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دكتر جليل تجليل
استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران

مجيد صاريان

چكيده
فرصتالدولة شیرازی که از عالمان و شاعران بزرگ ایران عصر قاجار بوده ،مطالبی را به زباان
فارسی در زمینة علوم ادبی به رشتة تحریر درآورده است که در قالاب چناد رسااله (در علام:
معانی ،بیان ،معمّا ،و انشا) در یكی از کتابهای خطی او به نام دریای کبیر گنجانده شدهاناد .باا
توجه به اینكه روش کتابهای ادبی در چند صد سال اخیر نظر در کتابهای گذشتگان ،و کوشش
یا خالصهای از آثاری است که سالها پیش از دوران حیاات فرصاتالدولاه ،در سارزمین هناد
نوشته شده است .این امر عاالوه بار اینكاه نشااندهنادة رواج کتابهاای اهاالی هندوساتان باا
موضوعهای بالغت و انشا در عصر فرصتالدوله است ،ضمناً تأکیدی است بار اینكاه جریاان
بالغت فارسی تا روزگار فرصتالدوله همچنان از نوآوری بهدور بوده است .رعایت اختصار و
سادگی در بیان مباحا

از جاناب مؤلاف و نباود اغتشااش و پراکنادگی در تقسایمبنادیها از

ویژگیهای رسایل مورد بح

است.

كليدواژهها :فرصت شیرازی ،دریای کبیر ،بالغت ،انشا.

تاریخ دریافت مقاله1389/11/24:

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

تاریخ پذیرش مقاله1393/2/7 :
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در درس دادن ،فراگرفتن ،و بازگفتن آنهاست ،به نظر میرسد مطالب این رسالهها نیز برگرفتاه
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مقدمه
در قرون اخیر در ایران ،همزمان با سالهای پایانی سلطنت قاجار ،فرصتالدولة شیرازی
که از عالمان و ادیبان بنام آن روزگار شمرده میشده ،گامهای بزرگی در راه شناسایی و
شناساندن علوم ادبی از جمله بالغت فارسی برداشته و در این زمینه سرآمد دوران بوده
است .او در شیراز ،انجمنی ادبی برپا کرده به نام «فرصات» و گویاا در آن ،باا حضاور
شاعرانی چون آسوده ،شعاع ،شیفته ،فصیحی ،قدسی 1و ...باه فعالیتهاای گساتردهای در
زمینة نقد ،ت صحیح ،استقبال و پرسش و پاسخ پرداخته است 2.عالوه بر این ،فرصت باه
شاعران جوان نیز «فنّ شعر» میآموخته و تخلّصِ شااعری مایداده اسات (اماداد:1372 ،
233و  .)234به همین ترتیب ،تسلط او بر فنون شعر و ادب باه قادری باوده اسات کاه
نجفقلی میرزا ،مؤلف کتاب معروف دُرّة نجفی (در علم عروض و قافیه و بدیع) اذعاان
میکند که وقتی دوران شاگردی او را پشتِسر گذاشته ،قادر به تاألیف آن کتااب شاده
است .این شاهزادة قاجاری در مقدمة کتاب خود در اینباره چنین مینویسد:
10
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چندی به خدمت عالم یگانه و حكیم فرزانه ،آقای میرزا محمدنصایر فرصاتالدولاة
شیرازی ،رئیس معارف فارس ،دامت افاضاته به تحصیل علم منطق و عروض و قافیه
و بدیع مشغول میبودم .پس از تكمیل عروض و قافیه و بدیع درصدد برآمده که باه
تألیف و تدوین رسالهای مشتمل بر آن سه فنّ مذکوره بپردازد (نجفقلای میارزا:1362 ،

.)4
ضمن اینكه وی از فرصت میخواهد تا زحمت حاشیهنویسی بار آن کتااب را هام
تقبّل کند که فرصت ،متواضعانه میپذیرد .در تقریظ فرصت بر کتاب دُرّة نجفی ،چناین
آمده است « :حواشی این کتاب را چون موکول به قلم این ناچیز نمودند ،انگشت قباول
بر دیده هِشتم و خالصه تعلیقاتی بر آن نوشتم» (همان.)223 ،
از اینرو به نظر میرسد که فرصت الدوله شاخص مناسبی برای آگاهی دقیقتر ماا از
وضعیت علوم ادبی در دورة قاجار و بویژه اواخر آن دوره باشد .با اینهمه و بهرغم آثار
پرشمار وی در زمینه های گوناگون علمی و ادبی ،اثر مستقلی از او در علوم ادبی بهجاا
نمانده است .جستجو در آثار فرصت نشان میدهد که بعضی از مباحا وی باه زباان
فارسی در زمینة علوم ادبی ،که بیگمان مهمترین و منسجمتارین مباحا از او در ایان
زمینه هم خواهد بود در کتاب دریای کبیر گنجانده شده است .خواهیم گفات کاه ایان

بررسی و تحلیل انتقادی«رسالههای فارسی فرصتالدولة شیرازی دربارة بالغت و انشا»
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کتاااب بزرگتاارین تااألیف فرصاات الدولااه و دربردارناادة یادداشااتهای گوناااگون او در
موضوعات علمی ،ادبی و هنری است؛ امّا جز بخشی از آن در معرفی شعرای دارالعلام
شیراز 3،هنوز به چاپ نرسیده و از نسخة منحصربه فرد آن نیز که به خطِّ خاود مؤلاف
است در کتابخانة حافظیة شیراز نگهداری می شود .در میان مطالب گوناگون دریای کبیر،
چند رسالة قابل بررس ی در زمینة علوم ادبای از جملاه بالغات و انشاا نیاز باه چشام
می خورد که به ترتیب و به طور جداگانه با عناوین «معانی»« ،بیان»« ،معمّا» و «انشا» ،در
قسمتهای مختلف آن کتاب قرار گرفته است که در این مقاله باه بررسای آنهاا پرداختاه
میشود 4.البته هرچند ا به گفتة خود فرصت ا در کتاب دریای کبیر «غالب مطالب تازه
و جدیدی که کمتر گوشزد شده ،مسطور گردیده» (فرصت شیرازی )117 :1337 ،با توجه به
اینكه روش کتابهای ادبی (بالغی) در چند صد سال اخیار عباارت اسات از« :نظار در
کتابهای گذشتگان و کوشاش در درس دادن ،فراگارفتن ،باازگفتن و سارانجام نوشاتن
حاشیه و احیاناً شرح یا تلخیص آنها» (صفا )414 :1373 ،به نظر میرسد که مطالاب ایان
رسالهها نیز اغلب برگرفته از آثار قدما باشد؛ با اینحال ،بررسی آنها به این دلیل که ما
را با میزان و چگونگی رواج کتابهای گذشتگان در عصر مؤلف آشنا میساازد ،اهمیات
دارد .به همین سبب  ،در این مقاله ،نگارندگان بیشتر در پای دساتیابی باه آبشاخورهای
فرصتالدوله در نگارش رساله های یادشده خواهند بود و کمتر باه جزئیاات هریاك از
رسالهها خواهند پرداخت .جالب توجه اسات کاه هماة رساالههاای بالغای و انشاایی
فرصتالدوله در دریای کبیر برگرفته از آثاری است که در سرزمین هند به زبان فارسای
5
نوشته شده است؛ آثاری چون مطلعالعلوم و مجمعالفنون ،حدائقالبالغه و مناظراالنشا.
بدیهی است که این امر خود میتواند نشاندهندة رواج کتابهای برجستة اهالی هندوستان
با موضوعهای بالغت و انشا در عصر فرصتالدوله باشد .بررسی رسالههاای بالغای و
انشایی فرصت به دلیل دیگری نیز اهمیت دارد و آن این است که او به پیروی از روش
معمول زمانه به سخن «موجز» عالقاة بسایاری داشاته و توانساته اسات از روی مناابع
یادشده رساله هایی مختصر را فراهم کناد و در عاین حاال ،اغلاب باه تماام جزئیاات
موضوعهای مورد بح نیز بپردازد .ا ساساً با وجود کتابهای مشروحی کاه از گذشاتگان
در موضوعات بالغت و انشا در دسترس بوده باه تاألیف آثاار جدیاد نیاازی مشااهده
نمی شده و این رساله ها نیز بیشتر زادة نیاز اهل زمان به بیان کوتاه و ساادة موضاوعات

بالغی و انشایی است 6.به هر روی در این نوشتار پس از شرح احوال و معرّفی بعضای
از آثار فرصتالدوله به بررسی این رسالهها توجه خواهد شد.
احوال فرصتالدولة شيرازي
نام ،تخلّص و القاب

سیّد محمدنصایر حساینی در مااه صافر ساال 1271ق ،و همزماان باا دوران سالطنت

12

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره  ،44تابستان 1393

12
12

ناصرالدینشاه قاجار در شهر شیراز بهدنیا آمده است (فرصت شیرازی 35 :1337 ،و  .)333او
ادیب ،شاعر ،نقاش ،موسیقیدان و نیز دانشمند برتر سدة گذشتة ایرانزمین بوده که آثاار
ماندگار فراوانی را از خود به جاا گذاشاته اسات .وی در شااعری «فرصات» تخلّاص
میکرده ضمن اینكه به «میرزاآقا» و «فرصتالدوله» ملقّب بوده اسات .فرصات تخلّاص
شاعری خود را از استاد خویش شیخ مفید (متخلّص به «داور») دریافت کرده و خود در
این باره نوشته است:
یكروز قطعه ای [خطاب به شیخ مفید] گفتم مشعر بر اینكه تخلّص به من مرحمت
فرمایید! دو سه دقیقه فكر کرده ،این قطعه را بر قطعهکاغذی نوشته ،به دستم داد:
کاااه در نظااام را ز مُااااااااهر گشااااد
فرصااات آن ناااور چشااام اهااال و داد
کااه ورا بااود در ساااااااخن اسااتاد
داور خسااااااااااتهخاااااطر افگااااار
کااه تااو را جاوداناااه «فرصاات» بااااد
از ره صااادق ایااان دعاااااااا بنماااود
ج

جججج

(همان 39 ،و )40

همچنین ،فرصات شایرازی لقاب «فرصاتالدولاه» را پاس از خوانادن قصایدهای
ستایش آمیز در حضور مظفرالدین شاه ،در تهران از این شاه قاجار دریافت کرده اسات.
فرصت در اینباره هم نوشته است« :پس از اتمام قصیده[ ،مظفرالادینشااه] دساتخطی
برای مرسومی مرقوم داشت و در آن نوشتهام «فرصتالدوله» خواند» (همان.)136 ،
تحصيالت فرصت و فعاليتهاي او تا پيش از انقالب مشروطه
فرصت شیرازی زمانی که هنوز بسیار کودک باوده در خادمت پادر خاود ،شاروع باه
تحصیل نموده است .او پس از تحصیل مقدّمات در محضر پدر به توصیة وی از شاش
سالگی تحصیل رسمی علوم متداول روزگار خود از جمله صرف و نحو ،معانی و بیاان
و ...را در مدارس دارالعلم شیراز آغاز کرده است .فرصت شیرازی دربارة نخستین شعر

بررسی و تحلیل انتقادی«رسالههای فارسی فرصتالدولة شیرازی دربارة بالغت و انشا»

خود ،که آن را به تشویق پدرش سروده ،چنین نوشته است:
اول شعری که در آن اوقات [کودکی و نوجوانی] از طبع فضولم سرزد ،روزی باود
که با پدرم به «سعدیه» می رفتیم؛ آفتاب نهایت گرم بود .پدرم برای اینكاه مارا مشاغول
بدارد ،گفت :شعری در صفت آن صحرا و آفتاب بگو ببینم؛ بدون رویّه گفتم:
دیااادم باااه بااااال خورشاااید تاباااان
روزی برفتم اندر بیابان
(همان)39 ،

(فرصت شیرازی)179 :1337 ،

یادآوری میشود که فرصت الدولة شیرازی عالوه بر اینكه با عالقهمنادی فاراوان در
«انجمن ادبی داور» شرکت می کرده ،خود نیز با حضور شاعرانی از جمله آسوده ،ایزدی،
حسن ،شعاع ،شیفته ،صادق ،فصایحی ،قدسای ،مظفّار ،ناوا و ...انجمنای ادبای باه ناام
«فرصت» را تشكیل داده و به تدریس مباح ادبی و شعری پرداختاه اسات .برخای از
شاگردان فرصت ،که از بزرگان عصر قاجار یا دوران پاس از آن باودهاناد ،عبارتناد از:
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فرصت شیرازی زمانیکه یازده سال داشته است ،پیش از اینكه باه شاعر عالقاهمناد
شود به واسطة پدرش با هنر نقاشی آشنا شده و توانسته است به قلمی محكم و سابكی
مطبوع دست یابد (همان .)38 ،فرصتالدوله در نقاشیِ سیاهقلم مهارت بسزایی داشاته و
در این سبك از شیوه ای خاص برخوردار بوده است ضمن اینكه در نقاشی گل و مرغ و
7
تكچهره دست داشته و گاه قلمداننگاری میکرده است (پاکباز.)370 :1386 ،
8
فرصت الدوله بیشترین و مهمترین سالهای تحصیل خود را در خادمت شایخ مفیاد
گذرانده و طبیعتاً بیشترین و عمیقترین تأثیرات را بویژه در شاعری از این استاد بازرگ
پذیرفته است .گفتنی است ،فرصت الدوله باه لحااظ تااریخی باا شااعران اصالی دورة
بازگشت همزمان نیست و به یك دوره بعد تعلّق دارد ،امّاا شاید تحت تأثیر همین شیخ
مفید ا راه شاعران بازگشت ادبی را ادامه داده 9و اشعار خاوبی هام آفریاده اسات .در
دیوان فرصت با انواع گوناگونی از شعر روبهرو میشویم که بسیار نیكو سروده شدهاند:
غزل ،قصیده ،مثنوی ،رباعی ،ترجیعبند ،ترکیب بند و . ...در ایان میاان ،ذوق سرشاار و
طبع خالی از تكلّف فرصت بیشتر به غزل و قصیده گرایش داشته و مضامینی عاشقانه و
عارفانه آفریده است .از غزلیات زیبا و معروف فرصت ،یكی غزلی است به مطلع زیر:
پرده بردار ز رخساره که جان بر لب ماست
دیدن روی تو و دادن جان مطلب ماست

شعاعالسلطنه (فرزند مظفّرالدین شاه) ،نجفقلیمیرزا (نوة عباسمیرزا) ،میرزاجهانگیرخان
صوراسرافیل شیرازی (مدیر روزنامة صوراسرافیل) ،روحاهلل خالقی (استاد موسیقی) و. ...
یكی از اتّفاقات مهم و اثرگذار در زندگی فرصت شیرازی آشنایی و همنشینی او باا
«سیّدجمال اسدآبادی» بوده است .سیّدجمال دو بار بهدعوت ناصارالدینشااه قاجاار از
اروپا راهی ایران شده و هربار که آمده ،زمان کوتاهی را در ایران گذرانده است .بار اول
که وی به ایران آمده (1303ق) در مسیر حرکت خود از ارو پا به سوی ایران و تهاران در
بوشهر دچار کسالت مزاج شده و در آن شهر توقّف نموده است .از قضا فرصتالدولاة
شیرازی ،که در همان زمان در مسیر حرکت به طرف عتبات عالیات قرار داشته است به
بوشهر میرسد و سیّد را از نزدیك مالقات میکند .فرصت در اینباره نوشته است:
دیدم سیّدی جلیل و ایدی نبیل ،عمامة سبز کوچكی بر سر دارد و قبای سفید عربای
در بر ،عبایی روی قبا پوشیده ،روی صندلی نشسته . ...پرسیدم از شخصای کاه ایان
بزرگوار کیست و نام مبارکش چیست؟[...گفت ]:نامش جمالالدین است . ...لَختی به
سخنانش گوش داده ،دیدم چنان نطق مینمایاد کاه انساان متحیّار مایمانَاد ،گفاتم
14
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سبحاناهلل ،این چه اعجوبهای است (همان 50 ،و !)51
شاید این اندازه شگفتزدگی فرصاتالدولاه از اندیشاههاای سایّدجمال ،ناشای از
بی خبری فرصت از موج بیداری سیاسی ا اجتماعی و علمی در جهان و حتی ایاران آن
روزگار بوده است .به هر روی ،فرص ت شیرازی که جویای حقیقت و خواستار بیاداری
جامعه اش باوده اسات در طاول توقّاف چندماهاة سایّدجمال در بوشاهر باه تحصایل
درس های نوین سیاسی ا اجتماعی و حتی علمی در محضر او میپردازد 10و باه لحااظ
اندیشة سیاسی ا اجتماعی و علمی تحول مییاباد و در پای عزیمات شااگردش میارزا
شعاعالسلطنه (فرزند مظفّرالدین شاه و حاکم آن زمان فارس) به تهران 11با مسااعدت او
راهی پایتخت میشود.
با توجه به اینكه فرصت شیرازی در اوج تحوالت انقالب مشروطه در تهران به سار
می برده ،خواسته یا ناخواسته درگیر جریانهای مهم انقالبی این شهر شده 12و حتی یكبار
نیز تا م رز تبعید پیش رفته است .در خاطرات فرصت دربارة ماجرای تبعیاد وی چناین
آمده است« :این بندة نگارنده را مأمورین بدشعار نیز نیمهشبی با لبااس شاعار از منازل
بیرون کشیدند ،...چندین قفا از آنها خورده و دشنامها شنیدم» (هماان .)138 ،آن ماأموران

بررسی و تحلیل انتقادی«رسالههای فارسی فرصتالدولة شیرازی دربارة بالغت و انشا»

فرصت را سوار بر درشكه کردهاند تا وی را مانند بعضی دیگر از مشاروطهخواهاان باه
کالت نادری تبعید کنند؛ امّا زمانیکه به مأموران خبر دادهاند که او معلّم شاهزاده شاعاع
السلطنه است ،فرصت را از درشكه به پایین پرتاب و زخمی رها کردهاند (همانجاا) .در
هر صورت« ،مسلك سیاسی او آزادیخواهی و طرفداری از مشروطه بود و این معنای از
تمام نوشتههای او آشكار است» (رکنزادة آدمیت .)95 :1340 ،یكی از اشعاری که فرصات
شیرازی به زبان زمان سروده ،تغزّلی است به مطلع زیر:
ریختی ،ای مستبد ،خون من مشروطهخواه؟!
با چه قانون اساسی در چه مذهب ،بیگناه
(فرصت شیرازی)360 :1337 ،

ناگفته نماند ،فرصت الدوله در کنار افرادی چون میرزا محمودخاان احتشاامالسالطنه
(رئیس مجلس شورای ملّی) ،سلیمان میرزا اسكندری ،و ...عضو مجمع «آدمیات» باوده
که مظهر عقاید روشنفكران زمانه شمرده میشده است (ورهرام.)412 :1367 ،

.)237 :1372
همچنین فرصت شیرازی چند سال بعد (1331ق) ،با تشویقهای شخص مخبرالسلطنة
هدایت ،روزنامة فارس را در شهر شیراز منتشر کرد (صدر هاشمی 60 :1364 ،و  .)61ظاهراً،
فرصتالدوله برای تهیة مطالب این روزنامه بهتوصیة مخبرالسلطنة هدایت در گوشاهای
از بازار وکیل شیراز مینشسته و صحبتهای مردم را گوش میداده و بر اسااس موضاوع
صحبت آنان مقاله مینوشته است (هادایت 14.)286 :1361 ،ناگفته نماناد در ساال 1334ق
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استقرار مشروطه در ايران و مسئوليتهاي تازۀ فرصت در شيراز
با استقرار مشروطه در ایران ،همهچیز و همهکس باه فكار اصاالح و پیشارفت افتااد و
فعالیتهای تازهای در کشور شكل گرفت .از اینرو ،فرصت شایرازی ،کاه از پیشاگامان
اصالحات در ایران بود در همان آغازین سالهای مشروطیت (1326ق) ،بهپیشنهاد انجمن
جنوب از سوی حاج مخبرالسلطنة هادایت (وزیار وقات علاوم و معاارف) باهعناوان
نخستین رئیس معارف و اوقاف شیراز انتخااب و در آن شاهر مشاغول باهکاار شاد و
توانست مدارس جدیدی را در شیراز تأسایس کناد .در هماین ساال« ،جعفرقلایخاان
سهام الدوله [حاکم فارس] او را با حفظ سمت به ریاست عدلیة فارس برگزید 13.او پس
از چندی از ریاست عدلیه استعفا نمود و به خدمت در ادارة معاارف اداماه داد» (اماداد،

بهپاس خدمات گوناگون فرصت « ،یك قطعه نشان طالی علمی از [نوع] درجاة اول باا
دستخطی از مرکز» برای وی فرستاده شد (فرصت شیرازی.)168 :1337 ،
درگذشت فرصتالدوله
فرصت شیرازی اندکی پیش از فرارسیدن مرگش به آماده ساختن قبر و سنگ مزار خود
پرداخت .وی با دقت فراوان و خطّ خوش به تحریر مطالب سنگقبر خود مبادرت کرد
و آن را به حجّار داد تا نقر کند و سرانجام در سحرگاهان روز شانبه دهام صافر ساال
1339ق برابر با اول آبانماه سال 1299ش و مقارن با  23اکتبر ساال  1920مایالدی ،در
 69سالگی براثر یك بیماری داخلی مزمن ،که عارض کلیاه و معادة وی شاده باود دار
فانی را وداع گفت و طبق وصیت خود ،درست «در پایین پای» خواجه حافظ شایرازی
15
به خاک سپرده شد (معلم حبیبآبادی.)2001 :1364 ،
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آثار فرصتالدولة شيرازي
برخی از مهمترین آثار و تألیفات فرصتالدولة شیرازی عبارت است از:
 .1دیوان فرصت یا دبستانالفرصة
 .2مثنوی هجرنامه (ر.ک :رستگارفسایی 383 :1385 ،ا )410

 .3آثار عجم :این کتاب مشهورترین و پرفایدهترین اثر فرصتالدوله است.
 .4بحورااللحان
 .5تصحیح شاهنامة فردوسی (ر.ک :افشار 13 :1382 ،و )275
 . 6دریای کبیر :این کتاب به منزلة بزرگترین تاألیف فرصات شایرازی ،حااوی مطالاب
گوناگون علم ی و هنری است و فرصت خود دربارة جریان نگارش آن چنین مینویسد:
در سنة  ،1314که چهل وسه سال از عمرم گذشته بود ،کتابی تاألیف نماودم مسامّی باه
دریای کبیر و قرب دو سال مشاغول ایان تاألیف باودم؛ یعنای در ازمناهای کاه حاالی
میداشتم و از قیلوقال فراغت بالی .این کتاب قرب شصتهزار بیات اسات؛ فصال و
بابی در آن ملحوظ نشده [و] چون کشكول شیخ بهایی علیهالرحمه یاا خازائن مرحاوم
نراقی رحمتاهلل علیه است؛ ولی فرقی که دارد این است که از هر کتابی که در آن نقال
شده نام آن کتاب و مؤلف یا مصنّفش در این کتاب مرقوم آمده [است] .فرق دیگر آنكه

بررسی و تحلیل انتقادی«رسالههای فارسی فرصتالدولة شیرازی دربارة بالغت و انشا»

غال ب مطالب تازه و جدیدی که کمتر گوشزد شده ،مساطور گردیاده و اگار حرفای از
خود بنده باشد ،عربیاً «قال المؤلف» و عجمیاً «مؤلف گوید» مرقوم شده [است] (فرصات

شیرازی.)117 :1337 ،

را نیز نگاشتهام» (همان .)246 ،به همین ترتیب در مقدّمة دیوان فرصت ،چنین آمده است:
« شرح و تفصیل آن [علم جغرافیا] را در کتاب دریای کبیر مرقوم داشاتهام» (هماو:1337 ،
 16.)116با اینحال ،متأسفانه فرصت الدوله مجال نیافته است این مجموعه را تمام کناد؛
از این رو ،صفحات سفید و ناتمام فراوانی در آن یافت میشود بهگونهای که این نواقص
بسیاری از مطالب کتاب را ابتر کرده است.
نسخة منحصربهفرد این دانشنامة بزرگ در کتابخانة حافظیة شیراز نگهداری میشود.
ظاهراً این نسخه پیشتر در اختیار سیّد ضیاءالدین فرصتی (برادرزادة فرصات شایرازی)
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همانگونه که فرصتالدوله نیز اشاره کرده ،دریای کبیر مجموعهای از چندین گزیده
است که به انتخاب فرصت و «برسبیل ایجاز و اختصاار» از برخای کتابهاای فارسای و
عربی قدما فراهم آمده و به همراه پارهای مباح از خود فرصت در  92بخش گنجانده
شده است .تعدادی از بخشهای فارسی این کتاب به ایان موضاوعات اختصااص یافتاه
است :علم حدی (مؤلف گوید) ،تقسیم علاوم (دلگشاا) ،گلساتان ساعدی ،اعتقاادات
علمی و عملی سپاسیان (دبستانالمذاهب) ،سلسالة اولیاا (مطلاعالعلاوم) ،علام تفسایر
(مؤلف گوید) ،علم موسیقی (مؤلف گوید و شرح ادوار) ،علم معانی (مطلعالعلوم) ،فنِّ
معمّا (حدائقالبالغه) ،تاریخ سالطین (ناسخالتواریخ) ،تاریخ خلفا (جنّاتالخلاود) ،علام
مناظره (مؤلف گوید) و. ...
امّا در دیگر آثار فرصاتالدولاة شایرازی ،فاراوان دیاده مایشاود کاه وی تفصایل
موضوعات گوناگون را به این کتاب ارجاع میدهد؛ برای مثال در بخشی از کتاب آثاار
عجم  ،او پس از معرّفی مختصر شاعران عرب گفته است« :مبناای ایان کتااب [در ایان
موضوع] بر اختص ار است و ما مفصّالً ...در کتاب دریای کبیر مرقاوم داشاتهایام» (هماو،
 ،1377ج  .)120 :1در یكی از حواشی همان کتاب نیز آمده است« :فیثاغورس و جمعی از
دیگر حكما ...را اعتقاد این است که کرة زمین ،چون دیگر کواکاب سایّاره ،دو حرکات
دارد :یكی حرکت وضعیه ...یكی دیگر حرکت اینیّه [انتقالی]  ...و ایان فقیار مؤلاف در
کتاب دریای کبیر تفصّل و مشروح تفصیل آن را نوشته ام و اعتراضات و جوابهای آنهاا

بوده که وی آن را به کتابخانة حافظیه سپرده است .فرصتالدوله دریای کبیر را بر کاغذ
نسبتاً ضخیمی با مرکّب و خطّی خوش (نستعلیق) در  1200صفحه تحریر کارده اسات
در ضمن ،این نسخه مصوّر و نقاشایهای آن همگای از کارهاای فرصاتالدولاه اسات
(فرصاتی .)8 :1355 ،تا چند سال گذشته ،هنوز هیچیك از بخشهای این کتااب باه چااپ
نرسیده بود؛ امّا به همّت آقای دکتار منصاور رستگارفساایی (اساتاد بازنشساتة دانشاگاه
شیراز) بخشی از آن ح اوی معرّفی شعرای فارس تصحیح شد و در سال  1375با عنوان
تذکرة شعرای دارالعلم شیراز از سوی انتشارات دانشگاه شیراز به زیور طبع آراسته آمد.
رساله در علم معانى
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نخستین رسالة بالغی فرصتالدولة شیرازی در مجموعة دریاى کبیر به علام معاانى
ميپردازد 17.در این رسالة کوتاه ،که حجام آن از ساه صافحه فراتار نماىرود ،بعاد از
مقدّمه اى در تعریف علم معانى ،نخست به عیوب فصاحت و بالغت پرداخته شده و از
«ضعف تألیف»« ،اخالل»« ،تنافر کلمات»« ،اثقال کالم»« ،تعقید» ،و غیاره ساخن رفتاه و
سپس به انواع جملههاى خبرى و طلبى اشاره شده است.
همانگونه که خود فرصتالدوله در ابتداى رسالة معانى یادآورى کرده ،مطالب ایان
رساله برگرفته از کتاب مطلعالعلوم و مجمعالفنون است .البته فرصت فقط پیش از آغاز
رسالة خود به نام کتاب «مطلعالعلوم» اشاره نموده و هایچ تصاریحى باه اساتفاده از آن
نكرده است؛ ولى با توجه به اینكه وى در معرفى دریاى کبیر و مطالب آن بیان میکناد
که « :از هر کتابى که در آن نقل شده نام آن کتاب و مؤلف یاا مصانّفش در ایان کتااب
[=دریاى کبیر] مرقوم آمده» (فرصت شیرازی ،)117 :1337 ،چنین مینماید کاه منظاور او از
ذکر نام کتاب «مطلعالعلوم» بر پیشانى رسالة معانى بهرهگیرى او از آن کتاب در فاراهم
ساختن رسالة خود باشد؛ هرچند اشارهاى به نام مؤلف یا مصنّف کتاب یادشده نمىکند.
باید دانست که مطلعالعلوم و مجمعالفنون را حكیم منشاى واجادعلى خاان ،پزشاك و
نویسندة فارسىنویس شبهقاره و از مردم هاوگلى (از تواباع کلكتاه) ،در ساال 1261ق
نوشته است (انوشاه 2631 :1380 ،و  .)2632ایان کتااب کاه در اصال دو جلاد اسات باا
مطلعالعلوم (در علوم گوناگون تاریخ ،نجوم ،معانى ،بیان ،اخالق و )...آغاز مىشود و با
18
مجمعالفنون (در فنون گوناگون مثل صید و شكار و )...پایان مىپذیرد.
در واقع با مقایسه بین مباح و شواهد رسالة معانى دریاى کبیر و باب دهم کتاب
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مطلعالعلوم (در علم معانى) به این نتیجه مىرسیم که رسالة فرصتالدوله دربرگیرنادة
همان مطالب کتاب مطلعالعلوم است با اعمال برخی تغییرات؛ از جمله :حذف و اضافة
چندین کلمه ،عبارت و جمله؛ براى مثال در بح از کالم خبری ،واجدعلی خان نوشته
است « :واضح باد که اگر در مسند یعنى خبر که آن را حكم نیز گویند سامع را تردّد یاا
انكار واقع شود براى رفع تردّ د و دفع انكار ،الفاظ مؤکّدات در فارسى قسام و هرگاز و
هرآیینه است» (واجد علیخان هوگلی ،مطلعالعلوم.)140 :
امّا فرصت چون این جمله را سُست یافته در رساالة خاود ،آن را باه صاورت زیار
اصالح کرده است:
واضح باد که اگر در مسند یعنى خبر که آن را حكم گویند ساامع را تاردّد یاا انكاار
واقع شود براى رفع تردّد و دفع انكار ،الفاظ مؤکّادات آرناد ا و الفااظ مؤکّادات در

پارسى قسم و هرگز و هرآینه است (فرصت شیرازی ،دریای کبیر ،ج.)211 :1

(واجد علی ،...مطلعالعلوم.)139 :

این در حالی است که کاربرد کلمه با یك حرفِ افزوده به منظور حفظ وزن یا قافیه
«تذنیب» است (انوشه )330 :1376 ،نه تذهیب .ولی مىبینیم که فرصتالدوله نیز این کلمه
19
را در رسالة خود تغییر نداده و آن را به همان صورت («تذهیب») ضبط کرده است!
مطالب رسالة معانی دریای کبیر تاحدودی ناقص به نظر مایرساد و ایان مسائله از
آنجا ناشی میشاود کاه فرصات در نگاارش آن ،خاود را مقیّاد باه اساتفاده از کتااب
مطلع العلوم کرده و به مباح رایج کتابهای بالغی در علم معانی از جمله حصر و قصر،
فصل و وصل و ...نپرداخته است.
رساله در علم بيان
فرصت الدولة شیرازی در دومین رسالة بالغی دریای کبیر به علم بیان پرداخته است.

20
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همانطور که مشاهده مىشود ،اینگونه تغییرات هیچ تفااوت عمادهای در محتاواى
رسالة فرصتالدوله در مقایسه با کتاب مطلعالعلوم ایجاد نمىکند.
همچنین در کتاب مطلعالعلوم ،یكى از عیوب فصاحت و بالغت «تاذهیب» دانساته
شده و در توضیح آن آمده است« :د رآوردن حرفى زاید در میان لفظى براى درستى وزن
شعر ...اوستاد رودکى گوید (شعر):
رط ال پُاار کاان دگاار مگااوى سااخون»
بااودنى بااود مااااااااى بیااار کنااون
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وی پس از تعریف علم بیان (به « ایراد یك معنی به طریق متعدّد به طوری که بعضی از
آن واضحتر باشد از بعضی») (فرصت شیرازی ،دریاای کبیار ،ج )215 :1باه ترتیاب ،مساائل
بنیادین این علم را عبارت دانسته است از :تشبیه ،استعاره ،مجاز مرسل و کنایه .تعریف
یادشده از علم بیان و نیز تقسیم مسائل بنیادین این علم به تشبیه ،استعاره ،مجاز مرسال
و کنایه بیانگر این است که مباح این رساله کموبیش سنّتی خواهد بود؛ زیرا چنانكاه
می دانیم در کتابهای بیانِ سنّتی است که فقط از چهار طریق یادشده بهمثابت گوناههاای
کاربرد هنری الفاظ سخن میرود.
بر همین اساس ،او موضو ع را با تعریف تشبیه و بیاانِ ارکاان آن آغااز کارده ،و در
دوازده فصل جداگانه از مباح ذیل سخن به میان آورده است :مشبّه و مشبّهبه حسّای؛
وجه شبه و اقسام آن (غیرخارج از حقیقت طرفین یا غیرداخل در حقیقت طارفین و آن
یا صفت حقیقی است یا اضافی)؛ تقسیم دیگر برای وجهشبه :واحد یا غیرواحد؛ غرض
از تشبیه؛ تقسیم تشبیه به اعتبار دو طرف (مفرد به مفرد ،مرکّاب باه مرکّاب ،مفارد باه
مرکّب ،و مرکّب به مفرد) به اعتبار وجهشبه (تمثیل ،غیرتمثیل ،مُجمَل ،مفصَّل ،قریب ،و
بعید) ،و به اعتبار غرض (مقباول و ماردود)؛ تقسایم دیگار در تعادّد دو طارف تشابیه
(ملفوف و مفروق) یا تعدّد یك طرف (تسویه و جمع)؛ ادات تشبیه و اقساام تشابیه باه
اعتبار آن ادات (مؤکَّد و مُرسَل).
او در ادامه و پیش از تعریف استعاره و بیانِ اقسام آن« ،چون استعاره قسمی از مجاز
است»  ،نخست به تعریف حقیقت و مجاز و فرق میان آنها و استعاره و کنایه پرداخته و
سپس از استعارة بالتصریح و بالكنایه سخن گفته و در فصولی چند به مباحا اساتعاره
اشاره کرده است :تقسیم استعاره به اعتبار مستعارمنه و مستعارله (وفاقیه و عنادیه) و باه
اعتبار وجه جامع؛ تقسیم استعاره به اعتبار مستعارمنه ،مستعارله ،و وجه جاامع؛ تقسایم
استعاره به اعتبار لفظ مستعار («بدانکه لفظی که برای استعاره میآورند دو قسم اسات:
یكی اصلیه و دیگری تبعیه( )»...همان)229 ،؛ تقسیم استعاره به اعتباارات دیگار (مطلقاه،
مجرَّده ،و مرشَّحه)؛ استعارة مصرَّحه؛ استعاره از نوع مجاز مفرد و استعاره از نوع مجااز
مرکّب (تمثیل)؛ استعارة بالكنایه و استعارة تخییلیه.
در بخش بعد نیز فرصت الدوله پس از تعریاف مجااز مرسال و بیاانِ نسابت آن باا
استعاره ،انواع مجاز را بیست وپنج مورد دانسته و جز یكی ،که همان اساتعارة مصارَّحه
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است ،همه را مجاز مرسل شمرده و با ذکر مثال توضیح داده است .او در بخش پایاانی
این رساله نیز به تعریف کنایه پرداخته و آن را سه قسم دانسته است:
اول آنكه مقصود از کنایه ذات موصوف باشد فقط و صفت و نسبت نباشد و این بار
دو قسم است ... :قریب ...بعید . ...قسم دوم از کنایه آن است کاه مطلاوب از کنایاه
صفتی از صفات باشد نه ذات و این نیز بر دو قسم است :قریب و بعیاد .امّاا قریاب
ایضاً بر دو قسم است :واضحه و خفیه . ...قسم سیّم از کنایه آن است که غرض از آن

نسبت باشد (همان.)234 ،
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وی در این بخش ،همچنین ،کنایه را از دیدی دیگر به انواعی چند (تعریض ،تلویح،
رمز ،اشارت و ایما) تقسیم میکند و هریك را با شواهد توضیح میدهد.
با نگاهى گذرا به ساختار رسالة فرصتالدوله در علم بیان ،نخست چناین باه نظار
مىرسد که فرصت نیز همچون بیشتر بالغتنویسان زبان و ادب فارسى به طور مستقیم
از سرچشمههاى جوشان بالغت در زبان عرباى نظیار مطاوّل و شارح مختصارالمعانى
عالمه تفتازانى بهرهمند شده و به ترجمة آنها پرداخته باشد؛ امّا باید دانست که اینگونه
آثار فقط دستهاى از آبشخورهاى فرصتالدوله در نگارش رسالة بیان بوده است .این در
حالی است که فرصت در رسالة بیان برخالف رسالة معاانی باه منباع یاا مناابع خاود
اشاره ای نكرده است .سیری در کتابهاای بالغای فارسای و عربای نشاان مایدهاد کاه
فرصتالدوله براى فراهم ساختن رسالة خویش در علم بیان از کتابها و منابع زیر یاری
جسته است:
 .1حدائقالبالغه :این کتااب از میرشامسالادین فقیار دهلاوى اسات کاه در ساال
1168ق ،در هندوستان به زبان فارسى نوشته شده است .همانطور که میدانیم ،جریاان
استقالل علم بیان از سایر علوم بالغی در شبهقاارة هناد از قارن یاازدهم هجاری و در
آثاری چون حدائقالبالغة فقیر دهلوی رواج یافت و این کتاب ،متفاوت با کتابهایی نظیر
ترجمانالبالغه ،حدائقالسحر ،المعجم  ،و ...در پنج حدیقة جداگانه (بیان ،بدیع ،عروض،
قافیه ،و معمّا) تألیف شد (دادبه .)250 :1383 ،پیداسات کاه فقیار دهلاوی ،بساان بیشاتر
نویسندگان کتابهای بالغی فارسای ،کتابهااى تفتاازانى باویژه شارح مختصارالمعانى را
سرمشق و الگوى اصلى این تألیف خود قرار داده است (صادقیان و رضاایی اردانای:1386 ،
 .)20به نظر مىرسد که فرصتالدوله با آگاهی از اهمیت این کتاب ،حدیقة «بیان» آن را

مبناى اصلى خویش در تبویب و فصلبندى رسالة بیان قرار داده و از بسیاری مباح و
شواهد آن نیز استفاده کرده است 21.البته ،بررسى مشترکات رسالة فرصت با حدیقة فقیر
نشان مىدهد که فرصتالدوله به رونویسى صرف از کتاب فقیر دهلوى نپرداخته ،و گاه
با کم یا زیاد کردن برخی کلمات و جمالت ،تغییراتى نیز در آن به وجود آورده اسات.
در این بخش به نمونهای از همانندیهای حدیقة فقیر و رسالة فرصت در بح استعاره،
که به نظر نمیرسد اتّفاقی باشد ،اشاره مىشود:
فرصتالدوله:
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فصل (تقسیم دیگر ازبرای استعاره به اعتبار لفظ مستعار)
بدانکه لفظی که برای استعاره میآورند دو قِسم است :یكی اصلیه و دیگاری تبعیاه.
اصلیه آن است که لفظ مستعار اسم جنس باشد؛ مثال اساتعارة «اساد» ازبارای «مارد
شجاع» .امّا تبعیه آن است که لفظ مستعار فعل باشد یا شبهفعل ،یا حرف باشد و وجه
تبعیه بودن آن این است که فعل و حرف صالحیت موصوف بودن را ندارند و بناای
استعاره بر موصوف بودن است .پس موصوف در استعارة تبعیه معنی مصدری فعل و
متعلّقات معانی حروف خواهد بود و اطالق اساتعاره را بار فعال و حارف برسابیل
«تبعیت» مینمایند نه بهطریق «اصالت»؛ مثال آنكه لفظ مستعار فعل باشد مثل نَطَقَاتِ
الحَالُ بكذا؛ آنكه شبهفعل باشد ،مثل الحَالُ ناطِقةٌ بِكَذَا (در اول به معنی دلّت بكاذا و
در ثانی به معنی دالّةٌ بكذا که مستعارٌمنه لفظ «نطق» و مستعارٌله لفظ «داللت» اسات و
تشبیه راجع به نطق و داللت میشود)؛ مثال آنكاه لفاظ مساتعار حارف باشاد ،مثال
فَالتَقَطَهُ الُ فِرعَونَ لِیَكوُنَ لَهُم عَدُوّاً وَ حَزَناً (در اینجا ،المِ تعلیل در «لیكون» به طریاق
استعاره است و استعاره ،نَه در الم است ،بلكه در معنی غرض است که متعلق باه الم
است) .مثال آنها در این جدول است (فرصت شیرازی ،دریای کبیر ،ج 229 :1و .)230

فقیر دهلوی:
بدان که تقسیم استعاره به اعتبار لفظ مستعار بر دو قسام اسات :اصالیه و تبعیاه .امّاا
استعارة اصلیه آن است که لفظ مستعار اسم جنس باشد؛ مثل استعارة «اسد» برای مرد
شجاع و استعارة «گُل» برای رخسار و امثال آن و از این باب است علمی که به تأویل
در اسم جنس داخل شود ،مثل آنكه بخیل را به حاتم و جباان را باه رساتم اساتعاره
کنند . ...امّا استعارة تبعیه آن است که لفظ مستعار فعل یا شبهفعل یا حارف باشاد و
وجه تبعیه بودنش آن است که فعل و حرف را صالحیت موصاوف باودن نیسات و
بنای استعاره بر موصوفیت است ... .پس موصوف در استعارة تبعیاه معنای مصادری

بررسی و تحلیل انتقادی«رسالههای فارسی فرصتالدولة شیرازی دربارة بالغت و انشا»
فعل و متعلّقات معانی حروف خواهد بود و اطالق استعاره بر فعل و حروف برسبیل
تبعیت خواهند کرد ،نه به طریق اصالت و حاصل این سخن آن اسات کاه تشابیه در
استعاره فعل و متعلّقاتش راجع به معنی مصدری آن فعل میگردد و در حارف عایاد
به متعلّق معنی آن می شود و متعلّق معنی حرف چیزی است که تعبیر به حارف از آن
میکنند ...امّا مثال آنكه لفظ مستعار فعل یا شبهفعل باشد ،کقولك الحال ناطقة بكذا او
نطقت الحال بكذا .به معنی دالّة بكذا و دلّت بكذا و در اینجا ،مستعارمنه لفظ نطاق و
مستعارله لفظ داللت است و لفظ مستعار در مثال اوّل اسم فاعل و در مثال دوم فعال
ماضی است و تشبیه در اینجا راجع به نطق و داللت میشاود ،ناه باه نااطق و دال و
فعل ماضی آن . ...و امّا مثال آنكه لفظ مستعار حرف باشاد ایان آیاة کریماه اسات:
فالتقطه آل فرعون لیكون لهم عدوّاً و حزناً؛ یعنی برداشتند حضارت موسای را اهال
بیت فرعون به جهت آنكه دشمنی و غمی برای اینهاا باشاد .پوشایده نماناد کاه الم
تعلیل در لیكون به طریق استعاره واقع شده و استعاره نه در الم است ،بلكه در معنای

غرض است که متعلّق به الم است زیراکه( ...فقیر دهلوی1893 ،م 34 :و .)35

بدانکه وجه شبه امری است مشترک میان مشبه و مشبهبه ازروی تحقیق یا ازروی
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ناگفته نباید نهاد که چون بناى کار فرصتالدوله در رساالة بیاان بار اختصاار باوده
است ،اغلب مشاهده مىشود که او با اینگونه تغییرات بدرستى ،از نقل پرگوییهاى فقیر
دهلوى (ر.ک :صادقیان و رضایی اردانی )24 :1386 ،پرهیز کرده است؛ براى مثال ،موضاوعى
را که فقیر در بالغ بر شش صفحه توضیح مىدهد ،فرصت در چند سطر بیاان ماىکناد
22
(بدون اینكه چیزى را از محتواى کالم از قلم بیندازد).
 .2مناظراالنشا :گفته شد که فرصتالدوله حدائقالبالغه را مبناى اصلى تألیف رسالة
بیان قرار داده است .اینك باید افزود که ردّ پاى برخى از مباحا و شاواهد او در ایان
رساله در کتاب مناظراالنشا نیز یافت مىشود .مناظراالنشا کتابى در ترسّل و انشاست که
خواجه عمادالدین محمود گاوان 23آن را در قرن نهم هجرى به رشتة تحریار درآورده و
ضمن مقدّمهاى که بر آن نوشته ،مختصرى به علم بیان نیز پرداخته است .به هر روى از
آبشخورهای فرعى فرصتالدوله در نگارش رسالة بیان ،یكی مقدّمة کتااب مناظراالنشاا
بوده؛ هرچند وى بازهم به منبع خود اشارهاى نكرده است .امّا با مقایسه باین برخاى از
مباح و شواهد فرصتالدوله و گاوان ،این مسئله به وضوح دیده مىشود؛ برای نمونه،
فرصت در تعریف «وجهشبه» و اقسام آن چنین مىنویسد:

تخییل .وجه شبه حقیقی آن است که متقرر باشاد در ذات طارفین؛ مثاال آن واضاح
است و وجه شبه تخییلی آن است که یافت نشود در احد طرفین یا در هر دو طرف،
مگر بر سبیلِ تخییل و تأویل؛ مثل قول قاضی تنوخی (شعر):

وَ کَاااأَنَّ النوجُاااومَ بَاااینَ دُجَاهاااا
جججج

سُااانَنح الحَ بَیااانَهُنَّ اِبتاااداعٌ

وجه شبه در این بیت ،هیئت حاصله است از حصول اشیای مشرقه در جوانب چیزی
که مظلم و سیاه است و این هیئت غیرموجود در مشبهبه است ،مگر برسبیل تخییال؛
زیراکه اشراق و سفیدی در سنّت ،و ظلمت و سیاهی در بدعت ازروی تخییل اسات
نه تحقیق( ...فرصت شیرازی ،دریای کبیر ،ج.)218 :1

همین موضوع در فصل ششم از مقدّمة مناظراالنشا (در استعاره و اقساام آن) چناین
آمده است:

24
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 ...وجهشبه امری است مشترک میان مشبّه و مشبّهبه به حسب تحقیق یا تخییل که آن
آن امر را زیادت اختصاص باشد به مشبّه و مشبّهبه ،مع قصد اشتراک آن هردو در آن
امر و وجه حقیقی آن است که متقرّر باشد در ذات طارفین و وجاهشابه تخییلای آن
است که وجه شبه یافته نشود در احدِ طرفین یاا هاردو طارف الّاا برسابیل تخییال و
تأویل ...وجهشبه تخییلی چنانکه قاضی تنوخی گفته است ،شعر:

سُااانَنح الحَ بیااانهنّ ابتاااداعٌ

و کانَّ النّجومَ بین دُجَاها

وجه شبه در این بیت ،هیئت است که حاصل است از حصول اشیایِ مشرقة بایض در
جوانب شیء مظلم اسود و آن هیئت موجود نیست در مشبّهباه الّاا برسابیل تخییال؛
زیراکه اشراق و سفیدی در سنّت و ظُلمت و سیاهی در بدعت به طریق تخییل است
24

نه تحقیق( ...گاوان 70 :1381 ،و .)71

البته به نظر مىرسد گاوان نیز خود مباح گوناگون مقدّمة کتاب مناظراالنشاا را از
کتابهای مشهور بالغت عرب بویژه مطوّل برداشته باشد؛ زیرا گذشته از اشارههاایى کاه
وى به کتابهای بالغت عربى از جمله مطوّل مىکند (ر.ک :همان 86 ،ا  ،)88مبااحثش نیاز
رنگ و بوى ترجمه دارد.
 .3مطلعالعلوم و مجمعالفنون :پیشتر در بررسی رساالة معاانی ،ضامن معرفاى ایان
کتاب ،گفته شد که فرصتالدوله آن رساله را از روى مطلعالعلوم نوشته ،ضمن اینكه در
نگارش دیگر رسالههاى دریاى کبیر نیز به این کتاب نظر داشته است .همچنین ،پیش از
این ،گفته آمد که مبناى اصلى رسالة فرصتالدوله در علم بیان ،کتاب حادائقالبالغاه و
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یكی از آبشخورهای فرعی آن کتاب مناظراالنشاست؛ ولای بایاد افازود کاه گااه دیاده
مىشود فرصت برخى جمالت و عبارات این رساله را از باب یازدهم کتاب مطلعالعلوم
(در علم بیان) برداشته ،حال اینكه هیچ اشارهاى به نام آن کتاب یا مؤلف آن نیز نكارده
است؛ برای مثال ،فرصتالدوله در همان آغاز رساالهاش در تعریاف علام بیاان چناین
مىنویسد « :علم بیان عبارت است از ایراد یك معنى به طریاق متعادّد ،باه طاورى کاه
بعضى از آن واضحتر باشد از بعضى» (فرصت شیرازی ،دریای کبیر ،ج.)215 :1
در کتاب مطلعالعلوم ،علم بیان اینگونه تعریف مىشود« :علم بیان عبارت اسات از
ایراد معنى واحد به طریق متعدّد ،به نهجى که بعضى از آن واضح[تر] باشاد از بعضاى»

(واجد علیخان هوگلی ،مطلعالعلوم.)141 :
باز مىبینیم که تعریف فرصتالدوله از تشبیه ا باىکام و کاسات ا هماان تعریاف
مندرج در کتاب مطلعالعلوم است« :تشبیه در لغت داللت است به مشارکت دو چیز باه
25
معنى واحد( »...فرصت شیرازی ،دریای کبیر ،ج 215 :1و  /216واجد علی ،...مطلعالعلوم.)141 :
شایان ذکر است که باب یازدهم مطلعالعلاوم دربرگیرنادة بحا تقریبااً مختصارى
دربارة علم بیان است که به نظر میرسد خود برگرفته از بعضای مباحا حدیقاة بیاان
کتاب حدائقالبالغه باشد؛ هرچند مؤلف آن بارای پرهیاز از «تطویال کاالم» از معرفاى

بهرهمند شده باشد؛ زیرا ) 1 :بیشتر شاواهد منباع اصالی رساالة فرصات در علام بیاان
(حدائقالبالغه) ،همچون غالب کتابهای بیانی تألیفشده در شبهقاره به شعر فارسی بوده
و مؤلف آن جز معدودی از شعر عربی استفاده نكرده است .از اینرو ،فرصت که تمایل
داشته است تا به پیروی از قدما و فیالمثل رشید وطواط در حدائقالسحر ،هم از اشعار
فارسی و هم از اشعار عربی به عنوان شاهد در رسالة خاود اساتفاده کناد ،بسایاری از
شواهد خویش را در شعر عربی از کتابهای مزبور استخراج کرده اسات )2 26.در بحا
مجاز مُرسل نیز فرصت برخالف فقیر دهلوی که انواع مجاز را نُه قسام پنداشاته (فقیار
دهلوی1893 ،م 39 :ا  ،)41مجاز را بیست وپنج مورد دانسته و جز یكی که هماان اساتعارة
مصرَّحه است ،همه (بیستوچهار مورد) را مجاز مرسل شمرده و این هماهنگ با کتابهای
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منابع خویش سرباز زده است (واجد علی ،...مطلعالعلوم 4 :و .)5
 .4به نظر مىرسد که فرصت برای نگارش رسالة بیان ،عالوه بار مناابع یادشاده باه
طور مستقیم نیز از کتابهای بالغت در زبان عربى نظیر مطاوّل و شارح مختصارالمعانى

25


27

بالغی عرب است که منابع درسی او را تشكیل میدادهاند.
بدین ترتیب به نظر میرسد ،رسالة فرصت الدوله در علام بیاان ترکیبای از مطالاب
کتابهای گوناگون باشد که به طور خالصه گردآوری شده و مجموعهای مستقل را فراهم
ساخته است .شاید به همین دلیل باشد که فرصت در این رسااله بارخالف آنچاه ادّعاا
کرده و روشی که در اغلب رسالههای دریای کبیر در پیش گرفته ،هیچ اشارهای به منبع
خود نكرده است.

