او را
به ابر مانند ميكنيم ،معناي زايدي در ميان است كه زادة خيال است )81( ».او اين ارتباطِ افزودة
خيال را كه ميان ابر و انسان هست ،از مقولة معنا ميداند .هم او از عليالجندي نقل ميكند كاه
بيان داراي دو معنا است:
 .4معنايي ادبي و گسترده كه شامل هويدا كردن آن معنا و افكار و انساسات و عواطفي ميشود
كه در دل است ،با اسلوبهايي بهرهمند از دقت ،درستي ،آشكاري و زيبايي و. ...
 .1معناي علمي محدود كه عبارت است از «تعبير از معناي واند به طريق نقيقت ياا مجااز ياا
كنايه.)81( »...
با استفاده از فقرة نخست و ربط دادن آن به تعريف ابوهالل عسكري (ف .پ

از  861ها).

از بالغت كه ميگويد« :بالغت هر آن چيزي است كه بدان ،معنايي را به دل شانونده رسااني و
در جانش نشاني ،هم آن سان كه در جان خودت نشساته باشاد( »...طباناه ،)46 :4862 ،اذعاان
ميداريم كه هر چند به گفتة طبانه «معانياي عام و اصالي موجودناد» ( ،)81آنچاه عباارات را
ميسازد معناي واند نيست؛ زيرا در اين صورت ارادة گوينده براي اداي معناي واند به شاكل
نقيقت ،مجاز يا كنايه بالمرجّح خواهد ماند .به راستي چه ميشود كه اين به اصطالح «معنااي
واند» يك بار به صورت مجاز ميآيد ،بار ديگر به صورت كنايه و ديگر بار به صورت تشبيه.
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 .1چه دليل قانعكنندهاي در كار بوده كه سكاكي داللت وضعية مطابقيه را از علام بياان خاارج
دانسته است؟ شايد پاسخ را در بحث وضوح و خفاي ساكاكي بجويناد؛ اماا ايان خاود جااي
پرسش دارد كه اصالً اين وضوح و خفا (به فرضِ صاحتِ بحاث ِونادتِ معناا) چاه مالكاي
دارند؟ از كجا ميگوييم داللت اين عبارت واضح است و آن ديگري خفي؟ آيا وساائط باعاث
اين امرند؟ در مجاز كه وسائط مطرح نيستند و تازه اگر هم وضوح و خفا صحيح باشد ،چگونه
ميتوان بالغت واضح و خفي را اثبات كرد؟ يعني از كجا معلوم كه گوينده در بيان فالن معنا با
مثالً عبارت واضح ،طريق بالغت را پيموده باشد؟ يا مثالً با عبارت خفي؟ علم معاني كه سهمي
از بحث بالغت براي علم بيان باقي نگلاشته است.

1

 .8به گفتة سكاكي «مرجع علم بيان مالزمات ميان معاني است» ()414؛ پ

چرا اين مالزماات

نبايد لزوما عقلي باشند (از نوع منطقي)؟ يعني آيا سكاكي اين داستان معمايي را از انتها به ابتدا
نوشته يا انتهايي از پيش نوشته را به ابتداي خود مزين كرده است؟ اگر نه ،پ

چه كساي علام

بيان را به اعتقاد خود جامعِ صورِ كالميِ منسوب به امرِ خياال قارار داده اسات كاه پا

از او

سكاكي مجبور شود خط بطالن بر مالزمات منطقي بكشد؟
 .1چرا داللت تشبيه ،وضعيه دانسته شده است؟ طبانه بر اين است كاه ساكاكي مفاردات را در
نظر داشته است ( .)82به راستي نيز چنين است (ر.ک :سكاكي416 ،؛ تفتازاني .)861 :4886 ،منظور
سكاكي اين است كه در تشبيه ،هر كلمهاي فقط به معناي وضاعي خاود داللات مايكناد و در
اوضاع تفاوتي نيست .مترادفاتِ يك داللت ،طبعاً وضوح و خفاايي همساان دارناد؛ پا

اگار

چنين است ،سبب استفاده از مترادفات چيست و چرا فقط ياك لفاظ از آن مياان بااقي نماناده
است؟ ديگر اينكه تشبيه صور گوناگون دارد :مفصل ،مجمل ،مرسل ،مؤكاد و غياره .چاه امار
بالغياي باعث ميشود كه شاعري گاه وجهشبه را ذكر كند و گاه بيفكند و...؟ اگر امري غير از
بالغت است ،آن امر چيست؟ يعني به پيروي از طبانه با نظر به هيئت تركيبية تشبيه ،در وضعيه
بودنِ داللتِ آن اشكال پيش ميآيد (طبانه )82 ،مگر اينكه در يكساني وضوح و خفا در اوضااع
تجديدنظر شود.
 .1پرسش ديگر از مكتب سكاكي اين است كه در اين انتقال كه طبق تعريافِ داللاتِ التازام از
معنايي به معناي خارج ِآن ،اما داراي لزوم ذهني با آن صورت ميگيرد ،به چه علتاي معناايي را
ملزوم و معنايي را الزم ميگيريم؟ مثالً در همان مثال كوري و بينايي باه راساتي الزم و ملازوم
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كداماند؟ البته در خود مكتب هم اختالف بر سر اين است كه در كنايه جهت انتقال ،از الزم باه
ملزوم است يا از ملزوم به الزم (تفتازاني)866 :4886 ،؛ زيرا در داللت التزامي منطقي نركات از
جهت ملزوم به الزم است؛ يعني با تصور ملزوم ،الزم را تصور ميكنيم؛ ولي مگر اين نيست كه
در كنايه با تصور الزم به ملزوم ميرسيم؟ و اين كجا و داللت التزامي منطقي كجا؟
 .1تفتازاني در پايان مقدمة علم بيان ،آشكارا مبانث سكاكي را «مضطرب» ميخواند و به ناچار
توصيه ميكند كه« :واالقرب ان يقال علم البيان علم يبحث فيه عن التشبيه و المجاز و الكنايه ثم
يشتغل بتفصيل هله المبانث من غير التفات الي االبحاک التي اوردهاا فاي صادر هالا الفان».
( )864به اختصار يعني مقدمات علم بيان باطل و بيفايده است و علم بيان تعريفي جز به ذكار
اجزايش ندارد؛ البته اين تعريف گريزي منحصار باه تفتاازاني نيسات .باه نقال طباناه ،علاوي
صانبطراز هم آنجا كه از مجاز يا نقيقت بودن تشبيه بحث ميكند ،در نهايت ميگويد« :فاما
كونه معدوداً في المجاز او غير معدود فاالمر فيه قريب بعد كونه من ابلغ قواعد البالغه و لاي
يتعلق به كبير فائدة( ».طبانه )16،يعني با پليرفتن اين امر كه تشبيه از بلياغتارين اركاان بالغات
است ،بحث از مجاز يا غيرمجاز بودن آن چندان فايدهاي در بر ندارد .البته ايان تالشاي اسات
براي رهايي از قيد و بندهاي بحث داللت؛ اما مشكل اساسيتري را پيش ميكشاد و آن اينكاه
در اين صورت ،تعريف علم بيان چه خواهد بود؟ امري كه باعث ميشود آن چهارگوناه تحات
اين علم قرار گيرند و نه غير ،چيست؟ به ظاهر پاک كردن صورت مسئله ،آن را دشوارتر كارده
است (نقجو.)114-146 :4834 ،

پ

آيا نميتوان با بررسي بعضي از صناعات مطرح در معاني و بديع ،آنها را همگوناه باا

صناعات علم بيان يافت و در اين علم درآورد؟ از جمله صنعت «تجريد» كاه در باديع آماده و
«صورت وقوعي طرف وقوع» كه اصطالني رايج ميان نقادان و نظرياهپاردازان سابك هنادي
بوده و با وجود داشتن مصاديق بسيار در سبكهاي پيشين ،در كتب بيان و بديع باه آن پرداختاه
نشده است( .همانجا)؛ البته بعضي از صانبنظران مانند دكتر شفيعي و دكتار شميساا پايش از
اين در مورد اموري ديگر –بدون تنقيح مبنا -دست به اين ادخال زدهاند.
اگر درآوردن صناعاتي ديگر به بيان ،به سبب همگوني آن صناعات با شگردهاي اين علام
ممكن بنمايد ،يكي از اين دو امر در كار است:
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 .4تعريف و تمهيد علم بيان غلط و ماهيت اين علام چناانكاه ساكاكي تعياين كارده ،كاامالً
مخدوش است.
 .1تعريف و تمهيد درست است؛ اما سكاكي نتوانسته است آن را تا اين صناعات توسعه دهاد.
در اين صورت بايد تجديدنظر اساسي در ندود علم بيان كرد.
نتیجه
 .4سكاكي بنيانگلار عقلي كردن علم بيان نيست ،بلكه استقراردهندة عقالنيت مبناي علم بياان
است.
 .1بحثهاي عقالني مدخل علم بيان دربارة امر داللت ،وفادارانه از منطق گرفته شده است؛ اماا
با پيشرفت بحث ،اين وفاداري از دست ميرود و راه بيان از منطق جدا ميشود.
 .8طبق بحثهاي انجامشده در اين مقاله و نيز به اعتراف يكي از بزرگتارين شاارنان مكتاب
سكاكي ،تفتازاني ،مدخل داللي علم بيان گرفتارِ اضطراب است.
 .1شايد به سبب همين آسيب ،كتب متأخر اين فن ،در بحث داللت سخت قصور ورزيده ياا
امر ديگري را جانشين آن كردهاند.
 .1از آنجا كه علم بيان مبتني بر بحث داللت است ،نلف يا نفظ اين بحث در تعيين نادود
اين علم ،عاملي بيبديل خواهد بود؛ همانطور كه با نفظ آن ،يا بايد بر ندود قديم گردن
نهاد ،يا با اجتهاد در آن ،شگردهاي ادبي ديگري را نياز در آن درآورد .باا نالف آن باياد
عاملي مبنايي براي جمع شگردهايي چند در علماي واناد ساراغ داد ،و علام بايتعرياف
معنايي ندارد.
 .1بازانديشي ماهيت علم بيان و تجديدنظر كلي در آن ياا ضاروري اسات ياا نااممكن و در
صورت اخير بايد براي تدوين دانش ادب به دنبال مبنايي ديگر بود.
پینوشتها
 .4البته بايد متلكر شد كه قرائت دگرگونكنندة سكاكي اين شايستگي را دارد كه مكتب رايج بالغاي ماا
كه به جرجاني نسبت داده ميشود ،به نام او باز خوانده شود.
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 .1ديگر صرفنظر كنيم از اينكه طبانه وضوح و خفا را قوه و ضعف ميگيرد و از مراد ايان مكتاب باه
كلي دور ميشود (ر .ک :طبانه.)16 ،
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ثروتيان ،بهروز؛ بیان در شعر فارسی؛ تهران :نشر برگ.4816 ،
نسامالعلماء آق اولي ،عبدالحسين؛ درراالدب؛ چ] ،1بيجا[ :كتابفروشي معرفت شيراز.4881 ،
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پیدایش و رشد زیباییشناسی کالمی در کودکان

دکتر علی محمد حقشناس





فاطمه علوی
مقدمه

ادبيات كودكان در جلوههاي مختلف گفتاري و شنيداري آن ،موضوعي است كه ذهن بسياري
از محق قان ،روانشناسان و متصديان امر تعليم و تربيت را به خود مشغول داشته است .كتابها و
مقاالت بسياري دربارة ويژگيهاي شعر و نثر كودكانه ،چگونگي آموزش ،اثرات رواني و تربيتي
آنها و غيره نوشته شده است .در اين ميان مسئلهاي كه در كانون توجه قرار داشته ،كاركرد و
نقش ادبيات در رشد فكري كودكان ،يعني نقش آموزشي آن بوده است .بسياري از اشعار
كودكانه كه براي سالهاي اولية كودكي نوشته ميشود ،محتواي آموزشي دارد .با اين همه دربارة
منشأ ادبيات و اينكه سرآغاز پيدايش ادبيات چيست؟ كمتر سخني به ميان ميآيد .يكي از
نظرياتي كه در سالهاي اخير در اين باره مطرح شده است ،نظريه رقيه نسن )4636( 4در كتاب
«زبانشناسي ،زبان و هنر كالمي» 1است .بنا بر نظر نسن كودک ادبيات را ميآموزد؛ اما اين
آموختن طوري ناآگاهانه و غيرهوشيارانه صورت ميگيرد كه گاهي ترديد ميكنيم نام

 استاد گروه زبانشناسي دانشگاه تهران

 دانشجوي دكتري زبانشناسي دانشگاه تربيت مدرس
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«يادگيري» را بر آن اطالق كنيم .كودک از بدو تولد با تكان خوردن در گهواره تكرار را ياد
ميگيرد و همزمان با تكان خوردن در گهواره ،الاليي مادر يا پرستار را ميشنود .اين تكرارهاي
نسي كمكم به تكرار در كلمات و الفاظ بدل مي شود:
ال ال ال ال گل ارزن

به هر كوي و به هر برزن

ال ال ال ال گل ميخك

ببين خوابيده گنجيشكگ

ال ال ال ال گل الله

فقير تو كوچه مي ناله

ال ال ال ال گل زيره

چرا خوابت نمي گيره

ال ال ال ال گل پسته

نشو خسته نشو خسته

اين تكرارها كمكم براي كودک معنادار ميشوند .او از شنيدن اين تكرار للت ميبرد و
سرگرم ميشود .كودک بارها و بارها اين شعرها را تكرار ميكند ،بدون اينكه معناي كلمات را
بداند .براي او معنا در خود تكرار نهفته است و از معناي واژهها و جمالت مستقل است .اين
تكرارها براي او نوعي بازي است.
طبق نظر نسن در يادگيري ادبيات ،كودک قصدي براي ياد گرفتن ندارد و نتي هدفي
غايي را براي يادگيري در ذهن خود نميپروراند .او در معرض آهنگ خاص اشعار قرار
ميگيرد و از آنها للت ميبرد .ميلر )1( 8بر آن است كه طي دورة پيشزباني در كودک،
مشخصههاي زيباييشناختي همچون آهنگ و تكيه مادة خامِ بازيهاي زباني را فراهم ميكنند.
اكنون بايد ببينيم كه شواهدي مبني بر اينكه كودک در چنين دورهاي قادر به شناسايي و توليد
مشخصههاي آوايي مربوط به گفتار است ،وجود دارد يا نه؟
 .3یادگیری الگوهای آهنگ در کودکان
طبق جدولي كه جين اچسون ( )431براي مرانل رشد زباني كودک ارائه ميكند ،كودک
الگوهاي آهنگ را در هشت ماهگي ياد ميگيرد .با وجود اين ،اچسون ( )436-433به آزمايشي
اشاره ميكند كه بر روي دستهاي از نوزادان آمريكايي ،روسي ،عرب و چيني انجام شده است.
اين كودكان همه در دورة «ورور كردن» 1،يعني در دورة شش ماهگي هستند .اين گزارش نشان
ميدهد كه نوزادان چيني را ميتوان از نوزادان آمريكايي ،روسي و عرب تشخيص داد .از آنجا
كه در زبان چيني كلمات با تغيير «نواخت» 1يا «زير و بمي» 1صدا از يكديگر تميز داده
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ميشوند ،نوزادان چيني معموالً گفتارهاي تكهجايي را با تنوع فراوان در زير و بمي كلمات به
كار ميبرند و در مقابل ،نوزادان آمريكايي ورورهاي چندهجايي توليد ميكنند كه آهنگ آن در
سراسر گفتار پخش ميشود .اگر اين نوزادان را با توجه به اختالفات مشهود ،به دو دستة
«نواختي» مثل نوزادان چيني و «غيرنواختي» مانند بقيه تقسيم كنيم ،ورور نوزادان غيرنواختي
عليالظاهر شبيه هم است .هر چند مادران آمريكايي ،روسي و عرب هر كدام اغلب ميتوانند
نوزادان خود را تشخيص بدهند ،هر كدام از اين مادران قادر نيستند ورور نوزادان مربوط به دو
زبان ديگر را تميز دهند .بنابراين كودک از سنين اولية كودكي قادر به تشخيص و توليد
آهنگهاي گفتار است.
به هر نال كودک تجربة خود را از يادگيري ادبيات ،با الگوهاي آهنگين شروع ميكند كه
سرآغاز اين الگوها طبق تحقيقات از شش ماهگي تخمين زده ميشود .البته بتسي هرن )8( 2اين
تجربه را به دوران پيش از تولد و شنيدن ضربان قلب مادر مربوط ميداند؛ تجربهاي كه پ

از

تولد با شعرهاي كودكانه ،بازيهاي انگشتي و الالييها دنبال ميشود.
 .1یادگیری الگوهای آوایی
الگوهاي آهنگ به تدريج با الگوهاي آوايي تكرار ،تقابل و قافيه همراه ميشوند و با پرورش
تخيل و خالقيت كودک نقش تخيلي زبان را بر عهده ميگيرند .نسن معتقد است كه رشد
تخيل همزمان با درک الگوهاي زبان در كودک شكل ميگيرد و بدينترتيب پايههاي
زيباييشناسي كالمي در كودک بنا ميشود .يكي از اين الگوهاي سادة زباني كه قبالً بدان اشاره
كرديم ،تكرار است .تكرار در شكلگيري تخيل و زيباييشناسي كودک تأثير بسيار دارد .كودک
انواع گستردهاي از تكرار را در شعرهاي كودكانه ميشنود:
پر نرفه ،نرفه ،نرفه
دوست داره برف بباره
اين كوهه ي ا كه برفه

دست علي يه ظرفه
باالي كوهها برفه
دست علي يه ظرفه

در غالب مواقع اين تكرار در قالب نام آواها انجام ميشود:
بق ،بق منم كبوتر

كبوتر نامه بر

د ن ب ا ل آ ب و د ون م

بق بق بقو مي خونم
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جيكوجيكوجيكميخونم

گنجشك مهربونم

قار و قار و قار كالغم

ك ال غ ك و چ ه ب ا غ م

صداي قار قار دارم

چنگال و منقار دارم

جر جر جر بارونه

صداش توي ناودونه

مي بارم و مي بارم

بر روي سبزه زارم

شرشر و شرشر ميام

خبر برات ميارم

صداي من وز وز وز

نيش مي زنم جز جز جز

بنا بر نظر نسن ،تكرارها از نشانههاي شعر كودكانه است كه ممكن است در سه سطح آوا،
واژه و معنا بروز يابد .نمونههايي از اين تكرارها را در اشعار باال ديديم .نسن در اين باره به
نكتة مهمي اشاره ميكند و آن اينكه تكرار آوايي مستلزم تكرار در سطح واژگان و معنا نيست؛
يعني تكرارِ آوايي ميتواند بدون تكرار واژهها يا تكرار معنا وجود داشته باشد؛ اما تكرار
واژگان مستلزم تكرار معنايي است .تكرار در سطح واجها ،هجاها ،واژهها و جمالت مشاهده
ميشود .نسن تكرار آوايي را به سه نوع «همگوني آغازي»« ،3همصدايي» 6و «قافيه» 46تقسيم
ميكند:
 .4همگوني آغازي :تكرار آوايي يكسان در موقعيت واجي يكسان است .اين اصطالح در ابتدا
براي اشاره به آواي آغازين مكرر در هجاهاي تكيهدار به كار رفته است؛ ولي ميتوان آن را
براي ارجاع به آواهاي آغازين مكرر هجاها كه به هم نزديكاند به كار برد ،بدون توجه به
نزديك بودنشان به يكديگر و بدون توجه به اينكه اين هجاها تكيهدار هستند يا نه .به عنوان
مثال به تكرار صداي گ در شعر زير بنگريد:
گندمزار تو بسيار زيبايي

هر فصلي با رنگي ميآيي

بيرنگي ،پررنگي ،كمرنگي

با هر فصل همراهي همرنگي

رنگ ابر ،رنگ برف ،رنگ آب
گاهي خشك گاهي سبز گاهي زرد

رنگ روز ،رنگ شب ،رنگ خواب
گاهي خي

گاهي گرم گاهي سرد

كامينگز و سيمونز )46(44همانند نسن ،همگوني آغازين را تكرار آواي آغازين (معموالً
يك همخوان) در كلمات مختلف تعريف ميكنند .آنها معتقدند كه همگوني آغازين تكنيك
عامي است كه به تشخيص ما از شباهت صداهاي خاص بستگي دارد؛ صداهايي كه در بررسي
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اوليه ممكن است اصالً شبيه نباشند؛ ولي ما به عنوان سخنگويان زباني خاص توافق كردهايم كه
به صورت يكسان طبقهبندي شوند .آنها همگوني آغازين را عامل مهمي در آهنگ شعر
ميدانند .مكرا )416( 41نيز همگوني آغازي را تكرار همخوان آغازين كلمات متوالي در يك
خط از متن تعريف مي كند.
 .1همصدايي :همصدايي براي ارجاع به واكههاي مكرر در هجاهاي مجاور يا نداقل با فاصلة
منظم گفته ميشود؛ ولي ميتوان آن را براي اشاره به شباهتهاي عامّ آوايي هم در همخوانها و
هم در واكهها به كار برد .به تكرار آواي ا در شعرهاي زير بنگريد:
پر دارم و بال دارم

خيلي قيل و قال دارم

مي سازم آشيانه

سر ميدهم ترانه

صداي قار قار دارم

چنگال و منقار دارم

كامينگز و سيمونز ( )16همصدايي را براي واكهها ،مثل همگوني آغازي براي همخوانها
ميدانند .آنها معتقدند كه امروزه همصدايي فقط به تكرار يك واكة يكسان بدون توجه به اينكه
در كجاي كلمه ميآيد ،اطالق ميشود .اگر همصدايي در هجايي تكيهدار اتفاق افتد ،تأثير
آهنگين آن قويتر است .همچنين تشخيص همصدايي ،مثل همگوني آغازي بستگي به يكساني
ادراکشدة واكههاي خاص دارد ،گرچه اين واكهها ممكن است در واقع مشخصههاي آوايي
متفاوت داشته باشند.
 .8قافيه :قافيه نوعي همصدايي است كه در آخر كلمات ميآيد .مكرا ( )414قافيه را انطباق
كلمات يا هجاهايي ميداند كه هنگام صحبت كردن يك صدا دارند .قافيه معموالً در پايان
مصراعها ميآيد 48.به اشعار زير بنگريد:
از آسمون ميريزه

بارون ريزه ريزه

خورشيد مياد دوباره

از پشت ابر پاره

پهن ميشه در آسمون

قالي رنگينكمون

عالوه بر الگوهاي صوتي باال كه مستلزم نوعي تكرار هستند ،در اشعار كودكانه و الالييها
دستهاي از تقابلها نيز وجود دارد .اين تقابلها در آهنگ منظم تكرارها وقفه ايجاد ميكنند .به
شعرهاي زير بنگريد:
الال الال الاليي

الال الال الاليي
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دار دار دار خبردار

ميريزه ماست از تاغار

مي بارم و مي بارم

بر روي سبزهزارم

باري باري باري باري

پيش باري باري باري

اين تقابلها كودک را با انساس مواجهه با «غيرمنتظره» آشنا ميكنند .انساسي كه بعدها
بارها در شعرهاي مختلف تجربه ميشود.
همة الگوهاي صوتياي كه در باال از آنها ياد شد ،در شعر كودكانه با فراواني و نظم بسيار
به كار ميروند و آنچنان كه نسن ميگويد انتماالً در شعر بزرگساالن با اين فراواني و نظم
ديده نمي شوند .كودک با شنيدن اين اشعار و با تكرار آنها با للت الگوبندي زبان مواجه
ميشود و رفته رفته تخيل او رشد ميكند .تقليد و تخيل پاية نقش تخيلي و در نهايت رشد
زيباييشناسي كالمي را در كودک تشكيل ميدهد .بهجز الگوهاي صوتي ،الگوهاي واژگاني،
دستوري و معنايي نيز به همين طريق به طور ناآگاهانه و غيرارادي در كودک شكل ميگيرد .به
عقيدة نسن تخيل و خالقيتي كه در اين الگوبنديهاي زباني وجود دارد ،انگيزة آغاز بسياري از
انواع يادگيري است و به كودک در فرايند اجتماعي شدن كمك ميكند.
ادعاي مهمي كه نسن در اينجا مطرح ميكند اين است كه در شعر كودكانه صورت از
محتوا برجستهتر است .به عقيدة او انتماالً بارزترين ويژگي شعر كودكانه الگوبندي الگوهاي
زباني در متني واند ،هم در سطح آوا و هم در سطح واژه است .كودكان تخيل خود را در اين
مرنله فقط با بهرهبرداري از شكل زبانشناختي بارور ميكنند .جلابيت شعر كودكانه براي
كودک به دليل معناي تجربي و محتواي شناختي آن نيست ،بلكه به علت شكل زبانشناختي
شعر است؛ البته اين موضوع در مورد داستانهاي كودكانه هم مصداق دارد .اما نسن از شعر
كودكانه استفاده ميكند كه به نظر او انتزاعيترين نمونه از هنر كالمي است؛ يعني تنها شكل
هنر كالمي است كه از نظر محتواي اطالعاتي خنثي است و ماوراي واقعيتهاي دنيوي است.
اكنون بايد ببينيم كه آيا ادعاي نسن دربارة خنثي بودن شعر كودكانه از نظر محتواي
اطالعاتي ،با شواهد روانشناختي موجود تأييد ميشود يا نه و در آن صورت اين گونه تلقي از
شعر كودكانه چه الزاماتي براي آموزش ادبيات به كودكان دارد؟
به اعتقاد تاكر( 41هانت )461 :4661 41،بچهها براي آشنايي با فرهنگي كه در آن زاده
شدهاند ،بهتر است از غرايز خود كمك بگيرند و با سرعت خود پيش روند تا اينكه از طريق
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كتابها آموزش ببينند .خود بچهها نيز اين مسئله را مهمتر ميدانند .تاكر به نظر پياژه در اين
مورد اشاره ميكند كه كودكان هنگامي به بهترين وجه ياد ميگيرند كه با خود تجربه مواجه
شوند و نه با آموزش كتابي و از قبل هضم شده (همان.)411 ،

گيلز و شي تحقيق جالبي دربارة ادبيات كودكان انجام دادهاند .آنها شش شعر كودكانة
مشهور را -كه در آنها نوعي صدمة مغزي مهم روي ميدهد -از جمله «هامپتي دامپتي»« ،جك
وجيل» و غيره انتخاب كردهاند .در هر كدام از اين شعرها صدمهاي مهم به مغز يكي از
شخصيتهاي شعر وارد ميشود؛ اما در هيچكدام از آنها اقدامي جدي براي مداواي بيمار صورت
نميگيرد؛ اين در نالي است كه در عالم واقعيت هر كدام از اين آسيبها ميتوانست با
مراقبتهاي ويژهاي به وسيلة اطرافيان همراه باشد .كودكان اين شعرها را همواره تكرار ميكنند و
اين مسئله در آنها ن

تعجبي برنميانگيزد .گويي آنها شعر را براي للت كالمي و بازيهاي

زباني آن ميخوانند و محتواي شعر برايشان اهميتي ندارد.
بسياري از محققان ،شعر كودكانه را در مقولة بازي جاي ميدهند و هدف آن را نه آموختن
دانشي خاص ،بلكه للت بردن و سرگرم شدن ميدانند؛ به عنوان مثال طبق نظر ارسطو (هانت،
 )21 :4661تقليد براي انسان طبيعي است و از كودكي در درون انسان به صورت ذاتي وجود
دارد.
اريك ميلر در مقالهاي با نام «بازي كالمي و يادگيري زباني»

41

به بررسي روشهايي

ميپردازد كه بازي كالمي به فرايند يادگيري زبان در كودک كمك ميكند .به اعتقاد او كودكان
به سبب للت زيباييشناختي در ساختن آهنگ ،قافيه و ديگر اشكال تكرار و الگوبندي و
همچنين به دليل ساختن آغاز و پايان و  ...بازي ميكنند .او ابتدا به اين مسئله اشاره ميكند كه
طي دورة پيشزباني ،مشخصههاي زيباييشناختي مثل آهنگ و تكيه ،مادة خامِ بازي زباني اولية
كودک را فراهم ميكنند .بنا بر نظر او آواهاي تكراري و آهنگين با ناالت للتبخشي در
كودک در مرنلة پيشزباني همراه است .صداهاي زباني پرستار كه با نركت دادن انگشتان و
غلغلك دادن كودک همراهاند ،اولين مدلهاي بازيهاي آوايي هستند كه كودک با آنها مواجه
مي شود .بنا بر نظر ميلر در اولين سال زندگي كودک نيروي ارتباطي پرستار نه از معاني
دلبخواهي كه در يك كد زبانشناختي بيان ميشود ،بلكه از قدرت موسيقايي آنها در برانگيختن،
هشدار دادن ،آرام كردن ،شاد كردن و غيره سرچشمه ميگيرد .آهنگهاي گفتار پرستار براي
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كودک كامالً آشكار است .گرچه الگوهاي زير و بمي اغراقآميز پرستار ممكن است به كودک
كمك كند تا در دو سالگي واندهاي زبانشناختي را در گفتار تشخيص دهد ،خيلي پيش از آن
صداي انسان براي كودک معنادار است .از طريق اين شكل متمايز آوايي است كه كودک شروع
به تجربة ارتباط انساسي با ديگران ميكند؛ اين تجربه ماهها قبل از اينكه برقراري ارتباط به
وسيلة نمادها ممكن شود ،اتفاق ميافتد.
شاهد ديگر بر مهم نبودن محتواي شعر براي كودک در سنين اولية كودكي ،شعرهاي
بيمعنايي است كه كودک در اين سالها ميسازد و آنها را بارها و بارها تكرار ميكند .بعضي از
ما اين شعرها را هنگامي كه كودک بيتوجه به ديگران در نال بازي است ،شنيدهايم.
اگر نظرهاي مطرحشده درست باشد ،كتابهاي شعري كه براي سنين اولية كودكي نوشته
ميشود ،بايد دامنة گستردهاي از الگوهاي آوايي تكرار و تقابل را در خود داشته باشد تا بتواند
تخيل و خالقيت كودک را بپروراند و در او ن

زيباييشناختي و درک ادبي را رشد دهد.

گنجاندن محتواي آموزشي در چنين كتابهايي براي كودک هيچ فايدهاي در بر ندارد و فقط
انرژي كودک را كه ميتواند در خدمت پرورش تخيل و خالقيت او باشد ،به تحليل ميبرد.
مسئلة اساسي ديگري كه نسن در نظرية خود بدان ميپردازد ،پايه و اساس درک كودک از
شعر است .همچنانكه گفتيم كودک از ويژگيهاي صوري شعر از جمله تكرار ،تقابل ،جابهجا
شدن كلمات و غيره للت ميبرد .به اعتقاد نسن اين نشاندهندة آن است كه كودک تكرار را
از تقابل باز ميشناسد و ساختهاي ساده را از ساختهاي پيچيده و تغيير يافتن ترتيب كلمات را
درک ميكند؛ به سخن ديگر ،كودک اين الگوهاي زباني را ميداند و اين دانش همان دانشي
است كه صداي س را در «سار» از ز در «زار» و ت در «تار» تميز ميدهد.
عالقهمندي كودک به بازيهاي آوايي و واژهاي همچنانكه گفتيم با شواهد زيادي تأييد
ميشود .به اعتقاد نسن مواجهه با دامنة گستردهاي از شعرها به كودک اجازه ميدهد كه
توانايي بهظاهر طبيعي و نياموختهاي را در درک هنر كالمي كسب كند .كودک درمييابد كه هنر
كالمي نيز شاخهاي از معناست .دليل اين امر آن است كه روابطي كه هميشه بدون آموزش
مشخص براي ما روشن است ،روابط معناست.
به نظر ميرسد كه نسن در اينجا به پيدايش و شكلگيري نوعي توانش در كودک اشاره
ميكند كه در قياس با توانش زباني ،ميتوان آن را توانش ادبي دانست .مواجهة كودک با
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الگوهاي زباني ،توانشي را در او شكل ميدهد كه در سالهاي بعدي رشد و در فرايند اجتماعي
شدن ،انواع ساختهاي پيچيدهاي را كه براي اولين بار با آنها برخورد ميكند ،به واسطة اين
توانش از همديگر باز شناسد و للت او از گفتن و شنيدن شعر به درک زيباييهاي شعر به
صورت آگاهانه ،و سرانجام به شناخت او از زبان شعر منجر شود.
نظرية نسن دربارة يادگيري ادبيات نقاط قوت زيادي دارد :با دقت و ريزبيني زيادي به
شكلگيري و تكوين زيباييشناسي كالمي اشاره ميكند و به درستي به سرچشمه گرفتن اين
زيباييشناسي از اولين آهنگهاي موزون ،الالييها و شعرهاي كودكانه اشاره مينمايد .او
مكانيسمهاي خاصي را -كه در مرانل اولية اين يادگيري دخيل است -در قالب تكرار ،تقابل و
الگوهاي صوتي مختلف تشريح ميكند .اين نظريه به طور ضمني و تلويحي مسئلة جدايي
ادبيات و زبان را مطرح ميكند؛ به اين صورت كه آغاز پيدايش ادبيات را همراه با الگوهاي
خاص آن بدون اشاره به زبان مطرح مينمايد؛ به عبارت ديگر او جدايي زبان و ادبيات را در
قالب تفاوت منشأ آنها بيان ميكند.
منشأ ادبیات چیست؟
نسن در ابتداي بحث خود به فرايند يادگيري ادبيات ميپردازد و توضايح مايدهاد كاه تماام
يادگيريها آگاهانه و ارادي نيستند و اين مسئله باه خصاوص در ماورد ياادگيري در ناوزادي و
اوايل كودكي صادق است .در اين هنگام است كه شخص ياد ميگيرد ،بدون اينكاه قصاد يااد
گرفتن داشته باشد و مسلماً بدون آنكه هدفي غايي را در ذهن داشته باشد.
او يادگيري زبان مادري را نمونهاي از اين نوع يادگيري ميداناد .زباان ماادري باه عناوان
نظامي كامالً پيچيده ،بدون تالش كودک و فقاط باا قارار گارفتن در معارض دادههااي زبااني
محدود -كه كودک از اطرافيان ميشنود -ياد گرفته ميشود .اين يادگيري آنچنان طبيعي اسات
كه به عنوان بخشي از زندگي روزمره انجام ميشود.
اين نظر نسن در تضاد كامل با نظر شناختگراي پياژه قرار دارد .پياژه معتقد است كه
رشد شناختي كودک ،فراگيري زبان وي را هدايت ميكند .از ديدگاه او رشد زبان بستگي به
رشد تفكر و شناخت از جهان دارد و عك

آن صادق نيست .به طور كلي او رشد زبان را
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جنبهاي از رشد شناختي كودک ميداند و در واقع اين رشد شناختي كودک است كه فراگيري
زبان را هدايت ميكند (پياژه4816 ،؛ زندي.)4834 ،

نظر نسن با نظرية رفتارگراي اسكينر نيز مطابقت ندارد .طبق نظر اسكينر يادگيري زبان
مثل ديگر انواع يادگيري تحت تأثير محيط انجام ميگيرد .تشويق باعث تقويت و تنبيه مانع
رشد يك رفتار خاص ميشود .در نظرية نسن يادگيري ادبيات آنقدر طبيعي و بدون اراده
انجام ميشود كه تشويق و تنبيه والدين را برنميانگيزد.
به نظر ميرسد كه تعريف از يادگيري زبان در كودک و همچنين توانشي كه به صورت
ضمني به آن اشاره ميكند ،از ديدگاه ذاتيگراي چامسكي مايه ميگيرد .به اعتقاد چامسكي
(ونر ،و گليتمن )3-2 :4631 42،كودكان آموزش رسمي ناچيزي دربارة قواعدي كه انتماالً
زيربناي توانش بزرگساالن را شكل ميدهد ،دريافت ميكنند يا اينكه اصالً آموزش رسمي
نميبينند ،بلكه فقط با نمونههاي محدودي از گفتهها كه براي هر كودک متفاوت است ،همراه
با وقايع و موقعيتهاي خاص در جهان مواجه ميشوند .اين گفتهها گاهي -البته نه هميشه -با
موقعيتها تا ندي متناسباند .با وجود اين ،نسن برخالف چامسكي به ذاتي بودن زبان و
ادبيات معتقد نيست .از ديدگاه او يادگيري زبان و ادبيات فقط «يادگيري» است و او به هيچ
توانايي ذاتي در كودک كه او را براي يادگيري ادبيات آماده ميكند ،اشاره نميكند .بنا به گفتة
او «[ادبيات] به ارک برده نميشود و مادرزادي نيست ،بلكه يكي از اعمال نامرئي و نامحسوس
يادگيري است».
نسن آنگاه با اشاره به پيچيدگي زبان انسان اين نكته را متلكر ميشود كه «كودكان
ميتوانند بسياري از نظامها را كه به همين اندازه پيچيده هستند ،ياد بگيرند و درک بزرگساالن
از اين جريان هميشه دقيق نيست .او به عنوان نمونهاي ديگر از نظامي پيچيده ،از يادگيري نظام
ارزشها سخن ميگويد كه يادگيري آنها كامالً نهفته و پنهاني است ،به طوري كه تظاهرات
ناگهاني آن ،والدين را متعجب ميكند .نسن يادگيري ادبيات را نمونهاي از چنين نظامهايي
ميداند .او آنگاه به بررسي مكانيسمهايي ميپردازد كه در نظام ادبيات دخيلاند .ابتدا الگوهاي
آوايي (تكرار و تقابل) و آهنگ ،سپ

الگوهاي دستوري ،واژگاني ،معنايي ،و به طور كلي

الگوبندي الگوها را در ادبيات بررسي ميكند .نكتهاي كه در اينجا به ذهن متبادر ميشود اين
است كه آيا نسن يادگيري ادبيات را نظامي جدا از نظامهاي يادگيري ديگر ميداند و در
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سطحي باالتر ،آيا نسن با توجه به مسئلة نوزهاي بودن ذهن -كه چامسكي مطرح ميكند-
ادبيات را نوزهاي مستقل در كنار نوزههاي ديگر ذهن ،از جمله زبان و هوش ميداند و اصالً
آيا چنين ادعايي قابل طرح است يا نه؟
به نظر ميرسد كه نسن تمام بحث خود را با چنين پيشفرض و ديدگاهي به پيش ميبرد.
با اين همه در دو مورد از اين ديدگاه تخطّي ميكند :اول اينكه شعر كودكانه را پاية نقش
تخيلي ،يعني يكي از هشت نقش اولية زبان -كه هليدي مطرح ميكند -معرفي مينمايد و
بدين ترتيب ادبيات را يكي از گونههاي زبان معرفي ميكند؛ دوم اينكه زبان را مقدمهاي بر
درک هنر كالمي ميداند.
اكنون به بررسي اين مسئله ميپردازيم كه آيا ادعاي متفاوت بودن منشأ زبان و ادبيات به
عنوان دو نوزة مجزا ،ادعايي قابل طرح و معقول است يا نه؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،آيا
ميتوان متفاوت بودن نوزهها را دربارة ماهيت زبان و ادبيات نيز مطرح كرد؟
براي پاسخ به سؤاالت باال ابتدا به رويكرد نوزهاي 43ذهن و زبان ميپردازيم كه يكي از
مباني دستور زايشي است .در اين رويكرد (دبير مقدم )46-43 :4838 ،قوة نطق و دانش زباني از
ديگر قواي ذهن از قبيل هوش ،تفكر و استدالل منطقي ،اصول و مالنظات اجتماعي و
فرهنگي ناظر بر كنشهاي زباني (كاربردشناسي زبان) ،فرايندهاي روانشناختي دخيل در ادراک
و گفتار ،نافظة طوالني مدت ،اصول كلي يادگيري و مفهومسازي مستقل است .در اين
رويكرد اعتقاد بر اين است كه هم ذهن و هم زبان از نوزههايي تشكيل شده است كه مستقل
و خودمختار و در عين نال در تعامل با يكديگر هستند.
پژوهشهاي متعدد ،استقالل قوة نطق را از ديگر قواي ذهني تأييد كرده است؛ به عنوان مثال
در بسياري از زبانپريشيها فرد دچار اختالالت شديد زباني ميشود ،اما هوش او تغييري
نميكند يا افرادي با بهرة هوشي بسيار كم تواناييهاي زباني چشمگيري دارند .همچنين در
بعضي صدمات مغزي فرد قدرت تكلم خود را از دست ميدهد ،ولي به ديگر قواي ذهني او
آسيبي نميرسد.

46

به اعتقاد اچسون ( )411-411جنبههاي معيني از هوش ،به ويژه هوش زماني و مكاني،
يعني قضاوتهاي مربوط به زمان و مكان كه مستلزم استفاده از هوش است ،بيشتر جدا از زبان
و به نيمكرة راست مغز مربوط هستند .البته او بر اين باور است كه به طوركلي رابطة ميان
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هوش و زبان در مغز در كل دشوار و مستلزم تحقيقات بيشتر است .همچنين او ()411-411

معتقد است صداهاي غيرزباني از قبيل موسيقي و غيره در نيمكرة راست پردازش ميشوند و
نيمكرة چپ در پردازش عاليم زباني و تكلم قويتر است.
با توجه به نظرات يادشده ،هنر كالمي را -كه در كودک با شنيدن الگوهاي آهنگين آغاز
ميشود و تكرار و تقابل آن را ميپروراند -ميتوان در چه مقولهاي جاي داد؟ آيا ميتوان گفت
هنر كالمي از نوزهاي مستقل از زبان نشئت ميگيرد و تنها ارتباط آن با زبان يكي بودن وسيلة
بيان است؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد به بررسي شواهد بيولوژيكي و روانشناختي پرداخت.
برخي از صانبنظران پيدايش زبان و ادبيات را با عنوان كلي «پيدايش توانش زباني»
بررسي ميكنند .بنابراين يادگيري ادبيات از نظر آنان زيرمجموعه و بخشي از فرايند يادگيري
زبان است .به عنوان مثال ليندفورز ( )26معتقد است كه انواع بازيهاي زباني ،مثل همگوني
آغازي ،همصدايي ،قافيه و غيره كه كودكان در شعرهايشان به هنگام خلق كلمات جديد به كار
ميبرند ،همه درون انتماالت تركيبات آوايي انجام ميشوند .اين نشان ميدهد دانشي كه
كودكان از نظام آوايي زبانشان دارند ،بسيار زياد است .همچنين او ( )28بر اين باور است كه
كودک آشكارا از بازي زباني موجود در كتابهاي ادبيات كودكان شاد ميشود و اين شاهدي
است بر آنكه برداشت كودک از زبان در اين مسئله مهم و دخيل است .كودک بيش از هر چيز
ديگر به دليل وجود چيزهاي «غيرمنتظره» در زبان اين كتابهاست كه مجلوب آنها ميشود .اگر
ما تواليهاي آوايي و تركيبات واژگاني اين كتابها را «غيرمنتظره» ميناميم ،به اين معناست كه
كودک «انتظاراتي» دارد؛ اين انتظارات ،دانش رشديابندة كودک از ساختار زباني است.
اكنون بايد ببينيم كه براي يكي نبودن منشأ زبان و ادبيات چه شواهدي در دست است.
رووين تسور 16بر آن است كه كلمات مفاهيم «فشرده» را القا ميكنند ،در ناليكه نداقل
برخي شعرها انساسات پراكنده ،ناالت مبهم ،يا گونههايي از تجربة رمزآميز را برميانگيزند.
به عقيدة او تحقيقات مغزي چند دهة گلشته نشان داده است كه زبان ،فعاليتي اغلب متوالي
است و ويژگي منطقي دارد و نوعاً با نيمكرة چپ مغز همراه است ،در ناليكه فرايندهاي
انساسي پراكنده نوعاً در نيمكرة راست پردازش ميشوند.
نظر تسور را ميتوان شاهدي بر منشأ متفاوت زبان و ادبيات دانست؛ با اين نال داليل
ديگري نيز در تمايز منشأ ادبيات و زبان وجود دارد؛ به عنوان مثال بسياري از ما خواستهايم
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شعر يا داستان كوتاهي بنويسيم و پ

از نوشتن آن متوجه شدهايم كه زبان به كار رفته به طور

دقيق با انساسي كه ميخواستهايم بيان كنيم ،منطبق نيست .شايد هر كدام از ما براي بيان
انساسي خاص چندين دفتر نوشته باشيم و باز هم فكر كنيم كه آنچه ميخواستهايم نگفتهايم.
به عبارت ديگر به نظر ميرسد كه شعرها و داستانهاي نانوشتهاي در ما وجود دارد كه كلمات
و جمالتي براي بيان آنها نمييابيم .رووين تسور ( )41در اين مورد معتقد است كه تجربيات
غيرقابل بيان دقيقاً به اين دليل غيرقابل بياناند كه به فعاليتهاي نيمكرة راست مربوطاند؛
نيمكرهاي كه در آن اطالعات پراكنده ،نامتمايز و جهاني وجود دارد ،در ناليكه زباني كه براي
بيان اين تجربيات به كار ميرود مربوط به فعاليت مغزي نيمكرة چپ است كه در آن اطالعات
موجز ،متمايز و خطي وجود دارند.
در مورد منشأ متفاوت زبان و ادبيات و همراه و همگام نبودن آنها ،شاهد ديگري را هم
ميتوان ذكر كرد .داستان هلن كلر نابينا و كر و الل را بسياري از ما خواندهايم .او در شش
سالگي مهارتهاي اصلي ارتباطي را آموخت .قبل از اين سن هيچ كلمهاي براي «بستني»
نداشت .وقتي كه دوست داشت بستني بخورد سردي شديدي در سرتاسر زبانش انساس
ميكرد و مادرش را به سمت يخچال ميكشيد .بعد از اينكه كلمة بستني
« »ice creamرا آموخت ،ن

عجيب روي زبانش ناپديد شد و ديگر نتوانست با تالش

آگاهانه آن را باز يابد.
شريفي ( )1نيز بر آن است كه بر اساس يافتههاي عصبشناسي و روانشناسي ،نيمكرة
سمت چپ مغز ،نيمكرة زبان و يادگيري زباني است كه در نقيقت مديريت كل مغز را به
عهده دارد .نيمكرة سمت راست ،نيمكرة آفرينشي -انساسي است .اين نيمكره از نظر
مديريتي و اطالعاتي از نيمكرة چپ تغليه ميشود؛ اما در نوزة آفرينش و خالقيت هر اتفاقي
كه قرار است بيفتد ،در نيمكرة راست رخ ميدهد.
پليرش نظرية متفاوت بودن منشأ زبان و ادبيات منوط به پليرفتن فرضية نوزهاي بودن
ذهن است .به هرنال ما در اينجا داليلي در ردّ ادعاهاي باال نداريم و اين تفاوت را ميپليريم.
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آیا ادبیات و زبان از نظر ماهیت متفاوتاند؟
در اينجا سؤالي كه به ذهن ميرسد اين است كه اگر زبان و ادبيات منشا متفاوت دارند ،آيا اين
تفاوت در ماهيت آنها نيز اثر ميگلارد؟ اين سؤال به طور مستقيم به بحث ما مربوط نميشود
و آن را فقط به عنوان يكي از پيامدهاي بحث پيشين مطرح ميكنيم.
كساني كه طرفدار تفاوت در ماهيت زبان و ادبيات هستند ،بيشتر اين تفاوت را در قالب
زبان ادبي و زبان غيرادبي مطرح ميكنند .به اعتقاد آنان زبان ادبي ويژگيهاي منحصر به خود را
دارد كه زبان غيرادبي فاقد آنهاست؛ به عنوان مثال كامينگز و سيمونز ( )1معتقدند كه زبان
عادي از بسياري از انواع ساختهاي معيار ساخته شده است؛ اما زبان ادبي پيوسته اين ساختها
را به روشهاي غيرعادي گسترشميدهد و اصالح ميكند؛ البته شمّ ما-هر چند غيرهوشيارانه-
ميتواند اين الگوها را در متن ادبي درک كند .آنها همچنين معتقدند كه متون ادبي از آن جهت
ادبيات ناميده ميشود كه:
 .4فرهنگي كه اين متون از آن بيرون آمده است ،آنها را ادبيات ميداند.
 .1از زبان خاصي استفاده ميكنند كه چيزي غيرعادي در آن وجود دارد.
 .8مردم را با انساساتي برميانگيزد كه به دليل خود اين انساسات با ارزشاند.
به اعتبار همين تفكر دربارة متفاوت بودن زبان ادبي با زبان غيرادبي است كه تكنيكهايي
چون آشناييزدايي ،هنجارگريزي ،برجستهسازي و غيره ويژگيهاي ادبيات ذكر ميشوند .به
عبارت ديگر اين تكنيكها عواملي هستند كه قطعهاي از زبان را به متن ادبي تبديل ميكند.
نسن نيز در نظرية خود مسئلة الگوبندي الگوها را در ادبيات مطرح ميكند كه ميتوان آن را
معياري در تمايز متن ادبي از غيرادبي به كار برد.
امروزه اين نظريات راجع به تمايز ادبيات از زبان به وسيلة كاربردشناسان زبان،
جامعهشناسان زبان ،تحليلگران كالم انتقادي ،و به تازگي زبانشناسان شناختي مورد انتقاد قرار
گرفته است .به عنوان مثال كاربردشناسان و جامعهشناسانِ زبان بيشتر بر نقش ارتباطي زبان و
ادبيات تأكيد ميكنند و معتقدند كه هم زبان و هم ادبيات در خدمت ارتباط به كار ميروند و
فرد را قادر ميسازند تا اهداف ارتباطي خود را در جامعه به بهترين وجه برآورده سازد.
بنابراين از نظر ماهيت با هم تفاوتي ندارند .در نقيقت اين نظريهپردازان بر اساس هدف و
مقصد يكسانِ زبان و ادبيات ،آنها را يكي ميدانند كه خود موضوع جداگانهاي است و ما در
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اينجا بدان نميپردازيم .فقط ذكر اين نكته ضروري مينمايد كه پليرفتن چنين مسئلهاي از نظر
منطقي ،مستلزم اين است كه ماهيت موضوعي با هدف آن يكي باشد .تحليلگران كالم انتقادي
نيز ،هم زبان و هم ادبيات را ابزاري در خدمت بيان ايدئولوژي ميدانند و به همين دليل بين
آنها تفاوتي قائل نيستند .بنابراين اين نظريهپردازان نيز به مقصد و هدف غايي زبان و ادبيات
ميپردازند و نه ماهيت آنها.
به نظر ميرسد اختالفنظر در اين زمينه بيشتر به اين دليل به وجود آمده است كه امروزه
متون ادبي ،بسياري از ويژگيهاي ادبي و شاعرانة خود را از دست دادهاند و روز به روز به
سمت سادگي و نزديك شدن به زبانِ روزمره پيش ميروند و ظاهراً ديگر ادبيات و زبان -
نداقل از نظر صورت و شكل وسيلة بيان -با هم تفاوتي ندارند .امروزه در پيكرة بزرگي كه
توانش ادبي ما فارسيزبانان را شكل ميدهد ،هم نثر پرتكلف منشآت قائم مقام فراهاني و شعر
مطنطن و فاخرانة خاقاني جاي دارد و هم نثر گزارشوار جالل آل انمد و هم شعر ساده و
بيپيراية فروغ .با اين همه هنوز جاي اين سؤال باقي است كه آيا فرض يكي بودن زبان ادبي و
زبان غيرادبي ميتواند متضمّن ماهيت يكسان زبان و ادبيات باشد .شايد بهتر باشد مالک زباني
را مالک مناسب و كارامدي براي تمايز ادبيات و زبان ندانيم؛ اما در اين صورت چگونه
ميتوان اين شم را در ذهن تمام افراد يا دستكم بعضي از آنها توجيه كرد كه يك نوشته يا
گفته را ادبي و نوشته يا گفتة ديگر را غيرادبي ميدانند يا اينكه ماهيت ادبيات با ماهيت زبان
متفاوت است؟ آيا اين شم پايه و اساسي در شناخت ما دارد يا اينكه پايه و اساسي ندارد و
توهّمي بيش نيست؟
در اينجا سعي ميكنيم اين مسئله را از زاويهاي ديگر ،يعني از بعد نظريات جديد
زبانشناسي شناختي بررسي كنيم .برخي از زبانشناسان شناختي بر اين باورند كه ذهن انسان
براي درک و توليد ادبيات و متون غيرادبي از فرايندهاي يكساني استفاده ميكند؛ به عنوان مثال
مارگارت فريمن ابتدا به اين نكته اشاره ميكند كه در زبانشناسي شناختي به اين نكته
ميپردازيم كه قدرت تخيلي دخيل در خلق و درک كارهاي ادبي به چه ميزان كاركردهاي عامّ
ذهن انسان را منعك

ميكند .به اعتقاد او شاعران به همان روش فكر ميكنند كه ما فكر

ميكنيم .كارهاي اخير زبانشناسي شناختي فرايندهاي قياسياي را كند و كاو ميكند كه مغز
انسان به وسيلة آنها از جهان خود مفهومسازي ميكند .در اين ديدگاه ،ذهن انسان به صورت
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قياسي كار ميكند و قياس فرايندي است كه در زيربناي همة صنايع لفظي (تعريف،
تقسيمبندي ،مقايسه و تقابل) و همچنين بخشهاي گفتار (مجاز ،كنايه و استعاره) قرار دارد.
بنابراين براي اينكه بفهميم منتقدان ادبي هنگام تحليل متن چه كاري انجام ميدهند ،الزم است
انواع انطباقهاي شناختي را كه آنها به كار ميبرند ،تشخيص دهيم.
به نظر ميرسد اين زبانشناسان ،شباهت در نحوة پردازش زبان و ادبيات را مالک يكساني
ماهيت آن قرار ميدهند .اكنون اين سؤال به ذهن متبادر ميشود كه آيا تفاوت در نحوة
پردازش دو موضوع ،متضمّن تفاوت در ماهيت آنهاست؟ ما قصد نداريم در اينجا به اين سؤال
پاسخ دهيم؛ ولي به بررسي اين مسئله ميپردازيم كه آيا نحوة پردازش زبان و ادبيات در ذهن
واقعاً يكسان است يا نه؟ آيا براي ادعاي زبانشناسان شناختي دربارة يكساني پردازش زبان و
ادبيات در ذهن ،مثالهاي نقضي وجود دارد؟
رووين تسور در مقالهاي با نام «ابعاد شعرشناسي شناختي» 14اين مسئله را ميپليرد كه شعر
براي مقاصد زيباييشناختي از فرايندهاي شناختياي بهره ميگيرد كه در آغاز براي مقاصد
غيرزبانشناختي طرح شدهاند .به اعتقاد او اين مسئله درست مانند آن است كه در تكامل
توانايي زبانشناختي ،مكانيسمهاي شناختي و فيزيولوژيكي قديمي به ابزارهاي جديد تبديل
شدهاند .مبتني بر نظر تسور چنين فرضي اقتصاديتر از فرض مكانيسمهاي زيباييشناختي ،و
شناختي مستقل است .خواندن شعر مستلزم اصالح و گاهي تغيير شكل فرايندهاي شناختي و
اتخاذ آنها براي مقاصدي است كه در ابتدا براي آن طرح نشدهاند .او آن گاه اين نكته را بيان
ميكند كه برخي از آثار اصلي شعر محصول تداخل شديد يا نداقل تأخير جريان منظم
فرايندهاي شناختي و بهرهبرداري از آثار آنها براي مقاصد زيباييشناختي است.
به اعتقاد تسور همبستههاي شناختي فرايندهاي شعري بايد از سه جنبه توصيف شوند:
فرايندهاي شناختي عادي ،نوعي تغيير يا اختالل در اين فرايندها و سازماندهي دوبارة آنها
طبق اصول متفاوت .او در ادامه به دو نوع مقولهبندي اشاره ميكند كه ميتوان آنها را در تمايز
بين نحوة پردازش زبان و ادبيات به كار برد 11.اين دو مقوله عبارتاند از :مقولهبندي سريع و
مقولهبندي مؤخر .مقولهاي كه داراي برچسب كالمي است نوعي مقولهبندي سريع است .اين
مقولهبندي بار به نسبت كمي را بر نظام شناختي فرد ميگلارد و به رانتي قابل دستكاري
است .از طرف ديگر مقولهبندي سريع مستلزم از دست دادن اطالعات نسي مهم است كه
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ممكن است براي فرايند تطبيق يافتن مناسب و نياتي باشد .در مقابل ،مقولهبندي مؤخر
ميتواند بار نسي زيادي را بر نظام نافظة انسان تحميل كند .اين بار اضافي ممكن است براي
مقاصد تطبيقي مناسب باشد و انعطافپليري زيادي را باعث شود؛ اما زمان و انرژي زيادي را
صرف ،و فضاي پردازش ذهني زيادي را اشغال ميكند .به عالوه مقولهبندي مؤخر ممكن
است مستلزم دورهاي از عدم قطعيت باشد كه براي بعضي افراد ناخوشايند و نتي
غيرقابلتحمل باشد .از طرف ديگر مقولهبندي سريع ممكن است مستلزم از دست دادن
اطالعات نياتي باشد و منجر به استراتژيهاي عدم تطبيق (يا سوء تطبيق) در زندگي شود.
تسور اين استراتژيهاي ادبي مختلف را در پيدايش كيفيات ادبي متفاوت دخيل ميداند؛
مثالً توان ادبي رباعيات نكيم عمر خيام ممكن است براي كساني كه در مقابل مقولهبندي
مؤخر بسيار صبورند ،به طور كامل قابل تشخيص نباشد .در پردازش ادبيات نيز به نظر ميرسد
كه ما به دنبال مقولهبندي مؤخر پديدهها هستيم؛ اما در زبان ميكوشيم پديدهها را به سرعت
در مقوالت جاي دهيم تا طبقهبندي آنها آسانتر و دستيابي بدانها سريعتر انجام شود.
اكنون اين سؤال در مقابل ما شكل ميگيرد كه اگر ادبيات مستلزم فرايندهاي شناختي
خاصي است ،اصول و قواعدي كه بر اين فرايند ناكماند چيست؟
لومير و بيانكو نيز در مقالهاي با عنوان «اثرات بافتي بر درک استعاره :آزمايش و
شبيهسازي» به اين نكته اشاره ميكنند كه در ادبيات بحث زيادي بر سر روششناختي پردازش
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معناي مجازي در مقايسه با معناي تحتاللفظي وجود دارد .به عقيدة آنها «نظرية مرنلهاي»

كه سرل مطرح كرده است ،ديگر معتبر نيست .طبق اين نظريه معناي تحتاللفظي ،ابتدا
پردازش ميشود و اگر موفق نبود ،دوباره به عنوان استعاره پردازش ميشود .نظريههاي اخير،
مكانيسمهاي يكساني را براي پردازش هر دو معنا پيشنهاد ميكنند .لومير و بيانكو با اين
نظريات موافقاند و معتقدند هيچ روال خاصي براي پردازش استعاره وجود ندارد.
با وجود اين آنها معتقدند كه اگر غالب محققان با ايدة مكانيسم واند براي پردازش معناي
تحتاللفظي و معناي استعاري موافقاند ،اين بدان معنا نيست كه اين دو معنا در زمان مشابهي
پردازش ميشوند .آنها در آزمايشات خود به اين نتيجه رسيدهاند كه براي پردازش استعارههاي
اسنادي به زمان اضافي نياز نيست؛ اما تفاوتهايي در زمان پردازش براي استعارههاي ارجاعي
وجود دارد .همچنين در دادههاي انساني و دادههاي كامپيوتري تفاوت ديده ميشود.
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نتیجه
در نوشتة ناضر به بررسي «نظرياة ياادگيري ادبياات» كاه رقياه نسان مطارح كارده اسات،
پرداختيم .طبق اين نظريه ،يادگيري ادبيات در كودكان در اولين ساالهاي زنادگي و باا شانيدن
الالييها و شعرهاي كودكانه شروع ميشود .كودک رفته رفته الگوهاي غالب در هنار كالماي را
ميشناسد و آنها را دروني مي كند و باه ايان ترتياب در اوان كاودكي تاوانش ادباي او شاكل
ميگيرد .اين فرايند يادگيري همانند يادگيري زبان و يادگيري نظامهاي ارزشي بدون آموزش و
فقط با قرار گرفتن در معرض دادههاي اندکِ موجود شكل ميگيرد .كودک در يادگيري ادبيات
هيچ هدف غايي و طرح و برنامهاي را در ذهن ندارد .الگوهاي آوايي همراه با تكرار ،تقابال و
ساختهاي موازي در كنار هم قرار ميگيرند و كودک صورتبندي الگوهاا را در آنهاا مالنظاه
ميكند .او معناي اين الگوها را درک ميكند .در نظرية نسن تعامل و همپوشي مساتقيمي باين
فرايند يادگيري ادبيات و يادگيري زبان ديده نميشود .از اين رو به نظر ميرسد او ادبياات را
نظام يا شايد نوزهاي مستقل در نظر ميگيرد كه اصول و قواعد خاص خود را دارد .ايان ناوع
يادگيري مستلزم آموختن دو نظام جداگانه براي ادبيات و زبان است و با وجود برخي ابهامات
در فرايندهاي دخيل در آن ،بسياري از تفاوتهاي آشكار در منشأ و نوع پردازش زبان و ادبياات
را توجيه ميكند .در نوشتة ناضر امكان متفاوت بودن زبان با ادبيات را مورد بحث و پاژوهش
قرار داديم .اين ادعا نتي اگر به طور كامل قابل اثبات نباشد ،دستكم قابل طرح است .چناين
ادعايي براي دستاندركاران آموزش و پرورش متضمّن آن بحث است كه موضوع پرورش هنرِ
كالمي را به عنوان نظامي مستقل در ذهن كودكان جدي تلقي كنند و براي يادگيري ادبياات در
كودكان ،به خصوص در سنين اولية كودكي به پرورش الگوهااي موسايقايي و زبااني اهميات
ويژه دهند.
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1. Hasan‚ Ruqaiya
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14. Tucker
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دکتر محمدحکیم آذر
مقدمه 

فرهنگ ،زبان و ادبيات ايراني كارنامهاي دارد كه از يك سو با پيشينة اين كشور قبل از اساالم و
از سوي ديگر با تاريخ بعد از اسالم گره خورده است .ذهان جمعاي ايرانياان هناوز هام باين
افسانههاي فتونات پادشاهان هخامنشي و نكايات صوفيان آزاداناديش شاناور اسات .زمااني
غليان نماسه رونشان را به جنبش واميدارد و گاهي نسيم عرفاان كاوير جانشاان را ناوازش
ميدهد 4 .اين دوقطبي بودن ذهن ،ايرانيان را بين آرمان و واقعيت ،طبيعت و متافيزيك و جهان
بيرون و درون به پويه واداشته است .فرهنگ ايراني هم فردوسي (ف 144 .ه  ).ميپارورد ،هام
مولوي (ف 121 .ه  ،).و تاريخ ايران بزرگ هم يعقوب ليث (ف 111 .ه  ).ميزايد ،هم ابراهيم
ادهم (ف 416 .يا  411ه  .).شاعران بزرگ ما نمايندگان اين تناقض روناي و فكاري هساتند؛
آنها جهاني كوچك از روزگار خودند؛ جهاني متناقض كه همة خصوصيات دنياي بيارون را در
خود آينهوار مينماياند .شاعر اگر در ذهن خود گرفتاار تنااقض نباشاد ،خاالق نخواهاد باود.
«خالقيت هنري چيزي جز ظهورات گاه گاه اين تناقض نيست  ...محور ايان تنااقض وجاودي
هنرمندان مي تواند از امور فردي و شخصي سرچشمه بگيارد و مايتواناد در ناوزة تااريخي،
اجتماعي و ملي خود را بنماياند و نتي در وراي مسائل تااريخي ،اجتمااعي و ملاي در ناوزة
 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي شهركرد
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الهيّات هم اين تناقض خود را نشان ميدهد( ».كاخي )121-124 :4826،براي شاناخت كشاوري
نياز به مطالعة تاريخ آن كشور است .راه ميانبر در مطالعة تااريخ ،مطالعاه در اناوال آنااد آن
كشور است .انسانها مجموعة انوال و اوضاع تاريخ كشورشان تاا روزگاار خاود هساتند .اگار
رياكاري از ويژگيهاي غالب افراد جامعهاي باشد ،بدان معناا اسات كاه رياكااري در تااريخ آن
سرزمين جرياني مسلّط بوده و در وجود آدميان نهاديناه شاده اسات 1.همچناين اسات وجاود
اخالق نميده در ذات جمعي ملتي؛ مثل ميهماننوازي ،ايثار ،ازخودگلشتگي ،سخاوت و غيره.
اگر از نوزة فردي خارج شويم و بحث تناقض را از درون فرد به بدنة اجتماع و از آنجا به
كلّ تاريخ ايران سرايت دهيم ،ميبينيم كه تاريخ كشور ما مشحون است از شخصايتهايي كاه در
نوزة ادب گرفتار تناقض و درگير بين آرمان و واقعيت بودهاند .اين كثرت شخصيتها سه طيف
عمدة ادبي را در تنة تاريخ ما پديد آوردهاند:
 .4طيف برونگرا :نمايندگان اين طيف ،شاعران سدههاي نخستين شاعر فارساي باودهاناد .ايان
شاعران پ

از دورة دويست سالة پرتالطم در فرهنگ و زبان ايراناي پديادار شادند و طبيعاي

است كه ذهن و زبانشان مطابق انوال تاريخي آن روزگار و مناسب ذائقة ماردم و دربارياان آن
دوران بوده باشد .رودكي (ف 816 .ه ،).ننظلة بادغيسي (ف 146 .ه ،).شهيد بلخاي (ف811 .
ه ).و غيره نمايندگان پرتاب و توان شاعر خوشباشاي برونگارا و نماساي آن دورهاناد؛ نتاي
فردوسي نيز در اين دسته قرار ميگيرد و به طور دقيق به دليل اينكه از نظر تااريخي نضاور او
كامالً مناسب با ضرورت ترويج شعر نماسي بود ،دست به اين كار زد.
 .1طيف درونگرا :اين جريان با رشد انديشههاي عرفاني ،زوال نهضت شعوبي و سركوبي عقال
معتزلي از سوي خلفاي عباسي در شعر و ادبيات مجاال ظهاور يافات .پا

از آن برونگراياي

تاريخي ،نماسهسرايي و شادخواريِ درباري ديگر زمان پايهريزي سلطنت دروني رسيده بود و
سنايي (ف 111 .ه  ).نقطة اوج اين جريان فكري بود 8 .او با داشتن پايي در زماين و ساري در
آسمانها و سازگاري با تناقضات بشري شعر عرفاني ما را پديد آورد.
 .8طيف تعادلگرا :جريان طيف تلفيقي و تعادلگرا از اوايل قرن هفتم و از روزگار نملة مغوالن
مجال ظهور يافت .گرايش اصلي متفكران اين طيف ،دنياداري به همراه دينمحاوري اسات .از
نظر تلفيقي در اين روزگار انديشههاي عرفاني با تنعمطلبي متعادل گاره خاورده اسات و ايان،
محصولِ در آميختن انديشههااي عرفااني باا واقعياات اجتمااعي باود .ساعدي شايرازي (ف.
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164يااا161ه  ).در مركااز اياان طيااف قاارار دارد .سااعدي شاااعري متش ارّع ،عرفاااندوساات و
تجربهاندوز است .او بر زاهدان و صوفينمايان رياكار كه :ترک دنيا به مردم آموزناد خويشاتن
سيم و غلّه اندوزند ،با قلم بيپرواي خود ميتاازد و شاوريدگان غامپروردگاار را باه زاهادان
دينفروش ترجيح ميدهد.
اين سه جريان ،سه ثلث از يك دايره اند .بديهي است كه سعدي ،جااودانگي هنار خاود را
مديون جريانات قبلي است .اصوالً در ادبيات هيچ چيز به طاور ناگهااني پدياد نمايآياد .هار
جريان ادبي ،قالب ،فرم و طرح جديدي كه در ادبيات پديد آمده باشد ،ريشاه در گلشاتههااي
ادبي دارد.
زبان و بيان سعدي سرشار از شگردهاي زبانآوري و سخنوري اسات .تصااوير سااده ،امّاا
شفّاف ،تشبيهات بديع ،صنعتپردازي استادانه و موسايقي ماليام ،دنيااي تابنااكي از نقاايق و
تجربيات را پيش چشم ما ميگسترد .ذهن و زبان متعادل سعدي تا ند زيادي در خلق اسلوب
معادله اثر داشته است.
اسلوب معادله نه صنعت است كه در كتب بالغي بتوان به دنبال آن گشت ،نه قالاب دارد و
نه چارچوب معيني كه مثل قواعد صرف و نحو بتوان آن را تجويز كرد .اسلوب معادله شگردي
هنري و رخدادي زباني است.
براي تفهيم مطلبي پيچيده به مخاطب بايد از راهكارهاي منطقي و زبانشناسانه بهره گرفت.
اگر اين اتفاق در نوزة گفتار بيفتد ،گوينده موضوع غامض را با چند مثال و ارائة چند نمونه از
جهان بيرون براي مخاطب قابل درک ميكند .كتابهاي منطق و كالم ما پر اسات از اساتداللهاي
تمثيلي.
تمثیل
 .4تمثيل به صورت داستان كوتاه ،مَثَل ،مَتَل يا قصه و نكايتي معروف است كه رابطة معنايي با
موضوع مطرحشده داشته باشد و خواننده بتواند پ

از خواندن اين داستان ،آن مفهاوم پيچياده

را درک كند .مثنوي موالنا ،نديقة سنايي و منطقالطير عطّار به بهترين شكل از اين شايوه بهاره
بردهاند.

1
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 .1تمثيل در بيت كه شاعر براي ايجاد فضاي تصويري و خلق زمينة عيناي از مفهاومي ذهناي،
مَثَلي كوتاه را -كه بر ساختة خود اوست -در مصراعي عرضه ميكند.

1

در شگرد تمثيلپردازي در يك بيت (نمونة ب) شاعر مفاهيم ذهني خود را در نموناههااي
عيني و محسوس در ميآميزد و آنها را براي مخاطب شرح ميدهد؛ براي مثال:
دنيا به اهل خويش ترنم نميكناد

جج

آتش امان نميدهد ،آتش پرسات را
(ديوان صائب)131 4 ،

در دل آهن كند فرياد مظلومان اثار

جج

ناله از زندانيان افزون بود زنجير را
(همان)11 4 ،

با تهيچشمان چه سازد نعمت روي زمين
سيري از خرمن نباشد ديدة غربال را
(همان)446 4 ،

باار دل عاارف نشاود جلاوة دهار

آيينه ز عكا

كاوه سانگين نشاود

(قدسي مشهدي به نقل از برگزيدة اشعار صائب)31 ،

اسلوب معادله
اگر اين فرض را بپليريم كه طرح اسلوب معادله در شعر فارساي از هماان روزهااي آغااز در
ذهن شاعران ما جوانه زد و روز به روز تكامل يافت ،سخني به گازاف نگفتاهايام .نموناههااي
فراواني از اسلوب معادلاه را مايتاوان يافات كاه در شاعر سابك خراسااني شاكل نااقص و
تكاملنايافتة اسلوب معادله در ادوار بعد به شمار ميروند .اين تفاوت سبكي با دگرگوني بحث
تمثيل (و اسلوب معادله) و در افزودن نكتهاي بر نكتة ديگر تكامل يافته است.
در كتابهاي بالغي قديم (عربي و فارسي) بحثي به نام «تمثيل» وجود دارد كاه باه صاورت
كلي در فرهنگ بالغت ايراني مطرح شده است .هيچ ك

به صورت جزئي و با صرف وقت و

دقت عالمانه به بازشكافي اين موضوع نپرداخته است .همه با كلينگري از كنار آن گلشتهاند و
به يكديگر يادآوري كرده اند كه« :تمثيل به معناي مثال آوردن ،تشبيه كردن ،صاورت چيازي را
مصور كردن و داستان آوردن است( ».انوشه161 :4821 ،؛ جرجاني)18 :4821 ،

ميبينيم كه مثال آوردن -كه با ارسالالمثل يكي دانسته شده -باا تشابيه كاردن -كاه خاود
بحثي و فصلي در علم بيان است -و مصور كردن -كه گونهاي ديگر از تشبيه است -با داساتان
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آوردن -كه عنواني بسيار كلي در انواع ادبي است -در كنار هم ذكر شدهاند .اگرچه كوششهايي
براي تبيين اين بحث صورت گرفته است 1،لزوم تهية فرهنگي تمثيلي از دورههاي مختلف شعر
فارسي انساس ميشود.
موضوع اسلوب معادله را براي اولين بار استاد دكتر محمد رضا شفيعي كدكني مطرح كارد.
ايشان در تعريف اسلوب معادله گفتهاند« :تمثيال مايتواناد در شاكل معادلاة دو جملاه ماورد
بررسي قرار گيرد و تقريباً مجموعة آنچه متأخرين بدان تمثيل اطالق كردهاند ،معادلاهاي اسات
كه به لحاظ نوعي شباهت ميان دو سوي بيت –دو مصراع– وجود دارد و شاعر در مصراع اول
چيزي ميگويد و در مصراع دوم چيزي ديگر؛ اما دو سوي اين معادله از رهگلر شباهت قابال
تبديل به يكديگ رند و شايد باراي جلاوگيري از اشاتباه بتاوان آن را اسالوب معادلاه خواناد».
(شفيعيكدكني )31 :4811 ،با اين ابتكار شاخهاي از تمثيل مطالعه مايشاود كاه تاا كناون بادان
توجهي نشده بود؛ البته در نقد شعر سبك هندي و در ميان شاعران آن روزگار به علت كااربرد
فراوان اسلوب معادله اين شيوه طرفداران فراوان داشت؛ امّا نامگلاري مشاخص و مساتقلي بار
آن نكرده بودند« .پيش مصرع» و «مصرع برجسته رسانيدن» آشناتارين واژههاا در اصاطالنات
نقدِ شعرِ سبكِ هندي براي موضوع مورد بحث ما بوده است.

2

«منظور از اسلوب معادله يك ساختار مخصوص نحوي است .تمام مواردي كاه باه عناوان
تمثيل آورده ميشود ،مصداق اسلوب معادله نيست .اسلوب معادله ايان اسات كاه دو مصاراع
كامالً از لحاظ نحوي مستقل باشد .هيچ نرف ربط ،شرط يا چيز ديگري آنها را نتي از لحااظ
معنا (نه فقط به لحاظ نحو) به هم مرتبط نكند( ».همو)18 :4813 ،

در تاريخ شعر فارسي همان گونه كه گفته شد ،سابقة توجه به اين قسمت از بحاث تمثيال
در آثار شاعران ما وجود دارد .براي نمونه باه ابياات زيار از مناوچهري دامغااني (ف 181 .ه).
توجه كنيد:
بود آهنگ نعمتها همه ساله به سوي تو
بود آهنگ كشتيها همه ساله به معبرها
(ديوان)1 ،

تا مي ناب ننوشي نبود رانت جان

تا نبافند بريشام خاز و ديباا نشاود
(همان)48 ،
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ك

بيهوده هيچ سيل نيايد ساوي غادير

را خداي بيهنري مرتبت نداد

(همان)81 ،

از كار خير عزم تو هرگز نگشات بااز

هرگز ز راه بازنگشته است هيچ تير
(همان)81 ،

از مااردم بداصاال نخياازد هناار نيااك

كااافور نخياازد ز درختااان سااپيدار
(همان)83 ،

مسير اين كاركرد بالغي از زبان شاعران ما عباور كارد و باه خاقااني (ف 124 .ه ).رسايد.
خاقاني شايد در ميان شاعران قرن ششم بيش از ديگاران باه موضاوعاتي نظيار تصويرساازي،
اسلوب معادله و تقارن معقوالت با محسوسات توجه داشته است (نميديان .)24-13 :4838 ،باه
ابيات زير از خاقاني توجه كنيد:
ترش و شيرين است قدح و مدح من با اهل عصر
از عنب مي پخته سازند و ز نصرم توتيا
(ديوان)43 ،

غاام ز دل زاد و خااورد خااون دلاام

خااون مااادر غاالاده پساار اساات
(همان)11 ،

از پاا

هاار مباااركي شااومي اساات

از پ ا

هاار محرمااي صاافر اساات
(همان)11 ،

دولاات بااه روزگااار توانااد اثاار نمااود

نصرم به چار ماه تواند شراب شاد
(همان)412 ،

شيوة معادلهپردازي در قرن هفتم در شعر سعدي توقفي بيش از نيم قارن دارد و پا

از او

به جويبار انديشههاي خواجة شيراز ميرسد .با عبور از نافظ (ف 261 .ه ).در نهايت به شاعر
سبك هندي رسيده ،به عنوان مشخصهاي تكامليافته در اين شعر جاي ميگيارد .صاائب (ف.
4634ه ).صانب بهترين نمونههاي اسالوب معادلاه اسات .در دياوان او گااه غزلهاايي يافات
ميشود كه از آغاز تا انجام اسلوب معادله است:
لنگر از صانبدالن شوخي ز خوبان خوشنماست
از هدف استادگي از تير جوالن خوشنماست

تناظر ذهنيت و عينيت (اسلوب معادله) در غزل سعدي 031 /

صحبت از نيكان بود مشاطة بدگوهران
خار تا بر دور گل باشد چو مژگان خوشنماست
تيغ جانبخش تو شد آب از نجاب كشتگان
از كريمان معلرت در وقت انسان خوشنماست
ريزش پنهان به سايل عمر جاويادان دهاد

پردة ظلمت به روي آب نياوان خاوشنماسات

از بزرگان ترک اسباب تكلف عيب نيسات

در بساااط آساامان اباار پريشااان خااوشنماساات

مدّ انسان را دوچندان ميكند روي گشااد

خندة برق از سحاب گوهرافشان خوشنماست

رشتة لعل است در كوه بدخشان خار و خ
شمع ماتم بر سر خاک شهيدان خوشنماست
از بزرگان روي دل صائب به خردان عيب نيست
دل به دست آوردن مور از سليمان خوشنماست
(ديوان)616 1 ،

اسلوب معادله در غزل سعدی
سعدي در غزلسرايي از سويي امكانات و تجربيات متقدمين را در اختيار دارد و از سوي ديگار
نبوغ هنري خود را ضميمة اين امكانات كرده است .يكي از اين امكانات معتبار در غزلسارايي،
اسلوب معادله است .سعدي با رويكردي استادانه به اين شيوة بالغي ،عالوه بر سادگي و رواني
تمثيل ،فشردگي و ايجاز را هم افزوده و اسلوب معادلهاي نظير آنچه در شعر ناافظ و شااعران
سبك هندي وجود دارد ،پرورده است ،با اين تفاوت كه زبان ساعدي سااده و بايتكلاف و در
عين نال هنري و بالغي است.

6

تمثيل در مفهوم آنچه در مدارس و نوزههاي علمي قديم آموزش داده ميشد ،از ابزارهاي
منطقيان است و سعدي هم شاعري است كه مطالعة منطق ،كالم ،فقاه و سااير علاوم ديناي و
اسالمي جزء مقدمات زندگي هنري و نياات ادباي اوسات .او از ساويي تمثيال را در ناوزة
كاركرديِ منطق ،براي استدالل و استنتاج تجربه كرده و از ساوي ديگار ا باا توجاه باه تجرباة
شعري قبل از خودا آن را در نوزة غزل وارد كرده است .غزل جاي منطقپردازي نيست؛ چون
جهان غزل جهاني غيرمتعارف و خيالي است؛ ولي سعدي در غازل باا باه كاار باردن اسالوب
معادله در يك مصرع ،عالِمي منطقي و استداللگراست و در مصرع ديگار عاشاقي شاوريده .او
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بين دو مصرع تعادلي برقرار ميكند كه راه را براي هر گوناه مخالفات ،نتاي از ساوي نااكم
علياالطالق عالم عشق ،يعني معشوق ميبندد.
چشم عاشق نتوان بست كه معشاوق نبيناد

پاي بلبل نتوان بست كه بر گل نسرايد

46

()161

شرط اصلي ايجاد اسلوب معادله نداشتن رابطة نحوي بين دو مصراع است و از سوي ديگر
تبيين مسئلة معقول با آوردن مصرع محسوس ،هدف اصلي و كاربردي اسلوب معادله است .با
اين دو پيشفرض ،به نقد اسلوب معادله در غزل سعدي ميپردازيم:
 .4گاه پيشمصرع و مصرع برجسته ،هر دو از عالم محسوسات هستند ياا يكاي از طارفين كاه
قرار است نقش مصرع معقول را بازي كند ،چنان آشنا و ملماوس اسات كاه بيشاتر تجرباهاي
همگاني است تا مسئلة پيچيدة معقول و نيازمند به شرح:
فرياد مي دارد رقياب از دسات مشاتاقان او

آواز مطرب در سرا زنمت بود بوّاب را
()111

انتمال نيش كردن واجب است از بهار ناوش

نمل كوه بيستون بر ياد شيرين باار نيسات
()141

ز دوستان كه تو را هست جاي سعدي نيسات

گااادا مياااان خريااادار در نمااايگنجاااد
()181

تاااا رناااج تحمااال نكناااي گااانج نبيناااي

تااا شااب ناارود صاابح پدياادار نباشااد
()113

با همه خلق نمودم خم ابارو كاه تاو داري

ماه نو هر كه ببيند به هماه كا

بنماياد

()164

چشم عاشق نتوان بست كه معشاوق نبيناد

پاي بلبل نتوان بست كه بر گال نسارايد
()161

 .1يكي از كاركردهاي اسلوب معادله برانگيختن تحسين و اعجاب خواننده است .سعدي پا
از اقامة نكمي كلي با تيزهوشي خاص خود ،نمونة معادل و مشابهي از زندگي و جهان بيارون
براي آن نكم خلق ميكند ،به طوري كه دنياي درون و بيرون را به هام مايپيونادد و دو امار
متباين را در كنار هم ميگنجاند .اموري كه بهظاهر هيچ ربطي به هم ندارند؛ ولي خيال شاعرانة
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سعدي آنها را كامالً معادل جلوه ميدهد« .اين تمثيلها بار اسااس مثلهاا و تجاارب ياا مساائل
فرهنگي استوار است كه چه بسا در طول روزگااري دراز از زنادگي و تفكارات قاومي شاكل
گرفته و به عنوان مباني انديشگي و نگرشي يا اصول آزمودة زندگي در نهاد آنان ماتمكن شاده
است( ».همان)862 ،

ديگري را در كمند آور كه ما خود بندهايام

ريسمان در پاي ناجت نيست دستآموز را
()116

دنيا و دين و صبر و عقل از من برفت اندر غمش
جايي كه سلطان خيمه زد غوغا نماند عام را
()111

سااعدي از ساارزنش خلااق نترسااد هيهااات

غرقااه در نياال چااه انديشااه كنااد باااران را
()118

هاار كااه باااز آيااد ز در پناادارم اوساات

تشاااانة مسااااكين آب پناااادارد سااااراب
()113

مالمت از دل سعدي فارو نشاويد عشاق

سياهي از نبشي چون رود كه خود رنگ اسات
()132

سخن خويش باه بيگاناه نمايياارم گفات

گله از دوست به دشمن نه طرياق ادب اسات
()121

آدمي نيست كاه عاشاق نشاود وقات بهاار

هر گياهي كه به ناوروز نجنباد نطاب اسات
()121

 .8گاه دو مصرع چنان محسوساند كه به زنمت ميتوان دريافت كه كدام مصرع ،شرح مصرع
ديگر است .به تعبير ديگر اين دسته از معادلههاي سعدي از قاعدة متعارف «اسلوب معادله» كاه
اقامة مدعا و ارائة مَثَل است ،كمتر پيروي ميكنند:
تاااا شاااب نااارود صااابح پديااادار نباشاااد
تاااا رناااج تحمااال نكناااي گااانج نبيناااي
()113

باد آسايش گيتي نزند بار دل رياش

صبح صادق ندمد تا شب يلدا نرود
()168

چشم عاشق نتوان دوخت كه معشوق نبيند

پاي بلبال نتاوان بسات كاه بار گال نسارايد
()161
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مشااارب شااايرين نباااود بااايزنااااام

دعاااااوت مااااانعم نباااااود بااااايفقيااااار
()143

خوش است درد كاه باشاد امياد درماانش

دراز نيسااات بياباااان كاااه هسا ات پاياااانش
()184

ديوانگاااان نترساااند از صاااولت قيامااات

بشااكيبد اسااب چااوبين از ساايف و تازيانااه
()213

عيش در عالم نبودي گر نباودي روي زيباا

گرنه گل بودي نخواندي بلبلي بر شاخساري
()213

صاااانبنظااار نباشاااد در بناااد نيكنااامي

خاصااان خباار ندارنااد از گفتگااوي عااامي
()268

براي روشنتر شدن بحث فوق ،دو بيت از معادلههاي متعارف سعدي را در زير ميبينيم كه
اگر مصرع محسوس را از بيت نلف كنيم ،نكمي كلي باقي ميماند:
ز آسمان بگالرم ار بار منات افتاد نظاري

ذره تاااا مهااار نبيناااد باااه ثرياااا نرساااد
()114

به مالمت نبرناد از دل ماا صاورت عشاق

نقش بر سنگ نبشاته اسات باه طوفاان نارود
()161

در بيت اول ،مصرع اول را مشبه و مصرع دوّم را مشبّهٌبه قرار داده است .عناصر متقارن در
دو سوي تشبيه عبارتاند از :سعدي = ذره از آسمان گلشتن= به ثريا رسيدن معشوق (نظر
معشوق) = مهر (پرتو مهر) وجهشبه باال رفتن و اوج گرفتن است .در بيت دوم نيز مصرع
معقول (مصرع اول) مشبه و مصرع محسوس (مصرع دوم) مشبهٌبه است .عناصر متقارن اين
معادله عبارتاند از :مالمت = طوفان صورت عشق = نقش نبشتهشده بر سنگ دلِ ما =سنگ
وجهشبه در اين معادله ثبات ،دوام و اصرار بر ماندگاري است.
 .1ساختار بيت در غزل سعدي متقارن و هندسي است .سعدي نرف خود را اغلب در مصرع
اول به پايان ميبرد و درمصرع دوم مفهومي متقارن ،مشابه يا متباين را عرضه ميكند ،به طوري
كه ميتوان گفت استقالل مصرع در غزل سعدي از خصايص سبكي اوست« .انسجام زبان
هنري و پرهيز از تشبيههاي بغرنج باعث شده است كه سعدي نداكثر معنا را با استفاده از
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نداقل واژگان و عبارت بيان كند .واند هنري معنادار در غزل سعدي در بيشتر موارد مصرع
است نه تمام بيت؛ بدين گونه دو جزء يك بيت غزل نزد او نسبتاً آزادند و بيت غزل سعدي در
مقايسه با شاعران سلف وي به بيشترين بار معنايي و هنري رسيده است( ».عباديان:4831 ،

 )418-411تسرّي اين موضوع به معادلهپردازي از هنرمندي و هوشمندي سعدي است .اصوالً
بهترين عرصة مصرعپردازي آنجاست كه شاعر قصد دارد نظر خود را در يك مصرع و اقامة
دليل تمثيلي براي آن را در مصرع ديگر ارائه كند .به معادلههاي زير توجه كنيد و از ديد
استقالل مصرع بدانها بنگريد:
باااد آسااايش گيتااي نزنااد باار دل ريااش

صاابح صااادق ندمااد تااا شااب يلاادا ناارود
()168

تاااا رناااج تحمااال نكناااي گااانج نبيناااي

تاااا شاااب نااارود صااابح پديااادار نباشاااد
()118

مقدار يار همنف

چون من نداند هيچكا

ماهي كه بر خشك اوفتد قيمات بداناد آب را
()111

مصرع ،تكيهگاه بالغي سعدي براي اثبات مدّعاي خويش است و از اين رهگلر است كه
مَثَل توليد ميشود .وقتي يك مصرع به تنهايي ميتواند جهاني از معنا را در خود بگنجاند ،به
يقين ظرفيت اين را هم خواهد داشت كه به ضربالمثل تبديل شود:
ماه نو هر كه ببيند ،به همه ك

بنمايد

()164

غايت جهل بود مشت زدن سندان را

()142

پاي بلبل نتوان بست كه بر گل نسرايد

()161

چو آفتاب برآيد ستاره ننمايد

()168

اشتر مست از نشاط ،گرم رود زير بار

()141

 .1گفتيم كه مصرع محسوس به كمك مصرع معقول ميآيد تا فهم آن را براي خواننده آسانتار
كند .در نقيقت خواننده با رابطههاي ذهني خود به كشف ماليمات محسوس ميپردازد و پا
از درک كامل آن به كليشه كردن آن درک بر روي مصرع معقول مبادرت ميكند ،از همين روي
است كه مصرع محسوس نكم مشبهبه را دارد و همان طور كه ميدانيم اخل وجه شبه از طريق
درک و شناخت مشبهبه ميسر است.
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اعرف و اجلي بودن مشبهٌبه امري نسبي است .آنان كه در كوهستان زندگي ميكنند ،مفاهيم
نوزة جغرافيايي خود را وارد زبان جمعي خويش ميكنند و آنان كه در كوير هستند ،از مفاهيم
مرتبط با زندگي كويري بهره ميبرند .درک ضربالمثلها ،كنايهها ،استعارهها و تشابيهات اهاالي
كوهستان براي اهالي كوير تقريباً ميسّر نيست .در معادلههاي سعدي مصرعهاي محسوس اغلب
اموري مربوط به زندگي اجتماعي يا فردي انسانِ قرن هفتم است؛ براي مثال:
اشتر مست از نشاط گرم رود زير بار

()141

دير برآيد به جهد هر كه فروشد به قير

()146

تا بر آتش ننهي بوي نيايد ز عبير

()116

در دولت خاقان نتوان كرد خالفت

()111

خوشتر بود عروس نكوروي بيجهاز

()111

آبگينه نتواند كه بپوشد رازش

()116

ملخ آنقدر ندارد كه بگيرد بازش

()116

گريختن نتوانند بندگان بداغ

()116

 .1سعدي گاه معادلهپردازي را در دو بيت صورت ميدهد .در غزل او به دستههايي از ابيات بر
ميخوريم كه عالوه بر استقالل معنا با ظرافتي هوشمندانه به بيت بعد متصال شادهاناد و ايان
اتصال از طريق معادلهپردازي صورت گرفته است:
صبر از تو كسي نياورد تاب

چشمم ز غمت نميبرد خواب

شك نيست كه بر ممّر سيالب

چندان كه بنا كني خراب است
()121

عاقل نكند شكايت از درد

مادام كه هست اميد درمان

بي مار به سر نميرود گنج

بيخار نميدمد گلستان
()264

نمونههاي معادلهپردازي در دو بيت را در ديوان شاعران قبل از سعدي هم ميتوان يافت:
خواجة بزرگوار بزرگ است نزد ما

وز ما بزرگتر به بر خسرو خطير

فرقان به نزد مردم عامه بود بزرگ

ليكن بزرگتر به مردم بصير
(ديوان منوچهري)81 ،
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چنين نضرتي را بدين اشتهار

نباشد زيان از چو من شاعري

چه نقصان ز يك مرغ در خرمني

چه بيشي ز يك نرف در دفتري
(همان)411 ،

 .2يكي از شرايط معادلهپردازي نداشتن رابطة نحوي و معنايي بين دو مصارع اسات .باا كماي
مسامحه ميتوان در غزل سعدي معادلههايي يافت كه مصرع دوم (مصراع محسوس) اساتفهامي
است و براي اثبات نكم مصرع اول اقامه شده است .اگر چه بهظاهر رابطاهاي باين دو مصارع
نيست ،چون اغلب از طريق استفهام انكاري مطرح شادهاناد ،در نهايات باا پاساخ «مثبات» ياا
«منفي» رابطة معنايي با مصرع اول پيدا ميكنند.
اگاار چااراغ بمياارد صاابا چااه غاام دارد؟

تااو را ز نااال پريشااان مااا چااه غاام دارد

()114

زنگارخاورده چاون بنماياد جماال دوسات؟

سعدي نجاب نيسات تاو آييناه پااک دار

()168

مالمات از دل ساعدي فارو نشاويد عشااق

سياهي از نبشي چون رود كه خود رنگ اسات؟
()132

عيبااي نباشااد از تااو كااه باار مااا جفااا رود

مجناااااون از آساااااتانة ليلاااااي كجاااااا رود؟
()161

او رفت و جان ميپرورد اين جامه برخود ميدرد
سلطان كه خوابش ميبرد از پاسبانش چه غم؟
()111

در نضاارت ساالطان كااه باارد نااام گاادايي؟

من خاود باه چاه ارزم كاه تمنااي تاو ورزم

()281

مگسااي كجااا توانااد كااه بيفكنااد عقااابي

دل ماان نااه ماارد آنساات كااه بااا غمااش برآيااد

()218

باار بسااتر هجراناات شااايد كااه نپرسااندم

كا

ساوختهخارمن را گوياد باه چاه غمگيناي
()363

ساختار اين بيتها متقارن و مطابق با اصول اسلوب معادله است .اگر بپليريم كه مصاراعهاي
دومِ همة ابيات مزبور ،استفهامهايي است كه پاسخ منفي دارند 41و براي تأيياد نظار ساعدي در
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مصرع اول صادر شدهاند ،بايد اعتراف كنيم كه ميتوان ساختار جديادي در معادلاهپاردازي در
شعر فارسي پيدا كرد كه تا به نال مورد نظر نبوده است.
 .3سعدي در بسياري از بيتها باا معادلاهپاردازي قصاد ناديث نفا

دارد .او در مصارع اول
تمثيلي ارائاه

موضوعي شخصي را دربارة انوال نفساني يا روناني خويش طرح ميكند ،سپ
ميدهد .اين بيتها دو دستهاند:

ابياتي كه از ضماير من ،ما يا شناسههاي فعلي اول شخص مفرد در آنها استفاده شده اسات؛
مثل نمونههاي زير:
ديگري را در كمند آور كه ما خود بندهايم
ريسمان در پاي ناجت نيست دستآموز را
()116

هاار كااه بااازآيااد ز در پناادارم اوساات

تشنة مسكين آب پندارد سراب
()113

دور از تو در جهان فراخم مجال نيسات

عالم به چشم تنگدالن چشم سوزن است
()164

سخن خويش به بيگانه نمايياارم گفات

گله از دوست به دشمن نه طريق ادب اسات
()121

گر رود نام من اندر دهنت بااكي نيسات

پادشاااهان بااه غلااط ياااد گاادا نيااز كننااد
()131

ساكن نمايشاود نفساي آب چشام مان

ساايماب طرفااه نبااود اگ ار باايسااكون شااود
()162

اين همه بار انتمال ماي كانم و ماي روم

اشتر مست از نشاط گرم رود زير باار
()141

اين نديث از سردردي است كه من ميگويم

تا بر آتش ننهي بوي نياياد ز عبيار

مرا كه با توام از هر كه هسات بااكي نيسات

نريف خاص نينديشد از مالمت عام

( )116

()116

در پاااي رقياابش چااه كاانم گاار ناانهم ساار

محتاج ملك بوسه دهد دست غالمان
()261

تناظر ذهنيت و عينيت (اسلوب معادله) در غزل سعدي 013 /

چشم از تاو بار نگيارم ور مايكشاد رقيابم

مشتاق گل بسازد باا خاوي باغباناان
()262

تاارک عماال بگفااتم ايماان شاادم ز عزلاات

بيچيز را نباشد انديشاه از نراماي
()268

فداي جان تو گار مان فادا شاوم چاه شاود

بااراي عيااد بااود گوساافند قرباااني
()111

ابياتي كه سعدي آشكارا نام خود را در آنها آورده است:
سااعدي از ساارزنش خلااق نترسااد هيهااات
ج

غرقه در نيل چاه انديشاه كناد بااران را
()118

ز دوستان كه تو را هست جاي سعدي نيست

ج

گااادا مياااان خريااادار در نمااايگنجاااد
()181

پاااااي رفااااتن نمانااااد سااااعدي را

مااارغ عاشاااق بريااادهپااار باشاااد
()118

سعديا باار كاش و ياار فراماوش مكان

مهر وامق به جفاا كاردن عالرا نارود
()168

خون سعدي كم از آن است كه دست آاليي
ملخ آن قدر ندارد كه بگيرد بازش
()116

از مالماات چااه غاام خااورد سااعدي

مااااارده از نيشاااااتر مترساااااانش
()181

دليل روي تو هم روي توست سعدي را

چراغ را نتوان ديد جز باه ناور چاراغ
()116

سعدي چاو پايبناد شادي باار غام ببار

عيّار دستبساته نباشاد مگار نماول
()111

سعديا عشاق نيااميزد و شاهوت باا هام

پيش تسبيح ماليك نارود دياو رجايم
()164
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سااااعدي سااااپر از جفااااا نيناااادازد

گل باا گياه اسات و صااف باا دردي
()211

علر سعدي ننهد هر كاه تاو را نشناساد

نال ديوانه نداند كه نديده است پري
()216

نه نسنت آخري دارد نه سعدي را سخن پايان
بميرد تشنه مستسقي و دريا همچنان باقي
()238

سعدي چو ترک هستي گفتي ز خلق رساتي

از سنگ غم نباشد بعد از شكسته جامي
()268

نتیجه
48

ساختار معادلههاي سعدي نياز به مطالعة فراوان دارد .كشف رابطة باين مشابه و مشابهٌباه در
تمثيلپردازي و اخل وجهشبه از هر كدام از تشبيهها ،ما را باه دنياايي رنگاين از خياال و زباان
سعدي ميبَرَد .مجموع دريافتهاي ما در نوزههاي مختلف بالغاي ،زبااني ،نحاوي ،تااريخي و
هنري است كه سبكشناسي فردي سعدي را برايمان قابل درک ميكند.
سعدي در تناظرسازي بين عالم ذهنيت و عينيت استادانه عمل كرده است .او مصرع
محسوس را نه چندان در مصرع معقول تنيده است كه نتوان آنها را جدا از هم درک كرد و نه
چندان آزاد و رها گلاشته است كه با يكديگر بيگانه باشند .در زمينهاي مناسب از خالقيت
هنري رابطة بين جهان درون با جهان بيرون را سايهوار در تناظر مصراعهاي ذهني با عيني به
نمايش گلاشته است .سخن او در كمال ايجاز و فشردگي از بسط معنوي كافي برخوردار
است .او «شاعري است كه كمتر ما را در دستاندازهاي زمين و آسمان مياندازد يا در
دستاندازهايي كه وجدان ما را به تب و تاب افكند( ».اسالميندوشن )464 :4834 ،از همين
روي است كه اگر از عالم معنا ،جهان عاشقي و دنياي خيال خود ،بافتهاي براي عرضه در بازار
هنر دارد ،آن را به كسوت زبان اهل روزگار در ميآورد تا دريابند و للت ببرند؛ همان كاري كه
شاعر بزرگي مثل موالنا در غزل خويش به آن كمتر اعتنا ميكند.
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پینوشتها
 .4شايد همين شناوري بين نماسه و عرفان است كه به ايرانيان امكان در آميختن شخصيتهاي تاريخي،
اسطورهاي و ديني را داده است .جم را با ساليمان ،اساكندر را باا ذوالقارنين ،كاورش را باا خضار ياا
ذوالقرنين ،كاوس را با نمرود و غيره درآميختهاند .انوشيروان ساساني را كه بركشيدة نظامي شاهنشااهي
و اقتدارطلب بوده است در كسوت مصلح ،متفكر و ناكم عادل جلوه دادهاند؛ ناكمي كاه افالطاون در
اتوپيا به تصور كشيده است .سعدي باب اول بوستان را با جمالتي از زبان انوشيروان آغاز ميكند:

شاااانيدم كااااه در وقاااات ناااازع روان

به هرمز چنين گفت نوشيروان

كاااه خااااطر نگاااهدار دروياااش بااااش

نه در بند آسايش خويش باش

نياسااااايد اناااادر ديااااار تااااو كاااا

چو آسايش خويش جويي و ب

...الخ

(بوستان)11 ،
اين تخليط كار را به جايي كشانيد كه نديثي منقول از نضرت پيامبر (ص) در آثار بعد از اسالم
وارد شد كه« :وُلدت في زمن الملك العادل» .اين نديث محل تأمل است( .همان)114 ،
 .1به همين دليل است كه كتب تاريخي امروزه با رويكردي جامعهشناسانه نگاشته ميشود.