رساله در فنِّ معمّا

28

29

واپسین رسالة بالغی دریای کبیر اختصاص به «فنِّ معمّا» دارد .در این رساله ،پس از
تعریف معمّا و تبیین موضوع آن (حروف و کلمات) از صنعتهاای تساهیل ،تحصایل،
تكمیل ،و تذییل برای حلِّ معمّاها نام برده شده و اعمال هریك از ایان صانایع نیاز در
چهار جدول آمده است:
جدول اول  :اعمال تسهیلی (انتقاد ،تحلیل ،ترکیب ،و تبدیل)
26
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جدول دوم  :اعمال تحصیلی (تنصیص و تخصیص ،تسمیه ،تلمیح ،تارادف و اشاتراک،
کنایه ،تصحیف ،استعاره و تشبیه ،و عمال حسااب :اسامی ،حرفای ،رقمای ،احصاایی،
انحصاری)
جدول سوم  :اعمال تكمیلی (تألیف ،اسقاط ،و قلب)
جدول چهارم  :اعمال تذییلی (تحریك و تسكین ،تشدید و تخفیف ،مدّ و قصر ،اِظهاار
و اِسرار ،معروف و مجهول ،و تعریب و تعجیم) ضمن اینكه تكتك اعمال مزباور باه
طور جداگانه تعریف ،و با تقسیم بندیهای هرکدام و نیز شواهدی از شعر فارسی توضیح
داده شده است.
ناگفته نماند در پایان رساله نیز مختصراً به «شرح لغز و ماهیات آن» پرداختاه شاده
است.
بدون تردید ،این گونه پرداخت عمیق و گسترده به موضوع معمّاا و تاحادودی لغاز
ا مستقل از دیگر موضوعات بالغی ا قابل توجه است در حالی که کتابهای مهمّ بالغی،
چه فارسی و چه عربی به تعریف بسیار مختصری از آنها ا اغلب در میان مباح بدیع
معنوی 30ا بسنده کردهان د .البته در این زمینه کتابهای مفصّل فراوان نوشته شده اسات و
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اساساً با گسترش معمّاسازی در باین شااعران و رواج آن در مجاالس (از قارن هشاتم
هجری) بتدریج ،کتابهایی دربارة ساختن و حل کردن معمّا فراهم آمد؛ از جملاه :حلال
مطرز (تألیف شرفالدین علی یزدی) و آثار جامی و میرحسین معمّایی .در همین چناد
سدة اخیر نیز فقیر دهلوی ا که پیشتر دربارة وی بهتفصیل ساخن گفتاه شاد ا حدیقاة
پنجم کتاب حدائقالبالغة خود را به فنِّ معمّا (و لغز) اختصاص داده و تماام جزئیاات
این فن را بیان کرده است؛ چنانكه فرصت الدوله خود نیز در ابتدای رسالة معمّاا اشااره
کرده ،این رسالة وی برگرفته از حدائقالبالغه و خالصهای از حدیقة پنجم آن اسات .از
آنجا که فرصتالدوله خود از منبع رسالهاش نام برده است از ارائه نمونه پرهیز و به بیان
این نكته اکتفا میشود که وی منبع یادشده را تا یكسوم خالصه کرده است .صرفنظر
از تفاوتهای جزئی میان رسالة فرصتالدوله و حدیقة فقیار ،مشااهده مایشاود کاه در
تعریف «اشتراک» (که همراه با ترادف ،یكی از اعمال تحصیلی است) ،فرصت جملاهای
را به جمالت فقیر افزوده است؛ بدون اینكه هیچ اشارهای به این مسئله داشته باشد .فقیر
نوشته است« :اشتراک آن است که لفظی را دو معنی یا بیشتر باشد و اشاتراک تنهاا بای
ترادف در معمّا نمیتواند آمد ،زیراکه( »...فقیر دهلوی1893 ،م.)139 :
حال اینكه فرصت مینویسد:

.)424 :2
البته بگذریم از اینكه فقیر افزودة فرصت را نیز در ادامة مطالاب خاود باه گوناهای
دیگر بیان کرده بوده است (ر.ک :فقیر دهلوی1893 ،م 139 :و.)140
شایان ذکر است که فرصت الدوله پس از این بح دربارة معمّا و لغز که برگرفته از
حدائقالبالغة فقیر دهلوی می باشد در بخشی جداگانه ،خود به بیان نمونههای فراوانای
از لغز و معمّا در متون ادب فارسی پرداختاه اسات .او در ابتادای ایان بخاش ،چناین
مینویسد« :مؤلف گوید (لغز و معمّایی چند از بعض کتب نوشته میشود) .»...و ساپس
 11نمونه لغز و  15نمونه معمّا را از اشعار امیرخسرو دهلوی ،جماالالادین عبادالرزاق
اصفهانی ،منوچهری ،زینالدین سنجری (سكزی) ،فتحعلیخان صبای کاشانی ،اناوری،

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،44تابستان 1393

اشتراک آن است که لفظی را که دو معنی یا بیشتر باشد در نظم معمّا کنند باه اعتباار
معنی شعری یك معنی از آن مراد باشد به اعتبار معنی معمّایی معنی دیگر آن را اراده
کنند و اشتراک تنها بی ترادف در معمّا نمیتواند آمد (فرصت شیرازی ،دریای کبیار ،ج

27


جامی ،و دیگران نقل کرده که چون خود شاعر بوده در انتخاب آنها ،بسیار باذوق عمال
نموده که در واقع ،اهمیت این بخش نیز از همین لحاظ است (فرصت شیرازی ،دریای کبیر،
ج  431 :2تا )436؛ برای مثال ،یكی از الغاز منقول او در «خربزه» (که از انوری است) باا
این ابیات آغاز میشود:
هرچه رست از سحاب جود تاو رسات
ای کریماااای کااااه در زمااااین امیااااد
هست ز احاوال بدساگال تاو چسات...
لغاااازی گفتااااهام کااااه تشبیهااااااش
ج

(همان)434 ،

باید دانست که بیشتر معمّاهای منقول در ایان بخاش متعلّاق باه جاامی هساتند؛ از
جمله ،معمّای او به اسم «جالل»:
دُری افشاااااااان از آن دُرج لااااااای
دهااان بگشااا کااه بااس شاایرینمقااالی
(همان)435 ،

28
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به هر روی ،ناگفته پیداست که توجه عمیق فرصتالدوله به موضوعات معمّا و لغز،
و مباح وی در این باره بیانگر این است که شاعران همروزگاار فرصات همچناانا و
البته کموبیشا به معمّاسازی عالقهمند بودهاند؛ هرچند باه دلیال آشانا شادن ماردم آن
روزگار با زبان سهل و ساادة ادبیاات فرنگای و باویژه روزناماههاا ،دیگار معمّاساازی
نمیتوانسته است با اقبال عمومی چندانی روبهرو شود.
رساله در علم انشا
آخرین رسالة دریای کبیر در زمینة بالغت و انشا نیز اختصاص به علام انشاا دارد .در
این رساله ،پس از مقدّمهای کوتاه « در بیان ماهیت علم انشا و موضوع و غایات آن» در
چهار فصل جداگانه از مباح ذیل سخن رفته است:
 .1کالم منثور و منظوم و تقسیم بندیهای گوناگون آنها و نیاز شارایط کاالم مستحسان
(سالست ،متانت ،و لطافت)
 .2ماهیت اقتباس (مستحسن و مستهجن) و دَرج
 .3نامه و اقسام آن (همچون منشور یا فتحنامه یا فرمان ،مثال ،عریضه ،مكتاوب ،رقعاه،
و)...
 .4ماهیت خط و ضوابط آن (شامل مباحثی چون وقف ،کیفیت کتابت همزه ،افزونی و
نقصان حروف در کتابت ،ابدال و.)...
31
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با نگاهی به مباح و سرفصلهای رسالة انشا چنین به نظر میرسد که این رساله در
مجموع با هدف آموزش علم انشا و تعلیم اصول صحیح و معتبار کتابات فاراهم آماده
است .همچنین با توجه به جنبة آموزشی این رساله ،همچون دیگر رسالههای مجموعاة
دریای کبیر از جمله رسالههای بالغی ،نگارندة آن کوشیده است تاا آنقادر کاه امكاان
دارد جانب اختصار را در موضوع مورد بح رعایت کناد .امّاا بارخالف رساالههاای
بالغی فرصتالدوله ،که در دیگر آثار وی هیچ اشارهای به آنها نشده بود ،میبینیم که از
این رساله در آثار عجم یاد شده است؛ فرصت در این کتاب مینویسد:
معرفت محاسن و معایب تراکیب نثریّه را بصیرم و اقسام کالم منثور را از «مرجّز» و
«مسجّع» و «عاری» دانم« ،سالست» و «متانات» و «لطافات» و «اقتبااس مستحسان و
مستهجن» را دیده و خواندهام؛ بلكه پارهای از این علم را در کتاب مسمّی باه دریاای

کبیر ا که تألیف این فقیر است ا ذکر نمودهام (فرصت شیرازی ،1377 ،ج 9 :1و .)10
با توجه به اینكه در سرتاسر مجموعة دریای کبیر ،فقط همین رساله است که به علم
انشا اختصاص دارد ،اشارة فرصتالدوله در کتاب آثار عجم را بایاد باه هماین رسااله
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معطوف دانست که اینك موضوع بح ماست .بررسی رسالة انشا و مقایسة آن با آثاار
مشابه گذشتگان نشان می دهد که این رساله نیز برگرفته از آثار پیشینیان اسات؛ اگرچاه
فرصت باز هم تصریحی به منبع موردنظر خود و نگارندة آن نمیکناد .هماانطاور کاه
می دانیم ،قدیمترین کتابی که در این باب به فارسی نوشته شده ،اثری بینام از محمد بن
عبدالخالق میهنی است که زمان نگارش آن به قرن ششم هجری بازمیگردد و اخیراً نیز
آن را دستور دبیری نامیدهاند؛ ولی آبشخور فرصت الدولاه در رساالة انشاا از باین آثاار
متأخّرت ر است .پیشتر هنگام بررسی رسالة بیان ،گفته شد کاه فرصاتالدولاه برخای از
مباح و شاواهد آن رسااله را از مقدّماة کتاابی باه ناام مناظراالنشاا ،تاألیف خواجاه
عمادالدین محمود گاوان (در قرن نهم هجری) ،استخراج کرده است؛ همچنین گفته شد
که موضوع اصلی این کتاب ترسّل و انشاست .ب ا مقایسة بین مباحا و شاواهد رساالة
انشا و کتاب مناظراالنشا چنین به نظر میرسد که فرصتالدوله رساالة انشاا را نیاز بار
اساس آن کتاب نوشته است ضمن اینكه از گاوان کتاب دیگری نیز در این زمینه بهجاا
مانده به نام ریاضاالنشا که مجموعة منشآت زیبای اوست .باید دانست که رسالة انشای
فرصت تلخیص همان کتاب مناظراالنشا ست و فرقی که با آن دارد این است که:
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الف) از آنجا که مناظراالنشا بسیار پیشتر از رسالة فرصتالدوله نوشته شده و برخای
از مباح آن در روزگار فرصت از رواج افتاده ،فرصت به اینگوناه مساائل بایتوجاه
نبوده و گاه به آنها ا شاره کرده است؛ برای نمونه ،وی در پایان بحا از نحاوة کتابات
همزه نوشته است:
 ...بالجمله ،این رسمالخطّی است که قدما به قید ضبط آوردهاند ولكن در این زمان به

خالف آنچه مرقوم گردید ظااهر اسات ،بساا کاه مراعا[ااا] ت ضاوابط قدیماه را
ننمایند؛ همانا که به مرور ازمنه تغییر در هر وضاع خواهاد باود (فرصات شایرازی،
دریای کبیر ،ج .)872 :3
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به همین دلیل ،او گاه مطالبی را به مباح آن کتاب افزوده است تا تكمیلکننادة آن
باشد؛ مثالً اصطالح قالب شعری ترکیب بند که در دوران گااوان هناوز تاداول چنادانی
نداشته و در کتاب او هم نیامده ،امّا در دوران فرصت تداول داشته به فهرست قالبهای
شعری رسالة انشا افزوده شده و پس از توضیح آن ،آمده است ...« :این قسم را در ایان
زمان ترکیببند گویند» (همان.)866 ،
از طرفی ،یكی از معیارهای فرصتالدوله در تلخیص مطالب مناظراالنشا نیز هماین
بوده و گاهی او از ذکر مطالبی از آن کتاب صرفنظر کرده که دیگر در زماان وی رواج
چندانی نداشته است؛ برای مثاال ،فرصات از موضاوع «ساجع» (کاه گااوان ،چاون در
دورهای زندگی میکرده که تصنّع و تكّلف اساس سلیقة ادبا را تشكیل میداده بهتفصیل
دربارة آن سخن گفته) به سرعت عبور کرده و به معرّفی اجمالی آن بسنده نموده است؛
زیرا در دوران فرصت ،اهل انشا و ادب باهکاارگیری «ساجع» در ناماههاای فارسای را
ناخوش میداشته و منشیان را از آن منع میکردهاند؛ به این دلیال کاه باا وجاود ساجع
32
چه بسا سخن به اطناب کشد و مؤلف از سخنی که دارد ،بازمانَاد (هماو ،1377 ،ج )9 :1
ضمن اینكه به همین دلیل ،زبان خود رسالة انشا نیز در مقایسه با مناظراالنشاا ساادهتار
گشته ،و در آن از بیان تكلّفآمیز موضوعات پرهیز شده ،و مطالب به زبان ساادة رایاج
در روزگار فرصت درآمده اسات .باه نموناة زیار توجاه کنیاد؛ گااوان در مناظراالنشاا
مینویسد:
چون اقتباس آیات و احادی و دَرج اَمثال و ابیات نور حدقة فصاحت و نَورِ حدیقة
مالحت است و عذبة رایت لطافتش در مصاف قبول استحسان به نسیم شرافت مُهتازّ
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و گلهای گلشن بالغت به قطرات سحاب اقتباس و دَرج ،سیراب و سرسابز واجاب
دید که دَرج مبح ِ شرایط حُسن قبول کالم را به تبیین ماهیت و احكام هردو مختوم
ختامة مسك گرداند و نزد این فقیر اقتباسِ احادی و آیات و درج امثله و ابیاات در
کالم مانند پیوند اشجار بهرهمند است که اگرچه میوة هریك در حادّ ذات حسانی و
لذّتی دارد امّا چون با شاخ دیگری پیوند گرفت در حسن و بها ،اجمل و ابهی اسات
و در مذاق طباع ،الذّ و احلی است (گاوان.)157 :1381 ،

[

(همان)873 ،

فرصت موارد دیگری را نیز به همین شكل در رسالة خود گنجانده است؛ از جملاه،
روایتی از نكاح مأمون و دختر حسن فضل (هماان )868 ،و نیز شواهدی فارسی و عربای
از خاقانی (همان )869 ،و خواجه سلمان (همان )873 ،و ...که بارای پرهیاز از دراز شادن
کالم از ذکر همة آنها خودداری می شود .امّا شاید اعمال همین تغییرات سبب شده است
که فرصت به منبع این رسالة خود نیز اشارهای نكند و به گوناهای آن را از آنِ خاویش
بداند.
به هر روی ،نگارش این رساله در اواخر عصر قاجار نشان میدهد که برخالف نظر
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امّا فرصت همین مطلب را که با انواع آرایشهای زباانی نوشاته شاده ،بادون اینكاه
چیزی از محتوای آن بكاهد ،اینگونه بیان کارده اسات« :بادانکاه اقتبااس از آیاات و
احادی و درجِ اَمثال و ابیات در کالم سبب استحسان آن است و در مذاقِ طباع اَلَاذّ و
احلی است» (فرصت شیرازی ،دریای کبیر ،ج .)868 :3
بدون تردید ،این امر نیز به کار تلخیص آن کتاب کمك کرده است.
ب) در مواردی نیز مشاهده می شود که برخی مباح و شواهد به رسالة انشا افازوده
شده است؛ برای مثال ،فرصت در موضوع «دَرجِ الفااظ مصاطلحة علام صارف» باه دو
رباعی زیر از مجموعه اشعار خود اشاره کرده و آورده است:
«فقیر مؤلف وقتی گفتهام (رباعی):
وان زلف لفیفت همه بر کف خاواهم
من مِاای صنما ز جام اجوف خاواهم
ناقص دادی ،کناون مضااعف خاواهم
دوشیاااانه مِی صحیح یاقااوت مثاال
و له ایضاً:
35
دیگر چهکنم باههجار مسااتقبل وی
عمرم به فراق عهد ماضاای شده طای
نهیش ز جفا کنم ،کند جحد که کای»
امرش به وفا کنم ،کند نفی ز خاویش

برخی که معتقدند در آن دوره با رواج سادهنویسی فارسی ،علم انشا بكلّی ناپدید شاده
(دبیران دبیرخانة شاه سلیمان صفوی ،)13 :1388 ،انشانویسی در این دوره نیز به شكل دیگری
و در بعضی بخشهای آن همچنان ادامه یافته است.
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نتيجهگيري
همزمان با سالهای پایانی سلطنت قاجار در ایران ،فرصت الدولة شیرازی که از عالمان و
ادیبان بنام آن روزگار بوده ،گامهای مهمّی در راه شناسایی و شناسااندن علاوم ادبای از
جمله بالغت فارسی برداشته و شاگرد ان بزرگی را از جمله نجفقلی میرزا ،مؤلف کتاب
معروف دُرّة نجفی (در علم عروض و قافیه و بدیع) ،پرورش داده است.
او مباحثی را به زبان فارسی در زمینة علوم ادبی گردآوری کرده است که در قالاب
چند رساله (معانی ،بیان ،معمّا ،و انشا) در مجموعة دریای کبیر گنجانده شدهاند .از آنجا
که روش کتابهای ادبی در چند صد سال اخیر نظر در کتابهای گذشتگان ،و کوشش در
درس دادن ،فراگرفتن و بازگفتن آنهاست ،مطالب این رسالهها نیز اغلب برگرفته از آثار
قدما و از نوآوری باهدور اسات .هماة ایان رساالههاای بالغای و انشاایی برگرفتاه و
خالصه ای از آثاری است که در سرزمین هند به زبان فارسی نوشته شده اسات :رساالة
معانی به گواهی خود فرصت از روی مطلعالعلوم و مجمعالفنون تحریر شده که تاألیف
حكیم منشی واجدعلی خان از مردم هوگلی (از توابع کلكتاه) در ساال 1261ق اسات.
رسالة بیان عمدتاً و رسالة معمّا کالً با عنایت به حدائقالبالغه نوشته شاده کاه نگاارش
میرشمسالدین فقیر دهلوی در سال 1168ق است .رسالة انشا ،بدون اینكه گفته شود بر
اساس کتاب مناظراالنشا تحریر شده که نگارش خواجه عمادالادین محماود گااوان در
قرن نهم هجری است.
با توجه به اینكه در روزگار فرصت ،ارتباط فرهنگی میان ایران و هند گسترده باوده
است ،این احتمال هست که او در سفر یا سفرهایی به هند با اینگونه آثاار آشانا شاده
باشد .بدیهی است که تأثیرپذیری فرصت از ایان کتابهاا نشااندهندة اهمیات آنهاسات؛
چراکه فرصت الدوله به عنوان ادیب و شاعر برجستة زمانه با وجود آثار بالغی پرشامار
به این کت ابها نظر داشته است .همچنین شاید بتوان گفت فرصت با این تأثیرپذیری زمینة
ورود کتابهای اهالی هندوستان با موضوع بالغت و انشا را به کتابهای بالغی ما فاراهم
کرد به گونه ای که اثرپذیری نجفقلی میرزا از این آثار و رسالههاای بالغای فرصات در
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کتاب دُرّة نجفی مشهود است .با ه هار حاال ،ایان تأثیرپاذیری فرصات از آثاار اهاالی
هندوستان در زمینة بالغت و انشا میتواند بیانگر رواج این کتابها در عصار ایان شااعر
باشد.
بررسی رساله های بالغی و انشایی فرصت نتیجة دیگری نیز دارد و آن این است که
او به پیروی از روش معمول زمانه به سخن «موجز» عالقاة بسایاری داشاته و توانساته
است از روی منابع یادشده رساله هایی مختصر را فراهم کند و در عین حال ،اغلاب باه
تمام جزئیات موضوعهای مورد بح نیز بپردازد .اساساً با وجود کتابهاای مشاروحی
که از گذشتگان در موضوعات بالغت و انشا در دسترس باوده باه تاألیف آثاار جدیاد
نیازی مشاهده نمیشده و این رساله ها نیز بیشتر زادة نیاز اهل زمان به بیان کوتاه و سادة
موضوعات بالغی و انشایی بوده است.
پينوشت
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 .1شوهرخواهر فرصت که تصحیح او از دیوان حافظ با مقابلة پنجاه نساخة خطای و چااپی ،مشاهور
است.
 .2برای مشاهدة عكس دستهجمعی اعضای انجمن فرصت کاه ظااهراً قادیمترین عكاس بجاماناده از
انجمنهای ادبی رسمی در ایران است؛ ر.ک :امداد.235 :1372 ،
 .3این بخش را منصور رستگارفسایی تصحیح کرده و در سال  1375با عنوان تذکرة شعرای دارالعلام
شیراز در دانشگاه شیراز به چاپ رسانده است .ضمن اینكه وی در یكی از تعلیقات تصحیحی که از
آثار عجم تألیف فرصتالدوله به دست داده است ،بخش دیگری از دریای کبیر را نیز که برگرفتاه از
نامة خسروان نوشتة جالل الدین میرزا قاجار است ،به صورت عكس ،گنجانده است تا خوانندگان باا
خطّ و نقاشی فرصت آشنا شوند (فرصت شیرازی ،1377 ،ج  1007 :2تا .)10042
 .4رسالة موسیقیِ دریای کبیر را مرحوم کرامت رعناحسینی در مقالهای با عنوان «دریای کبیار و رساالة
موسیقی» معرّفی کرده است (ر.ک :رعناحسینی573 :1371 ،تا .)575
 .5این احتمال هست که فرصت الدوله در سفر یا سفرهایی که به هندوستان داشته است با اینگونه آثار
آشنا شده باشد .همانطور که می دانیم ،در روزگار فرصت ،ارتباط فرهنگی و دادوستد معلّم و شاگرد
بین ایران و هندوستان گسترده بوده است .خود وی در سفری به هندوساتان ،کتاابی نوشاته باه ناام
مختصر جغرافی هندوستان که با کتاب نحو و صرف خطِّ آریا یكجا چاپ شده است (ر.ک :فرصت
شیرازی ،بیتا :بخش دوم).
 .6به پیشنهاد استاد دکتر مهدی محقّق ،این رسالهها تصحیح و آمادة چاپ شده است .جا دارد که دیگر
بخشهای دریای کبیر نیز بههمّت کارشناسان رشته های گوناگون علمی و هنری تصحیح ،و به دست
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چاپ سپرده شود.
 .7ایرج افشار دربارة یكی از تابلوهای نقاشی فرصت ،که در تصرّف تقی تفضّلی باوده ،چناین نوشاته
است« :قطعة آبرنگ بسیار خوشرنگ و ظریفی است و منظرة شیراز را در سال  1318قمری ...نجیب
و مالیم نشان میدهد» (افشار.)7 :1350 ،
 .8شیخ محمد مفید شیرازی امام جماعت حرم احمد بن موسی (ع) بوده که در گوشهای از صحن آن
حرم مینش سته و جلسات گوناگونی را در علوم ادبیه و عربیه برپا مینموده است .در ایان جلساات،
عالوه بر فرصت ،شاعرانی نظیر ساکت ،سحاب ،سهیل ،قدسی و ...نیز حضور مییافته و «انجمن ادبی
داور» را تشكیل میدادهاند (امداد.)221 :1372 ،
 .9جدِّ دوم فرصت ،میرزا نصیر ،خود از پیشگا مان ترویج سبك بازگشت در ایران باوده اسات (صافا،
.)194 :1347
 .10گویا" ،ملكالمتكلّمین" از رهبران معروف مشروطه و "سدیدالسلطنه" پایهگذار خلیجِفارسشناسی
در عصر قاجار از دیگر شاگردان سیّدجمال در بوشهر بودهاند.
 .11شعاعالسلطنه به علّت ظلم به مردم فارس و در نتیجه قیام مردم این منطقه برضادّ ساتمگریهای او،
مجبور شده بود بدون اینكه رسماً از حكومت فارس استعفا کند ،منطقة فارس را به سوی تهران ترک
کند (قائممقامی.)11 :1359 ،
 .12فرصت در اینباره نوشته است« :در تهران ...از ابتدای صدای مشروطیت تاا زماان باههام خاوردن
مجلس ،همه را بودم و دیدم» (فرصت شیرازی .)135 :1337 ،او وقایع مربوط به انقالب مشروطه را
در کتابی جداگانه بهتفصیل بررسی کرده است.
 .13فرصت نوشته است « :تا آن وقت ،ادارة عدلیه در فارس تشكیل نیافته بود» (فرصت شیرازی:1337 ،
.)152
 .14امتیاز روزنامة فارس را نهایتاً به دستور انگلیسیها از فرصتالدوله گرفتند و به فرد دیگری دادند تا
این روزنامه در چارچوب نظام سانسور و اختناق متّفقین و در جهت تأیید حاکمیات ناامردمی آناان
منتشر شود (کهن.)656 :1362 ،
 .15متأسفانه در سالهای اخیر از سنگقبر فرصت بخوبی محافظات نشاده و نقاوش ایان سانگ براثار
لگدمال مردم در آستانة نابودی قرار گرفته است .با توجه به اینكه مطالاب حاكشاده بار سانگقبار
فرصت به خط خود وی نوشته شده است ،انتظار میرود که دستاندرکاران به این مسئله توجه ،و از
ادامة روند یادشده جلوگیری کنند.
 .16همچنین ،ر.ک :فرصت شیرازی 8 ،7 :1367 ،و .20
 .17ر.ک :فرصت شیرازی ،دریای کبیر ،ج  209 :1تا .211
 .18ر.ک :واجدعلی خان هوگلی ،مطلعالعلوم و مجمعالفنون .شایان ذکار اسات باا توجاه باه اشاتمال
مطلعالعلوم و مجمعالفنون بر علوم و فنون مختلف ،فرصتالدوله در دیگر بخشهاى دریاى کبیر نیز
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چه با تصریح و چه بدون تصریح از آن استفاده میکند (برای نمونه ،ر.ک :فرصت شایرازی ،دریاای
کبیر ،ج.)17 :1
 .19ر.ک :فرصت شیرازی ،دریای کبیر ،ج.210 :1
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 .20ر.ک :همان ،ص  215تا .235
 .21با اینحال ،فرصت در هیچ جایى از رسالة خود به این موضوع اشاره نكرده و حتى نامى از «فقیار
دهلوى» نبرده است.
 .22ر.ک :فرصت شیرازی ،دریای کبیر ،ج 221 :1و  222و فقیر دهلوی1893 ،م 15 :تا .20
 .23محمود گاوان از ایرانیانی بوده که در زمان پادشاهی عالءالدین احمد بهمنی راهی هندوستان شده و
به خدمت در دستگاه پادشاهان بهمنی (از بزرگترین مراکز فرهنگ ایران در شبهقاره) پرداختاه اسات
(انوشه 2306 :1380 ،تا .)2309
 .24برای نمونههای بیشتر از اینگونه مشترکات ،ر.ک :فرصت شیرازی ،دریای کبیر ،ج 232 :1و گاوان،
 87 :1381و .88
 .25ناگفته پیداست که مباح فرصتالدوله در این قسمتها به حدائقالبالغه (به عناوان منباع اصالى
وى) شباهتى نداشته یا اساساً در آن کتاب نبوده است.
 .26البته ،فرصت الدوله مجال نیافته است که شواهد شعری این رساله را تكمیال کناد .توضایح اینكاه
فرصت بر آن بوده است تا غالب شواهد شعریِ عربی و فارسیِ موردنظر خود را در خصوص هریك
از تقسیمبندیهای تشبیه و اساتعاره ،شااید بارای راحتای حاال خواننادگان مبتادی ،جادا از ماتن در
جدولهایی بگنجاند؛ از اینرو با دقّت و حوصلهای مثالزدنای ،جادولهایی را ترسایم نماوده ،ولای ا
همچون بسیاری دیگر از بخشهای دریای کبیر ا امكان اتمام را به دست نیاورده است .به همین علّت،
جدولها شماری از تقسیمات فرصت از تشبیه و جداول همة تقسیمات وی از استعاره بادون شااهد
شعری رها شدهاند و در مجموع ،فرصت در این رساله از  36شاهد شعری عربی و فارسای اساتفاده
کرده است .شایان ذکر است که در تصحیح رسالههای بالغی و انشایی فرصات ،ایانگوناه ناواقص
برطرف و شواهد مربوط در [قلّاب] به جدولها افزوده شده است.
 .27در آثار عجم نیز آمده است« :در علم بیان ...مجازات و مبح عالقة آنها 25 ...قسم ذکر کردهاند؛ از
قبیل ...کما ذکر فی المطوّل و غیره» (فرصت شیرازی ،1377 ،ج .)370 :2
 .28البته ،افزون بر مباح کموبیش منسجم فرصتالدوله در رسالههای «معانی»« ،بیان» ،و «معمّا» ،چند
یادداشت بسیار کوتاه بالغی ا ادبی دیگر نیز در مجموعة دریای کبیر به چشم میخورد که آنهاا نیاز
اغلب برگرفته و گزیدهای از کتابهای پیشینیان ،و بعضی از خود فرصت اسات؛ امّاا چاون منساجم و
کامل نیست ،از بررسی آنها خودداری شد .فقط باید گفت که او در این یادداشتها ،همانطور که خود
نیز اشاره کرده از حدائقالسحر (در صنعت مقلوب و تجنیسات) ،حدائقالبالغه (امثلة تجنیسات) و...
استفاده کرده (ر.ک :فرصت شیرازی ،دریای کبیر ،ج  385 :2ا  390 / 388و )391؛ ضامن اینكاه در

یادداشتی نیز خود از ضرورتهای شعری سخن گفته و آن را با عبارت «مؤلف گوید» آغاز کرده است
(ر.ک :همان.)437 ،
 .29ر.ک :فرصت شیرازی ،دریای کبیر ،ج  420 :2ا .430
 .30از نظر شمیسا ،لغز و معمّا در حقیقت دو «نوع» شعری است که باید در انواع ادبای بررسای شاود
(شمیسا.)186 :1381 ،
 .31ر.ک :فرصت شیرازی ،دریای کبیر ،ج  865 :3تا ..874
 .32فرصتالدوله در ابتدای کتاب نحو و صرف خطِّ آریا و مختصر جغرافی هندوستان در بیاان سابب
تألیف بخش «نحو و صرف خطِّ آریا» ،نوشته که رضاقلیخان (صاحباختیار بناادر بوشاهر) باه وی
گفته است « :مختصری از خطوط میخی که بر احجار آثار قدیمه و ابنیة عتیقه منقور اسات در کتااب
آثار عجم مؤلفة خود نوشتهای ،چنانچه ممكن باشد رسالهای اکمل از آن تألیف نماا ...باهطاوریکاه
دست اطناب را از دامان کلماتش دور داری و پای ایجاز را در میان آری از ساخنان مساجّع مقفّاای
مضاف به یكدیگر احتراز کنی[ ،و] عبارات را صاف و ساده نویسی» (فرصت شیرازی ،بیتا 8 :و .)9
 .33قابل تأمّل است که در چاپهای موجود از دیوان فرصت شیرازی نظیر چاپ مرحوم علی زرّین قلم،
بهجای این کلمه ،آمده است« :حالی» (فرصت شیرازی!)484 :1337 ،
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گاوان ،عمادالدین محمود؛ مناظراالنشا؛ بهکوشش معصومه معدنکن؛ تهران :فرهنگساتان ادب
فارسی.1381 ،
معلم حبیبآبادی ،میرزا محمدعلی؛ مكارماآلثار؛ ج ششم ،اصفهان :نفائس مخطوطات اصفهان،
.1364

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،44تابستان 1393

ااااااااااا؛ درياي كبير (نسخة عكسی)؛  3ج؛ تهران :کتابخانة انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
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نجفقلی میرزا؛ دُرّۀ نجفي؛ بهتصحیح و توضیح حسین آهی؛ تهران :کتابفروشی فروغی.1362 ،
واجد علیخان هوگلی؛ مطلعالعلوم و مجمعالفنون؛ چاپ سنگی؛ لكهنو.
ورهرام ،غالمرضا؛ نظام سياسي و سازمانهاي اجتماعي ايران در عصر قاجار؛ تهران :معاین،
.1367
هدایت ،مخبرالسلطنه؛ خاطرات و خطرات؛ تهران :زوّار.1361،
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گروتسک در غزل پست مدرن



دكتر فريده داودي مقدم
استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شاهد

دكتر محبوبه خراساني
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد

چكیده

كليدواژهها :شعر فارسی امروز و گروتسك ،غزل پست مدرن ،طنز دوسویه در غازل معاصار،
نقد اجتماعی در شعر فارسی امروز.

تاریخ دریافت مقاله1392/6/20 :

تاریخ پذیرش مقاله1392/11/7 :
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با مطالعه و تأمل در اشعار پست مدرن دریافته میشود که بسیاری از ویژگیهای سابك یاا فان
گروتسك در این نوع شعر جریان دارد .این نوشتار در پی معرفی کوتاهی از جریان شعر پست
مدرن و سبك گروتسك به بیان شباهتهای این دو و تحلیل کاربردی ویژگیهاای گروتساك در
شعر پست مدرن میپردازد .شیوة تحقیق به روش تحلیل محتواست .یافتههای پاژوهش نشاان
می دهد که جریان شعر پست مدرن و مضامین آن در موارد فراوانی با موضوعات و اهداف فن
گروتسك همسویی دارد که این شباهت و اشتراک هم میتواند در ذات این آثار به دلیل ویژگی
هجوگونه و عصیانگرانه م ورد بررسی قرار گیرد و هم ناشی از جریان پست مدرنیزم باشاد کاه
ادبیات امروز جهان را تحت تأثیر قرار داده است.
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مقدمه
در سالهای اخیر ،تودة عظیمی از دفترهای شعر ،ویژگیهای غریبای از ایان دسات پیادا
کرده که نامهای عجیبی هم به خود گرفته اند؛ شعر دگرگون ،شاعر در وضاعیت دیگار،
شعر متفاوت ،شعر غیر نیمایی ،فرا نیمایی ،هیپ هاپ و شعر پست مدرن .این جریانهاا
موافقان و طرفداران و مخالفان و منتقدانی دارد که هر کدام از ایان دو گاروه باا انكاار
گروه دیگر در پی اثبات ادعاهای خویش هستند و کمتر میتوان گروه متعادلی را یافت
که نگاهی خنثی ،علمی و عادالنه به این وضعیت داشته باشد.
دربارة زمینه و بستر ادبی پیدایش و سرایش این اشعار کماابیش نظریااتی از ساوی
نقادان مطرح شده است که در میان آنها بویژه دربارة شعر مورد پژوهش این مقاله یعنی
غزل پست مدرن می توان اظهاراتی از قبیل تأثیر ادبیات پست مدرن جهان و پیامدهای
جامعااة مدرنیتااه و تجربااة نابهنگااام آن در ادبیااات فارساای و ساختارشااكنی و هنجااار
گریزیهای آن اشاره کرد.
در هر صورت ،این شعر ویژگیها و مضامین مخصوص به خود را داراست که آن را
به طور کلی از بسیاری جریانهای شعر کالسیك و معاصر جدا میکند و در عاین حاال
پیوندهایی هم با آنها دارد که به شعر و گره خوردگی عاطفه و خیال دراین نوع از کالم
مربوط است .از ویژگیهای برجستة این اشعار ،طنزهای تلخ و منتقداناه ،وجاود عناصار
ناهمگون از نظر ساختار و معنا ،اغراق و زیاده روی ،هجوهای تفننی و ورود به حاریم
تابوها و خط قرمزهایی است که از این حی آنها را میتوان با آثاار گروتساكی جهاان
مقایسه کرد.
به همین سبب نگارندگان این مقاله به بررسی مضامین گروتساكی در غازل پسات
مدرن پرداخته اند و هدف آ نها طرح و تحلیل برخی ویژگیهای این نوع شعر در ساختار
و محتوا از دید این نوع خاص طنز است.
شیوة پژوهش به روش تحلیل محتوا از دید بنمایهها و عناصر فن یا سبك گروتسك
است .جامعة آماری تحقیق کتابهایی است که برخی از آنها فقط یك بار چاپ ،و برخی
نیز به صورت الكترونیكی منتشر شده ،و همچناین مجموعاة اشاعار و مقااالتی کاه در
نشریههای مخصوص غزل پست مدرن به چاپ رسیدهاست.

گروتسک در غزل پست مدرن

غزل پستمدرن
پست مدرنیسم یكی از اصطالحات جدید در مطالعات فلسفی و فرهنگی است که دچار
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پيشينة پژوهش
پیشینه ظهور وحضور آثار گروتسكی در غرب به اواخر قرن هیجدهم و دوران رمانتیك
قرن نوزدهم می رسد که از جمله آنها میتوان به آثار فرانسیسكو گویا ،2هناری فاوزلی،3
9
ویلیام هوگارت ،4ژاک کالو ،5هافمن ،6سر والتر اسكات ،7ادگار آلن پو 8و ویكتور هوگو
اشاره کرد و در قرن بیستم آثار توماس مان ،10فرانتس کافكا ،11گونتر گاراس ،12فالناری
اوکانر ،13اودورا ولتی 14و تونی موریسون 15گواه تداوم یافتن این سبك اسات؛ همچناین
اشعار جاناتان سوئیفت 16در قطعة « پیشنهادی فروتنانه » و «پری زیباروی جوانی که باه
بستر میرود» از طنزهای شاخص گروتسكی است.
در پژوهشهای محققان ایرانی میتوان از مقالههایی چون گروتسك در طنز و مطایبه
از فاطمه تسلیم جهرمی و یحیی طالبیان ،مندرج در فصلنامة فنون ادبی نام بارد کاه باه
بررسی کاریكاتورهای پرویز شاپور از دیدگاه گروتسك میپردازد .همچنین میتاوان از
مقاله های محمد رفیع ضیایی با عناوین گروتساك در کاریكااتور و گروتساك و طناز،
منتشر شده در کیهان کاریكاتور یاد کرد و مقالة خسرو ثابت قدم با عنوان گروتسك در
نثر ناباکوف ،مندرج در مجلة سمرقند .این نموناههاا بیشاتر باه بررسای گروتساك در
کاریكاتور و کاریكلماتور پرداخته اند .در حوزة ادبیات داستانی نیز مایتاوان از مقالاة
شهره انصاری و کیوان شربتدار با عنوان بررسی مفهوم گروتسك و کااوش مصاداقهای
آن در داستانهای کوتاه شهریار مندنی پور در مجلة ادبیات پارسی معاصار ،زمساتان 91
نام برد.
در حوزة نقد شعر و غزل پست مدرن نیز بجز مواردی که در متن مقاله برای روشن
شدن این نوع شعر آمده است ،میتوان از مقالة رضا براهنی باا عناوان«چارا مان دیگار
شاعر نیمایی نیستم» در کتاب شعر خطاب به پروانه ها از وی یاد کرد .همچنین میتوان
به نقدهای کاظم کریمیان دربارة شعر پست مدرن در کتاب«سیر تحول در شعر امروز» و
ابوالفضل پاشا در «نقبی در نقد امروز» و «گزیدة ادبیاات معاصار ایاران» و برخای آثاار
الكترونیكی وی اشاره کرد.
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چنان تلقیهای متفاوت و اغلب متضادی شدهاست که گاه باع سردرگمی پژوهشگران
میشود .این سردرگمی موجب شدهاست هالهای از ابهام دربارة این اصطالح تنیده شود
(نجومیاان .)7 :1385 ،پیشتر این اصطالح عمدتاً به عنوان مقولهای دانشگاهی و مارتبط باا
تحوالت خاصی در عرصة ادبیات و علوم انسانی به کار مایرفات ،اماا خیلای زود باه
اصطالحی توصیفی برای انواع تغییارات در عرصاة فرهناگ و جامعاة معاصار تبادیل
شد(وارد.)14 :1387 ،
به لحاظ اندیشگانی نیز از آنجا که نام این نوع شعر با فلسافة پسات مادرن عجاین
شده است ،ویژگیهای این تفكر را در خاود دارد .شاخصاترین عوامال پساتمدرنیسام
فرانسوی را این موارد دانستهاند :تحقیر و تاوهین بیرحماناة مفااهیم و مقاوالتی چاون
روشنگری ،اومانیسم ،فكر حقوق بشر و چیزی که به نظر میرسد ،کلّ حیاات و تفكّار
مدرن به شمار آید .البته ویژگیهایی در پستمدرن هست که روشنگر این نكته است که
این جریان بیشتر نوعی ذهنیّات اسات تاا نظریاه ،سفساطههاا و پیچیادگیهای عماده،
گزافه گویی ،ابهام و ایهام ،مجاز و تمثیل ،کنایه ،استعاره ،طناز ،هازل و هجاو ،شاوخی،
تقلید و تصنّع ،شبیهسازی و گرتاه بارداری ،یكناواختی و ساادگی احساسای ،احسااس
کسالت و رکود ،دلمردگی و افسردگی ،سكوت ،نفرت و بیازاری از زنادگی ،احسااس
خستگی مداوم (حتی در جوانان) ،اطمینان از اینكه هر چیزی که میتوانست رخ دهاد،
قبالً روی داده و نباید منتظر حواد غیرمترقبه باود (ناوذری3 :1379 ،تاا ،)40کاه تطبیاق
محتوایی بسیاری با مفاهیم این نوع شعر دارد.
برخی از پژوهشگران با اذعان به ویژگیهای خاص شعر پساتمادرن مانناد کشاف
دنیای جدید ،ی ك تفسیری نبودن شعر ،عقالنی نبودن ،به دنبال بیاان احسااس باودن و
تمایزگرایی نه تضاد و تقابل گرایی با این جریان موافاق هساتند و بار ایان باورناد کاه
آزمایشهای خوبی در این سبكهای جدید انجام شده است و میتوان امید داشت کاه از
درون این جریان ،شكوفایی بهتر و کاملتری به وجود آید (دستغیب.)1380،
یكی از شاعران معاصر ،محمدعلی بهمنی در مقدمة کوتاهی که بار «مجموعاه آثاار
برگزیدة نخستین جشنوارة غازل پساتمادرن» نوشاته اسات ،ظرفیتهاای ایان شاعر را
تحسین ،و رهایی این جماعات را از کلیشاههاا تأییاد مایکناد (صاحرایی .)3 :1386 ،در
مصاحبههای مختلفی هم که دربارة غزل پستمدرن انجام دادهاست ،نوعی همراهی در

گروتسک در غزل پست مدرن

سبک گروتسک
گروتسك از  grotteایتالیایی به معنی «غار» گرفته شده اسات .در زباان فرانساوی واژة
 grotesqueنخستین بار حدود سال  1532به کار برده شد و در زبان انگلیسی نیز به کار
میرفت تا اینكه در حدود  1640واژة گروتسك به جای آن نشست .معنای دقیاق فنای
این واژه به کاربرد معمولی آن چندان ربطی ندارد .گروتسك به معنای ناوعی تازیین و
آرایش با نشان و نگین ،مجسمه ،شاخ و برگ ،تخته سنگ و ریگ است .از آنجا که اینها
در غار و سردابهها یافت شدند grotteschi ،نام گرفتناد .ایان اصاطالح بارای نامیادن
نقاشیهایی به کار گرفته شد که آمیزه ای از انسان ،حیوان و گیاه را تصویر میکارد(کاادن،
.)181 :1386
گسترش معنای این واژه و سرایت آن به زمینة ادبیات در قرن شاانزدهم در فرانساه
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رفتار و گفتارش میبینیم (ر.ک .موسوی.)6 :1386 ،
در باب تردیدها و تأییدها بر شعر پست مدرن چنین میگویند :مدرنیت شعر اماروز
فرایند نقد عوامل مدرنیته از سوی مدرنیسام اسات؛ بادین ترتیاب مدرنیسام و پسات
مدرنیسم ،داعیههای دوران مدرن و پیامدهای آن را بویژه در جوامع پیرامونی مورد نقاد
و ارزیابی قرار میدهند .بنابراین بخشی از متفاوتنویسیِ شعر امروز ،معطوف به نقاض
مسلمات دیكته شده از سمت شعر مدرن موجود است که همچنان تقابلی مینگرد .شعر
نو ،که بتدریج مدرن نامیده شد در واقع فرایند تأمال بار اشاكال و مؤلفاههاای زیباایی
شناختی هنری دورانی است که ابعاد علمی -صنعتی آن را عیناً و عمیقاً درک و درونای
نكرده بودیم .ظاهراً ما از راه رشد کنارگذر به شاعر مادرن دسات یافتاهایام (باباچااهی،
.)1382
همچنین بر خالف منتقدانی که عوامل شعر پست مدرن را قابل تعریف نمایدانناد،
جوان بخت اذعان دارد که در شعر پست مدرن ساختار منسجم و همگنی نیسات ،ولای
تعریفهای مشخصی از عوامل آن موجود هست؛ ساختارشكنی برامده از پساساختگرایی،
نگاه متفاوت ،چندصدایی ،بازی های زبانی و تصویر اسكیزوفرن .وی بار امكاناات زباان
فارسی در زمینة فعلسازی و واژهسازی تأکید میکند که ایان مساأله امكاان و ظرفیات
گسترش تجربههای پست مدرنیستی را افزایش میدهد (شفاعی.)1384 ،
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صورت گرفت؛ مثالً رابله آن را در موارد مقتضی به کار برده است اما به نظر نمیرسد
که تا قرن هجدهم یعنی در دورة عصر خرد و نوکالسیسیم بهطور مرتب در موارد ادبی
استفاده شده باشد .در این زمان بهطور کلّی معنای مضحك ،غریب ،گازاف ،هولنااک و
غیرطبیعی و به طورخالصه انحراف از معیارهای متعارف هماهنگی ،تعادل و تناساب از
آن برمیآید (همان).
داریوش آشوری در فرهنگ علوم انسانی برای واژة گروتسك معادلهاای مضاحك،
مسخره ،خندهدار ،شگفتآور ،ناهنجار ،ناجور ،عجیب و غریب ،باورنكردنی ،ناامعقول،
خیالی ،ناآشنا ،ناساز ،ناموزون را آورده است.
تردیدی نیست که گروتسك معنای ثابتی ندارد اما مفااهیمی در طاول زماان در آن
تكرار شده است کاه مایتاوان چناین برشامرد :ناهمااهنگی ،وحشاتزایای ،اغاراق و
زیادهروی ،نابهنجاری ،هجو و تفنن (تامسن.)34 :1390 ،
در ادبیات مدرن ،این اصطالح ،تقریباً جای اصطالح قدیمیتر کمدی را گرفته است.
شاید علت این باشد که واژة کمدی ،بار معناییِ سادهتر و کوچكتر و روشنتری دارد تاا
واژة گروتسك .کمدی عموماً فقط معنای خندهدار را به ذهن شنونده تداعی میکند؛ باه
او حكم میکند که بخندد و از موضوع نوشته لذت ببرد ،اما واژة گروتسك او را تشویق
میکند تا عمیقتر بیندیشد؛ موضوع را گسترش دهد؛ جنبههای مختلف اجتماعی و احیاناً
فلسفی قضایا را هم بررسی کند .گروتسك ،خندهدار باودن را کناار وحشاتناک باودن،
مسخرگی را کنار ترسناک بودن مینشاند و آن را در متن به شكل ادبی در هم میآمیازد
و به خواننده نشان میدهد (ثابتقدم.)202/3 :1383،
17

ویكتور هوگو در «مقدمة کرامول» در سال  ،1827گروتسك را به عنوان شیوة بیان
اختیاری و مردمی توصیف کرد که هرگز تابع قوانین و رموز اجتماعی و ادبای نیسات.
هوگو عقیده داشت از زمانی که وحدت تراژیك و حماسی انسان و سرنوشتش شاروع
به از بین رفتن و آسیب دیدن کرد ،گروتسك نیز در جشنهای کارناوالی کهان و قارون
18

19

20

وسطایی ،همچنین در ادبیات کهن و قدیمی (پتارون  ،ژووناال و آپولاه  )...پدیادار
شد.
البته بویژه در دورة رنسانس باود کاه گروتساك باهطاور ناگهاانی ظااهر شاد .در
گر وتسكی که سهم اعظم آن به کمدی مضحك ،هزلآمیز و مساائل عجیاب اختصااص

گروتسک در غزل پست مدرن

داده شده باشد ،خنده در تمامی شكل هایش از خندة ناهنجار و خشن تا طنزهاای بسایار
لطیف و ظریف ،ظاهر میشود .گروتسك قرون وسطایی خندهای سالم و سازگار ایجاد
میکرد و جسم را از تمامی موانعی رها ساخت که بر آن سانگینی مایکارد .در مقابال،
گروتسك دورة رمانتیك که شبیه به تراژدی کمدی بود ،موجب خندة تلاخ مایشاد و
صحنههای خندهدار جلف و سبك را رد میکرد (کهنموییپور.)362/3 :1381 ،
توجه به امر گروتسك را در ادبیاات معماو ًال معلاول توجاه باه امار غیرعقالنای و
بیاعتقادی به و جود نظمی کیهانی و نارضایتی از سرنوشت بشر میدانناد؛ بادین معناا،
گروتسك را آمیزش کمدی و تراژدی می شمارند؛ زیرا بشر نه به وجود جهانی مبتنی بر
امور اخالقی که اساس تراژدی است اعتقاد دارد و نه به نظام اجتماعی معقولی که مبنای
کمدی است (ولك.)508/2 :1373 ،

)8

بعضی از فضاهای گروتسكی ،واکنش به بیرحمی جسمانی ،ناهنجاری یاا شاناعت
است و گروتسك خویشاوندیِ بسیار نزدیكی با «نابهنجاری جسمانی» دارد (هماان.)12 :
این ناهنجاریه ای جسمانی که در بسیاری از موارد حكایتگر ناهنجاریهاای روحای و در
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تخطي از طبيعت و نمايش بحران آن
ما در مواجه با گروتسك قضاوتی را تجربه میکنیم که دنیای متعارفماان را زیار ساؤال
میبرد و با نمادی اهریمنی روبهرو میشویم که همواره تالش میکنیم از آن دوری کنیم
در حالی که می دانیم برای رستگاری خویش ،باید با نیروی آن در گیر شاویم  ...تارس
بر سراسر قلمرو باور نكردنی گروتسك ساایه افكناده و ایان بخاش جاداییناپاذیر از
جستجوی پایان ناپذیر انسان برای دست یافتن به شور و هیجان اسات .صارف نظار از
نیت اولیة ترساندن در گروتسك ،اغلب تأثیر متمدنانة دیگری هم به چشام مایخاورد:
خندة تهی از شوق که در واقع وسیلهای است برای بیان ضعفها ،کمبودها ،ناهماهنگیهاا
وآگاه کردن خواننده به پستیها ،شرارت و تبهكاریها (آدامز و یتس.)17 :1389 ،
در واقع گروتسك زمانی در متنی پدید میآید که احساس انزجاار نتواناد احسااس
لذّت را بكلی از صحنه بیرون کند یا بالعكس و همواره این دو احساس در کشوواکش
باقی خواهد ماند .همچنین میتوان در پی این بود که آیا خود این عنصر کمیاك سابب
نمیشود که کلّ قضیه حتی تكاندهندهتر و هضمش حتی دشوارتر شود؟ (تامسان:1390 ،

مرحلهای باالتر نابسامانی های اجتماعی است در غزلهای پست مدرن مورد تحلیلای ایان
پژوهش نمونه های فراوانی دارد که در جای خود به آن خواهیم پرداخات (ر.ک .عاصای،
43 :1387؛ میزبان 76 ،9 :1389 ،؛ حسینی مقدم.)69 :1389 ،
21
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در سال  1957با انتشار کتاب ولفگانگ کایزر  ،منتقد فقید آلمانی ،به نام «گروتساك
در هنر و ادبیات» گروتسك موضوع تحلیال زیبااییشاناختی و ارزیاابی انتقاادی قارار
گرفت .در دوره های گذشته آن را صرفاً اصل ناهماهنگیِ افسارگریخته میدانستند یا در
زمرة انواع خامتر کمیك قرارش می دادند ،اما حال ایان گارایش پیادا شاده اسات کاه
گروتسك را اساساً دوسوگرا ،تالقی شدید ضدین و به همین دلیل ،دست کم در برخی
از گونه های آن ،بیان درخورِ پیچیدگی هستی تلقی کنناد .تصاادفی نیسات کاه شایوة
گروتسك در هنر و ادبیات معموالً در جوامع و دورههایی شایوة غالاب مایشاود کاه
ویژگی اصلی آنها نزاع و کشمكش ،تغییر یا سردرگمی بنیادی است (تامسن.)14 :1390 ،
در گروتسك برخالف دورة کالسیسیم ،اصل محاکات یا بازنماییِ واقعگرایانة جهان
مألوف به عمد نادیده گرفته ،و از قوانین طبیعت و تناسب تخطی شده است (همان .)16 :
در شعر زیر از محمدحسن داودیان این اصل و تخطی از طبیعت و نماایش بحاران آن،
که هدف اصلی گروتسك است بخوبی نمایانده شده اسات ضامن اینكاه ایان شاعر از
ناهنجاریهای ساختاری شعر پست مدرن به دلیل همین هدف در امان مانده است:
می توان مرور کرد تیشه و درخت را

عشق و بیت و اشك و آه سالهای سخت را

پابرهنه دم زدم روی ماساههاای داغ

در شاااافق نیااااافتم ردّ پااااای بخاااات را

 ...در تموج جنون میتوان عبور کرد

موجهای وحشی و صاخرههاای ساخت را

آی نازنین بیاا پشات سار گذاشاتیم

جااوی آباای و جااوگی و سااایة درخاات را
(داودیان)134 :1387 ،

فانتزي ،كمدي يا تراژدي و هولناک
کایزر و دیگران بحق اعتراض کردهاند که گروتسك لودگی مبالغهآمیز یا فانتزی مضحك
نیست؛ چون به نظر آنها در این تلقی نمونههای متعددی از حضور همزمانِ امر مضحك
با امر هولناک ،مشمئزکنندةا وحشتآور مغفول مانده است (تامسن.)17 :1390 ،
22

راسكین در فصل «رنسانس گروتسك» در کتاب سنگهای ونیز ( ،)1851گروتسك

گروتسک در غزل پست مدرن

چنگالهای خاونی تاو روی میاز نیسات

دیگاار عزیااز ،میااز باارایم عزیااز نیساات

چیز کمی نیسات کاه از مان گرفتاهاناد

چنگال یك نیاز درشت است ،ریز نیست

 ...در جستجوی هیچ به چنگال میرسیم

یعنی درون دست تو هم هیچ چیز نیست
(حسینی مقدم)33 :1389 ،

ویژگیهای کاریكاتوری و نابهنجاریهای معناایی در بازیهاای کالمای میاان چنگاال،
دست و چنگال به عنوان مكمل قاشق و میز و میز غذا آن را به شیوة گروتسك نزدیاك
میکند؛ چنانكه تامسون میگویاد« :اغاراق در کاریكااتور هنجااری دارد -هنجااری در
نابهنجاری .وقتی کاریكاتور پا از این هنجار فراتر بگذارد ،دیگر فقط بامزه نیست ،بلكاه
مایة اشمئزاز یا ترس هم میشود؛ زیرا به قلمرو هیوالیی نزدیك میشود» (تامسن:1390 ،
.)47
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واال یا راستین را از گروتسك فرومایه یا دروغین جدا میکند و اولی را حاصل شناخت
سرشت تراژیك و ناقص انسان میبیند و دومی را حاصل سبكساری عامداناه .هرچناد
ی تحلیل راساكین را نپساندیم ،کاار او باه دلیال تأکیادش بار عنصار
شاید لحن اخالق ِ
بازیگوشی یا شنگولی در گروتسك شایان توجه است .نزد او ،بخشی از هنر گروتساك
در مجموع محصول رانة بسیار قویِ بازیگوشی و ابداع و دستكاری «تجربه کردن» است
(همان19 :و.)18
در جستار راسكین به دو نكتة جالب دیگر هم میتوان اشاره کرد .او بر تلفیاق امار
مسخره با وحشتناک در گروتسك پای میفشارد؛ عنصر دوم را هام ناشای از احسااس
هراس یا خشم یا بهت فرد از رویارویی با وضعیت انسان میداند (همان.)19 :
همه جانبهترین تالش برای تعریف سرشت گروتسك ،کتاب ولفگانگ کایزر اسات
که به این نتایج می رسد :گروتسك بیان جهان بیگانه یا غریبهشاده اسات؛ یعنای جهاان
آشنا از منظری دیده میشود که سبب میشود ناگهان غریبه شاود (و ایان غریباهشادن
ممكن است کمیك باشد یا وحشتزا یا هر دو) .گروتسك بازیای است باا ابزوردیتاه
به این مفهوم که هنرمندِ گروتسكپرداز نیمخندان و نیموحشتزده با ابزوردیتههای عمیقِ
هستی بازی می کند .گروتسك تالشی است برای مهاار و تساخیر عناصار اهریمنای در
جهان .در شعر حسینی مقدم ،برخی از عناصر یاد شاده در مفااهیم گروتساكی هام در
ساختار شعر و هم در معناهای پنهان در آن دیده میشود:

تضاد ادراكي در رويارويي با مفاهيم متعالي عرفي
تمایل به ابداع و تجربه به دلیل ابداع و تجربه ،عاملی است کاه در تماامی آفرینشاهای
هنری دخالت دارد اما میتوان انتظار داشت که این عامل در گروتسك ،که در آن خُارد
کردن و دوباره سوار کردن واقعیتِ آشنا ساهمی چناین بازرگ دارد ،قاویتر از معماول
باشد(همان.)78 :
در شعری از حكمت شعار ،مفاهیمی که واال و محترم است ،چنان ظهور مییابد که
خواننده دچار تضاد ادراکی میشود و ناهماهنگی ای که در مفهاوم و تلقای و ارائاة آن
وجود دارد ،برایش عجیب و غریب میآید .خانواده و رابطة پدر و مادر در زمان جناگ
در خانهای دلهرهآور تصویر میشود:
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نفسااش واهمااه در دخمااة جاان ماایانااداخت

خباار ماارگش ،اسااتامینوفن ماایانااداخت

دلش از حلق به پسلرزهای از خون میریخات

و صدایش بمی از زلزله بیرون میریخت:

 -زن از اون زهار گیاااهی تُااف تلخاای مونااده

ته اون فنجون ،فیالافكنای از جوشاونده

داس در خوشه کش مزرعه  ...فانتوم به زماین

سر صد مرد ویتنامی گوم گوم باه زماین

خورد و ناگاه زمین چادر سارخی شاد ،بماب

و پدر ترکش زد :های زن لكاتاه بجناب
(حكمتشعار)9-11 :1384 ،

راوی در توصیف دارو خوردن پدر از اصطالح دشنامآمیاز «خبار مارگش» اساتفاده
میکند که نشان از بیعالقگی به بودن شخص در زندگیش دارد .مرد کاه اعتیااد دارد و
دچار بیماری تنفسی است ،خطابهای زشت و بی ادباناه باه زن دارد .ماا در ایان غازل
بشدّت با تالقی ضدین مواجهیم؛ شعر فضاایی را ترسایم مایکناد کاه سرشاار از فقار
اقتصادی و فرهنگی است در حالی که در شعرهایی از این دست ،معموالً بر معصومیت
خانواده و تقدس جنگ تأکید می شود و نابودگری جنگ که آتش بار آراماش خاناههاا
انداخته و این همان چیزی است که چسترتن بدان اشاره دارد .وی مدعی است کاه باه
کمك گروتسك میتوان جهان را بیهیچ دخل و تصرفی در پرتوی جدید عرضه داشت
و با گروتسك از جمله می شود کاری کرد که جهان واقعی را از نو ببینیم از دیدی تازه،
هرچند منظری عجیب و آزارنده در هر حال معتبر و واقعبینانه (تامسن.)21 :1390 ،
پرتوهایی که تا به حال بر نمایش دادن بمبااران و جناگ افكناده شاده باود ،خاواه
ناخواه میخواست مظلومیت ملت و بی گناهی و پاکی و نابود شدن انسانهایی ارزشمند
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را به تصویر بكشد ،اما در این غزل جهان آن خانواده «بیهیچ دخل و تصرفی در پرتوی
جدید عرضه شده است» و این به ما این اجازه را میدهد که دوربین دیگری در دسات
بگیریم و زاویه دید تازهای را تجربه کنیم و ما به قول تامسن از خود میپرسیم که چارا
چنین مسائلی با این لحن شوخطبعانه ارائاه شادهاسات و آن را اهاانتی باه حساسایت
اخالقی خود تلقی میکنیم.
بیشترین فضای غزلهای منصوره حكمت شعار گروتسكی است؛ در سراسر دفتر دوم
شعری او به نام «باروت حرفهای پس از برف» واژههای پربسامد این اثر طیفی از رناگ
سیاه را نقاشی می کند؛ مارده ،قبرساتان ،سارطان ،آمباوالنس ،الشاخور ،بهشات زهارا،
شاكنجه ،فاجعااه و  . ...در اولااین غازل وی ،مااردهای کااه خیلای ماارده اساات! از قباار
برمیخیزد:
چوی برخاستن ماردهای از دنادان درد

مازوخیستی-شبی از تیرهی قبرساتانگارد

مردهای مردهتر از مرده ،درک بر دوشی

خفه از خواب پس از خلسة دوشادوشای

و ندا درمیدهد:
-آی برگردین  ...گور به گوریا پامو بدین

 نیگاهای هرزه برگردین چشمامو بادین(همان)
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تشااخص دسااتور زبااانی مااردهتاار از ماارده ،تصااویر شاابی مازوخیسااتی از جاانس
قبرستانگرد ،دَرَک ،خفه ،گوربهگوری ها ،پا و چشام مارده را برگردانادن بارای مخاطاب
فضایی وهمآلود و وحشتافزا ،عجیب و ناآشانا باه وجاود مایآورد کاه باا فضااهای
گروتسكی کامالً همخوان است .یكی از شرایط ایجاد گروتسك ،دوساوگرایی و تلفیاق
ناهماهنگیها و تضاد است ،در این شعر ،همان طور که گفته شاد ،فضاای وحشات باه
23
وجود می آید ،اما این وحشتی صرف نیست که اگر چنین بود ژانر آن به ژانر وحشات
مربوط میشد نه گروتسك؛ لیكن شاعر با شكستن زبان و تغییر لحن و حالت تخاطاب
در آخرین بیت مثال ،جنبة طنز و خندهآوری را هم به شعر کشانده است و همین امر آن
ترس و وهم ابتدایی را کمی فرومینشاند.
آوردن دشنامهای صریح و صریحاً بیتوجهی کردن به تجویز پزشك بر اثر فرو رفتن
در اعتیاد ،و برعكس کردن نقش بیمار و پزشك و نسخهپیچیدن بیماری از ایان دسات
برای پزشك با معیارهای خاص خودش (واحد قرص را حب میداند) ،خندهای از این
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پارادوکسِ کمیك-تراژدیك صورت گرفته بر چهرة خواننده نقش میبندد ،اما از آن سو
در نظر آوردن فقر فرهنگی و نوع برخورد با کسی که دلسوز اوست ،بار طنز شعر را کم
کرده ،خنده را کمرنگ میکند و آهی به جای آن از نهاد برمیکشد.
در غزلی با عنوان «دیر آمدی» در مطلع و مقطع آن ،شاعر میسراید:
دیاار آمدی همین دو سه ساعت پیش ،بر من نهاادهاند لحاادها را
گل ریختند و یكسره پوشاندناد ،هی تناد تناد رد لگاادها را
من مردهام و گریه ندارد که این هم سفید تازه عروسان است
مشااكی به پوساات تو نمیآیاد ،بگااذار عادت بد بادها را
( حكمت شعار) 34 : 1389 ،
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راوی شعر مرده است و تازه در قبر گذاشته شده که مخاطب یا معشوقش میرساد.
راویِ مرده خود معشوق را دلداری میدهد که کفانش هماان لبااس ساپید نوعروساان
است! تا اینجا ب ا فضایی غمگین و غریب مواجهیم؛ نوعی رئالیسم جادویی که گویی ماا
نیز در جایگاه خواننده پذیرفتهایم که راوی می تواند بمیرد و دو سه ساعت بعد از درون
قبرش گزارشی را به مخاطبش بدهد .این غمآلودگی و وحشات ناشای از تصاوّر درون
گور بودن با بیت آخر قدری تعدیل میشود؛ زمانی که میخوانیم دغدغة راوی نیامادن
لباس سیاه سوگواری به رنگ پوست معشوق است .تضادی که در این شعر نهفته است
با ناهماهنگی و عجایبنگاری گروتسكی سازگاری دارد.
عصيان و سركشي در مقابل واقعيتهاي هستي و اجتماعي
غزل پست مدرن نام شعر انسانی است که در قالبی سنتی و قطعی باا زباانی عقالنای و
مدرن سرگرم تردید در منطق و دستگاه فكری دودویی ارسطویی است و میخواهد باه
تحلیل ناکارامدی این نظام فكری بپردازد (یوباال .)50 :1386 ،از این رو علیاه بسایاری از
مظاهر هستی عصیان میکند.
این شعر محسن عاصی ،عصیانی است بر هستی انسان:
ماارگ ماان در حصااار قبااری کااه

خااایس از اضاااطراب ادرارسااات

مثاال افكااار پااوپ ژان پاال سااارتر

تااوی مااتن کثیااف دیااوار اساات...

در فاااارار از گاااازارهای عقلاااای

امتنااااااع از فشاااااار سااااایفونی

کااااه تمااااامی بااااودنم را باااارد

در خاام و پاایچ لولااههااایی تنااگ

گروتسک در غزل پست مدرن

بیست و یك ساال زنادگی را کارد

لكااهای باار ساافیدی یااك ساانگ
(عاصی)43 :1387 ،

به نظر میرسد غزل نمونة کاملی از زشتانگاری و ادبیات تهوع باشد .زندگیای که
به اندازة مرگش پوپ و بیمعنی است به تفكرات نهیلیستی تبدیل میشاود؛ باه قضاای
حاجتی که در فاضالب فرو می رود! نهایت اشمئزاز و بیزاری را در ایان ساروده حاس
میکنیم؛ شاعر با آوردن واژه هایی مانندِ پوپ ،سارتر ،تهوع ،عقل ،بودن ،فلسفه ،انتحاار،
رامون گری (شخصیت رمان دیوار سارتر) و در آخر که راوی-شااعر کشاته مایشاود،
یكی دیگر از وجوه مشترک پست مدرنیسم و گروتسك را کاه جادی نگارفتن مفهاوم
زندگی و برخوردی مسخره و مضحك و در عین حال چندشآور است ،رقم مایزناد.
عاصی گرچه در شعرهای اخیرش همان تفكرات را بازگو میکند ،گویی زباانش کمای
ولنگاری گروتسكیاش را کنار گذاشته است:
دوباااره گریااه و سااردرد بعااد بیااداری

دوباره زندگی و زنادگی تكاراری...

و میخزی تو در این حس خواب بیعاری

دوباره له شدنت ،توی زیرسایگاری
(عاصی)1391 ،

(قریشی ،زندهدل)5 :1384 ،

از پنجره سقوط کسی دیده میشود

مغزم به خاطرات تو پاشیده میشود
(قریشی ،زندهدل)17 :1384 ،

دوسويههاي تراژيک گروتسک ،تضادها و تلفيقهاي ناهمگون
در گروتسك تشدید تضاد میان واکنشهای ناسازگار اتفاق میافتاد :یك طارف خناده و
یك طرف وحشت یا اشمئزاز .در یك متن گروتسكی ما غالباً به خشم میآییم که چارا
چنین مسائلی با این لحن شوخطبعانه ارائاه شادهاسات و آن را اهاانتی باه حساسایت
اخالقی خود تلقی میکنیم .در عین حال در هر دوی اینها دلیالتراشای و سااختارهای
دفاعی دخالت دارد که خود گواهی است بر اینكاه تحمال گروتساك دشاوار اسات و
معموالً تالش میکنیم از احساس ناخوشایندی فرار کنیم که در ما بیدار میکناد(تامسان،
6 :1390و.)5
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مونا زنده دل در دفتر شعر «صدای موجی زن» مینویسد:
دستی بریده عقربه را میبرد جلاو
دارم به نفع مرگ عقب مایکشام
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در شعر بدیعِ علیرضا بدیع درونمایههای تراژیك و دوسویة گروتسك دیده میشود:
 ....و من به هیأت پیراهنای بارای زنام

و سالهاست که در حال پیرتار شادنم

تمااام البسااة پشاات شیشااه معتقدنااد

که بس بای ساروپایم ،شابیه پیارهنم

مرا – تورا به خدا – یك نفر پسند کند

مرا که هدیاة ناقاابلی باه یاك بادنم

شبی تو میرسی از پشت پنجشنبة بعاد

نگاه میکنی از پشت ویترین باه تانم

سالم ،قیمت آن چارخانهها چند است؟

سالم ،چارة آن چاربوسه از دهانم !!!!

قبااول ماایکناای و ماایروی اتاااق پاارو

و توی آیینه تنها :تو من تو من تو منم

میان پیكر ما هفت دگمه فاصاله اسات

و هفاات ثانیااة بعااد بااا تااو ماایباادنم

شبانه میروی از ذهن جمعهها ،آن گااه

چگونه خانم شلوار از تاو دل بكانم؟

تو رفت! نوبت این جالباسی پیر اسات

چقدر بی سر و پایم! چقدر مثل مانم!
(بدیع)96 :1387 ،
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شعر علیرضا بدیع یك شعر روایی است ،با اینكه درونمایة اصلی آن تراژیك اسات
به دلیل ویژگیهای فانتزی و انساننمایی آن دارای .یژگیهای آثار گروتسكی است ضامن
اینكه دریافت عشق عمیق پیراهن به شلوار از سوی مخاطب مایتواناد طنزآلاود تلقای
شود .از سوی دیگر ،کارکردهای اجتماعی متن ،که در پس واژگان و فضاای فراواقعای
متن پنهان شده است ،آن را بیشاتر باه اهاداف گروتساك نزدیاك مایکناد؛ آنجاا کاه
گروتسك میتواند به عنوان منتقدی اجتماعی وارد فضای آثار هنری شود و پیامهای این
فضاها را از طریق طنز و مطایبه و گاه ناهمگونیها و جوّهاای هاول و هاراس خاویش
بنمایاند .در این شعر ،راوی که یك پیراهن زنانه است از روزمرگیها شكایت میکناد و
تكرار سالهایی که او را به سوی پیر شدن پیش میبرد .دریافت این فضا باا آوردن ساه
نقطه و واو در آغاز بیت بخوبی نشان داده شده و مصراع «سالهاست که در حال پیرتار
شدنم» و طرح چارخانه که نقش اصلی پیاراهن را در ابیاات دیگار توصایف مایکناد،
حكایتگر این امر است .حضور ویترین به عنوان عنصری همیشگی بارای نماایش دادن
نمادی است بر حضور نمایشه ا و نقشهای صوری و ساختگی که انساانها بایاد در ایان
دنیا بازی کنند و نقطة اوج آن پیشنهاد قبیح فروشنده باه مشاتری اسات ،وقتای قیمات
پیراهن را از او می پرسد و مشتری مای پاذیرد .روایات شاعر کاه تاا اینجاا در فضاایی
فراواقعی ،متعادل و یكنواخت با همان جوّ روزمرگای و تكارار موتیفهاای آشانا پایش

گروتسک در غزل پست مدرن
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می رفت با واقعیتی هولناک در بستر اجتماع ،گاه پیدا و گااه پنهاان ،روباهرو مایشاود؛
واقعیتی که با توجه به دین و فرهنگ و عارف و سانت اجتمااعی غریاب و خوفنااک
می نماید و فضای ترسناک همراه با پوزخندی تلخ را بر لب مینشاند و کامالً مایتاوان
آن را از مقولههای هستیشناسی هول و هراس گروتسكی دانست.
اتاق پرو ،نمادی از تكثر آیینههاست؛ آیینههایی که وظیفهشان نشان دادن انتخاب در
لحظهها و دقایق کوتاه اسات ناه انتخاابی عمیاق کاه شاامل شاناختی ژرف و معرفای
اندیشمندانه باشد .بدیع براحتی این انتخاب لحظهای را در مصراع «و هفت ثانیة بعد ،با
تو میبدنم» نشان میدهد.
دو بیت پایانی شعر ،دقیقاً نمایانگر این نوع انتخاب است و مخاطب متوجه میشود
که معشوق پیراهن زنانه که خود مرد اسات ،خاانم شالوار اسات ناه خاود زن کاه در
لحظهای پیراهن را انتخاب میکند و بعد براحتی فراموشش میکند .میتاوان حادس زد
که دلیل عشق پیراهن به شلوار باه دلیال ایجااد فضاای تشاخیص و دیگار ویژگیهاای
شاعرانگی و سورئال متن وارد کمی مطایبه و طنز شاده اسات ،اشاتراک در سرنوشاتی
یكسان و به فراموشی سپرده شدن هر دو تای آنهاست .اکنون که پیراهن از ویترین ،کاه
محل به نمایش گذ اشته شدن اجناس نو و لوکس است به جالباسی پیاری منتقال شاده
است که مكان قرار گرفتن لباسهای کهنه و فرسوده است.
در واقع بدیع با بیانی کامالً گروتسكی توانسته است فضاهای تصنعی و کلیشاهای و
عاری از معارف هستی شناسی در بستر پنهان اجتماعی را توصیف کند؛ همچنین نشستن
پیراهن به جای راوی انسان و صفت بی سروپا باودن و چارخاانگی آن و هفات دگماة
فاصله و ذهن جمعه ها و پیری جالباسی ضمن تقویت شاعرانگی متن با انساانانگااری،
آن را به ویژگیهای آثار گروتسكی نزدیك کرده است و به نظر میرسد در این اثر ،بیشتر
القای همان ترس اجتماعی از شكستن مرزهای اخالقی است که در آثار گروتسكی گاه
توسط دیوانگان ،دلقكها ،کودکان و  ...بیان میشود؛ ضمن اینكه شكستن برخی قالبها و
هنجارهای زبانی و شعری و  ...باا شكساتن نُرمهاا در صاورت و معناهاای گروتساك
مطابقت کلی دارد و این برخاسته از تقلید صرف نیسات و در بسایاری از آثاار پسات
مدرن که نویسندگان معروف جهان نوشتهاند ،کامالً درونی شده است ضامن اینكاه در
ظاهر مانند آثار گروتسكی میتواند رویهای از طنز و شوخی و خنده و گاه تناقض را داشته

باشد .شالبافان در این باب میآورد:
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اصوالً در موقعیت پسامدرن نامگذاریها فقط شوخی تلقی مایشاود .ایان مساأله کاه
بعضی عنوان می کنند شعری به نام پست مدرن نیست از جهتی درست است ولی اگر
همین شوخی را دنبال کنیم ،میبینیم همة نامها دچار تناقض است .پاس بهتار اسات
خیلی با این شوخی سر خود را گرم نكنیم و به اصل قضیه بپردازیم.
بحثهای کالمی و فلسفی در موقعیت پست مدرن ،تنها نمود کوچكی از این موقعیات
سنگین است.موقعیت پست مدرن خیلی جذاب و البته برای کسی که در دلش نباشد
خیلی ترسناک است .اگر ما به این نتیجه برسیم که نوری وجود دارد ،خنده دار است
که از تاریكی بترسیم .این موقعیت چیز جدیدی نیست هر جا که ناآرامی یا تشكیكی
در طول تاریخ رخ میداده تا اندازهای به مسأله نزدیك میشده است.
موقعیت پست مدرن تقریباً موقعیتی انتزاعی است و نمیتوان اوالً نتایج اتفاق افتاادن
آن را کامالً و جزئاً در ذهن متصور شد و ثانیاً ذاتاً به دلیل عادم وقاوع قطعای خاود
قابل تضاد است؛ اصالً هیچ ابایی از پارادو کس ندارد .یكی از اتفاقاات اتفاقااً خیلای
سطحی این قضیه ،که در ماتن موقعیات ،کاامالً رو اتفااق مایافتاد ،شكساته شادن
قالبهاست؛ یعنی یك گزاره یا به طوری گستردهتر ،متن میتواند هم فلسفه باشد هام
ادبیات و هم همة آن قالبهایی که نام بردم.
شكسته شدن این قالبها بدون اینكه م ا تالش کنیم که آنها را نشكنیم باا ایان ذهنیات
اتفاق می افتد؛ یعنی تالش برای شكستن این قالبها کار عبثی نشان داده میشود؛ پاس
نتیجه میگیریم شعری که خود شعر پست مدرن مینامد ذاتاً گزارهای پارادوکسایكال
را مبنای خود قرار میدهد (شالبافان.)83 :1387 ،

خوراک انگاري ،رويكردي گروتسكي در نقد اجتماعي
حیوان انگاری و گیاه پنداری که در ادبیات و هنر بویژه فن گروتسك برای القای مفاهیم
مورد نظر نویسندگان و شاعران آن ،کاربرد فراوانی دارد در غزل پست مدرن باا بساامد
قابل توجهی جریان دارد .در نمونههایی از اشعار ذیل به ترفندی جدید برمایخاوریم و
آن خوراک انگاری است که برای رساندن اهداف و معانی گروتسكی با آن شایوة غیار
معمولش در غزل پست مدرن خوب جای گرفته است؛ به عنوان نمونه خوراک انگاری
گروتسكی در شعر علیرضا عاشوری به دلیل ایجاد فضای طنزآمیز و نقد اجتماعی قابال
تأمل است:

گروتسک در غزل پست مدرن

همچون همیشه عاشق این شعر من کیام؟ /که الباه الی چهارة تاو آشایانهاش /مان
منتظر[ ،صدای تو]"- /خانم بگو که نیست /رفته بهار را برساند به خانه اش" /من ته
گرفته ام ته یك سوپ الک پشت /در دیسی از پلو سر این الک خام شادم /چنگاال
رفته توی تنم من چه کردهام /اینگونه این منم؟ ...بله این گونه هم شدم /این جهاان
متورم درون سر /هی فكر میکنم چه کنم ،گیر کردهام /پشت همین خطوط ،زمان بند
آمده /ساعت سه و حضور تو که زیر آفتاب /داری چه لیز میخوری این دست آخار
است /اخبار خود را درون این همه خط پیر کردهام /دیسی پر از گلوله به جای بارنج
با  /...باروت یك خورشت فسنجان دیگر است /آبی که کار ...عارق شاده بار روی
زمین شهر /سگهای مست در تن شهری که بی سر است (عاشوری.)57 :1387 ،

کیمیا تاجنیا نیز در شعری با همین عناصر و از همین دید به دنباال رهاایی و آزادی
میگردد:

)58

در شعرهای تاجنیا و عاشوری مایه های این طنز و البته بیشتر معناهای پنهان در متن
اثر دیده میشود .در ضمن وجود حیواناتی چون الکپشت و سگ و زنبور و غاذاهایی
چون سوپ و پلو و خورشت فسنجان و گیاهانی چون گندم و انار ،فضای اثر را ،البتاه
با توجه به کاربرد آنها در متن ،وارد ویژگیهاای متاون گروتساكی باا آن عملكردهاای
خاص این فن میکند .وقتی عاشوری از ته گارفتن خاورش در تاه ساوپ الکپشات
می گوید و همزمان با آن در دیسی از پلو بار سار الکاش خام مایشاود و از چنگاالی
می گوید که باید از پس این نقشمایهها بر تن خویش تحمل کند و ساؤالی کاه از خاود
می پرسد ،پاسخ مقدری است بر پیامی که در شعر حضور دارد« :این گونه نه این مانم؟
 ...بله این گونه هم شدم».
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خندههای تو منتشر شده باز /در لعاب غلیظ آینه /باز بشقاب دستهایت را /چیده ای
روی میز آیینه /سوپ جو گندمی موهاایم /در عارقریاز میكروویاو جهاان /انتشاار
جزیرهای آزاد /انفجار انار در آبان /خنده زنبوری عسلناکت /روی اضاالع مان دراز
شده /هر کجای شباهت خانه /خندههای تو طاق باز شده /از خطاوط برهناه آزادی/
هر چه را خواستی به باد بده /سادگیهای ذهن و ذائقه را /به قضایای کهناه یااد باده/
یك نشانه  ...فقط کمی کلمه /ی ك سر خط خطی  ...جهان تمیز /و نقااطی کباود ...
آدمها /شوک ماهیچه  ...در دو ابرو لیز /دامنت در کشالههای سبك /اتفااقی عجیاب
خواهد شد /توی خیاط خانههای جهان /دکمههای تو سایب خواهاد شاد:1387( ...

نمونههايي از بنمايههاي تناقض گروتسكي
ی كی از صفات مشخص هنر گروتسك ،چه در حوزة نقاشی و معماری و چه در حوزة
ادبیات ،ناهم گونی و ناسازگاری و بیان ناامعهودات ذهنای و عرفای اسات کاه مسالماً
اهدافی را در ساحت معنا دنبال می کند .این ویژگیها ،امروز در هنر پست مدرن و شاعر
پست مدرن به گونه ای دیگر جریان دارد و این صفات را از ویژگیهای هنر پست مدرن
نیز برشمردهاند .به دالیل این تناقضها و ناهمگونیهای ساختاری و معنایی و نیاز وجاود
نامعهودات و خالف هنجارهای آثار پست مادرنی ،کماابیش در ایان گوناه آثاار دیاده
میشود؛ طنزهایی که ضمن نشاندن خناده بار لاب ،حقاایقی جادی و گااه تلاخ را باا
آشكاری واقعیتهای اجتماعی به ذهن مخاطب منتقل میکند.
نسیمی در شعری مبهم با فلسفه ای از کارکردهایی از سبك گروتسك ،برخی از این
فضاها را به تصویر کشیده است:
قیآبه در دهان تُمرگیدن ،آغاز باز مفت دویدنها
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حاالی روزهای مترسكسا ،امروز هم برو به درک تنها
از جنگ از مكاشفه از وحشت از پخش زنده زندة تكراری
حالت به هم که میخورد از این طور ،خاموشها به خاطر روشنها
 ...جان سنگ آفریدة بیبختی ،کف خواب اکس و اشك کشیدنها
 ...شوک! خلق متن از سر آزارش! یك کفتر سپید و پریدنها
 ...یك مشتزن و واژة چرانیدن ،این بار قافیه مثالً منها
 ...نزدیك تخت واژة بیماری خود را چهجای واژة دکتر زد
 ...یك ردّ صاف و بوق  ...پیامت را دیگر کسی نمیشنود بگذار
هی! من کالغ آخر قصهام ،خسته شدم از این نرسیدنها
یك عده حرف این همه بیراهی ،گاهی خدای گریه ولی تنها
بندی ضخیم ،تبصرهای معصوم ،قانون تیر جنگل آهنها
(نسیمی)29 :1387 ،

شعر با واژگان چندشآور در فضایی سرشار از یأس و ناامیدی آغاز میشود که کل
آن را در بر می گیرد .ساختار اثر آنجا که راوی به کفتری سپید و روزها به مترسك مانند
میشوند ،وارد ساختار و صورتی گروتسكی میگردد و در بح بنمایه نیز ،مشتمل بار
بسیاری از بنمایه های گروتسك است .وقتی که از مفت دویدنها و خاموشها باه خااطر

گروتسک در غزل پست مدرن

روشنها می گوید که بنمایة تناقض را در کارکرد اجتماعی بیان میکند ،ترکیبات نامأنوس
شعر در صورت و معنا ،خواننده را به فضاای یكای از داساتانهای گروتساكی سااموئل
بكت در رمان «وات» میکشاند.
مخاطب با یك بار خواندن شعر ،چیز زیادی در نمییابد و بعد از چنادبار خوانادن
تحت تأثیر تلقینهای راوی میتواند با او همساو و هام نظار شاود .کاارکرد دوگاناه و
دوسویة برخی عناصر متن ،جلوهای گروتسكی مییابد .وقتی به نظر میرسد ،منظاور از
صدای بوق دستگاه مانیتورینگ قلبی سی سی یو باشاد اماا بالفاصاله در ماییاباد کاه
صدای بوق تلفنی است که هرگز از آن طریق ،پیامی منعكس نخواهد شد.
همینطور حضور کالغ آخر قصه ،که اگرچاه در قصاههاای ایرانای هرگاز باه مقصاد
نمیرسد ،نرسیدن او معنایی است بر حضور همیشگی او؛ اما در متن از این نقش خاود
خسته ،و آخر شعر به جنگلی منتهی می شود که نه از درخت بلكه از تیرآهنهاا پوشایده
شده است.
این شعر رویكردی شناختی از گروتسك را بیشتر درنظر دارد ضامن اینكاه عوامال
ناهمگونی ،معماگونگی و پارادوکس را نیز در ساختار به همراه دارد.
علی بهمنی در باب شعر میآورد:

«چگونه زرافه را درون یخچال بگذاریم» ،عنوان مجموعه شعرهای پسات مادرن از
محمد حسینی مقدم است که از دیدگاههای گوناگون قابل نقد و تحلیل اسات و ماا در
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بی پرسپكتیوی تصاویر برخاسته از ذهن سیال ،نگریستن به شعر را با چشمی مشجر
میطلبد .نگاهی سردرگم و یأسی فلسفی سراسر اثر را فراگرفته است؛ ساردرگمی و
بالتكلیفی در گسترة زیست و دست و پا زدن با زندگی ،دلتنگی از زنادگی ماشاینی
(قیآبه در دهان تمرگیدن ،آغاز باز مفت دویدنها ،حاال روزهای مترسكسا ،امروز هم
برو به درک ) و جنگ ناگریز که در آن هر فرصتی برای به دست آمادن ،فرصاتهای
دیگر را از بین خواهد برد ... .به روزهای پرفالکت مینگری و قلبت مایایساتد؛ باه
تماشای هر آنچه بیبختی است .خیال به تو شكی وارد میکند تا باا تكیاه بار بایاد
گریزگاهی باشد تا شرایط را بر خود قابل تحمل کنای؛ بایاد باشای و نباشای؛ بایاد
بپذیری و نپذیری؛ باید بروی و نروی؛ این سو و آن سویت یكی باشد و نباشاد و از
هر سو آغاز باشی و از هر سو پایان (بهمنی.)37 :1387 ،
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این مقال در پی آن نیستیم که ویژگیهای زیباشناسی یا حتی ساختاری و  ...را بیان کنیم؛
فقط به برخی ویژگیهای این اشعار از دیدگاه سبك گروتسك اشاره میشود:
شعر «اسب سیاه اهلی» با تصاویر مشمئزکنندة گروتسكی« :در زیر سم او /مخلاوطی از
کثافت مرغان /آب دهان مرد کشاورز» و گاه بی ادبانه و تحریكآمیز« :اسب سیاه اهلی/
صورت گذاشته /بر مخرج خران /بو میکشد رضاایت شاهوت را /هام بناد از تاه دل/
میخواندش به خود /می گویدش حكایت عادت را .گویاای کارکردهاای اجتمااعی در
بعد انتقادی آن است؛ آنجا که در پایان می آورد :اسب سیاه اهلی /تن ده باه مهارورزی
شالق راکبت /تكرار را چه سود که هی کاش و کااش و کااش  /...در باین ماا خاران/
همرنگ جمع باش.
در این شعر ،اسب و نجابت او ،معناهایی خندهدار تلقی میشود از نوع خنادههاای
رویه ای در مضامین تراژیك گروتسكی ،وقتی خندة او ناشی از بیخیالی سار در تاوبره
کردن باشد:
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اسب سیاه اهلی /پستی جوانه کرده /در روزمرگیت /در روزهای مساتی ای موشاهای
پیر /تا زیر زانوان تو /هم پاگرفته است /یك دم نگاه کن /سر را بخور گناد هوساها
گرفته است /اسب و نجابتش /در حد حرف نیز فقط جای خنده اسات /اساب سایاه
اهلی /اما چه بیخیال /سر را درون توبره کرده است /در آخور همیشه غامانگیاز /باا
چشمهای خیره /خیره به هیچ چیز ( ...حسینی مقدم.)19-16 :1389 ،

عميقترين مباحث هستيشناسي در عناصر مطايبهآميز
به نظر می رسد در آثار و متون گروتسكی گذشته ،عنصر خنده و طنز بر دیگر عناصرش
غالب بوده است .اما در گروتسك مدرن ،که غالبااً در ادبیاات و الهیاات کااربرد دارد،
گروتسك باا عناصار نااهمگون و متنااقض و گااه مطایباهآمیازش بیشاتر بار مباحا
هستی شناسی و هول و هراسهای ناشی از درک وحشتناک جهان داللت دارد.
میخاییل آندره برنشتاین می گوید« :خنده در گروتسك مدرن مستقیما با ایان جهاان
وحشت برانگیز ارتباط دارد و واکنشی به ترس است و در واقع باید گفت دیاوانگی را
زیر سؤال میبرد» .همچنین باختین در این باره میگوید:
در گروتسك فولكلور دیوانگی تقلیدی طنزگونه از منطق رسمی و اهمیت نه چنادان
زیاد واقعیت پذیرفته شده است و نوعی دیوانگی مسرورکننده به شمار میرود؛ اما از

گروتسک در غزل پست مدرن

سوی دیگر گروتسك رومانتیك نوعی دیوانگی را به نمایش مایگاذارد کاه نیازمناد
انزوایی فردی در بعدی غمانگیز و محزون است (آدامز و یتس.)47 :1389 ،

الهام میزبان در شعری این معناها را به شایوهای پسات مادرنی از ناوع گروتساكی
میآورد:
نشستهای وسط این چهاردیواری /میان این همه کابوس تلخ بیداری /بلند میشاود از
عكسهای غمگینت /که جسم گیج خودت را به کوچه بسپاری  /...شروع میشاود از
تخت تو تشنجهات /شروع میشوی از این جنون ادواری /و زندگیت فقط نامههاای
ترسویی است /برای سوختن توی زیر سیگاری (میزبان.)34 :1389،

شبها دوباره این جسد بدشگون و تو /و چشمهای بایحدقاه ،غارق خاون و تاو /و
هیكلی که کرم زده ،گوشت ریخته /و بوی مشمئز شدة واژگون و تو /باال میآوری و
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یكی از مشكالت عمدة بشر ،که دین از آن ساخن مایگویاد ،تجرباة ساردرگمی و
گمراهی و گیجی در رابطه با ماهیات جهاان و زنادگی و هویات ماا در آن اسات .در
واکنش به این سردرگمی ،جهانبینی علم الهیات ،فلسفههای گوناگون کیهان شناسای و
عالم هستی ایجاد شده است؛ با این امید که بتوانیم حقیقت جسم را دریابیم .و با توجه
به تمام نظریهها و روشها به دنبال تفسیری شایساته از واقعیات هساتیم و مایخاواهیم
زودتر از زمان رستاخیز ،که همه چیز برای ما روشن میشود به این واقعیت دست یابیم.
در هر حال گروتسك چیزی را به ما نشان میدهد که توضیحناپذیر است و انكارکننادة
جهانبینی و الگوهای اخالقی ما هست و آنها را وارونه می کند و با ارائة تصاویری این
کار را انجام می دهد که به واسطة نیروی اساطیریشان حسی ناگهاانی و غیار منتظاره از
سردرگمی و ندانستن ایجاد میکنند و در واقع ،حتی نمی دانیم از کجا و چگونه دانستن
را آغاز کنیم (آدامز و یتس.)83 :1389 ،
یكی از مصداقهای بروز گروتسك در معنا و صورت ،مسألة مرگ و اجزا و متعلقات
مربوط به آن است؛ چنانكه یكی از فضاهای شایع ادبیات گروتسكی ،گورستان و جسد
و جمجمه و کرمهایی است که جساد را مای خورناد و  ...کاه در شاعر زیار از شاهرام
میرزایی دیده میشود .وجود ع ناصر مشمئزکننده که نقبی به اشمئزاز از برخی واقعیتهای
موجود و هولناک اجتماعی میزند از دیگر صحنههای گروتسك است و میرزایای ایان
مسأله را بروشنی نشان می دهد .طنز تلخ در این شعر رویة دیگر آن است که دوگانگیش
را بیشتر آشكار میکند:

تنت جمع میشود /سرگیجههای منبسط در جنون و تو /و توی خود خزیدهای و فكر
میکنی /به مرد پوپ و بیجهت و بی درون و تو ( ...میرزایی 11 :1388 ،و .)12

د ر شعر زیر از وحید نجفی تصاویر متناقض و طنزآلود همراه باا حضاور حیوانااتی
چون دایناسور در کنار آدم آهنی و خر همراه با فیلسوف در بافت معنایی غزل که انتقاد
از جهانی با الیههای پوسیده است ،آن را در شمار متون گروتسكی قرار میدهد:
گریز از تو به شاخه به دستهای تبر /به ساقه ساقة خشك درخات نابااور /گریاز از
همة قرصهای بیاعصاب /گریز از تو به یك صحنة روانیتر /گریز جامعه از فردیات
به معنی عام /گریز فلسفه از فیلسوف احمق ،خر /گریز لیزری ساعت شنی از خاود/
گریز دایناساور از آدم آهنای ،بشار  /...جهاان مان هماة الیاههااش پوسایده /ببناد
پنجرههای شب مرا مادر (نجفی.)21 :1389 ،
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گروتسك را می توان به هنری تشبیه کرد که یك بخش آن موضوع و شكل ،و بخش
دیگر همزمان و برخالف آن مقولة ماهیتی یا جهان شخصی است که ما بخشی از آن را
تشكیل می دهیم .تصاویر آن اغلب مظاهر نامأنوسی از اغراق و آیین آمیخته باا اجازای
ناهمگون است که برای ما همانند جهانی وارونه ،عجیب و نامعقول جلوه میکند.
ما در رویارویی با گروتسك ،تسلیم محض ،بهت زده و عااجز هساتیم و احسااس
بازیچه قرارگرفته شدن ،به سخره گرفته شدن و آزموده شدن به ما دست میدهد.
گروتسك یادآور برخی از احساسات ،مانند احسااس دلتنگای ،بایم ،تنفار ،شاادی،
سرگرمی و دلهره است که با نیروهای یادآورندهاش به نظر قالبی متناقض جلوه میکند.
گروتسك هم دنیایی است و هم غیردنیایی و همان است کاه فراخاوانی از واکنشاهای
متناقض بهشمار میرود.
پاسخ به گروتسك نیز متفاوت است :گاه با تبسم به جنبههای کمیاك آن ،حسای از
معنای ضمنی تاریكی به ما دست می دهد که همزمان با شیفتة قدرت آن شدن از ساوی
آن تهدید و مجبور به نفی آن میشویم (آدامز و یتس.)20 :1389 ،
این مضامین بیم و تنفر با واکنش هایی دوگانه از هزل و جد در شعر زیر از حساینی
مقدم نیز دیده میشود:
«ضدّزن»های گی ج ،اول شعر  /پیش چشمم تلوتلو خوردند /سر بریدند کلّ زنها را /
بعد با سبزی و پلو خوردند ... /دستهاشان روی رودههاشان باود /ضادزنها کاه پایچ
میخوردند /پرسشی توی ذهنشان میگشت
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که مگر چی مگر که چی خوردند؟ /چیزی انگار توی آنها بود /دست و پا میزدند و
میزدشان /ناگهان با فشار بیرون زد /رشتهای از درون مقعدشان (حسینی مقدم:1389 ،
.)54-57

رابله خصوصاً به جسم و بیان فعالیتهای جنسی و شهوانی میپردازد .برای او باویژه
روزنه های بدن بسیار مهم هستند .چشم ،گاوش ،بینای ،دهاان ،واژن و مقعاد .بادن در
عملكردهایی مانند خوردن ،جویدن ،لیس زدن ،ادرار کردن و معاشقه مشاهده مایشاود
که تمامی آنها به واسطة واژههایی نمود مییابد که برای تأکید هار چاه بیشاتر در کناار
یكدیگر گذاشته شدهاست .همچنین تولد و مرگ نیز به گونهای طنز مورد پردازش قرار
گرفتهاند .تصویر بدن و اجزای آن با یكدیگر ترکیب میشود و همجاوار یكادیگر قارار
میگیرد و باع بازشناسی ساده ای در هرگونه حسی از یك عضاو باه عناوان قسامتی
خصوصی یا عمومی ،خوب یا بد ،زننده یا جذاب میشود (آدامز و یتس.)45 :1389 ،
همچنین نجفی در شعر زیر با استفاده از بنمایههای پنهان در تفكر فلسفی که اساس
اندیشههای گروتسكی را تشكیل می دهد با توجه به فضای خاص منفی اجتماعی در پی
نقدی هزلآمیز از راضی بودن به هستی پست و مادون است:

رفاه حال شما عرض مایکانم خاانم!