كااه شاانيدي صاافت روم و چااين

خياااز و بياااا ملاااك سااانايي بباااين

 .8باا

تااا همااه دل بينااي باايناارص و بخاال

تااا همااه جااان بينااي باايكباار و كااين

زر ناااه و كاااان ملكاااي زيااار دسااات

جااو نااه و اسااب فلكااي زياار زياان

پااااي ناااه و چااارخ باااه زيااار قااادم

دساات نااه و ملااك بااه زياار نگااين
(ديوان سنايي)111 ،

 .1براي تفصيل بيشتر بنگريد به :شفيعي كدكني31-16 :4811 ،؛ نميديان.862 : 4838 ،
 .1مثلهاي معروف اگر در اين جايگاه قرار بگيرد ،صنعت ارسالالمثل ميسازد .بنگريد به :فنون بالغات
و صناعات ادبي .166 ،به همين دليل است كه دانشمندان علوم بالغي و منتقدان معاصر اصرار دارند كه
ارسالالمثل را بايد از تمثيل جدا كرد (ر.ک :شميسا.)441 :4826 ،
.1كتابهايي چون صور خيال در شعر فارسي از محمدرضاا شافيعي كادكني ،بياان از سايروس شميساا،
زيباشناسي سخن پارسي از ميرجاللالدين كزازي و غيره.
 .2شاعران سبك هندي به مصراع معقول كه مهم نيست «پيشمصرع» و به مصراع محساوس كاه باياد
هنري باشد «مصرع» ميگفتند كه اگر درخشان بود «مصرع برجسته» خوانده ميشاد ،باه طاوري كاه از
تلكرههاي آن دوران بر مي آيد شاعر معموالً به فكر مصرع برجسته بود و بعد از يافتن آن بود كه باراي
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كامل كردن آن پيشمصرعي ميساخت و به اصطالح آن را به پيشمصرع مايرسااند ( شميساا:4821 ،
.)166
در بيت زير مصراع اول «پيشمصرع» و مصراع دوم «مصرع برجسته» است .هيئت مركب ناصل از
مصرع اول در نكم مشبه و كل مصرع دوم در نكم مشبهبه ميباشد:

شود ز گوشاهنشايني فازون رعونات نفا

سگ نشسته ز اساتاده سارفرازتر اسات
(ديوان صائب)316 1،

 .3البته گروهي معتقدند ارتباط نحوي دو مصرع نميتواند شرط اصلي ساختار اسالوب معادلاه فارض
شود .نمونههايي هم هست كه رابطة ظريفي بين دو مصرع يافت ميشود ،ولي سااختار معادلاه باه هام
نميخورد؛ براي مثال به ابيات زير از صائب توجه كنيد:

بااار غاام از دلاام مااي گلرنااگ باار نداشاات

اين سيل هرگز از ره من سنگ برنداشت
(همان)163 1،

قاماات خاام باارد آرام و قاارار از جااان ماان

خواب شيرين تلخ از اين ديوار مايل شد مرا
(همان)488 4 ،

براي تفصيل اين موضوع بنگريد به :مقالة «سبك هندي اصطالني رايج ،ولي نادرست» از محمد
قهرمان در> < Paarsi.com
 .6در مورد زبان سعدي و شيوة بيان او مبانث مبسوطي در نيم قرن اخير ،به ويژه با رونق يافتن
زبانشناسي در ايران صورت گرفته است .براي آگاهي بيشتراز مقولة زبان سعدي بنگريد به :نميديان،
881: 4838؛ تحقيق دربارة سعدي ،پروفسور هانري ماسه؛ سعدي ،دكتر ضياء موند؛ تكوين غزل و
نقش سعدي ،دكتر محمود عباديان.
 .46همة ارجاعات به غزل سعدي در اين جُستار از «كليات سعدي» به كوشش محمد علي فروغي
است .شمارههاي زير ابيات شمارة صفحه از منبع ملكور است.
 .44از همين روي است كه بالغيون ،گفتهاند مشبّهبه بايد اعرف و اجلي از مشبّهٌبه باشد (شميسا:4826 ،
.)16
 .41به ترتيب پاسخ سؤاالت سعدي در مصراعهاي دوم عبارتاند از« :هيچ»« ،هايچگوناه»« ،نمايرود»،
«هيچجا»« ،هيچ»« ،هيچك »« ،هيچوقت»« ،هرگز» .اين نكتة جالبي است كه سعدي براي اثباات مصارع
اول از استفهام مفيد انكار استفاده كرده است.
 .48نمونههاي فراواني در غزل سعدي وجود دارد كه رابطة بين دو مصرع از نيث تقارن شبيه اسالوب
معادله است؛ ولي از نيث اخل وجهشبه يا تناسب بين مشبّه و مشبّهٌبه معكوس است .نگارنده ناام ايان

تناظر ذهنيت و عينيت (اسلوب معادله) در غزل سعدي 010 /
ساختار را «اسلوب مقابلاه» نهااده اسات .ايان موضاوع ،پژوهشاي جداگاناه مايطلباد .در ايان گوناه
معادلهپردازيها اغلب بين دو مصرع به جاي «همانطور كه» ميتوان «در ناليكه» قرار داد .به نمونههاي
زير دقت كنيد:

از ماي اة بيچااارگي قطمياار مااردم ماايشااود

ماخولياي مهتري سگ مي كناد بلعاام را
()111

ور قيااد ماايگشااايي ونشااي نماايگرياازد

در بند خوبرويان خوشتر كه رستگاري
()212

بلاااابالن نيااااك زهااااره ماااايدارنااااد
ماااان نمااااييااااارم از جفاااااي رقيااااب

باااا گااال از دسااات باغباااان گفاااتش
درد بااااا يااااار مهربااااان گفااااتش
()246
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دکترمهدی خادمی کوالیی



.
مقدمه
گر چراغ شعر روشن درشب تارم نبود

رأي رفتن ،روي گفتن ،چشمِ بيدارم نبود
(هزاره)861 ،

شفيعيكدكني در نوزدهم مهرماه  4843در روستاي كدكن نيشابور-كه اماروزه از تواباع تربات
نيدريّه اسات -به دنيا آمد .پدرِ ايشان ،ميرزا محمّد فرزند عبدالحميد ،اهل فضل و دانش باود
و از همدرسانِ بزرگاني چون فروزانفر و بهار در محضر اديب نيشاابوري اول (عبادالجواد بان
عباس) به شمار ميرفت .وي مقدّمات علوم ديناي از قبيال جاامعالمقادّمات و كفاياة آخوناد
خراساني را قبل از ورودِ فرزندش به نوزههاي علميّة خراسان به او آماوخت.
مادرش فاطمه ،دختر شيخ عبدالرزاق توسلي است .توسلي مردي است اهال ذوق و شاوق
هنري كه شااافيعي بيشتر اوقات روزگااركودكي و نوجاواني خاود را باا او گلراناده اسات و
پيوسته از او به نيكي و بزرگي ياد ميكند .مادرش از هوش و نافظهاي سرشار برخوردار باوده
و طبع شاعر نيز داشتاه است .اگرچه او به سبب معالوريّتها و محادوديّتهايي كاه باراي زناان

 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيامنور ساري
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وجود داشته ،فقط ازنعمات ساواد خوانادن بهارهور باوده اسات و شاعرهايش را تنهاا فرزنادِ
خردسالش با همان خطوط كودكانه مينگاشت و چون يادگاري گرانبها نزد خود نگه ميداشت.
تربيت شفيعي ،تربيتي ديني است .با آنكه درآن روزگاران مدرسههاي رسميِ ميز و نيمكتاي
با هياهو و طمطراق بسيار به راه افتاده بود و زرق و برق اغواگرآن با هالة مابهم تجادّد ،دلهاا و
ديدهها را پر كرده بود ،والدين شفيعي با وجود برخي لجاجتهاي فرزند ،او را به سوي مادارس
علوم ديني هدايت كردند و كودک خوشقريحه ضامن پشات سرگلاشاتن سارفرازانة مرانال
مختلف تحصيلي ،تا سرندّ اجتهاد ،به امور ذوقي نياز ارج ماينهااد و از مطالعاه و باه خااطر
سپردن اشعارِ شعرايِ بزرگي چون فردوسي ،سعدي ،موالنا ،نافظ و ديگران غافل نبود.
پ

ازندود پانزده سال تحصيل در مراكز ديني و خرساندي از ايان شايوة پربارآموزشاي،

براي راهيابي به دانشگاه باا امتحانااتِ متفرّقاه ،دياپلم ادباي گرفات و باا رتباة ممتااز از سادّ
كنكورگلشت و همزمان در نوزه و دانشگاه به بهرهگيري از محضر استااادان ناامآوري چاون
آيتاللّه ميالني و دكترغالمحسين يوسفي پرداخت .با اتمام دورة ليسان

در دانشاكدة ادبيّاات

مشهد براي ادامة تحصيالت دانشگاهي به تهااران آمد ( )4811و در ساال  4813از پاياانناماة
دكتري خود با عنوان «صُوَر خيال در شعر فارسي» زيار نظار اساتاد فروزانفار دفااع كارد و در
دانشكدة ادبيّات دانشگاه تهران در مقام استاد ادبيّات به امر تادري

و تحقياق مشاغول شاد و

همچنان نيز در اين كسوت ارجمند باقي است.
از دكتر شفيعي آثار ادبيِ محقّقانة بسياري چاپ شده اسات كاه پارداختن باه آنهاا نيازمناد
فرصت ديگري است و ما با توجه به موضوعِ بحث ،قصد داريام باه انادازة بضااعتِ خاود باه
معرفي و تحليل اجمالي هر يك از اين مجموعهها با دفاترِشعرِ موجود در آنها بپردازيم.
 .3مجموعة «آیینهای برای صداها»
اين مجموعه از هفت دفتر و  143قطعه شعرتشكيل شده است كه در زير به تفصايل معرفاي و
بررسي ميشود:
« .4زمزمهها» :اگرچه شفيعي در سيزده ،چهارده سالگي ( )4881شااهد جوشاشِ چشامهآسااي
طبعِ شاعريِ خود شد وندود پنج ساال بعاد ،اشاعارش را كاه در قالاب كالسايك باود ،در
روزنامههاي محلّي خراسان به چاپ رسانيد ،اولين دفتر شعر او به نام «زمزمهها» باا  11شاعر

سيري در سلوک شعري م .سرشك 016 /

در سال4811چاپ شد كه همة اشعار آن در قالب كالسيك بوده است و از نظر سبك و سياق
به سبب «آمد و شد شاعر در محافل ادبي ِآن روزِ مشهد و دوستي با محمّد قهرماان و مطالعاة
دواوين شعراي سبك هندي خاصّه بيدل ،صائب ،نازين و كلايم» (بشردوسات )11:4826 ،باه
شدّت تحت تأثير اسلوب هندي قرار داشت ،به طوري كه بعدها شاعرِ نقّاد ،خود به اين نكتاه
اعتراف ميكند و ناخرسندياش را از اين موضوع اينگونه ابراز ميدارد« :در آخارين مرانال
صفحهآرايي اين مجموعاههاا بااز باه نظارم رسايد كاه بعضاي از شاعرها ،از جملاه تمااميِ
دفتر«زمزمهها» را -كه رونية عاريتي و بيمارگونة سبك هنديِ ناكم بر بعضي ازغزلهاي آن را
ديگر نميپسندم -بردارم( ».شفيعي )46 :4821 ،برخورد اينگونة او با سرودههايِ آغازين خود،
يادآور مقابلة شاملو با «آهنگهاي فراموش شده» در«قطعنامه» است؛ اگرچه شدّت و ندّت اين
امر بسيار كمتر از آن است«.زمزمهها» كه شفيعي وجه تسمية آن را «زمزمه كردن گااه و بيگااهِ
محتواي آن در طول سالهاي  4886تا  »4818ميداند ،از نظر ارزش شاعري و اعتباار هناري،
ارج و منزلتي براي شاعر در ميان غزلسرايان نامآور آن روزگار دست و پا ننمود و اين نكتهاي
بود كه م .سرشك ،هوشمندانه و با فروتنيِ آگاهانه در مقدمة چاپ اول اين دفتر اعاالم كارده
بود...« :بار ديگر اعتراف ميكنم كه شعرهاي اين دفتر ميان آثار شهرياران و اميرانِ غزلِ معاصر
هيچ ارجي ندارد نتي به گردِ سايهشان نميرسد و مرا در ايان ميادان هايچ دعاويِ قهرمااني
نيست ».خالصاه اينكه اشعارِ «زمزمهها» تغزّلي و غنايي است و شفيعي به درستي دريافت كاه
اين موضوع و قالبِ آن هرگز نميتواند پايابِ پايندهاي براي درنگ و ماندگاريِ شااعر باشاد؛
از اين رو آهنگِ هجرت از اين منزل ميكند.
« .1شبخواني» :اين دفتر نيز با  18شاعر در ساال  4811چااپ و منتشار شاد .ناام ايان كتااب
(شبخواني به معناي مناجاتهايي است كه در شبهاي ماه رمضان بر بلنداي منارهها براي بيداري
مردم خوانده ميشود) ،خود نكايتگر رويكرد شاعر به سوي «منِ» گستردهتار و اجتمااعيتار
است و آمدن سرودهايي چون سيمرغ (آيينه ،)448 ،هفتخواني ديگر ( ،)441آيينة جم (،)418

كوهبيد ( )416وغيره در آن ،نشاندهندة جدا شدن شاعر از ناااال و هوايِ غنايي و عاشاقانة
دفتر پيشين و نركت به سمت و سوي رونيّات نماسي و جامعهگرايانه است .باا ايان هماه
شاعر همچنان از خود ناراضي است و در مقدمة چاپ دوم آن اظهار ميكناد« :در ايان دفتار،
شعري كه از كمالي برخاوردار باشاد ،نمايتاوان يافات ...ياادآوري كانم اگار ذوق و ساليقة
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امروزيام مالک ...قرار گيرد ،اين شعرها جز به اعتبار درگيري با نارواييها و جز به اعتبار آنكه
نسبت به زندگي از نوعي صداقت برخوردار است ،به كلّاي منحارف اسات( ».برهااني:4823 ،

84ا )81در «شبخواني» شاعر همچنان مقلّد است .اگرچه دورخيز الزم را براي پرشي رهانناده
در پندار خود كرده است ،ردّپاي پررنگِ تولّلي و بيشتر از او اخوان را ميتاوان در بساياري از
زمينههاي شعرياش ،هم از نظر ساخت و بافتِ ظاهري و هم از جهات شااكلة كلّايِ فكاري
مشاهده كرد .به عنوان مثال «هفتخواني ديگر» بسياري از ويژگيهاي زبااني ،بيااني ،فكاري و
انديشهاي اخوان را با همان طنينِ پرطمطراقِ زبان خراساني درخود بازتابانده است يا رگههاي
محسوسي از يأس و نااميديِ اخاواني باا هماان اساتفهامهاي مكارّر ،نيشادار و متعرّضاانه در
سراسر اين دفتر مشاهده ميشود .پايان يافتن اين دفتر با شعر«پرساش» شاايد دليلاي بار ايان
مدّعا باشد .شاعر بعدها در نقدي منصفانه ،پرنرفي (اطنااب) ،تأثيرپاليريِ تناد از اوضااع و
انوال زمانه ،تقليد شيفتهوار از همشهريِ پيشكسوتِ خود ،اخوان ،ابراز ِدلادادگيِ نامعتادل و
اخوانوار به ايران قبل از اسالم و يأسانديشيِ متأثّر از شكست روشنفكرانِ نسلِ قبل از خاود
را نقايصِ كارخويش برميشمارد و با عزمي جزم درصدد پااليش ايان ناخالصايها از جويباار
ِجاريِ شعرخود برميآيد.
« .8از زبان برگ» :با  81شعر نيمايي در سال  4812انتشار يافت و نشان داد كاه م .سرشاك ،از
نوپردازيهاي جسته و گريختة «شبخواني» ،سكويِ پرتابِ مناسب و استواري باراي پروازهااي
بلندِ شاعرانه در دفترهاي شعر آتيِ خود آماده كرده بود .او كاه در دفترهااي قبلاي باه سابب
رهنورديهايِ آغازين و تجربهافزا ،سياهمشقهايي را از ديگر شاعراي هامعصارخويش تاوأم باا
سبكهاي گلشتگان سرمشق ميگرفت ،اكنون با درنگي تأمّلآميز به انديشاهاي مساتقل و پااک
دست يافته و سرودههايش رنگ و تشخّص خاصّ خود را پيادا كارده اسات و جاز رساوبي
كماليه و اندکمايه از اخوان ،سپهري و مشيري ،ناسرگي و آالياش ديگاري در آن نمايتاوان
مشاهده نمود .نامِ نهاده شده بر اين دفتر نيز بامسمّاست؛ زيرا شاعر با الهام گارفتن از عناصار
گوناگون طبيعت و استفاده از مفاهيم تمثيلي و نمادينِ آن ،به بيان انديشههاي عمياق انسااني،
اجتماعي و نماسيِ خود پرداخته و از رهگلر ِكاربرد واژگاني چون بااران ،صابح ،گُال ،بااد،
برگ و ...با بسامدِ چشمگيري ،فضاهاي روشن و باصفايي را ترسيم نموده كه با بُانماياههااي
اميدوارانه و بشارتآلودِ كليّتِ اشعارِ اين كتاب سازگاري فراواني دارد.
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در اين مجموعه نيز شاعر همچنان به تعهّد اجتماعي خود وفادار است .شاعر ِ«نشااني» كاه
اينگونه شروع ميشود :من ازخراسان و تو از تبريز و او از سانلِ بوشهر با شاعرهامان شامعهايي

خُرد برطاق اين شبهاي ونشت برميافروزيم ...و شعرِ «از پيشِ ايان دياوار» كاه از سارودههااي
پاياني اين دفتراست ،اين موضوع را به درستي در خود مانعك

مايكناد .توجاه باه فرهناگ

اسالمي و شخصيتهاي ديني همچون نوح ،خضر ،مسيح ،و داوود نيز از بارقههاي مباركي اسات
كه شايد در ميان نوپردازان ،اولين بار در آسمان انديشة اين شاعر و به نحاوِ باارزتر در افقهااي
اين كتاب پرتوافشان شده است.
« .1در كوچهباغهاي نشابور» :اين دفتر با  11عنوان شعر در سال 4816همراه باا بايش از پنجااه
مجموعة شعرِ ساير نوپردازان چاپ و منتشر شد و تنها كتابي بود كه مثل «كاغال زر» بار سار
دست برده شد و با فاصلههاي كم تا سال  4812چنادين باار تجدياد چااپ و نايااب شاد و
برخالف ساير دفترهاي شعريِ م .سرشاك در محافال ادباي ،بسايارجدّي گرفتاه و نقادهاي
معتبري برآن نگاشته شد .بهاءالدين خرمشاهي در بخشهايي از نقدِ ايان مجموعاه ،باا عناوان
«خشم و خروش نجيبانه و اهورايي» مينويساد...« :شاعر شافيعي نااكي از درد اسات؛ ولاي
پيچش و پرداخت هنري نيافته است .او در سراسر اين دفتار ،مثال «بايزياد در قفا

تيماور»

گرفتار است كه نميداند بايد بغرّد يا بنالد؟ شافيعي دردآشناسات و در زماناهاي كاه شااعرانِ
همنسل او با رودكي مسابقة دو ميدهند يا «نواي خسارواني» سااز مايكنناد ،غنيمات اسات.
دردهايش هم روشنفكرانه و تجملي نيست ،بلكه از عشقي است باه فريااد رسايده( ».شام
لنگرودي)461 :4822 ،

رضا انزابينژاد نيز در مقالهاي با نام «نقطة عطفي مبارک در شعر معاصر ايران» با نوصله و
دقتي درخور به بررسي و نقد مفصل و مثبتگرايانة «دركوچاهباغهااي نشاابور» و سااير دفااترِ
شعري ِمجموعة «آيينه» پرداخته است .او در قسمتي از نوشتههايش ميآورد« :در شعر سرشاك،
مردانِ مردي چون نلّاج و سهروردي بر سر دار ،عينالقضات در مياان انباوه شابگردان ،شايخ
مهنه در مشغلة مأموران ِمحمودي و عطّار و مولوي در نلقاة ساماع ،پاايكوب و دساتافشاان
نضور دارند .سرشك اين همه را به بزم شعرش خوانده تا تصويري از شكوه بنمايد .سرشاك
در زيّ انسانهاي مبارز و نقطلب كه بحق ،آرايندگان تاريخ ملّت هستند ،نلّاج و سهرورديها
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را ميبيند و با آنها خطابي اينچنين دارد :اي مرغهاي توفاان! پروازتاان بلناد  ...زان ساوي خاواب
مرداب آوازتان بلند( . ...نقل از سفرنامة باران)61-64 :4823 ،

شروعِ شورشي و فريادگرايانة «در كوچهباغهاي نشابور» با شعرِ ديباچه (بخوان به ناام گال
سرخ ،)...پرداختن به نمادهايي چون ققنوسِ شرارهانگيز «آن مرغ فرياد و آتش» ،ارائة پرداختاي
زنده از عصيان شكوهمند و خونين نلّاج (نماد آزادانديشي ،شاهامت و پاكباازي) باه فراخاور
زمان« ،سوگنامه»اي كاه در رثااي قهرماناان ساياهكل ساروده شاده« ،كبريتهااي صااعقه »...باا
مصراعهايي چون :كبريتهاي صاعقه پي در پي شب را كمرنگ ميكند  ...كبريتهاي صاعقه شاب را

نابود ميكند و  ...نكايتگر روشنبيني و دغدغههاي شاديد شااعر باه ناوادک و مسائوليتهاي
انساني اوست .دربارة ساير جنبههاي قابل طرح در ايان دفتار باياد تصاديق كارد كاه «تماامي
مشخّصههاي سبكي شاعر خراسان را ميتوان در «در كوچهباغهاي نشاابور» مشااهده كارد .تاو
گويي شاعر در اينجا از تمامي توانِ خويش براي صعود به قلّة شاعري بهره گرفته است« .زباانِ
كوچهباغها» ،زباني شفاف و بيابهام است .مواريث فرهنگاي و سانن تااريخي و تامِ رهاايي و
رستگاري ،طبيعتگرايي ،نمادگرايي ،اسطورهگرايي ،التزام به وزن و موسيقيِ دلنشان ،دردمنادي،
منطق مكالمه ،روايتگري و توصيف ،در جاي جاي كتاب مشاهده ميشود( ».همان)422 ،

« .1مثل درخت در شب باران» :اين دفتر مشتمل بر  81شعر با چهار بخش مخاطبات (چهاارده
شعر) و چند رباعي (شش شعر) است و در دي ماه  4811منتشر شد .ساابقة درخشاان و قابال
قبول شاعر با توجّه به دفتر پيشين ،ذهنيّتِ مثبتِ اجتماع و انتظارِ نركت رو به رشدي كه براي
شاعر از سوي ادبدوستان متصوّر بود ،اين كتاب را با اقبال و استقبال خاوبي مواجاه سااخت.
اين دفتر «هم از لحاظ شكل و هم از جهت محتوا داراي تنوّع و تفنّن است .شافيعي از ساويي
آزمونهاي تازهاي از شعرِ ناب [را] در بخش مخاطبات ارائه ميدهد و از سوي ديگر نوعي شعر
متفكّرانه را به صورت قطعههاي كوتااه در چناد تأمّال مايآزماياد( ».بشردوسات)426 :4826 ،

هرچند شايد تأمّالتي از اين دست سابب مايشاود تاا منتقادان بگويناد« :شاعر شافيعي باويِ
فرهيختگي و رنگ اديبانه دارد و بيشتر برخاسته از نافظة خودآگاه و كوشش شااعر اسات ناه
ناخودآگاه و كوشش طبيعي درون او».
در اين دفتر نيز شاعر همچنان دل در گرو طبيعات دارد و بهارهگياري از نمادهااي طبيعاي
درآن همچنان بيشترين بسامد را داراست؛ زيرا او طبيعت و اجزاي آن را نماودِ پااكي ،اصاالت،
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پويندگي و سرزندگي ميداند .از  81شعر اين دفتر ده شاعر آن در خاارج از كشاور (ناه شاعر
پرينستون و يك شعر آكسفورد) سروده شده است و تاريخ ميالدي دارند .برخي (انزابينژاد) باا
توجه به اين امر معتقدند كه «دليل پويا نبودن تصاوير اين دفتر آن اسات كاه شااعر از جامعاه
بريده ،للا از بيرون به جامعه نگاه ميكند .غالب شعرهايي كه پايشان نام آكسفورد ،پرينساتون و
لندن آمده و تاريخ ميالدي رقم خورده ،متأسفانه رنگ و هواي ديگري دارند و ماية ايانساويي
كمتر دارند( ».سفرنامة باران)166 :4823 ،

« .1از بودن و سرودن» :با  11شعر در دي ماه 4811منتشر شد؛ اگر چه سرودههاي آن (جز ساه
شعر بدون تاريخ كه معلوم نيست در چه سالي سروده شده) مربوط به سالهاي  4816تاا 4811
است« .نام دفتر و نسبتي كه شاعر باين باودن و سارودن برقارار مايكناد تاا نادودي فلسافة
«هايدگر» را فرا ياد ميآورد ...هايدگر نيز معتقد بود :بودن يا هستي ،در شعر و هنر ،انكشااف و
گشودگي پيدا ميكند .از ديدگاه او هستي پ

از نب

در ظلمات ،خاصّه ظلمتِ ايده  ،نياز به

انكشاف و گشودگي دارد .يكي از راههااي ايان انكشااف ،شاعر و هنار اسات( ».بشردوسات،
)141-141:4826

قالب شعرهاي اين دفتر ،نيمايي است ،جز دو سرودة «غزلي در ماية شور و شكستن» و «آن
عاشقان شرزه» كه با وجود داشتنِ مضاميني نو ،در قالبي كهان گفتاه شادهاناد .سارودههااي م.
سرشك در اين دفتر بسيار بيپروا و خشماهنگ است و با توجه باه آن فضااي خطرخياز باياد
گفت كه بوي خون و آتش از آن بر ميخيزد و بهترين دليل اين مدّعا ديباچاة آن اسات كاه در
آن خطاب به شاعر شهيد اسپانيايي ،فدريكو گارسيا لوركا ،ميگويد:
خُنياگرغَرناطه را باري بگوييد با من همآوازي كند از آن دياران كاينجا دلم در اين شبان شوكراني
بر خويش ميلرزد چو برگ از باد و باران.

شاعر در اين دفتر بيشتر از گلشته بر رسالتهاي اجتماعي خود پاي ميفشرد و از تنهاا ابازارِ
دستِ خويش كه همان آواز و ترنّم و ترانه است ،براي درهم شكستن نصار ونشاتناک شاب
سود ميجويد و تالش ميكند تا ترجمانِ صبح و آفتاب باشد .اگرچه بسياري از اوقاات كالفاه
ميشود و از اين فضاي پليسي و زندگيخوار نَفَسش مايگيارد و شاهادتِ «عاشاقان ِشارزه» و
«شقايقهايِ رايتِ خون به دوش» ،قلب او را به تپشي دردناک واميدارد ،باه ايان بااور رسايده
است كه داسِ خموشي و خفقان را يارايِ درو كردن آوازهاي او نيست .از ايان رو باا فرياادي

 019رخسار انديشه

عاصي و رسا بر «جشنِ هزارة خواب جشنِ بزرگ مرداب» (جشنهاي دو هزار و پانصد ساله)
و ساير بيرسميهاي روزگار ميتازد و در سايه روشنِ خوف و رجا «در زيار تازياناة كاوالک و
آذرخش» بااه «شكفتن و گفتن» ميپاردازد و بياداري و بهاار و لبخنادِ جواناه و هجاوم سابزِ
مرزناپلير را مژده ميدهد و بارش تند نادثه و هجومِ صاعقه و رويش دوبارة شقايق را منتظار
ميماند و در اين رهگلر ،گاه از يأس ،بياعتمادي و ناباوريِ برخي از ياران شِكوه سرميدهاد.
به نظر ميرسد كه شفيعي در اين دفتر در مضامون شاعرهاي چريكاي و جنگال ،عااليتارين
سرودهها را با زباني پاک و نجيبانه و به دور از ولنگاريهاي عمدي و بيشتر نااگزيرِ شااعرانِ آن
نال و هوا عرضه كرده است و در كوران آن شتابزدگيها و هنجارگريزيهااي عصابي ،از عرضاة
محصوالت كمكيفيّت و داراي تاريخ مصرف ،فكورانه خويشاتنداري نماوده اسات .او در ايان
كتاب بر پاي خود ايستاد و چراغِ شعرش را در جادّة اميدواري ،پيشِ پاي ديگاران افروخات و
به خود و ديگران گوشزد كرد :ز برون كسي نيايد چو به ياريِ تو ،اينجا تو ز خويشتن برون آ ،سپه
تتار بشكن.

« .2بوي جوي موليان» :با  81شعر ،يك ماه بعاد از «از باودن و سارودن» در بهمان مااه 4811
تقريباً با همان سبك و سياقِ دفتر قبلي نشر يافت .شاعر در ابتداي اين دفتر يادآور ميشود كاه
«اين شعرها ،در شهر پرينستون (نيوجرزي ،اياالت متحدة آمريكا) در فاصلة تابساتان  4621تاا
تابستان 4622سروده شده است ،به جاز شاعر«هويّات جااري» .او در ديباچاه اعاالم مايكناد:
مي خواهم در زير آسمان نشابور چندان بلند و پاک بخوانم كه هيچگاه ايان خيالِ سايلوارِ مگساها
نتوانند روي صداهاي من بنشينند ميخواهم در مزرع ستاره زنم شخم و بلرهاي صاعقه را يك يك

با دستهاي خويش بپاشم .در چند شعر بعد در سرودهاي كه كلّ مجموعة «آيينهاي براي صداها»
نام خود را وامدارِ آن است ،آرمانگرايانه ميسرايد :آييناهاي شادم آييناهاي باراي صاداها فريااد
آذرخش و گل سرخ و شيهة شهابي تندر در من به رنگ همهمه جاري است.

م .سرشك در «بوي جوي موليان» زالل زمزمه را از آن سوي ديوار ميشنود و صداي بهاار
را كه بر قلبها ميكوبد ،ن

ميكند و ورق خوردن دوبارة فصلها را ميبيناد و «خيال عاشاقان

اولوالعزم» را كه :برجا نميگلارند از خود جز آية شگرف و اندر نضور نادثه شنگرف روي برف.

او از اين غافل نيست كه فضاي ناكم بر وطن ،فضاي خوف و خفقاان چنگيازي اسات ،پا
نوبهار آن نيز «آميخته به خون خزاني است»؛ امّا نبايد نااميد شد ،بلكه بايد «طنين پويه و پارواز
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و پنجه را بر سطح اين هويّت جاري تصوير كرد» و در پيوساتن باه «دريااي يااران» پاويش و
تپشي بيقرار داشت .او قبالً (آيينه )181 ،گوشزد كرده بود كه :ز برون كسي نيايد چو باه يااريِ تاو
اينجا تو ز خويشتن برون آ ،سپه تتار بشكن ،و اكنون نيز با لحني پيامبرانه بر آن پاي ميفشارد :بار
من اين لحظه وني آمد از صبح كان كه بودي تو در انتظارش جز تو خود هيچك

نيست بااري .در

ساية چنين خوداتّكايي و كردار فاعالنه است كه ميتاوان «عاالم وآدمِ» آرمااني را ديادار كارد:
آنك شهري كه از دروازههاي آن هم بوي جوي موليان خيزد هم يادِ يار مهربان آيد .در چنين ناال
و هوايي است كه «ياس و نسترن سرخ» ميشكفد و «هفت سنبله» به «هفتصد هزار و بيشمار»
افزوني مييابد و اين همان ناكجاآبادي است كه ميتواند محقّق شود .آرماانشاهري كاه در آن
صدايي اگر بيايد «صدايِ رهاييِ خداست» و در آن :باه هنگاام پارواز  ...كساي زيار باال پرساتو

وپروانهها را تفتيش نميكند؛ ولي آيا رسيدن به اين مدينة فاضله ،بدون آوارگايِ مرداناي چاون
ناصرخسرو ،دهخدا و ديگران يا بدون پاكبازي سرمستان انديشهوري چون نلّاجِ سار بار دار،
عينالقضات مصلوب ،سهرورديِ درخون تپيده ،تهامي دست از جاان شساته ،نروفاي تازياناة
ستم خورده و صدها و هزاران شهيدِ خونينجامه و بينام و نشاان روزگاار شااعر امكاانپالير
است؟
با توجه به اين آگاهي است كه شاعر در پايان اين دفتار باه خاوداتّهاامي روي مايآورد و
آستينِ شرم بر چهره ميگيرد و از اينكه در كنار شعرها و شعارهاي تند و شرارهانگياز ،فرصاتِ
آن را نيافته تا به كرداري جسورانه و خونين دسات بزناد ،از پيشاگاهِ نضارتِ عشاق پاوزش
ميخواهد :ببخشاي اي روشنِ عشق بر ما  ،ببخشاي !  ...ببخشاي اگر رويِ پياراهن ماا نشاانِ عباور

سحاار نيست .نشان از عبور سحر بر پيراهن داشتن ،رمزوارهاي است از شهادتِ قهرمانااني كاه
در سحرگاهان خونين ،نار و ناور زنادگيساوزِ گلولاههااي ساربين دژخيماان بار پيراهنشاان
شرارهافكن ميشد و . ...
 .1مجموعة «هزارة دوم آهوی کوهی»
اين مجموعه در بردارندة پنج دفتر و 111قطعه شعر است و در سال  4821چااپ شاد .شااعر
طيّ يادداشتي در آغاز آن نوشت« :در تقسيمبندي اين مجموعهها ،بيشتر ،نال و هاوايِ شاعري
مالک بوده است تا زمانِ سرودن .به همين دليل تك و توک نمونههاايي از دهاة چهال هام در
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ميان اين مجموعهها ميبينيد؛ با اينكه بخش اعظم شعرها مربوط به سالهاي آخار دهاة پنجااه و
تمامي دهة شصت است و پنج سالي از دهة هفتااد نياز ».او در خاتماة ايان مقدماه باا نهايات
فروتني اعالم ميكند« :اگر بعضي از كارها بتواند دلي را تسخير كند و در صفالنّعاال كارهااي
شاگردان بهار و نيما و شهريار و اميد قرارگيرد ،سعادتِ بزرگي نصيبشان شده است».
اين مجموعه شامل دفاترِ شعريِ زير است كه ما براي پرهيز از طوالني شادنِ بايش از نادّ
مقاله ،ناگزيريم فقط به معرفي كوتاه و اشارهوارِ هر يك از آنها بپردازيم.
« .4مارثيههاي سرو كاشمر» :نام اين دفتر نمادين و رمزي است« .سارو كاشامر» ضامن اشاارة
مستقيمي كه به «درخت معجز زردشت» دارد ،رمزي از ايران ديرسال و مانا نياز مايباشاد كاه
شاعر ،سوگوار مصيبتهايي است كه در طول تاريخ بر پيكرة آن وارد شده است .همچناين سَارو
در فرهنگ اساطيري ايران عالوه بر داشتن مفاهيم ديگر ،سمبل بيمرگي ،جاودانگي و آزادگاي
نيز قلمداد ميشود .م .سرشك اين دفتر را -كه ناوي  13شعر است -با ستايشي شاكوهمند و
پرخون از فردوسي آغاز ميكند و با سوگ سرودي سوزناک در رثاي اخوان ،شااعر نماساياا
اجتماعي روزگار ما به انجام ميرساند .يادكرد از گلشتههاي «سَر اَندَر اَبر ِاساطوره» :زرتشات،
ماني ،نلّاج ،پورياي ولي ،نافظ ،طيّانِ ژاژخاي و ...از دغدغههاي اصلي شاعر در اين مجموعه
است .او مايههايي از غم غربت و اندوه گزندة جداماندگي از اصل (نوستالژي) را نيز در بعضي
از سرودهها بروز ميدهد؛ ولي ناكجاآبادِ او هيچستانِ سپهري نيست ،بلكاه نيشاابور اسات كاه
خودِ او در مقدمة تاريخ نيشابور از ابوعبدالّله ناكم نيشابوري ،ترجمة محمد بن نسين خليفاة
نيشابوري ،در اين باره چنين گفته است« :اين نيشاابور در نگااه مان فشاردهاي اسات از اياران
بز رگ .شهري در ميان ابرهاي اسطوره و نيز در روشنايي تااااريخ ،با صبحدمي كه شهرة آفااق
است .از يك سوي لگدكوب سمّ اسبهاي بيگاناه در ادوار مختلاف ،و از ساوي ديگار هماواره
ناضر در بستر تاريخ».
مفاهيم و انديشههاي شعري ،در اين دفتر بسيار ژرفتر و عميقتر از دفترهاي پيشين اسات
و بسياري از اوقات صبغهاي اساطيري و فلسفي مييابد« .چرخ چااه»« ،وزن جهاان»« ،چراغاي
ديگر» و «درآمد به نصار» اين امر را بيشتر در خود مينمايانند .اشعار كالسيك نيز همچنان در
ميان ساارودههاي نيماييِ او سهمي عمده دارند ،به ويژه وقتي كه بزرگداشت يا مرثية بزرگااني
چون ماني ،فردوسي ،نافظ و اخوان در كار باشد .استحكام شعري ،ايجاز ،صيقلخوردگي زبان
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و برخورداري از ساخت و صورت مناسبتر ،از امتيازات سرودههااي ايان دفتاردر مقايساه باا
دفترهايِ پيشين است .ذكر اين نكته شايد چندان ناضرور نباشد كه اشعار اين دورة شفيعي مثل
سرايشهاي قبلي او نيستند كه مفاهيم آنها شتابان و آسان درک شوند ،بلكه بساياري از آنهاا باه
سبب داشتن ژرفاا و پهنااي گساتردهتار فكاري ،نيازمناد تأمّال و درناگ بيشاتري هساتند .از
معروفترين شعرهاي اين دفتر همان «هزارة دوّم آهوي كوهي» است كه شاعر نام آن را بر كالّ
مجموعة نهاده است .اين شاعر لحان نماساي و جاوش و خاروش غيوراناة قصاايد پارتپش
محمدتقي بهار را به ذهن متبادر ميكند و گلشتههاي دردمند و نوادک تاريخيِ تلخ روزگاران
گلشته را فراياد ميآورد.
« .1خطّي ز دلتنگي» :اين دفتر  11قطعه شعر را در خود جاي داده و نام آن نيز در اصل وامادار
پارهاي از شعر سپهري است :من از مجاورت يك درخت ميآيم كه روي پوست آن دستهاي ساادة
غربت اثر گلاشته بود« :به يادگار نوشتم خطّي ز دلتنگي» (سپهري.)841-841 :4821 ،

شاعر در اين دفتر دلتنگ است؛ زيرا خاموشيِ چراغِ كالمِ ياران ،خدا را در خساوف پنهاان
كرده است .نماسهاش بيقهرمان است .نوني اگار ظهاور مايكناد ،جدياد و ناوآيين اسات؛
سياوشي اگر در آتش ميرود ،بارخالف ذات و طبيعات اساطوره و نماساه باه خاوک بَادَل
ميشود و آرزوها را بر باد ميدهد؛ سيمرغي اگر پ

از سالها انتظارِ نيازآلود ،ظاهر ميشود ،ناه

فقط گرهگشايي نميكند ،بلكه عرصه را بر ديگران تنگ ميكند .از اين رو او كاه هماه چياز را
برخالف كام و آرزوي خود ميبيند و يكتنه به جنگ صاعقهها ميرود ،گااه ياارانِ گريختاه از
وطن را سرزنش ميكند؛ زماني خاموشيگزيدگان و رياكاران را زير تازياناههااي طناااز خاود
درهم ميكوبد و گاه هم كه از دنيايِ نابسامانِ بيرون كالفه و ملول ميشود ،به جهان خااطرههاا
پناه ميبرد و گلشتهها را ميكاود و خطر كاردنِ آن روزهاا را مايساتايد .چاون فرزنادِ زماناة
خويش است در ماضي و مامضي نميماند ،بلكه آن را چاراغ راه اماروز و فارداي خاود قارار
ميدهد و به اجتماع و انسان روزگار خويش ميانديشد.
سرودههاي اين دفتر جز دو سه غزل و پنج شش رباعي ،بقيه در قالب نيمايي است و شاعر
همچنان پايبندي به وزن را با برخي تغييرات و تصرّفاتِ مطبوع ،مطمح نظر دارد .كالم شافيعي
همچنان مسير ايجاز را ميپيمايد و ديگر از آن درازگوييهاي گاه و بيگاهِ گلشته كمتر مايتاوان
در آن نشاني گرفت.
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« .8غزل براي گل آفتابگردان» :با  11شعر ،پرشمارترين تعداد اشعار را به خود اختصااص داده
است« .گل آفتابگردان» نمادِ عشقورزي نقيقي است و شفيعيِ دلتناگِ جوياايِ التياام ،در ايان
دفتر سر بر بالين تسليبخشِ عشق مينهد؛ امّا نه عشقي نقير كه از پيِ رنگ باشاد و باه نناگ
منجر شود ،بلكه عشقي نجيبانه و اهورايي از آن گونه كاه عقرباة دايارة هساتي باا مغناطيساي
معنوي و پنهان به سوي نقيقت آن در نركت است .برخي برآناند كه «خاود شااعر نياز گال
آفتابگرداني [است] كه در هر شرايطي –تاريك يا روشن ،ابري يا ظلمت– به هر نال صاانبِ
آگاهي است كه قبلة نقيقي را گم نميكند و دسات از ساتايش آفتااب برنمايدارد( ».سافرنامة

باران )116 :4823 ،شفيعي در اين شعر ،آرمانشهر خود را ميجويد و با روي آوردن باه «اقلايمِ
هشتمين» به «جست و جوي قارّة عشق» ميپردازد و نال و هوايي خوش دارد .اگار چاه گااه
اين نالتِ آفتابي ،كمي به تيرگي و ابرآلودگي ميگرايد ،او از اينكه عشق «صابح را بار قلماش
جاري كرده» ،بسيار شادمان و شاكر است و نتّي در لحظات سارد و سانگين ياأس نياز ساالم
سرشار از شوق پرواز خود را براي بااران ،خورشايد ،درياا و مرغاانِ صاحرا نوالاه مايكناد.
م .سرشك ضمن اينكه در اين دفتر نيمنگاهي به اجتماع و نوادک آن دارد ،بيشاتر باه مساائل
عامترِ انساني توجه ميكند .بزرگداشت عشق ،ستايشِ رهايي و نسرت خوردن به ناالِ پرناده
از اينكه بيواژه شعر ميگويد ،پرسشهاي فلسفي دربارة گوشههاايي از صادر و ذيالِ آفارينش،
عبور شتابناک زمان از برابر صفحة محدود زندگي ،توجه به گلشتههاي دور و ديرين انسااني و
غيره از دغدغههاي اصلي لحظات و دقايق شاعرانة اوست .از نظر قالاب شاعر تفااوت چنادان
محسوسي در اين دفتر در مقايسه با يكي دو دفتر قبلي مشااهده نمايشاود ،جاز اينكاه تعاداد
رباعيها و غزلهاي آن تا ندودي افزوني يافته و شاعر براي ثبت لحظههاي كوتااه اوج و عاروج
شعريِ خود از آنها بهره گرفته است و در بعضي از اوقات نيز رگههايي از روايتگري براي بياان
تمثيليِ مفاهيمِ عميق و عامّ ِانساني در قالب گزارشي محسوس و ملموس از ديدهها و شنيدههاا
(فنجها )132 ،خودنمايي ميكند.
« .1در ستايش كبوترها» :اين مجموعه با  11قطعه شعر در همان سابك و ساياقِ كلّايِ دو ساه
دفتر قبلي و با تفاوتهايي جزئي در بعضي جنبهها سروده شده است .شاعر در اين دفتر عالوه بر
بهرهجوييهاي پراكنده از «كبوتر» در افادة مفاهيم مختلف ،در سه شاعر مساتقل نياز باه وصاف
ظاهري و گاه نمادين آن پرداخته است .كبوترهايي كه :چون برادههايي از آهن در طاوافِ طيافِ

سيري در سلوک شعري م .سرشك 016 /

مغناطي

ميپرند ()814؛ همانهايي كه :اكنون در آن بلند ميبالند و در چشمِ [آنان] اين شهر پتيااره

نظامِ ابلهي دارد! ( .)814او در شعر«كبوترهاي من» ( )826با دستاويز قرار دادن اين پرندة پااک و
پرنياااني بااه مقايسااة دو نااوع بياانش اجتماااعي پرداختااه اساات :گروهااي كااه بااا ظاااهربيني و
محدودنگري ،با نگاهي غافالنه فقط شاهد سايه و سرگين كبوترها ميشوند؛ دستهاي ديگر كاه
با بلندنظري و بلندنگري ،تماشاگر «رفرفة پرواز»« ،سماع سبز» و «زيبايي و آزرم» آنها ميشوند.
شاعر در اين ميان از دستة اخير هم فراتر است؛ زيرا او صادقانه و شايفتهوار مايگوياد :عاوض
ميكنم هستيِ خويش را با كبوتر كه مي بالد آن دور زين تنگناها فراتر (.)866

م .سرشك در اين دفتر ،شادي را براي خردمناد ،همچاون سايمرغ و كيمياا دساتنياافتني
ميداند و بر سخن ديرين شهيد بلخي پاي ميفشرد و با لحني انترامآميز ،خااک (تربات) او را
سبز و سيراب آرزو ميكند ( .)866شكايت او از بيرنميها و بيرسميهاي جامعاهاي اسات كاه
در آنجا زبان مهر و خداوندي خرد پيوندگارِ گفتن و شنفتن نميشود ()843؛ نقيقت در آن رو باه
سقوط و انسان در نال نابود شدن است ()811؛ رويكردِ نقشبندِ قضا بر خاالف خواساتههااي
اوست ()816؛ سخن با بُنمايههاي مقدّس و اساطيريِ خود در آن مسخ و ساترون شاده اسات
()816؛ اگر شير به جشنِ بوزينگان نرود ،بايد گرسنه و پاي در زنجير بميرد ()811؛ الشاخوران
در آن اتّحاد دارند و تبار عقاب يكّه و تنهاست ()888؛ آنچنان بر آزادگان در آن باه آب و ناان
تنگسالي ميشود كه فكر ِآواز و شوق پرواز به فراموشي سپرده مايشاود ()818؛ آسايشاي اگار
وجود دارد ،رؤيايي و لحظهاي است و گردباد پيوساته آن را تهدياد مايكناد ( .)812گااه ايان
نادلخوشي و ناخرسندي ،دامن آفرينش و آفريدگار را نيز ميگيرد و انديشة او رنگِ تندِ خياامي
به خود ميپليرد :چندان به كار گسترشِ آسمان بُوَد كز زاريِ زمين دِگَارَش نيسات آگهاي! (.)818
اينهاست كه باعث ميشود تا شاعر «چو ابر بحر به دوش ،ز گريه ،بيتاب» باشد ( )816و راهي
نوآيين به آهنگ ديگر بخواهد كه از آن فرّ و فرهنگ ديگري سر زناد ( .)816وقتاي دماوناد را
ميبيند به ياد آرشِ اسطورهاي ميافتد و ميخواهد آرشي باشد كاه جاانش را چاون تياري در
كمانِ سرودش نهد و با پرتاب آن ،فضايِ فكر و وسعتِ رهاييِ همميهناانش را دوچنادان كناد
( .) 824هم از اين روست كه او به آيندگان اعالم ميكند كاه هادف او از سارايش ،باه انجاام
رساندن رسالتِ «تدبيرنملِ مشعلهاي در ظالم» است (.)811
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او نتي در روزگار بيآرمانيِ آسمان و زمين ( )816و سپرده شدنِ يوسافِ گامگشاتة آماالِ
بشري به دست گرگها ( )861و مادفون شادن آرزويِ زنادة ساقراط و علاي در گاورِ انديشاة
گروهي تنگانديش ( ،)861از زندگي و پويندگي نااميد نميشود و با وجاود خشكساالِ واژه و
تنگناي آواز و محروميّت از خواندن شعر ( ،)166پيوسته سرود زنادگيِ او رو باه سارزندگي و
فزايندگي است.
« .1ستارة دنباله دار» :جاروب ذوذَنَب را هفتاد سال يك بار دستي كه نيسات پيادا مايآوَرَد كاه

شايد از دودِ آهِ انسان بِزدايد آسمان را (هزاره. )146 ،
اين دفتر با  11شعر كه در قالبهاي گونااگون نيماايي ،چهارپااره ،ربااعي ،غازل ،قصايده و
مثنوي سروده شده ،آخرين دفتر از مجموعة «هزارة دوم آهاوي كاوهي» اسات .م .سرشاك در
آغاز اين سااارودهها ،شعر را شبچراغ جاودان راه خود معرفي ميكند و به ستايش مشعلدارانِ
بزرگ اين طريق ،يعني خيام ،موالنا ،و نافظ ميپردازد ( .)861او معتقد است كه شاعر فارساي
از «آهوي كوهي» ابونفص سغدي سمرقندي گرفته (آهوي كوهي در دشت چگونه دوذا چاو
ندارد يار بييار چگونه روذا) تا «بارشِ برفِ نيما» ،راهي است كه به سوي گمشدهاي ناپيادا در
نركت است (.)862
اگرچه جلوههايي از انديشههاي فلسفي شاعر در برخي از سارودههااي ايان دفتار نماودي
آشكارا پيدا كرده و تا ندودي طراوت و نشاط مورد انتظار را به يغما برده و گاه برخي از آنهاا
را به سوي شعر كوششي سوق داده ،رنگارنگيِ انديشه و تخيل و فراواني شاعرهاي جوششاي،
تا ند زيادي غبار خستگي و مالل را از خاطر خوانندة اهل ذوق مايزداياد .او در ايان دفتار،
جوياي مرجع ضمير زندگي است ( )168و نتي از زبان برگ در خطاب به باد ،نداي زنده باادا

زندگاني! مرگ باااار مرگ! ( )811را سر ميدهد .امّاا نياات نقيقاي را در سارودن مايداناد
()141؛ سرودني كه پوية انساان را باه ساوي آزادي تفساير مايكناد و باه زنادگي طاراوت و
سرزندگي ميبخشد .مرگ نيز به عنوان آن روي سكه از دغدغههاي ذهني اوست و او شجاعانه
در نضورش خطابهاي سخت نماسي ايراد ميكند ( )184و مرگِ شعلهوار را كه «رو به بااال و
زِ پستيها رهاست» ،بهترين نوعِ مرگ ميداند ( .)141او پنجرههاي ذهن خاود را در برابار هماة
جلوههاي هستي و نيات گشوده نگه ميدارد؛ از اين رو گاه آيات معرفت را با زبان گنجشاك

سيري در سلوک شعري م .سرشك 093 /

از كتاب طبيعت ميخواند ( )118و زيبايي را ماية رستگاري انسان و خاک برميشمارد ( )111و
با طرح «عبور گندم از زمستان» ( )164با وجود همة تنگناها و يخبندانِ معرفت و معنويّات ،باه
نجابت و رهايي اميدوار ميشود .وي نتي در روزهاي ابري انديشاههاايي آفتاابي دارد (.)114
گاه نيز ستارة دنبالهدار (نماد اميدواري و ظهور منجي) را «مشتي فريب ديگار در آسامان رهاا»
ميبيند ( .)112از اينكه در اين دژِ هوشربا ( )181بين جهان آرماني درون و دنياي عيني بيارون
اين همه اختالف وجود دارد ( ،)186لحظات عمر بياراده به گونهاي شتابناک ساپري مايشاود
( )111و انسانِ فراتر از عصرِخود ناگزير از تحمّل علاب تنهايي اسات ( ،)166ساخت دلآزرده
ميشود .با اين همه او بسان دريايي است كاه هرگاز نمايآساايد ( )142و قارارِ زنادگي را در
بيقراري ميداند ()111؛ اما بر اين نكته پاي ميفشرد كه به هرنال بايد عاشاقِ نگااهِ تاازه باود
( )136تا بتاوان پيوساته جرياان جوياان گساترانگي هساتي را نتاي در «پشات واژة زنادگي»
جستوجو كرد (.)116
نتیجه
شفيعي در دو مجموعه ،ندود  111شعر ( 143شعر مجموعة آييناههاا و  111شاعر مجموعاة
هزاره) به چاپ رسانده كه مربوط به  81سال شاعري (4886ا )4821اوست .معدّل سرودههاي
او در هر سال ،ندود سيزده شعر است و اين امر نشان ميدهاد كاه او باا وجاود مشاغلههااي
فراوان تحقيقي ،از درک لحظات نااب سارودن غافال نباوده و پيوساته يكاي از دغدغاههااي
فراموشناشدني ذهن و ضمير نكتهياب او ثبت و درج خيالانگيز دقايق و نكات بهيادماندني در
نوزههاي گوناگون فردي ،اجتماعي ،ميهني ،آييني و انساني بوده است.
منابع
برهاني ،مهدي؛ از زبان صبح :دربارة زندگی و شعر شفیعی کدکنی؛ تهران :پاژنگ.4823 ،
بشردوست ،مجتبي؛ در جستوجوی نیشابور :زندگی و شعر محمّد رضا شنفیعی کندکنی؛ ثالاث و
يوشيج.4826 ،
جواهري گيالني ،محمّد تقي]شم

لنگرودي[؛ تاریخ تحلیلی شعر نو؛ ج ،1تهران :نشر مركز.4822،
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سپهري ،سهراب؛ هشت کتاب؛ چ ،41تهران :طهوري.4821 ،
عباسي ،نبيباهلل (به كوشش)؛ سفرنامة باران :نقد و تحلیل اشعار محمّدرضا شفیعی کندکنی؛تهاران:
روزگار.4823 ،
شفيعي كدكني ،محمّدرضا؛ آیینهای برای صداها :هفت دفتر شعر؛ چ ،1تهران :سخن.4822 ،
اااااااااااااااااااااا؛ هزارة دوّم آهوی کوهی :پنج دفتر شعر؛ چ ،1تهران :سخن.4823 ،

اصالت معنا در مثنوی
دکتر محمدرضا عمرانپور



مقدمه
اشعار موالنا از ابتدا تاكنون با وجود سليقهها ،سبكها و اسالوبهاي گونااگوني كاه در طاي ايان
هفت قرن وجود داشته ،پيوسته مورد توجه دوستداران زبان فارسي و معارف الهي باوده اسات.
در زمان ناضر نيز نه فقط در محدودة زبان فارسي ،بلكه در كشورهاي خارج از ايان محادوده
نيز آثار مولوي يكي از پرفروشترين آثار شعراست« .در مقالهاي كه الكساندر ماركز در روزنامة
 11( Christian Science Monitorفورية  )4662نوشاته اسات ،مولاوي از پرفاروشتارين
شاعران در آمريكا معرفي شده است( ».پورنامداريان .)11 :4836 ،به يقين آنچه مثنوي و به طاور
كلااي اشااعار موالنااا را اياان همااه مااورد توجااه مااردم قاارار داده اساات (نتااي در كشااورهاي
غيرفارسيزبان) ،زبان و الفاظ آن نيست؛ زيرا بسياري از خصايص هنري و عوامل موسيقايي كه
در زبان اصلي موجب زيبايي شعر ميشود ،در ترجمه از بين ميرود .بنابراين آنچه ماياة اقباال
عمومي آثار مولوي شده ،معاني و مفااهيم عاالي آن اسات كاه در وراي الفااظ نهفتاه اسات و
انسانهاي سرزمينهاي ديگر نيز همانند همميهنان وي گمشدة خود را در آن مييابند.
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موالنا خود با آگاهي از مبانث ديرينة لفظ و معنا-كه ممكن اسات دساتاويز افارادي باراي
تسخر زدن به مثنوي شود -ميگويد :كساني كه ممكن اسات ظااهر الفااظ مثناوي در نظرشاان
گمراهكننده باشد ،بايد به معنا و محتواي آن بنگرند كه راهبر و هادي است:
پا

ز نقاش لفااظهااي مثناوي

صورتي ضال اسات و هاادي معناااوي
()116 1

مقالة ناضر نتيجة جساتاري اسات درباارة لفاظ و معناا در مثناوي كاه بيات قبال مبنااي
شكلگيري فرضية آن ،يعني «اصالت معنا در مثناوي» باوده اسات .آزماايش فرضايه باه شايوة
كتابخانهاي ،از طريق استقراء در مثنوي و فن تحليل مطالب انجام شده است.
پیشینة مباحث لفظ و معنا
دامنة بحث لفظ و معنا نيز مانند بسياري از مبانث ديگر به زمان افالطون و ارسطو ميرساد .از
زمان افالطون تا عصر روشنگري ،4ادبيات را وسيله اي براي نيل به اهداف اخالقاي و تعليماي،
زبان را ابزاري در خدمت معنا و بيشتر زيباايي شاعر را در زيباايي معناايي كاه بياان مايكارد،
ميدانستند .افالطون ارزشي براي شعر قائل نبود ،مگر آنكه فضايل اخالقي را بستايد .ارسطو نيز
معتقد به رسالت اخالقي و تربيتي شعر بود .او اصال و جاوهر شاعر را در معناا و مضامون آن
جستوجو ميكرد و صورت شعر را جزء ماهيت آن تلقي نميكرد .از نظار طرفاداران برتاري
معنا بر لفظ ،انديشههاي عالي و انساني -كاه راهبار انساان در زنادگي ماادي اسات و او را از
سقوط در پستي باز ميدارد و در رسايدن باه مرانال متعاالي راهباري مايكناد -از زيبااترين
جنبههاي زيبايي شعر است و با عنوان زيبايي معنوي از آن ياد ميكنند كه در پرتاو آن ،زيباايي
صوري نيز شكل ميگيرد.
تأكيد و توجهي كه منتقدان گلشته و فيلسوفاني چون ارسطو باه مراعاات صانايع لفظاي و
زيباييهاي آن داشتند ،ناكي از آن است كه عالوه بر معنا و محتوا ،زيبايي الفاظ نيز از نظار آنهاا
اهميت داشته؛ اما اين امر هيچگاه موجب بيتوجهي به معاني واالي شعر نشده است.
در دورة روشنگري زيباييهاي لفظي آنچنان مورد توجاه قارار گرفات كاه زميناه را باراي
پيدايش مكتب هنر براي هنر فراهم كرد« .از نظر كانت 1زيبايي راستين در موسيقي يا زيورهايي
كه فاقد مضمون هستند به خودي خود نوعي هدف و غايت محسوب ميشود .ايان تصاورات
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سبب شد تا فلسفة كانت و فيلسوفاني كه از وي تأثير ميپليرفتند از جملة قاويتارين نامياان
اصل هنر براي هنر و سمبوليسم محسوب گردد( ».عدنان)1 :4821 ،

انقالبي كه در قرن بيستم در زبانشناسي پديد آمد ،در اهميت پيدا كردن زبان ،نقش ماؤثري
داشت« .مشخصة بارز انقالب زبانشناختي قرن بيستم از سوسور 8و ويتگنشتاين 1تا نظرية ادباي
معاصر شناخت اين واقعيت است كه معنا چيزي نيست كه فقط در زباان بياان شاود ياا در آن
بازتاب يابد ،بلكه در واقع محصول زبان است .چنين نيست كه گويي معاني ياا تجربيااتي را از
پيش داريم و سپ

با كلمات به سنجش آن ميپردازيم ،بلكه در درجة اول فقط باه ايان دليال

ميتوانيم معاني و تجربياتي داشته باشيم كه زباني به عنوان ظارف آن داريام( ».ايگلتاون:4836 ،

 )31-31همچنان كه ظرف و شكل ،به مايع داخل خود شكل ميبخشد ،در ادبياات – باهوياژه
شعر-كيفيت ساختار زبان شعر است كه معناي درون آن را شكل ميدهد .بر اين مبنا زباان كاه
قبالً عنوان ابزار انتقال معاني را داشت ،تبديل به موضوع اصلي بحث در نظريههاي ادبي جدياد
ميشود و «در پرتو نظريههايي از اين دست كه توجه معطوف به زبان است ،معنا رنگ ميباازد
و بيشتر سخن از بيمعنايي و چندمعنايي در شعر به ميان ميآيد( ».پورنامداريان)46 :4834 ،

در آثاري كه به زبان عربي در باب نقد شعر نوشته شده اسات و منتقادان و شاعراي زباان
فارسي از آنها تأثير پليرفتهاند ،قديمترين بحثهاي لفظ و معنا در ادبيات -به ويژه شعر -سخنان
بشر بن معتمر ( 146ها  ،).عتابي ( 116ها  ،).جانظ ( 111ها  ،).ابن قتيباه ( 121هاا  ،).ابان
طباطبا ( 811ها  ،).قداماه ( 882هاا  ،).آمادي ( 824هاا  ،).عبادالقاهرجرجاني( 124هاا  ).و
ديگران است.
در شعر فارسي مانند ادبيات كالسيك غرب ،بنا بر اصل مسالم و غالاب منطاق ارساطويي،
ركن اساسي كالم را معنارساني آن تشكيل ميداد؛ اما شعرايي نيز بودند كاه صاورت و لفاظ را
بر معنا ترجيح ميدادند.
شعر فارسي پ

از اينكه در دورة سامانيان رونق گرفت و تقريباً هر دو جنبة لفظ و معنا در

آن رعايت ميشد ،در دورة غزنوي از نظر صورت ،قوام و استحكام بيشتري يافت؛ اماا از نظار
معنا به انحطاط گراييد .پ

از آن در قرن ششم ،با كار بيسابقهاي كه سنايي انجام داد و عرفان

را وارد شعر كرد ،شعر معناگرا وارد مرنلة تازهاي شد كه بعد از سنايي ،به وسيلة عطاار اداماه
يافت و در قرن هفتم مولوي و سعدي آن را به كمال رساندند .در هماان زماان كاه سانايي در
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انديشة معناي شعر بود ،عينالقضات همداني ،عارف اوايل قرن ششم ،نظرياهاي در بااب نفاي
اصالت معنا در شعر صادر كرد كه به آنچه منتقدان قرن بيستم در غرب در پي اثبات آن هستند،
مشابهت زيادي دارد .او ميگويد« :جوانمردا اين شعرها را چون آينه دان .آخر داني كاه آيناه را
صورتي نيست در خود؛ اما هركه درو نگه كند صورت خود تواند ديد .همچنين ميدان كه شعر
را در خود هيچ معنا نيست اما هركسي ازو آن تواند ديدن كه نقد روزگار او باود و كماال كاار
اوست .و اگر گويي شعر را معنا آن است كه قائلش خواست و ديگران معنا ديگر وضع كنند از
خود ،اين همچنان است كه كسي گويد صورت آينه صورت روي صيقلياي اسات كاه اول آن
صورت نمود».
دكتر شفيعي كدكني از سخنان عينالقضات تعبيار باه «نظرياة آيناه» مايكناد و مايگوياد:
عينالقضات با نظرية آينة خويش براي اولين بار در تاريخ نظرياههااي جماالشناسايك جهاان
پيشاهنگ امثال روالن بارت 1و امبرتو اكو 1و ديگران شد كه بيشترين سعيشان بر اين است كاه
ثابت كنند هرچه هست ،ذهن و ضمير خواننده است و متن در اين ميانه بهانهاي بايش نيسات.
به زبان بسيار ساده ميخواهند منكر چيزي به نام معنا در هنرها و ادبيات ،به ويژه شاعر شاوند
(شفيعي.)11-11 :4821 ،
به طور كلي شاعران زبان فارسي را از نظر گرايش به لفظ يا معنا ميتوان در سه گروه جاي
داد:
 .4نظر گروهي از شاعران با نظرية شم

قي

مناسبت دارد كه معتقد است لفظ و معنا هر دو

بايد مورد توجه شاعر قرارگيرد« :اگر كسي خواهد كه در فنّ شعر به درجة كمال رسد و سخن
چنان آرايد كه پسند ارباب طبع باشد ،بايد كه جهد كند تا نثر و نظم او به الفاظ پاكيزه و معاني
لطيف آراسته آيد و چنان كه به صور معاني بديع در كسوت الفاظ ركيك سار فارود نياارد باه
نقوش عبارات بليغ بر روي معاني واهي فريفته نشود؛ چه معنا بيعبارت هيچ طراوت نادارد و
عبارت بيمعنا به هيچ نشايد( ».شم

قي  )116 :4816،به گفتة ابن رشيق نيز «ضاعف و قاوت

هر يك از آنها ضعف و قوت آن ديگر را هم موجب تواند شد( .».زرينكوب)11 :4818 ،

پيروان نظر شم

قي

براين باورند كه لفظ و معنا مانند دو تيغة قيچي است .هماانگوناه

كه نميتوان نكم كرد كه كدام تيغة قيچي برندهتر است ،در مورد لفاظ و معناا نياز نمايتاوان
گفت اهميت كدام يك بيشتر است.
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لفظ و معنا را به تيغ از يكدگر نتوان بريد
كيست صائب تا كند جانان و جان از هم جدا
(ديوان صائب)

بزرگترين نمايندة اين گروه نافظ است .در شعر نافظ كلية واندهاي زباني و معنايي بار
اساس انديشهاي از پيش پرداخته ،گزينش و تركيب شده اند .اخوان ،شاعر معاصر ،درباارة ايان
ويژگي شعر نافظ ميگويد« :نافظ از لفظ و معنا غافل نيست؛ هر كلمة او نساب شده و تمام
كلمات او پربار براي ارائة بار معنايي ب

سنگين است .چنانكه اگار كلماات منتخاب او را باا

كلمه اي ديگر تغيير دهيم به يقين از آنچه او ميخواسته بگويد دور افتادهايم( ».قاسامزاده:4826،
)823

 .1گروهي كه به برتري لفظ بر معنا اعتقاد دارند .از نظر اين گروه زيباايي و ارزش هار پديادة
هنري ناشي از واژه ها و تعابيري است كه گوينده يا نويسانده بناا بار اسالوب خاصاي آنهاا را
گزينش و همنشين ميكند .پيروان برتري لفظ بر معناا معتقدناد كاه اگار انديشاه ياا انسااس
واندي را با عبارتهاي متفاوت بيان كنيم ،گونههايي از هنر پديد مايآياد كاه باا هام متفااوت
هستند ،هيچگاه انديشة واند موجب همساني دو پديدة هنري نميشود.
يكي از قديمترين سرچشمههاي اين نظر را در آثار جانظ مايتاوان دياد .جاانظ معتقاد
است« :معاني در كوي و برزن افتاده است و هر عرب و عجم و بيابااني و شاهري و روساتايي
آنها را ميشناسد ،منزلت شعر در استواري وزن ،نيكوگزيني واژگان و سهولت و سالسات آنهاا
و نيز سالمت طبع و نيكويي سبك است ».و به قول صائب:
يك عمر ميتوان ساخن از زلاف ياار گفات

در بند آن مباش كه مضمون نماناده اسات

وجود مضامين مشترک در بسياري از اشعار سابك هنادي باا شاكلهاي مختلاف ،ناشاي از
لفظگرايي پيروان اين سبك است.
 .8گروه سوم ،زيبايي شعر را وابسته به محتوايي ميدانند كه در پ

الفاظ نهفته اسات .از نظار

اين گروه ،الفاظ همانند صدفهايي هستند كه مرواريد زيبا و ارزشمند معناا را در برگرفتاهاناد و
ارزش صدف را نمي توان با ارزش مرواريد درون آن يكسان دانست .شاعران معناگارا بار ايان
باورند كه شعر زماني اسرارآميز و اعجابانگيز ميشود كه در هر شكل و قالب و باا هار گوناه
الفاظي كه سروده شود ،بيانگر زندگي ،باورها ،عواطف ،غراياز ،اميادها و ناامياديهاي انساان و
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زندگي وي باشد .خيام ،سنايي ،عطار و موالنا بزرگترين نمايندگان اين گروه هستند .اين گروه
اجازه نميدهند كه توسن لفظ ،عنان معنا را به هرسويي كه خاود خواسات بكشااند .باه تعبيار
اخوان وقتي كه معاني شعري ،وجود شاعري چون خيام را لبريز ميكند ،با ريختن آن معاني در
ظرف شعر رباعياتي ميسازد كه هركدام مانند كوهي ميشود كه اگر روي زمين بيفتاد زماين را
ميشكافد (همان.)821 ،

از بين شاعران معناگرا ،موالنا بيش از همه بر جنبة معنا تأكيد دارد .از نظر او در نالت كلي،
لفظ پوششي اينجهاني است ،براي معانياي كه منسوب به عالم معناسات .موالناا باراي اثباات
برتري معنا بر لفظ ،از تقابلهاي دوگانة ديگري مانند جسم و روح ،ظارف و مظاروف ،اسام و
مسما و غيره استفاده ميكند تا از طريق آنها «اصالت معنا» را -كه بدان اعتقاد دارد -بيان كند.
تقابلهای دوگانه (دوگانهگراییو
نظر موالنا دربارة لفظ و معنا به نوعي ناشي از همان ديدگاه دوگاناهگراياي قاديم ياا تقابلهااي
دوگانه است كه بنا بر گفتة لوي اشتروس ،2مردمشاناس فرانساوي ،در هماة فرهنگهاا اهميات
كانوني دارد .تقابلهاي دوتايي مانند نيك در برابر بد ،هستي در برابر نيساتي ،مارد در برابار زن،
به صورت آشكار از زمان زرتشت ،يكي از اركان فرهناگ ايرانياان باوده اسات كاه بعادها در
شكلهاي ديگري وارد آيينهاي عرفاني شد .در غرب نيز بنا بر گفتة دريدا از زماان افالطاون تاا
دوران معاصر «انديشة فلسفي -علمي غربي همواره زناداني عناصار دو قطباي باوده اسات ...و
هرگز نتوانسته است خود را از بند اين زندان برهاند»( .انمدي)831 :4836 ،

ساختار عناصر دوقطبي ،نظام سلسله مراتبي و ارزشگلاري دارد و همواره يكاي از عناصار
دوگانه ،برتر از ديگري است .تقابلهاي دوگانة موالنا در مثنوي كه اغلب با عنوان كلي «صورت
و معنا» مطرح ميشود« ،يكي از اركان تعاليم مولوي است .او در مبانث و زمينههااي متفااوت
فراوان و در قالب صور خيال و رمزهاي بسيار متنوع به اين دوگانگي اشاره ميكناد ... .ايان دو
اصطالح از ميان همة زوجاصطالناتي كه مولوي به كار ميبرد ،گويا وسيعترين كااربرد را دارد
و او انتماالً بيش از ساير موارد به اين زوجاصطالنات اشاره ميكند( ».چيتيك)18-11 :4831 ،
تعبير «تُعرف االشياء باضدادها» كه موالنا براي اثبات برخي از امور در مثنوي از آن بهره ميبرد،
تأييد ديگري بر توجه موالنا به ارزشهاي متقابل در انديشه و زبان اوست.
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در ديدگاه دوگانهگرايي بشر ،از قديمااليام همواره يكي از عناصر دوگانه بر ديگري برتاري
داشته است؛ مانند برتري معنا بر لفظ ،سفيد بر سياه ،نور بر ظلمت و روز بر شاب .در مثناوي
آن جنبه از عناصر دوگانه كه به «معنا» منسوب ميشاود برتاري دارد؛ زيارا در ديادگاه تقاابلي
مولوي بين «صورت» و «معنا» تمايز اساسي وجود دارد« .صورت ،ظاهر بيروني شايء اسات و
معنا واقعيت دروني و ناديدة آن .در نهايت معنا آن چيزي است كه برخود خدا معلاوم اسات و
از آنجا كه خدا فراتر از هر نوع كثرت است در تحليال نهاايي ،معنااي هماه چياز خداسات».
(همان)14 ،

...گفت «المعني هاو اهلل» شيااخ ديان

بحار معناااي هااي رب العالمياان
()8811 4

3

در تقابل دوگانة «صورت و معنا»  -كه باراي موالناا معيااري اسات باراي ارزياابي عناصار
دوگانههاي ديگر -صورت در مقابل معنا –كه به خداوند منتهاي مايشاود و جاوداناه اسات-
تباهيپلير است.
خاک شد صورت ولااي معنااا نشاد

هر كه گويد شد تو گاويش ناي نشاد
()21-21 1

از نظر موالنا از هرمجموعة دوقطبي كه در نظر بگيريم ،هر كدام از عناصار دوگاناه كاه در
طيف «معنا» قرار گرفت ،اصالت دارد و نكم نهايياي كه موالنا در مقايسة بين صورت و معناا
صادر ميكند اين است كه :پيش معنا چيست صورت؟ ب

زبون ()8811 4؛ بنابراين لفاظ نياز

كه در زيرمجموعة صورت واقع ميشود بايد چنين ويژگياي داشته باشد.
ناتوانی لفظ از بیان کامل معنا
از نظر موالنا «چگونگي گفتن» اهميت ندارد« ،چه گفتن» نائز اهميت است و اين امار درسات
برخالف آن چيزي است كه بيشتر نظريههاي ادبي قرن بيساتم مطارح مايكنناد .گااه آنچناان
زيبايي انديشه و معنا توجه موالنا را به خود جلب ميكند كه ساختمان شعر و ساختار كاالم را
تحت نفوذ خود در ميآورد.
موالنا معتقد است كه شعر از ماده و صورتي تشكيل شده اسات كاه مااده ،معناا ،محتاوا و
اساس شعر است و لفظ ،صورت آن ،كه در مقايسه با معنا بسيار زبون و درمانده است:
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پيش معنا چيست صورت؟ با

چرخ را معنايش مايدارد نگاون

زباون

()8818 4

الفاظ هميشه گنجايش تمام و كمال معاني را ندارد ،باه وياژه وقتاي صاحبت از نفساانيات
انسان در ميان است ،مركب لفظ از تحمل بار آن ناتوان است .اختالف مراتبي را كه بين ناالت
نفساني از قبيل ترس و جبن و شجاعت و تهور وجود دارد ،يا درجات سخا و جاود و ايثاار را
چگونه مي توان با الفاظي بيان كرد كه به طور دقيق بيانگر اختالف كميّات و كيفيات باين آنهاا
باشد .موالنا زبوني لفظ را در مقابل معنا و ناتواني آن را در شرح و وصف عشاق ،چناين بياان
ميكند:
هرچه گويم عشق را شرح و بيان

چااون بااه عشااق آياام خجاال باشاام از آن

گرچه تفسيار زبان روشنگر است

ليك عشااااق بايزباان روشانتار اسات
()448-441 4

زبان و الفاظ قادر به بيان هر نوع معنايي نيست .برخي از مفااهيم هساتند كاه هايچ لفظاي
نميتواند آنها را آن گونه كه بايد و شايد توصيف كند؛ يكي از اين نقايق «بيداري دل» است:
وصااف بيااداري دل اي معنااوي

در نگنجااد در هاازاران مثنااوي

ج

()4116 8

بسياري از نقايق نيز هست كه الفاظ نه فقط آشكاركنندة آنها نيسات ،بلكاه خاود نجاابي
است بر روي آن؛ مثالً مطابق آية «علّم آدم االسماء كلّها» ،اسمهايي كه خداوند به آدم آموخات،
از طريق الفاظ نبود .اين نامها زماني كه قرار شد باراي وجاود خااكي انساان آشاكار شاود ،در
«نقاب نرف و دم» قرار گرفت و الفاظ به اندازهاي كه آن «اساماي جااني» را آشاكار كارد ،ده
برابر موجب پوشيدگي آنها شد:
علااام االسمااااااا باااد آدم را امااااام

لياااك نااه اناااادر لباااس عياااان و الم

چاون نهاد از آب و گل بر سااار كااله

گشاات آن اسمااااااي جااااااني روسااياه

كه نقاب نرف و دم در خاااود كشايد

تا شااااود بار آب و گال معناااا پدياد

گرچه از يك وجه منطق كاشاف اسات

ليااك از ده وجااه پاارده و مكنااف اساات
()1621-1624 1

نقيقت وجود خداوند را چگونه ميتوان به وسيلة الفاظ بيان كرد؟ منظور اين سخن پياامبر
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كه فرمودهاند« :كسي كه خداوند را شناخت زبانش بند ميآيد» ،قاصر بودن الفااظ باراي بياان
برخي از نقايق است؛ زيرا فرد شناسنده به صفاتي از خداوند معرفت پيدا ميكند كه تاا كناون
در عالم ماده آنها را نديده و نشنيده است ،بنابراين لفظي كه بتوان با آن ،از اين صفات ياد كارد
وجود ندارد .در اين نالت شناسنده همانند فردي ميشود كه الل است.
زان پيمبر گفات قاد كال لساان

لفاظ در معناااي هميشاه نارسااان

()8611 1

زبان و بيان انسان در اين ناتواني ،مثل اسطرالب است كه ارتفاع ستاره را محاسبه مايكناد؛
اما از اينكه در آسمان چه ميگلرد بيخبر است.
چه قدر داناد ز چارخ و آفتااب

نطااق اسطرالب باشد در نساب

()8611 1

از نظر موالنا وقتي گوينده براي بيان مفهومي از واژهها و تركيبات استفاده ميكند ،به ناوعي
الفاظ در ميآورد ،به ويژه اگر آن الفااظ در قالاب شاعر باشاد ،ضارورتهاي

معاني را در نب

شعري نيز تنگناي ديگري براي معاني ايجاد ميكند.
نباااا

كااردي معناااايِ آزاد را

بنااد نرفااي كارده اي تااااو يااد را
()4113 4

معني اندر شعر جز با خبط نيست

چون قالسنگ است و اندر ضبط نيسات
()4183 4

پ

هنگامي كه معنا از ذهن گوينده خارج مايشاود ،گاويي زنادان الفااظ را شكساته ،در

فضاي آزاد به پرواز در ميآيد؛ مانناد سانگ پرتااب شاده باا قالسانگ كاه ديگار در اختياار
پرتابكننده نيست.
موالنا الفاظ و كلمات فريبنده را همچون راه بهظاهر همواري ميداناد كاه دام در آن نهااده
باشند؛ اينگونه الفاظ شيرين همانند ريگزاري كه آب را فرو ميبرد ،عمر ما را بر باد ميدهد:
راه هموار است زيااارش دامهاا

قحط معناي در مياااااان نامهااا
()4611 4

لفظهاا و نامهاا چاون دامهاسات

لفظ شايرين رياگ آب عمار ماسات
()4611 4
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الفاظي كه فاقد نقيقت باشد و براي فريب ديگران باه كاار رود ،همچاون باناگ دياوان و
غوالن است .اين سخنان رنگارنگ به منزلة پوست بيمغز است و همان زماني كه گفته ميشاود
از بين ميرود؛ همانند نقش زره بر روي آب:
زيان سااپ

مااااان نشاانوم آن دمدمااه

بانگ ديااوان است و غاااوالن آن همه
()4461 4

باار دران اي دل تااو ايشااان را مايساات

پوستشان بركن كشان جز پوست نيسات
()4468 4

پوساات چبااود گفتااههاااي رنااگرنااگ

چااون زره باار آب ،كااش نبااود درنااگ
()4461 4

برخالف اينها ،سخنان مردان نق مثل ريگي اسات كاه آب گاوارا و جاانبخش ديان از آن
بيرون مي زند و طالبان نق به بركت آن جان مييابند و در راه رسايدن باه ناق كساب كماال
ميكنند:
آن يكي ريگي كاه جوشاد آب از او

سخت كميااب اسات رو آن را بجااو
()4611 4

هست آن ريگ اي پساار مارد خااادا

كو به نق پيوسات وز خاود شاد جادا
()4612 4

آب علب دين هماااي جوشااد از او

طالبان را زآن نيااااات اسات و نماااو
()4613 4

سخن ديگران نيز مثل ريگ خشكي است كه آب عمر آدمي را به خاود مايكشاد و ناابود
ميكند:
غيار ماارد نااق چاو ريااگ خشااك دان

كه آب عمارت را خاورد او هار زماان
()4616 4

الفاظ ارزش ذاتی ندارد
از نظر موالنا الفاظي كه به وسيلة آن ،افراد را معرفي ميكنايم ،ارزش ذاتاي نادارد .او در ايان
مورد لفظ مؤمن و منافق را مثال ميزند و ميگويد هر كدام از اين الفاظ از چند نرف تشاكيل
شده است كه هيچ نشانه اي از خوبي يا بدي با خاود ندارناد .محباوب باودن لفاظ «ماؤمن» و
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مبغوض بودن لفظ «منافق» به دليل ارزشي است كه از مدلول خود كسب كردهاند .اگار انساانها
از اينكه آنها را با لفظ مؤمن خطاب كنيم خوشحال و از لفظ «منافق» نارانت ميشوند ،به علت
محبوب يا مبغوض بودن ذاتهاي از قبل تعريفشدهاي است كه كه اين دو واژه بر آنهاا داللات
ميكند.
مؤمنش خوانناد جاانش خاوش شااااود

ور منافاااق تيز و پار آتااااش شاود

نااام او محبااااااوب از ذات وي اساات

نام اين مبغاوض از آفاات وي اسات

ميم و واو و مايم و ناون تشاريف نيسات

لفظ مؤماان جز پاي تعرياف نيسات

 ...زشتاااي آن نام باد از نارف نيساات

تلخي آن آب بحاار از ظارف نيسات
()162-164 4

الفاظ همانند ظرف و مفاهيم آنها مانند آب درون ظرف است؛ ظارف بادون آب ياا داراي
آب شور و تلخ هرچند هم زيبا باشد ،در بيابان تشنگي جز مشقت بار دوش كشايدن -كاه بار
تشنگي انسان ميافزايد -بهرهاي ندارد.
نرف ظرف آمد در او معناي چاو آب

بحار معني «عناااده ام الكتااب»
()162 4

الفاظي مانند عالم و عادل نيز صفات معنوياي است كه باياد در بااطن اشاخاص باشاد و
آنچه بر روي كاغل نوشته ميشود ،لفظ عالم و عادل است:
وصف و صاورت نيسات انادر خاماههاا

عاااالم و عاااادل باااود در نامااااههاااا

عااالم و عااادل همااه معنااي اساات باا

كااش نيااابي در مكااان و پاايش و پ ا
(4613 4و)4616

جلوه هاي صوري چه در مورد الفاظ و چه در مورد چيزهاي ديگر فقط نالت سايه را دارد
كه نشاني از وجود آفتاب ميدهد؛ آن اصل روشنيبخش و نياتآفرين ،آفتاب است .كسي كاه
ميخواهد بدون مزانمتهاي سايه به آفتاب گرميبخش عالم معنا برسد ،بايد هر چيزي كه باين
او و آفتاب معاني سايه ميافكند ،درهم بكوبد.
هست صورت سايه ،معني آفتاب

نور باي ساايه باود انادر خاراب
()1214 1
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اصالت معنا
از آنجا كه منظومههاي تعليمي اغلب مبتني بر معناانديشي شاعر است ،زبان در ايانگوناه آثاار
بيشتر ابزار انتقال معناست .بنابراين در اين آثار ،هدف اصلي گوينده القاي معاني و انديشههايي
است كه در ظرف الفاظ به خواننده تقديم ميشود.
يكي از تقابلهاي دوگانه كه بسياري از طرفداران «معنا» ،از جمله موالنا باراي بياان برتاري
«معنا» بر «لفظ» از آن بهره ميبرند« ،روح و جسم» است .از نظر اين گروه لفظ و معناا كيفيتاي
همانند جسم و روح دارد .ابتدا معنا به وجود ميآيد ،سپ

لفظ همانناد جاماهاي آن را در بار

ميگيرد تا از گوينده به مخاطب منتقل شود.
عتابي(116ها  ).از قديمترين كساني است كه لفظ و معنا را به جسام و روح تشابيه كارده
است .وي معتقد بود« :الفاظ همانند كالبدها ،و معاني مانند ارواح ميباشند( ».عدنان)416:4826 ،

اين تشبيه در شعر موالنا نيز انعكاس پيدا كردهاست:
لفظ را ماننااادة ايان جسام دان

معنياش را در درون مانناد جاان
()113 1

مولوي اثر هنري را به موجود زندهاي مانند ميكند كه روح ،جنباة معناايي و جسام ،جنباة
صوري آن است .الفاظِ زيبا و به طور كلي صورت زيباي فاقد معنا ،مانند جسم بيجاان اسات.
زيبايي صورت آنگاه جلاب است كه جان داشته باشد.
موالنا در جايي ،مثنوي را «تبيان معنوي» و در مقدمة دفتر ششم «بينات معنوي» ميداند كاه
«مصباح ظالم وهم و شبهت» است .در ديباچة عربي دفتر سوم نيز معاني و اقوال نكمتآميز را
«جنود خداوند» ميخواند كه به وسيلة آنها خداوند ارواح و انوال مريادان را تقويات و تنزياه
ميكند .مثنوي از نظر موالنا جزيرهاي است كه تشنگان بحر معنا باياد در آن تفارج كنناد .آناان
پ

از گشت و گلار در آن جزيره خواهند فهميد كه صورت و ظاهر آن اهميتاي نادارد ،آنچاه

در اينجا نائز اهميت است فقط بحر معنا است:
گاااااار شاادي عطشااان بحاااار معنااوي فرجاااهاي كااان در جزيااارة مثناااااوي
فرجاه كان چناادان كاه اناادر هار نفا
ج

مثنااااااوي را معناااااوي بيناااي و با ا
(12 1و)13

البته براي لب تر كردن از اين بحر معنا بايد خ

و خاشاک الفاظ را كنار زد:
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باد كه را زآب جو چااون وا كند

آب يكرنگااااي خاود پيادا كناد
()16 1

نقايق مثنوي در پ

پردة الفاظ پنهان است و نارف و گفاتوگاو همانناد پاردهاي ماانع

رسيدن به سيبستان نقايق اسرار ميشود:
پردهاي كز سيب ناياد غيار باوي

زين غمام باناگ و نارف و گفات و گاوي

ج

()31 1

از اين رو موالنا به كساني كه پاي سخن او نشستهاند ،اما باطن خاود را باراي درک معااني
الفاظ باه رايگاان دريافات نمايشاود.

بلند كالمش آماده نكردهاند ،ميگويد :سرّ نهفته در پ

ممكن است شما مثنوي را بشنويد يا بخوانيد ،اما آنچه نصيب شما ميشود پوسات آن اسات و
از مغز دانههاي الفاظ آن چيزي بهرة شما نخواهد بود:
يا تااو پناداري كاه ناارف مثناااوي

چون بخواني رايگانش بشناااوي

يااا كااالم نكماات و سااارّ نهااااان

اندر آيد زغبه در گاوش و دهاان

اناادر آيااد لياك چاااون افساانه هاا

پوست بنماايد ناه مغااز داناههاا
()8111-8116 1

«درنقيقت به سبب اشتمال بر همين لطايف معنوي است كه موالناا مثناوي را هماواره باه
چشم كتابي زنده و مرشدي معنوي و روناني تلقي ميكند و در جاي جاي مثنوي و همچناين
طي ديباچههاي موجز و لطيف عربي و فارسي كه جداگانه براي هر دفتر امال كارده اسات ايان
طرز تلقيِ آميخته با تعظيم و توقير خاود را از ايان كتااب عظايم خاويش باه بياان مايآورد».
(زرينكوب)88 :4826 ،

توجه به اصالت معنا در نظر موالنا موجب ميشود كه مثنوي در آغاز دفتر چهاارم ،موجاود
زندة صانبجان بالندهاي به نظر آيد كه از نسامالدين سپاسگزاري ،و در نق او دعا ميكند:
مثنوي از تو هزاران شكر داشات

در دعا و شكر ،كفها بار فراشات

در لب و كفّش خدا شكر تو ديد

فضل كرد و لطف فرمود و مزياد

...گر زيادت مي شود زين رو بود

نز براي بوش و هاي و هاو باود
()41-2 1

موالنا در سراسر مثنوي پيوسته به اصالت معنا اشاره ميكند؛ هر آنچه به منزلة صورت است
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تبديل به خاک ميشود و معناست كه جاودانه باقي ميماند:
ناارف گااو و ناارف نااوش و نرفهااا

هاااار سه جاان گردناد اناااادر انتهاا

ناندهناااااده و ناانساتان و ناان پااک

ساااده گردنااد از صااور گردنااد خاااک

ليك معناااايشان بااااود در ساه مقاام

در ماااراتب ،هام مميااااز ،هام مادام

خاک شد صورت ولاااي معنااي نشاد

هر كه گويد شاد تاو گاويش ناي نشاد
()21-21 1

موالنا معنا را پري بر تن صورت ميداند كاه اگار از نقيقات برخاوردار باشاد ،مايتواناد
صورت كژ را به مرتبة قبولي در پيشگاه نق برساند:
رو به معني كاوش اي صاورتپرسات

زان كه معني بر تن صورت پرست
()241 4

گر نديثت كژ باااود ،معنيت راست

آن كژي لفظ مقباااول خداسات
()424 8

لفظ و معنا همانند پوست و مغز است يا مثل جسام و جاان .الفااظ خاوش و رناگرناگ
همچون نقشي است كه در اثر وزيدن باد روي آب ايجاد ميشاود و زود از باين مايرود .مغاز
نيكو ،يعني معاني عالي ،نيازي به لفظ خوشايند و آرايش كالم ندارد؛ غيرت نق خاود پوشاش
معاني عالي است .كسي كه انتظار دارد الفاظ بيمعنا او را موفق گرداند ،سارانجام بهارهاي جاز
تأسف ندارد.
پوست چِبااااود گفته هاي رنگ رناگ

چون زره بر آب كش نباااااود درناگ
()4461 4

اين سخن چون پوست و معني مغز دان

اين سخن چون نقش معناي همچاو جاان
()4461 4

پوست باشاد مغاز باد را عيابپااوش

مغز نياكو را ز غيرت غيبپاوش
()4461 4

اصالت معنا در حکایتهای مثنوی
در نكايتهاي مثنوي نيز اصالت از آنِ معناست .قصه مجموعهاي از واژههاست كاه گويناده باه
قصد بيان معنا ،با اسلوب خاصي آنها را همنشين كرده است .كساني كه فقط به نقاش ظااهري
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قصه مينگرند ،مصداق نال سادهلوني ميشوند كه:
تا همي گفت آن كليلاة بايزباان

چون سخان نوشاد ز دمناة بايبياان؟

ور بدانساااتند لحاااان همااادگر

فهاام آن چااون كاارد بااينطقااي بشاار؟

در ميان شير و گاو آن دمنه چون

شد رسول و خواند بر هر دو فساون؟

چون وزير شيار شد گااو نبيال؟

ماه ترسان گشات پيال

چون ز عك

()8181-8188 1

موالنا در پاسخ چنين پرسشگراني ،گفتة آنها را تصديق كرده ،ميگويد :درست است ،هايچ
وقت زاغ با لكلك جنگ و ستيزي ندارد و داستانهاي كليله و دمنه به ظاهر همگي افتراست:
اين كليله و دمنه جمله افتراسات

ورنه كي با زاغ لاك لاك را ِمراسات؟
()8182 1

«اما قصه را بايد همچون پيمانهاي تلقي كرد كه البته معنا ،نكم دانهاي را دارد كاه در درون
آ ن است و هر ك

جوياي دانه است به ظرف و پيمانه نظر نادارد و چناين اعتراضاها كاه بار

صورت ظاهر امثال و قصهها ممكن است وارد آيد ،انساان را از توجاه باه معناا و سارّ قصاه
بازميدارد( ».زرينكوب)426 :4823 ،

اي باارادر قصااه چااون پيمانااهاي اساات

معني اندر وي مثال دانهاي است

داناااة معناااي بگياااااارد مااارد عقااال

ننگرد پيمانه را گار گشات نقال
()8183 1

ماجااااااراي شمااااع با پرواناه تاااو

بشنااااااو و معنااي گاازين ز افسااانه تااو

گرچه گفتي نيست ،سارّ گفات هسات

هين به باال پار ،مپار چاون جغاد پسات
()8111-8114 1

موالنا با بيان داستان «منازعت چهار ك

جهت انگور كه هر يكي به نام ديگار فهام كارده

بود آن را» ،اختالف بين مردم را ناشي از اين ميداند كه به صورت الفااظ ماينگرناد و گاوش
هوش به سوي معنا نميگمارند ،در نالي كه اگر كسي آنها را به معنااي وانادِ نهفتاه در پا
الفاظ فرا خواند ،همة منازعات از بين ميرود.
صانبسرّي عزيزي صااد زبان
پ

بگفتي او كه من زيان ياك درم

گر بدي آنجاا بادادي صلحشاان
آرزوي جملااهتااان را ماايدهااام

 007رخسار انديشه

چاون كاه بساپاريد دل را بايدغاال

اين درم تان مي كند چندين عمال

«صانبسرّ» كسي است كه مطابق گفتة مولوي ،هيچ دورهاي از وجود امثال او خاالي نيسات و
ميتواند فرقههايي را كه به دليل منازعات لفظي ،جان و ماال و زنادگي يكاديگر را باه تبااهي
ميكشند با سوق دادن به معناي واند به همدلي فراخواند.
نتیجه
بينش موالنا به لفظ و معنا ناشي از نگرش دوگاناهگراياي قاديم و نظاام ارزشاگلاري عناصار
تقابلهاي دوتايي است .موالنا براي ارزيابي و توصيف كلية تقابلهاي دوتايي و بيان تمايز بين دو
عنصر آنها ،تقابل دوگانة «صورت و معنا» را معيار ارزيابي قرار ميدهد .تقابل «صورت و معناا»
يكي از اركان تعليم موالناست كه در آن ،عنصر «صورت» ،دنيوي ،مادي ،فاني و زودگلر است
و در مقابل آن ،عنصر «معنا» پايدار و جاودانه و منشأ آن خداوند است .در اساتداللهاي مولاوي
هر كدام از عناصر دوگانة ديگر بنا بار انتسااب خاود باه يكاي از دو عنصار معياار «معناا» ياا
«صورت» كسب ارزش ميكند .از نظر موالنا ،در تقابال دوتاايي «لفاظ و معناا» ،عنصار «معناا»
جاودانه و اصيل است و عنصر «لفظ» به سبب منسوب بودن به «صورت» بايارزش و ناپايادار
است.
نشانههاي زيادي در مثنوي وجود دارد كه داللت بر «اصالت معنا» در نگرش موالنا به تقابل
«لفظ و معنا» ميكند .در نگرش موالنا هر آنچه در طيف «معنا» قرار ميگيرد ،ارزشمند و اصايل
است؛ زيرا سرچشمة آن به خداوند مي رسد .از همين رو پيوساته باه همنشايني باا اهال معناا
سفارش ميكند:
همنشيااان اهااال معنااي باااش تااا