بااارقص تاااا کاااه بلااارزد ساااتونم از فقااارات

بگیر از لاب حاافظ لاب مارا و بباین

شب است و شاهد و شمع و شراب و هی شكالت

سر از طویله درآور کاه پاوزه بنادم را

چشاایده ساافرهای از قنااد و شااكری بااه بیااات!

و اسب در عربی بود و ارمنای مایزد

شاااب و شاااراب نشساااتند تاااا تاااه افاااراط ...

نه مارکوام که پولو در ونیز مایفرماود

(نجفی)67 :1389 ،

ما به سخره گرفته شدن زندگی معنوی را توسط گروتسك می چشیم در حاالی کاه
ابهامات دینی و اشتیاق تحوالت روحانی را باه ماا القاا مایکناد .ماا گروتساك راکام
اهمیت تر از واکنشهای احتمالی ،نیرویی منحصر به فرد و پیچیده و تجسمی از نیروهای
اهریمنی یا بدتر از آن ،نیروهایی با دو چهرة تاریكی و روشنی مییابیم بسته به اینكه در
کجای فرایند درک معنای آن باشیم در حالی که میفهمیم چنین اعمالی ،چیزی بیش از
خلق خالقیت هنری نیست (آدامز و یتس.)21 :1389 ،

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،44تابستان 1393

و من به عینه کثیفم کثیف عینه به ذات

باااه خلاااط فلسااافههاااای مااازاج باااا کلماااات 61
نااه یااك جزیاارة مسااكون درون جیااب حیااات 

در شعر قبل و غزلی دیگر از نجفی ،برخی از نظریههای کایزر در حاوزة گروتساك
نمودی چشمگیر دارد:
نااه هجااو پروانااه حواشاای ماشااین

نااه تلخ ای قهااوه باار لبااانی از ش ایرین

بیا به بستر قبری که زنده ای و بایسات

بیا و فكر بكن خساته هساتی و بنشاین

بكااش دماغاات را مثاال بچااههااا باااال

بكااش دماغاات را مثاال بچااههااا پااایین

کااه دسااتمال بااه آلااودگی تمی ازم کاارد

و بعد دکمة باالبری که فاین فاین فاین

بااه جنبااههااای فراآساامانی ات برگاارد

به یك اتاق که خالی شدیم روی زماین

24
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(نجفی)34 :1389 ،

وین بوت شادی طنز گروتسكی را با عناصر تابویی این سبك مرتبط میداند که در
غزل پست مدرن بدان پرداخته شده است و به این دلیل شباهتی تام با این نوع تلقی از
مفاهیم گروتسك دارد .بوت ضمن ارائة خالصهای از نظریات باختین در مورد نقاش و
قدرت خندة شادیآور میآورد« :این خندة مسرورکننده ،که به نوعی به هر چیز ممناوع
شده اشاره دارد با نوعی کفرگویی بذله گویی همراه است و نوعی حس پیچیده را ارائه
میکند که اجزای جسم مادی در آن دیگر نابرابر نیست».
او به منظور عالقهمند کردن ما به این مقوله ،انرژی بسایاری بارای درک گروتساك
صرف می کند و این کار را از یك سو با شناسایی کارناوال و جشن و سرور و قالبهاای
مرتبط با آن مانند فستیوالها ،فرهنگ عامی ،تصاویر دلقكها ،آدمهای مساخره و دیواناه و
شیطان به عنوان اولین منابع مواجهه با گروتسك ،و از سوی دیگار باا بررسای نگارش
گروتسك به عنوان ساختاری مثبت انجام میدهد کاه مایتواناد ارائاهکننادة تجرباهای
آزادیبخش متحولکننده باشد.
کایزر از گروتسك ادراکی را ارائه می کند که ما را به این نگرش سوق مایدهاد تاا
واقعیت شیطان به عنوان جنبه ای از زندگی انسان را از نظر علم الهیات بررسی کنایم و
همچنین به ماهیت محدود زندگی فانی پی ببریم .الگوی باختین ما را دعوت میکند تاا
به بررسی قدرت گروتسك برای آزادکردنمان از نیروهایی بپردازیم که سرشت حقیقای
انسانیت ما را تغییر داده است و نگرشی جدید از زندگی اجتماعی به ما ارائه مایکناد.
مسلماً اینكه یك اثر هنری گروتسك کدام حالت را به ما ارائه میکند ،کامالً به پاذیرش
ما و شراکتمان در آن اثر بستگی دارد (همان9 :و.)48
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علی رغم تمامی عجز و وحشت القا شاده توساط نیروهاای ظلماانی کاه در دنیاای
ماورای ما به کمین نشسته اند و این قدرت را دارند تا آن را برای ما به جهانی بیگاناه
تبدیل کنند ،تأثیرات هنرمندانة واقعی باع آشكار شادن ایان تاریكیهاا و نیروهاای
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مهمل گويي و ياوه سرايي
یاوهگویی و آوردن کلمات مهمل ،که به تبع آن فهم متن را نیز دچار اشكال مایکناد از
دیگر ویژگیهای غزل پست مدرن است که قبالً نیاز نموناههاایی از آن آورده شاد و در
ظاهر از ویژگیهای مشترک میان این اشعار و متون گروتسكی است .اما باید توجه کارد
که بعد یاوهپردازی در گروتسك به هجوی ناظر است کاه در درون آن نهفتاه اسات و
واقعیتهای بزرگتری را دنبال میکند .ولی در اشعار پست مدرن خیلی نمیتوان باه ایان
مسأله مطمئن بود؛ برای نمونه شعر زیر قابل ذکر است:
تو تلپ من تلپ ته کافه ،عطر یك بوسه در جوارح من
تق تق ضربهای به درب موال ،اهه  ...تو – بعد لحظهای -اهه  ...من!
 مرگ بر موش! مرگ موش کجاست؟منم آن موشكی که میمرگم
تو تلپ من تلپ به گوش به گوش ،گوشوار تو از لبم آویخت
آخرین لحظه گوشیت نالید ،جان به در بردی از سوانح من! (بوالفضولالشعرا.)78 :1387 ،
محال بودن و یاوگی بُعد محوری گروتسك است .کایزر این پوچی در گروتساك را از
مزخرفات تراژدی متمایز میکند؛ زیرا امكان یافتن مفهاومی در قهرماان یاا رنجای کاه
میکشد در سرنوشتش وجود دارد؛ اماا بای معناایی موجاود در گروتساك هایچگوناه
مفهومی را ارائه نمیکند که بتوان با آشكار شدن آن ،اثار ادراک شاود .ایان بایمعناایی
توسط هنرمند به ما ارائه می شود و آن چنان با آن بازی میکند که گویی خود به داخال
آن کشیده میشود؛ یعنی بازی با نامعقوالت اصل نهایی این است که گروتسك تالشای
برای احضار و مقهور ساختن ابعاد شیطانی جهان به شمار میرود که کایزر اصرار دارد
گروتسك حتی با اینكه به نظر می رسد هنرمند را گرفتار میکناد ،عامال بذلاهگویاناه و
بازی مانند اثر را به طور کامل تخریب نمیکند و دقیقاً این قدرت واکنش به اثار اسات
که به آزادسازی راز درون آن منجر میشود.

شوم شده و این قدرتهای غیرقابل ادراک به مبارزه طللبیده شده است» (آدامز و یاتس،
.)38 :1389
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اسطوره و گروتسک در غزل پست مدرن
از ویژگیهای اشعار پست مدرن حضور اسطوره و مفااهیم اسااطیری باه منظاور عماق
بخشیدن به مباح هستیشناسی مدّ نظر شعرای این نوع است که البته ایان هادف در
آثار گروتسك با عمق بیشتری طرح شده است.
گروتسك از زمان ظهورش در فرهنگ غرب ،نشاندهندة جایی متفاوت برای بودن و
زیستن است .فرهنگی آمیخته با اسطورهها که از میان رفته است .این مسأله یاك حلقاة
مهم در نظریه هارفام است؛ زیرا او میخواهد با این فرض اصلی به کار خود ادامه دهد
که گروتسك شامل حضور بصری یا بیواسطة عناصر اسطورهای و باستانی در مفهومی
مدرن یا غیر اسطوره ای است و نیز فرمولی که گنجایش دگرگونی آن تقریباً باینهایات
است و گسترة وسیع عناصر گروتساك را روشان مایکناد .در چناین فرضایهای بایاد
شیوه های تاریخی تفكر را در نظر گرفت؛ جایی که منطق و تناسب به واسطة طبقهبندی
و استعاره عمل میکند .تصاویر گروتسك شیوهای اسطورهای برای تفكر را ارائه میکند؛
یعنی استعارهای با این فرض که من هم میتوانم یك اسب باشم و هم یك انسان (همان:
.)59

در شعر زیر صحرایی با استفاده از مفاهیم اساطیری با گذر در طیفهای کفر و ایماان
از سرگردانی استعاری بشر امروز در این حوزه سخن میگوید:
ماه تلخ و استكانی نیمه خورده /شعلة آغوش یك بودای مرده /بستری امن و یه توفان
مقدس /وحشت از نوری که توی چشمای آینه س ... /من مسیحایی شادم باا غسال
اشكات /سرد و یخ بسته م ،برو هم گریه  ...هم خون /باا غروبات خشات خشاتم را
بسوزون /آتش کفرو تو شبهام شعلهور کن /مدتی بی من بدون گریه سر کان (:1387
.)155

گروتسك زبان اساطیری و اغراقی افسانهای را بیان میکند که در قالب خاص خود آنها
را جای مبدهدداده و هیچ نقشة تشریحی برای هیچ چیاز باه ماا نمایدهاد بلكاه باا
مجموعهای از تصاویر محرک ،واژه ها ،صداها و حرکات و با قدرت سمبلیك خود ما را
وارد جهانی می کند که علم اساطیر حاکم بر آن است .جهانی که آشوب و نظم ،خوبی و
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بدی ،متعالی و پست ،تكامل و رهایی ،مقدسات و کفر در جوار یكدیگر قرار میگیرد و
در ترکیب آفرینشی جدید به گونهای اغراقآمیز مورد هجو و استهزا قرار میگیرند.
آن چنانكه کایزر میگوید:
با ارائة جهانی بیگانه ما را به حیرت درآورده و تهدید مای کناد؛ اماا در ایان فرایناد
جهانی را به تصویر می کشد که ما را به سوژههای ماد نظار خاود مشاغول مایدارد.
نیروهای شر ،مقدسات ،زجر و مرگ با واقعیتی اساطیری که ما را به مسائل بنیاادین
زندگی مرتبط میسازد (آدامز و یتس.)74 :1389 ،

چرایی زیستن در کرة خاک از سؤاالت بنیادین اسطورهها ،آثاار گروتساكی و شاعر
پست مدرن است که هر کدام به شیوهای از آن سخن میگویند؛ اما بنمایههای اصلی در
همة آنها یكی است .شاعر غزل زیر این مفهوم را این گونه ترسیم کرده است:
عبور از مرزهای دور /نشستن توی تاریكی /سؤال گیج مان از مان /ساؤال مارگ از
هستی /جوابم را نفهمیدن /هجوم آوردن مستی /دوباره چشم میبندم /که برگردم به
خاموشی /عبور از مرز بی حرفی /سكونت در فراموشی /تمام عمر پوشیدن /شافاهی
زندگی کردن ( ...خواجهپور.)130 :1387 ،

مردة شور ،مردة شیرین ،مردة تفت داده با کفگیر
شور این مرده را درآوردی ،برو ای مرد مرده شور بمیر
پوزخندی بزن به معدةخود ،پوز این خنده را بزن دلقك!
معدة گازسوز سیری چند؟ تف بر این چند و چون معدة سیر
باز هم «هشت و نیم» نیمه شب است« ،فدریكو» بیا سر صحنه
[«حرکت -دوربین -صدا!»]O! God ...
قلب من توی کیسهای دم در  ...و یهو فیكس میشود تصویر
(بوالفضولالشعرا.)79 :1387 ،
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گذر از زبان رسمي و فخيم شعر كالسيک
ی كی از تالشهای قابل توجه در شاعران پست مدرن ،گذر از زبان رسمی و فخیم شاعر
کالسیك با همة عظمت و شكوهش است .دقیقاً همان اتفاقی که آثار گروتسكی در پای
ایجاد آن بودند ،چه در نقاشی و معماری و چه در متون ادبی .شعر زیر -که البتاه ناوع
افراطی از این مقوله است -تا چه حد توانسته کاه باه هادف گروتساك در ایان بااب
نزدیك شود:
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هارفام میگوید که جهان کالسیك به دلیل سبكهای گوناگونش جدایی در دنیا ایجاد
کرده است؛ سبك متعالی و سبكهای پست که هر یك به ترتیب بیاان کننادة عظمات و
شكوه انسانیت و شرافت یا نمایانگر زندگیهای معمولی و وجوه تاریكتر هستی بودهاند.
این جداسازی دوگانگی خود را ایجاد میکند و دو مقولة برتر و پستتر مطرح میشود
که البته گروتسك آن را وارونه میکند« .گروتسك واژهای برای وضعیت شرورانة پست
به عنوان عنصر باالرونده و اوج گیرنده است در حالی که وجوه واالتار رو باه ساقوط
است» .مردم در ابعاد سیاسی ،فرهنگی و روانشناختی ،سیستمی از هنجارهاا و آداب را
ایجاد می کنند تا از آنها در برابر تهدیدهای پست و حاشیهای حفاظت کناد و ایشاان را
در جایگاه محوری خود نگاه دارد و در این فرایند ،آنها در مقابل شارارت ،مجهاوالت،
دوگانگیها و ابهامات زندگی آسیبپذیر می شوند و این برهان قاطع دو حدی است کاه
با آن روبهرو هستیم و در واکنش به این فرایند ،حكومت مستبد و ستمگر زاده میشاود
و انقالبها شكل می گیرند (جستجو برای نظامی جدید) و در رویارویی با این وضاعیت
بغرنج ،گروتسك ظاهر میشود و به ما دربارة وضع موجود آگاهی و هشدار میدهد.
برای کوریلوک گروتسك در درجة نخست مرتبط با شهوانیت ،توهین به مقدساات،
عناصر رافضی و جعلی است .برای ارزیابی فرضیة کوریلوک ،تأکیاد بار نگارش او باه
گروتسك در حكم فرهنگ جانبی خاص و مانعكس کننادة افكاار ضادفرهنگ غالاب،
بسیار مهم است .مسأله تنها استفاده از کجنمایی در هنر یا ترکیب اجازای نااهمگون یاا
افراط نیست که تشكیل دهندة گروتسك است ،بلكه قالبی خاص برای ارائه است که از
کج نماییهای ادیبانه و صاحب سبك و ترکیبااتی ناامعقول بارای مقابلاه باا هنجارهاای
فرهنگ چیره استفاده میکند؛ هنجارهایی مانند آنچه میتاوان در آماوزههاای مسایحیت
یافت یا خداترسی ملّی جامعه ،سبك زیباایی شاناختی کالسایك یاا نگرشای ویاژه از
جنسیت (آدامز و یتس.)62-65 :1389 ،
نتيجه
با مطالعة دقیق و تحلیلی در باب نظریه های سبك گروتسك می توان به این نتیجه رسید
که شاعران پست مدرن در بیان تناقضها ،ناهمگونیها و طنزهای دوسویه و گاه استفاده از
عناصری که سبب نفرت و اشمئزاز میشود با این سبك اشتراکهای قابل تاوجهی دارد؛
اما ایان اشاتراک بیشاتر باه لحااظ صاوری نماود دارد و بسایاری از ژرفاندیشایها و
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نظریه های عمیق آثار گروتسكی در غزلهای پست مدرن دیده نمیشود .با ایان حاال از
دید نقادیهای اجتماعی و بیان فلسفی برخی مباح هستیشناسی چون هستی انساان و
جهان و مفاهیم پنهان در معناهای اساطیری ،معناهای سبك گروتساك در شاعر پسات
مدرن هم دیده میشود.
در بیانی کلّی ،میتوان از محورهای شاخص گروتسك یاد کارد کاه در آثاار پسات
مدرن ،از جمله غزل پست مدرن ،جریان دارد:
تضاد با قوانین حاکم بر جهان ،قدرتی علیه ریاکاری ،تقابلی پنهان میان نیروها در جهان
به عنوان منتقد اجتماعی با کارکردی مؤثر از طریق کاربرد طناز و مطایباه ،آشاكارکنندة
بازیها و رقابتهای ناهمگون و ناابرابر ،عادم تناسابات کالسایك ،معمااری گفتااری در
ساختار و معنا ،منطقی شگفتانگیز و گاه واقعیتای بایادباناه و تحریاكآمیاز ،زنناده و
مضحك ،استعمال اشیا ،صحنهها و عناصر مشامئزکننده ،اساتفاده از حقیقات مارگ باه
عنوان کمدی بیتناسب و گروتسكی و طنزی سیاه ،لطیفهای مخاوف ،انعكااس جهاانی
بیوفا همراه با تباهی و فساد در مضامین گروتسكی ،آشكارسازی نیروهاای شایطانی و
ظلمانی همراه با نیشخندی از طنز و مطایبه.

2. Francisco Goya
3. Henry Fuseli
4. William Hogarth
5. jacque calou
6. Hofmann
7. Walter Scott
8. Edgar Allan Poe
9. Victor Hugo
10. Thomas Mann
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15. Toni Morrison
16. François Rabelais
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 .1از آنجا که برخی مطالب طرح شده ،برگرفته از سایتهای اینترنتی است و این سایتها در بخش مناابع
به طور کامل معرفی شده است ،لذا در قسمت ارجاع درون متنی فاقد صفحه میباشد و نام منتقد یاا
نویسنده در ابتدای پاراگراف آمده است.
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در این مقاله ،که دربارة نقشهای فعل در روایت است ،ابتدا اهمیات فعال از نگااه صااحبنظران
روایت ،مطرح ،و سپس ضمن پرداختن به مفاهیم بنیادی این موضوع ،طبقاهبنادیهای تاازه در
زمینة فعلشناسی از زاویة روایتپژوهی معرفی شده است.
شگردهای فعل و نقش دوگانة آن نیز ،هم در ساحت نحوی و هم در ساحت روایتی ،ماورد
توجه بوده است.
در این بررسی سعی شده است تا با استفاده از نظریههای روایتشناساانه ،نقاش فعال در
مفاهیمی مانند پیرفت ،کنش ،توصیف ،نمایش ،کانونیسازی و دگردیسیهای نحوی به شیوهای
روشن بیان شود و در نهایت ،تأثیرگذاری افعال در ایجاد نوعی طبقهبندی گونههای داساتانی و
پرداخت سبكشناسانة رمانها مورد ارزیابی قرارگیرد.
در بخش روانشناسی با ارائة برخی آزمونها و طرح جمالت همپایه و ناهمپایه ،اهمیت فعال
در خوانش و حفظ و درک مضامین متن روایی ،مطمح نظر واقع میشود .در سااخت نحاوی،
اقسام فعل معرفی ،و در جلوههای ویژهای همچون حاذف ،تكارار و تاراکم فعال ،تاأثیر ایان
شگردها در عناصر مهم داستانی مثل پیرنگ ،شخصایت و زماان داساتان برجساته مایشاود.
عالوه بر این ،معناشناسی فعل در روایت نیز قابل طرح است که در طی آن ،پژوهناده تاالش
می کند؛ ظرافتها و ظرفیتهای فعل در ساختن متنهای شاخص ادبی را نمایش دهد.

پيشينة پژوهش
به رغم آنچه دربارة نقش و جایگاه فعل در روایت گفته خواهد شد ،منابع کمی هسات
که این مقوله را به گونهای مستقل و همهجانبه ،مورد بررسی قرار داده باشد؛ مثالً ممكن
است انواع فعل و دگردیسیهای معنایی آن را در یك کتاب خاص ،معرفی و طبقهبنادی
کرده باشند؛ اما تأثیرش در روایتگری تاریخی ،ارزیابی نشده باشد؛ مانند کتاب «دساتور
تاریخی زبان فارسی» و «مادههای فعلهای فارسای دری» از دكتر محسن ابوالقاسمي و
«انواع فعل در تاریخ بیهقی» تألیف مريمالسادات رنجبر .گااهی نیاز تحاوالت تااریخی
فعل را رصد کردهاند؛ مانند «دستور تاریخی فعل» از دکتر احمدي گيوي و یاا «دساتور
مفصل امروز» از دكتر فرشيدورد که آثاری البته بسیار ارزشمند است؛ اما اساساً منظاور
این صاحبنظران ،تنها بحثهای دستوری فعل بوده است؛ بیاینكه بخواهند شگردهایش را
در داستان و روایت دقیقاً تشریح کنند.
از سوی دیگر اغلب صاحبنظران روایت شناسی نیز به طور پراکنده و جزئی به تاأثیر
فعل در روایت پرداختهاناد .آثااری همچاون ده جساتار درباارة داساتاننویسای ،ارواح
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شهرزاد ،درآمدی بر داستاننویسی و روایت شناسی ،دستور زبان روایت ،داستان از ایان
قرار بود ،در غیاب استعاره ،تئوریهای پایهای داستاننویسی و نیز مطالعاات ونادلر در
نسبت فعل و روایت از این دسته است .برخی از این کتابها با تكیه بر منابع غیر فارسی
به مقولة فعل در روایتشناسی توجهی جدی ،و گزارشهای نسبتاً قابل قبولی از فعال را
عرضه کرده اند .با این همه باز کارکردها و شگردهای پیچیدة روانی ،معناایی و زیباایی-
شناسانة فعل را آن چنانكه باید نكاویدهاند؛ بدین صورت ایان نوشاته نسابت باه خا
نظری چنین منظوری ،دلیلی موجّه خواهد داشت.
درامد
بح فعل در روایت ،اس اساً بحثی چندسویه است .از یك جهت به مباح دستوری و
زبان شناسی مربوط است و از سویی دیگر با فنون داستانپردازی پیوند میخورد.
همچنااین از یااك دیااد ،مسااائل روانشناساای زبااان و معناشناساای را دربااردارد و از
چشم اندازی دیگر به حوزة روایت شناسی و سااختار و فارم ماتن وارد مایشاود .ایان
پیوندها را میتوان با نمونههایی از آرای صاحبنظران ،تبیین و تشریح کرد.

شگردهاي فعل در روايت
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تعابیر روایتشناسان از مفهوم روایت را بدینصاورت مایتاوان خالصاه کارد کاه
روایت ،بیان سلسله ای از حواد است که در گذشته به صورت غیر تصادفی در فضایی
از زمان _ مكان ،رخ داده است.
برخی صاحبنظران در تفاوت با تاریخ ،روایت را اعمال کالمیای میدانند که در آنها
کسی به کس دیگر می گوید که چیزی اتفاق افتاده است؛ اینكه چیزی اتفاق افتاده است؛
به خودی خود تاریخ است اما اینكه کسی به کس دیگر میگویاد چیازی اتفااق افتااده
است ،روایت است (نك :مكوئیالن.)412 :1388 ،
بر این اساس متون تاریخی اغلب ،حواد را برای خوانندگانشان روایت نمیکنناد؛
بلكه برای تبدیل کردن حواد به روایت به چیزهای دیگری هم نیاز دارند؛ مثال تاوالی
عِلّی رخدادها .گرچه برخی تاریخنویسان نیز هستند که به دلیل نبوغ یا ذوق و خالقیت
خویش ،رویدادها را روایتمندانه بازگو کردهاند.
در یك رویكرد ،که بیشاتر بار اسااس آرای یاکوبسان ،نظریاهپارداز روسای شاكل
میگیرد؛ درمییابیم که متون نثری و روایای باه طاور کلای دو گوناه اسات .در دساتة
نخست ،پیامی خاص با زبانی روشن و ساده عرضه می شود که البته این زباان در زماان
خواندن متن چندان برجسته نیست .در واقع زبان ،که بیشتر جنبة ابزار انتقاالی نثرهاای
علمی است ،کمرنگ می شود؛ مثل تااریخ یعقاوبی و ترجماة تفسایر طباری و کیمیاای
سعادت؛ اما آثار دیگری هست که زبانشان جزئی از متن آنهاست؛ یعنی قوام پیامشان به
زبانشان وابسته است؛ مانند تاریخ بیهقی و گلستان سعدی و کلیله و دمنه .در آثار ناوع
اول ،نویسنده فقط راه می رود تا به هدفش برسد ولی در متون نوع دوم ،نویسنده بارای
رسیدن به مقصد ،فقط راه نمیرود؛ چرخای هام مایزناد! بادین دلیال باا رویكاردی
معناکاوانه ،پیچیدگیهای زبانی ،کلید فهم متن به شمار میآید.
فعل به عنو ان یك عنصر فعال روایی در هر دو دسته خدمت میکند :هم کار میکند
و هم بازی .در این متون ،اگر قرار است واژهها خیز بردارد ،فعل از همهشان پیچانتر و
طنازتر میشود و صدایش بیشتر از دیگر واژهها به گوش خواهد رسید .بر این اسااس،
«فعل از دیدگاه ساختاری مهمترین و کلیدیترین رکن جمله است» (احمدی گیوی:1380 ،
.)56
صدای این نوع واژه ،حتی از متون مقدس -مثل قرآن -نیز به گوش میرسد؛ فیالمثل،

بح در مورد فعلهای «یأتیهم» و «ینظرون» در آیة  210بقاره هماواره در طاول تااریخ
تفسیر قرآن از پیچدهترین بحثهای قرآنی بوده است؛ چه از نظر سااختار و چاه از نظار
معناشناسی و محتوا .فی المثل از نظر ترجمه و معناشناسی افعال در تفاسیر قرآنی و نحو
روایتیشان در کتاب «دستور تاریخی فعل» بحثهای نسبتاً گسترده و دقیقی صورت گرفته
است و شواهد فراوانی از شكلهای فعل در حاالت مختلاف روایای از متاون تفسایری
سدههای هشتم و نهم و دهم ،استخراج شده که فاوقالعااده اهمیات دارد؛ ماثالً تعبیار
«دروغ نداشتمانی» در برابر فعل ال نكذّب و «ببردمانی» در برابر تاذهبنّ کاربردهاایی از
این دسته است (نك :همان.)321 ،
باز از نگاه زمان پردازی فعل در عباراتِ پایانی داستان اصحاب کهف به زیبایی تمام،
پرسپكتیو زمان با سین مستقبل در جهات آیناده ،هماراه باا تكارار فعلهاای مضاارع و
مستقبل ،نشان داده شده است و در عین حال باا تعلیقای عامداناه ،ناوعی صامیمیت و
رازآلودگی را القا میکند:
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سیقولون ثالثه رابعهم کلبهم و یقولون خمسه سادسهم کلبهم رجماً بالغیب و یقولون
1
سبعه و ثامنهم کلبهم( .کهف)22/
بدین گونه ،فعل ،هم جزئی از زبان است و هم باه یاك اعتباار ،جزئای از روایات.
بنابراین بح از روایت ،خواهناخواه ما را به بح فعلشناسی نیز خواهد کشاند.
افرادی مثل پراپ ،تودوروف ،روالن بارت ،گرمااس و ژنات ،سرمنشاأ بسایاری از
نظریههای روایتشناسانه هستند .آنها معتقدند که نمیتوان از زندگی یك زباان ساخن
گفت بدون اینكه چیزی دربارة اجزای گفتار آن دانست.
نظم منطقی و زمانمند داستان و تداوم روایت و تكرار کنشی ،که ژرار ژنت به عنوان
عناصر روایت برمیشمرد ،همگی به گ.نه ای استوار با فعل ارتباط مییاباد (نك:ماارتین،
 .)65 :1386بنابراین ،گفتگو در مورد فعل یعنی بح کاردن بار روی مرکزیتارین نقطاه
روایت که خود از مباح ساختارگرایی به شمار میرود .همین طور ،وضعیتهای پایدار
و ناپایدار رویدادهای داستان و عبور از آنها که توسط پراپ و تودوروف ،مطرح شاده،
عموماً به کن ش متكی است که فعل بیانگر آن است.
کاربرد عناصر زبانی مانند فعل و جستجوی کارکردهای فراگیر آن در متن و توضیح
امكان معنا از اساسیترین ارکان ساختارگرایی است .به زبانی کلیتر در یك متن ،محتوا
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محصول ساختار میشود و مفهوم عینی نفی میگردد؛ بنابراین ساخت دستور با ساختار
داستان ،داد و ستدی نظاممند و ارگانیك خواهد داشت.
فعل به این دلیل به عنوان پل ارتباطی ساخت داستان و دستور زبان متن مورد هدف
قرار داده می شود؛ به بیانی دقیقتر در واشكافی و تجزیة روایت به عنصری برمیخاوریم
که اگرچه از نظر دستور زبان ،یك واژه به شمار میرود از نظر روایت و بویژه داساتان،
عاملی تعیینکننده است؛ بدینصورت ،گاهی فعل را هستة یك رویداد و یك کانش در
نظر می گیریم و آن را در مجموعة برهم کنشی مانند پیرناگ ،زاویاه دیاد ،لحان ،فضاا،
تكنیك و  ...بررسی می کنیم و گاهی آن را به مثابة یك واحد زبانی مؤثر در انتقال پیاام
زیر نظر میگیریم و در مجموعه ای شامل صفت و قید و اسم و  ...قرار میدهیم کاه در
تالئمی پیوسته ،گفتمان یك روایت را میسازند.
از همین رو وقتی می خواهیم طرح داستانی را بنویسیم ،معموالً فقط جمالت کوتااه
همراه با فعل را مینویسیم :سارا به خانه رفت .مادرش در خانه نبود .دلتنگ شد .رفات
کنار پنجره .بعد کارهای زیادی کرد تا مادرش آمد .بنابراین «طرح داستان چیزی نیست
جز مجموعهای از فعلها» (اخوت.)43 :1371 ،

 .1جلوهاي فعل از نظر ساختاري
فعل گرچه در یك جملة عادی عنصری دستوری است با فعل در داستان تفاوت بسایار
دارد .فعل در دستور زبان ،یك نشانه است؛ ولی در اثر هنری میتواند بیشاتر از حالات
دستوریش القای معنا کند و گستردگی معناشناسایك بیاباد .آگااهی نسابت باه فعال و
گونه ها و تطوراتش ،بین اثر هنری و مخاطبش مناسباتی رمزگونه پدیدار مایساازد کاه
البته با دالالت معناییش میتواند خواننده یا منتقد را در کشف و تحلیل معنایی روایات
مدد کند.
به عقیدة تودوروف از نظر مقایسه ،اهمیت فعل در ساختار ،بیشتر از اهمیات آن در
نظام معنایی است:
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جلوههاي فعل
بر اساس این جهتگیریها در یك منشور نوین ،جلوه های کاربردی فعل را مایتاوان در
پنج جلوة ساختاری ،روانشناسی زبان ،زیبایی شناسی و معناشناسی پیكربندی کرد:
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«هر کنش در قاعدة دستور زبانی «فاعل +فعل +مفعول» سویهای نامشخص دارد؛ اما
هر کنش در قاعدة نهایی داستان یعنی گذار از موقعیت پایدار نخست به موقعیت پایدار،
سویهای مشخص مییابد» (احمدی)28 :1375 ،؛ به عبارتی روشنتر ،ماجرای یاك روایات
هنگامی حالت رخداد داستانی به خود می گیرد که از یك موقعیت عادی یا پایدار خارج
شود؛ اگرنه داستان شكل نمی گیرد .این خروج از حالت پایداری ،موقعیتی ناپایدار است
که باز در روند رو به جلوی گرهگشایی به موقعیتی پایدار منتهی میشود و داستان فرود
پیدا می کند .این گذر کردنها از پایداری به ناپایداری و بالعكس که در جریانهای خطی،
زیگزاگی ،رفت و برگشتی و  ...جلوههای مختلف دارد به نظر میرسد با تكیه بر فعلهاا
صورت می گیرد .فعلها بهتر از هر عنصر دستوری دیگر موقعیتها را گزارش میکند.
صرف نظر از اینكه نظر ت ودوروف را بپذیریم یا نه در اینجا بحا فعال ،مبتنای بار
دانش روایت شناسی و در نتیجه بح فرمالیستی خواهد بود؛ پس بررسی فعل به عنوان
عنصری از زبان یا روایت یا بخشی از پیام ،عالوه بر اینكه در معنای متن دخالت دارد و
اهمیت مییابد از نظر ساختاری نیز مورد توجه قرار میگیرد و به دلیل ابعاد گونااگونی
که در روایت تولید میکند ،قابلیت دارد که مورد مطالعه قرار گیرد.
2
شاید به همین دلیل بود کاه وقتای فرمالیساتهای روسای از دو اصاطالح «فبیاوال»
و«سیوژه» 3استفاده می کردند ،نقش فعل را به شكلی ویژه در این دو ماورد توجاه قارار
میدادند.
فبیوال همان قصة داستان است یا آنچه رخ میدهد و سیوژه ،همان پیرناگ یاا سایر
علّی حواد و کنشها است.
رخداد و کنش از دیرباز مورد توجه داستانشناسان بوده اسات .ارساطو در«بوطیقاا»
معتقد بود اگر داستان از سوی راوی بیان شود ،متن روایی یا نقل 4پدیدار میشود و اگر
مطالب داستان توسط اشخاص داستان نشان داده شود ،محاکاات یاا تقلیاد 5باه وجاود
می آید .این نظر گرچه تا به امروز فراز و فرودهای زیادی را طی کرده هستة تاثیرگاذار
در تقسیم بندیهای آن یعنی فعل همچنان در معرض گفتگوست .در متون روایی از نگااه
ارسطو مفهوم نقل برگزارش رخدادها و توصیف احاوال اشاخاص قصاه متكای اسات
بدون اینكه خواننده مستقیماً صدا یا سخن اشخاص داستان را تجرباه کناد و باه گفتاة
منتقدان معاصر ،متن توصیفی 6نامیده می شود در حالی که ماجرای داستان امكان دارد به
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 1-1گونة فعلهاي روايت

به نظر میرسد هیچ پیرفتی بدون فعل معنایی نداشته باشد؛ چرا کاه هار پایرفات باا
حادثه در ارتباط است و حادثه به فعل متكی است؛ عالوه بر اینكه برمون ،عامل زمان را
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صورت نمایش ،مستقیماً به خواننده نشان داده شود که منتقدان آن را صحنه 7مینامند .با
این نگرش میتوان حساسیت عنصری مثل فعل را دریافت؛ فیالمثل بارخالف متنهاای
صحنه ،فعلهای امری در توصیف کمتر دیده میشود یا مثالً نقش فعلها -که مفهوم زمان
با آنها گره خورده است -در توصیف و نمایش چه تفاوتی میتواند داشته باشد؟ برخی
معتقدند فعلها در مت ن توصیفی ،ساکن و ایستا است؛ اما در صحنه ،فعلها بیشتر حرکتای
است .به همین دلیل ،توضیح دنیای ساکن بیرون از ذهن «آن بخش از داستان است کاه
کنش یا گفتاری در آن اتفاق نمیافتاد» (باینیااز .)110 :1388 ،گرچاه اماروزه در دنیاای
داستانی ،این دو با هم آمیخته میشود و کیفیات آمیختگیشاان یكای از مبناهاای داوری
منتقدان قرار میگیرد؛ فیالمثل «دولتآبادی ،آنجا که کسان داستان را در حال کشمكش
توصیف میکند سخاوتمندانه از فعل سود میجوید اما نیك میداند که هیجان و رفتاار
تند شخصیتها فعل خاص می طلبد؛ یعنی فعلی که بر حرکت کنش پویایی داللات کناد»
(اسحاقیان . )374 :1383 ،در ادامة همین مقاله ،این مطلب توضیح بیشتری خواهد یافت.
فعل در متن ،حكم نشانه را داد؛ بدین دلیل روایتشناسی را مایتاوان شااخهای از
نشانهشناسی هم دانست که میکوشد ساختار و مناسابات درونای نشاانههاا را در ماتن
بازیابد؛ پس تحلیل سخن همچون دستور زبان متن ،اهمیت مییابد .هر داستان از یاك
حادثه آغاز می شود و فعل به طور خودکار مرکز حادثه است.
کلود برمون و گرماس ،که از صاحبنظران روایتشناسی هستند؛ متنهای روایی را باه
قطعات کوچكتری تقسیم کردهاند به نام «پیرفت» .8پیرفتها همان روایات فرعی اسات
در زمینة روایت اصلی .هر پیرفت خودش یك قصة کوچك است.
هر پی رفت دارای قسمتهای کوچكتری از ساختار روایت است که گرمااس آنهاا را
«الگوی کنش» 9نامیده است؛ پس برای فهم روایت ابتدا الگوهاا و بعاد پایرفتهاا و در
نهایت ،کل متن ،مورد شناخت و ارزیابی قرار میگیرد؛ «اماا داللات معناایی پایرفات
همچون داللت معنایی واژه قراردادی نیست؛ بل به رابطة جملههای اسمی با فعل استوار
است» (احمدی ،همان.)162 .
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هم به طرح سادة ساختار روایت افزود .او معتقد بود که حادثاه بارای تبادیلشادن باه
داستان ،باید دست کم در دو گزاره از نظر زمانی متفاوت بیان شود و موضوع هار پیاام
باید در دو زمان رخ دهد« .در نتیجه در یك حكایت دو نوع اپیزود داریام :یاك دساته
آنهایی که حالتی را باه تصاویر مای کشاد (تعاادل یاا عادم تعاادل) و دساتة دیگار آن
اپیزودهایی که گذار از یك حالت به حالت دیگر را ترسیم مایکناد .ناوع اول ایساتا و
ساکن و نوع دوم پویاست» (تودوروف 1388 ،الف.)67 :
دستة اول بیشتر همراه فعلهای اسنادی یا عام یا به زبان تودوروف «فعلهای وصفی»
است 10و دستة دوم همراه فعلهای خاص یا «فعلهای کنشی وجنبشی» است که رویاداد
و گذار را شكل میدهد.
11
عالوه بر اینكه هستة ماجراها چه ایستا وچه پویا ،فعل است  ،حامل زماان نیاز در
اینجا همان فعل خواهد بود؛ چون ماجرا از زمان جدا نیست .بنابراین باه طاور ضامنی
عالوه بر جنبة کنشمندی ،نقش زمانسازی فعل نیز درحادثهها نشان داده میشود.
چنین سازوکاری در تعریف و تقسیم فعل ،نمود یا حد 12خواناده مایشاود کاه در
نسبت با روایت مجموعاً پنجگونه فعل میسازد و « داللات بار آغااز و پایاان و دوام و
نقص و کمال فعل دارد» (فرشیدورد.)379 :1382 ،
در توضیح فعلهای توصیفی و کنشی ،تودوروف از دو گونه رخداد سخن میگفت:
رخدادهای غیر کالمی» که دربردارندة فعلهای کنشی است و «رخدادهای کالمی» یاا
نقلهای توصیفی ،که باز شكلهای مختلفی دارد؛ مثل جملههای توصیفی مشهوری کاه
از آن با عنوان «سخن روایتشده» نام میبرد؛ یعنی جمالتی که «هیچ یك از عناصار
کنش کالمی در آن حذف نمیشود؛ بلكه فقط به ثبت مضمون آن بسنده میشود و ما
را فقط از محتوای کنش آگاه میکند؛ اما از واژههایی که به زبان آمده است؛ چیزی به
ما نمیگوید ( تودوروف 1382 ،ب.)56 :

از این دست جمالت را میتوان در رمان کافه پیانو به فراوانی مشاهده کرد:
گفت که امروز یكی از هم کالسیهایش آمده پیشش و بهاش گفتاه دوسات دیگارش
 همان که خیلی هم خودش را باهاشان رفیق میگیرد -خبرچین است و خبر آنهاارا میدهد به رئیس دانشكده...گفتم خودش را آماده کند تا یك وقتی بفهمد از هر سه
نفر دوستش ،یك نفر این طور مرامی دارد .زندگیش از همین راه مایگاذرد و بارای
کسی شدن ،این مسیر سهل و ساده را انتخاب کرده (جعفری.)129 :1388 ،

شگردهاي فعل در روايت

این مطلب حتی میتواند به ما در درک مفهوم «کانونیسازی» 13کمك فاراوان کناد.
کانونیسازی ،گونهای ا ز روایت است که بر اساس دیادگاه محادود یكای از اشاخاص
داستان صورت می گیرد؛ مثل دوربینی که گویی از نگااه یاك نفار تماامی صاحنههاا را
گزارش میکند .فاصلة فعل و نهاد در اینجا نقش مهمی ایفا میکند؛ چون در صاحنه یاا
نمایش فعل از نهادش فاصلة زیادی نمیگیرد درحاالیکاه در توصایف ،امكاان چناین
مسئله ای بسیار زیاد است که باعا کشادار شادن جماالت راوی مایشاود؛ «کااربرد
نادرست و طوالنی نقل یا توصیف ،داستان را یكنواخات مایکناد و موجاب مایشاود
خواننده از جهان قصه دور شود .در نتیجه ،جهان داستان برای خواننده به جهانی دست
دوم تبدیل میشود» (بینیاز .)111 :1388 ،بهترین حالت این است که نویسنده ،ترکیبای از
توصیف و صحنه را با شیوهای به نام «گسست» یا نیمصحنه 14بیان کند:
صبحانه که میخوردیم پری سیما تازه فرصت کرد نگاهی به دور و بر خاناه بینادازد.
آن وقت شروع کرد به غار زدن کاه دساتمان درد نكناد؛ برداشاتهایام و چاه خاناه
زندگیای برایش ساختهایم!
گلگیسو گفت به من چه .پیشنهاد بابایی بود .پریسایما ازش پرساید چای پیشانهاد
باباییت بود؟ گلگیسو گفت( ... :جعفری.)198 :1388 ،

مقدمة کنش است در دگردیسی نیت ،کاربرد دارد؛ مثل او سعی دارد تو را بكشد.
ج) فعلهای موفقشدن ،کسبکردن و  ...که به پایان کنش مربوط است در دگردیسی
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در رمان یاد شده این شگرد در سرتاسر داستان به چشم میخورد .البتاه یاك نكتاة
دیگر را هم باید افزود که به دلیل محدودیت زمان «در داستانهای کوتاه ،صحنه ،نسابت
به نقل (توصیف) از ضرورت بیشتری برخوردار است» (بینیاز.)112 :1388 ،
عالوه بر تفاوتهای فعل در رخداد و توصیف ،تودوروف در خوانش نظریاة پاراپ،
تحول کارکردهای نحوی روایات را نیز مورد توجه قرار داد .این بازتولیاد کارکردهاای
نحوی یا همان «دگردیسی»ها 15ارتباط استواری با فعل دارد؛ بدینصورت که تقسیمات
انواع دگردیسی یا تحوالت نحوی باتكیه بر گونههای فعلیشان صورت میگیرد:
الف) فعلهای بایستن ،توانستن و  ...که به ضرورت یا امكان کنش مربوط اسات در
دگردیسی وجهی ،کاربرد دارد؛ مثل او باید مرتكب جنایتی بشود.
ب) فعلهای سعیداشتن ،نقشهکشیدن و  ...که به خاود کانش مرباوط نیسات بلكاه
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نتیجه کاربرد دارد؛ مثل او موفق به ارتكاب جنایت شد.
د) فعلهای تعجیلداشتن ،جرئتکردن ،تبحر داشتن و  ...که به قیدهای کنش مربوط
است؛ در دگردیسی حالت کاربرد دارد؛ مثل او در ارتكاب جنایت تعجیل دارد.
ه) فعلهای شروعکردن ،تمامکردن ،درحال کاریبودن و  ...که به جنباههاای اجارا و
تداوم مربوط است در دگردیسی جنبه کاربرد دارد؛ مثل او جنایت را تمام میکند.
و) فعلهای وانمودکردن ،ادعا کردن و  ...که به خبر محقق نشدهای مربوط است کاه
جایگزین خبری دیگرست در دگردیسی نمود کاربرد دارد؛ مثل او ادعا میکرد کاه آنهاا
مرتكب جنایت شدهاند.
ز) فعلهای مشاهده کردن ،فهمیدن ،دانستن و  ...که به آگاهی از کنشی مربوط اسات
که با خبری دیگر اعالم میشود در دگردیسی شناخت کاربرد دارد؛ مثل او میفهمد کاه
مرتكب جنایتی شده است.
ح) فعلهای تعریفکردن ،شرح دادن ،گفتن و  ...که باه جلاب و بارانگیختن آگااهی
مربوط است در دگردیسی توصیف کاربرد دارد؛ مثل او تعریف کرد که چاه جناایتی را
مرتكب شده است.
ط) فعلهای انتظار داشتن ،پیشبینیکردن و  ...که به کنشی مرباوط اسات نااظر بار
رفتار محتملالوقوع آینده در دگردیسی فرض کاربرد دارد؛ مثل او گماان مایکارد آنهاا
مرتكب جنایتی میشوند.
ي) فعلهای دوستداشتن ،نفرت داشتن ،اعتنا کردن و  ...که باه توصایف حالتهاایی
مربوط است که کنش اصلی درون فاعل ایجاد میکند در دگردیسی نگرش کاربرد دارد؛
مثل او دوست دارد جنایتی را مرتكب شود.
الزم به ذکر است که افعال دگردیسی مبتنی بر نگرش و شناخت بیشتر در رمانهاای
روانشناختی شایع است ( نك :تودوروف ،همان .الف.)172 :
تمایز اسم و فعل و نقش آن در روایت در دانشهای نسبتاً جدید زبانشناسی همچنان
محل گفتگوست که بحثهای فیلسوف معناکاوی همچون دونالددیویدسون 16نمونهای از
آنهاست .پیش از او مطالعات زنو وندلر17از آثار مرجعی است که دربارة رابطاة فعال و
روایت مورد توجه قرار گرفته است.