هم عطا يابي و هام باشاي فتاي
()241 4

و كساني را كه از معنا غافلاند و چشم به صورت دوختهاند ،مالمت ميكند:
تو به صورت رفتااااهاي اي بيخبااار

زآن ز شاخ معناياي بيبار و بار
()8131 1

چند صورت آخار اي صاورتپرسات

جان بيمعنيت از صورت نرست
()4643 4
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در مثنوي ،واژة «لفظ» ندود بيست و هشت مرتبه و «معنا» ندود دويست و سيزده بار باه
كار رفته است .اختالف چشمگير بسامد اين دو واژه ناشي از اهميتي است كاه «معناا» در نظار
موالنا دارد .عالوه بر اين ،در تصاويري كه موالنا از لفظ و معنا ارائه ميكند ،از لفظ با واژههاي
«لفظ ،صورت ،نقش ،جسم ،نام ،دمدمه ،بانگ ديو و غول ،پوست ،اسام ،گفتاه ،گفات ،گفتاار،
وكر(النة پرنده) ،زره ،نديث ،نرف ،خار ،خاشاک ،بيشه و سايه» ياد مايكناد .در مقابالِ ايان
واژهها همزادانِ ديگر آنها را« :معنا ،جان ،فكر ،مغز ،پر ،طااير (پرناده) ،شاير ،مساما و آفتااب»
براي معنا به كار ميبرد.
كاربرد واژههايي مانند «دمدمه ،بانگ غول و ديو ،خار و خاشاک» به نيابت از «لفظ» كه همه
بار معنايي منفي دارند و در مقابل آنها كاربرد واژههايي با بار معنايي مثبت از قبيل «جان ،فكار،
شير ،آفتاب» براي «معنا» ،نكايت از ارزشي دارد كه موالنا براي معنا قائل است.
عالوه بر نشانههاي مزبور ،نتايج استداللهايي كه موالناا باراي مقايساة لفاظ و معناا انجاام
ميدهد و در مقاله نمونههايي از آن مطرح شد ،همه بيانگر «اصالت معنا» در مثنوي است.
پینوشتها
 .4روشنگري ( ،)Enlightenmentنهضتي روشنفكرانه است كه از اواخر قرن هفده در اروپاي غرباي
شروع شد و در قرن هجده به كمال رسيد .تأكيد اين نهضت بر ارزشيابي مجدد اصول و عقايد ملهبي،
فلسفي و اجتماعي بود و هدفش آزادي انديشة انسان از قياد تعصابات فكاري بار پاياة خردگراياي و
گسترش دايرة شناخت انسان بود .نويسندگان دورة روشنفكري معيارهاي تازهاي چون نباوغ ،زيباايي و
قدرت تخيل را به معيار مورد قبول كالسيكها ،يعني عقل سليم افزودند.
 .1كانت ( )Imanuel Kantفيلسوف آلماني(.)4361 -4211
 .8سوسااور ( )Ferdinand de Saussureزبانشااناس سوئيسااي ،بنيانگاالار مكتااب زبانشناسااي
ژنو(.)4648 -4312
 .1ويتگنشتاين ( )Ludwig von Wittgensteinفيلسوف اتريشي (.)4614-4336
 .1روالن بارت ( )Roland Barthesمنتقد ادبي فرانسوي (.)4636-4641
 .1امبرتو اكو ( )Umberto Ecoدانشمند و نويسندة ايتاليايي (تولد .)4681
 .2كلود لوي اشتروس ( )Claud Levi Straussفيلسوف و مردمشناس برجساتة فرانساوي (-4331
.)4634
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 .3عدد سمت راست مميز ،شمارة دفترهاي ششگانة مثنوي و عدد سمت چپ شمارة بيت است.
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ابهام 3در شعر فارسی


دکتر علی محمدی
مقدمه

از نظر اصطالني ،شعر مبهم 1به سرودهاي گفته ميشود كه معنا در آن گنگ و مبهم باشد؛
يعني يا دريافت مخاطب از معناي متن با دريافت مخاطبان ديگر يكسان نباشد ،يا به طور كلي
آن شعر «معنا» نداشته باشد .اما آيا در آثار ادبي ،سروده يا سخن بيمعنا يافت ميشود؟ يا اينكه
شعري هست كه در نالي كه ارزش ادبي خود را نفظ كرده ،معنايش گنگ و مبهم باشد؟
يكي از ناقدان برجستة شعر معاصر ميگويد« :از نظر قدما ،زبان بدون معناي قابل دريافت
براي خواننده ،زبان تلقي نميشد .مفهوم كلمة معنا از نظر كساني كه دربارة شعر سخن
ميگفتند ،ظاهراً روشنتر از آن بود كه دربارة ماهيت آن بخواهند تأمل كنند( ».پورنامداريان،
)461 :4822

شم

قي

رازي ،پرآوازهترين منتقد شعر كالسيك عربي و فارسي ،در تعريف شعر گفته

است« :بدان كه شعر در اصلِ لغت ،سخني است انديشيده ،مرتب ،معنوي ،موزون ،متكرر،
متساوي و نروف آخرين آن به يكدگر ماننده و در اين ند گفتند :سخن مرتب معنوي تا فرق
باشد ميان شعر و هليان ،كالم نامرتب بيمعنا( ».قي
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه همدان

رازي)461 :4816 ،
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بنابر گفتة شم

قي  ،شعر بيمعنا هليان بوده است .وي از قول ابوالهليل عالف

ميگويد« :چون سخني شنودي بيمعناي لطيف ،گفتي :هلا كالمٌ فارغ( ».همان)116 ،

بدينسان ،در كهنترين نوشتههاي بالغي ،اصطالح «كالم فارغ» را براي شعر يا سخن
بيمعنا ميبينيم؛ اما نه شم

قي

و نه ديگران نمونهاي از «كالم فارغ» يا هليان را ارائه

نداده اند كه ما امروز بهتر بتوانيم دربارة نداشتن معنا و ابهام در شعر ،سخن بگوييم .فقط
ابوالهليل براي روشن شدن معناي «كالم فارغ» گفته است« :الفاظ اوعية معاني است و معاني
امتعة او؛ پ

هر سخني كه در او معنايي لطيف نباشد ،كي طباع اهل تميز بدان ميل بود ،هم

چنان باشد كه وعايي خالي در وي هيچ متاعي نبُود( 8».همان)114 ،

موالنا جالل الدين بلخي ،شاعر و انديشمند بزرگ سدة هفتم ،به جز يك بار كه از نبودن
يگانگي معنا در شعر سخن ميگويد 1،مكرر از اهميت معنا و بياعتباري لفظ در مثنوي سخن
گفته است 1.اين در نالي است كه بسياري از غزلهاي او در كليات شم  ،اگر نتوان گفت
بيمعناست ،مي توان گفت فاقد معنايي روشن است .بازبُرد و اسناد جمله در برخي از غزلهاي
او روشن نيست؛ براي مثال آنجا كه ميگويد:
هان سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود

وا رهد از هر دو جهان بيند و اندازه شود

ج

(كليات شم )111 ،

معلوم نيست كه چه كسي بايد سخن تازه بگويد؟ سخن تازه كه دو جهان (ملك و
ملكوت) را تازه ميكند ،چه ويژگياي دارد؟ وجود قراين در شعر و توجه به محور عمودي آن
نيز نميتواند پاسخي مناسب براي پرسشهاي مزبور باشد .به همين دليل منتقدي گفته است:
« در غزليات عرفاني ،مثل بسياري از غزلهاي سنايي ،عطار و به خصوص مولوي و نافظ كه به
سبب تجربيات خاص روني ،عنصر عاطفه كامالً غلبه دارد ،زبان در موارد بسيار نقش
معنارساني خود را از دست ميدهد( ».پورنامداريان)41 :4821 ،

ابهام يا چندگانگي اي كه در برخي غزلها و سخنان رمزي عارفان وجود دارد ،همان است
كه برخي ناقدان از آن با عبارت «آيينگي در شعر» نام بردهاند( 1افالكي .)211 1 ،سخن آينهگون
سخني است كه هر ك

مخاطب آن باشد ،معنايي متناسب با قامت برداشت خود ،در آن

ميبيند .ابهام در اين گونه سخنان ،بيشتر به گوناگوني يا اختالف معنا تعبير ميشود.
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انسانها با وجود اختالفاتي كه با يكديگر دارند ،گاه تفكر ،نياز و عاطفة تقريباً يكساني
دارند .وقتي كسي از تجربهاي تازه خبر بدهد ،ممكن است اين تجربه ،براي برخي ديگر نيز
قابل دريافت باشد؛ اما مخاطباني نيز هستند كه قادر به درک آن تجربة ويژه نيستند و نميتوانند
آن را با تجربههاي روزمرّة خويش تطبيق دهند .اگر تجربة يادشده مجال ظهور در زبان بيابد،
براي اين گروه از مخاطبان ،آن زبان گنگ و مبهم خواهد بود .شيخ محمود شبستري ميگويد:
سخنها

چون

به

وفق منزل

افتاد

كسي را كاندرين «معني» است نيران

در

افهام

ضرورت

خاليق

مشكل

افتاد

ميشود

دانستن

آن

(شرح گلشن راز)211 ،

چون دانستن «معنا» ضرورت داشت ،گروهي از مفسران و منتقدان به رمزگشايي اين
سخنان پرداختهاند .توجيه اين كار كامالً بديهي است؛ زيرا «معنا» يكي از ستونهاي اصلي شعر
به نساب ميآمد و اگر اين ركن ،ناكارامد ميشد ،بديهي بود كه براي ترميم و بازساخت آن،
بايد به تفسير و تأويل دست زد .اين كار تجربة ناآشنا در متن را به تجربة آشنا و روزمره در
زندگي بدل ميكرد؛ للا شعر براي خواننده پليرفتني و معنادار ميشد.
كوششي كه در برخي از تفسير متنهاي عرفاني و رمزي ديده ميشود ،از اين نكايت دارد
كه براي مفسران و منتقدان ،اين نوشتهها كامالً بديهي بوده است؛ چه اين سخنان معنا دارد و
بايد كوشيد تا با به كاربستن كليدها و روشهايي به آن رسيد.
شيخ محمود شبستري در پاسخ پرسشي كه براي رمزگشايي برخي واژههاي عرفاني ،مانند
شراب و شمع و شاهد از او ميشود ،ميگويد:
شراب و شمع و شاهد عين معني است

كه در هر صورتي او را تجلي است

شراب و شمع ذوق و نور عرفان

ببين شاهد كه از ك

نيست پنهان

شراب اينجا ،زجاجه ،شمع ،مصباح

فروغ

ارواح

بود

شاهد

نور

(همان)214 ،

و دربارة مفهوم بت و زنار و ناقوس در زبان عارفان نيز گفته است:
زنار

بستن

بت اينجا مظهر عشق است و وندت

بود

چه كفر و دين بود قايم به هستي

شود

بت و زنار و ترسايي و ناقوس

اشارت شد همه بر ترک ناموس

تونيد

عقد
عين

خدمت
بتپرستي
(همان)211 ،
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شرح و تفسير شبستري ،برخالف عقيدة خويش ،چندان هم از اصطالنات غامض عرفاني
رمزگشايي نكرده است؛ به گونهاي كه عبارات و اصطالنات عارفانه همچنان در هالهاي از
ابهام و رموز باقي مانده است؛ مثالً در آن پاره كه گفته است :شراب و شمع و شاهد عين معني
است ،خود اين جمله چه معنايي دارد؟ آيا معناي آن براي مخاطبي ورزيده در متون رمزي،
روشن و آشكار است؟ 2هم از اين روست كه بر شرح شبستري شرنهاي گوناگوني نوشته
شده است كه يكي از مشهورترين آنها شرح محمد الهيجي است.
هاتف اصفهاني نيز در ترجيعبند پرآوازة خود گفته است:
هاتف ارباب معرفت كه گهي

مست خوانندشان و گه هشيار

از مي و بزم و ساقي و مطرب

وز مغ و دير و شاهد و زنار

قصد ايشان نهفته اسراري است

كه به ايما كنند گاه اظهار

پي بري گر به رازشان داني

كه همين است سرّ آن اسرار

كه يكي هست و هيچ نيست جز او

هو

وندهُ

ال

االهَ

االّ

(ديوان)

ناصل سخن اينكه در گلشته نتي براي غزلهاي عرفاني كه برخي از آنها گنجايي معاني
گوناگون داشت ،مفسراني با آشكار كردن معناي پارهاي اصطالنات و قرار دادن روشهاي ويژه،
ند و مرزي تعيين كرده بودند و در خيالشان هم خطور نميكرد كه اين سخنان ،بيمعنا يا
چندمعنا باشد .اين در نالي است كه شراب و شاهد ،بزم و ساقي و مطرب ،و مغ و دير و زنارِ
هر ك  ،ميتواند مخصوص عالم خودش باشد .آن پرسش بيجاي تيمور –اگر سخن دولتشاه
بجا باشد– كه از نافظ پرسيده بود :من سمرقند و بخارا را به هزاران خون دل فتح كردم ،تو
چگونه آن ملك را به خال هندويي ميبخشي؟ ناكي از اين است كه نافظ ميخواسته،
سمرقند و بخاراي خود را به آن ترک شيرازي ببخشد نه آنچه تيمور گشوده بود .پاسخ نافظ
هم كه گفته بود :قربان! از اين دست بخششهاست كه به اين روز افتادهام ،پاسخي سخت
شاطرانه بوده است!( 3دولتشاه 4664 ،م.)862 :
بنابراين ،ابهامِ سخنان رمزي عارفان –كه گفتيم مربوط به تجربههاي شخصي بوده است– با
كمك كليدواژههايي كه معناي خاصي يافته بود ،تا اندازهاي برطرف ميشد؛ اگرچه نكم
برطرف شدن ابهام آن اشعار ،چندان قوي و مستدل نبود و هر آن امكان نپليرفتن آن معنا براي
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خواننده وجود داشت .به عنوان نمونه ،اين غزل موالنا با كدام معيارهاي زباني قابل تفسير
خواهد بود؟
و هوا زنده بال مرده بال

زنده و مرده وطنم ،نيست به جز فضل خدا

رَستم از اين نف

رَستم از اين بيت و غزل ،اي شه و سلطان ازل!

مفتعلن

مرا

قافيه و مفعله را گو همه سيالب ببر

پوست بود ،پوست بود ،درخور مغز شعرا

من خَمُشَم خستهگلو ،عارف گوينده بگو

زان كه تو داوود مني ،من چو كُهم رفته ز جا

مرد سخن را چه خبر از خمُشي همچو شكر

خشك چه داند ،چه بود ترللال ترللال

مفتعلن

مفتعلن

كشت

(گزيدة غزليات شم )11 ،

اين نف

و هوا كه اشارة نزديك به آن دارد ،كدام است؟ آيا قرينهاي نضوري براي

مخاطب وجود دارد كه به سادگي مرجع اين ضمير را بيابد؟ اگر رَستن به معناي مردن است،
مگر مردن در تجربة عارف رهايي و رسيدن نيست؟ پ

چرا بايد بال باشد؟ در فضل خدا

چگونه ميتوان وطن گزيد؟ براي مرده وطن چه معنايي دارد؟ انساني كه از بيت و غزل رسته،
چگونه بيت و غزل ميگويد؟ اين شه و سلطان ازل كيست؟ مفتعلن چگونه ميتواند كسي را
بكشد؟ آن چه سيالبي است كه قافيه را ميبرد؟ اگر پوست درخور مغز شعراست ،گويندة اين
سخنان مگر شاعر نيست؟ اگر شاعر خموش است ،اين نغمة زالل از گلوي چه كسي ميريزد؟
از گلوي خسته (مجروح) چگونه شعر ميتراود؟ داوود با كوه ز جا رفته (مُنْدَک) چه پيوندي
دارد؟ شاعر مرد سخن است يا خموش؟ اگر خموش است ،اين سخن سحرآميز و اين ترانة
دلانگيز از ناي كه ميجوشد؟ ترللال چه معنايي دارد؟
بيان پرسشهاي فوق نه بدان معناست كه پاسخي درخور آنها نيست؛ اين غزل و غزلهاي
مشابه ،بارها تفسير و تأويل شدهاند و هر ك

به فراخور دريافت خويش ،معنايي به آنها داده

است .نرف بر سر اين است كه اگر بشود معنايي زيبا و شايسته براي بيتهاي باال يافت ،از
سويي ميتوان ايرادهاي دستوري و منطقي بجايي نيز از آنها گرفت .چنين نيست كه فقط با
اصطالنات عرفاني موجود بتوان همة آن ابيات و اشعار را رمزگشايي كرد يا تا ند معناي
نهايي و يگانه ،تمام ژرفاي آن را كاويد.
اما در شعر معاصر ،سخن از تاريكي و ابهامي است كه در مسير رسيدن به معنا ،از عين به
ذهن وجود دارد .اين ابهام آنگاه برطرف ميشود كه بتوان ميان اين دو ،مبتني بر پليرش ذهن
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و معيارهاي زيبايي شناسي ،پيوندي برقرار كرد .اگر اين كار انجام گيرد ،ابهام و گنگي برطرف
شده است و ديگر خواننده نبايد نگران اين دغدغه باشد كه آيا اين تناسب درکشدة منعندي
با پيوندي كه در ذهن شاعر يا نويسنده ايجاد شده بود ،مطابقت دارد يا نه؟
هرگاه شعر را از نظر روانشناسي ،هماهنگياي بدانيم كه ميان بازوهاي شناخت صورت
ميگيرد( 6زرينكوب ،)16 :4828 ،در روند يادشده ،اين پيوند ميان عين و ذهن شكل گرفته
است و ناصل آن سرخوشي و نشاطي است كه نصيب مخاطب ميشود .اين همان بهرهاي
است كه در غايت شعر جستوجو ميكنند؛ يعني دست يافتن به شناختي كه برخوردار از
دريافت و چششي زيباييشناسانه باشد.
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اكنون بايد بكوشيم به اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا هرگونه گنگي و ابهام در ادبيات،
درخور ستايش است؟ بيترديد ،پاسخ اين پرسش بايد منفي باشد .ابهام در سخن تا آنجا كه
موجب كوشش ذهني مخاطب براي درک پيوند ميان عينيت و ذهنيت باشد و ناكي از دريافت
للتي زيباشناسانه شود ،پليرفتني است و ميتوان آن را جزء ارزشهاي ادبي انگاشت؛ اگر جز
اين باشد ،به يك ركن اصلي ادبيات كه همان اثر (متن) است ،خلل وارد شده است .اگر همة
ارزش متن به اين باشد كه مخاطب آن را بازسازي كند و براي نشانههاي موجود در آن،
مصداقهاي انتمالي و ذهني بسازد ،ديگر آنچه درخور ستايش است ،ذهن خيالپرور و كاشف
مخاطب است؛ بنابراين با اين روش از هر اثري ميتوان شاهكار ساخت و چون همه چيز به
ذهنيت مخاطب وابسته است ،كوشش براي داوري و ارزشگلاريِ متن كاري بيهوده است.
داشتن جوهرة هنري از ويژگيهاي انكارناپلير اثر ادبي است .اثر ادبي بايد خود به خود
اهميتي داشته باشد كه ذهن مخاطب را به جستوجو وادارد و زمينة پرواز خيال را براي او
مهيا سازد .براي نمونه از سرودة مُشرف اصفهاني ياد ميكنيم .مُشرف اصفهاني وادار به ساخت
منظومههاي بي معنايي شده بود و شرط نهاده شده بود كه اگر معنايي در بيت يا ابيات آن بيابند،
ميتوانند به اندازة هر معنا دنداني از او بكنند .يكي از آن منظومهها ،اسكندرنامه است كه در آن
كتاب گفته است:
اگر عاقلي بخيه بر مو مزن

به جز پنبه بر نعل آهو مزن

سوي مطبخ افكن ره كوچه را

منه

را

كه نعل از تحمل مربا شود

به صبر آسيا كهنه نلوا شود

در

بغل

آش

آلوچه
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ز افسار زنبور و شلوار ببر

قف

ميتوان ساخت اما به صبر
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(اخوان ثالث)13 :4821 ،

شايد بتوان با آسمان ريسمان كردن معنايي براي سرودة ملكور يافت :بخيه بر مو زدن را
كنايه از كاري سخت گرفت؛ راه كوچه به مطبخ افكندن را شكمبارگي و مربا شدن نعل را ثمره
دادن شكيبايي معنا كرد .البته با اين تفسيرها و تأويلهاي مهمل در واقع خود را در معرض
تمسخر خوانندگان قرار ميدهيم.
داشتن جوهرة هنري ،الزمة اثر ادبي است .هر نوشتة بيسر و ته و گنگي نميتواند در قالب
اثر ادبي درخور ستايش باشد .منتقدان متون كالسيك نيز در گلشته ،هر سخن موزون و مقفايي
را شعر نميدانستند و فقط با داشتن وزن و قافيه آن را ارزشگلاري نميكردند.
ابهام آنگاه ماية برجستگي و برتري اثري است كه در خدمت عناصر زيبايي و سير عاطفي
آن نوشته باشد؛ بدون اينكه در شكلگيري اثر ،تصنع و تكلفي به كار رفته باشد .برجستگي اين
ابهام بسته به پيوند و تناسبي است كه شاعر ميان ابزارهاي شناخت خويش برقرار ميكند .اين
تناسب و پيوند ،هرچه هست ،نبايد دور از معيارهاي عاطفي ،زيباييشناسانه و نتي با كمي
مسامحة خردورزانه باشد .البته نميخواهيم براي اثر و ذهن مخاطب ،فرمان از پيش
پليرفتهشده يا معيارهاي كليشهاي تجويز كنيم؛ همچنين با نتيجهاي كه از اثر ادبي و كوشش
ذهني مخاطب به دست ميآيد ،كاري نداريم؛ سخن بر سر اين است كه آنچه ناصل اين
برداشت است ،بايد از پشتوانة پليرشهاي عمومي زيباييشناسان و منتقدان برخوردار ،و با
سنجههاي نسبي همگاني مطابق باشد .اين شرط اجازه نميدهد كه ابهام در سخن لگامگسيخته
عمل كند.
ابهام و گنگی در شعر قدیم
گنگي در شعر كهن وقتي ظاهر ميشود كه مخاطب براي دريافت معناي شعر ،دچار مشكل
شود و نتواند معناي تمام يا بخشي از ابيات را بفهمد .همانطور كه ميدانيم ،ابزار شاعر براي
آفرينش اثر ادبي ،واژهها و نشانهها هستند .تا زماني كه رابطة ميان نشانه و معنا براساس معناي
راستين نشانهها باشد ،معناي نهاده در متن ،روشن و دور از شائبة ابهام است؛ اما هرگاه
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مخاطب در برخورد با نشانهاي نتواند به معناي خاصي دست يابد ،ابهام و گنگي آغاز شده
است.
ابهام در متون كالسيك يا وابسته به دشواري واژهها و پيچيدگي ساختار دستوري است ،يا
در باريكي خيالي است كه براي زيبايي سخن به كار بسته شده است.
 .3واژههای دشوار
يكي از ناهنجاريهايي كه در بالغت معنا يا فصانت كالم در شعر كالسيك ،خلل وارد ميكرد،
دشواري واژهها يا واژههاي دشوار بود .روند يكسان زبان ادبي ،سنجههاي پابرجا و يكدست
مضمونها و آرايهها و تكراري و ملموس بودن پيامها كار خوانندة شعر كهن را آسان كرده بود.
در سراسر شاهنامة فردوسي ،ديوان ناصرخسرو ،سرودههاي در امان ماندة رودكي و
ستايشنامههاي فرخي و منوچهري و همگنان آنها ،بيتهايي كه بتوان در آنها واژهاي دشوار
يافت كه به هنجار معنوي شعر خلل وارد كند ،در برابر بسامد آن سرودهها ،ناچيز است .برخي
از دشواريهاي واژگاني ،بنا بر روال سخن و پيش و پ

كردن تعبيرها برطرف شدني است؛ اما

در برخي ديگر ،اين امكان هميشه نميتواند مخاطب را به دريافت معناي واژة مورد نظر
راهنمايي كند .آنجا كه رودكي ميگويد:
رفيقا چند گويي كو نشاطت
مرا امروز توبه سود دارد

بنگريزد ك از گرم آفروسه
چنان چون دردمندان را شنوسه
(ديوان)11 ،

آفروسه (آفروشه) و شنوسه واژگاني نيستند كه در شعر كالسيك بسامد فراواني داشته
باشند؛ به همين سبب مخاطب نميتواند به معناي مورد نظر در بيت دست يابد ،مگر اينكه
بداند آفروسه نوعي خوردني (نلوا) و شنوسه همان عطسه است ،در اين صورت گنگي و ابهام
در بيت برطرف شده است .در اين بيت نيز:
شدم پير بدينسان و تو هم خود نه جواني

مرا سينه پر انجوخ و تو چون چفته كماني
(همان)461 ،

اگر انجوخ و چفتهكمان معنا شوند ،ابهام معنايي از بين رفته است .ناصرخسرو گفته است:
سنگ خور از ننگ و سفال سكال
كم خور و مفروش به نان آب روي
ج

(ديوان)813 ،
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چون معناي سكال روشن نبوده است ،استاد مجتبي مينوي در برابر آن نشان پرسش گلاشته
است.
 .1پیچیدگی ساختار دستوری
يكي ديگر از دشواريهاي مخاطب در فهم شعر كهن ،پيچيدگي ساختار دستوري متن است .اين
بيت را در نظر بگيريد:
از اين سو هزار و از آن سو هزار

چو برهم زدند ،كشته شد صد هزار

خواننده ميپرسد اگر دو هزار سپاهي برهم زنند (با هم درگير شدند) ،چه شد كه صد هزار
كشته شدند؟ 41سرايندة ديگري گفته است:
هشيار ز باده كي شود مست

من مستم و چشم تو مقابل

ميخواسته بگويد كه مست از باده هشيار نميشود؛ اما مخاطب براي رسيدن به اين معنا بايد
بر ساختار دستوري بيت تأمل ويژه داشته باشد.
از ديگر دشواريهاي دستوري ،نياوردن (نلف) بخشي از سخن در جمله است .نلف اگر
به قرينة نزديك باشد ،دشواريِ چنداني در كار نيست .دشواري آنجاست كه نلف پارهاي از
سخن ،خواننده را از هيجان پيدرپي متن خارج كند و او را در جايگزيني انواع ديگر ،سرگردان
سازد .به بيت زير از ناصرخسرو توجه كنيد:
اگر بار خرد داري و گر ني

سپيداري

سپيداري

48

سپيدار

(ديوان)43 ،

پيام و خواست سراينده بر مخاطبِ اين نوع ادبي آشكار است ،اما اگر بخواهيم بيت را با
توجه به محور همنشيني و جانشيني معنا كنيم و بنابر سنجههاي زباني ،نهاد ،گزاره و ديگر
عناصر سازندة ضروري جمله را بيابيم ،با مشكل روبهرو ميشويم .اگر بار خرد داري چه
چيزي روي ميدهد كه اگر نداشته باشي ،سپيدار هستي؟
در برخي بيتها ،نياوردن بخشي از جمله ،چنان پيچيده و دشوار ميشود كه بيت را به
معمايي ناگشودني تبديل ميكند .دكتر شفيعي دربارة اين بيتِ بيدل:
نيرت دميدهام گل داغم بهانهاي است

طاووس جلوهزار تو آيينهخانهاي است
()42
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ميگويد« :از يكيك اجزاي اين شعر ،ميتوان للت شعري و هنري برد و ميتوان عناصر
تشكيلدهندة معنا را جداجدا دريافت؛ اما به طور كلي ،مجموعِ قصد گوينده معلوم نيست».
(شفيعي كدكني)16 :4824 ،

در بيت ديگري ،نلف ،بيت را به گره كوري تبديل كرده است كه براي بازكردن آن بايد با
چنگ و دندان كوشيد:
آنچه بر من ميرود ،گر بر شتر رفتي ز غم

41

كافر نربي زدي در جنتالمأوا قدم

خواننده از كجا بايد بداند كه ميان آنچه بر شاعر رفته است ،با بردباري شتر و خراميدن كافر
نربي در بهشت چه پيوندي برقرار است؟

41

 .1آرایههای ادبی
گنگي و ابهام در گسترة زيباييهاي سخن به يك اندازه نيست .در برخي از آرايهها ،توقف
مخاطب براي رسيدن به معناي مورد نظر بسيار اندک است و در برخي بيشتر؛ اما نكتة مهم اين
است كه معناي مورد نظر ،يكي است و همة كوششها بايد در راه رسيدن به آن معناي يگانه
صورت گيرد .از ميان آرايشهاي ادبي ،ما در اينجا به مبحث مجاز ،تشبيه ،استعاره ،كنايه ،ايهام،
معما ،لغز و تمثيل اشاره ميكنيم.
39

مجاز

در آرايش مجاز ،براي رسيدن از نشانه به معنا (دال به مدلول) اندكي درنگ الزم است .پيداست
كه اين درنگ بيشتر در برخوردِ نخستين بارِ مخاطب با مجاز است ،نه در كاربردهاي كليشهاي
آن .آنجا كه ميگوييم :فالن ك

پاي پيش نهاد و دست به تيغ برد و گردن فالن ك

را زد،

واژة دست در معناي راستين خود به كار رفته است و هيچ گونه ابهامي در معناي آن واژه و در
پي آن ،در معناي جمله ايجاد نميشود .اما اگر سخن از نشانهاي در ميان باشد كه معناي
راستين آن نشانه اراده نشود و خواست گوينده ،معنايي به جز معناي راستين باشد –اگر مجاز
از انواع پيشپا افتاده و سادة آن نيز نباشد– براي رسيدن به معناي غيرراستين (مجازي) ،درنگ
و توقف الزم است .در مثال ملكور پاي پيش نهادن ،كاربردي مجازي است.
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برخي گفتهاند كه مجاز آنجا ارزش پيدا ميكند كه استعاره در ميان باشد؛ زيرا در مجازي
كه استعاره نباشد ،تخيل نقشي ندارد .از ميان انواع مجاز :شرعي ،عرفي ،عقلي و لغوي ،مجاز
عقل ي (اسناد مجازي) و مجاز لغوي (مرسل) در ادبيات بيشتر مورد توجه است .مجاز عقلي در
استعارة مكنيه و مجاز لغوي در استعارة مصرنه ظهور پيدا ميكند .هرگاه ميان مفهوم معناي
راستين و غيرراستين واژه پيوند همانندي باشد ،مجاز لغوي در استعارة مصرنه آمده است؛ اما
اگر ميان واژة راستين و معناي غيرراستين پيوندي جز همانندي باشد ،آن مجاز مرسل است.
مجاز مرسل پيوندهاي گوناگوني دارد .فردوسي آنجا كه ميگويد:
چو آن چامه بشنيد بهرام گور

بخَورد آن گرانسنگ جام بلور

جام بلور ،خوردني نيست؛ اما پيوندي كه جام بلور با اندرون جام دارد ،گنگيِ پيشآمده را
برطرف ميكند .جام بلور با پيوند جاي و جايگير« ،مي» معنا ميشود.
تشبیه
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در تشبيه ،در معناي موردنظر ،ابهام چنداني پيش نميآيد؛ اما گلشتن از نشانه تا رسيدن به معنا،
با اندكي درنگ صورت ميگيرد .فردوسي در آغاز داستان بيژن و منيژه ،متناسب با فضاي ناكم
بر جامعه و امكان جواني خويش ،از تشبيههاي زيبا و تازهاي بهره جسته است:
شبي چون شبه روي شسته به قير

نه بهرام پيدا ،نه كيوان ،نه تير

سپاه شب تيره بر دشت و راغ

يكي فرش افكنده چون پرّ زاغ

چو پوالد زنگار خورد سپهر

تو گفتي به قير اندر اندوده چهر

نمودم ز هر سو به چشم اهرمن

چو

دهن

هر آنگه كه بر زد يكي باد سرد

چو زنگي برانگيخت ز انگشت گرد

چنان گشت باغ و لب جويبار

كجا موج خيزد ز درياي قار

مار

سيه

باز

كرده

ج

(بيژن و منيژه)4 ،

براي مثال ،در بيت ششم ،باغ و لب جويبار را به درياي قار (تيره و قيرگون) تشبيه كرده
است كه از آن موج برميخيزد .در اين تشبيه اندكي درنگ الزم است تا به مقصود گوينده
دست يابيم .اين خيال انگيزي همراه با شيفتگي ناصل از آن ،سرعت رسيدن از نشانه (دال) به
معنا (مدلول) را كند ميكند.
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استعاره

37

عاليترين گونة مجاز ،استعاره است .استعاره مجازي است كه ميان معناي راستين و غيرراستين،
پيوند همانندي برقرار باشد .بنا بر اين گفته ،يك گونه استعاره بيشتر نبايد باشد و آن استعارة
آشكار (مصرنه) است .استعارة پنهان (مكنيه) با رويكرد به تعريف مجاز (استعمال لفظ در
معناي غير ما وُضِعَ له) ،اصوالً نبايد در زمرة استعاره باشد؛ زيرا مثالً در پيوند «دست روزگار»،
روزگار در معناي راستين خود به كار رفته است ،اما معناي دست غيرواقعي است؛ پ

ميتوان

آن را در گروه مجازها جاي داد( 46تفتازاني .)111 ،از طرفي عنصر اصلي تشبيه ،مشبه است نه
مشبهبه؛ زيرا نلف مشبهٌبه ابهام چنداني در روند معنا ايجاد نميكند؛ همان طور كه اگر
بگوييم :فالني اسير روزگار است ،منظورمان اين است كه روزگار او را گرفتار كرده است .در
اينجا منظور از روزگار ،خود روزگار ،و از دست ،قدرت و اقتدار آن است؛ للا در نظر كساني
كه به نوع دوم استعاره اعتقاد دارند ،روزگار مشبهي است كه نضور دارد و مشبهٌبه كه مثالً
انسان يا هر موجود ديگر بايد باشد ،نلف شده و يكي از لوازم آن باقي مانده است .نظامي
گفته است:
چشمه درخشندهتر از چشم نور

تا برد از چشمة خورشيد نور

سبزه بر آن چشمه وضو ساخته

پرداخته

شكر

وضو

كرده

و

(مخزناالسرار)12 ،

در بيت دوم ،استعاره از نوع مكنيه ديده ميشود .مشبهٌبه كه گفتيم عنصري تزييني است ،نلف
شده و مشبه موجود است .درنگ و توقف در اين استعاره تا رسيدن به معناي مورد نظر ،مانند
تشبيه كوتاه است و ميتوان نموداري مثل تشبيه براي آن رسم كرد .اما در استعارة آشكار ،چون
مشبه –كه عنصر اصلي پيام است– در ذهن گوينده ميماند و مشبهٌبه ذكر ميشود ،معنا مبهم
است؛ يعني مدلول موجود در اينگونه استعاره ،مورد نظر گوينده نيست و خواننده ناچار است
از آن مدلول بگلرد و به مدلول ديگري كه خواستِ گوينده بوده است برسد .گنگي در اين
رهگلر از آنجا برطرف ميشود كه هم قرينة صارفه و عالقة شباهت در كالم موجود است ،هم
مدلول خاص و واندي در نظر گوينده و خواننده بوده است كه خواه ناخواه بايد به آن رسيد.
با همين رويكرد ،كاربرد استعارة مصرنه در شعر كالسيك ،مشروط به رعايت عالقة شباهت و
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نيز قرينة صارفه است تا مخاطب به معنا و مقصود واند دست يابد .خاقاني در چكامة «رخسار
صبح» گفته است:
سرد است سخت سنبلة رز به خرمن آر

تا سستياي به عقرب سرما برافكند

بيصرفه در تنور كن آن زرّ صرف را

كاو شعلهها به صرفه و عوّا برافكند

از دهان

پروينصفت كواكب رخشا برافكند

طاووس بين كه زاغ خورد و آنگه از گلو

منقّا برافكند

مريخ بين كه در زنل افتد پ

گاورس ريزههاي

(كزازي)116 :4813 ،

دكتر پورنامداريان در تفسير ابهام ابيات فوق چنين گفته است« :ابهام در ابيات فوق ،ناشي
از وجود كلمات يا نشانههايي است كه به مدلولهاي اوليه كه براي آنها وضع شدهاند ،نميتوانند
داللت كنند ...عدم سازگاري اين مفاهيم يا مدلولهاي ناصل از اين عبارت با واقعيت و
تجربههاي ما ،سبب ميشود كه مدلول نقيقي كلمات يا نشانههايي كه اين مفاهيم را ساختهاند
در اينجا نديده بگيريم؛ چون در اين نال اين نشانهها جنبة داللي خود را از دست دادهاند .اما
در شعر كهن ما نه ميتوانيم و نه الزم است كه از خود به اين نشانهها معنا ببخشيم و آنها را
تبديل به دال كنيم .شاعر چون معناي از پيش معلومي را سروده است و آگاهانه آن را كتمان
كرده است ،قراين الزم را براي راهنمايي خواننده در سخن نهاده است و شباهتهاي ملموس را
نيز در كاربرد اين استعارهها رعايت كرده است .زمينة معنايي سخن نيز قرينة ناليِ ديگري
است كه خواننده را به سوي مقصد سخن هدايت ميكند ...به همين سبب در شعر خاقاني
عليرغم تزانم استعارهها ،زمينة معنايي و قراين متعدد ،خواننده را هدايت ميكند كه در همان
فضاي شعر از نشانههاي اوليه و ملكور در كالم به نشانههاي ثانوي ،و با گلر از آنها ،به
مدلول ،مفهوم يگانه و پليرفتني و قطعي و با تجربة سازگار شعر برسد ...بنابراين شعر خاقاني
كه در سطح داللت اولية نشانهها نكايت از تجربهاي ناآشنا و ناسازگار با افق ذهني ما داشت،
تبديل به تجربهاي آشنا و پليرفتني يا معنادار ميگردد :هوا سخت سرد است .هيمههاي زرد و
خشك مو را به فراواني بياور و آنها را كه مثل طالي خالص زرين است ،در تنور آتش بيفكن
تا شعلههاي آتش به آسمان بلند شود و سرما را كه مثل عقربي گزنده ،با نيش سرماي خود ما
را ميگزد ،سست و بينال كند .آنگاه به تنور نگاه كن كه چگونه آتش -كه مثل سيارة مريخ
سرخ است -زغالها را -كه مثل سيارة زنل سياه است -فرا ميگيرد و مشتعل ميكند و
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گُلههاي آتش را مثل ستارههاي پروين برافروخته ميسازد ،و نيز نگاه كن كه چگونه شعلهها كه
مثل طاووس رنگارنگ است ،زغالها را -كه مثل زاغ سياه است -در كام خود فرو ميكشد و
فروزان ميكند و جرقههاي آتش را -كه مثل ارزنهاي پاک شده است -به اطراف ميپراكند».
(پورنامداريان)161 :4822 ،

کنایه

15

به كار گرفتن كنايه در سخن ،اگر از نوع تازه و بيگانه با هنجار زباني ما باشد ،سبب ابهام در
شعر ميشود .كنايهاي چون «تهمتن» در شمار واژگان پركاربرد قاموسي درآمده است و آمدن
آن در شعر ابهامي ايجاد نميكند .كنايه بيشتر در گسترة جمله يا تركيب مصدري ،و كمتر به
صورت مفرد به كار ميرود .از سويي معناي دومي يا مجازياي دارد كه برآمده از معناي
تكتك اجزاي سازندة آن نيست .مجموعة فراهم آمده به منزلة نشانهاي است كه بر نشانه يا
معناي ديگري داللت دارد.
تفاوت كنايه با استعاره در اين است كه در كنايه نه ميان معناي نقيقي و مجازي آن پيوند
همانندي است نه معناي ثانوي و مجازي آن به كمك قرينه به دست ميآيد .در استعاره ،قرينه
بيرون از بافت استعاره است؛ اما در كنايه ،قرينه در بافت و ساخت خود كنايه نهفته است .آنچه
خواننده را از معناي اوليه منصرف ميكند ،زمينة معنايي سخن و بيگانگي آن معنا با بافت
راستين جمله است .اگر كنايه تازه باشد و پيوندهاي ميان معناي نخست و معناي نهايي بيش از
يكي باشد ،ابهام آن از استعاره بيشتر است؛ با اين نال ،يك معنا بيشتر ندارد و هر مخاطب و
خوانندهاي بايد بكوشد تا آن معناي يگانه را بيابد .خاقاني گفته است:
هاي خاقاني بناي عمر بر يخ كردهاند

زو فقع مگشاي كان محكم نخواهي يافتن
(ديوان)814 ،

فقع گشودن تركيبي كنايي است كه با چند واسطه به معنا و مدلول نهايي ميرسد :فقاع گشودن
در اينجا به معناي آروغ زدن است؛ كسي آروغ ميزند كه سيستم گوارش او خوب كار كند؛ آن
كه گوارش خوب دارد ،البد غلاي خوبي خورده است؛ آن كه غلاي خوب ميخورد ،توانگر
است؛ توانگر در ناز و نعمت زندگي ميكند؛ آن كه در ناز و نعمت زندگي كند ،خواه ناخواه
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خودستا و به خويشنازنده بار آمده است .خاقاني گفته است :اي خاقاني فقع مگشا؛ يعني به
خود مناز.
ایهام

13

ايهام يكي از زيباترين آرايههاي ادبي است .در بالغت عربي و پ

از آن در زبان فارسي ،آن را

داشتن دو معناي دور و نزديك تعريف كردهاند .گفتهاند :ايهام آن است كه گوينده واژهاي را
آشكارا در معناي نزديكش بيان كند؛ اما معناي دور آن را در نظر داشته باشد .در همين روند،
خواه ناخواه چون گوينده قصدش از بهكارگيري اين صنعت ،نوعي آشناييزدايي در زبان است،
ابهامي در معنا ايجاد ميشود؛ به عنوان مثال در عبارت قرآني «الرنمن علي العرش استوي»
(طه  )1گفتهاند :استوي معناي نزديكش استقرار و معناي دورش استيالست (خطيب قزويني،

 .)66:4143در اين قطعه:
ابياتُ
و

شعرک
من

العجائب

كالقصور

و ال قصور بها يعيق

لفظها

11

نُرّ

و

رقيق

معناها

(هاشمي)818 :4863 ،

معناي نزديك رقيق كه با نر تناسب دارد ،اسير و گرفتار است و معناي دورش لطيف و نازک.
ايهام در زبان فارسي با آنچه در زبان عربي آمده است ،فرق دارد .در زبان فارسي ايهام،
كاربردي است كه دو معناي برابر داشته باشد و مخاطب آزاد است كه يكي از دو معنا يا هر دو
را برگزيند ،مشروط به اينكه اگر يكي را برگزيد ،نظر به ديگري نيز داشته باشد .در اين
چهارپاره:
به گرد لب خط از عنبر نوشتي
كسي

باالتر

از

ياقوت

ننوشت

بساط
تو

از

خوبرويان

در

نوشتي

ياقوت

باالتر

نوشتي

(همايي)124 :4822 ،

در پارة سوم و چهارم ،در واژة ياقوت ايهام است .درست نيست كه براي چنين ايهامي دو
معناي دور و نزديك قائل شويم؛ با اين نال دريافت معناي دوم ياقوت و پي بردن به ديگر
مالزمات آن تأملبرانگيز است.
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لغز

11

يكي ديگر از آرايههاي معنوي ،لغز يا چيستان است .در چيستان ويژگيهاي چيزي را بدون
آوردن نام آن در سخن ،بيان ميكنند و از مخاطب ميخواهند كه به معنا يا خواست گوينده پي
ببرد .گرچه در اين آرايه ،دريافت معنا به مخاطب سپرده شده است ،معنا نبايد خيلي پيچيده و
ديرياب باشد ،اگر نه از نريم معما سر بيرون ميآورد .با اين نال همين لغز هم ممكن است
مخاطب را به اين فكر بياندازد كه منظور گوينده چه خواهد بود؟ مانند:
كه به آبي است از جهان خرسند
لعبتي چيست نغز و خاک مزاج
11
به سر خويش ميخورد سوگند
دست بر سر نهاده پنداري
(كزاري)411 :4828 ،

لغزهاي شمع از منوچهري ،شمشير از عنصري ،آب از جمالالدين اصفهاني و ابر از مسعود
سعد از لغزهاي معروف ادبيات فارسياند.
معمّا

10

معمّا از لغز دشوارتر و ديريابتر است .ديريابي آن به دليل وجود برخي پيچيدگيهاي ويژهاي
است كه در آن وجود دارد .براي نل مسئله و فهم معناي معما بايد از ابزارهايي بهره گرفت؛
مانند معماي مشهور زير كه در نساب جمل آمده است:
ب قلب زن
ب قل ِ
رو تو قلب قلب را بر قل ِ
گر بخواهي نام آن زيبارخ سيمين بدن
اگر قلب قلب را بر قلب قلب قلب بزني ،از اين آبكاري ،بلقي

به عمل خواهد آمد.

در مبحث لغز و معمّا ،بايد اين نكته را يادآوري كرد كه اگر آگاهيهاي تاريخي و مقطعي به
كمك مخاطب نيايند ،اين انتمال وجود خواهد داشت كه مخاطب به مقصود گوينده هرگز پي
نبرد و معنا در كمون بماند؛ اما اين درنيافتن معنا ،به معناي بيمعنايي متن يا عبارت نيست .از
آنجا كه رسيدن به معناي مورد نظر در مادهتاريخ شبيه به كاربرد معمّا است ،ما در اينجا از اين
صنعت بديعي سخن نگفتيم.
تمثیل

19

تمثيل بيشتر در داستان بيان ميشود و آن است كه گوينده بنابر دورانديشي و نيز اثبات و ابالغ
معنا ،از بيان معناي آشكار خودداري كند .هدف از بهكارگيري تمثيل براي اهل ادب قابل فهم و
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دريافت است؛ اما به ندرت پيش ميآيد كه مخاطبي به قصد گوينده پينبرد .ارزش ادبي تمثيل
به «اينهماني» و تطبيق يك به يك عناصر داستان با عناصر مورد نظر در عالم عين است.
تمثيلهاي كليله و دمنه ،مثنوي و منطقالطير از تمثيلهاي خوب زبان فارسياند.
ابهام در ادبیات و شعر معاصر

18

در شعر نو ،مانند برخي از شعرهاي نيما و پيروان او ،از راه پيوندهاي يادشده ،به معناي
يگانهاي نميتوان رسيد و به پرسش «معنا چيست؟» پاسخ خشنودكنندهاي نميتوان داد .در اين
دست سرودهها ،زمينة سخن و شيوة بيان به گونهاي است كه براساس نشانههاي يادشده،
خواننده به تجربهاي درخور فهم و برابر با ذهنيت خويش نميرسد .در سروده نيز يادكرد
آشكار و روشني كه خواننده را متوجه نشانههاي او كند ،نيست .به ناچار خواننده از نشانههاي
ذكرشده در سخن به معناي قراردادي آنها در زبان ،يعني بيرون از فضاي شعر ميرود؛ آنگاه در
امكانات داللتكنندة بالقوة معنا درنگ ميكند و از ميان آن امكانات ،آنها را كه با زمينة كلي و
عمومي شعر و نيز ساير نشانهها مناسبت دارد ،برميگزيند و به منزلة نشانههاي انتمالي و
ثانوي به درون شعر ميآورد و در جهت ابزارهاي معنايي شعر ميآزمايد تا به معنا و مدلولي
درخور با افق ذهني و چشمداشت خود و امكانات عمومي شعر دست يابد .طبيعي است
خوانندهاي كه بر اساس اين رهگلر شعر را ميپليرد ،خوانندة منفعلي نيست ،بلكه فعاليت
ذهني او در كمال بخشيدن به شعر نقش اساسي دارد .مسيري را كه خواننده از ابتداي خواندن
تا كشف معناي مورد نظر ميپيمايد« ،تأويل» ميگويند .اين ابهام در شعر نو ،برآمده از ورود
ناآگاهي در سامان گرفتن و آفرينش شعر است .يونگ به اين گونه سرودهها «سرودة
روانشناسانه» ميگويد كه مبتني بر كشف و شهود و محصول جلبه است (انمدي.)828 :4821 ،

شعر كالسيك به سبب دخالت نداشتن ناخودآگاهي در آن يا تبديل كردن مضامين ناآگاه به
آگاه از راه همسازي با تجربههاي عادي و قابل درک مخاطب ،فاقد آن ابهامي است كه در شعر
نو از آن سخن رفت .در شعر نو پرسش خواننده كه «معناي اين سروده چيست؟» از جن
پرسش خوانندة شعر كالسيك نيست .در شعر كالسيك معنايي واند پيش روي خواننده ،و در
پشت هر ابهامي وجود داشت كه بايد پ

از جستوجو به آن رسيد ،در نالي كه در شعر نو،

معنا وابسته به مخاطب است .گنگي و ابهام در سرودههاي نو رمز جاودانگي آن است .در شعر
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نو ،ابهام جانشين پيچيدگي و دشواري در شعر كهن شده است؛ البته منظور من از شعر نو،
شعرهاي مشهور نيما ،شاملو و ديگر شاعران پرآوازة معاصر است.

13

پینوشتها
 .4واژة ابهام كه معادل انگليسي آن ( )Ambiguityاست از زبان عربي اخل شده است .در باب افعال
از مجرد (بَهَمَ) به معناي دشواري و گنگي ،در زبان فارسي رواج دارد .در متنهاي قديمتر اين واژه با
معناي يادشده كاربرد نداشته است؛ اما اسم مفعول آن ،يعني واژة مبهم با همين معنا در زبان عربي و
فارسي به كار رفته است .ريشة آن بيشتر با معناي تاريك و سياهي قرين است .بهيم بر وزن فعيل به
معناي سياهي است كه هنوز هم در زبان عربي به كار ميرود .در متون برگزيدة ادبيات كهن ،رگههايي
از ابهام شعري ميتوان يافت؛ اما در كتب بالغت قديم ،ابهام آراية ادبي تعريف شده است .دكتر كزّازي
در كتاب بديع خود از آراية ابهام نام ميبرد ()411؛ اما مصداقهايي كه او از آنها با نام ابهام ياد ميكند،
ميتوان در گروه آرايههاي ايهام يا توجيه (محتملالضدين) جاي داد .كزّازي ميگويد« :ابهام يا دوگانه
آرايهاي است دروني كه به ايهام ميماند .دوگانه آن است كه در ساخت بيت يا جمله ،انتمال دو معناي
ناساز باشد؛ مانند خانههاشان بلند و همت پست يا رب اين هر دو را برابر كن ».سكاكي از اين آرايه با
نام «توجيه» ياد ميكند« :و منه التوجيه و هو ايراد الكالم محتمالً لوجهين مختلفين .كقول من قال العور:
ليت عينيه سواء».؛ يعني از آن جمله (آرايههاي بديعي و معنوي) توجيه است و آن بيان سخن به
گونه اي است كه انتمال دو معناي مختلف باشد .مانند اين سخن كه كسي به يك چشم بگويد :كاش
دو چشمش يكسان بود .مصرع يادشده از بشار پسر بُرد است كه در يك چهارپاره گفته بود :خاط لي
عمرو قباء ليت عينيه سواء قلتُ شعراً لي

يدري اَ مديحٍ ام هجاء (خطيب قزويني.)466 :4143 ،

 .1در اين گزارش ،هر جا سخن از شعر و ادبيات بيايد ،هر دو معناي يكسان دارند.
 .8معناي واژههاي سخن ابوالهليل :اوعيه :جمع وعاء به معناي ظرف امتعه :جمع متاع ،به معناي
مظروف طباع :جمع طبع به معناي خوي و خصلت اهل تميز :خردمند و صانب تشخيص.
 .1معني اندر شعر جز با خبط نيست
.1

چون قالسنگ است اندر ضبط نيست ()4113 4

اين سخن چون پوست و معني مغز دان اين سخن چون نف

و نيز  :اي برادر قصه چون پيمانه است
دانة معني بگيرد مرد عقل

و معني همچو جان ()4663 4

معني اندر وي مثال دانه است
ننگرد پيمانه را گر گشت نقل ()18-8111 1

 .1افالكي در اين كتاب از قول نسامالدين ،مريد موالنا ،ميگويد« :كالم خداوندگار ما به مثابت آيينه
است؛ چه هر كه معنايي ميگويد و صورتي ميبندد ،صورت معنا خود را ميگويد ،آن معنا كالم موالنا
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نيست ».و نيز نگاه كنيد به :نامههاي عينالقضات ،141 ،به نقل از سفر در مه 41 ،كه گفته است« :شعر
آينهاي است كه هر ك

نقد نال خويش را در آن ميبيند».

 .2شبستري دربارة معناي «من» در سخن عارفان ،گفته است« :دگر كردي سؤال از من كه من چيست؟
مرا از من خبر كن تا كه من كيست؟

چه هستي مطلق آيد در اشارت به لفظ من كنند از وي

عبارت و در پاسخ اين پرسش :چه خواهد مرد معني زآن عبارت

كه دارد سوي چشم و لب

اشارت چه جويد از رخ و زلف و خط و خال كسي كاندر مقامات است و انوال
چيزي كه در عالم عيان است چو عكسي زآفتاب آن جهان است
ابروست كه هر چيزي به جاي خويش نيكوست
معاني را مثال است

ميگويد :هر آن

جهان چون زلف و خط و خال و

تجلي گه جمال و گه جالل است رخ و زلف آن

صفات نق تعالي لطف و قهر است رخ و زلف بتان را زآن دو بهر است

و

نيز در معناي رمزي مسافر گفته است :مسافر آن بود كو بگلرد زود ز خود صافي شود چون آتش از
دود

(به ترتيب  283 ،282و )212

 .3مفهوم اين نقد برگرفته از سخن دولتشاه سمرقندي ،در تلكرهالشعرا است« :نكايت كنند كه در وقتي
كه سلطان صانبقران اعظم ،اميرتيمور گوركان -اناراهلل برهانه– فارس را مسخّر ساخت ،در سنة
خم

و تسعين و سبع مائه و شاه منصور را به قتل رسانيد .خواجه نافظ در نيات بود .ك

فرستاد و

او را طلب كرد .چون ناضر شد گفت :من به ضرب شمشير آبدار اكثر ربع مسكون را مسخّر ساختم و
هزاران جاي و واليت را ويران كردم تا سمرقند و بخارا كه وطن مألوف و تختگاه من است آبادان
سازم ،تو مردک به يك خال هندوي ترک شيرازي سمرقند و بخاراي ما را ميفروشي؟ ...خواجه نافظ
زمين خدمت را بوسه داد و گفت :اي سلطان عالم از آن نوع بخشندگي است كه بدين روز افتادهام».
ر.ک( .سمرقندي )862 :4664 ،بيت نافظ :اگر آن ترک شيرازي به دست آرد دل ما را

به خال

هندويش بخشم ،سمرقند و بخارا را (بختياري.)8 :4821 ،
 .6اين تعريفي است كه دكتر زرينكوب از شعر مبتني بر ديدگاه روانشناسانه به دست ميدهد.
 .46روند خشنودي از جستوجوي معنا را با مثالي روشنتر بيان ميكنم .در گلشته ،كنار برخي از
جادهها ،تيركها يا نشانههايي از سنگ و كلوخ و گاه چوب گلاشته ميشد تا هنگام برف و كوالک يا
سياهي شب مسافران بتوانند راه را از بيراهه تشخيص دهند .صائب به اين نشانهها سنگ نشان گفته
است :پيش هر سنگي كه كردم سينه را صائب سپر در بيابان طلب سنگ نشاني شد مرا افسردگان
چو سنگ نشانند خرج راه پاي به خواب رفته به منزل نميرود (كريمي 11 1 :4816 ،و  .)424فرض
كنيم در جادهاي با همين مشخصات قرار گرفتهايم .ناگهان به جايي ميرسيم كه ديگر خبري از
نشانههاي هدايتگر نيست ،چه ميكنيم؟ مسلماً قصد بازگشت نداريم ،اگر هم باز گرديم ،فقط براي
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بازبيني و بررسي مسير انتمالي نشانههايي است كه از بين رفتهاند .براي رسيدن به مقصد ،ناچاريم به
پيشروي ادامه دهيم؛ اما معلوم نيست كه پيشروي در يك مسير ،ما را به سرمنزل مقصود ميرساند؟ اگر
رهگلر خردمندي باشيم ،در مسير طيشده ،از خود نشانههايي باقي ميگلاريم تا راه بازگشت به مقطع
را گم نكنيم .اين رفت و آمد ،در نهايت ما را به مقصد كه هدف جستوجوي ماست ،خواهد رساند.
اگرچه تا رسيدن به اين جايگاه ،كوشش بسياري كردهايم ،از اينكه به نتيجهاي دلخواه رسيدهايم،
خشنوديم .نال اين مثل را برابر مينهيم با سروده يا نوشتهاي مبهم .نشانههاي جاده همان واژههاي متن
هستند .مقطع جاده ،همان جايي است كه ما با پايان پليرفتن نشانههاي واژگاني ،به نتيجة رضايتبخش
و مطلوب نرسيدهايم .رفت و برگشت در مسيرهاي انتمالي و مقطع جاده ،مسيرهاي تأويل شعر است
كه پيموده ميشود .رسيدن به منزل مقصود در جاده ،همان خشنودي و پيوندي است كه ميان جهان عين
و ذهن برقرار كردهايم و به دريافتي مبتني بر ذهن خويش رضايت دادهايم.
 . 44ميرزا نسين مشرف اصفهاني پنج مثنوي بر وزن خمسة نظامي و اميرخسرو دهلوي دارد كه همة
ابيات آن مثنويها ،بيمعنا است .مقرر شده بود كه اگر او بتواند از پ

اين كار برآيد ،به هر بيت

بيمعنايي ،مثقالي سيم ناب بگيرد و اگر خالف آن ثابت شود ،به هر بيت معنادار دنداني از او بكنند و بر
مغزش بكوبند .آوردهاند كه بر سه بيت آن ،معنا بستند و سه دندان از او كندند و بر سرش نشاندند
(براي آگاهي بيشتر از او و شعرش ر .ک :اخوان ثالث.)13 :4821 ،
 .41سرايندة بيت يادشده ميخواسته بگويد :صد هزار سپاهي برهم زدند ،از اين سو هزار و از آن سو
هزار ،جمعاً دو هزار سپاهي كشته شدند.
 .48نلف در اين بيت را ميتوان با قرينة نضوري يا لفظي موجود دانست .سپيداري ،يعني سپيدار
هستي كه مقابل آن سپيدار نيستي ميشود .سپيدار بودن يا نبودن در نوزة بالغت قابل تفسير است.
سعدي گفته است :اگر به شرط وفا دوستي به جا آورد وگر نه دوست مدارش تو نيز و دست بدار؛
يعني اگر شرط وفا به جاي آورد ،دوست بدارش و نيز همو گفته :گر از نديث تو كوته كنم زبان اميد
كه هيچ ناصل ازين گفتوگو نميآيد و نيز اين جمله از ترجمة تفسير طبري« :بگو كه اگر بيايي و
مسلمان شوي و اگر نه كه سپاهي بفرستم سوي شما كه طاقت ايشان نداريد( ».زبان فارسي  ،1رشته
ادبيات و علوم انساني.)161 :4824 ،
 .41سرايندة بيت را نميشناسم؛ اما اين بيت در آزمون دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان در
سال  4821پرسيده شده بود.
 .41در بيت اشاره به اين آية قرآني در سورة اعراف است كه« :اليدخلونَ الجنه نتًي يلجَ الجملُ في سمّ
الخياط» (اعراف  .)16در قرآن به امر محالي اشاره رفته است كه ورود كافر به بهشت غيرممكن است.
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شاعر گفته است :غمي كه من دارم –اگر شتر داشت– آنقدر الغر و باريك ميشد كه از چشمة سوزن
ميگلشت .گلر شتر از سوزن ،جواز ورود كافر به بهشت را فراهم ميآورد.
16. Trope
17. Simile
18. Metaphor
 .46براي شرح بيشتر در اين خصوص نگاه كنيد به :تفتازاني 111 ،به بعد؛ شميسا.22 :4821 ،
20. Metonymy
21. Amphiboly
 .11معناي دو بيت عربي :بيتهاي سرودة تو چون كوشكهاي بلند و به آسمان افراشتهاي است و البته
منظور از قصور ،نواقصي نيست كه شعر تو را زشت گرداند و از شگفتيهاي شعر تو الفاظ آن است كه
برگزيده و منحصربه فرد است و معناي آن لطيف و صميمي و شيرين و دلپلير است (نُرّ در معناي
آزاد مقابل رقيق به معناي بنده و بردة زرخريد است .قصور و قصور نيز جناس تام دارد).
23. Puzzle
 .11منظور از اين چيستان ،كوزه است.
25. Riddle
26. Allegorical
 .12اين بخش از گفتار ،بيشتر از مبحث «ابهام در شعر نو» دكتر تقي پورنامداريان در كتاب خانهام ابري
است گرفته شده است.
 .13اصل اين مقاله ،كار تحقيقي درس مكتبهاي ادبي در دورة دكتري است.
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اصل اصالت موسیقی در تصحیح بیتی از حافظ
دکتر جواد مرتضایی



مقدمه
در ميان نسخههاي خطّي كه از آثار نظم و نثر گلشته به دست ما رسيده است ،نميتوان نتي
دو نسخه را يافت كه عيناً در كتابت و ضبط كلمات يكسان باشند .اين اختالف بين نسخ
متأسّفانه به دليل اهمالهايي است كه ناسخان ،خواسته يا ناخواسته ،هنگام كتابت و نسخهبرداري
مرتكب ميشدهاند 4و تقريباً ميتوان ادّعا كرد كه هيچ نسخهاي وجود ندارد كه تمامي متن آن
دقيقاً منطبق با متن اصلي شاعر يا نويسنده باشد .بنابراين عموماً هنگام تصحيح متون ،براي
رسيدن به اصيلترين ضبط ،قديمترين نسخه را اصل و مالک قرار ميدهند و نسخههاي ديگر
را به ترتيب تقدّم زماني در نكم نسخه بدل در نظر ميگيرند .بنابراين تصحيح متن براساس
قديمترين نسخه ،امري معقول و منطقي به نظر ميرسد؛ زيرا هرچه نسخه جديدتر و با فاصلة
زماني بيشتري از صانب اثر باشد ،انتمال تصرّف و تغيير در آن بيشتر است .نكته اينجاست
كه تاريخ نسخ ،تاريخ كتابت آنهاست و هيچ ناسخي ذكر نميكند كه از كدام نسخه كتابت و
استنساخ كرده ،للا ممكن است نسخهاي از لحاظ زماني متأخّرتر از نسخه يا نسخ ديگر باشد؛
ولي تاريخ و اصالت نسخهاي كه اين نسخه از روي آن كتابت شده ،قديمتر و بيشتر باشد.
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در مورد ديوان نافظ و اختالف نسخههاي آن ،وضع به گونهاي ديگر است .اگر اختالف
و تغيير و تحريفهاي نسخههاي ديگر ناشي از دخل و تصرّف كاتبان است ،اين اختالف و تغيير
در نسخههاي به جا مانده از ديوان نافظ بيشتر به دست خود او ،و كمتر توسّط ناسخان ايجاد
شده است .هوشنگ ابتهاج به درستي اشاره كرده است كه «اگر از بعضي خطاهاي كاتبان
كمسواد -كه تشخيص آن دشوار نيست -بگلريم و برخي اشتباههاي سمعي و بصري آنان را
ناديده بگيريم ،سهم مختصري براي عمد و غرض كاتبان ميماند .عمدة اختالفها و نسخهبدلها
كار خود شاعر است كه با وسواس و موشكافيِ شگفتآوري شعر را گام به گام به سوي كمال
و تعالي لفظي و هنري برده است( ».ابتهاج)14 :4828 ،

با توجه به سال والدت خواجه (ندود  212ها  .ق) و وفات خواجه (ندود  261ها  .ق)
(صفا ،)4624-4611 8 :4824 ،نزديك به پنجاه سال عمر شاعري ميتوان براي او در نظر
گرفت .با تقسيم اين سالها بر تعداد غزلهاي او به اين نتيجه ميرسيم كه او تقريباً در هر سال ده
غزل سروده است .بدين ترتيب نافظ شاعري كمگوي ،امّا ديرپسند و گزيدهگوي است .آنچه
در اين سالها ذهن شاعر را بيش از همه به خود مشغول ميداشته و با دقت و ظرافت بدان
ميپرداخته ،پيرايش و پرداخت همة عناصر شعرش (مضامين و عواطف مطرح در شعر،
گزينش واژگان و تصاوير و موسيقي شعر) بوده است .آنچه در گزينش كلمات و چگونگي
ساختار بيت در سير تكاملي مباني جمالشناسي شعر نافظ بسيار مؤثّر بوده ،قانون و اصل
اصالت موسيقي است 1.اين قانون و اصل كه در دوران رو به كمالِ شاعري ،در انديشة او بوده،
باعث تغييرات پيدرپي در ابيات و انتخاب و جايگزيني واژگان شده است .سعي شاعر در اين
دوران در جهت انتخاب واژگاني است كه آرايش واجها در آنها بهگونهاي به كار رفته است كه
هنگام تلفظ هممخرج يا قريبالمخرج باشند تا بدين ترتيب جنبة موسيقايي بيت درنوزة
اصوات غنيتر و سرشارتر شود.

8

از ميان چهار نوع موسيقي شعر ،موسيقي بيروني (اوزان عروضي) ،موسيقي كناري (قافيه و
رديف) و موسيقي داخلي (كلمات مسجّع درون و ميان بيت) براي خواننده و مخاطب كامالً
محسوس و جنبة موسيقايي آنها قابل درک و دريافت است؛ امّا موسيقي معنوياي كه برخي
صنايع بديعي برجسته در كالم ايجاد ميكند ،چون فاقد جنبة آوايي و شنيداري است ،محسوس
نميباشد .به عبارت ديگر آن بخش از موسيقي كه به تعريف خاصّ آن با تشابهات نسبي ميان
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اقوام و ملل مختلف مربوط ميشود ،كامالً محسوس و دريافتني است .امّا موسيقي در مفهوم و
تعريف عام خود-كه انواع تناسب و تقارن برجسته و عالي را شامل ميشود -در بعضي موارد،
از جمله نوعِ موسيقي معنوي آن در شعر به سادگي محسوس و دريافتني نيست« .موسيقي يك
تعريف محدود ،رايج و شناخته دارد كه در تعريف ابنسينا عبارت است از« :بخشي از دانش
رياضيات كه در آن از انوال نغمهها به لحاظ هماهنگي يا عدم هماهنگي و از انوال ازمنة
موجود در فواصل نغمهها بحث ميشود تا دانسته شود كه لحن چگونه تأليف ميشود و يك
تعريف شاملتر دارد كه به گفتة اخوان الصفا «علم نسبتها» است .در اين چشمانداز بررسي هر
نوع نظم و نظام و نسبت متقارني در كاينات ،نوزة موسيقي است و محدود به تناظر و تقارن
اصوات و نركات و سكونها در نوزة آواها نيست( ».شفيعيكدكني)161 :4813 ،

البته اين تناظر و تناسب و نسبت متقارن بنا بر اعتبار ،درجه و فضيلت ،در نوزة موسيقي
جاي ميگيرد؛ به عنوان مثال چيدن چند سنگ و آجر با فواصل معيّن ،نسبت متقارن و موسيقي
محسوب نميشود؛ اما همين سنگها و آجرها با مصالح و نقشة قبلي و محاسبات و ايجاد
تناظرها و تقارنها ،بنا و هيئتي را شكل ميدهد كه ذهن و انساس آدمي با مشاهده و دريافت
آن سرشار از نشاط و آرامش ميشود كه اين خود نوعي موسيقي است .سخن گوته ،شاعر
بزرگ آلمان ،كه ميگويد «من معماري را موسيقي منجمد مينامم» (همان ،)161 ،برخاسته از
همين دريافت تناظر و تناسب ارزشمند و داراي فضيلت است .اين تناظر و تقابل و نسبتهاي
فاضل كه ارزش و زيبايي آن را – همانطور كه گفتيم– ذهن و انساس و عاطفة آدمي با قانع
شدن ن ّ جمالشناسياش درک ميكند و ميپليرد و اصطالناً «موسيقي معنوي» نام دارد ،در
كلّ نظام هستي با نفظ شرط ملكور مصداق دارد .در نوزة شعر نيز عالوه بر سه نوع موسيقي
بارز و محسوس (بيروني ،كناري ،داخلي) ،برخي صنايع بديعي كه موجد اين تناظر و تقابل
فاضل و ارزشمند هستند ،موسيقي معنوي محسوب ميشوند .با توجه به اين اصل منطقي كه
در جهان ،هيچ دو امر يكسان و برابر وجود ندارد ،صنايع بديعي نيز داراي ارزش يكسان و
برابر نيستند .تعداد صنايع بديعي برجسته و زيبا تقريباً به عدد انگشتان دو دست است كه
متأسّفانه برخي ادبا و اهل بالغت گلشته و نال به جاي اينكه به فكر انجام دادن كارهاي
اساسي و ضروري در ادبيات و محدودة بالغت آن باشند ،ذهن و انديشة خود را به
صنعتتراشي و صنعتسازي از ميان همين معدود صنايع بديعي و ذكر شاخهها و انشعاباتي از
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آنها مشغول كردهاند كه ناصل اين كار جز خلق عناوين و اصطالنات عجيب و غريب و
درنتيجه دلزدگي متعلّمان اين علم نيست .مالک تعيين اعتبار و ارزش صنايع بديعي ايجاد تناظر
و تقابل و نسبتِ فاضل است و هر صنعتي كه موجِد اين تناظر و تناسب نباشد ،ارزش
زيباييشناسي ندارد« .آنچه از صنايع بديعي كه در كتب معروف بالغت ياد شده و ارزش و
اعتباري ميتواند داشته باشد ،همانهاست كه بر محور نوعي تناظر و تقابل استوار است  ...ايهام،
مطابقه (نيز شامل بيان نقيضي و نسّاميزي) ،تبيين و تفسير [تقريباً همان لفّ و نشر] ،تلميح،
تقابل يا مراعاتنظير ،تأكيد المدح بما يشبه اللّم ،تنسيق صفات ،سياقهاالعداد ،ردّ العجز علي
الصدر .از اين مجموعه كه بگلريم آنچه از صنايع بديعي دويست و بيستگانه باقي ميماند به
دو گروه قابل تقسيم است :يا صورتهايي از همين صنايع است كه بهر نال ميتواند برخوردار
از نوعي موسيقي صوتي يا معنوي باشد و تعدد نامها مشكلي را نميگشايد ،بلكه بهتر است
همه را در عناوين محدودتري بگنجانيم تا آموزش آنها آسانتر شود ،يا از مقولة موسيقي
صوتي و معنوي نيست و اينگونه صنايع را جز ديوانگي و جنون و نماقت ،عاملي ديگر
نميتواند توجيه كند ،مگر عامل بيكاري و تنبلي و غفلت از فلسفة وجودي ادبيات و نقش
خلّاقيت در هنرها( ».همان)848-862 ،

نحوة بهكارگيري آرايشهاي بديعي در شعر و سخن در كيفيت و تأثير آنها در مخاطب  -به
عنوان موسيقي معنوي -شرط بسيار مهمي است .شعر گفتن به قصد ارائة صنايع بديعي و نشان
دادن قدرت استفاده از انواع و اقسام اين صنعتها موجِدِ موسيقي معنوي در كالم نميشود .دليل
اين ادّعا همان نكتهاي است كه در سطور پيشين اشاره كرديم .تقابل ،تناظر و نسبت فاضل و
عالي وقتي موسيقي محسوب ميشود كه طبيعي و زيبا باشد؛ يعني بتواند ن ّ زيباييشناسي
مخاطب را اقناع كند .بدينترتيب وقتي معماري( ،به قول گوته) موسيقي منجمد محسوب
ميشود كه آن بنا برخاسته از پاسخ به نياز فطريِ سازندة آن باشد؛ يعني روح هنر-كه در هر
نوع آن زايشي است و پاسخ به نياز فطري و طبيعي -در هر اثر هنري وجود داشته باشد .پ
هر ساختمان ،معماري ،مجسّمهسازي و غيره نميتواند نمايش تقابل ،تناظر و رعايت نسبت
فاضل باشد .اگر اين اصل را ناديده بگيريم ،تمام ساختمانها با اشكال و نماهاي گوناگونشان،
موسيقي منجمد بودند و بساز بفروشها كه قصد و هدفشان از ساخت و ساز پول در آوردن
است ،موسيقيدان و موسيقينواز! در شعر نيز موسيقي معنوي وقتي به وجود ميآيد كه
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آرايشهاي بديعي به طرزي ظريف و هنرمندانه در آن به كار رفته باشد .هر قدر خواننده و
مخاطب شعر هنگام خواندن يا شنيدن آن ديرتر متوجه وجود صنعت بديعي شود و دريافت آن
نياز به توجه و دقت بيشتري داشته باشد ،موسيقي معنوي بيت غنيتر و زيباتر است.
همانطور كه گفتيم از ميان چهار نوع موسيقي شعر ،موسيقي معنوي به اندازة سه نوع ديگر
محسوس نيست و اصالً به همين دليل معنوي ناميده شده است .مقايسة دو قطعه يا دو بيت
شعر كه يكي همراه با صنعت بديعي برجسته باشد و ديگري فاقد آن ،به خوبي وجود و ارزش
موسيقي معنوي را نمايان ميكند .تناسب و تناظري كه به واسطة وجود آرايش بديعي بين
عناصر و اجزاي بيت برقرار ميشود ،بر غناي موسيقايي بيت ميافزايد و ن ّ زيباييشناسي
مخاطب را اقناع ميكند 1.به اين دو بيت متواليِ يكي از غزلهاي خواجه دقت كنيد:
دلم رميده شد و غافلم من درويش

كه آن شكاري سرگشته را چه آمد پيش

چو بيد برسر ايمان خويش ميلرزم

كه دل بدست كمانابروييست كافركيش
()1-4 138

1

در بيت او ل هيچ صنعت بديعي وجود ندارد ،ضمن اينكه بيت عاري از قافية دروني و
مياني است؛ للا ازچهار نوع موسيقي شعر فقط موسيقي بيروني (مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن)
و موسيقي كناري (درويش ،پيش) داريم .در بيت دوم عالوه بر اين دو نوع موسيقي ،وجود
صنعت بديعي برجستة ايهام تناسب ،تقابل و تناظرهاي زيبايي را بين كلمات به وجود آورده كه
بيت را برخوردار از موسيقي معنوي كرده است .در بيت ،دو ايهام تناسب وجود دارد :بين
كلمات «سر ،دل ،دست ،ابرو» از يك طرف و از طرف ديگر بين «كمان و كيش» (به معناي
تيردان) .طبيعي است ذوق و انساس جمالشناسيِ خواننده در نوزة درک موسيقي به معناي
عامّ آن در اينگونه ابيات قانعتر و سرشارتر ميشود .به اين دو بيتِ متوالي از غزلي ديگر نيز
توجه كنيد:
جان باش

وين سوخته را محرم اسرار نهان باش

باز آي و دل تنگ مرا مون

زان باده كه در ميكدة عشق فروشند

ما را دو سه ساغربده وگو رمضان باش
()1-4 111

بيت اول اين غزل نيزعاري از آرايش بديعي و در نتيجه موسيقي معنوي است .اين بيت دو
نوع موسيقي بيروني (مفعول مفاعيل مفاعيل مفاعيل) و موسيقي كناري (جان ،باش نهان ،باش)
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دارد .در بيت دوم عالوه بر اين دو نوع موسيقي ،وجود صنعت بديعي تناسب ما را از موسيقي
معنوي نيز بهرهمند ميكند :تناسب ميان كلمات «باده ،ميكده ،ساغر» و تضاد ميان اين كلمات
با واژة «رمضان» .نافظ ،به گواهي اشعار بينظيرش ،در ميان شاعران فارسيزبان يگانه شاعري
است كه با ممارست ،تفكر و تأمّل از ظرفيتهاي زبان فارسي در همة زمينهها ،از جمله بالغت،
بيشترين بهره و سود را برده است .از ميان صنايع بديعي به كار رفته در شعر او ،ايهام و تناسب
و نيز صنعتهايي از قبيل تبادر ،ايهام تناسب ،ايهام تضاد ،تضاد ،پارادوك  ،استخدام و غيره كه
زيرمجموعة دو صنعت ايهام وتناسب هستند ،كاربرد بسياري دارد.
هنگام تصحيح ديوان نافظ ،در ترجيح ضبط نسخهاي بر نسخههاي ديگر ،توجه به اصل
اصالت موسيقي مقدّم بر اصل اقدَم نسخ ميباشد؛ يعني نسخهاي را كه از نظر تاريخ كتابت
متأخّرتر از قديم ترين نسخه است و ضبط كلمه يا كلمات بيت در آن متفاوت با اقدَم نسخ
است ،نبايد چشمبسته بر نسخة قديمتر ترجيح داد ،بلكه اگر ضمن افادة مفهوم و معنا از لحاظ
موسيقي (از هر نوع و جنبة آن) غنيتر است ،آن را صورت نهايي و تكامليافتة بيت پ

از

تجديدنظرهاي نافظ بدانيم و بر نسخة اقدم ترجيح دهيم .پيش از اين نيز اشاره كرديم كه
تاريخ نسخهها ،تاريخ كتابت آنهاست؛ پ

چه بسا ناسخ نسخهاي -كه تاريخ كتابت آن

متأخّرتر است -در استنساخ ،نسخهاي بسيار قديم و اصيل در اختيار داشته است .اكنون در
ادامه ،بيتي از ابيات نافظ را با توجّه به قانون اصالت موسيقي–كه سمت و سوي سير تكامل
شعر خواجه است -تصحيح ميكنيم .يكي از زيباترين غزلهاي نافظ غزلي است با مطلع:
سمنبويان غبار غم چو بنشينند بنشانند

پريرويان قرار دل چو بستيزند بستانند
()4 432

كه موسيقي آن از هر نظر غني و سرشار است؛ از آرايش واجها در واژگان گرفته تا كلمات
متجان

و مسجّع (موسيقي داخلي) در بيت ،موسيقي معنوي و موسيقي بيرونيِ خيزابي و

طربانگيز آن (هزج مثمّن سالم) .يكي از ابيات زيباي اين غزل اين بيت است :
سرشك گوشهگيران را چو دريابند دُر يابند

رخ مهر ازسحرخيزان نگردانند اگر دانند

موسيقي اين بيت نيز چون ديگر ابيات غزل كامل و غني است .عالوه بر موسيقي بيروني و
كناري كه اصوالً ذاتيِ شعر كالسيك ماست ،ما از موسيقي زيبايي كه از آرايش واجهاي «ر ،د،
ن» در واژگان ايجاد شده است و موسيقي داخلياي كه كلمات مسجّع و متجان

«گيران،
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خيزان  /دريابندُ ،در يابند  /نگردانند ،اگر دانند» به وجود آوردهاند ،للت ميبريم .موسيقي
معنوي بيت نيز شامل اين موارد ميشود :در مصراع اول صنعت زيباي تبادر (نوعي ايهام) بين
«دريابند» و «دُر يابند» وجود دارد .فعل «دُر يابند» واژة دريا را به ذهن متبادر ميكند كه در اين
صورت با «دُر» تناسب مييابد .دو تناسب ديگر نيز ميتوان در بيت يافت :بين «سرشك» و
«دُر» (با توجه به شكل و هيئت) و تناسبي ظريف ميان «گوشهگيران» و «سحرخيزان» .يكي از
معانيِ «سَحَر» كرانه و گوشة هر چيز است كه در لغتنامة دهخدا به نقل از دو فرهنگ عربيِ
منتهياالرب و اقربالموارد به اين معنا اشاره شده است .اينجاست كه نهايت دقت و هنر نافظ
را در انتخاب واژگان براي رعايت هرچه بيشتر تناسب بين آنها مشاهده ميكنيم .افزون بر اينها
اگر از كلمة «مهر» در مصراع دوم خورشيد را اراده كنيم ،نوعي تناظر و تناسب نيز بين اين
كلمه و كلمات «سَحَر» و «نگردانند» (نگشتن و نچرخيدن) ايجاد ميشود .اما ،يك گام ديگر
مانده تا موسيقي اين بيت به اوج كمال و نبوغ هنري مورد نظر نافظ برسد و به نظر نگارنده
اين گام ،تصحيحي است كه مصراع دوم بيت نيازمند آن است.
ضبط مصراع دوم در چاپهاي قزويني و غني ( ،)463بختياري ( ،)436خانلري (،)861 4
رشيد عيوضي و اكبر بهروز( ،)164جاللي نائيني و نوراني وصال ( ،)163ابتهاج ( )432و
خرّمشاهي ( )461به شكلي است كه در مقاله آمده است .شرح نسخهبدلهاي مصراع ملكور در
چاپ مرنوم دكتر خانلري از اين قرار است :نسخة ب ،ک :بگردانند اگر دانند؛ ط :چو گردانند
گردانند؛ ي :بگردانند بگردانند ( .)861 4چاپ دكترجاللي نائيني و دكتر نوراني وصال :ط :چو
گردانند گر دانند؛ گ :بگردانند بگردانند؛ ص و ن :بگردانند اگر دانند ( .)346چاپ دكتر
عيوضي و دكتر بهروز :خ :نگردانند؛ آ و ن :بگردانند؛ ر :چو گردانند؛ آ و ن :اگر دانند؛ ر:
گردانند ( .)164بقية چاپها نسخهبدلي ذكر نكردهاند .نسخة «ط» كه مورد استفادة مرنوم دكتر
خانلري بوده همان نسخة «ر» در چاپ دكتر عيوضي و دكتر بهروز است .اين نسخه ،نسخهاي
قديم و معتبر است كه در كتابخانة سليمانية استانبول نگهداري ميشود و تاريخ كتابت آن سال
 311هجري قمري است (نافظ .)4488 1 :4818 ،نسخة «ط» كه دكتر جاللي نائيني و دكتر
نوراني وصال از آن استفاده كردهاند ،در اصل مجموعهاي است كه در ناشية بعضي صفحات
آن  14غزل از نافظ مندرج است و تاريخ كتابت آن  361هجري قمري است و نسخهاي قديم
و معتبر؛ امّا متأسّفانه فقط معدودي از غزلهاي نافظ را دربردارد .اين نسخه در كتابخانة
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دستخطهاي شرقي آكادمي علوم تاجيكستان نگهداري ميشود (نافظ .)86 :4821 ،ضبط آخر
مصراع دوم بيت در هر دو نسخه -كه قديم و معتبرند« -چو گردانند گر دانند» است .اگر چه
مصراع با اين ضبط معنادار است ،به نظر نگارنده «چو گردانند» بر «نگردانند» كه ضبط بيشتر
نسخهها و چاپهاي نافظ است ،ترجيح دارد و ضبط «گردانند» كه در دو نسخة ملكور آمده
است ،بر «اگر دانند» .با اين تصحيح و ضبط عالوه بر ارتباط معنايي دو مصراع با يكديگر،
موسيقي بيت به اوج كمال و زيبايي ميرسد .در ضبط «نگردانند اگر دانند» فقط جنبة موسيقي
داخلي و كناري بيت غني است و از نظر علم بديع جناس مكرّر يا مزدوج را –كه موجِدِ
موسيقي صوتي است– داريم ،نال آنكه با ضبط «نگردانند گر دانند» عالوه بر اين مزيّت و
ارزشهاي زيباييشناسيِ ديگر بيت كه به آن اشاره كرديم ،ايهام تضاد نيز–كه يكي از صنايع
بديعي برجسته ،عالي و مورد توجه نافظ است– ايجاد ميشود .توضيح ايهام تضادِ به وجود
آمده چنين است :اگر فعل «گردانند» را به معناي «چرخانند» كه مورد نظر شاعر نيست در نظر
بگيريم ،با «رخ نگردانند» به معناي صورت نميگردانند و نميچرخانند ايهام تضاد مييابد.
بدين ترتيب موسيقي معنوي بيت غنيتر و سرشارتر ميشود و سير تكاملي بيت بر اساس اصل
اصالت موسيقي–كه اصيلترين مبناي جمالشناسي نافظ در تصحيح ابيات بوده است– به
عاليترين ندّ هنري خود ميرسد .نكتة جالب توجه اينكه شمّ و ذوق شاعرانة مرنوم شاملو،
از بزرگترين شاعران معاصر ،نيز ضبط مورد نظر را ترجيح داده است .ضبط مصراع دوم در
ديوان نافظ به تصحيح ايشان چنين است« :رخ مهر از سحرخيزان نگردانند گر دانند» (نافظ،

.)111
پینوشتها
 .4مرنوم علّامه قزويني در مقدمة كليات چهار مقالة نظامي عروضي با ابراز تأسّف و تحسّر
ازتصحيفات و تصرّفهاي بسيار ناسخان در اين متن كمنجم مينويسد« :از اينجا نال كتب قديمة ما
را كه چندين قرن از زمان تأليف آن گلشته با مالنظة نال ناسخان ايراني در جهل و قلّت معرفت و
با مالنظة اينكه مقابله با اصل و سماع بر اساتيد و اجازه در روايت كتاب و نحو ذلك از شروط الزم
براي نسخ و نقل كتاب كه در ميان عرب مرسوم بوده در ايران ابداً معمول نبوده است ،ميتوان قياس
نمود .غالب كتب ادب و تاريخ و دواوين شعراي بزرگوار ما  ...به درجهاي از فساد و تحريف رسيده
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كه اگر فيالواقع اكنون آنها را به مصنّفين اصلي آن نشان دهند آنها را باز نشناسد( ». ...مقدمه ،كا-
كب) )
 .1براي ديدن تفصيل اين بحث ،نك :شفيعيكدكني.118-114 :4813 ،
 .8در كتاب موسيقي شعر از صفحة  118-118با توجه به اين اصل ،شواهدي از ابيات با ذكر و
تحليل دخل و تصرّفهاي نافظ در واژگان نقل و بررسي شده است .نيز در مقدمة نافظ به سعي
سايه از صفحة  14به بعد ابياتي به عنوان نمونه همراه با ضبطهاي متفاوت مورد تحليل و بررسي
واقع شده و ضبط و پسند نهايي بيت توسط شاعر مشخص شده است.
 .1صانب كتاب قابوسنامه از شعرعاري از صنعت بديعي به «شعرِ راست» و شعر بينمك تعبير
ميكند و ميگويد« :اگر شاعر باشي ...به وزن و قافيت تهي قناعت مكن ،بيصناعتي و ترتيبي شعر
مگوي كه شعر راست ناخوش بود .ملحي بايد كه اندر شعر و اندر زخمه و اندر صوت مردم تا
خوش آيد با صناعتي برسم شعرا چون مجان

و مطابق و ( ». ...قابوس بن وشمگير)436 :4811 ،

 .1ابيات از متن نافظ به سعي سايه است .عدد سمت راست شمارة غزل و سمت چپ شمارة بيت
ميباشد.

منابع
نافظ ،شم الدين محمد؛ دیوان :حافظ به سعی سایه؛ به كوشش هوشنگ ابتهاج؛ چ ،1تهران :هوش
و ابتكار و چشم و چراغ.4828 ،
ااااااااااااااااااااااا؛ دیوان؛ باتصحيح و مقدمة پژمان بختياري؛ تهران :اميركبير.4821 ،
ااااااااااااااااااااااا؛دیوان؛ تصحيح دكتراكبر بهروز و دكتر رشيد عيوضي؛ چ ،1تهران :اميركبير،
.4818
ااااااااااااااااااااااا؛ دیوان؛ به اهتمام دكتر محمد رضا جاللي نائيني و دكتر نوراني وصال؛ تهران:
نشر سخن و قطره.4821 ،
ااااااااااااااااااااااا؛ دیوان؛ تصحيح بهاءالدين خرمشاهي؛ تهران :دوستان.4831 ،
ااااااااااااااااااااااا؛ دیوان؛ به روايت انمد شاملو؛ چ ،1تهران :زمانه.4828 ،
ااااااااااااااااااااااا؛دیوان؛ تصحيح عالمه قزويني و دكتر قاسم غني؛ چ ،1تهران :زمانه] ،بيتا[.
ااااااااااااااااااااااا؛ دیوان؛ تصحيح و توضيح دكتر پرويز ناتل خانلري؛ چ ،1تهران :خوارزمي،
.4811
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دهخدا ،علياكبر؛ لغتنامه؛ چ 4از دورة جديد ،تهران :دانشگاه تهران.4821 ،
شفيعيكدكني ،محمد رضا؛ موسیقی شعر؛ تهران :آگاه.4813 ،
صفا ،ذبيح اهلل؛ تاریخ ادبیات در ایران؛ چ ، 3تهران :فردوس.4824 ،
قابوس بن وشمگير ،عنصرالمعالي؛ قابوسنامه؛ به اهتمام و تصحيح غالمحسين يوسفي؛ چ  ،1تهران:
علمي و فرهنگي.4811 ،
نظامي عروضي سمرقندي؛ چهار مقاله؛ به سعي و اهتمام و تصحيح محمد بن عبدالوهاب قزويني؛
تهران :اشراقي ] ،بيتا[.

سبكشناسی امثال فارسی


دکتر سید احمد پارسا
مقدمه

مثل مانند هرگونة ادبي ديگر داراي ويژگيهاي سبكي خاصي است كه آن را از گونههاي همانند
آن جدا ميكند .بررسي اين ويژگيها يكي از راههاي شناخت دقيقتار آثاار و گوناههااي ادباي
است .بررسي از اين ديدگاه ،ارزش ادبي اثر را روشنتر ،و بهرهگيري ما را از ميراک گلشاتگان
سودمندتر خواهد كرد؛ زيرا مثل عصارة تجربيات انسانها درطول زمان و آينة باورها ،انديشههاا
و نشان دهندة جهانبيني آنهاست .يول

( 4611-4321م ).مثل را در ردياف فرمهااي نُاهگاناة

بسيط ذكر ميكند و آنها را فرمهايي داراي ساختار جهاني ميداند .او معتقد اسات كاه امثاال و
نكم ،فرمهايي هستند كه نكمت اينجهاني و تجربة گلشاته را در قالاب سرفصالهايي كوتااه
بيان ميكنند كه ميتوان در زمان نال به آنها متوسل شد (اسكولز)28: 4826 ،؛ زيارا باه نظار او
مثل همچون معما ،فرمي است كه به ساختار كار خود توجه دقيق دارد؛ باا ايان تفااوت كاه در
مثل برخالف معما قصد پنهان كردن معنا در بين نيست ،بلكه فشرده كردن آن در قالب فرماولي
به ياد ماندني مطرح است (همانجا).
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كردستان
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ابزار بيان در امثال نيز همچون آثار و گونههاي ديگر ادبي ،زبان است .بنابراين ممكن اسات
ساختار سبكي امثال در زبانهاي مختلف با توجه به تفاوتهاي ساختاري آن زبانها متفاوت باشد؛
اما اين تفاوتها مانع از وجود مشتركاتي بين آنها نخواهد بود؛ به عنوان نمونه ايجاز و فشاردگي،
يكي از وجوه مشترک امثال در همة زبانهاست .در اين مقاله ساختار سبكي امثال فارسي در سه
سطح واژگاني ،موسيقي و دستوري بررسي شده است .دليل پرداختن به ايان ساطوح ،اهميات
آنها در بررسيهاي سبكشناسي است.
 .3مثل
مثل را در فارسي به نامهاي ضربالمثال (نقيقات سامناني :4821 ،پيشاگفتار) ،دساتان (شاكيبي
گيالني ،و ديگران ،)1 :4821 ،مثل سائر(نكمت )13 :4881 ،و مثل (بهمنياار11 :4816 ،؛ ابريشامي،

6 :4821؛ رجبزاده )1 :4821 ،ميشناسند .اين واژه «در زبان عبري ماشال ،در زبان آراماي ماثالً،
در زبان نبشاي مسال و در زباان آكادي مشالم [ ]meslumاسات( ».زلهاايم )44 :4834 ،در
انگليسي آن را  Proverbو در زبان فرانسوي  proverbeمايخوانناد (باديع يعقاوب4661 ،
.)42:

مثل در اصل واژهاي عربي و از مثل يمثل مثوالً به معناي شاباهت داشاتن چيازي باه چياز
ديگر گرفته شده است .اين معنا در تمام همخانواده هااي ايان واژه نياز باه چشام مايخاورد؛
همچون :مثال ،تمثيل ،مماثله ،تمثال و غيره .به عنوان نمونه واژة «مثال» ،يعني شبيه و نظيري بار
آنچه گفته شد يا «تمثال» به معناي عك

يا تصوير ساخته شده شبيه به اصل آن .مبارد مثال را

برگرفته از مثال معرفي ميكند« :المثل مأخوذ من المثال و هو قول سائر يُشابهُ باه ناال الثااني
باالول و اصل فيه التشبيه( ».ميداني )1 :4868 ،ابوهالل عسكري نيز اصل مثل را شباهت باين دو
چيز در كالم ميداند« :اصل المثل التماثل بين الشيئين فيالكالم( ».عسكري)2 :4831 ،تعريفهااي
بسيار ديگري نيز از مثل ارائه شده است كه ميتوان آنها را در چند رويكرد طبقهبندي كارد كاه
در اينجا مجال پرداختن به آنها نيست؛ اما به نظر ميرسد تعريف واتيكينگ (4681م ).باه دليال
توجه به زمينة استعاري آن ،تعريفي تقريباً جامع و مانع به شمار رود:
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«مثل يك گفتة مختصر و مفيد با كاربرد معمول و مشخص و يك جملاة ماوجز اسات كاه
اغلب به صورت استعاري و آهنگين به منظور بيان برخي نقايق به كار مايرود كاه تجرباه ياا
مشاهدهاي كه براي همگي آشناست ،آن را معين ميكند(Paczolay( ».

 .1سبكشناسی امثال
بررسي جنبه هاي ادبي امثال موارد گوناگوني را در برميگيرد .يكي از اين موارد سابكشناساي
امثال است كه اينك به بررسي آن ميپردازيم:
 .1-3سطح واژگانی
يكي از ويژگيهاي سبكي امثال بررسي سطح واژگاني آنها است .براي اين منظور امثال را از نظر
زبان معيار ،ميزان واژههاي تابوي به كار رفته در آنهاا و بساامد واژهااي عرباي در مقايساه باا
گونههاي ديگر نثر ،بررسي ميكنيم.
 .1-3-3به کارگیری الفاظ عامیانه
يكي از ويژگيهاي زباني امثال ،به كارگيري واژههاي عاميانه است .منظاور از واژههااي عامياناه،
الفاظ محاورهاي است؛ يعني همان واژههايي كه افراد در گفتوگوهاي خود به كار ميبرند .اين
واژهها در امثال خواص ديده نميشود و در نگارش رسمي به كار نميرود.
به كارگيري زبان محاوره از زمان مشاروطيت در ادبياات مكتاوب رواج يافات .دهخادا و
جمالزاده از پيشگامان استعمال زبان محاورهاي در نثر محسوب ميشوند .بررسي الفاظ عاميانه
در امثال نشان مي دهد كه سالها و شايد قرنها پيش از ادبيات مكتاوب چناين الفااظي در امثاال
فارسي استفاده ميشده است .امثال زير نمونهاي از اين موارد ميباشد:
 ميخواستي از توی صد دينار آش كشك شال كشميري درآيد. مثل پياز هزار تا تو داره و هزار تا رو. آبم است ،گابم است ،نوبت آسيابم است. -از صدقة سر رازيانه ،آب میره پاي سياهدانه.
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 هر چه بز كمتر ،اخ اخ كمتر. سگ كه پير شد از جلو هاف هاف ميكند ،از عقب زير زير. گله را راندند ،ننة قلي را بردند ،شكر خدا به خير گلشت. -خروسآتقی رفته به هيزم

كه از بوي دالويز تو مستم.