شگردهاي فعل در روايت
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وندلر ،افعال را بر مبنای کارکرد و زمان باه چهاار دساتة «پویشای» 18مثال دویادن،
«انجااامی» 19مثاال نوشااتن« ،دسااتاوردی» 20مثاال پیااروز شاادن و «وضااعیتی» 21مثاال
مقروض بودن ،تقسیم میکند .آن گاه به معناشناسی این فهرست میپردازد و ضمن بیاان
کار کردهای فعل و اسم ،تفاوتهای انواع فعلهای یاد شده را بررسی میکند.
در نتیجهگیری از پژوهشهای وندلر ،میتوان دریافت کاه اساتفاده از اناواع فعال در
سرعت روایت تأثیر فراوان دارد؛ فیالمثل «استفاده از افعال پویشی ،ضرباهنگ روایت را
تندتر میکند؛ چرا که این افعال معماوالً فراینادهایی را توصایف مایکناد کاه در باازة
گسترده ای از زمان جریان دارد برخالف افعال وضعیتی که باع کندی سرعت روایات
مایشااود» (صاافی .)64 :1388 ،ایان در حااالی اسات کااه افعاال انجااامی و دسااتاوردی،
ضرباهنگی متوسط دارد؛ یعنی پدیدة زمان در فعلهای داستان تلخایص یاا تفصایل داده
نمی شود و اصطالحاً نمایشی نیست؛ شبیه آنچه در داستان «مدار صفر درجه» از احماد
محمود به کار گرفته و در همین مقاله در قسمت جلوههای تراکمی فعل عیناً بیان شاده
است.
اهمیت این فعلها در رده شناسی داستانها اساسی است؛ به عناوان مثاال در روایاات
پلیسی ،توزیع یا پراکن دگی فعلها باه ترتیاب ،انجاامی ،دساتاوردی ،پویشای ،وضاعیتی
خواهد بود؛ مانند داستان «ترس» نوشتة احمد محمود درحالی که در روایات وهمنااک،
فعلهای وضعیتی در آغاز وسپس فعلهای پویشی ،انجامی و دستاوردی قرار میگیرد یاا
مثالً در چیدمان توزیعی افعال در داستانهای گزارشگونه ،فعلهای دستاوردی بر انجاامی
اولویت دارد؛ چون آنچه در این داستانها مهم است ،تحصیل نتیجاه اسات ناه پیگیاری
حواد که در ژانرهای پلیسی رخ میدهد.
همین طور در داستانهای روانشناختی ،بسامد فعلهای وضعیتی بمراتب بیشتر از دیگر
گونههاست؛ چون بیشتر به توصیف فرایند روحی شخصیت پرداخته میشاود و حادثاه
در آنها بسامد حداقلی دارد؛ مثل رمان «چراغها را من خااموش مایکانم» نوشاتة زویاا
پیرزاد .فعلهای حدس می زدم ،فكر کردم ،منتظار باودم ،نگاران باودم ،دوسات داشاتم،
نمی دانم ،نفهمیدم ،امیدوار بودم و  ...از نمونه فعلهای وضعیتی است.
در داستانهای وهم ناک هم ،که استفاده از فعلهای پویشی از دیگر ژانرهاس فراوانتار
است ،روایتگری مانند گونه های روانشناسی است با این تفاوت کاه ذکار رویادادها در

فضایی موهوم و جهانی تاریك و ناشناس و بیسرو تاه بیاان مایشاود؛ مانناد داساتان
«بهدزدیرفتهها» نوشتة ابراهیم گلستان یا بخش عظیمای از آثاار غالمحساین سااعدی.
فعلهای خزیادن ،پنهاانشادن ،زلزدن ،قاایمشادن ،زوزهکشایدن ،گامشادن ،بلعیادن،
خیره شدن ،نعرهکشیدن ،خسخسکردن و  ...از این گونه است .نمونة جدولی از سلسله
مراتب این فعلها را در صفحة  68کتاب «داستان از این قرار بود» میتوان مشاهده کرد.
البته جای یادآوری است که هر داستانی میتواند از این گونه فعلها داشته باشد و یا
آمیزه ای از فعلهای رویدادی ،فرایندی و وضعیتی باشد .آنچه باعا برجساتگی زباانی
می شود ،بسامد شكل خاص و میزان پراکندگی گونههایی از فعال اسات کاه ژانارهاای
متفاوت پدید میآورد.
 .2جلوههاي فعل از نظر روانشناسي زبان
بلومنتال22یك روانشناس زبان است .او جمله ای نامتعارف را برای آزمایش به افراد مورد
نظرش نشان داد :آن مرد از اینكه آن دختر این را باور کارد کاه آن پسار او را مالقاات
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خواهد کرد ،خندید.
صرف نظر از تعدد ضمایر اشاره و تراکم فعلها ،بلومنتال میخواست بفهمد کاه ایان
گونه جمالت وقتی به حافظه سپرده میشود ،چه اتفااقی مایافتاد .وی متوجاه شاد
آزمایش شوندگان غالباً تمایل دارند این جمالت را به صورت «فاعل و فعل» باه یااد
بیاورند .بعدها بهوِر 23روانشناس دیگر متوجه شد که کودکاان از حاوالی دو ساالگی
درصدد یافتن توالیهای اسم +فعل هستند (اچسن.)306 :1364 ،

اهمیت اطالعات واژگانی بویژه افعال در پردازش و درک گفتار تا آن اندازه است که
بسیاری از روانشناسان زبان مدعی هستند فعل به یك معنا در واقع کلید جمله است.
پاره ای از روانشناسان زبان کوشیده اند تأثیر افعال را بر فرایند یادگیری دقیقاً بررسی
کنند .فودور ،گارت و بهور معتقدند وقتی انسان جملهای را میشنود به فعل آن توجهی
خاص معطوف می دارد و باه محاض شانیدن فعال در فرهناگ لغات ذهنای خاود باه
جستجوی آن می پردازد .اگر ادعای این ساه نفار واقعااً درسات باشاد در آن صاورت،
پردازش و فهمیدن افعالی که فقط یك شق دارند و فقط در یك ساخت نحوی باه کاار
می روند ،باید از پاردازش افعاال چندشاقی 24آساانتر باشاد 25.ایان نظریاه را «فرضایة
پیچیدگی افعال» 26نامیدهاند (نك :همان.)384 ،
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سامان کتاب تاریخ را در کیف کهنة چرمی که مثل خیكی بادکرده کنار قفساة فلازی
افتاده بود ،قرار داد.
با خواندن این روایت در مرحلة نخست ،چند نفر به دکورِ صحنه توجه کردهاند؟ باه
نوع کتاب فكر کرده اند؟ به تمیزی یا کثیفی کیف؟ خالی یا پر بودن کیف؟ یا باه قفساة
چوبی یا ف لزی یا پالستیكی یا حتی به اینكه کتاب خوانده شده باشد یا نه؟
شاید کمتر خواننده ای روی این صفتها دقیق شود .غالباً از این صفتها بسرعت عبور
می کنند و بر روی فعل ،متمرکز میشوند .فعل مثل «کاات» عمال مایکناد در حرکاتِ
دوربینِ روایت .عناصر دیگر در اینجا -یعنی صفات و قیود -به دلیل فعل ،حضورشاان
را در داستان نشان میدهند .با توجه به این مطلب آیا میتوان گفت اینكاه حفاظکاردن
شعر ،دشوارتر از جمالت عادی است به جهشهای نحوی فعل در شعر ،مربوط است؟
جین اچسُن در کتاب «روانشناسی زبان» به این نتیجه رسید که شنونده ترجیح میدهد
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این آزمون نشان می دهد فعل تا چه اندازه ،مورد توجه دانشمندان روان و زبان قارار
گرفته است .در ادامة همین آزمایشها زبانشناسان متوجاه شادهاناد کاه نقاش فعلهاا در
به حافظهسپردن جمله ها یا بندها تردیدناپذیرست؛ یعنی چنانچه قصد حفاظکاردن یاك
جمله یا یك بند را داشته باشیم ،نشان کردنِ فعلها کار ما را روانتر خواهاد سااخت .در
آزمونهای تندخوانی نیز فهمیده می شود که برای درک سریع یك متن ،فعلها نقش مهمی
دارد؛ یعنی اگر خواننده فقط فعلها را رصد کند ،بار عظیمی از معناا را باه ذهان انتقاال
خواهد داد.
طی یك آزمایش از دانشآموزان سوم دبیرستان در یاك مدرساة معماولی خواساته
می شود تا چند داستان متفاوت را بخوانند و به بعضی پرسشها جواب دهند .هفتة بعد از
کسانی که رمانها را خوانده بودند ،پرسیده میشود که از رماان ماورد عالقاهشاان چاه
صفتها و قیدهایی در ذهنشان مانده است؛ همچنین خواسته میشود که تعدادی از افعال
رمان را که در حافظه دارند ،بیان کنند .صفت و قید ،مشتری زیادی نداشت؛ اماا تعاداد
اسمها و فعلهای به یاد مانده ،فوقالعاده بود؛ چرا؟
یك دلیل می تواند این باشد که فعلها در متنِ کنش و حواد قرار دارد و اگر از این
کنشها و رخدادها سؤال کنید ،حتماً دستِ خالی بر نمی گردید .حاواد باا فعلهایشاان
ماندگارند .بُرشی از یك روایت را میشود مثال زد:

مطالب شنیده شده را بند بند ،پردازش کند .به محض پایاانیاافتنِ کادخوانیِ یاك بناد،
شنونده احتماالً ساخت نحوی آن را فراموش می کند و لُبّ مطلبِ شنیدهشده را به یاك
فضای حافظهای دیگر منتقل میکند.
به این جمالت دقت کنید:
الف) «سیگاری آتش زدم با رول پیپر استیلی که امیر قادری هفتة پیش که شام آماده
بود خانة ما و مدام میگفت چه قورمهسبزی خوشمزهای و دلیلش هم ایان باود کاه
شبیه قورمه سبزی مادرش شده با خودش آورده و به هام هدیاه داده باود» (جعفاری،
.)13 :1388
ب) سیگاری آتش زدم با رول پیپر استیلی که امیر قادری هفتة پیش با خودش آورده
و به هم هدیه داده بود .همان شبی که شام آمده بود خانة ما و مادام مایگفات چاه
قورمهسبزی خوشمزهای .دلیلش هم این بود که شبیه قورمهسبزی مادرش شده.
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در عبارت اول برای دریافت مطلب ،وقت زیادی را باید صرف کرد اماا در عباارت
دوم چنین مشكلی وجود نخواهد داشات .باه عباارات جملاة اول اصاطالحاً جماالت
«ناهمپایه» گفته می شود .در مقابل ،عبارات دوم ،جمالت «همپایه» خوانده میشاوند کاه
جمالتی کوتاه ،ساده و سرراست دارد ،با فعلهای متعدد تقطیعشده و معنایشان بسرعت
منعقد می شود .واقعیت این است که جمالت ناهمپایه ،که از خرد شدن چند جملاه در
دل یك جملة طوالنی پدید میآید و با انواع حروف ربط همچون زنجیری پشات سار
هم قطار می شود؛ مخصوص فضاهای ذهنی است و برای بیان احاوال درونای باه کاار
میرود .نمونة بارز این گونه جمالت در رمانهای در جستجوی زمان از دسترفته ،کافاه
پیانو و شازده احتجاب و امثال اینها به فراوانی قابل مشاهده است.
سیگارم را توی زیر سیگاری مخصوص خودم کاه یاك الساتیك مینیااتوری ماارک
بریجستون است که وسطش یك شیشة گود ،کار گذاشتهاند تا کرده بودم(همان.)50،

نمونهای دیگر از «سمفونی مردگان»:
آیدین تا میآمد به پدر فكر کند که انگار دیروز با آن جسم کوچك از حجره به خانه
برمی گشت و با آن پاپاخ سیاه و پالتوی طوسای رناگ ،سانگین سانگین از پلاه بااال
میرفت؛ ناگاه آن ابهت عجیب و آن حضور ماندنی در خاطرهاش محو میشاد و در
گورستان قدیمی شهر ،زیر خاک به چند تكه استخوان بدل میگشت (معروفی:1380 ،
.)259
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درعوض ،جمالت همپایه  ،که فواصل فعلها کوتاه است و اغلاب در رمانهاای مادیر
مدرسه ،کلیدر ،من او ،بی وطن و آدمکشهای همینگوی زیاد به چشم میخورد در بیان
رفتار بیرونی شخصیت داستان بسیار مؤثر است.
آرمیتا سر تكان میدهد .ارمیا دستش را جلو میبرد و جوراب زنانه را لمس میکناد.
جوراب زنانه ،بریدگی روی دستش را میسوزاند .خشای ،جاوراب را از الی آلباوم
بیرون میکشد ( ...امیرخانی.)175 :1387 ،

جالب است بدانیم حتی فعلهای منفی هم در دریافت دیرهنگام معنای جملاه نقاش
دارد« .روانشناسان می اندیشند که به طور کلی فهمیدن فعلهای منفای بیشاتر از فعلهاای
مثبت زمان میبرد .در واقع جمالت منفی پردازش جمله را عقاب مایانادازد» (اچسان،
.)401 :1364

مردک گفت :هی آمدند .گریخت و در را بسات .در کوفتناد؛ خااموش کارد؛ یعنای
مردهام.
_ چگونه مردهای که سخن میگویی؟
_ نه این یك نفس آخرین است .من مردهام.
_ خیز!
_نخاست .در را شكستند .درآمدند که خیز! ترا شاه میخواند ( »...موحاد 1369 ،ج:2
.)35

85

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،44تابستان 1393

 .3جلوههاي فعل از نظر زيباييشناسي داستان
در یك روایت امكان دارد عالوه بر صفتها و قیدها ،اسمها هم حاذف شاود؛ باویژه در
شیوه گفتگو .ولی فعل ،حسابی جداگانه دارد که اگر حذف هم بشود -که میشود -اماا
سایه اش بر سر داستان ،همچنان سنگین است .گرچه باز بدین معنا نیسات کاه اسام و
صفت و قید در جمله نقش و ارزشی ندارد؛ بلكه آنها در پرداخت اشخاص داساتانی و
ایجاد لحن و فضا اتفاقاً مؤثر است؛ اما به نظر میرساد ،کاارکرد و نقاش فعال از آنهاا
گستردهتر باشد؛ فیالمثل خالصهکردن یك متن ،بیشتر با حذف قیود و صفات صاورت
می گیرد .این تلخیص البته با پیرنگ هم نسبتی دارد؛ یعنی با حفاظ فعلهاا ،پیرناگ نیاز
حفظ خواهد شد .برجستگی نقش فعلها و حفظ زواید جمله در این مااجرای کوتااه از
«مقاالت شمس» کامالً هویداست:
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پیداست که فعلها در فرایند حذف و تلخیص ماجرا بشدت مقاومت کردهاند و ایان،
البته بنا برکاربرد فراوانش در سخنان شمس تبریازی جنباهای سابكشناساانه باه خاود
میگیرد.
نخستین درسی که داستاننویسان در شخصیتپردازی عرضه میکنند؛ این است کاه
تا آنجا که ممكن است از به کار بردن صفتهای مستقیم برای نشاندادن اوضاع و احوال
درونی شخصیت داستان بپرهیزیم و آنها را به وسیلة کنشها و واکنشهایشان در موقعیت،
عرضه کنیم و باقی را به خواننده بسپاریم .عبارت معروف «نگو ،نشان باده» در عرصاة
داستانپردازی ،بیشترین تأکیدش بر همین ظرفیت فعل است.
در«بیگانة» آلبرکامو شخصیتی به نام مرسو و جود دارد .کامو برای معرفی او از صفت
و قید بسیار کم استفاده می کند .شخصیت او را ما از روی رفتار و گفتارش -که بیشاتر،
فعل نمایندة آنهاست -میفهمیم.
چنین تمهیداتی حتی در شعرهای روایی هم به چشم میآید .در واقع شعر و داستان
به عنوان دو گونة هنری ،عالوه بر کلیات در برخی جزئیات نیز تعامال و تاأثیر متقابال
دارد؛ از جمله تأثیرات شعر در داستان ،جابه جایی ارکان دستوری زبان است .این تغییار
ارکان اساساً بحثی است که به دانش معانی در زیبایی شناسی شعر مربوط می شاود؛ اماا
چون جهتگیری روایت داستانی در راستای تأثیر هنری و جماالشناسایك ،قابال انكاار
نیست ،بررسی تغییر ارکان و عناصر زبانی در داستان و تبیین چگونگی آن موضاوعیت
27
مییابد.
 3-1حضور افعال

جابه جایی فعل در شعر ،پدیدة شگفتی نیسات .اقتضاای وزن و قافیاه امكاان هار ناوع
جابهجایی را می دهد؛ اما اگر کسی مثل حافظ یا فردوسی یا نظاامی ،شااعر ماورد نظار
باشد ،تغییر جای فعل را فقط نمای تاوان باه اقتضاای وزن تعبیار کارد .در بسایاری از
داستانهای رزمی شاهنامه وقتی دقیق شویم ،می بینیم حكیم تاوس ،فعلهاا را در ابتادای
بیت آورده است .آیا خداوندگار سخن به تنگنا افتاده باوده تاا وزن و قافیاه را جماع و
جور کند یا اینكه به نظر او چنین کاری ،موسیقی حماسی یا فضای حادثاه را از جهات
معنا فربهتر نشان میداده است؟
نمیتوان نظر قطعی داد؛ ولی قرینههای موجود در شاهنامه -مانند اشعار ابتدای رزم
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رستم و اشكبوس -نشان می دهد که فعلها چه اندازه در تپندگی حماسی روایات ماؤثر
است.
به نظر میرسد در داستان و روایت هم چنین باشد .وقتی فعل در ابتدای جمله قرار
می گیرد ،نقش مهمی به ماجرا می دهد .این تقدیم فعل ،روشای بارای ایجااد تعلیاق در
داستان است و نویسنده با توضیحات فرعای ،منظاورش را تاا آخارین لحظاه ،آشاكار
نمی کند؛ گرچه با این روش ،ریتم و روند روایت ،آهسته می شود و اگر بی دلیل باشاد،
نقص فنی به شمار میآید.
برخی صاحبنظران معتقدند که برای پرهیز از دوگانگی زبانی در داستان ،کلمات را به
صورت عامیانه و گفتاری به کار نبریم؛ در واقع حالات نوشاتاری آن را حفاظ کنایم و
نشكنیم .فرضاً به جای «میگویم» ،ننویسیم «میگم» .در عوض برای داستانیکردن متن یا
روایت ،اجزای جمله را جابهجا کنیم؛ مثالً فعل را جابهجا کنیم تاا در فضاای داساتانی
تأثیر داشته باشد؛ به عنوان مثال در گفتگوها ،اغلب ،فعل را اول جمله بیاوریم؛ تقریباً به
همان صورت که در معمول زبان اتفاق میافتد.

مصطفی مستور نویسندة رمان «سه گزارش دربارة نوید و نگار» در اولین جملاهاش
مینویسد:
« می زنم روی ترمز .یك بار .دوبار .سه بار .ده باار .ماشاین نمایایساتد ( »...مساتور،
.)3 :1391
روایت در همان بدو ورود به ماجرا ،خواننده را به «تیك آو» وا مایدارد .ایان یاك
آغاز قوی با فعل است که خواننده را برمی انگیزد تا به سوی داستان ،خیاز باردارد .اماا
آغاز یكی از فصول رمان کافه پیانو ،جملة نفسگیری را میخوانیم که خواننده را هفات
خط به دنبال میکشد تا به فعل پایان بخش جمله ،برسد و خبر را دریافت کند:
همین که آمدم در خانه را باز کنم و بروم بیرون تا چنادتایی ماای بای بای بخارم و
برگردم و احتماالً با یك پالستیك سیاه توی دستم که مغازهدارها معموالً آن را طوری
مخفیانه می پیچند تویشان که انگار جنس قاچاقی {........در سطر هشتم} پشت در،
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اگر نویسنده ،نحوِ دیالوگ را و کلمات مناسب گویه را بخوبی به کار گرفتاه باشاد و
شخصیت پردازیش کامل باشد ،خواننده نهتنها کلماتگویه را به لفظ گفتاری خواهاد
خواند که حتی لحن شخصیت را هم در ذهنِ خود -یا به طور ناخودآگاه -بازساازی
خواهد کرد (مندنیپور.)70 :1383 ،
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رحیم آقا پستچی محلمان را دیدم (جعفری.)165 :1388 ،
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این گونه روایت را هم براحتی میتوان به عنوان یك ویژگی سبكی به شامار آورد؛
چون نمونه های فراوانی از این دست در رمان یاد شده به چشام مایخاورد و البتاه در
جای خود اغلب ،جنبه ای هنری دارند .شاید این شیوه ،جایگزینی برای مفهاوم «آنشاه»
در سینما باشد و از سوی دیگر ،ظرفیتی باشد برای حجمبخشیدن به روایت که البته باا
کشدادن داستان ،تفاوت اساسی پیدا میکند.
اسپیتزر در مورد طوالنیبودن جمالت مارسل پروست و فاصلة زیاد فعلها و نهادهای
رمان «در جستجوی زمان از دست رفته» توضیح داده و برای آن دالیلای عرضاه کارده
است و البته همه را به پیچیدگی نگاه پروست مربوط میداند و شیوة غریب ناهماهنگی
فعلها و نهادها را مورد ارزیابی قرار میدهد.
«پروست به روشنی اشاره می کند که مخاطب روایت او باید تالش کناد تاا از پاس
روساخت پریشان رمان به ساختار سازوار آن راه گشاید» (توکلی.)343 :1389 ،
ابوالفضل بیهقی نیز بارها به تغییر ارکان بویژه فعل در تاریخش اقادام کارده اسات؛
مانند این بخشها که با تقدیمهای فعل در میانة تاریخ ،طنازی میکند:
« دو قباله نبشته بودند همة اسباب و ضیاع حسانك را بجملاه از جهات سالطان .....
اقرار کرد بفروختن آن بطوع و رغبت» (بیهقی.)185 :1370 ،
«و بسیار استر سلطانی بسته بودند در می ان آن درختان تا آن دیوارهای آسیا» (هماان،
.)260
و انگار بعدها الگویی شده است برای کسانی چون دولاتآباادی در نثار زیباای رماان
«کلیدر»:
«گل محمد بود به هیأت درختی ناتمام ایستاده تا زیر قامت شاب  ...دو دیگار خاان
عمو بود گره خورده در خود؛ بمانند گره ریشة چناری کهن» (دولتآبادی.)2780 :1368 ،
نویسنده ،عمدی دارد در این جابه جایی و البد دلیلی .برجستهترین دلیلش ،موسایقی
متن یا ایقاع است که به کمك فعل ،روایتش را جذاب میکند.
 3-2غياب افعال

فعل با همة ظرفیتی که با حضور خود در روایت ایجاد می کند ،گاهی با غیبت خاویش
نیز به روایت جذابیت ،معنا و سرعت میبخشد .حذف فعل 28در داساتان نیاز همچاون
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جابه جایی تحت تأثیر شعر است .حافظ در غزل مشهوری با ساه مصاراع بادونِ فعال،
ماجرایی را بازگو میکند:
زلفِ آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست
پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست ...
(غزل )26

یا در غزلی دیگر شش بیت را بدون فعل میسراید:
مجلسِ انس و حریفِ همدم و شربِ مدام...
عشقبازی و جوانی و شاراب لعال فاام

جج

(غزل )309

فردوسی نیز به طرزی شگفت ،فعلهایش را حذف میکناد تاا باه روایاتش سارعت
بدهد:
گذر کرد بر مهرة پشت اوی
چو بوسید پیكان سر انگشت اوی
(شاهنامه ،ج  :3بیت)1101

و تری الشمس اذا طلعت تزاور عن کهفهام ذات الیماین و اذا غربات تقرضاهم ذات
الشمال و هم فی فجوه منه ....و تجسهم ایقاظاً و هم رقاود و نقلابهم ذات الیماین و
29
ذات الشمال و کلبهم باسطح ذراعیه بالوصید.
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فعل «رها کردن» در پایان مصراع اول حذف شده است تا سرعت جنگ و تیراندازی
رستم را به این وسیله بیان کرده باشد .کاری که در قرآن کریم بارها تكرار شده اسات؛
مثالً در ماجرای سلیمان و تخت بلقیس برای بیان کنشی شتابناک ،فعلای کاه نمایاانگر
عمل پری مدعی است ،حذف می شود و زمان از حالت استمرار باه یكبااره گسساته ،و
متوقف میشود.
« گفت :من آن را پیش از آنكه چشم خود بر هم زنی برایت میآورم و آنگاه تخات
را در برابر خویش مستقر یافت» (نمل.)40/
همین طور فعلهای «تری ،تزاور ،تقرضهم ،تجسهم و نقلبهم» در سورة کهف ،که بار
استمرار زمان حال داللت دارد و مفهوم کشآمدگی زمان سیصاد ساال را باه تمهیادی
روانكاوانه تداعی می کند؛ تا زمان را برای شنونده آرامآرام طول بدهاد؛ اماا باا رسایدن
صحنة بعدی ،زمان اخباری فعل ،ناگهان به گذشته تغییر پیدا میکند؛ زیارا فضاای ایان
صحنه ،دیگر پذیرای کنشهای کند نیست و در واقع روایت از توصیف به صحنه تبادیل
میشود.

و کذلك بعثناهم لیتسائلوا بینهم قال قائلح منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یوماً أو بعض یاوم
30
قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا أحدکم بورقكم(.....کهف)17-19/

شاعران جوان امروز نیز گاهی از این روش برای روایت شااعرانة خاویش اساتفاده
میکنند:
غروب ،مرد ،خیابان ( ،)...برف ،زمستان
کنار پنجره ،یك زن ،اتاق غمزده ،زندان
دوصندلی،دوسه تامبل ،روزنامه و کاغذ
دو تا مجسمه ،ساعت ،سه قاب ،آینه ،گلدان

صدای عقربه بود
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و( ...مصطفی موزانی ،سروش جوان،آبان )80

بدینسان اهمیت یك متن را گاهی نكتههایی بیان میکند که گفته نشده است .وقتی
یك عنصر از یك روایت حذف شود اما بهگونه ای باشد که عناصر دیگر هنوز بر وجود
او داللت کند؛ سبب برجستگی مطلب محذوف میشود.
برخی معتقدند سابقة حذف فعل در نثر به فردیناند سلین فرانسوی برمیگاردد .در
ایران نیز داستانپردازانی همچون دولتآبادی از این روش فوق العاده بهره گرفتهاناد کاه
نثر خود را به موسیقی یا یك تابلوی نقاشی -همچون شعر اخیری که ذکر شد -نزدیك
کنند.
«نگا هی در آب روان و خیالی در پرواز به رهایی ،آمیزش با زالل آب» (دولاتآباادی،
.)1668 :1368
همان طور که مالحظه میشود ،حذف فعال هام مثال جاباهجاایی فعال ،روایات را
همچون شعری منثور کرده است؛ درهمتنیدگی حوزههای عاطفه و خیال و آهنگ.
وقتی روایت ،آرامش را تجربه میکند ،فعل ،دیگر دست و پاگیر می شود؛ یعنی نفس
کنش ،بیزمان و شخص میشود .دولتآبادی جای فعل را خوب میشناسد و میداند
که این بادپا را چه وقتی باید به تك وا دارد و چه وقتی به آرامای براناد» (اساحاقیان،
.)373 :1383

خود دولت آبادی در مورد حذف افعال در فضاهای گوناگون روایتش میگوید:
وقتی کلمه مینشیند جای خودش مثل ابزاری است که میخورد به سنج و میگذارم
تا بازتاب سنج را بشنوم؛ بنابراین با یك بود یا شد نمیبندمش و خفهاش نمایکانم.
می خواهم رها بگذارمش تا پژواک موسیقی کالم را بشنوم (اسحاقیان.)374 :1383 ،

شگردهاي فعل در روايت

حذف فعل شاید سبكی جدید از گفتمان ادبی ایجاد کند؛ چون به دلیل عدم حضور
یك عنصر تأثیرگذار از جمله و احساسکردن جای خالی آن توسط خواننده یا شنونده،
او را به دنیایی جدید از تصورات و خیال دعوت می کناد تاا خاود بتواناد جاای فعال
حذف شده ،افعالی را پیشنهاد کند و لذت حاصل از حل معادله را بچشد و یا برای یافتن
مقصود اصلی نویسنده در تأمالت خود غرق شود و مسیر جدیدی بارای خلاق آثااری
متفاوت ایجاد کند .دکتر احمدی مینویسد:
جالل آلاحمد در بیشتر نوشتههایش یك مشت کلمه را بدون فعل تاام در کناار هام
میچید و این کار را چنان استادانه انجام میداد که اغلب آنها از جملههاای باا فعال
دیگران ،رساتر است و چون این سبك ،ابتكار اوست از این رو این جملهها باه ناام
وی جملههای آلاحمدی نامیده شد:
چادرش را روی سرش انداختیم و ...باز تاکسی و اتوبوس* و بعد بیمارستان* و تاا
ظهر از این اتاق به آن اتاق* هشت و نیم اینجا بودیم. .هفت و نیم به وقت محلای*
و پذیرایی در طیاره*صبحانه بای چاای یاا قهوه*ناانی و تكاه مرغای و یاك تخام
مرغ*توی جعبه ای*و انگ شارکت هواپیماایی رویاش*( »31احمادی گیاوی:1380 ،
.)1497
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از جمله موارد معلول حذف فعل این است که وقتی هم کنش و هم گفتگاو از یاك
شخصیت سر میزند ،کنش فاعل ،ضرورت استفاده از فعلِ «گفت» را از بین میبرد.
«آرمیتا سری به تأسف تكان میدهد و میرود سراغ کنترل تلویزیون.
 حیف که نمیفهمی چقدر دوستت دارم» (امیرخانی.)212 :1387 ،به طور کلی ویژگیها یا انگیزه های حذف فعل در روایت را میتاوان بادین صاورت
فهرست کرد:
 .1وادار کردن خواننده به تأمّل بیشتر
 .2انتقال سریع خبر به خواننده
 .3ابهامبخشی به داستان
 .4تعلیقبخشی به داستان
 .5فضاسازی
 .6نزدیك سازی زبان داستان به زبان شعرگونه
 .7سرعتبخشی به داستان

91


حذف فعل در داستان نسبت به شعر قابل توجهتر است .جنابش مينیيمیال ،کاه از
عرصة هنرهای تجسمی و معماری و موسیقی آغاز شده بود ،وقتی خودش را باه پهناة
ادبیات کشاند بر این اساس بود که کمترین استفاده از کلمات صاورت گیارد .بناابراین
برای کوتاهی متن ،دیواری کوتاهتر از قید و حتی صفت پیدا نكرد ،چون زورش به فعل
نمی رسید .اگر فعل را ندیده میگرفت ،بیشتر وارد ساحت شاعر مایشاد و شاعر البتاه
هویت آن را از بین می برد .به این دلیل بود که داساتانك باه رغام اساتفادة حاداقلی از
واژگان با حضور فعل همچنان به عنوان یك ژانر داستانی به حیاتِ خود ادامه داد .ولی
نباید فراموش کرد که حذف فعل ،گاهی به ساخت داستان صدمه زده است:

غذا از توی یخچال روی گاز .هزار جزیره را با همة مارکها .هندوانهها روی پرتقالها
32
و نارنجها ،درهم و خرمالوها کنار هم چیده و البهال نرگس.
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در این عبارات ساختارشكنانه ،که قحطی فعل آشاكار اسات ،بادون هایچ قریناهای
محور اصلی جمله ها حذف شده است که نه در موسیقی متن اثر گذاشته و نه حذفشان
معنای خاصی را القا کرده است .اتفاقاً گاهی بالعكس افازایش فعال ،عاالوه بار ایجااد
موسیقی و دریافت معنا ،موجبِ روانی روایت نیز میشود .مقایسه کنید:
الف) سرعت زیاد و بههمراهداشتن کیف آیدین در حالی که در هوا موج مایخاورد،
سبب بههمپیچیدن پاهایم میشود و بر زمین میخورم.
تند میدویدم اما به آیدین نمیرسیدم .کیف آیدین روی سینهام در هوا موج میخورد
و من با اینكه میدانستم پاهام در هم میپیچند ،اما خودم را رها کردم و ناگاه باا سار
غلتیدم و بعد روی زمین پهن شدم ( معروفی.)25 :1380 ،

ظاهراً در عبارت دوم متن ،روانتر ،خوانده و فهمیده مای شاود؛ چراکاه خوانناده در
حالت طبیعی فقط می تواند یك کنش را دنبال کند که بیشتر یك یا دو فعل ،محمالِ آن
قرار می گیرد .اگر قرار است که روایت دوکنشِ همزمان را نشان دهد باید عبارتِ قیدی
«در حالی که» و مشابه آن حذف شود و به خواننده مهلتی برای تجسمکردن داده شاود؛
چون تجسم کردن دو کنش همزمان یا دو عمل (فعل) در ذهن خوانناده کمای دیریااب
خواهد بود .البته حذف کلمات اضافی مثل صافات و قیاود ،ماتن را روانتار مایساازد.
صفتها و قیدها ،قدرت مانورِ فعل را در داستان کم مایکناد .آنهاا بیشاتر باه درد شاعر
می خورد تا نثر .عالوه بر این ،فعلهای « پیچیدن ،رها کردن ،با سر غلتیدن و روی زماین

شگردهاي فعل در روايت

پهنشدن» را می شد با یك فعل خالصه کرد؛ اما گویی این چهار فعل در پی هم ناوعی
حرکت آهسته (یا به زبان سینمایی ،اسلوموشن) را رقم میزنند.
 3-3تراكم ،تكرار و تداوم افعال

ژنت در مقالهای که دربارة رمان «در جستجوی زمان از دست رفته» نوشته است ،عناصر
روایت را بیان می کند؛ سپس بر عنصری به نام تكرار یا بسامد رخدادها تأکید میکناد و
دربارة نقش آنها سخن می گوید؛ اما بیشتر به عمل داستانی میپردازد تا عمل دساتوری.
در حالی که این مطلب یعنی عمل دستوری که بیشتر باه وسایلة فعال ،خاود را نشاان
می دهد نیز قابل توجه است بویژه از دید زیبایی شناسی داستان؛ بارای مثاال در داساتان
«عقرب روی پلههای راهآهان اندیمشاك» راوی در قسامتی از داساتان مایگویاد کاه
سبزپوشها ،با باتوم روی سر سربازها میکوبیدند .تصویری که ارائه می شاود باا تكارار
فعل ،بسیار پرتأثیر است .خواننده احساس میکند که انگار باتوم بر سر او فرود میآید:

هرچند تكرار رخداد از نظر تودوروف ،شاناخته شاده اسات باه گفتاة ژرار ژانات
نخستین بار مارسل پروست به تكرار فعل و رویدادها به مثابة یك تمهید داستانی ،نقشی
مسلط داده است (تودوروف 1382 ،ب.)62 :
فعل یا جمله ای که در داستان «منِ او» در سه صفحه پیوسته تكرار مایشاود ،33چاه
مفهومی را میتواند القا کند؟
آیا میتوان تصور کرد که راوی میخواهد ظاهر تكراری مسائلة ذکار را تلویحااً باه
ریشخند بگیرد یا مثالً دور باطلی را به خواننده القا کناد کاه محصاول برخای مناساك
بیاساس و بیهویت و بیمحتواست؟
همین طور در این بخش از داستان «سه گزارش دربارة نوید»:
زن چاق داشت به بغل دستیش میيگفیت کاه ناوة آخارش دنادان درآورده اسات.
ميگفت وقتی آدم نوهدار می شود دیگر به همة آرزوهایش رسیده اسات .میيگفیت
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دژبان با باتوم می کوبید توی سرِ سربازی که به زانو نشسته بود؛ میکوبیاد تاوی سار
سربازی که به زانو نشسته بود .میکوبید میکوبید میکوبید توی سر سربازی که روی
زمین افتاده بود....
خون از زیر کالهِ سرباز راه افتاد و آمد ،آمد ،آمد تا رسید به پلهها (مرتضاائیان:1385 ،
.)66

برای نوهاش از بازار چینیها یك خرس کوکی خریده کاه روی دو پاا مایایساتد و
میرقصد (مستور.)41 :1391 ،
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پیداست که نویسنده با تكرار فعال اساتمراری ،پرچاانگی زن را کاه در نهایات باه
خواب آلودگی راوی میانجامد ،برجسته میسازد .چنین تمهیدی در جاهای دیگر همین
داستان مثل صفحة 94نیز دیده میشود که میتواند به عامل سبكی بدل شود .ناوع فعال
البته در نسبتش با تكرار ،میتواند مهم باشد؛ فی المثل تكرار فعلهای عام ،بیشتر از تكرار
افعال خاص ،فترت و رکود ایجاد میکند .بسامد زیااد فعال«باود» در شاازده احتجااب
(گلشیری )71 :1350 ،چه درحالت اسن ادی و چه درحالت ماضی بعید به طرزی ناخودآگاه
خواننده را به تبع احوال درونی شخصیت در شكلی ایستا یا پسرونده ،نگاه مایدارد و
اساساً انگار چیدمان فعلها طوری طراحی شده است که مثل یك ترمز ،نگذارد کنشاهای
داستانی ،دور بردارد .درست برخالف بعضی صحنههای کلیدر ،که رخدادها به پشتیبانی
فراوانی افعال خاص بشدت سریع و هیجانآور اسات .فضاای کلیادر را ترسایم کنیاد.
بُزمرگی به جان گوسفندهای ایل افتاده؛ مردان به تندی و با حرارت باا کاارد باه جاان
احشام خویش افتادهاند و زنها میکوشند که کارد را از دست مردان بگیرند:
به میان گله ریختند؛ تالش و کشمكش از هر سو گالویختن .روی کاار کشاتهتارین
گرگها را خان عمو سفید کرده .بیداد! او که از آغاز راه تا این دم پنجاة خاود رنگاین
نكرده بود؛ اینك به جبران می کوشید .کادام دسات تواناد او را از کشاتن وا بادارد؟
بلقیس! مگر بلقیس .با او گالویخت......
از خانعمو مهربانتر گل محمد بود ،پنداری یك سر ،رخت خون به تن کرده ،زیور به
شیون بال بر شوی گشود ،ماهك یورش به بیكمحمد برد و مارال به سستی کاارد از
پنجة کلمشی بِدَر آورد؛ ستیز خونین خویش با خویش ،چه مای کنیاد ای دیوانگاان!
آرامش .دمی انگار جهان از گردش باز ایستاد (دولتآبادی.)415 :1368 ،

مسلماً بخش عمده ای از زیبایی این متن ،هماین تاراکم و تعادد افعاال اسات کاه
روایت را تند و پر تپش کرده است.
شكلوفسكی در تكنگاری خود بر «تریسترام شَندی» 34اثر استرن ،توجه خوانناده را
به شیوه ای معطوف می دارد که در آن اعمال آشنا در نتیجة کند شادن و طاوالنیشادن،
آشناییزدایی می شود .این شگرد تأخیر و طوالنیکردن رفتار ،ما را وادار میکند مناظر و
حرکات را غریبشده ببینیم.

شگردهاي فعل در روايت

آقای شندی پس از آنكه میشنود بینی پسرش تريسترام ،شكسته است ،غمگیناناه در
بستر خود دراز میکشد .این جمله را مطابق مرسوم میتوان به این صورت نوشت:
«او باا اناادوه در بسااتر خااود دراز ماایکشاد»؛ امااا اسااترن ،حالاات آقااای شااندی را
آشناییزدایی میکند:
وقتی به بستر رفت ،کف دست راست او روی پیشاانیش قارار گرفتاه باود و بخاش
اعظم هر دو چشمش را می پوشاند؛ به آرامی با صاورت روی تخات دراز کشاید در
حالی که آرنجش را به عقب ب رده بود تا جایی که دماغش روی روتختی قرار گرفت.
دست چپش بی حال از کنار تخت آویزان بود و انگشتانش روی دسته لگنی باود کاه
پای تختش قرار داشت.......
استرن با کندکردن توصیف حالت آقای شندی نه دریافت تازهای از اندوه ارائه میکند
و نه ادراک تازهای از یك حالت آشنا؛ بلكه فقط توصیف کالمی آن را بسط میدهاد
(سلدون و ویدوسون.)51 :1377 ،

باز به این قسمت از داستان شازده احتجاب ،نگاه کنید کاه چگوناه باا تعددشاان،
فعلها روی حرکات و رفتار شخصیتها ،اصطالحاً "فوکوس" میشود؛ اما زماان بشادت،
کند حرکت میکند:

در آنچه خواندیم فعلها بیش از اندازة طبیعی استفاده می شود تا سرعت ،کم شاود و
تصویر ،ظریفتر زیر ذرهبین قرار بگیرد .این شیوه فوقالعاده ای است که به وسایلة فعال
انجام میپذیرد.
حسین سناپور اسم این شیوه را -با کمی تغییار البتاه«-نسابت معكاوس روایات باا
موضوع» ،مینامد .در کتاب «حكایت حال» (گفتگوی احمد محماود باا لیلای گلساتان)
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فخرالنسا پشت به او نشسته بود با همان پیراهن تور چیندار .دو گیسوی بلند و بافته
به چینهای نازک کمر می رسید .شازده ایستاد .خطوط نرم و لغزندة شانههاا را دنباال
کرد و خطوط محو دو بازو را که پشت پیراهن تور بود .وقتی به پشتی صندلی رسید
خطوط را رها کرد و به سفیدی پشتِ گردن و موهای ریز آن خیاره شاد .فخرالنساا
روی صندلی گردانش نشسته بود .پهلوی دستش یك میز بود .شازده تناگ شااخدار
بلور را دید و بعد دو لیوان پایاه بلناد کریساتال و دو ظارف گاز و آجیال را ،تناگ
شاخدار تا نیمه پر بود .فخرالنسا هنوز پشت به شازده نشسته بود .شازده جلوتر رفت.
از کنار خط نازک گردن و چینهای روی شانة راست ،کتاب بزرگ جلد چرمی را دید
و انگشهای سفید و کشیده را ( ...گلشیری.)17 :1350 ،
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محمود از صحنه ای از رمان «مدار صفر درجه» حرف میزند و میگوید در یك صافحه
بیش از شصت هفتاد فعل به کار رفته است تا در حرکت داستان ،بیقراری را در بیاران
(شخصیت داستان) نشان بدهد.
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تو حیاط آشوب بود .باران ،شالقی بود و دور .آسمان غرنبه سنگین بود .بااران در را
بست .چراغ را روشن کرد .نامة کتایون دستش بود .نشست پای منقل .لیوان چاای را
برداشت .سرد بود .به پاکت نگاه کارد و چاای خاورد .ناماه را باار دیگار خواناد و
گذاشتش تو جیب .باز سیگاری گیراند .برخاست .پتو و متكاا را از کانج اتااق آورد.
دراز کشید . ...
بیقراری باران در درجة اول از طریق کناد گذشاتن لحظاات ،نشاان داده مایشاود.
نویسنده بسادگی میتوانست مثالً بنویسد« :باران چند ساعتی انتظار کشاید تاا مائاده
آمد» اما در این صورت کندی گذرِ زمان و به تبعِ آن بیقراری شخصیت القا نمیشاد؛
می توانست بنویسد مثالً «با بیقراری انتظار کشید» اما در این صاورت خوانناده فقاط
آگاه میشد و بیقراری باران را تجربه نمیکرد.
مهمترین نكته ،زیاد بودن تعداد فعلهاست .فعل ظاهراً باید مبین کاری باشد؛ اما بااز
ماجرا به جلو نمیرود .افعال بسیاری از شخصیت داستان سر مایزناد؛ بایاینكاه در
وضع او تغییری به وجود آید؛ درست مثل اینكه هیچ کاری انجام نداده اسات و ایان
یعنی انتظاری جانكاه .در «جادة فالندر» نوشتة کلودسایمون صاحنهای تقریبااً شابیه
صحنة قبل است (سناپور.)87 :1385 ،

تعداد زیاد فعل و کندی حرکت زماان در روایات ،نسابتی معكاوس سااخته و ایان
شگرد فعل در آثار گفتهشده ،بسیار خوش نشسته است.
بازی شگفت فعل را در این روایت کهن از «طبقات الصوفیه» ،نیز میتاوان مالحظاه
کرد:
محمود غزنوی به سر گور بایزید شد .درویشی دید آنجا .گفت :این استاد شاما چاه
گفتید؟ گفت :وی گفتی :هر که مرا دید وی را بنسوزند .محمود گفت :این هیچ چیاز
نیست .بوجهل ،مصطفی را دید .وی را بسوزند .آن درویاش گفات :ندیاد ،ای امیار!
ندید .وی برادرزادة بوطالب دید نه پیغامبر خدای -صلیاهلل علیه و سلم -ورنه وی را
بنسوختید (خواجه عیداهلل انصاری.)410 :13625 ،

تعدد فعل و دخالت فعل در موسیقی گفتار -که نتیجة جابه جاایی ظااهراً عمادی و
محسوسِ آن است  -و نیز صمیمیت حاصل از آن در روایت و از همه مهمتر ،تكرار

شگردهاي فعل در روايت

معنادار فعل «ندید» کامالً مشهود است.
در ورای تكرار فعل «ندید» ،صدای اعتراض و سرزنش درویاش را مایشانویم کاه
انگار دارد بر سر امیر داد می زند .شاید کسی معتقد باشد که این تكرار فعل یك ویژگی
سبكی است؛ اما با مقایسهای ساده بین این متن و متن قابوسنامه و تااریخ بلعمای -کاه
تكرار فعلها -ویژگی سبكی به شمار میآید ،ارزش فعل در آثار هنری بیشاتر مشاخص
میشود.
موقعیتهای سبكی این کاربرد را می توان در دستور تاریخی فعل ،مشااهده کارد؛ اماا
آنچه قابل توجاه اسات ،فعلهاای «لحظاه ای و تاداومی» اسات کاه نقاش ماؤثری در
داستانپردازی معاصر دارد.
فعل لحظه ای فعلی است که جریان یا امتداد عمل را کوتاه میکند و به صورت آغااز
نشان می دهد؛ مانند افتادن ،ترکیدن ،فهمیدن ،رهاکردن ،وحشتکاردن و  ...اماا فعال
تداومی فعلی است که جریان عمل را با تداوم بیان می کند و ابتدا و انتهای آن ماورد
نظر نیست؛ مانند بافتن ،شمردن ،دویدن ،تحصیلکردن ،بازیکردن و( ...احمدی گیوی،
.)1227 :1380

دارم میافتم /دارم میبافم.
در تفاسیر قرآن بارها از تكرار فعل در آیات و معانی آنها یاد شده است؛ مثالً طبری
دربارة تكرار فعل در سوره نبأ آیه  4مینویسد:
جملة «ثم کالّ سیعلمون» تأکید و تثبیت «کالّ سیعلمون» است؛ یعنی تكرار ،تأکیادی
است به واقعیتِ «دانستن و فهمیدن».
تكرار فعل در «اتاق آبی» به گونهای دیگر رقم میخورد .سهراب سپهری برای یاك
معنا از فعلهای متعدد و گوناگون استفاده کرده است تا از تكرار ماللآور فعل در روایتِ
خود جلوگیری ،و عالوه بر آن ایقاع یا موسیقی کالمِ خویش را هم حفظ کند« .او به هر
حال شاعر است و نمی توان توجه او را به این مسئله نادیده گرفات .وی بارای مفهاوم
کشیدن و رسمکردن ،فعلهای زیر را به کار برده است:
معلم ،مرغان را گویا مي كشیيد ،گاوزن را رعناا رقیم میيزد ،خرگاوش را چاباك
ميبست ،سگ را روان گرته ميريخت ،لب را به اشاره صورت بست ،فاك زیارین
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تفاوت کاربردی فعلهای لحظهای بیشتر در زمانهای مساتمر دیاده مایشاود کاه در
متنهای روایی امروزی پرکاربرد است .در عبارات زیر این تفاوت بیشتر محسوس است:
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را پيمود ،چشم را نشاند،گرده را برآورد ،دم را آويخت ،دو دست را نمايان ساخت،
علفزاری ساخت (اکبرپور.)50 :1388 ،

 .4جلوههاي فعل از نظر معناشناسي
وقتی سخن از روایت است در وهلة اول به رویداد توجه داریم و رویداد بر فعل مبتنی
است؛ پس بین رویداد و روایت و فعل و کنش ،تالطم و درهامتنیادگی فاوقالعاادهای
برقرار است .فعل نیز به تبع روایت ،حالتی چندگانه دارد .از سوی دیگر روایات ،خاود
ویژگی بسیار مهمی دارد کاه همزماان ،هام زبانشاناختی اسات و هام زمانمناد و هام
معناکاوانه.
روایت به گذشته می پردازد .رویدادهای آغازین هر روایت ،فقط در سایة رویادادهای
بعدی است که معنا مییابد و علت به شمار میرود .تغییرات بنیادیتر همچاون تغییار
دین و منش سیاسی میتواند معناای رویادادهای گذشاته [و البتاه مفهاوم افعاال را]
دستخوش دگرگونی اساسی سازد (مارتین.)50 :1388 ،
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با توجه به این معنا ،این پرسش مطرح می شود که کاربرد فعل به عنوان یك واژه آیا
در روایت متن داستانی یا متون دیگر مثل زندگینامه متفاوت اسات؟ تومااس پااول کاه
اندیشه های ساختارگرایی را به نوعی آسایبشناسای کردهاسات ،در «بوطیقاای طارح»
مینویسد:
«فعل سیلی زدن همه جا یكسان نیست؛ معانی مختلف دارد .سیلی زدن از سر خشم،
سیلیزدن برای بههوشآوردن ،سیلیزدن آیینی و ( »...اخوت.)72 :1371 ،
نظریهپرداز آلمانی ،کنه هامبورگر ،نیز دو نوع فعل را از این نظر متمایز میسازد:
الف) افعال بیرونی که بیانگر رفتاار بیرونای شخصایت اسات؛ مثال آمادن ،رفاتن،
گریستن ،خندیدن ،خوردن و . ...
ب) افعال درونی که نشانگر جریانهای روانی شخصیت ،تلقی مای شاود؛ مثال فكار
کرد ،احساس کرد ،امیدوار بود و . ...
او دستة دوم را فقط مخصوص اشاخاص داساتانی مای دانسات و معتقاد باود کاه
نمیتوان آنها را دربارة افراد واقعی به کار برد (نك :فلكی.)30 :1382 ،
باز به عنوان یك پرسش :آیا در یك کتاب علمی یا تحقیقی یا حتای تااریخی ،فعال
همان طور به کار میرود که در یك کتاب رمان؟ در ادامة این ساؤاالت ،آیاا مایتاوان

شگردهاي فعل در روايت

«[گنبد] امام زاده قد کشیده در کنار گدایان چشامباهراه خیارات و مبارات ،دساتهای
الجوردین خود به آسمان برافراشته به سختی خمیازه میکشید .بازار از آن سوی خیابان
دهنگشوده مردم را یكبهیك چون حبّهای به گلو میانداخت و فرو میداد» (دولتآبادی،
.)511 :1368
کاربرد فعلها در معنای اصیل و البته کهن ،شاید امروز روایی نداشته باشد و زباان را
کمی به عقب برگرداند؛ ولی وقتی اقتضای ساختار و موسایقی باشاد ،خودباهخاود آن
فعلها هم به درون متن میخزد؛ بدون هیچ معطلی.
پشتدادن (گریختن) جفا گفتن (ناسزا) دستانکردن (رنگکردن) بر دستگرفتن
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معتقد شد که یكی از رازهایی که تاریخ بیهقی را باه داساتان و رماان نزدیاك مایکناد
استفاده ویژه او از افعال است؟
واقعیت این است که تعداد فعلها در زبان فارسی از تعداد اسمها بسیار کمتار اسات.
عالوه بر این فعلهای تكراری از نظر ساختاری نیز آمار زیادی از فعلها را در بر میگیرد.
به گفتة برخی زبانشناسان در زبان فارسی سه هزار و پانصد فعل هست که از این مقدار
بیش از هزار فعل یعنی تقریباً یك سوم ،فقط فعلهایی است که با «کرد» ساخته میشود؛
یعنی شكلی یكسان و تكراری .این مسئله اگرچه به فقر زبانی مربوط میشاود معضالی
دیگر در روایات داستانی به وجود می آورد؛ یعنی تكرار و عاادت واژههاا و در نتیجاه،
سست شدن زبانِ داستان را در پی دارد.
عادت پذیری که یكی از ضعفهای زبان است در مورد فعلهای زبان ،جلاوة بیشاتری
دارد .نمونه اش را در سبك خراسانی ،فراوان میبینیم که چاه انادازه نثار را بایذوق و
بیطراوت میکند.
آشنایی زدایی در معنای فعل شاید محصول چنین ابتذالی باشد که بعدها نویسندگان
را به سمت آن سوق داد .وقتی اساتفادة مكارر از فعال ،دیگار کارامادی آن را از باین
میبرد ،نویسنده ،مجبور می شود آن را در معنای غیرواقعایاش باهکاار ببارد یاا شاكل
استفاده از آن را عوض کند .هرچند آلن ربگري يه «انتقاد میکند که چرا باید بگاویی
که کومه های دهكده قوز کرده بود .قوز کردن حالتی انسانی است و ما نباید باه وسایلة
زبانمان حالتهای خودمان را به اشیا و پدیدهها تحمیل کنیم» (مندنیپور.)61 :1383 ،
به فعلهای این قسمت از کلیدر توجه کنید:
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(پرداختن) پدید کردن (ایجاد) و بسیاری دیگر از فعلهای محلی و اقلیمی ،معنایی رسا و
آهنگی گوشنواز دارد؛ اما در فرهنگ واژگان ماا هناوز جاای گیار نشاده اسات و ایان
برمی گردد به اینكه شعر امروز ،که بیشترین باار واژه ساازی و فعالساازی برعهادهاش
است ،نتوانسته است به وظیفه اش عمل کند و الجرم داستان مجبور شاده باار او را باه
دوش بكشد.
35
با این همه در «کرشمة لیلی»  ،تجربة گسترش معنایی افعال برای کمك به موسیقی
نثر انجام میگیرد و در عین حال ماللآور هم نیست.
من تو را با خود کوتاه میدارم (ص .) 31روزهات میدهم (ص .)43نسایم تنگاة
چهل تنان در هر کجا مقامی میزند (ص .)41مردم کوچه دادند (ص .)13زماین،
برف درشت را مینوشید (ص .)65نور آفتاب در تكههای خیس ابر میشكست
(ص .)10آبشار کفآلود خندة بیامان مرگ را میپایید (ص .)49صادای پرساتو
زخم دارد (ص .)138گریاه در دل اناداختم (ص .)184دلام سارخ اسات؛ هماة
رگهایم بلبل میشوند (ص.)42
چنین اسنادهای شاعرانة فعل را می توان بیش و کم در آثار کسانی مثل بیژن نجادی
هم دید .درست همان کاری که بیهقی آگاهانه با معانی افعالش انجام میدهد تا روایات
تاریخش را – نه از آنگونه که هم عصرانش مینویسند -همچنان نافذ ،جذاب و پرمعنا
نگه دارد.
گفتنی است که استفاده از این افعال ،آفتهایی هم در پی دارد که در پرداختن به آن باید
جانب احتیاط را رعایت کرد؛ چون این گونه افعال ،غیرملماوس یاا باه تعبیاری ،غیار
تصویری است و در جایی که راوی سوم شخص غایب باشد و بخواهد فضایی عینی را
به تصویر بكشد ،این افعال در وظیفة خود عقیم میمانند.
این نكته ،البته مطلوب کسانی هم چون شكلوفساكی اسات .وی در نوشاتههاایش
بح کرده بود که همة جنبه های روایت از جمله موضوع و عناصر« ،شاكلی اسات» و
آنها را میتوان با بررسی قوانین زبانشناخ تی و قواعد آفرینش هنری دریافات و از آنجاا
که تمهیدهای ادبی با روشهای مرسومِ سخن ،بسیار متفاوت است؛ میتواند واقعیات را
آشناییزدایی کند و دریافت ما را از دنیای پیرامونمان تازگی بخشاد؛ باه هماین دلیال،

تاریخ روایت ،تاریخ پیچیدگیها ،سادهکردنها و وارونه کردن قوانین ساختار ادبی است.