كدخدا را ديده ،ده را چاپیده.
رفتم خانة خاله ،دلم واشه ،خاله تیزید ،دلم پوسيد.
به تنبل گفتند برو به سايه ،گفت سايه خودش میآیه.
و غيره.
گرچه در امثال عوام در زبان فارسي ،اينگونه الفاظ عاميانه به چشم ميخورد ،تعاداد آنهاا
انگشتشمار است و اين امر بيانگر اين است كه اين لغات يا به سوي زبان معيار تغييار جهات
دادهاند ،يا اينكه مردم چنين الفاظي را در امثال چندان جايز ندانسته و از باه كاارگيري آنهاا باه
نحوي پرهيز كردهاند.
 .1-3-1استفاده از زبان معیار در امثال
با وجود تنوع زبانها و گويشهاي مختلف در ايران ،در بيان امثال فارسي از زباان معياار اساتفاده
شده است .به نظر ميرسد اين تنوعها نتوانسته است امثال فارسي را چنادان تحات تاأثير قارار
دهد.
اگر تعداد انگشتشماري از امثال را كه در آنها واژههاي عاميانه به كار رفتاه اسات نادياده
بگيريم ،ميتوان گفت زبان به كار گرفته شده در امثاال ،زباان فارساي معياار اسات .در ساطح
نحوي نيز در جامعة آماري اين پژوهش ،هيچ مثلي يافت نشد كه سااختار نحاوي آن باا زباان
فارسي ناهمگون بوده و بيانگر ساختار زبانهاي ديگر اين سرزمين باشد .به نظر مايرساد دليال
اين امر را مي توان در رسمي بودن اين زبان و اهميت دادن به آن دانست .تنوع زباني در جامعة
ايران موجب شده است كه زبان فارسي به عنوان زبان رسمي ،نقش ميانجي را در بين زبانهااي
غيررسمي ايفا كند و اين امر موجب رواج اين زبان شده است .اگر امثالي نيز از زبانهاي ديگار
وارد زبان فارسي ،و به اين زبان ترجمه شده باشند ،چنان ساختار زبان فارسي به خود گرفتهاند
كه جز با بررسيهاي بسيار دقيق نميتوان به اصل آنها پيبرد.
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 .1-3-1الفاظ تابو در امثال
در هر زباني الفاظي وجود دارد كه گويندگان آن زبان از به كارگيري آنها پرهيز ميكنند .كاربرد
و تعداد اين واژهها با توجه به اوضاع اجتماعي و فرهنگي هار جامعاهاي متفااوت اسات .ايان
واژهها را در اصطالح جامعهشناسي تابو مينامند .ناتل خانلري دربارة تابو چنين ميگوياد« :در
هر يك از جوامع بشري از ونشيترين قبايل سرخپوست و سياهپوست گرفته تاا متمادنتارين
ملّتهاي امروزي اعتقادات و اوهام يا آدابي وجود دارد كه بر زبان آوردن بعضاي از الفااظ را در
اجتماع يا نتي در خلوت منع ميكند .در جامعاهشناساي اصاطالني باراي ايان ماورد اتّخااذ
كردهاند و آن كلمة «تابو  »Tabooاست كه از زبان مردم جزاير پلينزي اقتباس شاده اسات و
معناي آن تقريباً نرام بوده است ( ».ناتل خانلري)464 :4828 ،

تابوها انواع مختلفي دارند و در هر جامعهاي باه اوضااع فرهنگاي و اجتمااعي آن جامعاه
بستگي دارد؛ اما قدر مسلم اين است كه بسامد واژههاي تابو در هيچ جامعهاي در مقايسه با كل
واژگان زبان در آن جامعه زياد نيست .اين واژه هاا بيشاتر مرباوط باه اعضااي جنساي ،رواباط
جنسي ،مدفوع ،عمل دفع و مواردي از اين قبيل است كه ذكر صريح آنها در بيشتر جوامع نفاي
شده است و بهكارگيري آنها موجب ميشود كه گوينده را به بيادباي منساوب كنناد .خاانلري
دليل به كار نگرفتن اين واژگاان را عاواملي مانناد شارم ،تارس ،انتارام ،اعتقاادات ديناي ياا
موهومات دانسته است (همان.)462-464 ،
درصد الفاظ نرام يا تابو در ميان امثال عوام بيش از امثال خواص است و اين مسئله بيانگر
اين است كه به كارگيري چنين كلماتي در ميان آنها ،ممنوعيت كمتري داشته اسات؛ باه عناوان
نمونه به چند مورد اشاره ميكنيم:
 تیز كدبانو بيصداست. شلوار لوطي را دزديدند ،گفت :بگلار ببرند ،توش تیز داده بودم. …ن برهنه و آتشبازي؟ كه بعدها به تن لخت و آتشبازي؟! تبديل شده است.به عبارت ديگر افراد بيسواد يا كمسواد جامعه به اندازة خواص (تحصيلكردگان) خاود را
به پرهيز از اين واژگان مقيد نميكردند .واكنش گردآورندگان امثال نيز در برابر امثالي كه داراي
چنين واژگاني هستند ،متفاوت است؛ به عنوان مثاال  13مثال از  111مثلاي كاه ميارزا صاادق
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اصفهاني گردآوري كرده است ،يعني در ندود  46 13درصد را چنين مثلهايي تشكيل ميدهند.
بهمنيار نيز چنين امثالي را ضبط كرده است؛ اما به جاي برخي از الفاظ ،به ويژه الفاظ مربوط به
آالت تناسلي نقطهچين گلاشته است ،در نالي كه دهخدا از ضبط اينگوناه ماوارد خاودداري
كرده و گاه نتي آنها را تغيير داده است .ابريشمي در اين باره ميگويد« :دهخادا … بعضاي از
واژه هاي مثل را تغيير داده و به جاي واژة مستهجن واژة ديگري به كار برده است .نمونة آن در
امثال و نكم بسيار است و از آن جمله به ذكر چند مورد اكتفا ميشود :باراي مصالحت بوساه
به دُِم خر زنند؛ چيزي كه شد پاره وصله برنميدارد؛ ريش خام طمع به جياب مفلا ؛ سازاي
نلق كافر تيغ ملحد .در اين مثلها دْم ،چيز ،جيب ،نلق و تياغ در دهخادا باه جااي واژههااي
مستهجن عاميانهاي كه بعضي ميدانند يا ميتوانند ندس بزنند ،آمده است و از اينگونه ماوارد
زياد است( ».ابريشمي)86 :4821 ،

استعمال اين واژگان در امثال بيانگر استفادة عامة مردم از چنين الفاظي بادون داشاتن مناع
اخالقي آن بوده است و اين امر يكي از ويژگيهاي سبكي امثال فارسي به شمار ميرود.
 .1-3-9کم بودن واژههای عربی
درصد واژههاي عربي در امثال فارسي در مقايسه با نثر اماروز بسايار كام اسات .شاايد امثاال
فارسي يكي از مبانث نادر ادبيات باشد كه تا ندود زيادي از تأثير عربي بر كنار ماناده اسات.
هرچند به نظر ميرسد يكي از داليل اين امر ،بيسوادي يا كمسوادي تاودة ماردم باوده باشاد،
بسامد اين واژگان در امثال خواص نيز با وجود آشنايي آنها (شاعران و اديبان) با زبان عربي در
مقايسه با زبانِ معيارِ جامعة فعلي بسيار كمتر است .براي نماياندن اندک بودن واژگان عرباي در
امثال فارسي ،بندي از متن امروزي را كه به زبان معيار و با خامة شايواي يكاي از انديشامندان
امروز كشور به نگارش درآمده است ،بررسي ميكنيم:
«ما اگر نساب دانش را از فضيلت و انسانيت و اخالق جدا كنيم ،نشاانة آن اسات كاه باه
گمراهي افتاده ايم و ديگر شايستگي و توانايي آن را نداريم كه فرهنگ و تمدن گلشتة خاود را
بارور و زنده نگاهداريم .ما هر سال ،بودجة كشورِ خود را از تصويب ميگلرانيم و به ظاهر ،بر
مصرف آن نظارت ميكنيم و باز به ظاهر ،كسي را كه در دخال و خارج تخطّاي كارده باشاد،
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مسئول ميشماريم؛ اما عجب اين است كه نساب سود و زيان معني خاود را ناداريم .قارارداد
… را به علت آنكه تعهدات خود را انجام نداده است ،لغو مايكنايم؛ لايكن هازاران اساتعداد
پژمرده مي شود ،دلها و هوشاهاي بسايار سارگردان و ساترون مايماناد ،رشاد معناوي قاومي
دستخوش آشفتگي و فتور ميگردد و با اين نال ،بر كمتر چهرهاي از اين وضع ،سااية نگراناي
و تأسفي ميبينيم و هيچك

را در اين ميانه بازخواست نميكنيم( ».اسالمي ندوشن)11 :4814 ،

در اين بند ،واژههاي نساب (دو بار) ،فضيلت ،انسانيت ،اخالق ،تمدن ،تصويب ،ظاهر (دو
بار) ،مصرف ،نظارت ،دخل ،خرج  ،تخطّي ،مسئول ،عجب ،معني ،علت ،تعهدات ،انجاام ،لغاو،
ليكن (صورت ديگري از لكن) ،استعداد ،رشد ،معنوي ،قاومي ،فتاور ،ناال ،وضاع و تأساف،
واژههاي تازي است؛ به عبارت ديگر از  36واژة اين متن (بدون انتساب نروف اضافه ،نشاانه
و ربط) سي واژة عربي به كار رفته است .اين آمار در نالي به دست آمده كه نويسندة اين ماتن
در به كارگيري واژگان فارسي تواناست ،شايد هرگاه بندي از روزنامه انتخااب مايشاد ،آماار
واژههاي عربي بسيار زيادتر ميشد.
در ده مثل زير كه به طور تصادفي برگزيده شده اسات ،در مياان  16واژه فقاط هفات واژة
عربي وجود دارد .هرچند نميتوان اين نتيجه را به همة امثال فارسي تعميم داد ،به نظر ميرسد
همين تعداد نيز در مقايسه با بند فوق تا ندوي مؤيد كماي واژگاان عرباي در امثاال و نكام
فارسي باشد .بنابراين شايد با بررسي بيشتر بتوان گفت هيچ يك از مبانث ادب فارسي از نظار
كمي واژههاي عربي به كار رفته در آنها ،با امثال قابل مقايسه نيست و همين امر موجاب پدياد
آمدن ويژگي سبكي شاخص در امثال فارسي شده است.
امثال فارسي

تعداد كل واژهها (بدون

تعداد واژههاي عربي

انتساب نروف اضافه و
ربط و…)
يك بز گر گله را گرگين كند.

1

اااااا

گله را راندند ،نناه قلاي را هام

6

( 1خير ،شكر)

بردنااد ،شااكر خاادا بااه خياار
گلشت.
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هر چه بز كمتر ،اخ اخ كمتر.

1

اااااا

شب سياه و گاو سياه.

1

اااااا

شير ميش مال بره است.

1

اااااا

زخاام خاار زياار پاااالن خااوب

1

اااااا

ميشود.
هر ك

تنها برود پيش قاضاي،

2

 ( 1قاضي و راضي)

بر ميگردد راضي.
نسااب باه مثقاال ،دوساتي باه

1

( 1نساب و مثقال)

خروار.
گاوي كه در نهان با گاو ديگار

2

اااااا

جفت شود آشكارا خواهد زاييد.
از ده بيرونش كردهاناد ،ادعّااي

1

( 4ادعّا)

كدخدايي ميكند.

 .1دستهبندی سبکی امثال
امثال را ميتوان از نظر سبكي به سه دسته تقسيم كرد :امثال ساده ،امثال گفتوگاويي و امثاال
داستاني .اين امثال جز امثال گفتوگويي-كه هميشه به صاورت نثار باه كاار مايرود -در دو
شكل منظوم و منثور ظاهر ميشوند.
 .1-3مثلهای ساده
منظور از مثلهاي ساده در اينجا امثالي هستند كه شكل گفتوگويي ندارند و فاقد ريشة داستاني
هستند يا ريشة داستاني آنها در نال ناضر فراموش شده است .اين نام را فقط براي جدا كردن
آنها از امثال گفتوگويي و امثال داستاني برآنها نهادهايم .اين دسته كاه بيشاترِ امثاال فارساي را

سبكشناسي امثال فارسي 953

دربرميگيرد ،به شكل استعارة تمثيليه به كار ميروند و ساختار دستوري خاصاي دارناد كاه در
جاي خود به آنها اشاره خواهد شد .موارد زير نمونههايي از اين امثال هستند:
 به آهو ميگويد بدو ،به تازي ميگويد بگير. با گرگ دنبه ميخورد و با چوپان گريه ميكند. از هر طرف باد بيايد ،بادش ميدهد. شب نماز شبگير ميكند ،روز آب تو شير ميكند. .1-1امثال گفتوگویی
برخي از امثال به صورت گفتوگو بيان شده است؛ يعني ساختار گفتوگو يا پرساش و پاساخ
به خود گرفته است؛ مانند:
 به روباه گفتند كو شاهدت ،گفت دمبم!. به سرناچي گفتند :سرنا بزن! گفت كف پايم ميخارد. به شل گفتند :چرا كج كج ميرقصي؟ گفت :اتاق كج است. به قاطر گفتند :پدرت كيست؟ گفت :اسب آقا داييام است. به لُر گفتند :زردآلو بخور تا رنگت سرخ و سفيد شود .گفت :باه رناگ خاود چاه كاردهاست كه به رنگ من بكند؟.
 به تنبل گفتند برو به سايه ،گفت :سايه خودش ميآيه. به كژدم گفتند :چرا به زمستان در نميآيي .گفت :به تابستانم چاه نرمات اسات كاه درزمستان نيز بيرون آيم.
و غيره.
 .1-1-3ویژگیهای امثال گفتوگویی
 .4در همة اين گفتوگوها مخاطب بيش از ياك نفار نيسات كاه از نظار دساتوري در هماة
جملهها نقش متممي گرفته است و نرف اضاافة قبال از آن اغلاب «باه» مايباشاد؛ مانناد باه
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سرناچي گفتند ،…:به قاطر گفتند . ... :در برخي از موارد نيز به ندرت باه جااي «باه» ،نارف
اضافة «از» آمده است :از شتر پرسيدند :شغلت چيست؟ گفت :ركابداري.
 .1در همة اين گفتو گوها فعل اول ،ماضاي سااده ،ساوم شاخص جماع از مصادر گفاتن ياا
پرسيدن است كه به تناسب آن از نرف اضافة از يا به استفاده كردهاند .در مواردي بسايار ناادر
نهاد فعل اول نيز ذكر شاده اسات :چوپاان باه باز گفات :گوشات را مايگيارم و دور ميادان
ميچرخانم ،گفت :خودت هم همراه من ميچرخي.
 .8نهاد اختياري فعل اول (گفتند يا پرسيدند) ،اغلب نلف شده است و از نظر علم معاني ايان
كار به علت اين است كه در اين امثال تأكيد بر گزاره است تا نهاد.
 .1جمالت مورد گفتوگو اغلب يا پرسشي است يا اماري؛ مانناد از قااطر پرسايدند پادرت
كيست؟ … يا به لُر گفتند :زردآلو بخور …
 .1مخاطب در اين امثال گاه نيواني است؛ مانند گرگ ،شتر و غيره و گاه انساني با يك ويژگي
خاص مانند لُر ،كچل ،شل و غيره .پاسخ آنها نيز اغلب متناسب با رونياة آنهاا و توجياهكننادة
اعمالشان است.
 .1در بيشتر اين گفتوگوها ،ايجاز به كار رفته و اين ايجاز بيشتر در اثر نلف به قريناة لفظاي
ايجاد شده است؛ مانند به روباه گفتند :كو شاهدت؟ گفت :دمبم؛ يعني شاهد من دمبم است كاه
واژههاي شاهد ،من و فعل ربطي است به قرينة لفظي جملة پرسش نلف شده است.
 .2گاهي در گفتوگوها جملة پرسش نلف شده است و سياق كالم به خوبي نشان مايدهاد
كه مثل در پاسخ سؤال مقدري بيان شده است؛ مانند از شيخعليخاان بترسايم ،از ساگش هام
بترسيم؟ كه گويي در پاسخ اين پرسش است كه «چرا از سگ شيخعليخان نميترسي؟».
 .1-1امثال داستانی
امثال محصول تجربيات انسان در مواجهه با وقايع و رويدادهاي زندگي است .به هماين سابب
برخي از آنها داراي ريشهاي داستاني هستند كه دانستن آنها به فهام درسات ايان امثاال كماك
ميكند و گاه بدون دانستن ريشة داستاني مثلي نميتوان آن را فهميد؛ به عبارت ديگار باا بياان
مثل به صورت استعارة تمثيليه به مخاطب خود ميفهمانند كه وضع مورد بحث شابيه مااجراي
مندرج در اين مثل است .مثلهاي زير نمونهاي از امثالي هستند كه ريشة داستاني دارند:
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 آن مرنوم ديگر بار چه گفت؟ جيك جيك مستانت بود ،فكر زمستانت نبود؟ از اين ستون به آن ستون فرج است. از ماست كه بر ماست. اسمش را نبر ،خودش را بيار. يك بام و دو هوا. كفشها را هم امام صادق فرمود ،خودت نگاه دار. ديبا كهنه شود ،اما پاتاوه نشود. نكيمباشي را دراز كنيد. صد دينار جگرک سفرة قلمكار نميخواهد. براي من نان ندارد ،براي تو كه آب دارد. به هزار و يك دليل اولش باروت نداشتم.و غيره.
برخي از گردآورندگان امثال ،به اين داستانها توجه كرده و آنها را كم و بيش در آثاار خاود
بيان كردهاند .برخي نيز چون اميرقلي اميني و پرتاوي آملاي ريشاة داساتاني امثاال را جداگاناه
منتشر كردهاند .در اينجا ريشة داستاني يكي از امثال را بيان ميكنيم :اگار باراي گوسافندان ماا
ضرري ندارد ،بگلار هر چه ميخواهد بگويد.
«مردي به دهي رفت و هنگام سحر به اذان گفتن پرداخت .يكي از روساتاييان پرسايد ايان
چه صدايي است؟ گفتند :صداي اذان است .پرسيد اذان چيست؟ گفتند :يكي از مراسام ديناي.
پرسيد به گاو و گوسفند ما كه كاري ندارد؟ گفتند :خير .گفت :پ

بگلار هر چاه مايخواهاد

بگويد( ».نميدي ،همشهري مورخ  43و )22 2 46

 .9موسیقی امثال
موسيقي امثال را ميتوان از جهات مختلف همچون موسيقي بيروناي (وزن) ،موسايقي دروناي،
كناري و معنوي بررسي كرد .در اين ميان موسيقي بيروني و معنوي اهميت بيشتري دارند.
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 .9-3وزن
امثال از نظر وزن به دو دستة امثال وزندار و امثال بيوزن تقسيم مايشاوند .مثلهااي آهنگاين
(داراي وزن) خود بر دو قسماند :امثال با وزن هجايي و امثال با وزن عروضي.
 .9-3-3وزن هجایی
در اين وزن ،مثلها معموالً به دو بند چندهجايي (اغلب متساوي) تقسيم ميشوند كه گااه داراي
قافيه و گاه فاقد آن ميباشند .تعداد هجاها نيز در دو بند مثل ،گاه يكساان و گااه متغيار اسات.
«وزن هجايي در متون نثر به ويژه در نثرهاي عارفانه نيز به كار مايرود .مناجااتناماة خواجاه
عبداهلل انصاري بهترين نمونة اين وزن است .پژوهشگران اين نثار را ،نثار ماوزون ناميادهاناد».
(صفا84 :4818،؛ شميسا )14 :4821 ،صفا اين نثر را بازماندة شعر هجايي قاديم اياران مايداناد:
«اينگونه نثر را بايد دنبالة شعر هجايي قديم ايران دانست كه در دورههاي اساالمي هام مادتي
متداول بود و سپ

جاي خود را به شعر عروضي داده و با اين نال در ادبياات عامياناه و نياز

در ادبيات شفاهي واليتي باقي مانده است ،همچنين است در برخي از مثلها:
آتش چنان سوزد فتيله را

كه عداوت بسوزد قبيله را

كه از دو بند ده هجايي قافيهدار تشكيل ميشود.
باد ماكن كااه باد افاتي

چاه ماكن كه خاود افاتي

كه از دو بند هفت هجايي قافيهدار به وجود مي آيد و نظاير ايان امثاال را بااز در زباان و ادب
فارسي ميتوان يافت( ».صفا )84 :4818،مثلهاي زير نمونهاي از امثال با وزن هجايي هستند:
 كاسه داريم آرک اورک ،تو پر كني من پر ترک. ديگي كه براي ما ندارد بهره ،ميخواهد سر خر توش بجوشد يا سر بره. مرده نميرود به گور ،ميبرندش به زور. اگر تو گز كني نبري ،وجب كني ندري ،نه آن كني كه بايد ،نه آن شوي كه شايد. هر چه مرغ الغر است ،جايش خانة ملّا باقر است. از مارگير ،مار برآرد دمار. -با همين ريش ،ميخواهي بروي تجريش؟
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 اينجا آهو سم مياندازد ،االغ دُم. اگر كبك نكند قهقهة بيجا ،كي ميداند كجا كرده جا؟ خودم به جا ،خرم به جا ،ميخواي بزا ،ميخواي نزا. من كه شدم از دنيا به در ،دنيا بشود زير و زبر.به نظر ميرسد برخي از امثالي كه وزن هجايي دارند ،در اثر نقل سينه به سينه و با افازودن
واژههايي به آنها يا تغييرات ديگر ،وزن آنها خدشهدار شده است .در امثال زير نمونهاي از ايان
تغيير و دگرگونيها ديده ميشود:
 ديگي كه براي ما ندارد بهره ،ميخواهد سر خر توش بجوشد يا سر بره :در اين مثل واژة«ميخواهد» وزن را خدشهدار كرده و موجب شده است كه تعداد هجاهاي بناد دوم باه پاانزده
هجا برسد ،در ناليكه بند اول دوازده هجايي است .ممكن اسات هجاهااي دو بناد در امثاال
هميشه يكسان نباشد .اما در اين مثل اگر واژة «ميخواهد» از اول بند دوم نلف شاود ،هار دو
بند مثل دوازده هجا خواهد بود.
 هر چه مرغ الغر است ،جايش خانة مالّ باقر است :در اين مثل اگر واژة «جايش» نالفشود و مصوّت ميانجي (ي) بين مضاف و مضافٌاليه (خانة مالّ باقر) نلف و به صورت ساكن
تلفّظ شود ،وزن هر دو بند كامالً برابر خواهد شد.
هر چِ مُر غِ ال غَ رُست = هفت هجا.
خا نهي = نَي مْل ال با قِ رست = هفت هجا.
 با همين ريش ميخواهي بروي تجريش :در اين مثل بند اول چهار هجا و بند دوم هشتهجاست؛ يعني بند دوم از نظر تعداد هجا ،دو برابر هجاهاي بند اول است .باه نظار مايرساد
اصل اين مثل چنين بوده باشد :با همين ريش ،ميري تجريش؟ كاه در اصال كاامالً درسات و
تعداد هجاهاي هر دو بند مساوي بوده است .تغييرات زير موجب خدشهدار شدن وزن اين مثل
شده باشد .4 :صورت محاورهاي فعل «ميري» به صورت كاربرد آن در زبان معيار به «ميروي»
تغيير شكل داده است .1.واژة «ميخواهي» در اثر نقل سينه به سينه ،به مرور زمان به آن افازوده
شده است .8.عوامل فوق موجب شده ،شكل جمله نيز از جملة پرسشي به جملة خباري تغييار
جهت دهد تا با تغييرات داده شده ،منطبق گردد.
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 اگر كبك نكند قهقهة بيجا ،كي ميداند كجا كرده جا :به نظر ميرسد واژة (است) از بناددوم آن نلف شده و واژة (اگر) به بند اول افزوده شده باشد؛ يعني صاورت اصالي آن چناين
بوده است :كبك نكند قهقهة بيجا

كي مي داند كجا كرده است جا؟ در اين صاورت وزن

متعادل شده و تعداد هجاهاي هر دو بند مساوي و هر كدام داراي ده هجا خواهند شد.
 .9-3-1وزن عروضی
بعد از ورود اسالم به ايران ،فرهنگ و ادبيات عربي ا اسالمي از بسياري جهات ،فرهنگ ماا را
تحت تأثير قرار داد .در زمينة ادبيات ،قالبهاي شعري ،صور خيال ،معاني ،بيان ،باديع ،عاروض،
قافيه و نقد ادبي از ادبيات عربي تأثير پليرفتند .بيشتر امثال خواص (شااعران و اديباان) داراي
وزن عروضي هستند .اين امثال گاهي شامل مثلهايي است كه شاعران در شعر خود به صاورت
ارسالالمثل يا ارسالالمثلين به كار برده اند كه بعدها به دليل وزن و آهنگ آن بايش از صاورت
عاميانه و نثري آن بر سر زبانها افتاده است؛ براي نمونه مثل سگ را كه گناده كناي ،بچاهات را
ميدرد يا سگ را كه چاق كني ،هار ميشود ،مثلي عاميانه است؛ ولي سعدي مضامون آن را باه
صورت شعر درآورده است كه از مثل نثر آن كاربرد بيشتري دارد:
چااو گربااه نااوازي كبااوتر باارد

چو فربه شاود گارگ ،باره درد

امثال داراي وزن عروضي عالوه بر ارسالالمثلها گاه شامل مصرعها و ابيااتي از شااعران ياا
جمله اي كوتاه از نويسندگان است كه به دليل داشتن ويژگيهاي يك مثل ،نالت مثال باه خاود
گرفتهاند:
صالح كار كجا و من خراب كجا (نافظ)؛ گرگ در گله و سگ بسته و چوپاان باه خاواب
(الهوتي)؛ مه فشاند نور و سگ عوعو كند (مولوي)؛ ديو چو بيرون رود فرشته درآيد (نافظ)؛ به
سرماخورده لرزيدن مياموز (صائب)؛ روز سرد و برف و آنگه جامه تَر؟ (مولوي)؛

دور مجنون گلشت و نوبت ماسات

هر كسي پنج روز نوبت اوسات
(نافظ)

زگندم جو ،ز جو گندم نيايد (جامي).
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تعدادي از امثال داراي وزن عروضي ،گويندة مشخصي ندارند .به نظر مايرساد ايانگوناه
امثال در اصل ،مصراعي از بيت اشعار يا ديوانهاي شعرياي بودهاند كه بناا باه داليال مختلاف
ممكن است از ميان رفته باشند؛ مانند:
عيد قربان است دايم خانة قصاب را؛ چراغ مفلسان نوري ندارد؛ خوش آن چاهي كه آباش
خود بجوشد؛ ريشخند چاپلوسان فيل را خر ميكناد؛ تاو ماادرمرده را شايون ميااموز .از مياان
مثلهاي مزبور ،دو مثل عيد قربان است دايم خانة قصاب را و ريشخند چاپلوساان فيال را خار
ميكند ،بحر رمل مثمن محلوف (فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن) هساتند و بقياه بحار هازج
مثمن محلوف (مفاعيلن مفاعيلن فعولن).
گاهي به نظر ميرسد كه ساختار مثل يك مصراع بيش نيست؛ مانند دختي كاه نكوسات از
برارش پيداست؛ اما با قدري دقت و تأمل درمييابيم كه اين مثل و مثل ساالي كاه نكوسات از
بهارش پيداست ،دو مصراع يك بيت شعر بودهاند و چون هر دو مصراع شارايط مثال شادن را
داشته اند ،هركدام جداگانه به شكل مثل به كار رفتهاند و بعدها فراموش شده است كه اينها هار
كدام مصراعي از يك بيت شعر هستند:
سالي كه نكوست از بهارش پيداست

دختي كه نكوست از بارارش پيداسات

بيشتر مواردي كه گردآورندگان مثلها از جملاه شاكورزادة بلاوري تحات عناوان امثاال از
شاعران ذكر كردهاند ،مثل نيستند ،بلكه نكمت محسوب ميشوند .متأسافانه ايانگوناه ماوارد،
درصد بسيار زيادي از نجم كتابهاي امثال را اشغال كردهاند؛ مانند موارد زيار از كتااب دوازده
هزار مثل فارسي و سي هزار معادل آنها:
بر دوستان رفته چه افسوس مايخاوريم

ماا خااود مگاار قاارار اقاماات نهااادهاياام
(صائب)

ور نيايااد بااه گااوش رغابت كااا

بااار رساااوالن پيااام باشااد و باا
(سعدي)

بالگردان جان و تن ،دعاي مستمندان است.
باه داناش باود بي گاامان زنااده ماارد

خااانك رنااج باااردار پايااانده ماارد
(فردوسي)
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 .9-1موسیقی درونی
يكي ديگر از موسيقيهاي چهارگانة شعر ،موسيقي دروني است .شفيعيكدكني درباارة موسايقي
دروني چنين ميگويد« :مجموعة هماهنگيهايي كه از رهگلر وندت يا تشابه يا تضاد صامتها و
مصوّتها در كلمات يك شعر پديد ميآيد ،جلوههاي اين نوع موسيقي است و اگار بخاواهيم از
انواع شناخته شدة آن نام ببريم ،انواع جناس را بايد يادآور شويم و نيز بايد ياادآور شاويم كاه
اين قلمرو موسيقي شاعر ،مهام تارين قلمارو موسايقي اسات و اساتواري و انساجام و مبااني
جمااالشناس اي بسااياري از شاااهكارهاااي ادبااي ،در همااين نااوع از موساايقي نهفتااه اساات».
(شفيعيكدكني)861 :4821 ،

مثل نيز همانند شعر داراي موسيقي دروني است؛ اما به دليل كوتاهي ساختار آن ،نميتاوان
انتظار داشت همانند قصيده ،غزل ،قطعه يا نتي رباعي و دوبيتي آراياههاايي داشاته باشاد كاه
موسيقي دروني را افزايش ميدهد .با وجود اين برخي از مثلها ،به ويژه مثلهايي كه از دو جملة
همپايه تشكيل شدهاند ،از نوعي موسيقي دروني به نام تكرار نحوي بهرهمند هساتند .ونياديان
كاميار تكرار نحوي را اين گونه تعريف ميكند« :تكرار الگوي نحوي ترفندي است كه علمااي
بديع ما به آن توجه نداشتهاند و نال آنكه برجسته و زيباست و در ادب غرب جزو ترفنادهاي
ادبي است.
» ...تكرار نحوي قرينهسازي نحوي است و مانند هر قرينهسازي ديگر زيبا است؛ عالوه بار
اين ،اين تكرار با تأكيدي همراه است( ».ونيديان كاميار)12-11 :4826 ،

اين امر مربوط به جمالت همپايه است و هر كدام از اين دو جمله از نظر نحاوي سااختار
يكساني دارند كه نرف ربط ظاهر يا مقدري آنها را به هام پيوناد داده اسات .مثلهااي زيار از
نمونه مثلهايي هستند كه از تكرار نحوي برخوردارند:
روزه خوردنش را ديدهايم ،نماز خواندنش را نديدهايم.گروه مفعولي

گروه نهادي

گروه فعلي

روزه خوردنش را

ديدهايم.

نماز خواندنش را

نديدهايم.

اگر محمود زاولي در خواب است ،محمود بيزوال بيدار است.نهاد

صفت

مسند

فعل ربطي
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[اگر] محمود

زاولي

محمود

بيزوال

در خواب

است.

بيدار

است.

امثال زير نيز داراي الگوي تكرار نحوي هستند:
 -هر آن ك

كه دندان دهد ،نان دهد.

 عيسي به دين خود ،موسي به دين خود. نضرت خضر را ديديم و بيلمان را پارو كرديم. -ابلي

رفت و جنايتش ماند.

 دنيا جاي آزمايش است ،نه جاي آسايش. نج  ،تَر شود ،نج تر شود. اگر سيد نيستم ،عام كه هستم. هم از زاغ ماند ،هم از رزّاق. از قلندر هويي ،از خرس مويي. هم اسب شمر را نعل ميكند ،هم مشك نضرت عباس را ميدوزد. خدا خواسته اگر نضرت عباس هم بگلارد. در كاظمين دانه ميخورد و در دارالمعظم فضله مي اندازد. يكي بخورد پاک ،يكي بخورد خاک. من نوكر سلطانم ،نه نوكر بادنجان. به آهو ميگويد بدو ،به تازي ميگويد بگير. به نام قادر ،به كام نادر. از شما عباسي ،از ما رقّاصي. وا كن كيسه ،بخور هريسه. گلوله مفت باشد ،جفت جفت باشد. هم ريسمان گسست ،هم دوک شكست. اين گوي و اين ميدان. -همه را برق ميگيرد ،ما را چراغ نفتي.
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 .9-1موسیقی کناری
برخي از امثال موسيقي كناري دارند و همين امر اين امثال را گوشنوازتر و به خاطرسپردن آنها
را آسانتر كرده است .شفيعيكدكني در اين باره ميگويد« :منظور از موسايقي كنااري عاواملي
است كه در نظام موسيقايي شعر داراي تأثير است؛ ولي ظهور آن در سراسر بيت يا مصراع قابل
مشاهده نيست .برعك

موسيقي بيروني كه تجلي آن در سراسر بيت و مصراع يكسان اسات و

به طور مساوي در همهجا و به يك اندازه نضور دارد .جلوههاي موسيقي كناري بسيار است و
آشكارترين نمونة آن قافيه و رديف است و ديگر تكرارها و ترجيعهاا( ».شافيعيكادكني:4821 ،
)864

بسياري از امثال موزون ،چه وزن عروضي و چه وزن هجايي ،داراي قافيه هستند و از مياان
آنها برخي نيز رديف دارند .در امثال شعري ،قافيه و رديف كامالً مشهود است .در امثالي نيز كه
داراي وزن هجايي هستند ،وقاف ياا برشاي باه چشام مايخاورد كاه در نكام مكاث آخار
مصراعهاست ،قافيه نيز درست قبل از اين مكثها به كار برده شده است؛ مانند هار كاه تنهاا رود
پيش قاضی ،برميگردد ،راضی .كه راضي و قاضي ،در واقع ،قافيه محسوب ميشاوند .مثلهااي
زير نمونههايي از اينگونهاند:
 هر چه مرغ الغر است ،جايش خانة ماالّ باقر اسنت (الغار ،ماالّ بااقر :قافياه)( ،اسات:رديف).
 -دور دور ميرزا جالل است

[پ ] هاار كاااري حالل اسنت (جالل ،نالل :قافيه)،

(است :رديف).
 با همين ریش ،ميخواهي بروي تجریش (ريش ،تجريش :قافيه). توي اين هير و ویر ،بيا زير ابرويم را بگیر (وير ،بگير :قافيه). كدخدا را دیده ،ده را چاپیده (ديده ،چاپيده :قافيه). از صدقة سر رازیانه ،آب ميره پاي سیاهدانه (رازيانه ،سياهدانه :قافيه).آهنگين بودن برخي از امثال ،داشتن قافيه و رديف و ايجاز موجب شده است كه به خااطر
سپردن اينگونه امثال آسانتر باشد .پيشينيان به خوبي از اين مسئله آگااهي داشاتند ،باه هماين
سبب گاه براي رعايت وزن و قافيه از واژههاي بيمعنا نيز استفاده ميكردند:
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كاسه داريم آرک اورک

من پر كانم تو پار تارک

واژة «آرک اورک» ظاهراً معنا ندارد و فقط براي وزن مثل و رعايات قافياه باه كاار بارده شاده
است؛ زيرا قافيه و رديف در ايجاد موسيقي كناري نقش بسزايي دارند.
 .9-9موسیقی معنوی
يكي ديگر از اقسام چهارگانة موسيقي شعر را موسيقي معنوي تشكيل ميدهد .شافيعيكادكني
در اين باره ميگويد:
«همان گونه كه تقارنها و تضادها و تشابهات در نوزة آوايي زبان ،موسايقي اصاوات را پدياد
ميآورد ،همين تقارنها و تشابهات و تضادها در نوزة اماور معناايي و ذهناي موسايقي معناوي را
سامان ميبخشد .بنابراين همة ارتباطهاي پنهاني عناصر يك بيت ،يا يك مصراع و از ساوي ديگار
همة عناصر معنوي يك واند هنري ،اجزاي موسيقي معنوي آن اثرند و اگر بخواهيم از جلوههااي
شناخته شدة اينگونه موسيقي چيزي را نام ببريم ،بخشي از صانايع معناوي باديع از قبيال تضااد،
طباق ،ايهام و مراعاتنظير از معروفترين نمونههاست .يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه در آن
سوي صنايع شناخته شادة باديع ،ايان بخاش از موسايقي شاعر جلاوههاايي دارد كاه در قلمارو
اصطالنات موجود نميگنجد و مهمتر اينكه مبناي جمالشناسي و از سوي ديگار انساجام غالاب
شاهكارهاي شعري ،در همين جلوههاي بينام موسيقي معنوي است( ».همان)861-861 ،

گرچه آرايههاي ادبي يادشده در امثال نيز كم و بيش به چشم ميخورند ،برجستهترين آراية
موجود در امثال مربوط به علم بيان است و آن هم استعاره ميباشد .امثال در زبان فارسي داراي
زمينة استعاري هستند و به سبب ساختار جملهگونهاي كاه دارناد ،اساتعارة تمثيلياه محساوب
ميشوند .به عبارت ديگر وضع موجود (مشبه) را به وضاع منادرج در مثال (مشابهٌباه) تشابيه
كردهاند و با توجه به اينكه مستعار در آن يك جمله اسات و مشابه نياز ذكار نشاده ،اساتعارة
تمثيليه است .بنابراين موسيقي معنوي مثل بر استعارة تمثيليه استوار است و موسيقي استعاره به
مراتب بيش از موسيقي تشبيه ميباشد؛ زيرا در تشبيه ادّعاي همانندي مطرح است ،در ناليكاه
در استعاره ،ادعاي همساني و يكي بودن .بديع يعقوب به خوبي ايان نكتاه را دريافتاه اسات:
«مثل در اساس خود ،استعارة تمثيليه اي است كه بر تشبيه نالتي به نالتي (ديگر) بنا نهاده شده
است و اين استعاره از قويترين شيوههاي بيان است و از نظر شأن و مقام در بالغت واالتارين
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است؛ زيرا از معاني پنهان و نالتهاي معنوي به شاكلهاي نساي مايرساد و پار از نركات و
نيات است ( ».بديع يعقوب)12 :4661 ،

تعدادي از مثلهاي زبان عربي ساختار استعارة تمثيليه دارند؛ اما بيشتر آنها بر تشابيه اساتوار
است و همين امر موجب شده ،گردآورندگان امثال فارسي نيز رويكاردي تشابيهي باه تعرياف
مثل داشته باشند؛ در ناليكه امثال فارسي در نيطة اساتعاره قابال بررساياناد .داشاتن زميناة
استعاري امثال فارسي موجب شده است كه موسيقي معنوي در مثلهاي فارساي بايش از امثاال
عربي باشد.
 .9-0ایجاز
يكي از شرايط مثل ايجاز است و آن بيان معاني فراوان در واژگاني اندک هماراه باا شايوايي و
رسايي است .پ

اگر بگوييم «در ميان سخنان مردم ،كالماي ماوجزتر از امثاال وجاود نادارد»

(همان ،)16 ،سخني به گزاف نگفتهايم .ابراهيم نظّام چهار شرط براي مثل در نظر گرفته كه يكي
از آنها ايجاز است« :در مثل چهار ويژگي وجود دارد كه در كالمهاي ديگر پيدا نميشود :ايجاز
در لفظ ،رسيدن به معناي ،نسن تشبيه و خوبي كناياه ،بناابراين مثال نهايات بالغات اسات».
(ميداني)1 :4868 ،

اينكه ايجاز از ويژگيهاي اصلي مثل است ،ساخن گزافاي نيسات؛ زيارا كمتار جلاوهاي از
جلوههاي ادبيات به اندازة مثل از ايجاز برخوردار است .در واقع مثل استعارة تمثيلياهاي اسات
كه در اصل تشبيهي بوده كه مشبه آن (وضع موجود) نلف شده و مشبهٌبه (مطلاب منادرج در
مثل) باقي مانده است و از آنجا كه ايجاز را در علم معاني به دو نوع ايجاز قصر و ايجاز نلف
تقسيم كردهاند ،ايجاز مثل از نوع ايجاز نلف است؛ زيرا «ايجاز نلف ايجاازي اسات كاه باا
نلف قسمتي از كالم تحقق پليرفته باشد»( .شميسا)148 :4821 ،

بهترين شكل ايجاز را در امثال داستاني ميتوان ديد .اين امثال ،ريشهاي داستاني دارناد كاه
بدون آگاهي از آن ،فهم معناي مثل با دشواري روبهرو خواهد شد .كوتاهي در اين امثال چناان
است كه پيام و چكيدة داستان اغلب در يك جمله بيان شده است .امروزه موجزترين داستان را
داستانهاي مينيماليستي ميدانند؛ ولي نتي چنين داستانهايي نيز از نظر ايجاز با امثاال داساتاني
قابل مقايسه نيستند.
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ايجاز امثال بيشتر از نوع ايجاز نلف است.نلفهاي صاورتگرفتاه اغلاب در ماوارد زيار
ميباشد:
نلف نهاد (مسندٌاليه)
در همة امثالي كه ساختار گفتوگويي دارند ،مسندٌاليه (نهاد) اختياري نلف شده است؛ مانند:
از كژدم پرسيدند… ،به روباه گفتند ،...به سرناچي گفتند…
علت اين امر ،اين است كه در اين گونه امثال تأكيد برگزاره است نه بر نهاد .بنابراين باودن
نهاد چندان مطرح نيست .در برخي از امثال ديگر نيز گاه نهاد به همين دليال نالف مايشاود:
[او] رستم است و [ او] يك دسات اسالحه[دارد][ .او] ياار اساكندر اسات و [ او] رفياق دارا
[است].
نلف فعل
گاه در امثال به دليل ايجاز بيشتر ،فعل را نلف ميكنند و اين امر بيشاتر در جماالت اسانادي
مشاهده ميشود:
 يك التفات قاضي بهتر از صد گواه ]است[. آش همان آش ]است[ و كاسه همان كاسه ]است[. نساب به مثقال ]است[ و دوستي به خروار ]است[. روي گدا سياه ]است[ ولي توبرهاش پر ]است[. نردبان پله پله ]است[. آسيا به نوبت ]است[ اين آش ]است[ و اين نقاره ]است[.نلف نرف ربط
]گر[ ماهي را نميخوري ،دمش را بگير.]اگر[ اجل سگ برسد ،نان چوپان را ميخورد.]-هرگاه[ گاو با گاو بجنگد ،گوساله از ميان ميرود.
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بنابراين امثال فارسي از ايجاز زيادي برخودار است؛ ايجازي كاه ناه فقاط مخالّ فصاانت
نيست ،بلكه بر شيوايي و رسايي آن نيز افزوده است و شايد يكي از داليل به خاطر ساپردن آن
و سينه به سينه بازگو كردنش ،همان ايجاز امثال باشد.
 -9ساختار دستوری امثال
امثال در زبان فارسي همواره به شكل جمله است؛ بناابراين از نظار دساتوري تاابع الگوهااي
ساختاري جمالت فارسي است كه به دليل پرهيز از اطالة كالم از بحث در اينبااره خاودداري
ميشود و برخي از امثال را از نظر محور جانشيني بررسي ميكنيم.
 .9-3بررسی امثال از نظر محور جانشینی
تعدادي از مثلهاي زبان فارسي مفهوم و ژرفساخت يكساني دارند و فقط در محور جانشايني،
با توجه به فضاي به كار گرفتهشده ،تغييرات بسيار انادكي در آنهاا صاورت گرفتاه اسات .باه
عبارت ديگر بسياري از اين امثال ،مفهوم و ساختار دستوري يكسااني دارناد و فقاط برخاي از
واژگان به كار رفته در آنها متفاوت است .امثالي كه در طول زمان بنا به داليال مختلاف دچاار
تغيير و دگرگوني شدهاند ،جزء اين دسته هستند .امثال زير از نمونه مثلهايي هستند كاه بناا باه
تناسب شغلي در ميان دارندگان پيشهها تغيير كرده و صورت جديدي به خود گرفتهاند:
 صد چاقو بسازد ،يكيش دسته ندارد. صد کوزه بسازد ،يكيش دسته ندارد. هزار قبا بدوزد ،يكيش آستین ندارد. هزار کیسه بدوزد ،يكيش ته ندارد.همانگونه كه گفته شد ،ساختار امثال مزبور از نظر دستوري در محور همنشيني و نتي از نظار
مفهوم و ژرفساخت نيز يكسان است ،تغييرات آنها فقط در محور جانشيني است .نمودار زيار
به فهم بهتر اين مطالب كمك ميكند.
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جملة مركب

جملة هسته

جملة وابسته
گزاره

نهاد
مفعول
وابستة پيشين

نهاد

فعل

گزاره

گروه مفعولي

فعل

مفعول

[اگر]

صد

چاقو

بسازد

يكيش

دسته

ندارد.

[اگر]

صد

كوزه

بسازد

يكيش

دسته

ندارد.

[اگر]

هزار

قبا

بدوزد

يكيش

آستين

ندارد.

[اگر]

هزار

كيسه

بدوزد

يكيش

ته

ندارد.

همانطور كه ميبينيم هر كدام از اين امثال جملة مركبي هستند كه از ياك جملاة هساته و
يك جملة وابسته تشكيل شدهاند و نرف ربط مقدّري آنها را به هم مايپيونادد .هار كادام از
جمالت هسته و وابسته ،يك جملة سهجزئي با مفعولاند و ساختار هر كدام باه تنهاايي چناين
است :گروه فاعلي  +گروه مفعولي  +گروه فعلي.
در همة اين مثلها ،نهاد در جملة وابسته (جملة پيرو) ،تهي(

) است .گروه مفعاولي نياز

از يك وابستة پيشين و يك مفعول درست شده است .وابستة پيشين در هماة جماالت صافت
شمارشي اصلي است كه در دو مثل اول واژة «صد» و در دو مثل آخار واژة «هازار» مايباشاد.
مفعول (موصوف) نيز در همة آنها واژهاي است كه به همان شغل مربوط ميشود؛ مانند چااقو،
كوزه ،قبا و كيسه.
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زمان و شخص همة فعلهاي جمالت وابسته يكسان است؛ همة آنها مضارع التزامي و ساوم
شخص مفرد هستند .فقط شكل و ساختار معنايي آنها با توجه به محور همنشيني فرق مايكناد
و اين امر مربوط به قاعدهمندي رياضيگونة زبان است.
در مثل اول و دوم ،مفعول جملة هسته ،واژة دسته اسات كاه باا چااقو و كاوزه در جملاة
وابسته ،كامالً تناسب دارد؛ زيرا چاقو و كوزه ،هر دو ،داراي دساته مايباشاند .مفعاول در مثال
سوم واژة آستين است كه با قبا در جملة وابستة خود متناسب است و در مثل چهاارم ،واژة تاه
با كيسه كامالً تناسب دارد.
فعل جمالت وابسته مثلهاي اول و دوم مضارع التزامي از مصدر «ساختن» است؛ زيرا دستة
كوزه و چاقو هر دو ساختني هستند ،در نالي كه براي جملههاي وابساتة امثاال شامارة ساه و
چهار فعل مضارع التزامي از مصدر «دوختن» به كار برده شده است؛ زيرا قبا و كيساه دوختناي
هستند و نميتوان براي آنها افعال خانوادة ساختن را به كار برد .از اين رو فعل مضارع التزاماي
«بدوزد» در محور جانشيني ،جاي فعل «بسازد» را گرفته اسات .واژههااي چااقو ،كاوزه ،قباا و
كيسه گزينش اين افعال را در محور همنشيني بر جملهها تحميل كردهاند.
ساختار جملههاي هسته (پايه) از نظر نحوي شبيه جمالت وابسته است؛ يعني هار كادام از
جمالت پايه نيز جملة سهجزئي گلرا به مفعولاند؛ به عباارت ديگار ايان جماالت در محاور
هم نشيني از نظر ساختار نحوي ،با هم تفاوتي ندارند .اما در محور جانشيني ،مفعول هر كدام از
جمالت هسته به تناسب مفعول جملة وابسته گزينش شده است؛ يعناي باراي چااقو و كاوزه،
دسته ،براي قبا ،آستين و براي كيسه ،ته انتخاب شده است و اين امر همانگونه كه پيشتر اشاره
شد ،به علت منطق استوار و رياضيگونة زبان است .ذوالفقاري و ديگران در اين باره ميگويند:
«هر دستگاه عددي ،مثل جمله يك محور همنشيني دارد كه اعداد بر روي آن محور در كنار هم
قرار ميگيرند اما اين محور همنشيني چنان نيست كه انتخاب عددي از مياان امكاناات دهگاناة
اعداد ،بر گزينش ديگر تأثير بگلارد؛ اما در زبان اين پيچيدگي ناشي از نظم نساب شده تاا آن
ند است كه هر گزينشي مايتواناد خاود در سرنوشات اعضااي ديگار مجموعاه اثرگالار و
تعيينكننده باشد؛ مثالً در دستگاه عددي زير:
6

1

1
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هيچ عاملي يا عدد موجودي ،نميتواند عامل يا اعداد ديگر را تعياين و انتخااب آن را اجبااري
سازد؛ اما در دستگاه زباني زير:
َ -م
آخرين نلقة زنجير همنشيني اين جملة فرضي ،پارهاي از جايگاهها را دقيقاً تعيين ميكند و بار
پارهاي ديگر اثر تعيينكننده ميگلارد؛ مثالً بيترديد ،جايگاه نخستين اين دساتگاه از آنِ ضامير
«من» خواهد بود كه خود به خود از ميان شبكة منظم شاش تاايي موجاود در زباان مايآياد و
نخستين جايگاه را اشغال ميكند .بنابراين ،جملة باال ،خواسته يا نخواسته اين شكل را ميگيرد:
من

َ -م

اگر فرض را بر اين بگلاريم كه نوبت بعدي از آنِ جايگاه پيش از آخر است ،در برابر ما ،خيال
عظيمي از واژگان زبان اكه البته همه از يك ردة مشخصاند و ميتوانند در ايان جايگااه قارار
بگيرندا براي انتخاب از ميان آنها ظاهر ميشوند؛ از قبيل شنيدن ،آمدن ،رفتن ،ديادن ،شادن و
…

»هر انتخابي از ميان اين گروه نيز بيدرنگ جايگاههاي ديگر را تحت تأثير قرار مايدهاد و
آنها را محدود مي كند .واضح است كه مثالً انتخاب (شدن) ،تكلياف جايگااه مساند را روشان
ميكند يا (ديدن) به جمله ظرفيت مفعولپليري ميدهد و مثالً (شنيدن) پار كاردن دو جايگااه
متمم و مفعول را الزامي ميسازد( ».ذوالفقاري ،و ديگران)63-62:4836 ،

بنابراين بسياري از امثالي كه ساختار دساتوري و مفهاوم معناايي (ژرفسااخت) يكسااني
دارند ،فقط در محور جانشيني ،روساختي متفاوت با يكديگر دارند؛ مثالً ژرفساخت دو جملة
زير يكسان است:
 كوسه رفت پي ريش ،سبيلش را هم از دست داد. رفت كاله بياورد ،سر را هم به باد داد.هر دو مثل بر دست نيافتن مطلوبي و از دست دادن امر ديگري داللت دارند .محور هامنشايني
اين جمالت از ساختار يكساني برخوردارند؛ اما از نظر محاور جانشايني ،كااله در جملاة اول
جاي ريش ،و سر در جملة دوم جاي سبيل را گرفتاه اسات .ايان تغييار در محاور جانشايني،
جايگاه فعل را نيز تحت تأثير قرار داده است .باقي ماندن فعل جملة اول نادرست نيست؛ ولاي
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«به باد دادن» ،چگونگي از دست دادن كاله را نيز روشن كرده است؛ بنابراين فعل جملة دوم از
نظر معنايي وضوح بيشتري دارد.
تغييرات در محور جانشيني امثالي كه ژرفساخت يكساني دارند ،بيشتر هنگام تحول امثاال
رخ ميدهد؛ به عبارت ديگر هرگاه مثلي از ميان دارندگان پيشهاي به ميان دارندگان پيشة ديگار
يا از نانيهاي به نانية ديگري برود ،بهظاهر شكل تازهاي به خود ميگيرد؛ شكلي كه باا محايط
جديد سازگاري بيشتري داشته باشد .دقت در امثال زير بيانگر اين مسئله است:
 خر نر را از بيضهاش ميشناسد. خر بندري را از دمش ميشناسد. خيار خوب را از دوبرگهاش ميشناسد.ساختار دستوري اين امثال در محور همنشيني چنين است:
گروه فاعلي  +گروه مفعولي  +گروه متممي  +گروه فعلي.
ميشناسد.