شگردهاي فعل در روايت

بر اساس چنین دیدگاهی ،تنها جمله است که برای انتقال معنا ساخته میشاود؛ باه
دیگر سخن در انتقال معنا ،جمله ،ساختار کاملتری نسبت به اجزا دارد و از میان اجزای
کالم ،نقطة پایان این تكامل ،فعل خواهد بود .از طرفی دیگر ،یك جمله میتواند معانی
متفاوت به خود بگیرد.
تحلیلگران روایت و زبانشناسان ،جملهها و روایاتشان را با دو نمودار درختای نشاان
داده اند؛ نمودار نخست از باال به پایین است و سرفصل آن را به زیرشاخههاا تقسایم
میکند؛ مثالً عبارات اسمی ،عبارات فعلی .سپس آن را به واژهها یا رویدادهای خاص
تقسیم میکنند که واحدهای انتزاعی را تشكیل میدهند (مارتین.)68 :1388 ،

سوی حق شتافتند.
ساختگرایانی مانند پراپ به همین دالیل معتقد بودند که اهمیات سااختاری فعال و
کنش از اسم و شخصیت بیشتر است .در نمونههایی که خود پاراپ آورده اسات مانناد
تزار ،عقابی را به قهرمان میبخشد یا پیرمردی اسبی را به سوچنكو میبخشد یا شاهزاده
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در واقع ساختی تازه به وجود می آیاد کاه زیربناای شاكلی دساتور زباان داساتانی
جدیدی میگردد و البته فعل همچون یك بازیگر ،پیشرو این دگردیسی خواهد بود.
همچنین باید دانست که تقسیمهای سااختاری باه معناای فراموشای معناا و محتاوا
نیست؛ آن چنانكه لوی اشتراوس برای تحقیر ساختارگرایان ،واژة «شكلگرا» را به کاار
برد؛ چون همین الگوی کنشی پس از ارزیابی ،محتوایی معنایی پیدا میکند.
معنای فعل بر قالب اثر حاکمیت دارد در حالی که در نمونه های عادی ،نوع روایت
است که تعیینکنندة فعل می شود و در نتیجه ،واقعی یا غیار واقعایباودن فعال ،ماورد
ارزیابی دوباره قرار میگیرد؛ فیالمثل «جامعالتواریخ و جهانگشاا» ،دو ناوع روایات از
یك موضوع را ارائه میکنند؛ اما در روایت نخستین ،فعلها یا بهطور عام ،واژهها فقط در
خدمت پیامرسانی است بیاینكه گسترة معنایی آنها وساعت تاازهای پیادا کناد؛ اماا در
جهانگشا ،جوینی آنقدر با واژه ،چندپهلو برخورد میکند که در وهلة اول نمیتوان باور
کرد؛ آنچه خوانده می شود تاریخ واقعی است یا لفاظی تاریخی که تأثیر کالم را بیشتر از
توثیق تاریخی بها میدهد؟! گرچه این رقصِ واژگانی در فعلها -نسبت به تاریخ بیهقی-
باز فریبایی کمتری دارد.
بیهقی به اقتضای موسیقی متن و گفتمان معنایی آن ،مفهوم «مردن» را آگاهانه با افعال
گوناگون بیان میکند :فرمان یافت  /برمرکب چوبین نشست /گذشته شد /کرانه شاوید/
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انگشتری را به ایوان میبخشد .فعل بخشیدن برای تحلیلِ روایت مهمتر از افراد یا اشایا
است (نك :مارتین.)66 :1388 ،
36
در داستان «اورلیا» اثر ژرار دونروال راوی بارها می گوید :به نظرم رسید ،احساس
کردم و  . ...مفهوم تردید ،هجایی تكراری در داستان میشود .شبیه آنچه در باوف کاور
هدایت خوانده ایم .رمان ،پر است از تكرار گماان مایکانم ،نمایدانام چارا ،نتوانساتم
تشخیص بدهم ،به نظرم میآمد ،نشان میداد ...کاه همگای تأکیادی بار عادم قطعیات
رخداد است و فضا بشدت حالتی شكننده و کرخت دارد .انتقال این معنا -اگار ناه باه
طور کامل -تا حدود زیادی از طریق فعلها صورت گرفته است.
البته ذکر این نكته ضروری است که در حیطة زبانهای طبیعی ،رابطة دساتور زباان و
معنا نسبتاً آشكار است؛ یعنی اگر معنای جملهای را بدانیم ،میتوانیم سااختار دساتوری
آن را تبیین کنیم و برعكس؛ اما وقتی زبانِ داستان مطرح باشد ،قاعدتاً رابطة زبان و معنا
چندان آشكار نخواهد بود.
این پدیده در زبان متون دینی که به دلیل قوای هنری و ادبی آنها -هماان طاور کاه
پیش از این اشاره شد -کامالً مشهود است .بابِ گفتگو بر سرِ مفرداتِ قارآن ،همچناان
در تفاسیر ،مفتوح است و فعلهای قرآن به عنوان واژگان کلیدی نیز همچنان مورد توجه
است.
فعلهای «رف » در آیة  197بقره و «خُذ» در آیة  260بقره و نیاز فعال «اغاویتنی» در
 161اعراف و «ذرأ» در  171اعراف و فعل «فاضرب» در  77طه و  ...نمونههایی است از
گسترة معنایی فعل و تأثیر آن در فهم متن مقدس .این افعاال بارهاا از ساوی مفساران
مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که خود نشانگرِ اهمیت فعل در تجزیه و تحلیال و
تفسیر متون ،تواند بود.
نتيجهگيري
با توجه به آنچه بیان شد ،برجستگی نقش فعال باه عناوان هساتة مرکازی در سااختار
روایت -حتی اگر نیاز به تبیین داشته باشد -غیر قابل تردید است؛ گرچه به طور جدی
و مستقل ،گزارشی کامل از این تبیین ،کمتر به چشم آمده است .بر همین اساس در این
نوشتار سعی شد که دست کم ،این نظرها یكجا فراهم شود و ماورد مطالعاه وارزیاابی
قرار گیرد.

شگردهاي فعل در روايت

103

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،44تابستان 1393

الف) آشنایی با نقد و دیدگاه های صاحبنظران در مورد نقاش و اهمیات فعال .نقاد
ساختارگرایی فعل به تحلیل قیاسی داستانها کمك می کند و در واقع این مزیات را دارد
که برایمان آشكار سازد که داستانها در برخی امور مشترک هستند .از دید این اشاتراک،
ساماندهی دستوری از یك سو و پردازش فعل در داستان از سوی دیگر ،منظاور نهاایی
این نوشتار بود که نتایج تحلیل باید صدق مفروضات را تایید کند و در واقع راه را برای
سبكشناسی نوین فعل هموار سازد.
ب) رویكردی این چنین به فعل و روایت ،خواننده یا مخاطب نوشتة روایی را آگاه
می سازد که برای درک متن و لذت بردن از آن از شاگردهای مختلاف فعال مایتواناد
بهرهمند شود .در مقابل به صاحبان داستان میتواند یك شیوه یا یك روش را برای روان
کردن روایت یا مؤث ر کردن آن از طریق شناخت انواع فعل پیشنهاد کند.
ج) چنین شگردهایی در استفاده از فعل ،عالوه بر برجستهسازی این عنصر دستوری
 روایی و بهره مندی متفاوت از نقشاهای فعال ،سایر رویكردهاای ناوین را هماوارترمی سازد و نهایتاً در اعتالی ادبیات نوشتاری عمومی مثل خاطره و گازارش و تااریخ و
در غنای ادبیات داستانی بویژه ،نقش موثری ایفا خواهد کرد.
د) ارائة نمونه های کاربردی از انعطاف ِگونه های فعل در زمیناة داساتان و پاردازش
روشنتر نظریههای روایت شناسان درباارة اهمیات فعال ،مادنظر ایان مقالاه باود؛ مثال
دگردیسیهای روایی در انواع متون ،بازیها ی زمانی و کنشمندیهای محوری فعل در میان
عناصر داستان ،تفكیك و تشخیص فعلهاای کنشای ،فراینادی ،وضاعیتی ،پویاا ،ایساتا،
توصیفی و . ...
و) کارکردهای تكرار و تراکم فعال نیاز ،کاه برسااختهای جدیاد اسات باه عناوان
نمونه هایی از ظرفیتهای فعل تبیین شد .اصاطالح توزیاع فعال در محاور هماین نقاش
ارزیابی میشود.
ز) همین طور جلوههای حضور و غیااب فعال نیاز ،کاه در داناش زیبااییشناسای
می گنجد و حتی در گسترة معنایی فعل و در نهایت در فربهای روایات ،تاأثیر بسازایی
دارد ،مورد توجه بود که نمایی کلی ازآن ارائه عرضه شد.
ح) امكانات روانشناختی فعل مانند فرضیة پیچیدگی افعال و نسبت منفی یاا مثبات
بودن افعال با درک و حفظ پی رفت روایی ،نكات باقیمتی بود که این مقاله بنا داشت با

توضیح و معرفی آن ،چشم انداز مناسبی را در نگاه اصحاب نقد و روایت رقم بزند.
پينوشت
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« .1به زودی خواهند گفت :سه تن بودند و چهارمین آنها سگشان بود و میگویناد :پانج تان بودناد و
ششمین آنها سگشان بود .تیر در تاریكی میاندازند و می گویند :هفات تان بودناد و هشاتمین آنهاا
سگشان بود».
.2 Fabula
3.Syuzhet
4. Diegesis
5.Mimesis
6.Description
7. Setting
8. Sequence
9. Action
 .10مفهوم وصفی در اینجا با فعلهای وصفی مانند رفته و گفته و خورده و  ...که در سبكشناسی بهار
آمده متفاوت است.
 .11توماشوفسكی نوشته است که از نظر تودوروف توصیفات مربوط به طبیعت ،مكان ،موقعیت و منش
شخصیتها بنمایههای ایستا و کارها و حرکات قهرمانان نوعاً بنمایههای پویا است.
12. mrof / t epsa
13.ep macim/cpf
14. r fff- fmae
15. /smfrepsam/cpf
16. apfmaa amdcarpf
17. iffp dffaafs
18. Activity
19. m paoacrmaff/
20. achievement
21. state
22.Blomental
23.Behver
24.Versatile verbs
 .25جمالت چندشقی تقریباً معادل همان جمالت مرکب فارسی است؛ مانند :من فكر میکنم که  ...من
انتظار دارم که ...من امیدوارم که ...من پیشنهاد میکنم که. ...
26. Verbal complexity hypothesis
 .27ر.ک .توکلی ،حمیدرضا؛ از اشارت های دریا  /بوطیقای روایت در مثنوی؛ تهران :انتشارات مروارید،
.1389
 .28در دستور تاریخی فعل جنبه های نحوی این مقوله در صفحة  1511مورد بح قرار گرفته و البتاه
رابطة آن با روساخت و ژرفساخت جمله توضیح داده شده است .ص 1558
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 .29و آفتاب را میبینی که چون بر میآید از غارشان به سمت راست مایل است و چون فرو میشود از
سمت چپ دامن بر می چیند در حالی که آنان در جایی فراخ از آن هستند  ...و میپنداری که ایشاان
بیدارند در حالی که خفتهاند و آنها را به پهلوی راست و چپ می گردانیم و سگشان بر آستانة غار دو
دست خود را دراز کرده بود.
 .30و این چنین بیدارشان کردیم تا میان خود از یكدیگر پرسش کنند .گویندهای از آنان گفات :چقادر
ماندهاید؟ گفتند :روزی یا پارهای از روز را ماندهایم .سرانجام گفتند پروردگارتان به آنچاه مانادهایاد
داناتر است .اینك یكی از خودتان را با این پول خود به شهر بفرستید».
در اینجا ،فعلهای گذشته ،پیدرپی و از پی هم میآید؛ جایی برای توقف و گسستگی وجود ندارد .این
صحنه پردازی از نظر زمان فعل ،درست مقابل صحنهپردازی است که پیشتر ،اصحاب کهاف را در آن
مشاهده میکردیم.
 .31مدیر مدرسه ،ص.117
 .32كتاب آذر نوشتة علی خدایی.
 .33امیرخانی ،رضا ()1385؛ من او؛ تهران :انتشارات سورة مهر ،ص .469
34. tristram shandy
 .35ابراهیمیان ،محمد؛ کرشمة لیلی؛ تهران :انتشارات نیلوفر.1385 ،
 .36برای درک پیوستگیهای هنری وی با هدایت ،نك :ساجدی ،طهمور ؛ کتاب ماه ادبیات و فلسفه؛

ش  ،)1382( 69ص.34

قرآن كريم

اچسن ،جین؛ روانشناسی زبان؛ ترجمة عبدالخلیل حجتی؛ تهران :امیرکبیر.1364 ،
احمدی ،بابك؛ ساختار و تأویل متن؛ پ ،3تهران :مرکز.1375 ،
احمدی گیوی ،حسن؛ دستور تاریخی فعل؛ تهران :قطره.1380 ،
اخوت ،احمد؛ دستور زبان داستان؛ اصفهان :فردا.1371 ،
اسحاقیان ،جواد؛ کلیدر رمان عشق و حماسه؛ تهران :گلآذین.1383 ،
اکبرپور ،حمیدرضا؛ «ظرفیتهای فعل در شعر سهراب سپهری» ،مجلة رشد ادب فارسای؛ پااییز،
شماره یكم.1388 ،
امیرخانی ،رضا؛ بی وتن؛ پ ،3تهران :علم.1387 ،
بینیاز ،فتح اهلل؛ درآمدی بر داستاننویسی و روایتشناسی؛ پ ،3تهران :افراز.1388 ،
بیهقی ،ابوالفضل؛ تاریخ بیهقی؛ به اهتمام دکتر غنی و دکتر فیاض؛ پ ،4تهران:خواجو.1370 ،
تبریزی ،شمسالدین محمد؛ مقاالت؛ پ ،3تهران :خوارزمی.1369 ،
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تودوروف ،تزوتان؛ بوطیقای نثر؛ ترجمة انوشیروان گنجیپور؛ تهران :نی 1388 ،الف.
----------؛ بوطیقای ساختارگرا؛ ترجمة محمد نبوی؛ پ ،2تهران :آگاه 1382 ،ب.توکلی ،حمیدرضا؛ از اشارتهای دریا/بوطیقای روایت در مثنوی؛ تهران :مروارید.1389 ،
جعفری ،فرهاد؛ کافه پیانو؛ پ ،20تهران :چشمه.1388 ،
دولتآبادی ،محمود؛ کلیدر؛ پ ،5تهران :فرهنگ معاصر.1368 ،
سناپور ،حسین؛ ده جستار داستاننویسی؛ پ ،2تهران :چشمه.1385 ،
سلدون ،رامان؛ راهنمای نظریة ادبی معاصر؛ ترجمة عباس مخبر؛ پ ،2تهران :طرح نو.1377 ،
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كليدواژهها :تصویر و تصور در شعر جدید ،لحن تصویر و ذهنیت تصاویری در شاعر شااملو
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در این مقاله کوشش شده است در تحلیل فرایند تصویر بر نقش تصور در شكلگیری تصویر
تكیه ،و با حفظ هویت نظری تصویر ،ساختاری با عناوین تصویر مرکزی ،ابزار تصویر ،لحن
تصویر ،کارکرد تصویر و ذهنیت تصویری متن برای آن در نظر گرفته شود؛ آن گاه انواع تصویر
از دید سطح و عمق ،ایستایی و پویایی ،نقاشیك و سینمایی ،باز و گسترده و محدود و بسته و
107
تصاویر مستقل و وابسته معرفی و تبیین گردد .این پژوهش بر مبنای بررسی تصاویر شعری در
صد شعر کل اشعار شاملو انجام گرفته که با در نظر گرفتن دورههای مختلف شعری و با معیار 
کوتاهی و تصویری بودن برگزیده شده است.
نتایج پژوهش نشاندهنده پیوند تصاویر با بافت موقعیتی آنها در شعر شاملو است .تنوع
موضوعی اشعار و پویایی شاعر در روند آفرینش هنری به بهرهمندی وی از انواع گوناگون
تصویر در اشعارش منجر شده است .تصاویر پویا و متحرک ،سینمایی و تصاویر عمق بیشترین
بسامد و تصاویر نقاشیك و ایستا کمترین بسامد را دارند؛ تحلیل انواع تصویر در شعر شاملو
بیانگر محتوای عصیان گرانه ،اعتراضی و انتقادی برخاسته از جهان فكری و تصورات درونی و
موقعیت های پیشآمده و برایند زندگی اجتماعی و فردی اوست.
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مقدمه
انسانها از راههای گوناگونی با یكدیگر ارتباط برقرار میکنند .قوه بینایی ابزارهای مختلفی
برای برقراری ارتباط ایجاد کرده است .یكی از راههای دریافت زیبایی خوانش خالق
است است که با گذر از سطح و زبان به تصویر میرسد.
بح تصویر ،نظری است و مسائل نظری هر لحظه با رشد شعور و تكامل شناخت
بشر تغییر و تحول مییابد.
ماه یت مشترک تخییلی بودن شعر و تصویر به پیچیده شدن این بح منجر شده ،و
تمایز تصویر را به عنوان عنصری مستقل دشوار کرده است.
ایجاد شناخت و درک از مسیر تصویراندیشی و گرایش به آن ،گاه به کشف
ناشناختههایی منجر می شود .مفاهیمی که با تعاریف و توصیفها قدرت انتقال ندارد به
یاری تصویر منتقل میشود .فرایند تصویر ابزاری به منظور شناخت هنری و پرورش
خالقیت است .با حفظ ماهیت اصلی تصویر میتوان آن را به عنوان عنصری مستقل
مورد بررسی قرار داد و با اشاره و احاطه به آنچه دربارة تصویر گفته شده است،
میتوان تصویر را با ساختاری شامل پنج عنصر با عناوین تصویر مرکزی ،ابزار تصویر،
لحن تصویر ،کارکرد تصویر و ذهنیت تصویری متن تعریف کرد .بر این اساس میتوان
انواع مختلفی از تصاویر را با ویژگیهای متمایز از هم معرفی کرد که در مجموعههای
تصاویر سطح و عمق ،تصاویر ایستا و پویا و ثابت و متحرک ،تصاویر نقاشیك و
سینمایی ،تصاویر باز و گسترده و محدود و بسته و تصاویر مستقل و وابسته ،معرفی و
تبیین می شود .در این پژوهش تالش شده است با نمایان کردن ابعاد و ظرفیتهای مجال
کشف و گسترش برای نظریات و آثار دیگر در این زمینه فراهم شود.
یكی از نظرگاههای نقد فنی درباره تصویر در کتاب اسرارالبالغه عبدالقاهر جرجانی
مشاهده میشود .وی ضمن بح درباره شگردهای تصویر آفرینی به نكات تازهای
درباره ماهیت تصویر به لطافتهای ناشی از تصویرآفرینی و موضوع تناسی تشبیه و
حرکت در تصاویر نیز پرداخته است .در زمانه ما دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در
کتاب صورخیال در شعر فارسی ضمن نقد و بررسی تطور صور خیال ،مباحثی همچون
محور عمودی و افقی خیال ،تصویرهای تلفیقی ،حرکت و ایستایی در صورخیال ،تأثیر
ردیف و اسطورهها در شكلگیری ذهنیت تصویری و صبغه اشرافی صور خیال در شعر
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فارسی را مطرح کرده است؛ این اثر همچنان الگوی بسیاری از پژوهشهای علمی در این
زمینه است .دکتر محمود فتوحی نیز در کتاب بالغت تصویر پس از بح در مورد
ماهیت تصویر شعری ،طبقه بندیهای نوینی از اقسام تصویر بر مبنای درک و دریافت
عالمانه از نظریههای ادبی معاصر به دست داده است؛ در این پژوهش کوشش شده
است با بهره مندی و الگوپذیری از این آثار و منابعی که در آنها به مسائل مربوط به
تصویر در شعر شاملو سخن رفته است با تكیه بر نقش و اهمیت تصور و تقدم آن بر
شكلگیری تصویر به دریافت و طبقه بندی انواع تصویر در شعر وی پرداخته شود به
نظر میرسد تا پیش از این در پژوهشهای زیباییشناسانه و انتقادی مربوط به شعر
شاملو به نظرگاههای مطرح شده در این پژوهش اشاره نشده است.
تصوير چيست؟
یكی از اسباب پیدایش شعر تقلید است .تقلید فرایندی غریزی است و از کودکی در
انسان ظاهر می شود .این تفاوت انسان با سایر جانوران است .انسان معارف اولیة خود
را از طریق تقلید به دست میآورد و از تقلید و حس توانایی آن لذت میبرد (ارسطو،
.)115: 1387
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بر اساس نظریه ارسطو هنرها هریك روشهای تقلید از طبیعت (محاکات) است.
سرچشمة مشترک تقلید از طبیعت در هنرها ،رشتههای گوناگونی برای شناسایی ،نقد و
بررس ی انواع هنر به وجود آورده است .تصویر یكی از معیارهای شناسایی و بررسی
ویژگیهای هنری است .بح تصویر در هنرها و علوم گوناگون مطرح و در نقاشی،
سینما ،روانشناسی ،نشانهشناسی و  ...درباره آن بح شده است.
بح تصویر در ادب فارسی همواره برابر با صور خیال و زیرمجموعه علم بیان و
بدیع قرار گرفته است .شناسایی تصویر از راه صور خیال یكی از روشهای معمول و
شناختهشده است .در بحثهای آغازین ،تصویر زیرمجموعه بح تشبیه قرار گرفته است.
آن چنانكه از آثار موجود برمیآید ،جاحظ (الجاحظ ،)132: 1938،ابن طباطبا (ابن طباطبا
العلوی12 :1981 ،تا ،)36ابوهالل عسگری و  ...ذیل مبح تشبیه به موضوع تصویر اشاره
کردهاند.
عبدالقاهر جرجانی در اسرارالبالغه ذیل موضوع تشبیه به نشانههایی از تصویر و
بازنمایی ابعاد و عینیت آن اشاره میکند .وی از تصویری که نمایانگر هیأت و حرکتی
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باشد ،نام میبرد:
از چیزهایی که تشبیه به آن دقت و افسون بیشتری میدهاد آن اسات کاه ترکیبهاا و
هیأتهایی همراه حرکات بیاید و این هیأت در تشبیه به دو گوناه اسات .1هیاأت باه
اوصاف دیگری مانند رنگ و شكل و نظایر آن مقرون باشد .2 .آنكه هیاأت حرکات
بهتنهایی از تشبیه اراده شود و جز آن مالحظه نشود (جرجانی.)139 :1389 ،
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« تصرف ذهنی شاعر در مفهوم طبیعت و انسان و این کوشش ذهنی او برای برقراری
نسبت میان انسان و طبیعت چیزی است که آن را «خیال» یا «تصویر» مینامیم» (شفیعی
کدکنی .)2 :1388 ،این تعریف به شناخت و درک اشاره دارد که مغز انسان بعد از به
کارگیری حواس و کاربرد آن به شناخت میرسد .شناخت دو وجه دارد :یكی شناخت
علمی اشیا است و دیگری شناخت هنری است که در زمانی انجام میشود که به درک
و تحلیل عوامل کیفی موجود در اشیا می پردازد؛ شناخت هنری با احساسات درونی
سروکار دارد و فراگیرتر از شناخت علمی است .منظور و مقصود تصویر ادبی شناخت
هنری اشیا است.
« لسینگ آلمانی معتقد است :تفاوت قطعی میان شعر و نقاشی در آن است که
موضوع واحدی را به دو طرز مختلف به ما نشان میدهد؛ زیرا اسباب کار و دامنه عمل
آنها با یكدیگر اختالف دارد» (وحدت .)6 :1354 ،در برخی آثار برای نمایان کردن تصویرِ
مفهومی خاص از واژه نقاشی استفاده میشود« .وصف که غالباً از طبیعت آغاز میشود
صرفاً به منظور نقاشی تم اصلی تفكر شاعر است» (همان .)48،وصف و قدرت
تصویرسازی جزئی از عوامل جریان انتقال مفهوم است .تالش شعر و تصویر شعری
 در برابر تصویر نقاشی شده -نقاشی کردن با کلمات است که آن را در تقابل باوضوح تصاویر نقاشی از مسیر وصف به مجموعة امكانات زبانی ،معانی و بیان و
بالغت میبرد در آثاری مانند ادبیات توصیفی ایران ،1قابلیتهای نمایشی شاهنامه،2
مشت در نمای درشت ،3هدف تصویر نمایش مفهوم موردنظر به صورت عینی و اولیه
است.
پژوهشگران معاصر ضمن تأیید محتوای تعاریف سنتی و تاریخی از تصویر به
زوایای دیگر بح تصویر پرداختهاند« .تصویر کلمهای است کلی و جامع و شامل هر
نوع تشبیه ،هر نوع استعاره ،هر نوع سمبول ،هر نوع اسطوره» (براهنی .)185 : 1371 ،با این
همه امروزه تصویر عنصری مستقل و قدرتمند در هنر و ادبیات دانسته میشود.
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بیان تجربهای که چشم انداز روح آدمی را تا افقهای دنیای همه تجرباههاای عینای و
ذهنی ،وسعت و گسترش میدهد ،به وسیله کلمات عادی و معمولی ،تنزل این تجربه
با ویژگیهای فردی و شگفتیهای نادرش تا حد یك تجرباه عماومی و عاادی اسات.
آنچه تا حدی به حفظ کیفیتهای ویژه تجربه عاطفی شاعر و فضای ذهنی وی کماك
می کند ،صورتهای گوناگون خیال است که به طور کلی به آنها تصویر 4میگاوییم .در
واقع صورهای خیال شاعر را یاری میکند تا بتواند قدرت کالم را تا حاد بیاان یاك
تجربه ویژه روحی افزایش دهد و امكان انتقال عواطف را به دیگران از طریاق زباان
فراهم آورد (پورنامداریان.)188 :1388 ،
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تصویر نشانگر جریان شناخت و آگاهی و نزدیكی به روند ادراک است .تصویر را
میتوان «حلقه زدن دو چیز از دو دنیای متغایر به وسیله کلمات در یك نقطه معین
دانست» (همان .)113 :هر مادهای با بار عاطفی یا فكری خود با مادهای دیگر پیوند
میخورد و تصویر را می سازد و همین بح تصویر و بررسی آن را در چشماندازهای
تازه توسعه میدهد.
نظریه نشانهشناسیك ،زبان را وسیله تولید نشانه میداند .زبان با عوامل محیطی خود
ارتباطی دوسویه دارد و تصویر ادبی و شعری -که زبان جزء جدانشدنی آن است-
قابلیت بررسی نشانه شناسانه مییابد (نوری عال.)55 : 1348 ،
از دیگر حوزه های مرتبط با در تصویر ،زبانشناسی و سینماست« .شعری میخوانم
که در آن تصویری شاعرانه وجود دارد...شاعر (یا کسی دیگر) به گونهای نادرست این
نشانه های زبانشناسیك را تصویر پنداشته و نامیده است« .تصویر شاعرانه» نشانهای
دیداری نیست و از این رو تصویر نیست .شاید بتوان آن را انگاره خواند» (احمدی1389 ،
 .)17:شاید بتوان «انگاره» را تصور حاصل در ذهن نامید .تصور در ذهن ایجاد میشود و
زبان وسیله بیان آن و عنصر دخیل در آن است .این نظریهها بح نشانهشناسی و
پرورش آن را در ذهن عامل سازنده و برخورد با تصویر در آثار ادبی میدانند .تصویر
چه نشانهای دیداری و چه نشانهای زباشناسیك و یا متأثر از نشانهشناسی باشد که از
ذهن و زمینة تربیتی آن شكل گرفته است ،باز هم فرایندی عینی و نمایشی در مغز
انسان به وجود میآورد که این فرایند قابلیت طرح و بررسی مستقل از نظریه و روشها
را دارد.
تصویر به عنوان جریان انتزاعی و نسبی محدود نیست و با بیان طرح محدودیت میتوان

در تعیین انواع مختلف برای آن کوشید تا به فهم زوایای مختلف آن نزدیك شد« .ما هر
هیأت یا شكلی (هر گشتالت) را نخست قاب میگیریم و سپس به تصویر در میآوریم؛
به بیانی دیگر ژرفایش را از میان می بریم و ساحت بیكران وجودیش را به ساحت
زمانمند و در دسترس تبدیل میکنیم( »...همان .)26 ،طبق نظر روالن بارت در باب پیام
زبانی به این استنباط نزدیك میشویم که « عكسها تصاویر چندالیه و چندمعنایی و
دارای داللت ضمنی هستند» (گلستانیفرد .)42 :1389 ،برخورد خواننده با اثر هنری
تصویری به عنوان بافتی منسجم مرحلهبندی میشود که از سطح به درون پیش میرود
و در هر مرحله ای روشهای شناسایی مربوط به پیشبرد درک تصویر کمك میکند.
در ساده ترین نگاه ،عكسی را که پس از شنیدن واژه »انار» در ذهن حاضار مایشاود
تصویر شمردهاند و در پیچیدهترین ذهنیات ،هار «امار خیاالی» مرکاب و پیچیاده و
چندبعدی را که از ترکیب امور متعدد حتی از ترکیاب حااالت و اصاوات متنااقض
حاصل آید تصویر نامیدهاند (فتوحی.)42 :1389 ،
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این عبارت حكایت از گستردگی مفهوم تصویر دارد و در عین سادگی ،ظرفیتهای
فراوان آن را بیان میکند« .تصویر یكی از اساسیترین عناصر سازنده شكل شعر است»
(همان.)142 :
دیدگاه ایماژیست ها هویت و نگاهی اختصاصی به عنصر تصویر در هنر و ادبیات
داد .در این نگاه تصویر بر محتوا غلبه دارد .سوررئالیستها نیز در تمام اصول
تصویرسازی و روند شعری بح را از توصیف صرف بودن و ابزار سطح بودن گذر
داده اند و با تعاریف و تعبیرهای مخصوص به خود در پی بردن این فرایند به درون
خواننده بودند (همان393:و .)407از دیگر جریانهای شعری مرتبط به بح تصویر شعر
ایده ئوگرام و کالیگرام با عنوان کوبیسم شعری است .شعر طرحوار  /انگاره دار – شعر
شبانی نیز به این جنبه از تصویر شعری نزدیك است (داد 315 :1387 ،و .)401
تصور مقدم بر تصوير
انسان در محیط زیست نقش پویایی دارد .این تأثیر و تأثر برآمده از حواس مختلف انسان
است .حواس ظاهری شامل بینایی ،شنوایی ،بویایی ،چشایی و المسه است .حواس
باطنی نیز شامل حس مشترک ،خیال ،متصرفه ،واهمه و حافظه است .حواس باطنی و
ظاهری ارتباط مداومی دارد .در این همكاری ،فرایندهای متفاوتی شكل میگیرد.
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صورتهایی که از حواس ظاهری به دست می آید در حاس مشاترک ،کاه از حاواس
باطنی است ،جمع میشود .حس مشترک ،حاکم بین محسوسات مختلف است .حفظ
صور موجود در حس مشترک بر عهده قوه خیال است که آن را متخیله یا مصوره نیز
نامیدهاند(محمدزاده.)200 :1388 ،

براساس این فرایند و تبادل بین حواس مختلف «قوه متصرفه را اگر عقل به کار
گیرد ،مفكره یا متفكره خوانده میشود و اگر مورد استفاده وهم واقع گردد بر آن نام
متخیله مینهند» (دادبه .)272 :1376،ارسطو نیز تخیل را نوعی حرکت باطنی میداند که بر
اثر احساس به وجود میآید.
«تخیل از خیال شكل میگیرد و خیال در لغت به معنای عكس یا صورت شبحگون
مبهم است .معانی مختلفی را که لغتنویسان در کتابهای لغت از خیال به دست دادهاند،
جمله بیانگر همین ابهام و شبحگونی است» (دادبه .)8 :1367،قوة متصرفه یا مصور ،تصور
را ایجاد میکند.
تصور در لغت به معنای انگار ،انگاره ،انگاشتن اسات و در اصاطالح اهال منطاق از
انگارههای ذهنی پدیدهها به تصور تعبیر میشود .ابنسینا از انگارههای ذهنی پدیدهها
به «اندر رسیدن» تعبیر کرده و گفته است که اندر رسیدن را به تاازی تصاور خوانناد
(دادبه.)41 :1375،

ساختار تصوير
عناصر ذیل ساختار تصویر را تشكیل میدهند .1 :ذهنیت کلی تصویری متن (تصویر
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تصویر برخاسته از تصور است و تصور نیز ساختة قوه خیال است و تخیل حاصل
حواس باطنی است .تخیل نوعی ادراک شناختی است و ادراک و احساس از
خصوصیات ذاتی و اولیه انسانی است .تصور ،فرایند بین ذهنیت مطلق و عینیت مطلق
است.
دانشِ حاصل از حواس ظاهری و باطنی انسان در نقطه عطفی به نام عالم خیال و به
وسیله تصور به آفرینشهای متعددی منجر میشود؛ این آفرینشها هنگامی که نمود پیدا
میکند «تصویر» نامیده می شود .هنرمند و شاعر با تصویر شاعرانه و ادبی از مرحلة
تصور گذر کرده اند و مخاطب را با یاری گرفتن از داشتههای ذخیره شده از حواس
ظاهری و باطنیش با تصور خود آشنا و همراه میکنند و تصور مخصوص به خود را از
راه تصویر ،مشترک میسازند.
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کلی /دورنما) :با نگاهی کل به جزء به ساختار و بافت تصویر ،دورنمایی از تصویر را
نشان میدهد .این تصویر ،نمای کلی اثر هنری است و کلیتی است که دیگر عناصر
ساختاری را در خود جای می دهد .این نوع برداشت با تعریف محور عمودی خیال
بیشباهت نیست (شفیعی کدکنی )169 :1388 ،و (پورنامداریان.2 .)305 :1381 ،تصویرگرایی
ابزاری (صور خیال) :این نوع تصویر همان معنای عام و جامع کلمة تصویر است.
تصویرِ حاصل از این نوع با ایجاد قراردادهایی به وجود میآید که علم بیان و بدیع و ...
برای نزدیكتر کردن آن به ذهن خواننده یا شاعر ایجاد کرده است .اصلیترین ابزار
تصویرساز بعد از توصیف صرف ،تشبیه است .3 .هسته مرکزی تصویر/تصویر مرکزی:
تصویر مرکزی نقطه اتكا برای سازمان دادن شعر و تصویر است .هسته مرکزی تصویر
در تمام ساختمان شعر نقش فاعلی اجرا میکند و همه اجزا را در برخورد با خود
میپروراند .4 .کاربرد تصویر /کارکرد تصویر :رسالت اصلی تصویر متولد شده در
فضای بیرون از شعر را کاربرد و کارکرد آن مینامیم .5 .لحن تصویر :کالم سرشار از
موسیقی است و کالم هنری همزاد با موسیقی است .تصویر شعری لحن و موسیقیای
در خود دارد که یاریگر القای تصویر است ...« .ا ای یاوه /یاوه  /یاوه /،خالیق! /مستید و
منگ؟ /یا به تظاهر /تزویر میکنید؟( ».../شاملو )654 :1389،لحن پرخاشگر و خشمآگین و
لحن تعجبی و کنایی در این دو بند به کار برده شده است.
انواع تصوير
یافتن انواع قابل تفكیك و قابل تعریف برای تصویر با توجه به دامنه گسترده معنایی که
دارد ،کار آسانی نیست .تصاویری که بدرستی در حیطه صنایع بالغی معرفی شده ،خود
نوعی از انواع شناخته شده تصویر شعری است .همان طور که بح شد ،جایگاه
تصاویر با صنایع بالغی در قالب عنصرسازنده ساختار تصویر مناسبتر و گویاتر است.
البته تعاریف متفاوت تصویر نشان میدهد که تصویر را باید در گسترهای وسیعتر از
ادبیات جستجو کرد و این نیازمند شناسایی و معرفی انواعی است که به درک عمیقتر از
آن بینجامد و به درک زیبایی شناسانه آن نزدیك شود .این انواع باید با تعاریف روشن و
حدود و مرزهای مشخص بیان شود تا ذهن مخاطب در تفكیك آنها از یكدیگر بدرستی
و آسانی پیش برود.
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بر این اساس با تكیه بر مباح
تصویر شعری پرداخته میشود.

و مواضع بیان شده به معرفی و تشریح انواعی از

5

ج

(فردوسی)169 :1385،

چشمت خوش است و براثر خواب خوشترست

طعم دهانت از شكر ناب خوشترست

ج

جج

(سعدی)437 :1386،
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تصوير سطح
نگاه درونگرایانه و برون گرایانه هنرمند ،تصاویر سطح و عمق را میسازد در«این شیوه
شناخت ،جهان و اشیا همانگونه که هستند در ذهن بازتاب مییابند و دستخوش
تصرف خیال شاعر نمی شوند ،بلكه ذهن او همچون آینه در برابر طبیعت قراردارد و
طبیعت را همانگونه که هست باز مینمایاند» (فتوحی .)63 :1389 ،در این سطح خواننده
با تصویری عینی و کامالً حسی و ابتدایی روبهرو است و برای برخورد با آن کافی است
از حواس طبیعی که هر انسانی ا ز آن برخوردار است ،بهره برده باشد تا با استفاده از آن
حواس به شناسایی و درک تصویر سطح بپردازد .تصاویر سطح با جلوههایی از حواس
ظاهری و باطنی مثل بینایی و شنوایی و ...نمود پیدا میکنند که با کمك همین گونه
حواس هم درک میشوند« .جهان شعر ،عین جهان بیرون است .در ورای تصویر دنیای
ناشناخته و اسرارآمیز روح و جان ،از آن سان که در شعر صوفیان و نمادگرایان میبینیم
وجود ندارد» (همان.)64 ،
این نوع تصویر ساده و سطحی با بازتاب عناصر طبیعی در شعر جلوه میکند و
نیازی به کشف پدیدهای در پس آن نیست .در واقع دو دلیل بیشتر وجود ندارد یا
تصویر مقدمهای است برای زمینه کشف در مرحله بعد و جای دیگر شعر و دیگر اینكه
تصویر سطح در برخورد با خواننده همان است که در نگاه اول و خوانش اول درک
می شود که این خودِ اتفاق و حادثه است و با تمام حسی و عینی بودنش خبر از کشفی
میدهد که خواننده ب ه آن پی نبرده است و مختص نگاه شاعر است که با انتشار
شعرش ،همگانی میشود.
این نوع تصویر در آثار دورههای اولیه شعرفارسی ،کاربرد بسیاری دارد:
به خاک افكند نارسیده ترنج
اگر تندبادی برآید زکنج

/...میکنم از چشم خوابآلوده خود /صبحدم /بیرون/نگاهی.../

(شاملو)125 :1389،
رقص مهتاب مهرگان زیباست .../
(همان)149،

این تصاویر زیبا و تأثیرگذار تصاویر سطح و کامالً عینی است و اهداف مترتب بر
آنها نیز در سطح دریافت میشود.
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تصوير عمق
برخورد با تصویر همواره باید با انتخاب موضع و ایجاد مراحل شناختی و گامبهگام
باشد « .ما این شگرد تصویرپردازی را که از سطح ادراک حسی فراتر میرود و به تجسم
عوالم فراحسی میپردازد «تصویرپردازی اعماق» نامیدهایم» (فتوحی .)66 :1389،تصویر
عمق با کمك واژگان و فرایند ذهنی از یك مرحله ساخت و سطح تصاویر عینی و
حسی باالتر میرود و به اتفاقی تبدیل می شود که در درونش واقع است؛ آنچه شاعر و
شعر به همراهی خواننده انجام میدهند« .صناعات و آرایههایی مثل نماد ،تمثیل رمزی،
حسامیزی ،پارا دوکس ،اسطوره ،تلمیحات اساطیری و مانند آنها ،شگردهای
تصویرپردازی ژرف و عمقاند» (همان .)67 ،روشهای تحلیل نشانهشناسی ،زبانشناسی و
روانكاوانه از دیگر عوامل شناخت تصاویر عمق است.
وقتی ما با یك تصویر روبهرو می شویم ،تفكیك آن به سطح و عمق و صدور حكم
قطعی به س طح یا عمق بودن آن با معیارهای علمی دشوار است .منطقیتر این است که
با تكیه و اعتماد بر ظرفیتهای تصویر ،دارای چند جنبه و بعد دانسته ،و با تحلیل و
بررسی تعاریف سطح و عمق در آن به نمایش وجوه مختلف پرداخته و توضیح داده
شود .این موضوع درباره تصویر عمق صدق میکند؛ چرا که تا با خوانش اولیه و ابتدایی
و بعد از آن شكلگیری تصویر سطح روبهرو نشویم ،مجالی برای یافتن سطوح فراتر از
آن را نمییابیم .اشعار سورئالیست ها ،سبك عراقی و ادبیات معاصر ایران دربردارنده
نمونههای خوبی از تصاویر عمق است:
/...در شهر بیخیابان میبالند/..../بر درختان بیریشه میوه میآرند.../
(شاملو)805 :1389،

تصویر بالیدن در شهر بیخیابان و ثمر دادن بر درخت بیریشه تصویر عمق است که
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با حواس سطح و ظاهر درک نمیشود .این فرایند با خواننده و مراجعه به ذخیره
شناختی وی دریافت و ژرفای بافت شعر پدیدار میشود.
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تصوير متحرک (پويا)
قدیمترین اظهارنظری که درباره حرکت در تصاویر شده در کتاب اسرارالبالغه آمده
است که با مثالی در حوزه تشبیهات و تشبیهی که نمودار هیأتها و حرکتهاست به
مسئله حرکت اشاره دارد «الشمس کالمراه فی کف االشل» :خورشید مثل آینهای در
دست رعشهدار است (جرجانی .)139 ،توضیحی که در این باره میآید ،نمایاندن دقیق
حرکت موجود در این مثال را نمایان میکند .جرجانی به وجود حرکتهای مختلف و
حرکت در جهات گوناگون و تفاوت آنان هم اشارهای گذرا میکند و به هیأت سكون
هم میپردازد« .آگاه باش که همان گونه که در تشبیه هیأت حرکت معتبر است ،هیأت
سكون نیز اجماالً و بحسب اختالفی که در آن هست درخور توجه است نظیر هیأت
آدم خوابیده ( ...همان .)144 ،جرجانی به طور دقیق در نگاه به اجزای شعر و اختالف
موجود در آن عالوه بر حرکت به سكون و ایستایی هم اشاره میکند.
در واقع حرکت و پویایی و عكس آن در تصاویر ،منشئی درونی در شاعر دارد؛
چیزی شبیه درونگرایی و برون گرایی که در شاعران مختلف و اشعار گوناگون کامالً
مشهود است« .حرکت یا ایستایی تصویر را در شعر هر شاعری به نیكی میتوان
دریافت» (شفیعی کدکنی.)252 :1389 ،
«نخستین عاملی که در تحرک یا ایستایی تصویرها میتوان تشخیص داد ،میزان
نزدیكی شاعر به تجربههای خاص شعر است» (همان .)252 ،آنچه در تصویر حرکتساز
است در چند بخش قابل تقسیم و بررسی و تشریح است.
منظور از پویایی نوعی ایجاد حرکت است که ذهن آن را با ایجاد «نقطه آغاز» «مسیر
حرکت» و «نقطه پایان» پی میگیرد و به انجام میرساند .حرکت گاهی فعالیتی بیرونی و
به حواس ظاهری آدمی مربوط است و به طور مثال با کمك چشم عینیت و مفهوم
مییابد و هنگامی که به وسیله خواندن کلمات انجام میشود و در ذهن اتفاق میافتد،
فعالیتی ذهنی است؛ اما این دو با هم متفاوت است ،همینطور باید توجه کرد که این
حرکات در تعامل با مخاطب در چه سطحی و با چه ویژگیهایی اتفاق میافتد.

تصوير ايستا (ثابت)
تصویری که تلفیق هیچ یك از انواع حرکات در آن نباشد و مواد تشكیلدهنده آن ثابت
و ایستا باشد ،تصویر ایستا نامیده میشود .اتفاق این نوع تصاویر و نكته بارز آنها
ایستایی آنها است و معموالً بسیار عمیق و در جهت پیشروی و حرکت استفادهای
ندارد .این نوع تصاویر در برخوردشان با مخاطب ،ذهن خواننده را بیشتر به سكون و
ایستایی وا میدارند.
مثال:
مانده از شبهای دورادور /بر مسیر خامش جنگل /سنگچینی از اجاقی خرد/
اندرو خاکستر سردی
(نیمایوشیج)677 :1383،

ایستایی و ثبات در عناصر و عبارات تشكیلدهنده این قطعه کامالً مشهود و
مشخص است.
کوچهها باریكن/دکونا/بستهس/،خونهها تاریكن /تاقا /شیكستهس.../،
(شاملو)446 :1389،
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عبارات سازنده این تصویر از هیچ نوع پویایی بهره نبرده و تصویر ایستا و ثابت بیان
شده است .گاهی برخی از افعال با بار معنایی خود به ایستایی تصاویر منجر میشود؛
مثل میخفت ،میبست و ...
6

تصوير سينمايي
اینكه درباره اصطالح تصویر و مصداقهای آن در هنرهای دیگر تحلیل و بررسی انجام
شود به موضوع و حوزه دیگری مربوط است .دخالت مفهوم و محتوای ادبیات در
حوزههای دیگر هنر مثل نقاشی و سینما را میتوان مورد نقد و بررسی قرار داد و این
کار راهگشایی خواهد بود .تصویر سینمایی ،کامل و غنی است که حرکت جزء
جدانشدنی آن است؛ چرا که در آن چند نوع حرکت با تعداد بسیار (و نه یك یا دو بار)
رخ میدهد .گاه زوایه نگاه به این نوع تصاویر مشخص و متفاوت است .این چندگانگی
حرکات و عناصر با بیان تصویر سینمایی امكان طرح دارد و به درک موضوع کمك
میکند.
بسامد زیاد عوامل و محرکها در ساختن و عرضه تصویر ذهن را از قیاس آن با تصاویری

بررسي تصوير و معرفي انواع آن در شعر احمد شاملو

که سادهتر و آسانتر ساخته میشود به ساختن تصویر سینمایی سوق میدهد که حجم
عناصر زیاد است .این تصاویر براحتی به فیلمنامه و پویانمایی تبدیل ،و تبدیل آنها به
نگاتیو براحتی انجام میشود.
تصویر سینمایی در شعر معموالً در دو یا چند بیت شكل میگیرد که اغلب
موقوف المعانی و یا مشروط است و یا برای درک آن ابیات باید قسمتی از بافت کلی
تصویر را در نظر گرفت:
چو دخت کمندافكن او را بدید
بیامااد دمااان پاایش گاارد آفریااد
ج

کمان را بزه کارد و بگشااد بار

ج

نبد مرغ را پیش تیرش گذر...

ج

(فردوسی)1385:185،

حرکتهای مختلف و جهات متفاوت آن مشخص است .برای درک این تصویر باید با
دید سینمایی با آن برخورد کرد که حاصل تلفیق و ترکیب عوامل و زمینههای مختلف
است؛ مثل حرکت همزمان سهراب ،حضور گردآفرید ،به زه کردن کمان و دست
گشودن .تصور مرغی پران نیز جزءتصاویر سینمایی اشاره شده است.
که زندان مرا بارو مباد/جز پوستی بر استخوانام/باروئی آری/،اما/گرد بر گرد جهان/نه فراگرد
تنهائی ی جان ام.../.
تصویر اسارت در زندان دنیا ،زندانی فراتر از تن داشتن ،زندان بدون دیوار تصویر
انتزاعی ،چندگانه و پیچیدهای است که میتوان آن را تصویری سینمایی به شمار آورد.
تصوير نقاشيک
تصویر نقاشیك ثابت است .در بیان توضیحی این نوع تصویر از اصطالح نقاشی
استفاده شده است».
سرو /شیهه بارز خاک است .یك تابلو نقاشی است با کلمات (فتوحی)18 :1381،
این تصویر ،تابلو نقاشی با مجموعه ای از شكلها و عناصر است .این شكلها و عناصر
و محور تصویر ،ثابت و تعریف شده است و دگرگونی برای آنها اتفاق نمیافتد؛ در
واقع مانند مجسمههای یك بتكده اجزایی از یك کل است.
تصاویر نقاشیك معموالً رفتهرفته تكمیل میشود؛ یعنی مثل یك تابلوی نقاشی شاهد
کامل شدن آن هستیم .این خود حرکت و پویایی است؛ اما نه در ذات تصویر بلكه
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(شاملو)691 :1389،
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حرکت ذاتی خواننده است که در زمانی که صرف خواندن شعر و تصویر آن میشود به
وجود میآید.
سلطان جهانم به چنین روز غالم است
گل در بر و می در کف و معشوق بكام است
(حافظ)32: 1384،

این تصویر نقاشیك است و اجزای آن ،جزء به جزء ظاهر میشود و صحنه را کامل
میکند.
دست زی دست نمیرسد( ... /شاملو)887 :1389،
تصویر دو دست که برای رسیدن به سوی هم کشیده شده است ،نمایی از یك
تابلوی نقاشی را به نمایش میگذارد.
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تصوير بسته و محدود
هنگامی که قرار باشد در برخورد با تصویر ،ذهن انسان به بازسازی آن بپردازد؛ وقتی
تصویر به یك یا چند نكته یا موضوع اشاره میکند ،تصویری با دامنه محدود و بسته
ایجاد میشود .تصویر بسته و محدود برای دقت و تمرکز بر محتوای خود این گونه
عرض ه ،در آن از مطالب و عناصر اضافه و غیرقابل مصرف پرهیز میشود.
زهامون بگردون برافراشتش
زمین گرد ببرید و برداشتش
(فردوسی)304 :1385،

بیامد بر آن کرسی زر نشست

پر از خشم بویا ترنجی به دست

(همان)255،
در قفل در کلیدی چرخید /لرزید بر لباناش لب خندی( ... /شاملو)139 :1389،

تمرکز تصویر اول بر موقعیت رستم در دست اکوان دیو ،تصویر سوم بوییدن ترنج
با حالت عصبانیت است و تصویر آخر تمرکز بر قفل در است و محدودیت در این
تصاویر به منظور ایجاد نوعی تأکید و ایجاد حساسیت و تمرکز در بیان حاالت است.
تصوير باز و گسترده
تصویری که اجزا و عناصر مفصل و بسیاری دارد ،محیط زیستی وسیع میخواهد .این
تصویر می تواند نقاشیك و یا از انواع تصویرهای دیگر باشد .گاه در بح توصیف و
توضیح تصویرها با دایره وسیعی از تصاویر روبهرو هستیم .اگر هم در این نوع تصاویر
حرکت موجود باشد ،قاعدتاً فضایی برای پویایی خود (بویژه تصاویر بیرونی و سطح)
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میطلبد و این یكی از بنیانهای ساختن تصویر باز و گسترده است.
صعب روزی ،بلعجب کاری ،پریشان عالمی
زیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفت
(حافظ)331 :1384 ،

با توجه به این تصویر در بیت گستردگی آن را ،که به مرور جلوه پیدا میکند،
میتوان مشاهده کرد .روز سخت و کار شگفتانگیز و دنیای آشفتهای است.
/...و ستاره پر شتاب /در گذرگاهی مأیوس /برمداری جاودانه  /میگردد(شاملو)366 :1389،
در این تصویر بالفاصله با شنیدن ستاره پرشتاب ،تصویر باز و گستردهای در ذهن
شكل می گیرد و تداوم مییابد.

(حافظ)205 :1384،

دهانت را میبویند /مبادا گفته باشی دوستت دارم/.../روزگار غریبیست نازنین.../
(شاملو)824 :1389،

این تصاویر به دلیل استقالل و هویت خوداتكایی که دارد در زندگی روزمره مردم و
در جریان ارتباط کالمی مردم کاربرد مییابد« .خانهام ابری ست» نشان وضع ناخوشایند
زندگی؛ «چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد» ،نشان قدرت و اقتدار در فكر و
خواستهها است« .دهانت را میبویند» ،نشان خفقان و بدبینی «روزگار غریبی ست
نازنین» ،نشان حیرت و ناراحتی از زمانه است.
تصوير وابسته
گرچه تصویر وابسته خود ،تصویر با تمام اجزا و عناصر است ولیكن این نوع تصاویر به
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تصوير مستقل
یك تصویر اگر خود اتكا باشد و بتواند با تمام اجزای خود هرچند کوتاه و مختصر یا
طوالنی و مفصل ،رسالت و اندیشه خود را تنهایی به انجام برساند و این کار را بدون
ترکیب با تصویر دیگری صورت بدهد تصویری مستقل است .تصاویر ایستا ،پویا و
تصاویر نقاشیك امكان داشتن استقالل را دارد .این تصاویر در جایی غیر از فضای
شعری خود هم امكان موجودیت و تنفس دارد .داشتن جنبه مفهومی و قدرت حمل بار
معنایی قوی این تصاویر در داشتن استقالل آنها مؤثر است.
خانهام ابری است  /یكسره روی زمین ابری است با آن (نیمایوشیج)761 :1383،
چرخ برهم زنم از غیرمرادم گردد
من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلك

عنوان یاریدهنده تصویر مرکزی و سازنده آن است .بیشتر اوقات در ابیاتی که تشبیه
تفضیلی و مشروط ،اغراق و  ...دارد ،استفاده میشود.
شود کوه ،هامون و هامون چو کوه
گر آیند زی ما باه رزم آن گاروه
جج

جج

(فردوسی)229 :1385،

تا گنج غمت در دل ویرانه مقایم اسات

همواره مرا کوی خرابات مقام است
ج

(حافظ)33 :1384،
هنگامی که مسلسل به غشغشه افتاد( ... /شاملو)845 :1389،

تصویر تبدیل کوه و هامون به هم در صورتی که رزمی صورت بگیرد ،اتفاق میافتد
و این تصویری وابسته است و تصویر اقامت در کنج خرابات به وجود گنج غم در دل
بستگی دارد و نمایش آن نوعی تصویر وابسته است .تصویر زمانی که رگبار تیر از
مسلسل شلیك می شود و انتظار ادامه آن از این گونه تصویرها تصاویر وابسته میسازد.
حروف ربط گر (بیت اول) تا (بیت دوم) و که (مصرع سوم) نیز ماهیتی وابستهساز
دارند.
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بررسي انواع تصاوير در چند شعر از احمد شاملو
(.1حريق سرد) وقتی که شعله ظلم /غنچههای لبهای تو را ساوخت /چشامان سارد
من /درهای کور و فروبسته شبستان عتیق درد بود /باید میگذاشتند خاکستر فریادمان
را بر همه جا بپاشیم /باید میگذاشتند غنچه قلبمان را بر شاخههای انگشات عشاقی
بزرگتر بشكوفانیم /باید می گذاشتند سرماهای اندوه مان آتاش ساوزان لباان تاو را/
فرونشاند /تا چشمان شعلهوار تو قندیل خاموش شبستان مرا برافروزد  /...اماا ظلام
مشتعل /غنچه لبانات را سوزاند /و چشمان سرد من /درهای کور و فروبسته شبستان
عتیق درد ماند( /همان.)234 ،

ساختار تصوير :تصویر مرکزی :ظلم  /ابزار تصوير :کنایه ا استعاره /لحن تصوير:

آرزومندی /كاركرد تصوير :آرمانخواهی /ذهنيت تصويري :اهداف انسانی و موانع
ظالمانه آن/
انواع تصوير
تصاویر سطح .1 :باید می گذاشتند (تصویر سطح آزاد بودن و مختار بودن آدمی متصور
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سرماهای اندوه من آتش سوزان لبان تو را فرونشاند .5 .تا چشمان شعلهور تو قندیل خاموش
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می شود .2 ).ظلم مشتعل.
تصاویر عمق .1 :وقتی که شعله ظلم ،غنچه لبهای تو را سوخت .2 .چشمان سرد
من ،درهای کور و فروبسته شبستان عتیق درد بود .3 .باید میگذاشتند خاکستر فریادمان
را بر همه جا بپاشیم .4 .باید میگذاشتند غنچه قلبمان را بر شاخههای انگشت عشقی
بزرگتر بشكوفانیم .5 .باید می گذاشتند سرماهای اندوه من آتش سوزان لبان تو را
فرونشاند .6 .تا چشمان شعلهوار تو قندیل خاموش شبستان مرا برافروزد .7 .اما ظلم
مشتعل ،غنچه لبانت را سوزاند (تصویر به سكوت واداشتن در اثر ظلم و خفقان عمیق
است).
تصاویر ایستا و ثابت .1 :چشمان سرد من ،درهای کور و فروبسته عتیق درد بود
(واژه سرد ،کور ،فروبسته تصویر را ایستا کرده است).
تصاویر متحرک و پویا .1 :وقتی که شعله ظلم ،غنچه لبهای تو را سوخت.2 .
خاکستر فریادمان را بر همه جا بپاشیم .3 .غنچه قلبمان را بر شاخههای انگشت عشقی
بزرگتر بشكوفانیم .4 .سرماهای اندوه من آتش سوزان لبان تو را فرونشاند .5 .تا
چشمان شعلهوار تو قندیل خاموش شبستان مرا برافروزد  .6اما ظلم مشتعل ،غنچه
لبانت را سوزاند.
تصاویر نقاشیك .1 :چشمان سرد من ،درهای کور و فروبسته شبستان عتیق درد بود.
 .2باید می گذاشتند خاکستر فریادمان را بر همه جا بپاشیم ا فریاد زدن  .3سرماهای
اندوه من آتش سوزان لبان تو را فرونشاند (تصویر بوسیدن تصویر نقاشیكی است)
تصاویر سینمایی .1 :خاکستر فریادمان را بر همه جا بپاشیم .2 .غنچه قلبمان را بر
شاخههای انگشت عشقی ،بزرگتر بشكوفانیم .3 .سرماهای اندوه من آتش سوزان لبان
تو را فرونشاند .4 .تا چشمان شعلهوار تو قندیل خاموش شبستان مرا برافروزد (تصویر
حضور روشنایی بخش دیگری در زندگی ،تصویر سینمایی است).
تصاویر گسترده و باز .1 :درهای کور و فروبسته شبستان عتیق در بود .2 .خاکستر
فریادمان را بر همه جا بپاشیم (واژه همه جا ،تصویر را گسترده کرده است).
تصاویر محدود و بسته .1 :وقتی که شعله ظلم ،غنچه لبهای تو را سوخت.2 .
چشمان سرد من  .3غنچه قلبمان را بر شاخههای انگشت عشقی بزرگتر بشكوفانیم.4 .

شبستان مرا برافروزد (محدودیت و تمرکز تصویر بر چشمان شعلهور است).
تصاویر مستقل .1 :وقتی که شعله ظلم ،غنچه لبهای تو را سوخت (شعله ظلم و خفقان
استقالل محتوایی دارد و معموال ظلم را به آتش تشبیه کردهاند) .2 .چشمان سرد من .3
سرماهای اندوه من آتش سوزان لبان تو را فرونشاند.
تصاویر وابسته .1 :چشمان سرد من ،درهای کور و فروبسته شبستان عتیق درد بود.
 .2باید می گذاشتند ،خاکستر فریادمان را بر همه جا بپاشیم .3 .باید میگذاشتند غنچه
قلبمان را بر شاخههای انگشت عشقی بزرگتر بشكوفانیم .4 .تا چشمان شعلهور تو
قندیل خاموش شبستان مرا برافروزد.
(.2اتفاق) مردی ز باد حادثه بنشست /مردی چو برق حادثه برخاسات /آن ،نناگ را
گزید و سپر ساخت /وین ،نام را ،بدون سپر خواست /ابری رسید پیچان پیچان /چون
خنگ یالش آتش ،بر دشت /برقای جهیاد و موکاب بااران /از دشات تشانه ،تاازان
بگذشت /آن پوک تپه ،ناالن ناالن /لرزید و پاگشاد و فرو ریخت /و آن شاوخ بوتاه،
پُرتپش از شوق /پیچید و با بهار درآمیخت /پرچین یاوه مانده شكوفید /و آن طبل پُر
غریو فروکاست /مردی ز باد حادثاه بنشسات /ماردی چاو بارق حادثاه برخاسات/
124
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(همان.)319،

ساختار تصوير :تصویر مرکزی :مرد ا مبارز ا /ابزار تصوير :تشبیه ا کنایه ا استعاره/
لحن تصوير :ستایش گونه ا با تحكم  /كاركرد تصوير :روحیه مبارز و سازندگی آن/
ذهنيت تصويري متن :توصیف مبارزه و نوع بینش به زیستن
انواع تصوير
تصاویر سطح . 1 :ابری رسید پیچان پیچان ،چون خنگ یالش آتش ،بر دشت؛  .2برقی
جهید و موکب باران از دشت تشنه ،تازان بگذشت .3 .آن پوک تپه ،ناالن ناالن ،لرزید و
پا گشاد و فروریخت و آن شوخ بوته ،پر تپش از شوق ،پیچید و با بهار درآمیخت.4 .
پرچین یاوه مانده شكوفید (پرگل شدن پرچین تصویر حسی و سطح است)  .5و آن
طبل پر غریو فروکاست.
تصاویر عمق .1 :مردی چو باد حادثه بنشست .2 .مردی چو برق حادثه برخاست.
 .3آن ننگ را گزید و سپر ساخت .4 .وین ،نام را ،بدون سپر ساخت  .5ابری رسید
پیچانپیچان ،چون خنگ یالش آتش ،بر دشت .6 .برقی جهید و موکب باران از دشت

بررسي تصوير و معرفي انواع آن در شعر احمد شاملو
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تشنه ،تازان بگذشت .7 .آن پوک تپه ،ناالن ناالن ،لرزید و پاگشاد و فروریخت .8 .و آن
شوخ بوته ،پر تپش از شوق ،پیچید و با بهار درآمیخت .9 .پرچین یاوه مانده شكوفید.
 .10و آن طبل پرغریو فروکاست.
تصاویر ایستا و ثابت . 1 :و آن طبل پرغریو فروکاست (فرو کاست ،تصویر را ایستا
کرده است).
تصاویر پویا و متحرک .1 :مردی ز باد حادثه بنشست ،مردی چو برق حادثه
برخاست .2 .آن ننگ را گزید و سپر ساخت ،وین نام را بدون سپر خواست .3 .ابری
رسید پیچانپیچان  .4برقی جهید و موکب باران از دشت تشنه ،تازان بگذشت .5 .آن
پوک تپه ناالن ناالن ،لرزید و پاگشاد و فروریخت .6 .و آن شوخ بوته پر تپش از شوق،
پیچید و با بهار درآمیخت .7 .پرچین یاوه مانده شكوفید.
تصاویر نقاشیك .1 :ابری رسید پیچانپیچان ،چون خنگ یالش آتش ،بر دشت.2 .
برقی جهید و موکب باران از دشت تشنه ،تازان بگذشت (تصویر دشت زیر باران
نقاشیك است).
تصاویر سینمایی .1 :مردی ز باد حادثه بنشست .2 .مردی چو برق حادثه برخاست.
 .3آن ،ننگ را گزید و سپر ساخت .4 .وین ،نام را بدون سپر خواست .5 .ابری رسید
پیچانپیچان ،چون خنگ یالش آتش ،بر دشت .5 .برقی جهید و موکب باران از دشت
تشنه ،تازان بگذشت .6 .آن پوک تپه ناالن ناالن ،لرزید و پاگشاد و فروریخت (تصویر
انتزاعی که با تصور تصاویر سینمایی قابل تعریف است) .7 .و آن شوخ بوته ،پر تپش از
شوق ،پیچید با بهار و درآمیخت .8 .پرچین یاوه مانده شكوفید .9 .و آن طبل پرغریو
فروکاست.
تصاویر باز و گسترده .1 :ابری رسید پیچان پیچان ،چون خنگ یالش آتش بر دشت
(تصویر ابر در آسمان تصویر گسترده میسازد) .2 .برقی جهید و موکب باران از دشت
تشنه ،تازان بگذشت.
تصاویر محدود و بسته .1 :مردی ز باد حادثه بنشست .2 .مردی چو برق حادثه
برخاست .3 .آن ننگ را گزید و سپر ساخت .4 .وین نام را بدون سپر خواست .5 .آن
پوک تپه ،ناالن ناالن لرزید و پاگشاد و فروریخت .6 .و آن شوخ بوته ،پرتپش از شوق،
پیچید و با بهار درآمیخت .7 .پرچین یاوه مانده شكوفید .8 .و آن طبل پرغریو فروکاست

(تمرکز بر تصویر طبل است).
تصاویر مستقل .1 :مردی چو باد حادثه بنشست .2 .مردی چو برق حادثه برخاست
(به نوعی اشاره به گفتمان اعتراض و عصیان دارد) .3 .آن ،ننگ را گزید و سپر ساخت.
 .4وین نام را ،بدون سپر خاست .5 .ابری رسید پیچانپیچان ،چون خنگ یالش آتش ،بر
دشت .6 .برقی جهید و موکب باران از دشت تشنه ،تازان بگذشت .7 .و آن شوخ بوته،
پرتپش از شوق ،پیچیده و با بهار درآمیخت .8 .پرچین یاوه مانده شكوفید .9 .و آن طبل
پرغریو فروکاست.
تصاویر وابسته .1 :آن پوک تپه ،ناالن ناالن ،لرزید و پاگشاد و فروریخت (تصویر
پوک تپه و فروریختن آن به درک تصویر جامعی از آنچه در شعر گفته شده است ،نیاز
دارد و این موضوع تصویر را وابسته ساخته است) .2 .با بهار درآمیخت .3 .و آن طبل
پرغریو فروکاست.
( .3طرح) شب /با گلوی خونین /خوانده ست /دیرگااه /دریاا /نشساته سارد /یاك
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شاخه /در سیاهی جنگل /به سوی نور /فریاد میکشد( /همان.)346 ،
ساختار تصوير :تصویر مرکزی :شاخه  /ابزار تصوير :استعاره ،کنایه ،تشبیه  /لحن
تصوير :خبری ،گزارشی  /كاركرد تصوير :عصیان در فضا و شرایط نابهسامان  /ذهنيت
تصويري متن :تصویر کلی جنگل و دریا
انواع تصوير
تصاویر سطح .1 :شب  .2دریا نشسته سرد  .3یك شاخه در سیاهی جنگل.
تصاویر عمق .1 :شب با گلوی خونین خواندهست دیرگاه .2 .دریا نشسته سرد.3 .
یك شاخه در سیاهی جنگل  .4به سوی نور ،فریاد میکشد (فریاد کشیدن تصویر را
عمیق کرده است).
تصاویر ایستا و ثابت .1 :دریا نشسته سرد (حرکتی ندارد و فضای ایستایی دارد).
تصاویر پویا و متحرک .1 :شب با الگوی خونین ،خواندهست دیرگاه .2 .یك شاخه در
سیاهی جنگل به سوی نور فریاد میکشد.
تصاویر نقاشیك .1 :دریا نشسته سرد .2 .یك شاخه در سیاهی جنگل به سوی نور
فریاد میکشد.

بررسي تصوير و معرفي انواع آن در شعر احمد شاملو

تصاویر سینمایی .1 :شب با گلوی خونین ،خواندهست دیرگاه (شب طوالنی و
رنجآور القای این مفهوم در حیطه عملكرد تصویر سینمایی است).
تصاویر باز و گسترده .1 :شب با گلوی خونین ،خواندهست ،دیرگاه .2 .دریا نشسته
سرد (تصاویر شب و دریا محدودیتی ندارد).
تصاویر محدود و بسته .1 :یك شاخه در سیاهی جنگل به سوی نور فریاد میکشد
(واژه یك تصویر را متمرکز و محدود کرده است).
تصاویر مستقل .1 :دریا نشسته سرد .2 .یك شاخه در سیاهی جنگل به سوی نور
فریاد می کشد (فریاد کشیدن یك شاخه استقالل دارد و گویی داستان ماهی سیاه
کوچولوی صمد بهرنگی را یادآور میشود).
تصاویر وابسته .1 :شب با گلوی خونین خواندهست دیرگاه (جستجوی ذهنی
حاصل از تصویر آن را وابسته کرده است).

آرزومندی  /كاركرد تصوير :آرزو و خواستههای درونی و رسیدن به آن  /ذهنيت

تصويري :زندان و درون شاعر و عقایدش/
انواع تصوير
تصاویر سطح . 1 :جز پوستی که بر استخوانم (پوست کشیده شده بر روی استخوان
تصویر سطح است) .2 .بارویی آری ،اما ،گرد بر گرد جهان .3 .پیازینه پوستوار
حصاری که با خلوت خویش چون به خالی بنشینم .4 .فروبسته باد .5 .و با هر دربازه،
هفت قفل آهنجوش گران!
تصاویر عمق . 1 :که زندان مرا بارویی مباد (زندان بدون بارو تصویر با محتوایی
خاص و عمیق است) .2 .بارویی آری ،اما ،گرد بر گرد جهان ،نه فراگرد تنهایی جانم.
 .3پیازینه پوستواری حصاری که با خلوت خویش چون به خالی بنشینم .4 .هفت دربازه
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( .4كه زندان مرا بارو مباد) که زندان مرا بارو مباد /جز پوستی کاه بار اساتخوانم/
بارویی آری /،اما /گرد بر گرد جهان /ناه فراگارد تنهاایی جاان ام /،آه /آرزو! آرزو!/
پیازینه پوست وار حصاری /که با خلوت خویش چون به خالی بنشینم /هفت درباازه
فراز آید /بر نیاز و تعلق جان /،فروبسته باد /آری فروبسته باد و /فروبساتهتار /،و باا
دربازه /هفت قفل آهنجوش گران! /آه /آرزو!آرزو!( /همان)691،
ساختار تصوير :تصویر مرکزی :اسارت  /ابزار تصوير :تشبیه  /لحن تصویر:
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فراز آید بر نیاز و تعلق جان.
تصاویر ایستا و ثابت .1 :که زندان مرا بارو مباد ،جز پوستی که بر استخوانم.2 .
بارویی آری ،اما ،گرد بر گرد جهان ،نه فراگرد تنهایی جانم .3 .پیازینه پوستوار
حصاری  .4و با هر دربازه ،هفت قفل آهنجوش گران.
تصاویر پویا و متحرک .1 :که با خلوت خویش چون به خالی بنشینم .2 .هفت
دربازه فراز آید .3 .فرو بسته باد؛ آری فروبسته باد و فروبستهتر.
تصاویر نقاشیك .1 :پیازینه پوستوار حصاری (تصویر حصار نازک تصویر نقاشی
شدهای است)  .2و با هر دربازه ،هفت قفل آهنجوش گران!
تصاویر سینمایی .1 :که زندان مرا بارو مباد ،جز پوستی که بر استخوانم  .2بارویی
آری ،اما ،گرد بر گرد جهان ،نه فراگرد تنهایی جانم (تصویر باروهایی بر گرد زمین و نه
تنهایی جان آدمی در خود تصویر انتزاعی و تخییلآمیز است که با تصویر سینمایی نمود
پیدا میکند .3).پیازینه پوست وار حصاری که با خلوت خویش چون به خالی بنشینم،
هفت دربازه فراز آید بر نیاز و تعلق جان .4 .فرو بسته باد ،آری فروبسته باد فروبستهتر.
تصاویر باز و گسترده .1 :بارویی آری ،اما ،گرد بر گرد جهان ،نه فراگرد تنهایی جانم
(گرد بر گرد جهان تصویر گستردهای است .2 ).هفت دربازه فراز آید بر نیاز و تعلق
جان.
تصاویر محدود و بسته .1 :که زندان مرا بارویی مباد ،جز پوستی که بر استخوانم.2 .
پیازینه پوستوار حصاری که با خلوت خویش چون به خالی بنشینم (تصویر به
خلوت خویش محدود است) .3 .فروبسته باد؛ آری فروبسته باد ،فروبستهتر .4 .و با هر
دربازه ،هفت قفل آهنجوش گران!
تصاویر مستقل .1 :آه ،آرزو! آرزو! (تصویر آرزومندی فردی با محیط زیست بسیار
است .2 ).پیازینه پوستوار حصاری که با خلوت خویش چون به خالی بنشینم.
تصاویر وابسته .1 :که زندان مرا بارو مباد ،جز پوستی بر استخوانم .2 .بارویی آری،
اما گرد بر گرد جهان ،نه فراگرد تنهایی جانم .3 .پیازینه پوستوار حصاری که با
خلوت خویش چون به خالی بنشینم هفت دربازه فراز آید (تصویر برآمده از بافت کل
تصویر است و بدون آنها استقالل ندارد .4 ).فروبسته باد ،آری فروبسته ،فروبستهتر و
با هر دربازه هفت قفل آهنجوش گران!

بررسي تصوير و معرفي انواع آن در شعر احمد شاملو

( .5عاشقانه) آنکه میگوید دوستت میدارم /خنیاگر غمگینی ست /کاه آوازش را از
دست داده است /ای کاش عشق را زبان سخن بود /هزار کااکلی شااد /در چشامان
توست /هزار قناری خاموش /در گلوی من /عشق را /ای کاش زبان ساخن باود /آن
که میگوید دوستت میدارم /دل اندهگین شبی ست /کاه مهتاابش را مای جویاد /ای
کاش عشق را /زبان سخن بود /هزار آفتاب خنادان در خارام توسات /هازار ساتاره
گریان در تمنای من /عشق را /ای کاش زبان سخن بود( /همان)826 ،
ساختار تصوير :تصویر مرکزی :عشق /ابزار تصوير :تشبیه ،کنایه /لحن تصوير:

آرزومندانه ا حسرتبار  /كاركرد تصوير :عشق و رهبریت آن  /ذهنيت تصويري :بودن
عشق و نبود آن /
انواع تصوير
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تصاویر سطح.1 :آنکه میگوید دوستت میدارم (تصویر سطح و تجربی است).
تصاویر عمق .1 :آنکه میگوید دوستت میدارم ،خنیاگر غمگینیست کاه آوازش را
از دست داده است .2 .ای کاش عشق را زبان سخن بود .3 .هزار کاکلی شاد در چشمان
توست .4 .هزار قناری خاموش در گلوی من .5 .آنکه میگویاد دوساتت مایدارم ،دل
اندهگین شبیست که مهتابش را میجوید .6 .هزار آفتاب خندان در خرام توسات.7 .
هزار ستاره گریان در تمنای من (تمنا و ستاره گریان با محتوای عمیق همراه است).
تصاویر ایستا و ثابت .1 :آنکه میگوید دوستت میدارم ،خنیاگر غمگینایسات کاه
آوازش را از دست داده است .2 .ای کاش عشق را زبان سخن بود .3 .هزار قناری خاموش
در گلوی من.
تصاویر پویا و متحرک .1 :هزار کاکلی شاد در چشمان توست .2 .آنکه میگوید
دوستت میدارم .3 .دل اندهگین شبی است که مهتابش را میجوید .4 .هزار آفتاب
خندان در خرام توست .5 .هزار ستاره گریان در تمنای من.
تصاویر نقاشیك .1 :خنیاگر غمگینیست که آوازش را از دست داده است .2 .هزار
کاکلی شاد در چشمان توست.
تصاویر سینمایی .1 :آنکه میگوید دوستت میدارم ،خنیاگر غمگینیست که آوازش
را از دست داده است .2 .هزار کاکلی شاد در چشمان توست .هزار قناری خاموش در
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گلوی من .3 .عشق را ای کاش زبان سخن بود (تصویر جوالن و بروز پیدا کردن عشق
و تأثیرات آن در تصویر سینمایی جلوه پیدا میکند .4 ).هزار آفتاب خندان در خرام
توست .5 .هزار ستاره گریان در تمنای من.
تصاویر باز و گسترده .1 :آنکه میگوید دوستت میدارم دل اندهگین شبیست که
مهتابش را میجوید .2 .هزار ستاره گریان در تمنای من (تصور هزار ستاره تصویری
گسترده میسازد).
تصاویر محدود و بسته .1 :آنکه میگوید دوستت میدارم .2 .خنیاگر غمگینیست
که آوازش را از دست داده است .3 .هزار کاکلی شاد در چشمان توست (تمرکز بر
تصویر چشمان است .4 ).هزار قناری خاموش در گلوی من .5 .هزار آفتاب خندان در
خرام توست.
تصاویر مستقل .1 :آنکه میگوید دوستت میدارم .2 .ای کاش ،عشق را زبان سخن
بود (تصویر آرزوی جوالن عشق و عشق ورزی است .3 ).دل اندهگین شبیست که
مهتابش را میجوید.
تصاویر وابسته .1 :خنیاگر غمگینیست که آوازش را از دست داده است .2 .هزار
کاکلی شاد در چشمان توست ،هزار قناری خاموش در گلوی من (تصویر به بافت کلی
آن وابسته است .3 ).هزار آفتاب خندان در خرام توست .هزار ستاره گریان در تمنای
من.
( .6روزنامه انقالبي) هنگامی که مسلسل به غشغشه افتاد /مارگ برابار مان نشساته
بود /ا آن سوی میز کنكاش «چه باید کرد و چگوناه» اا /و نموناههاای حاروف را
اصالح می کرد /از خاطرم گذشت که «چرا برنمیخیزد پس؟ /مگر نه قرار است /کاه
خون بیاید و /چرخ چاپ را /بگرداند؟( /همان)845 ،
ساختار تصوير :تصویر مرکزی :مبارز  /ابزار تصوير :کنایه ،استعاره ،مجاز  /لحن
تصوير :استفهام تأکیدی ا گزارشی و خبری  /كاركرد تصوير :خفقان  /ذهنيت تصويري:

وضعیت آشوب و درگیری و بازجویی و ترور /
انواع تصوير
تصاویر سطح .1 :هنگامی که مسلسل به غشغشه افتاد .2 .مرگ برابر من نشسته بود.3 .

بررسي تصوير و معرفي انواع آن در شعر احمد شاملو

131

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،44تابستان 1393

و نمونههای حروف را اصالح میکرد .4 .از خاطرم گذشت که «چرا برنمیخیزد پس؟
تصاویر عمق.1 :مرگ برابر من نشسته بود.2 .آن سوی میز کنكاش «چه باید کرد و چگونه»
 .3از خاطرم گذشت که «چرا برنمیخیزد پس؟»  .4مگر نه قرار است که خون بیاید و
چرخ چاپ را بگرداند؟ (اشاره ضمنی به ظلم و ستم تصویر را عمیق کرده است).
تصاویر ایستا و ثابت .1 :مرگ برابر من نشسته بود .آن سوی میز کنكاش «چه باید
کرد و چگونه»
تصاویر پویا و متحرک .1 :هنگامی که مسلسل به غشغشه افتاد .2 .نمونههای حروف
را اصالح میکرد .3 .از خاطرم گذشت که «چرا برنمیخیزد پس؟  .4مگر نه قرار است
که خون بیاید و چرخ چاپ را بگرداند» .تصاویر نقاشیك .1 :هنگامی که مسلسل به
غشغشه افتاد .2 .که خون بیاید و چرخ چاپ را بگرداند.
تصاویر سینمایی .1 :هنگامی که مسلسل به غشغشه افتاد ،مرگ برابر من نشسته بود.
آن سوی میز کنكاش «چه باید کرد و چگونه»  .2از خاطرم گذشت «چرا برنمیخیزد
پس؟ (تصور فردی با سؤالی و تصویری در ذهنش تصویر سینمایی است .3 ).مگر نه
قرار است که خون بیاید و چرخ چاپ را بگرداند؟»
تصاویر باز و گسترده .1 :مرگ برابر من نشسته بود .آن سوی میز کنكاش «چه باید
کرد و چگونه» و نمونههای حروف را اصالح میکرد.
تصاویر محدود و بسته .1 :هنگامی که مسلسل به غشغشه افتاد (تأکید بر مسلسل
است) .2 .از خاطرم گذشت .3 .چرا برنمیخیزد پس؟  .4مگر نه قرار است که خون
بیاید و چرخ چاپ را بگرداند؟
تصاویر مستقل .1 :مرگ برابر من نشسته بود .2 .آن سوی میز کنكاش «چه باید کرد
و چگونه»  . 3مگر نه قرار است که خون بیاید و چرخ چاپ را بگرداند؟ (تصویر مستقل
با محتوای ظلم و ستم است).
تصاویر وابسته .1 :هنگامی که مسلسل به غشغشه افتاد .2 .و نمونههای حروف را
اصالح میکرد .3 .چرا برنمیخیزد پس؟ (سؤال تصویر را وابسته کرده است).
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نتيجهگيري
نتایج تحلیل ساختاری تصویر و انواع آن در این پژوهش بیانگر این مطالب است:
 .1در مجموعه شعری هوای تاازه ( )1335-1326پربساامدترین تصاویرهای مرکازی در
اشعار برگزیده «من» است .در برخی موارد من شعری /شاعر به همراهی و در موازات
مفاهیمی همچون مبارزه ،زندان و باران در مرکز تصاویر واقع شده است (من /مبارزه،
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من /زندان ،من /باران) .شب ،سكوت و بیاباان از دیگار مفااهیم تصاویری در هساته
مرکزی تصاویر برگزیده از این مجموعه است.
لحن تصاویر در این مجموعه تا سال  1332غالباً دربردارنده مفهوم اضطراب،
حسرت ،اندوه و رخوت است؛ اما در نمونههای برگزیدهای که زمان سرایش آنها پس
از این سال است ،لحن حماسی ،ترغیبی ،انگیزشی و امیدوارانه بسامد بیشتری دارد.
ذهنیت تصویری اشعار این مجموعه تا سال  1332بیانگر مفاهیم انتظار ،اندوه و
دردمندی ،سكوت و تاریكی و پس از آن بیانگر فضای مبارزه مقاومت و شهادت،
همترازی زندگی و مبارزه ،خفقان ،سكوت و گاهی امیدواری است.
 .2در اشعار برگزیده از مجموعه باغ آیناه ( )1338-1336در مرکاز تصااویر مفااهیمی از
قبیل مبارزه ،ما (در تقابل با من) ،عشاق ،معشاوق ،زن ،آزادی و فریااد کااربرد یافتاه
است .لحن این تصاویر حسرتبار ،تردیدآمیز ،رخوتناک و آرام و شاكوهآمیاز اسات.
ذهنیت تصویری نیز بیشتر دربردارنده فضای مبارزه /تالش ،مبارزه /شكست و مبارزه/
تكرار بینتیجه است.
 .3در اشعار برگزیده از مجموعه لحظهها و همیشه ( )1340-1339هسته مرکزی تصااویر
بر مفاهیمی همچون ما /جامعه ،شب و عشق و مبارزه استوار است .لحن تصویرها نیز
اعتراضی ،شادمانه ،حماسی ،امیدوارانه و گاه حسرتبار اسات .ذهنیات تصاویری در
این نمونه ها جامعه /شب ،جامعه /اختناق ،جامعه /یأس و دشواریهای مباارزه و غلباه
بر آنهاست.
 .4در نمونههای برگزیده از مجموعاه آیادا در آیناه ( )1343-1341پربساامدترین هساته
مرکزی تصویر ،تصویر معشوق است؛ پس از آن مفهوم من /عاذاب و من/زنادان نیاز
کاربرد یافته است .لحن تصویر در اشعار عاشقانه ستایشی و باشكوه و در اشعاری که
«من» در هسته مرکزی آنهاست همچنان تلخ و حسرتبار و نومیدانه و در اشعاری که
من /جامعه در مرکز آنهاست ،پرخاشگرانه و طعنآمیز است .ذهنیت تصویری در ایان
سرودهها بیانگر تأ ثیر حضور معشوق و نكوهش پستی و نابكااری و توصایف زنادان
است.
 .5در اشااعار منتخااب از مجموعااه ققنااوس در باااران ( )1344-1345تصاااویر مرکاازی
دربردارنده مفهاوم مباارزه ،جامعاه و دگرگاونی اسات .لحان تصااویر حسارتباار،

134

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره  ،44تابستان 1393

134
134

شِكوه آمیز و حماسی و آرزومندانه است .ذهنیت تصویری اشعار نیز نشاندهنده انتظار،
نومیدی و دردهای ناشی از آگاهی و تالش برای تغییر و دگرگونی است.
 .6در نمونههای بررسی شده از مجموعه مرثیههای خاک ( )1345-1348تصاویر مرکازی
بر مفاهیمی همچون جامعه /دسیسه ،من /آرمانخواهی ،من /عشاق ،عصایان و زنادان
مبتنی است .لحن تصاویر کنایی و مبهم ،حسرتبار و تحذیری و امیدوارارناه اسات.
ذهنیت تصویری نیز بیانگر تاریكی و ستم و اندوه حاکم بر جامعه و بزرگداشت عشق
و مبارزه و آرمانخواهی است.
 .7در اشعار برگزیده از مجموعه ابراهیم در آتش ( )1349-1352هساته مرکازی تصااویر
نشاندهنده توجه بیش از پیش شاعر به جامعه و اوضاع اجتماعی و نكوهش اختناق و
خاموشی و سكوت و ستایش مبارزه و عشق و امید است .لحن تصاویر در این اشعار
گاه تلخ و نومیدانه و گاه طعنآمیز و گاهی ستایشگرانه و امیدواراناه اسات .ذهنیات
تصویری حاکم بر این اشعار نیز امیدها و نومیدیهای اجتماعی ،ستم و تباهی شاادیها،
انتظار ،شهادت و زندگی همراه با مبارزه و بیان حضور و تاأثیر عشاق و معشاوق بار
زندگی است.
 .8در نمونههای برگزیده از مجموعه دشنه در دیاس و پاس از آن ( )1350-1359مرکاز
تصاویر عرصه حضور عشق ،مبارزه و آزادی خواهی؛ لحن تصاویر گاه حسارتباار و
گاه امیدوارانه است و گاهی حماسی و در نمونههای بیشاتر عاشاقانه ،ستایشاگرانه و
شاد و روایی است .ذهنیت تصویری نیز دربردارنده عشق /تعالی گاه حسرتبار و گاه
امیدوارانه است و گاهی حماسی و در نمونه های بیشتر عاشقانه ،ستایشگرانه و شاد و
روایی است .ذهنیت تصویری دربردارنده عشق /مبارزه ،عشق /تعالی انسانی ،جامعاه/
وحشت ،جامعه /وحشت ،جامعه /ناچاری و زنادگی /بیهاودگی و ستایشای حضاور
معشوق است.
 .9در اشعار برگزیده از مجموعهها و سرودههای سالهای  1359تا زماان مارگ شااعر،
هم چنان تصاویر مرکزی و لحن و ذهنیت تصویری باه گوناهای مرکاب از دورههاای
گذشته در اشعار وی نمود یافته است.
 .10در تمام دوره های شاعری شاملو ،بسامد تصاویر عمق و تصااویر نسابت باه دیگار
انواع تصویر بیشتر است .تحلیل ساختاری تصویر و انواع آن نشاندهنده نسبت معناداری
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با جهان فكری و زندگی اجتماعی و فردی است.
 .11کاربرد گوناگون انواع مختلف تصویر در شعر شااملو بیاانگر گفتمانهاای حااکم و
گفتمان انتقادی مقابل آنها در دورههای مختلف شاعری اوست.
پينوشتها
 .1صورتگر ،لطفعلی؛ ادبيات توصيفي ايران؛ مشهد :ابن سینا ،1347 ،ص 3تا6.
 .2حنیف ،محمد؛ قابليتهاي نمايشي شاهنامه؛ پ دوم ،تهران :سروش1389. ،
 .3حسینی ،سیدحسن؛ مشت در نماي درشت؛ پ سوم ،تهران :سروش.1388 ،

4. image
 . 5دو اصطالح تصویر سطح و تصویر عمق در کتاب بالغت تصوير آمده است .نویسنده بیان میکند
که اصطالح تصویر عمق را از نهضت شعری  deep imageدر شعر معاصر ایالت متحده امریكا
اقتباس کرده است؛ ر.ک .فتوحی 63 :1389 ،و 64.
 . 6دو اصطالح تصویر سینمایی و تصویر نقاشیك از کتاب از نشانههاي تصويري تا متن بابك احمدی
اقتباس شده است
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این جستار برآنست تا با پایشِ چشام داشاتن نظریّاههاای ناوین در بااب شاعر ،باویژه آرای
فرمالیستها ،کارآیی آنچه را در بالغت سنّتی به عنوان «عیوب فصاحت» مطرح است ،در تحلیل
امروزی شعر پارسی بررسی نماید .این فرایند در دو ساحت کلّیگرایانه و جزئیگرایانه انجاام
شده است .در فرایند کلّیگرایانه ،با توجّه به مسأله «عنصر غالب» در فرمالیسم روسی و ایجااد
تعامل میان نظریّات ارائه شده دربارة عیوب فصاحت در کتابهای پارسی بالغت و نقد شاعر باا
شعر پارسی در دورههای مختلف سبكی ،عیوب فصاحت تا پایان دورة رواج سابك هنادی در
سه وجه سازگاری ،واپسماندگی و ناسازگاری قابل گونهبندی و بررسی است .تحلیل موضوع
در این ساحت بدین نتیجه میانجامد که در دوره سازگاری(مقارن باا رواج سابك خراساانی)،
نظریّات ارایه شده دربارة عیوب شعر ،با شعر پارسی کامالً همخوان اسات؛ امّاا باه تادریج از 137
میزان این همخوانی کاسته می شود تا اینكه در دوره ناسازگاری(مقارن با رواج سابك هنادی) ،
مقتضّیات اجتماعی -ادبی و نیز مقتضیّات زیباییشناسیك شعر پارسی ،اصالت عیوب فصاحت
در بالغت سنّتی را برای تحلیل شعر عصر از میان میبرد.
در ساحت جزئیگرایانه با پیشِ چشم داشتن نظریّات فرمالیساتهاا در خصاوص فرایناد
«برجستهسازی» و ایجاد اتّفاق در زبان از طریق انواع «هنجاارگریزیهاا»(/قاعادهکااهیهاا) و
«قاعدهافزاییها»  ،عیوب فصاحت در بالغت سنّتی نظیر غرابت استعمال ،مخالفت قیاس ،تعقید
و ...برای تحلیل امروزی شعر پارسی ،از اضالعی دیگر ناکارآمد جلوه میکند .تحلیل موضاوع
در این ساحت نیز بدین نتیجه می انجامد که در خوانش فرمالیستی و نیز در برخاورد باا شاعر
مدرن ،این موارد نه تنه ا عیب نیست ،بلكه اتّفاقاً عامل ایجاد ادبیّت و تمایز زبان ادبای از زباان
خودکار و در نهایت ساخته شدن شعراست.
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درايه
تأمّالت پراکنده دربارة فصاحت ،ویژگیهای کالم فصیح و عیوب شعر در کتابهای
تذکره ،بالغت و نقد شعر در سدههای نخست هجری ،نهایتاً بدانجا انجامید که مبح
فصاحت و عیوب آن ،طیّ جستاری منسجم و ساختمند تبیین شود و فصلی را نیز در
مقدّمة کتابهای بالغی عربی و به تبع آن در مقدّمه کتابهای بالغی پارسیی که ضمن
نوآوریهای کم و زیاد ،تحریرها و رونوشتهایی از کتابهای بالغی عربی بود ،به خود
اختصاص دهد .بررسی آنچه به عنوان فصاحت و عیوب آن در نوشتههای پارسی
بالغی و نقد شعر (در مفهوم قدمایی آن) وجود داشته است به صورت خطّی و در
چشم انداز تاریخی و مهمتر از این ،بررسی این مقوله در تعامل با شعر پارسی در
دورههای مختلف سبك شناسیك ،عالوه بر تبیین میزان ایستایی و پویایی اندیشگی
کسانی که در طول این سدهها و سالها در نقد شعر دستی داشتهاند ،ترجمان بیغلّ و
غش این مسئله نیز هست که آرای عرضه شده دربارة عیوب فصاحت تا کجاها از پس
تحلیل بیاعوجاج شعر پارسی برمیآید و ضریب مقاوت آنها در رویارویی با نظریههای
مختلف ادبی و مكتبهای نوین نقد چقدر است .از گذشته تاکنون ،کسانی که نسبت به
عیوب تعریف شدة فصاحت دید انتقادی داشتهاند در تألیفات بالغی خود بسته به میزان
دانش و ذوق خود و اطّالع از آرای نوین زبانشناسی و ادبی ،تبصرهها و تكملههایی را
پیآیة این مباح کرده اند .روشن است که سخن گفتن در این باره ،که دست کم پای
بیست کتاب و رسالة پارسی بالغی را به میان میکشد ،گرچه به فرط ایجاز در اینجا
ممكن نیست و در جایی دیگر (کتاب بالغت در قاب دگردیسیها که مدّتی است دستم
گرم نوشتن آن است) به تفصیل بدان پرداختهام .تنها پژوهش «استخوانداری» که در این
حوزه به چشم من آمده از دکتر خسرو فرشیدورد است .وی در جلد دوم کتاب «درباره
ادبیّات و نقد ادبی» (پ دوم ،تهران :امیرکبیر )1373 ،به عالوة بح دربارة ویژگیهای
«ایجابی» کالم فصیح ،عیوب فصاحت از دید گذشتگان را نیز تا حدّی مورد توجّه قرار
داده است؛ منتها نه با این هدف و نتیجه که کاستیهای این عیوب تبیین شود؛ بلكه با این
دید و داوری که این عیوب را برای تحلیل فصاحت کالم ناکافی به شمار میآورد و
عیوب دیگری را نیز در صدمه به فصاحت کالم دخیل بداند.
به هرحال جستار پیش رو از این بابت که با طرحی سنجیده و اندیشیده ،عیوب فصاحت
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را نه بر سبیل از این در و از آن در گفتن ،بلكه در چارچوب یكی از مكاتب تأثیرگذار
و نوین نقد ادبی ،فرمالیسم روسی ،بررسیده و دیدگاههای تازهای را در این باب عرضه
نموده ،کارَکی است نوگونه.
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خوانش فرماليستي عيوب فصاحت به صورت كلّيگرايانه و بر مبناي عنصر غالب
شعر ،موجودیّتی پویا دارد و تحلیل آن در چارچوب نظام بالغیی که عیوب فصاحت
شعر را با معیار قاعدههایی بهروز نشده و ایستا برمیرسد و میسنجد ،سهلانگاری
است .آنچه در ادبیّات پارسی در همه سدههایی که از عمر آن گذشته به عنوان عیوب
فصاحت شعر مطرح بوده است ،تنها برایند خوشداشتها و ناخوشداشتهای ذوقیِ یك
دورة خاص و برآمده از نظام زیبایی شناسیك شعر همان دوره بوده است که اصالً هم
در محصوالت اندیشگی کسانی ریشه داشته است که نخستْ قرآن و سپس شعر عرب
را از این چشم انداز دیده و بررسیده بودند و به دلیل نقش برجسته شعر عرب در
تكوین شعر دری در سدههای نخستِ روایی آن و نیز همخوانی شعر آن زمانهای این
دو زبان در پیروی از اصول کالسیسیسم ،برگردان بومیشدة نظریّات آنها برای شعر
دریِ سدههای نخست نیز کارامد بوده است و همین وضعیت پذیرفته شده برای
سالمت فصاحت شعر است که با همان مقتضیات ،روشنامة از پیش نوشتهای میشود
برای اشعاری که در دورههای بعد به وجود میآید؛ اشعاری که نه تنها دیگر تحت حكم
اصول کالسیسیسم نبود بلكه بعضاً با بهرهگیری از هنجارهای زیباییشناسیك
رمانتیسیسم و سوررئالیسم ،ناسازگار و حتّی گاه در ستیز با اصول کالسیسیسم نیز بود.
از این رو ،هرچند بررسی خطّی عیوب فصاحت شعر و تحلیل دگردیسیهای آن از جنبة
تاریخیْ کم پرفایده نیست ،بهتر است نظریّات درباره عیوب فصاحت در دورههای
مختلف ،در تعامل با شعر همان دورهها و با توجّه به ویژگی سبكشناسیك و
زیباییشناسیك شعر در همان دورهها بررسی شود .بدین منظور در هر کدام از دورههای
شعر پارسی میتوان عنصری را سراغ داد که نظام زیباییشناسیك شعر آن دوره را تغییر
دهد و برخوردهای شعر با محسّنات بالغی را در ارتباط با خود تفسیر کند .این عنصر،
حوزه مغناطیسی را در بافت زیباییشناسیك شعر به وجود میآورد و عناصر دیگر را
بسته به میزان تعامل با خود در شعاعهای مختلفی جذب و یا دفع میکند .نظیر چنین
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مسئلهای پیش از این مورد توجّه فرمالیستها قرار گرفته است .رومن یاکوبسون
( )1982 -1896با تعریف تا حدّی متفاوت و تلقّی خاصّی نسبت به کیفیّت عملكرد،
این گونه عناصر را « برای مفهوم کلیّت ،انداموارگی و همسویی متن و نیز متون همسو
1
در موقعیتها و زمانهای مختلف» مطرح کرده (تسلیمی )45 :1388 ،و آنها را «عنصر غالب»
نامیده است.
وی چگونگی سازمان یافتن س ایر عناصر توسّط عنصر غالب را به این صورت
دانست که آن دسته از عناصر زیباییشناسانهای که در آثار دورههای قبل به عنوان عنصر
غالب در پیشزمینه 2بوده است به پسزمینه 3فرستاده میشود؛ همچنین از نظر وی،
نظامهای شعری هر دورة خاص ،ممكن است زیر سیطرة عنصر غالبی قرار داشته باشد
که از نظام غیر ادبی سرچشمه می گیرد؛ چنانكه عنصر غالب در شعر دوره رنسانس از
هنر های بصری مشتق شده بود؛ شعر رمانتیك به سمت موسیقی جهتگیری کرده بود و
عنصر غالب در واقعگرایی ،هنر کالمی است (سلدن -ویدوسون.)56 :1384 ،
اینگونه تأکیدها بر عنصر غالب ،که در واقع نسبت به اثر شاعرانه حالت بیرونی
دارد ،تغییرات بسیاری را در ساختار شعر از بابت بافت صوتی ،ساختار نحوی و
تصویرپردازی به بار میآورد (نیوتن .)81 :1378 ،عنصر غالب در فرمالیسم روسی ،ظاهراً
نشأت گرفته از نظریّات جمالشناختی یك صاحبنظر آلمانی به نام «ب .کریستین سن»
است که اعتقاد داشته است:
گاه به ندرت اتّفاق میافتد که عوامل عاطفی یك موضوع جمال شناسیك ،مشترکاً در
تمامیّت اثر مساهمت ورزند؛ بلكه برعكس و به طور طبیعی یك عامل اسات کاه باه
پیش میآید و نقش راهبرانه را بر عهدة خویش میگیرد و دیگر عناصر به همراه وجه
غالب [ :عنصر غالب] آغاز به همكاری میکنناد و باا هاارمونی خاودْ آن را از درون
قدرت می بخشند و از رهگذر تقابل با یكدیگر آن را تقویّت میکنند و با کارکردهای
گوناگون ،آن را احاطه میکنند .وجه غالب همان نقشی را دارد که استخوانبندی یك
پیكر زنده و ارگانیك ش امل تمامی مایگانها است و این کلّ را پشتیبانی میکناد و در
ارتباط با آنها وارد عمل میشود (شفیعی کدکنی.)161 :1391 ،