-

 +خر نر را  +از بيضهاش +

-

 +خر بندري را  +از دمش +

-

 +خيار خوب را  +از دوبرگهاش  +ميشناسد.

ميشناسد.

ميبينيم كه فاعل (نهاد اختياري) جمله در هر سه مورد ،تهي

است .گروه مفعاولي نياز در

همة جمالت از مفعول (موصوف) و يك صفت نسبي متناسب با آن تشكيل شاده اسات .فعال
هر سه جمله نيز يكسان است؛ ولي در محور جانشيني خار بنادري و خياار خاوب ،در گاروه
مفعولي جاي خر نر را گرفته است .متمم مناسب با هر كدام نياز در گاروه متمماي ذكار شاده
است .به نظر ميرسد تغييرات در محور جانشيني در اين سه مثل به علات ساير نركات آن از
دامپروري به كشاورزي باشد؛ زيرا دو مثل اول مربوط به جامعة دامپروري و مثل ساوم مرباوط
به جامعة كشاورزي است .البته اين مطلب به معناي نفي وجود جانوري چاون خار در جامعاة
كشاورزي نيست؛ ولي كاشتن خيار دستكم محصول جامعة كشاورزي است نه دامپروري.
امثال زير سير نركت و دگرگوني خود را از گلشتههاي دور به زماان آمادن فرنگياان باه
ايران (ندود دورة صفويه به بعد) نشان ميدهد .عالوه بر آن ،بيانگر خلق و خوي قاطرچيهاا و
عادات فرنگيها نيز ميباشد:
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 از قاطرچيگري فقط كفر گفتنش را ياد گرفته. از فرنگيمآبي ايستاده شاشيدنش را ياد گرفته.ژرفساخت امثال زير نيز يكسان است و تفاوت روساختي آنها فقاط در محاور جانشايني
است:
 -زيره به كرمان بردن.

 -مرواريد به عمان بردن.

 -چغندر به هرات بردن.

 -دُرّ به دريا بردن

 -خرما به بصره بردن.

 -گل به گلستان بردن.

 -لعل به بدخشان بردن.

 -چشمه به دريا بردن.

 -زغالسنگ به نيوكاسل بردن.

 -پاي ملخ به سليمان بردن.

ساختار همة اين امثال از نظر دستوري يكسان است .همة آنها از نظر نحوي جملهاي چهاار
جزئي با مفعول و متمم هستند ،نهاد در هماة آنهاا محالوف اسات و فعال باه صاورت وجاه
مصدري بيان شده است .در محور جانشيني در همة مثلها ،فقط كلماتي كه نقش مفعول و متمم
دارند ،عوض شدهاند .در شش مثل نخست گروه مفعولي را محصول توليدي و گروه متممي را
محل توليد آنها تشكيل ميدهد؛ به عبارت ديگر اسامي شهرها و كشورهاي به كار رفته در ايان
امثال بيانگر محل توليد آنهاست.
نتیجه
سبكشناسي امثال فارسي به نتايجي منجر شده كه فهرستوار به شرح زير است:
 .4با وجود رواج امثال در ميان عامة مردم ،بسامد الفاظ عاميانه در آنها بسايار انادک اسات .باه
نظر ميرسد كه اين الفاظ به مرور زمان به سوي زبان معيار تغيير جهت دادهاند.
 .1درصد واژههاي عربي در امثال بسيار اندک است و شايد هيچگونة ديگار ادباي ،نتاي زباان
معيار از اين جهت قابل مقايسه با امثال فارسي نباشد .به نظر ميرسد كه عاماة ماردم بارخالف
تحصيلكردگان توجه چنداني به كاربرد واژههاي عربي از خود نشان ندادهاند؛ شايد دليال ايان
امر كمي تعداد باسوادان در ميان عامة مردم در زمان گلشته باشد.
 .8به كارگيري واژههاي تابو از ديگر ويژگيهاي سبكي امثال در سطح واژگاني به شمار ميرود.
بسامد واژههاي تابو در امثال عاميانه بيش از امثال خواص (شاعران و نويساندگان) اسات .ايان
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مسئله نشان ميدهد كه اين الفاظ در مياان عاوام از ممنوعيات كمتاري برخاوردار باوده و باه
كارگيرندگان آن ،خود را به پرهيز از اين واژهها مقيد نميكردند .واكنش گردآورندگان امثال نيز
با اين واژهها متفاوت بوده است :ميرزا صادق اصفهاني بدون هيچ گونه قيد و بندي چنين امثال
را گردآوري كرده است و از  111مثل گردآوري شاده 13 ،مثال (46 13درصاد) را باه چناين
امثالي اختصاص داده است؛ بهمنيار اين امثال را در كتاب خود ذكر كرده و به جاي ايانگوناه
الفاظ نقطهچين گلاشته است و گاه نرفي از واژة محلوف را ذكر كرده كه خواننده از روي آن
واژة تابو را درمييابد؛ دهخدا جاي اين واژهها را با كلماتي ديگر عوض كرده است و اين كاار
گاه مثل را از مثل بودن خارج كرده است ،زيرا يكي از ويژگيهاي مثال عادم تغييار واژگاان آن
است؛ به عنوان نمونه هرگاه در مثل هر گردي گردو نيست ،جاي گردو را به توپ يا هار چياز
گرد ديگري تغيير دهيم ،ديگر مثل نخواهد بود.
 .1برخي از امثال ساختار گفتوگويي (پرسش و پاسخ) دارند .ايان گوناه امثاال از ويژگيهااي
سبكي خاصي برخوردارند كه آنها را از امثال ديگر متمايز ميكند.
 .1بسياري از امثال موزوناند ،برخي از آنها داراي وزن هجاايي و برخاي داراي وزن عروضاي
هستند .با توجه به اينكه قبل از اسالم وزن اشعار هجايي بوده است ،به نظر ميرسد كاه امثاالي
كه وزن هجايي دارند ،از قدمت بيشتري برخوردار باشند.
 .1ايران سرزميني است با زبانها و گويشهاي فراوان ،و زبان فارسي به عنوان زبان رسمي كشور
بين اين زبانها و گويشها نقش ميانجي و رابط پيدا كرده است .شك نيست امثال فارسي متعلاق
به همة ساكنان سرزمين ايران است ،با وجود اين ،اثر چنداني از واژهها يا ساختار نحوي زبانهاا
و گويشهاي ديگر ديده نميشود .بنابراين زبان امثال ،زبان فارسي معيار است.
 .2برخي از امثال ريشة داستاني دارند كه دانستن فهم آنها در گرو آگاهي از ريشة داستاني ايان
امثال است.
 .3امثال جمله هستند و از نظر پيام به خبري ،امري ،پرسشي و عاطفي و از نظر ساختار نيز باه
جمالت سادة مستقل و جمالت مركب تقسيم ميشاوند .بساياري از جماالت مركاب الگاوي
تكرار نحوي دارند كه يكي از ترفندهاي ادبي درعلم بديع محسوب ميشود.
 .6برخي از امثال در زبان فارسي داراي ژرفساخت و محتواي يكساني هستند .از نظار محاور
همنشيني از ساختار واندي برخوردارند و فقط از نظر محور جانشيني با هم تفاوت دارناد .باه
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نظر ميرسد كه دگرگوني در محور جانشيني در اثر مرور زمان ناصل شده باشد .برخي از اين
دگرديسيها محصول دگرگوني اوضاع اجتماعي است؛ به عناوان نموناه مثال دو كا

ازكماان

شكسته ميترسند ،به دليل عدم به كارگيري ابازاري چاون كماان ،باه مثال دو كا

از تفناگ

شكسته ميترسند ،تبديل شده است و تركيب وصفي کمان شکسته باه تفنگ خنالی .در واقاع
محور همنشيني (ساختار نحوي) هر دو جمله يكسان است؛ ولاي در محاور جانشايني ،كماان
شكسته جاي خود را به تفنگ خالي داده است.
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مختصّهای سبکی در مقطّعات خاقانی


دکتر مهدی نیكمنش
مقدمه

پيشينة سبكشناسي در ايران چندان درازدامن نيست .با وجود اشارة برخي شاعران به «طرز»،
«شيوه»« ،طريق» ،و نيز تتبّع و جستوجوي شاعران دورة بازگشت ادبي در شيوه و اسلوب
قصايد سبك خراساني و غزليات سبك عراقي ،تدوين سه جلد سبكشناسي نثر ملكالشعراي
بهار را اكه پ

از سال 4814ش .به چاپ رسيدا ميتوان مبدأ سبكشناسي در ايران قلمداد

كرد.
اگرچه از قرن نوزدهم ميالدي -كه دانش سبكشناسي در غرب بنيان نهاده شد -تعاريف
بسياري از مفهوم سبك و سبكشناسي مطرح شده است ،به زباني بسيار ساده ميتوان سبك را
ويژگيهاي خاص هر اثر يا دستهاي از آثار دانست كه در مقايسه با ديگر آثار از بسامد بيشتري
برخوردارند.
سبكشناسي در ايران ،تجربة عملي قابل توجهي ندارد تا بتوان گرايش آن را به يكي از
مكاتب مهم سبكشناسي دنيا نشان داد؛ اما در همين تجربههاي اندک موجود ،خود را به ارتباط
همة عناصر و اجزاي اثر در آفرينش سبك (مكتب ساختگرا) متمايلتر نشان داده است.

 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي الزهراء
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در بررسيهاي سبكشناسانه ،عناصر زباني ،ادبي ،و فكري مهمترين اجزاي تشكيلدهندة هر
اثر ادبي به شمار ميرود .از اين ميان ،عناصر ادبي در سه زمينة موسيقايي ،تصويري و آرايههاي
معنوي قابل بررسي است .آرايههاي لفظي ،وزن ،قافيه و رديف زمينة موسيقايي را پديد
ميآورد و از تأثير دو عامل وزن و قافيه ،ريخت يا قالب شعر به وجود ميآيد .تعداد ابيات و
موضوع شعر ،دو عامل ديگر در ايجاد شكل يا قالب شعرند .ناصل پيوند اين عناصر چهارگانه
ريخت يا قالب شعر را ميآفريند كه از آن با عنوان «موسيقي قالب» يا «موسيقي ريختاري» ياد
ميشود.
قالب قطعه نيز از جمله قالبهاي شعر فارسي است كه اغلب داشتن مطلعي غيرمصرّع ،قافية
عمودي ،نداقل دو بيت و نداكثر چهل بيت ،و طرح موضوعي واند كه به ويژه در بيت
پاياني به اوج خود ميرسد 4،از مشخصههاي اصلي آن است (خالقيراد.)3-2 :4821 ،
قطعههای خاقانی
بسامد قطعه در مقايسه با ديگر قالبهاي شعري در ديوان خاقاني عبارت است از816 :
قطعه 818،غزل 481 ،قصيدة بزرگ 16،قصيدة كوچك 162 ،رباعي و  41تركيب و ترجيع بند.
از ويژگيهاي مقطّعات خاقاني ،كاربرد خاص تخلّص شاعر است .تخلّص ا بنا بر مشهورا نام
شاعر يا نام شاعرانة اوست كه معموالً در بيت يا ابيات پاياني غزل و گاه قصيده ذكر ميشود.
آنچه به تخلّص در مقطّعات خاقاني ارزش سبكي ميبخشد ،جايگاه و بسامد آن است.
 11درصد از قطعههاي خاقاني تخلّص دارند و در  13درصد تخلّص ديده نميشود .از
مجموع  411قطعهاي كه تخلّص دارند ،تخلّص «خاقاني» در  84درصد از قطعات در بيت يا
ابيات پاياني آمده و در  16درصد از اين قطعات نام خاقاني در بيت نخست شعر قرار گرفته
است 1.اين موضوع ميتواند ويژگي يا مختصّهاي از مختصات سبكي شعر خاقاني به شمار
رود .به دو نمونه از اين كاربرد شگفت كه معموالً با خطاب شاعر به خود ،صورت گرفته
است ،توجه كنيد:
بيش بيش است فضاال خاقانی

دولاتاش كم كم آمااد از عالم

كار عالم همه شتر گرباااه است

كه دهد فضل بيش و دولت كم
(ديوان خاقاني)664 ،
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خاقننانی

علرخااواه است علر او بنيوش

آنچه خود ميكني ز فضل مگوي

و آنچه او ميكند ز جرم بپوش

هر دو فرموش كن كه مرد كريام

هم عطاا هم خطاا كند فرموش

اي

خااااداوند

بنااده

(همان)364 ،

ذكر تخلّص در مطلع قطعه در ديوان انوري فقط در  3قطعه از  161قطعة وي دياااده
ميشود 8.در ديوان سنايي نيز اين كاربرد خاص ،فقط در مطلع  1قطعه از  426قطعة وي به
چشم ميخورد 1.بسامد زياد ذكر تخلّص در مطلع مقطّعات خاقاني ،در مقايسه با دو شاعر
بزرگ قطعهسراي معاصر وي ،سنايي و انوري ،ارزش سبكي قابل توجهي دارد .اين نكاته
ميتواند در بررسيهاي سبكشناسانة قطعههاي خاقاني مورد استفاده قرار گيرد.
اين ارزش سبكي مختص تخلص نيست ،بلكه هر نكتة زباني ،ادبي و فكري اهر چند
كماهميتا با توجه به دو مسئلة «بسامد» و «مقايسه» در پژوهشهاي سبكي ارزنده خواهد بود.
در ديوان خاقاني تصحيح دكتر ضياء الدين سجادي قطعهاي متفاوت با ديگر مقطّعات وي
ديده ميشود:
دار عااازلت گااااااازيد خاقااااااني

كه به از دار ملاك خاااااقاااان اسات

خورش از مشرب قناعات ساخااات

كه چو زمزم هم آب و هام ناان اسات

نابارد تاااا تاااوانااااااد انادُه رزق

كه انااااادُه رزق بر جااهانبااان اسات

عمر اگر بهر رزق موقاااااوف اسات

رزق موقوف بهر فرماااااااااان اسات

نوالاااة رزق

كااه ضامااااندار رزق ياااااازدان اساات

مااااااور را روزي از سااليمان نيساات

كااه ز روزي ده سلايامااااااااان اساات

تا باه غاااااااااربت فتااد خاقننانی

يك دري خاناهاياش زنااااادان اسات

نااه درون ساختناااااش توفيااق اساات

نه بارون تااختنش ساامااااااان اسات

روي چون عنكباااااااوت در دياوار

پ

سنگي چو ماور پنااهااااان اسات

پاسابااناش باااارون در قفال اسات

پاااااردهدارش درون كلايااادان اساات

اشااك جياحاااون و در سماااارقندي

دل باااخاااري و آه سااااوزان اسات

يعني اين در چهاار دياااواري اسات

كه درش سااوي چاارخ گاردان اسات

از برون لب به قفال خاموشاي اسات

وز درون دل به بنااااااد ايماان اسات

ناپاليااااااارد ز كاا
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خااناااه در بستااااااه دار بار اغياار

تا در او اين غرياااااب مهمااان اسات

باارگ عيشااي مساااااز خناقنننننانی

كه وجااااودش وراي اماكااان اسات

عالم از چاااااار علت است باه پااي

كه يكي زآن چااهاااااار اركاان اسات

خانه را هم چاهاار نااااااااد باياد

كان چهار اصال كاار بانايااااان اسات

ناهااند

كان مكان و زمااااان اخااااوان اسات

زآن نگفتنااد چارمياااااااااان يعنااي

نيست چيااازي كاه چاااارم آن اسات

علت عيش را سااه جنااا

(همان)386 ،

تفاوت صوري اين قطعه با ديگر قطعههاي خاقاني ،در تخلّص سهگانة آن است .سه بار
تخلّص در يك قطعه در هيچ يك از مقطعات شاعر ديده نميشود .به نظر نگارنده ،شعر مزبور،
سه قطعة جداگانه است كه به علت وزن و قافية مشترک و نيز مطلع غيرمصرّع ،تفكيك اين سه
قطعه از نگاه مصحّح ديوان به دور مانده است .يكي از داليلي كه در اثبات اين ادّعا ميتوان
اقامه كرد ،مختصّة سبكيِ ذكرِ تخلّص در مطلع هر كدام از اين سه قطعه است .خوشبختانه اين
سه قطعه از قطعاتي هستند كه خاقاني در مطلع آن تخلّص خود را ذكر كرده است .با توضيحي
كه پيشتر دربارة تشريح اين ويژگي خاص ذكر كرديم ،قبول جدايي اين سه قطعه از ذهن دور
نمينمايد .دليل ديگر ،بررسي موضوع اين سه قطعه است .چنان كه پيشتر ذكر كرديم« ،طرح
موضوعي واند» از ويژگيهاي خاص قطعه است .موضوع و محور اصلي قطعة نخست «عزلت
و قناعت» است:

1

دار عزلت گزيد خنننننننناقنانی

كه باه از دار مالاك خااقااان است

خورش از مشرب قناعت ساخت

كه چو زمزم هم آب و هم نان است

نبرد تا تاااواناااااااد اندُه رزق

كه اندُه رزق بر جاهااناباااااان است

عمر اگر بهر رزق مااوقوف است

رزق ماوقاوف باهار فارمااان است

رزق

كه ضامااندار رزق يااازدان است

ماااور را روزي از سااليمان نيساات

كه ز روزي ده سليماااااااان است

نپاااليرد

ز

ك

نوالة

محور اصلي سخن در قطعة دوم «شِكوه از غربت» است:
تا به غربت فاتااد خنننناقننننانی

يك دري خانهايش زناادان است

نه درون ساخاتانش تاوفيق است

نه برون تاخاتاناش ساماان است
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سنگي چو مور پنهااان است

روي چو عنكااباااوت در ديااوار

پ

پاسبانش بااااارون در قفال است

پردهدارش درون كليااادان است

اشك جيحااااون و در سمرقندي

دل بخاري و آه سااااااوزان است

يعني اين در چهار ديااواري است

كه درش سوي چرخ گاردان است

از برون لب به قفل خاموشي است

وز درون دل به بند ايماااان است

خانااااه در بستااااه دار بر اغيار

تا در او اين غريب مهااماان است

جالب است كه علي عبدالرسولي در تصحيح خود ،اين قطعه را تا پايان قطعة سوم با عنوان
«در نب

گفته» از قطعة نخست جدا كرده است (عبدالرسولي.)134 :4812 ،

موضوع قطعة سوم نيز «نصيحت نف

و ترک عيش» است:

برگ عيشي مساااز خنننناقنننانی

كه وجاااودش وراي امكااان اسات

عالم از چاااااار علت است به پاي

كه يكي زآن چااهار اركااان است

خانه را هم چاهاااااار ناااد بايد

كان چهار اصل كاار بناياان است

ناهاناد

كان مكان و زمااااان اخوان است

زآن نگفتند چااارمياااااان يعني

نيست چيزي كه چااارم آن است

علت عيش را سه جناا

تفاوت موضوع اين سه قطعه ،گواه ديگري براي جدايي آنها از هم است.
نتیجه
سبك ،ويژگي يا ردّپايي است كه هنرمند آگاهانه يا ناخودآگاه در اثري كه ميآفريند از خود بر
جاي ميگلارد .وظيفة سبكشناس ،بررسي دقيق ويژگيهاي هر اثر تا جزئيترين ندّ ممكن
است .توجه به شكل خاص تخلّص و بسامد آن در مقطّعات خاقاني ،نكتهاي است كه تاكنون
در پژوهشهاي سبكشناسانه و نيز خاقانيپژوهيهاي ما مورد توجه قرار نگرفته است .اين نكته،
افزون بر ارزش سبكي مقايسة قطعات خاقاني با ديگر قطعهسرايان معاصر وي ،به عنوان
نمونهاي از كاركرد سبكشناسي در تصحيح يا نقد متون ،در تفكيك سه قطعه از مقطّعات شاعر
مورد استفاده قرار گرفته است.

 917رخسار انديشه

پینوشتها
 .4اين بخش از تعريف قطعه« :اوج قطعه در بيت يا مصراع پاياني» از ضياء مونّد است (ر .ک :ضياء
مونّد.)426 :4823 ،
 .1در رباعيات خاقاني نيز اين كاربردِ خاصِ تخلص ديده ميشود (براي نمونه ر .ک :خاقاني:4828 ،
 ،266 ،263 ،262 ،261 ،261 ،261و .) ...
 .8ر .ک :انوري211. ،211 ،116 ،111 ،111 ،146 ،144 :4821 ،
 .1ر .ک :سنايي4461. ،4661 ،4631 ،4621 ،4618 ،4616 :4811 ،
 .1بنا به پاورقي مصحّح ارجمند ،عنوان اين قطعه در نسخة مجل

چنين است :در عزلت (ر .ک :ديوان

خاقاني.)386 ،
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مقایسة تحلیل گفتمان و علم معانی
*

دکتر حسین هاجری
مقدمه

معاني ،بيان و بديع علومي هستند كه در نوزة علم بالغت قرار ميگيرند .در دوران معاصر،
علم معاني در مقايسه با دو علم ديگر رونق كمتري داشته است و منتقدان در نقد و تحليل
متون ادبي اغلب تمايل دارند از فنون بياني و بديعي استفاده كنند .اين كماقبالي به معاني در
دانشگاهها نيز مشهود است و مدرسان ادبيات رغبتي به تدري
پ

آن ندارند و دانشجويان نتي

از گلراندن اين درس دو واندي ،مهارت كافي براي درک فنون آن در متون ادبي پيدا

نميكنند .در آزمون كارشناسي ارشد نيز كمترين ميزان سؤال در بخش كليات ادبي مربوط به
معاني است.

4

برخي منتقدان سبب كمرونقي علم معاني را مبانث آن ميدانند كه از زبان و ادبيات عرب
گرفته شده است و ناتوان از بيان نكات بالغي زبان فارسي است؛ زيرا مبانث علم معاني
همچون علم بيان خاصيت جهاني ندارد و قواعد معاني هر زبان را بايد به طور ويژه كشف كرد
(شميسا :4821 ،مقدمه) .به هر نال ارتباط نزديك شعر عربي و فارسي موجب شده تا
پژوهندگان بالغت ،مصطالنات معاني عربي را عيناً در زبان فارسي نيز به كار گيرند و معاني
* استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ايالم
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در فارسي امروز تقريباً ترجمهاي از معاني در زبان عربي باشد كه با اندكي مثالهاي فارسي
همراه شده است.
مسئلة اصلي اين مقاله ،تبيين سبب كماقبالي به علم معاني و پيشنهادي براي خروج از اين
وضع است .براي نيل به اين منظور ،عالوه بر شناخت سير تحول علم معاني ،بايد محدوديتهاي
موجود را كه مانع از بروز ظرفيت كاربردي اين علم است ،شناخت .بديهي است براي فهم اين
مطلب ناگزير از درک هدف علم معاني ،تاريخچة تطوّر و ابزارهاي تحليلي آن هستيم.

منشأ علم معانی
علم معاني زيرمجموعهاي از نوزة وسيعتري در گلشته بوده كه رتوريك 1خوانده ميشده
است .رتوريك در نوزة علوم بالغي به فن خطابه ترجمه شده است و نام كتاب ارسطو در اين
باره نيز رتوريك بوده است .ارسطو عالوه بر فلسفه و منطق در زمينة علوم بالغي نيز پيشگام
بوده است و براي نخستين بار اين مبحث را مطرح ميكند .توجه ارسطو در اين كتاب بيشتر
معطوف به فن سخنراني است كه در يونان آن زمان رواج داشت .بنابراين رتوريك در اصل هنر
مؤثر سخن گفتن را آموزش ميداد و بعدها در زمينة مؤثر نوشتن هم توجه نويسندگان را به
خود جلب نمود.
ارسطو رتوريك را فقط به سخنراني مربوط ميدانست و وظيفة آن را كشف اصول
تأثيرگلاري خطابه بر شنونده ميانگاشت .از اين نظر با ادبيات 8تفاوت داشت؛ چرا كه در
ادبيات (شعر) ،عواطف و انساسات و به طور كلي مطالب مخيّل بيان ميشد و نال آنكه در
خطابه نقايق و واقعيات به نحو مؤثري عرضه ميشد .به عبارت ديگر ،ادبيات از نظر ارسطو
تقليد (محاكات) بود؛ اما خطابه شيوهاي بود كه از همة ابزار و وسايل ترغيب استفاده ميكرد.
اين ابزار و وسايل همچون تشبيه ،استعاره ،اغراق و جناس همه براي تأثير نهادن بر شنونده به
كار گرفته ميشد.
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چالشهای معانی
علماي معاني اصول رتوريك را در تأثيرگلاري بر مخاطب به نوزة ادبي بسط دادند و اعالم
كردند كه نوشتة خوب نيز همچون خطابه بايد بر مخاطب تأثيرگلار باشد .آنان مطابقت با
مقتضاي نال را نيز سبب تأثيرگلاري نوشته دانستند 1.اما از همان آغاز چند موضوع در نوزة
معاني دقت و وضوح كافي را به دست نياورد .نخست اصطالح «مطابقت با مقتضاي نال» بود؛
زيرا در فن خطابه به آساني ميشد مخاطب و اقتضاي نال او را درک كرد؛ اما در نوشته،
مخاطب به آساني دستيافتني نبود .به همين سبب پژوهشگران معاصر نوزة معاني در توضيح
مقتضاي نال ،تفسيرهاي گوناگوني بيان كردهاند؛ از قبيل:
 .4به مقتضاي نال ،يعني به مقتضاي اوضاع و انوال سخن گفتن؛ مثل اينكه در موقع تسليت
بايد از لغات و عبارات خاصي استفاده كرد و در مواقع تهنيت از امكانات ديگر زباني بهره برد.
 .1به مقتضاي نال ،يعني كاربرد واژههاي متناسب با مقام و موقعيت شخصيت در اثر ادبي؛
مانند فردوسي كه در مورد اسفنديار لغات اسب و سوار و در مورد رستم لغات باره و خداوند
را به كار برده است و بديهي است كه اين واژهها رسمي ،محترمانهتر و با شكوهتر است و
عالقة قلبي فردوسي را به رستم نشان ميدهد:
اسفنديار

سوي آخر آيد همي بيسوار؟

ببينيم

تا

اسب

و گر بارة رستم جنگجوي

به ايوان نهد بيخداوند روي

 .8به مقتضاي نال ،يعني رعايت همخواني 1لغات و عبارات متن با يكديگر .منظور خودداري
از در هم آميختن سبكهاي مختلف زباني است و اينكه نبايد لغات ادبي ،عاميانه ،بازاري،
نوزوي و غيره را در كنار هم قرار داد.
 .1به مقتضاي نال ،يعني همخواني اجزاي يك اثر با هم .منظور تناسب و هماهنگي ميان
مقدمه ،تنة مطلب و نتيجه است؛ مانند تناسب براعت استهالل با متن اثر كه فردوسي در رعايت
آن كوشيده است و نمونة برجستة آن در داستان رستم و سهراب مشاهده ميشود (همان.)81 ،

كوشش پژوهشگران نوزة معاني براي تبيين و توضيح مفهوم «مقتضاينال» -كه
نمونههايي از آن بيان شد -در ندّ تعريف و بيان مباني نظري متوقف ميشود و بيان شاخصها
و ساز كارهاي زباني آنها مغفول ميماند؛ به عبارت ديگر توضيح داده نميشود كه براي رعايت
مقتضاي نال با فرض هر يك از تعاريف مزبور ،چه اصول و قواعدي را در گونههاي مختلف
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متن بايد رعايت نمود و عبارات و واژگان تحت كدام يك از عوامل مؤثر و تعيينكننده در
ساختار جملهها ميتوانند هدف مقتضاي نال را بر آورده سازند .بدين ترتيب كتب معاني
فارسي موجود با وجود آنكه كوشيدهاند مفهوم كليدي مقتضاي نال را در نوشتار تبيين و
شفاف سازند و نوشتار را همچون گفتار نيازمند به تطابق با مقتضاي نال نشان دهند ،در كشف
قواعد زباني آن ناكام ماندهاند و به همين دليل ناگزير از تكرار همان مبانث سنتي مأخوذ از
معاني در زبان عربي شدهاند و البته آنها را با اندک شواهد فارسي مالزم ساختهاند.
موضوع دوم در علم معاني ،انتخاب واند تحليل است .واند تحليل در علم معاني جمله
است و بررسي موضوع انطباق با مقتضاي نال بيشتر در سطح جمله كاويده ميشود .به همين
سبب مبانثي چون ارتباط ساختاري جملهها يا بافت كالم 1مطرح نميشود .بنابراين وقتي
واند تحليل فقط جمله انگاشته شود و بافت كلي كالم ناديده گرفته شود ،به تناقضهاي
متعددي برميخوريم؛ به عنوان نمونه در اينجا به اسباب نلف مسندٌاليه اشاره ميشود .يكي از
اسباب نلف مسندٌاليه ،تعظيم و بزرگداشت آن است؛ مانند بيت زير:
ز ابر افكند قطرهاي سوي يم

ز صلب آورد نطفهاي در شكم

از آن قطره لولوي الال كند

وزين ،صورتي سر و باال كند
(سعدي)

كه مسندٌاليه ،يعني خداوند از آن نلف شده است.
گاهي به سبب خوار داشتن مسندٌاليه و كراهت داشتنِ ذكر نام او ،آن را نلف ميكنند:
نه محقق بود نه دانشمند

چارپايي بر او كتابي چند

آن تهيمغز را چه علم و خبر

كه بر او هيزم است يا دفتر
(همانجا)

مسندٌاليه عالم بدون عمل است كه به دليل پستي مقام نلف شده است (علويمقدم:4821 ،
.)83

بديهي است كه بزرگداشت يا خوارداشت مسندٌاليه از ساختار كلي كالم درک ميشود و
پ

از نصول اين ادراک ميتوان دربارة نلف مسندٌاليه در جملهاي خاص نكم صادر كرد.

از سوي ديگر يك نشانة واند نميتواند بر دو مفهوم متناقض داللت داشته باشد ،مگر آنكه در
باف تهاي كالمي متفاوت بر مفاهيم مختلف داللت پيدا كند؛ به عنوان مثال در ابيات فوق اين
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بافت كلي كالم است كه نشانهاي خاص (نلف مسندٌاليه) را در دو معناي مختلف به كار
گرفته است.
2

سومين موضوع در علم معاني آن است كه موضوع يا نويسنده مختار و آزاد است و تنها
عامل مؤثر در شكلگيري متن به شمار ميرود و به تأثير عواملي چون ساختارهاي ايدئولوژيك
و قدرت در كاربرد زبان -كه مورد توجه تحليلگران انتقادي گفتمان است -پرداخته نميشود.
سبب مقايسة علم معاني و تحليل گفتمان ،وجه اشتراک آنها در زمينة چگونگي كاربرد زبان و
شناخت فرايند تعامل آن با محيط است .به عبارت ديگر تحليل گفتمان ،ادامة علم معاني در
نوزههاي مختلف علوم انساني است كه با تكيه بر دستاوردهاي زبانشناسي وجهة توصيف
دقيقتري يافته است .از سوي ديگر اگر منشأ معاني را فن خطابه 3بدانيم و خطابه را هم نوعي
گفتمان محسوب كنيم ،منشأ تحليل گفتمان به نظريههاي قديم خطابه (ارسطو ،سيسرو،
النجينوس) بازميگردد (سلطاني )12 :4831 ،و از اين نظر منشأ مشتركي با معاني پيدا ميكند.

گفتمان و تحلیل گفتمان
اصطالح گفتمان 6به دو معنا در نوزههاي علوم انساني به كار رفته است :نخست به معناي
«يك قطعة بزرگ زباني» كه اجزاي آن به نحوي به هم مربوطاند و هدف خاصي دارد
(مكاريك .)111 :4831 ،اين تعريف مبتني بر نگرشي زبانشناسانه است .عامل اصلي شكلگيري
اين مفهوم گفتمان ،كشف قواعد و مشاهدة ويژگيهاي موجود در واندهاي زباني بزرگتر از
جمله بوده است .از اين ديدگاه ،زنجيرهاي از جملههاي خوشساخت و سالم از نظر دستوري
لزوماً كنش ارتباطي موفق را به وجود نميآورد؛ مثالً اگر در پاسخ به اين پرسش كه «اهل كجا
هستيد؟» بگوييم« :فردا برف ميبارد» ،پاسخ مناسبي ندادهايم؛ با وجود آنكه هر دو جمله از نظر
دستوري صحيح هستند .بنابراين بررسي گفتمان بر افزايش توان ارتباطي ،توانايي ما در تركيب
جملهها و پيوند زدن آنها به موضوع گفتمان تأكيد دارد.
اين برخورد زبانشناختي بيشتر متوجه ويژگيهاي صوري قطعات زباني بزرگتر از جمله
است؛ ويژگيهايي مانند بسامد واژهها ،ساختارهاي نحوي ،تناسب واژگاني ،نظم ساختارهاي
خودمتن و ساختارهاي فراجملهاي ،مانند پاراگراف ،سناريو ،ژانر ،و غيره (همانجا).
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گفتمان در معناي دوم به تالزم گفته 46با كاركرد اجتماعي 44يا معنايي آن تعبير شده است
(يارمحمدي )411 :4838 ،و تحليل گفتمان عبارت از تعبية ساز كار مناسب و اعمال آن در
كشف و تبيين ارتباط گفته (متن) با كاركردهاي فكري– اجتماعي است .البته بايد يادآور شد
تبلور ديدگاه فكري– اجتماعي به صورت كاركردي مناسب از طريق مؤلفههاي خاصي در متن
به نام ساختارهاي گفتمانمدار

41

انجام ميشود .تحليل گفتمان در هر دو معناي مزبور

دستاوردهايي سودمند داشته است كه ميتوان در علم معاني از آنها بهره برد.
دستاوردهای تحلیل گفتمان برای معانی
از آنجا كه هدف نگارنده فقط طرح امكانات بالقوة موجود در نوزة تحليل گفتمان بوده،
استقصاي كامل در اين زمينه به عمل نياورده است ،فقط به بيان چند دستاورد مهم در نظرية
تحليل گفتمان اشاره ميشود كه به نظر ميرسد ميتوان از آنها در علم معاني هم استفاده كرد.
براي شناخت همة اين امكانات و هماهنگ ساختن آنها با اهداف و موضوع معاني به پژوهشي
جامع با مجريان خبره در اين زمينه نياز است.
 .3کش

ویژگیهای موجود در واحدهای زبانی بزرگتر از جمله

همان طور كه پيش از اين گفته شد ،معاني ،قواعد مطابقت لفظ با مقتضاي نال را بيشتر در
جمله جستوجو ميكند؛ اما در تحليل گفتمان به تحليل توان ارتباطي با مخاطب توجه
ميشود كه مبتني بر تركيب جملهها و پيوند زدن آنها به موضوع گفتمان است .بدين ترتيب
دانستن قراردادهاي ناظر بر پيوند جملهها به يكديگر و پيوند آن به بافت ،48شرط ضروري
برقراري ارتباطي موفق محسوب ميشود .بنابراين در تحليل گفتمان به ويژگيهاي صوري
واندهاي زباني بزرگتر از جمله همچون بسامد واژهها ،ساختارهاي نحوي ،تناسبهاي
واژگاني ،نظم ساختارهاي خودمتن ،ساختارهاي فراجملهاي مانند پاراگراف ،سناريو ،ژانر و
غيره پرداخته ميشود.
تحليل گفتمان در بررسي روابط واندهاي فراجملهاي از دستاوردهاي زبانشناسيِ نقشگرا

41

سود ميجويد كه نمايندة شاخص آن ،مايكل هاليدي 41است .هاليدي فرض اصلي زبانشناسي
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نقشگرا را چنين بيان ميكند« :شكل خاصي كه نظام دستوري هر زبان به خود ميگيرد ،رابطه
تنگاتنگي با نيازهاي اجتماعي و فردياي دارد كه آن زبان بايد انجام دهد( ».مكاريك:4831 ،

 )112بدينترتيب هر زبان براي بيان گزارهاي واند ،اشكال مختلفي را در اختيار كاربران زبان
قرار ميدهد و زبانشناس نقشگرا به جستوجوي قواعدي ميپردازد كه باعث ميشوند ما يكي
از اين اشكال را انتخاب كنيم .بديهي است كه زبانشناسي نقشگرا ميتواند ما را به كاربرد زبان،
خواه در كاربرد روزمره ،خواه در ادبيات هشيار كند .از اين منظر ،شباهت زيادي ميان علم
معاني و زبانشناسي نقشگرا ديده ميشود .در معاني نيز انتخاب شكل گزارهاي زباني به اقتضاي
نال مخاطب ارتباط مييابد و كاربرد جمله در معاني ثانوي ،در واقع بيانگر استفاده از همان
ظرفيتهاي زباني است كه هاليدي به آن اشاره ميكند.
پژوهش آقاي دكتر يارمحمدي 41با عنوان «بررسي مقابلهاي ارجاع صريح و ضمني در متون
انگليسي و فارسي» (يارمحمدي )6 :4838 ،نمونهاي از تحليل گفتمان است كه با بررسي انواع
مختلف ارجاعات ،ميزان و چگونگي صرانت متني را تحليل ميكند .ميزان ابهام يا صرانت تا
ندّي با موضوع اطناب و ايجاز در معاني ارتباط مييابد؛ بنابراين شيوة به كار رفته در اين
پژوهش ميتواند در معاني نيز براي تعيين شفافيت متن استفاده شود.
تعيين ميزان قطعيت 42متن در تحليل گفتمان نيز از مواردي است كه در نوزة معاني مورد
توجه است .در علم معاني انواع خبر از نظر نال مخاطب بر سه نوع است كه عبارتاند از:
خبر ابتدايي ،خبرطلبي و خبر انكاري .اگر مخاطب به مفاد خبر خالياللهن باشد و هيچگونه
انكاري به آن نداشته باشد ،كالم عادي است و نيازي به آوردن ادات تأكيد نيست؛ اين گونه
خبر را خبر ابتدايي گويند .هنگامي كه شنونده دربارة مفاد خبر ترديد داشته باشد و با اندک
تأكيدي اين ترديد برطرف شود يا اينكه شنونده ترديد ندارد ،ولي گوينده براي تأثير بيشتر،
كالم را مؤكد ميآورد ،خبر را طلبي گويند .هنگامي كه مخاطب مفاد خبر را منكر باشد ،در اين
صورت گوينده آن را با ادات ،واژهها و عبارات بيشتري مؤكد ميكند و اگر الزم باشد سوگند
هم ياد ميكند ،اين گونه خبر را خبر انكاري گويند .اين دستهبندي اخبار در محدودة جمله
است و به ما نميگويد كلّ متن چه ميزان قطعيت يا تأكيد را القا ميكند.
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يكي از جنبههاي مورد توجه تحليلگران گفتمان در تحليل عملكرد زبان ،بررسي ميزان
قطعيت كالم 43است .هاليدي در كتاب مقدمهاي بر دستور نقشگرا سه نقش عمده براي زبان
قائل ميشود:
46

 .4عملكرد انديشگاني كه ضمن آن شخص تجربه و انساس خويش را از عالم خارج بيان
ميكند.
16

 .1عملكرد بينامتني كه گوينده يا نويسنده از قضيهاي استفاده ميكند تا با ديگران ارتباط
برقرار كند.
14

 .8عملكرد متني كه ضمن آن گوينده يا نويسنده پيامي را كه مبتني بر دو عملكرد قبلي است
به صورت گفته يا نوشته (يا به صورت ممكن ديگر) سازمان ميدهد و به ديگران منتقل مي-
كند.
يكي از جنبههاي عملكرد بينامتني ،عرضهداشت ميزان قطعيت

11

در كالم است .ميزان

قطعيت عبارت است از نگرش گوينده يا نويسنده به ميزان توفيق انجام عمل .تحليلگران با
تعيين سطوح مختلف قطعيت و شاخصهاي زباني هر يك ،راجع به درجة قطعيت ميتوانند
نتيجهگيري كنند و با به كارگيري روشهاي آماري مناسب ،از نتايج به دست آمده تفاسير مناسبي
عرضه نمايند.
بيان اين دو نمونه براي نشان دادن اين نكته بود كه بررسي و تحليل واندهاي فراتر از
جمله (عالوه بر تحليلهاي جملهاي موجود) نقايق گسترده و جديتري را راجع به متن و
متناسب بودن آن با مقتضاي نال (مطلوب علم معاني) ظاهر ميكند.
 .1تأثیر عوامل فرهنگی ،اجتماعی و ایدئولوژیك بر زبان
رويكرد تحليل انتقادي گفتمان براي رفع كاستيهايي كه در تحليل گفتمان رايج در زبانشناسي
وجود دارد ،مفاهيمي چون قدرت و ايدئولوژي را نيز وارد تحليل گفتمان كرد و بافت كاربرد
زبان را با بافتهاي وسيعتر اجتماعي و فرهنگي ربط داد و در عين نال از روشهاي دقيق تحليل
متن به شيوة مرسوم در تحليل سنتي گفتمان نيز سود جست .رويكردهاي مختلف تحليل
انتقادي گفتمان همگي بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه «از توصيف زباني بايد فراتر رفت تا
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بتوان به تبيين دست يافت و نشان داد كه نابرابريهاي اجتماعي در زبان خلق ،و منعك
شدهاند .همچنين بايد بتوان به كمك اين رويكردها ،اين نابرابريهاي اجتماعي را كشف كرد و
شرايط آن را تغيير داد( ».پينكوک)443-412 :4823 ،

تبلور عواملي چون قدرت و ايدئولوژي از طريق مؤلفههاي خاصي در متن به نام
ساختارهاي گفتمانمدار 18انجام ميشود؛ اين مؤلفهها برخي زبانشناختي و برخي جامعهشناختي
– معنايي هستند .برخي از اين مؤلفهها در علم معاني شناختهشده هستند؛ مثل به كارگيري
مجهول در برابر معلوم يا برعك  ،نلف نهاد و انتخاب نقش .برخي ديگر ،دستاورد
پژوهشهاي زبانشناختي و گفتمانكاوي هستند كه در صورت بهكارگيري در نوزة معاني ،توان
تحليلي افزونتري را به وجود ميآورند؛ مانند بهرهگيري از الگوهاي متفاوت جمله ،گزينش
لغات و تعبيرات خاص (نامده ي) ،بيان به صورت جن

يا نوع ،بيان به صورت مشخص يا

نامشخص ،بيان به صورت شخصي يا غيرشخصي و غيره .دستاورد پژوهشهاي زبانشناختي و
گفتمانكاوي بيش از موارد مزبور است و روز به روز بر تعداد آنها افزوده ميشود .در صورت
وصل معاني به اين دستاوردها و استفادة ابزاري از آنها ،اين علم از جايگاهي واالتر از امروز
بهرهمند خواهد شد و در اين صورت ما توانستهايم بين ميراک فرهنگي و علمي نياكان خويش
و يافتههاي امروزي ارتباطي مبارک برقرار كنيم.
نتیجه
براي رونق علم معاني فارسي پيشنهاد ميشود ،ميراک مأخوذ از زبان عربي را با دستاوردهاي
نو در نوزههاي نقد ادبي جديد ،همچون تحليل گفتمان ،تحليل انتقادي گفتمان ،دستور
نقشگرا و نقد بالغي درآميزيم .در اين صورت علم معاني با ابزارهاي كاراتر به تحليل جدي و
عميق تر متون ادبي خواهد پرداخت و جايگاه واالتري را در نوزة بالغت فارسي به دست
خواهد آورد.
مهمترين چالشهاي علم معاني در دو زمينة واند تحليل و تشخيص عوامل مؤثر بر توليد
گفتار دانسته شد و پيشنهاد شد براي رفع اين كاستيها ،عالوه بر تعريف دقيقتر «مقتضاي نال
در نوشته» ،در انتخاب واند تحليل و تعيين عوامل مؤثر از دستاوردهاي زبانشناسي در نوزة
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تحليل گفتمان استفاده كند .هدف نگارنده فقط طرح پيشنهاد بوده و توضيحات مختصري راجع
به ندود موضوع بيان شده است .بديهي است كه عملي شدن اين پيشنهاد منوط به اجراي
طرح پژوهشي جامع و كامل در اين زمينه است.
پینوشتها
 .4در آزمون كارشناسي ارشد  4838-4831از  83سؤال كليات ادبي ،فقط سه سؤال دربارة معاني بوده
است.
2. Rhetoric
3. Poetics
 .1سكاكي در تعريف علم معاني مينويسد« :قواعدي است كه به واسطة آن ،انوال لفظ شناخته ميشود؛
انوالي كه به سبب آنها ،لفظ با مقتضاي نال برابري كند( ».علوي مقدم)16 :4823 ،
5. Consistency
6. Context
7. Subject
8. Rhetoric
9. Discourse
10. Utterence
11. Socid Practice
12. Discourse
13. Context
14. Functional linguistics
15. Halliday, michael
 .41استاد گروه زبان و ادبيات انگليسي در دانشگاه شيراز.
17. Modality
18. Modality
19. Idealtional
20. Interactional
21. Textual
22. Modality
23. Discoursive structures
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