با پیش چشم داشتن تقسیم بندی متعارف شعر پارسی بر مبنای سبك و مدّ نظر قرار
دادن عنصر غالب در هر کدام از سبكهای شعر پارسی و بررسی چند و چون تعامل
نظریّات دربارة عیوب شعر در هر کدام از این دورهها با عناصر غالب در هر سبك ،میتوان
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نسبت این موضوعات را با یكدیگر در چند دوره بررسی کرد:
4
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 .1دوره سازگاري
این دوره با رواج سبك خراسانی در شعر پارسی مقارن است .برای تفسیر نظام
زیباییشناسیك شعر سبك خراسانی از دید عنصر غالب ،توجّه به وابستگی شعر و
دربار ،ضروری است .سبك خراسانی بر مدار دو چیز میگردد« :قصیده» و «مدح» .اینها،
که در واقع دو روی یك سكّه است ،عنصر غالب در شعر سبك خراسانی و
سازماندهندة سایر عناصر بیانی و بدیعیای است که در آن به کار رفته است؛ همچنین
این عنصر غالب در سبك خراسانی ،جهتهای نقد شعر و ذوق ادبی عصر و از جمله
مقولة عیوب شعر را تحت حكم خود دارد .قصیده در همه این سدهها و سالها
خداوندگار قوالب شعر پارسی بوده است و مدح ،خداوندگار مضمونهای قصاید .التزام
به خطکشیهای نظامهای سیاسی و اجتماعی ،میوه این شجره طیّبه! است .از این رو
نظریّات مطرح درباره عیوب فصاحت شعر در این دوره حرفهایی است از جنس زمان
و مطابق با مقتضیّات شعر سبك خراسانی .میتوان گفت که واژه «شعر» در آثار بالغی
و نقد شعر این دوره عمدتاً مجاز از «قصیده» است .در این دوره ،نویسندگان آثار بالغی
در تعریف و تحلیل محاسن شعر و ضرورتهای آن ،اغلبْ قصاید مدیح را در نظر دارند
و بر بنیان آنهاست که درباره شعر پارسی وعیوب آن داوری میکنند.
در این فضا آنچه تعیین کنندة محاسن و معایب شعر است ،خوشداشتها و
ناخوشداشتهای نظامهای سیاسی و اجتماعی است که شاعران به دالیل مختلف و از
جملة مشخّصترین آنها به دلیل امرار معاش و گذران زندگی مجبورند اتصّال خود را با
آن نظامها حفظ کنند و سعی در سرودن شعر بر طبق مختصّات فرمایشی آن نظامها
نتیجة طبیعی این اوضاع است .هرچه از میزان بده بستان میان صاحبان زر و صاحبان
ذوق کاسته ش ود بر مقاومت شعر در برابر تحلیل آن ،بیرون از چارچوبهای هنری و
تعیین تكلیفهای قواعد کاذب زیباییشناسیك افزوده میشود بهگونهای که در شعر سبك
خراسانی ،که بیشترین وابستگی را به دربار در ادوار شعر فارسی دارد ،آنچه عیب شعر
شمرده میشود به مقتضای گفتمان موجود میان دربار و شعر و به تبع تفسیر
زیبایی شناسیك شعر در نظام توقعّات و انتظاراتی که از آن وجود دارد از دیگر سبكها
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بیشتر است.
آثاری که در آنها درباره عیوب شعر پارسی مطالبی آمده است و در این دوره جای
تواند گرفت ،عبارت است از :قابوسنامه ،ترجمانالبالغه ،حدایقالسّحر ،و المعجم فی
معاییر اشعار العجم.
بی شك سفارشهای مؤلّف قابوسنامه درباره شعر به فرزندش گیالنشاه ،بیسابقة
درنگی در دیوان شاعران دورههای سامانی و غزنوی ،یعنی نمادها و نمایندههای اصیلِ
پسندها و ناپسندهای ادبی عصر نبوده است .زبدة آنچه از نظر این امیرزادة زیاری
موجب عیبمندی شعر می شود عبارت است از :دشواری و دیریابی ،استفاده از
قافیهه ای نامعروف و وزنهای گران عروضی ،بهرهگیری از الفاظ و عبارات ناخوش و
نامأنوس تازی ،بی اعتنایی به احوال ممدوح در مدایح و وی را با اوصافی بیش از آنچه
شایستة آنست ستودن و کوتاه همّتی و قدر و قیمت خود را در مدایح پایین آوردن جز
به ندرت (عنصرالمعالی کیكاوس189 :1378 ،تا .)192صاحب قابوسنامه هیج نمونهای از
اشعاری که برای وی ناپخته و عیبمند و یا حتّی سخته و بیعیب است به دست
نمیدهد.
محمّد بن عمر رادویانی نیز خواستة ما را در این باره چنانكه باید برنمیآورد .تنها
بخشهایی از ترجمان البالغه ( )507 – 481که به عیوب شعر تصریح دارد آنهاست که
پیآیة «تالؤم» و «تنافر» آمده است و گوشهای از نظر نویسنده در این باره را مینمایاند.
وی ابتدا تالؤم در شعر را از محسّنات شعر و «یكی از جمله بالغت» بر میشمارد و
سپس دربارة تنافر در شعر میگوید:
متنافر بر دو وجه است :یك وجه از وی آنست که متنافر باه حاروف باود؛ چنانكاه
حروف از یكدگر گریزان بود و ناساخته؛ چنانكه بیتی را دُمادُم روایت نتوان کاردن و
بر زبانْ گفتن وی دشخوار بود ...و چنین سخن معیوب باشد .و متنافر بر وجه دیگار
آن باشد که متنافر به معنی بود چنانكه حروف سهل بود و خوش ولیكن بیت از بیت
دور بود به معنی یا مصراع از مصراع (رادویانی134 :1362 ،و .)135

رشیدالدّین وطواط هم مانند رادویانی بح درباره عیوب شعر را به وقتی دیگر و
رسالهای دیگر حواله داده است؛ امّا حدایقالسّحر ( ،)568 – 551این برتری را بر ترجمان
البالغه دارد که در آن گهگاه پیآیة صنعتهایی که دربارهشان سخنی گفته شده است،
عالوه بر نمونههای فصیح ،نمونههایی هم آمده است که به باور وطواط عیبمند هستند.
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دریغ است که وطواط در این باره طرح سنجیدهای ندارد که مثالً ابن معتز در «کتاب
البدیع» پیریخته است و جز گاه به گاه و بهاتّفاق و کمتر از بیتهای ناتندرست نمونهای
به دست نمی دهد .از دید این شاعر ذولسانین دوره خوارزمشاهی ،آوردن کلماتی که «به
فال نیك نباشد» در بیت نخست قصیده و آغازیدن قصیده بدان نكوهیده است؛ بلكه
شاعر باید جهد کند تا مطلع قصیده را چنان آورد که «سمع را از شنیدن آن راحت آید
و طبع را از دریافتن آن نشاط افزاید» (وطواط.)30 :1362 ،
آنچه وطواط درباره «حسن مطلع» میگوید تنها تعریف و تفسیری مقلّدانه از آن
نیست .بلكه نشان از توجّه وی است به این صنعت؛ چنانكه در جایی دیگر از
حدایقالسّحر پس از بحثی کوتاه درباره «استدراک» و استشهاد به دو نمونه منظوم
پارسی و تازی به آشكارگی میگوید« :به نزدیك من آنست که اگر شاعر این طریق
نسپرد بهتر باشد؛ زیرا که چون او استدراک کند عیش ممدوح به فال بد ناخوش کرده
باشد و لذّت سخن ببرده» (پیشین 80 ،و .)81
از درنگی بر سر این دو نظر بر میآید که استدراک از نظر وطواط حكم حسن مطلع
ناخوش را دارد .استدراک به این دلیل که رجوع و تفضیلی هنری در آن نهفته تواند بود
و مبتنی بر غافلگیر کردن مخاطب است ،یكسره خالی از زیبایی نیست؛ امّا تجربه
وطواط ،که خود از شاعران بازبسته به دربار و بارها شاهد مدیحهخوانی شاعران برای
شاهان وقت بوده است ،در ناخوش داشتن استدراک و یا به کار بردن کلمات بیاندام در
ابتدای قصیده ،نقشی پررنگ دارد.
آغازیدن مدیحه با هجو و نكوهش یا ابیاتی شامل کلمات ناساز و ناخوش ،ممدوح
و متعلّقان وی را به هیجان و دلواپسی می انداخته که شاید رجوع از آن ذم ،و ستایش
ممدوح ،اگرچه بسیار هنری هم صورت میگرفته باز نمیتوانسته است طعم تلخ آن
دلواپسی و خوار شدن مقطعی نزد حاضران را در کام ممدوح شیرین کند .در واقع
قصیده برای وطواط ساختمانی است که با داشتن نمای مرصّعی از مدح ،دیگر به
مقرنسهای تشبیب و کنگرههای تغزّل نیازی ندارد .تعمّد وطواط در مقتضب سرودن
اغلب قصایدش را باید سر در دامان چنین نگرشی دید که اساساً ابیات را بی شرف
مدح« ،ضایع» میبیند:
که ابیات بود بی شرف مدح تو ضایع
تشبیب از آن افگنم از شاعر در آغااز

اوّل به ثناااای تو کنم نظم لطاااایف

جج

و آخر بااه دعای تاو کنم ختم بادایع
(وطواط)290 :1339 ،
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چنین نگرشی توجّه به حسن مطلع و حسن مقطع را شدیداً الزام میکند .درباره
«مدح شبیه به ذم» نیز به همینگونه میتوانسته است قضاوت بشود؛ همچنین درباره
«حسن طلب» ؛ وطواط یكی از ابیات متنبّی را از این دیدگاه واکاویده است و دربارهاش
میگوید« :در این بیت «هرچه از خصایص حسن طلب کنی جمله حاصل است؛ هم
ل فظ خوب و هم معنی نغز و هم اسلوب غریب الّا آنكه در تعظیم ممدوح قاصر است»
(وطواط.)34 :1369 ،
اظهار نظر وطواط در این باره ،نشانی است از تسلّط و تأثیر نظامهای درباری و
فئودال بر جهتدهی ذوق ادبی و معاییر زیباییشناسیك شعر در کتابهای بالغی.
سرانجام در حوالی سال  630هجری است که پرسه زدن در نوشتههای بالغی بر
حسب تاریخ تألیف آنها ،در جستجوی کتابی که در آن باالستقالل از عیوب شعر
صحبت شده باشد به جایی می رسد و شمس قیس رازی در المعجم فی معاییر اشعار
العجم خواسته ما را بر میآورد .المعجم فی معاییر اشعار العجم در اوایل سبك عراقی و
سده غزل و مبتنی بر سبك خراسانی و سدههای قصیده نوشته شده است .پرروشن
است که برخی از آرای شمس قیس رازی درباره عیوب شعر ،پا از سده ششم و قلمرو
قصیده بیرون نگذارد .بر این آرا ،نشانههای تحمیل مقتضیّات قصیده را میتوان دید و
بویژه نشانههای تأثیر مخاطب را .از این رو در میان آنچه شمس قیس به عنوان عیوب
شعر از آنها بح کرده است ،عیوبی را میتوان دید که از نقد شعر در «موقعیّتی» جدا
از جغرافیای زیبایی شناسیك شعر استنباط شده است و بازخوانی شعر در جغرافیای
زیباییشناسیك آن و یا حتّی در «موقعیّت»های دیگر ،موجب رفع آن عیوب میشود.
عیوب استدراک ،قبح مطلع ،قبح تخلّص و ترک ادب در سؤال و استعطاف ،که در
المعجم آمده از این گونه است.
استدراک در ترجمان البالغه از جمله صنعتها و محاسن شعر است؛ تنها به مطلع
مخصوص نیست و بجز هجاوارگی مصراع یا بیت و گریز از آن به مدح ،به مدحوارگی
مصراع یا بیت و گریز از آن به هجا نیز تعریف شده است (رادویانی .)94 :1362 ،وطواط
به این دلیل ،که شاعر با استدراک « ،عیش ممدوح به فال بد ناخوش کرده باشد و لذّت
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سخن ببرده» ،بهتر آن میداند که از آن پرهیز شود (وطواط .)81 :1369،شمس قیس رازی
در ناخو ش داشتن استدراک و از عیوب شعر تلقی کردن آن ،پیروی وطواط را کرده
است و از وی پیش هم افتاده و توصیه ضمنی وطواط را به صورت الزام صریح در
آورده است.
این اختالف نظرها ناشی از این است که رادویانی ،استدراک را «درون» شعر و در
نظام زیباییشناسیك آن تفسیر میکند و وطواط و شمس قیس ،آن را «بیرون» شعر و در
موقعیّتی جدا از حوزه زیبایی شناسیك آن؛ موقعیّتی که مقتضیّات و مخاطب خاصّی دارد
و هر چیزی را بر نمیتابد؛ دربار و ممدوح درباری .نظر شمس قیس درباره قبح مطلع،
قبح تخلّص و ترک ادب در سؤال و استعطاف ،گستره و تفصیل نظر وطواط و تبدیل
بایدهای آن به نبایدهاست .ضرورت پرهیز از «کلماتی که به فال نیك نباشد» در مطلع،
رعایت «نفاست معنی» در تخلّص و نگاه داشتن «شرایط تعظیم» در طلب که در
حدایق السّحر آمده در المعجم به این صورت که نباید در مطلع ،کلمات «نیست» و
«نباشد» و امثالهم را آو رد ،نباید تخلّص قصیده موهم توسّل به ممدوح برای کامروایی از
معشوق باشد و نباید هنگام طلب ،خود را بزرگ شمرد و تقصیر در رعایت حقّ و فضل
خود را به ممدوح نسبت کرد ،تفسیر و تفصیل داده میشود .با این همه اعتبار آرا و
اندیشههای شمس قیس درباره عیوب مطلع ،تخلّص و طلب ،مانند نظریات وطواط به
اعتبار قصاید ،آن هم از نوع مدحی آن است و با بیاعتباری قصیده ،اعتبار این آرا و
اندیشهها هم از میان می رود .این عیوب ،نه عیوب شعر پارسی ،بلكه عیوب قصیده
است و آن هم نه عیوب قصیده در ساحت زیبایی شناسیك آن؛ بلكه در وضعیّتی بیرون
از جهان قصیده .وضعیّتی که رسم و راه دربارها و خلق و خوی مخاطبان درباری بر آن
تأثیری مشخّص دارد .وضعیّتی که بشدّت تحت حكم مالحظات و مصلحتهاست؛
چنانكه وقتی انوری ،یكی از مدیحههای خود را چنین آغازید:
نماند در صدف مكرمات گوهر جود
خراب کرد به یكبار بخالْ کشاور جاود
با همه لطافتی که در شعرش بود ،آمدن الفاظ «خراب» و «نماند» در مطلع آن را
خوش نداشتند و نگذاشتند تمام بخواند (تاج الحالوی ،بیتا.)81 :
نیز در توصیههای صاحب المعجم به شاعران در چگونگی مدح خلفا ،پادشاهان ،ملوک،
خواجگان ،خواتین و پیوستگان و وابستگان ایشان ،نشانههای نفوذ مخاطب و مقتضیّات

قصیده به چشم میآید .شمس قیس در این مواضع نباید بیتأثیر از قدامه بن جعفر و
«نقد الشّعر» وی بوده باشد و خود قدامه هم از «اخالق نیكوماخوس» ارسطو .وحدت
اندیشه شمس قیس در این باره با مؤلّف قابوسنامه نیز قابل درنگ است (عنصرالمعالی،
 )190 :1378و نشان پسندهای ذوق ادبی در سدههای نخست شعر دری و سبك
خراسانی .روایت تاریخ سیستان از اتّفاق نظر حاضران در مجلس امیر خراسان بر اینكه
رودکی در قصیده ای که در مدح امیر باجعفر در آن مجلس خوانده است ،بیتی و معنایی
نیاورده که با اوصاف امیر باجعفر مطابق نباشد و بتوان آن را انكار کرد (نامعلوم:1381 ،
 )308نیز حسب حال عملیِ این دیدگاه است.
5
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 .2دوره واپسماندگي
در شعر سبك عراقی ،که حدود تقریبی این دوره بدان محدود است ،عنصر غالبْ
«عرفان» و «غزل» است .در غزل نیز به جای ممدوح ،معشوقی نشسته است که سخن
گفتن با وی الزامها و احتیاطهای سخن گفتن با مخاطبان زودخشم درباری را ندارد.
روشن است که در سبك عراقی بسیاری از آنچه تا سده هفتم با عنوان عیوب فصاحت
شعر در آثار بالغی مطرح بوده است به دلیل تغییر عنصر غالب کارایی خود را از دست
میدهد .شعر سبك عراقی از دید گاه بالغی تفاوتهای مشخّصی با شعر سبك خراسانی
دارد .ریشه این تفاوتها را باید در تغییر بافت زیباییشناسیك شعر این دوره دید؛ چنانكه
تصویرهای سبك خراسانی مولود عقل است و تصویرهای سبك عراقی مولود احساس؛
خاستگاه معرفتی تصویرهای سبك خراسانی حسّی است و خاستگاه معرفتی تصویرهای
سبك عراقی ،احساسی و عاطفی .در تصویرهای سبك خراسانی روابط و پیوند اشیا
عقالنی است و در تصویر های سبك عراقی روابط و پیوند اشیا احساسی و عاطفی
است .در تصویر های سبك خراسانی ،بیانْ مستقیم و صریح است و در تصویرهای
سبك عراقی ،بیانْ تلویحی و اشا ری است و در سبك خراسانی ،تصویرگری محاکات
واقعیّت است و در سبك عراقی ،تصویرْ وجدانی و مبتنی بر دریافت درونی است
(فتوحی)157 :1385 ،؛ با وجود این ،کتابهای بالغیی که در سدههای هفتم تا نهم نوشته
می شود و آرایی که در این کتابها درباره عیوب شعر آمده است ،هیچ زمینه انطباقی با
تحوّالت به وجود آمده در شعر پارسی ندارد .اثبات این ادّعا دشوار نیست و با چیدن
دو مقدّمه میتوان بدان رسید:
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 .1تغییرات زیبایی شناسیك شعر سبك عراقی نسبت به سبك خراسانی و ناهمسانی
میان آنها غیر قابل انكار است ،که حاکی از تغییر ذوق ادبی و پسند هنری شاعران سبك
عراقی است.
 .2کتابهای بالغیی که پس از حدایقالسّحر و المعجم نوشته شده (تا سده نهم)،
تقلیدها و تحریرهایی از این دو کتاب است و نوگوییهای بالغیی که گهگاه در برخی از
آنها مثل حقایقالحدایق ،ذیل «قول مصنّف» دیده میشود و یا در بدایع االفكار ،عمدتاً
به مباحثی در حوزه مضمون و قالب و ...موقوف مانده است و در آنها در زمینه عیوب
فصاحت شعر ،دستاورد تازهای دیده نمی شود که حاصل تأمّل بالغیون در شعر روزگار
خود باشد.
شبلی نعمانی ،لطافت تشبیهات و ظرافت استعارات متأخّران و تفاوت آن با ساده و
طبیعی بودن این عنااااصر در شعر گذشتگان را مورد توجّه قرار میدهد و در توجیه آن
مینویسد:

تمثیلی که شبلی نعمانی برای استوارْ داشت ادّعای خود آورده قابل تسرّی به انواع
صنایع و محسّنات بالغی است؛ چنانكه در این دوره صنایعی چون ایهام،
تجاهل العارف ،جناس و ...از حالت بدوی دوره قبل بیرون آمده است و در آنها دقّتهایی
می شود که تفسیر آنها از کتابهای بالغی فوت شده است .عالوه بر هنجارهای
زیباییشناسیك ،مقوله عیوب فصاحت نیز ،که در سدههای سبك خراسانی پا به پای
شعر پارسی حرکت میکند در همراهی با شعر سدههای هفتم تا نهم از رمق افتاده و از
اینكه بتواند پا به پای پویایی شعر این دوره پیش بیاید ناتوان شده است .آثاری که در
این دوره جای تواند گرفت عبارت است از :معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی ،دقایقالشّعر،
حقایقالحدایق ،و بدایعاالفكار فی صنایعاالشعار.
شمس قیسرازی با گشودن بابی از المعجم به روی عیوب شعر ،هم ضرورت اختصاص
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در عصر متأخّرین که تمدّن به اوج کمال رسیده و احساسات افراد ،عاالی و ناازک و
لطیف شده بود ،آن وقت تشبیهات و استعارات قدما بیاثر مانده و از دلچسبی افتااده
بود ...مالحظه کنید که وقتی تمدّن یك قوم به حال ابتدایی است ،عطرهای تیز و تند
را مردم بیشتر پساند کارده؛ عطاری کاه زنناده نباشاد از آن احسااس باوی خاوش
نمیکنند» (شبلی نعمانی.)250 :1335 ،
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بخشی از کتابهای بالغی دوره های بعد به این مبح را برای نویسندگان این آثار پیش
آورده ،و هم سرمشق مطالبی را برایشان فراهم کرده است که ایشان درباره عیوب شعر
در نوشته های خود خواهند آورد تا جایی که بخش عیوب شعر در این آثار رونوشتی از
المعجم شده است .این مسئله ،هم بیانگر ارزش المعجم و نفوذ مباح آن در حوزه
بالغت و هم نشان ایستایی اندیشگی بالغیون ایرانی دورههای بعد است که قلمهاشان
درد شعر و بالغت را به هیچ وجه احساس نمیکند.
آغاز این بیدردی با شمس فخری اصفهانی و «معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی» وی
است که در  744هجری ،تقریباً یك سده پس از المعجم نوشته شده است .شمس
فخری اصفهانی ،باب چهارم از فنّ دوم (در علم قوافی) معیار جمالی را تنها با تغییر
«اوصاف» که در المجم آمده به «اوضاع»« ،در عیوب قوافی و اوضاع ناپسندیده که در
کالم منظوم آید» نامیده است و سپس هر هشت موردی را که پیش از این در المعجم به
عنوان عیوب قوافی و اوصاف ناپسندیده شعر آمده است ،با همان ترتیب نام میبرد.
تنها نوگویی نغزی که درباره عیوب شعر در معیار جمالی آمده این است که شمس
فخری در توضیح «تضمین» میگوید« :تضمین بر انواع است و هیچ نوع از آن مستهجن
نیست و آنچه اساتذه مقدّم این نوع را در عیوب قوافی آوردهاند ،بیتوجیه است» (شمس
فخری.)236 :1389 ،
تاج الحالوی هم ،که در دقایقالشّعر به گفتههای شمس قیس رازی توجّه دارد در
زمینه عیوب شعر نیز نخست از همه با اختصاص فصلی جداگانه به آن ،چراغ
تأثیرپذیری از المعجم را برافروخته است .در این فصلِ بیبرگ و بار از دقایقالشّعر،
نسیم باروری می وزید اگر تاج الحالوی پس از اینكه مینوشت «فصلی در عیوب شعر
از الفاظ و معانی و قوافی و غیر آن» (تاج الحالوی ،بیتا ،)97 :عیوبی را کاه میشد
بازبسته به هرکدام از این عناصر در شعر پاارسی یافت ،پیآیة هر یك برمیرسید.
تاج الحالوی نه تنها دغدغه این را ندارد که شعر پارسی را از چشم خود و از
چشم انداز عیبهایش ببیند بلكه ضرورت درنگی بر سر آنچه را پیش از وی درباره عیوب
شعر گفته شده است نیز احساس نمیکند و اگر یك دو جای هم بر برخی ابیات خرده
می گیرد به لطف شمس قیس است و هم آن ابیات و هم آن نقدها را میشود یك صد
سال پیشتر در المعجم دید .نوشتههای بالغی شرفالدّین رامی در واقع آخرین جایی
است که هرچه قرار باشد در سده هشتم بر پیشگفتههای بالغیون درباره عیوب شعر
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ج

خاااان بن خاااان و شهنشاه شهنشاه ناااااژاد

آنكه میزیبد اگاار جاان جهانش خوانی

برخورد که به اقتضای تسلّط روحیّه قصیده برای نقد جمالشناختی آن ،نظر مؤلّف
حقایق الحدایق نظیر حسن افتتاح مطلع به الف ،تأسیس قافیه بر نام و کنیه ممدوح ،و
تجنیس قوافی به کاری بیاید در حالی که در دیوان شاعران سدههای قصیده ،اوضاع و
احوال برخالف این است.
6

 .3دوره ناسازگاري
مشخص شد که نظام بالغی رایج در دوره نخست برای تحت حكم آوردن شعر پارسی
دوره بعد بتدریج از اقتدار و اعتبارش کاسته شد .این نظام بالغی در نهایت به دوره
موسوم به ناسازگاری که میرسد نظامی ناکارامد میشود که به جای اعتراف به ناتوانی
و اصالح خود ،طرف مقابل را به تخطّی از قانونهایش متّهم میکند و با آن به
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افزوده شود ،می بایست در آنجا بیان شود .امّا این قصیده مستعار ،که با معیار جمالی
آغازیده و نزدیك به همه بیتهایش نسخ و مسخ آرا و اندیشههای وطواط و شمس قیس
است ،حسن مقطعی هم ندارد .در میان آثار رامی ،تنها حقایقالحدایق ( )776- 757و تا
حدّی انیسالعشّاق ( )776-757را میتوان برای بررسی دگرگشتهای نظری درباره عیوب
شعر مالک کار قرار داد.
نوگویی مؤلّف حقایق الحدایق درباره عیوب شعر پارسی ،که میتواند نهتنها نظر
شخصی ،بلكه ترجمان ذوق بالغی ابنای جنس و ی در سده هشتم نیز باشد ،افزود و
کاستهایی است بر نظریات وطواط درباره عیوب شعر و تحت تأثیر ذهن تشریحگر و
تجزیهنگر شرفالدّین رامی که به فصلبندی و فاصلهگزاری سخت آموخته است
بهگونه ای که حسن مطلع را که وطواط به صورت تشریحی بررسیده است ،شرفالدّین
رامی با فصلبندی میسنجد و برمی رسد .وی پس از نقل نظر پیشینیان در لزوم احتراز
شاعر در مطلع از الفاظی که موجب نفرت ممدوح گردد ،اقسام حسن مطلع را متعدّد
می داند و ناگزیر به بیان پنج قسم از آنها بسنده میکند (رامی.)37 :1341 ،
چنانكه گفته شد ،این خطّ و نشان کشیدنها با خلق و خوی قصیده سازگار است ،نه
غزل و سده هشتم ،سده دست به سینه ایستادن در مقابل این بیانات نیست .در سرتاسر
دیوان خواجه ،که اگر از شعر سده هشتم سخن به میان بیاید نمیشود از وی سخن به
میان نیاید ،کمتر میتوان به مواردی چون:
احمااد شاایخ اویااس حساان ایلخااانی
احمد اهلل علی معدله السلطانِ
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ناسازگاری و ستیزه برمی خیزد .این دوره ،میانه سده دهم تا پایان سده دوازدهم هجری
و شعر رایج در ایران عصر صفوی و هند عصر گورکانی ،موسوم به سبك هندی
(/اصفهانی) را دربرمیگیرد .عنصر غالب در شعر سبك هندی« ،طرز خیال» است که با
عناوین دیگری چون نازکخیالی و از این قبیل در تذکرهها و اشعار این دوره مورد
اشاره قرار گرفته است .تعلّق خاطر به نازکخیالی و موضوعات مترتّب بر آن ،نظیر
شعر اندیشی ،دشوارگویی ،گرایش به بیان استعاری ،سوررئالیستی شدن تصاویر و ...
جهتدهنده ویژگیهای زیبایی شناسیك شعر سبك هندی و متمایزکنندة آن با شعر سبك
خراسانی و عراقی از این ضلع و ترجمان ناتوانی مبانی بالغت و نقد پیشین در تحلیل
آن است .آنها که با دست افزار نظریّات بالغی گذشتگان به نقد زیباییشناسیك شعر
سبك هندی بپردازند ،جز بستن تهمتِ گروهی کژی و اعوجاج به آن ،کاری
نمی توانند کرد؛ چنانكه شیفتگان و فریفتگان شعر خراسانی و آنها که ذوقها و
ذایقههاشان ،سوخته و آموخته هنجارهای جمال شناختی آن شعرها بوده است چنین
کرده اند .تماشای شعر سبك هندی از دریچه بالغت حدایقالسّحر و المعجم ،و با
پیشینه ستایششده ای از تماشای شعر عنصری و ناصرخسرو و انوری ،تماشای
چشمهای لوپ ،پشتهای کوژ و دستهای رعشهداری است که شعر دری را از وقار و
قواره انداخ ته است .شعر سبك هندی از این دید ،پای طاووس شعر دری است .حتّی
بالغت سدة نهم نیز ،که با روزبازار شعر سبك هندی فاصلهای ندارد و دیدها و
داوریهایش برای تحلیل شعر دری ،همگام با دیگرگشتهای بالغیش بهروزتر و کارامدتر
شده است نیز گاه به گاه از توهین و افترا به سبك هندی کوتاهی نمیکند .تعریف
صاحب بدایعاالفكار را از شعر سلیس بخوانید:
سلیس ،شعر روان را گویناد و سالسات در لغات ،نارم و منقااد شادن اسات و در
اصطالح آنكه سخن به نوعی مؤدّی گردد که ادراک لطاایف و فهام معاانی آن غیار
متعسّر بود و صناعات آن از بضاعات متكلّفان خالی و عارایس نفاایس آن باه زیاور
کمال و زینت جمال حالی باشد و ضدّ او را متعسّف خوانند و تعسّف ،عدول باشاد
از جادّه مستقیم (کاشفی76 :1369 ،و .)77

روشن است که شعر سبك هندی با آن دشواریابیهای معنوی و تكلّف در
تصویرپردازی ،که از آن در زبان اهالی آن شیوه شاعری به نازکخیالی تعبیر میشود از
زیر ذرّهبین این نظر ،جز مجموعه ای از تعسّف و عدول از جادّه مستقیم نیست .برای
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شاعر سبك هندی ،زودفهمیِ شعر نشانه کارنابلدی است .گاه چنان در این عرصه
میتاختهاند که متّهم به بیمعنیگویی میشدند .از ستایشهای این دوره نسبت به
شاعران« ،معنییاب» و«مضمونکوشش» گفتن ایشان است؛ همچنین ستایش ادیبان به
نزاکت صور خیالی که به فهم کم بیاید؛ چنانكه در شیوه شاعری میرزا لطفاهلل نثار
دهلوی (م  )1159نوشتهاند « :چون چاشنی کالم او تندتر از شعر میرزا اسیر است ،اکثر
ابیات او فهمیده نمیشود .به اعتقاد آن عزیز شعر شاعر زنده بیمعنی نمیباشد .مقرّر
فرمود اگر احیاناً معنی بعضی از ابیات او از او پرسیده میشد آن قدر نازک میبست که
بعد تقریر هم خوب دریافت نمیگردید!» (خان آرزو.)124 :1384 ،
در این دوره مفاخره ها عمدتاً به نامفهوم بودن شعر است .این بیت بیدل دهلوی:
سیر فكرم آسان نیست کوهم و کتل دارم
معنی باااااالند من فهم تند میخواهاد
جج

(بیدل)982 :1381،
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می تواند به تمامی ترجمان شیوه شاعری این دوره باشد .مقایسه این بیت به منزله
بیانیه سبك هندی با ابیات شاعران سبك خراسانی ،که در آنها شعر خود را بخوبی لفظ
و آسانی معنا ستودهاند ،تفاوت این دو شیوه شاعری را مینمایاند و نشان میدهد که
بالغت متعارف در سبك خراسانی و عراقی نمیتواند از پس تحلیل اشعاری برآید که
از دید زبانی و بیانی نقطه مقابل شعر پارسی سدههای چهارم تا دهم است.
فریدریش نیچه در نقد داوری فیلسوفان پیشین درباره زندگی و بیارزش دانستن آن
توسط ایشان ،اصالتِ حقیقت داشتن «همرایی فرزانگان» در این باب در روزگاران
گذشته را در زمان خود نفی میکند و بر اینكه همچنان همرایی فرزانگان برهان حقیقت
باشد ،میشورد .نیچه همرایی فرزانگان را هیچ دلیل آن نمیداند که اگر بر سر چیزی
همرای باشند ،حق نیز با ایشان است (نیچه .)33 :1382 ،بر این قیاس ،بیارزش دانستن
شعر سبك هندی در گذشته ادبی ایران و همرایی فرزانگان در این باب ،که زمانی برهان
حقیقت تصوّر میشده ،امروزه گزارههایی مشكوک است و اصالت خود را در
جهتدهی ذوق ادبی از دست داده است .آنچه به مقتضای ذوق ادبی عصر ،شعر تلقّی
میشود نیز بنا بر مقولههایی عیبمند قلمداد میشود که بدین نحو در بالغت پیشین
مطرح نبوده است؛ مثالً با رواج «مدّعا -مثل» یا «اسلوب معادله» در شعر سبك هندی،
ویژگیهای آن توسط ادیبان ،نقد و موارد عیبمندشان بیان میشود و از همین قبیل است

ضرورت ربط مصاریع در ابیات دولختی که در کتابهای نقد آن دوره ،نظیر «سراج منیر»،
بدان پرداخته شده است.
مسأله استعاره های سبك هندی نیز هماره مورد بح ادیبان بوده است و خاصّه
ادیبان دوره «بازگشت» با توجّه به بدعت سبك هندیها در استعارهپردازی از این دید بر
شعر برخی از چهرههای این سبك تاختهاند .نمونه را آذر بیگدلی در احوال عرفی
نوشته است:

152


الحق در مراتب کماالت ،گوی سبقت از معاصرین رباوده؛ دیاوانش مكارّر باه نظار
رسیده؛ در قصیده هرچند طریقهای تازه که خارج از طریقه شعرای سابق بوده اختیار
کرده ،امّا واقعاً بسیار خیاالت خوب و عبارات مطلوب دارد؛ در باب استعاره ،اصرار
بسيار دارد به حدّي كه مستمع از معني مقصود غافل ميشود؛ از آن جمله مثناویی
در برابر مخزن االسرار [شیخ نظامی] گفته که شاید بر بیوقوف مشتبه شود ،امّا اساتاد
ماهر می داند که بسیار بد گفته .چند شعری که خالی از فصاحت نبود از آنجا نوشاته
شد .مثنوی ناتمامی در خسرو شیرین دارد ،اگر عیب استعاره خنیک را نداشات باد
نگفته بود ،قدری معقول از آنجا بیرون نوشته شد و از قصاید و غازل و ربااعی نیاز
آنچه به طریقه استادان صاحب فن بود نوشته میشود (آذر بیگدلی.)191 :1378 ،

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره  ،44تابستان 1393

در دوره مورد بح  ،دو جریان اصلی در تألیفات و پژوهشهای بالغی به زبان
فارسی وجود داشته است:

152

الف) بالغتي كه بر نظام بالغت اسالمي متكّي است و در ايران بدان توجّه ميشود:
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بالغت به دلیل ارتباطی که با علوم دینی داشت و از گذشته وسیلهای برای فهم بهتر
قرآن و حدی شناخته میشد ،نمیتوانست مورد غفلت علمای عهد صفوی واقع شود
که با رسمیّت یافتن تشیّع در ایران مورد اعزاز و احترام قرار گرفته بودند .کتابی که تا
این دوره به دلیل جامعیّت بالغی آن در مدارس علوم دینی تدریس میشد« ،مطوّل فی
شرح التلخیص» تألیف «سعدالدّین تفتازانی» (792ه.ق) بود .علمای دوره صفویه نیز این
کتاب را در مدارس خود تدریس میکردند و برای اینكه مطالب این کتاب برای
شاگردانشان فهمیدنیتر بشود ،شرحهایی بر آن نوشتند .این شرحها بر «مطوّل» ،که به
زبان عربی است ،بخشی از تألیفات بالغی در این دوره را تشكیل میدهد .بتدریج
برخی از علما به فكر تألیف کتابهایی افتادند که مباح بالغی «مطوّل» را با زبان و شعر
فارسی تطبیق میداد .برخی دیگر نیز به ترجمه آزاد از «مطوّل» پرداختند.
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بالغتی که در این آثار از آن بح می شود در واقع همان بالغت اسالمی اسات کاه
پس از هفت قرن به صورت منظّم و فصلبندی شده توسط «تفتازانی» عرضه شده باود؛
به زبانی دیگر می شود گفت که مؤلفان این آثار بر بالغتی که تا آن زمان بارای ایرانیهاا
شناخته شده بود ،چیز تازه ای اضافه نكردند .مهمترین کتابهایی که بدین شیوه نوشته شد
عبارت است از« :انوارالبالغه» ،تألیف محمّد هادی مازندرانی معروف به «آقاا هاادی» و
«رساله بیان بدیع» (1099ه.ق) ،تألیف میرزا ابوطالب ،نواده یا همشیرهزاده میرفندرساكی،
دانشمند معروف عصر صفوی (فندرسكی ،مقدّمه مصحح.)13 :1381 ،
ب) بالغتي كه بر نظام بالغت هندي و مورد توجّه پارسي زبانان هند متكّي است :در
آثار پارسی بالغی در هند ،که در قرون ده تا دوازده هجری نوشته شده ،مباحثی مطرح
شده که تاکنون در بالغت پارسی سابقه نداشته و تقریباً همگی تازه است؛ مباح ،
عناوین و تعاریفی که نه وام گرفته از بالغت عرب ،بلكه به بالغت هندی (النكار)
متعلق است .نویسندگان این آثار تنها قصد معرّفی بالغت خود را ندارند؛ بلكه
می خواهند عناصر آن را به نظام بالغی مسلّط بر ادبیّات ایران وارد کنند .شواهدی که
برای عناوین و تعاریف بالغیِ این کتابها ،یكسره از شعر پارسی انتخاب شده است،
نشان میدهد که شعر پارسی بویژه شعر سبك هندی ،تحمّل نقد شدن توسط اصول این
بالغت نوظهور را دارد .کتابهای شاخص متعلق به این جریان بالغی که در هند تألیف
شده« ،تحفه الهند» (1118 -1069ه.ق) نوشته میرزا آقا خان ابن فخرالدّین محمّد و «غزالن
الهند» (1178ه.ق) نوشته آزاد بلگِرامی است .در تحفه الهند ،که بیانگر هنجارهای
جمال شناختی هندی است ،علم النكار (بیان و بدیع) به دو فصل تقسیم شده است:
فصلی از آن به صنایع و بدایع شعر یعنی به محسّنات اختصاص یافته و فصلی به بیان
انواع «دوکَهن» یا «دوکَه» ،که در زبان هندی به معنای عیب شعر است و «به حسب
قرارداد شعرای هند جمله بیست باشد» (میرزا خان ابن فخرالدّین محمّد .)287 :1354 ،برخی
از این عیوب مانند اَنده دوکهن ،اَسلِیل دوکهن ،پَنگ دوکهن ،نگَن دوکهن ،و مِرتك
دوکهن به دلیل وجود اشتراک در ادراکات ذوقی ملّتها در بالغت تازی و پارسی نیز
مطرح بوده است .آشنایی دیرسال ه ایرانیها با زبان تازی و آمیختگی بالغت پارسی با
بالغت عربی ،البته مجال خودنمایی به معیار های سالمت و عیب شعر در دیگر نظامهای
بالغی نمیدهد و چه بسا آنها را ناشنیده وامیگذارد؛ حتّی اگر آن نظام بالغی از آنِ

ملّتی بوده باشد که با ایرانیها سرگذشت اساطیری و تاریخی مشترکی داشتهاند؛ امّا با
انوارالبالغه است که عیوب فصاحت ،آنگونه که در بالغت اسالمی تثبیت شده است به
کتابهای بالغی پارسی راه مییابد .این کتاب چنان است که در همان نخستین باری که
نسخه ای از آن به دست یكی از اهالی فضل و ادب افتاده ،آن را ترجمهای از یكی از
شروح تلخیص و به ظنّ قوی ،ترجمه شرح تفتازانی بر تلخیص ،یعنی مطوّل دانسته
است (نخجوانی .)149 :1328 ،عیوب فصاحت آنگونه که در انوارالبالغه مطرح شده
عبارت است از عیوب راجع به کلمه (شامل تنافر حروف ،غرابت ،مخالفت قیاس و
کراهت در سمع) و عیوب راجع به کالم (شامل ضعف تألیف ،تنافر کلمات ،تعقید
لفظی و معنوی و تتابع اضافات) (محمّد هادی مازندرانی 30 :1376 ،تا  .)42این عیوب که
امروزه نیز در کتابهای بالغی پارسی به چشم میآید و معیار غ ّ و سمین فصاحت
شعر قلمداد میشود ،آنگاه که در معرض نظریههای ادبی نو و از جمله فرمالیسم قرار
بگیرد ،به ترتیبی که در پی خواهد آمد از اعتبار میافتد یا دست کم ،قطعیّت آنها مورد
انكار قرار میگیرد.
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خوانش فرماليستي عيوب فصاحت به صورت جزئيگرايانه
گذشته از اینكه نظریه فرمالیستیِ عنصر غالب ،شمولپذیری آنچه را به عنوان عیوب
شعر در بالغت سنّتی مطرح است در کلّیّت خود ،رد میکند و اصالت این فرض را ،که
نظریات در این باره از عهده بررسی شعر فارسی دورههای مختلف برمیآید ،گزارهای
مخدوش به شمار میآورد ،عیوب شعر در بالغت سنّتی به صورت موردی نیز توسط
نظریّات دیگری که توسط فرمالیستها بیان شده است به چالش کشیده تواند شد ضمن
اینكه پیش از بح در این باره باید یادآور شد عیوب فصاحت شعر در بالغت سنّتی یا
راجع است به کلمه و یا راجع به کالم؛ یعنی در گستردهترین حالت ،بیت را مورد
داوری قرار می دهد و این به تأثیر مستقیم شعر عربی است که واحد شعر در آن« ،بیت»
است؛ بدین ترتیب «فرم» اثر ادبی همواره مغفول بوده است و با اینكه کسی مانند
عبدالقاهر جرجانی (م  471ه.ق) در نظریه های قابل توجّه بالغیش ،مانند نظریه نظم ،که با
نظریّات فرمالیستها بسیار همخوان است ،زمینه توجّه به کلیّت و فرم اثر ادبی را به
دست داده است ،عیوب فص احت تنها در محدوده کلمه و کالم مانده و کسی به صرافت
آن نیفتاده است که عیوب فصاحت شعر را در پیوند با فرم بررسی کند؛ چرا که هیچ
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استبعادی ندارد و بلكه مسبوق به سابقه است که آنچه از دیدگاه جزئینگر و بیتمحور،
عیب شعر به شمار آید از دیدگاه کلّینگر و فرممحور ،اتّفاقاً ارزش زیباییشناسیك
داشته باشد .اینكه برخی شاهنامه فردوسی را شعر نمیدانستند و نهایتاً بدان «نظمی
هنرمندانه» می گفتند و در کتابهای بالغی اقلّ شواهد از شاهنامه است ،یكی از نمودهای
برخورد جزئینگرانه به شاهنامه و غفلت از فرم و ریزهکاریهای استادانه فرمیك در آن
است.
خوانش فرمالیستی عیوب فصاحت به صورت موردی نیز ،چنانكه گفته شد ،اصالت
و شمول پذیری این قواعد را از ضلعی دیگر زیر سؤال میبرد .این مقوله با بیان
مقدّمه ای در چیستی شعر و چگونگی رویداد آن از دید فرمالیستها بهتر تبیین تواند شد.
یاکوبسن ،نق شهای ششگانه زبان (عاطفی ،ترغیبی ،ارجاعی ،فرازبانی ،همدلی ،و
ادبی) را به اجزای تشكیل دهنده فرایند ارتباط منوط دانسته و از این میان ،جهتگیری
پیام به سوی خود پیام و در کانون توجّه قرار گرفتن خود پیام را موجد نقش ادبی زبان
تلقّی نموده است .توجّه به نقش ادبی زبان ،البته در اندیشههای فرمالیستهایی چون
شكلوفسكی ،موکارفسكی و هاورانك ریشه دارد .ایشان دو فرایند زبانی خودکاری 7و
برجستهسازی 8را از یكدیگر جدا نموده بودند و اعتقاد داشتند که فرایند خودکاری زبان
در اصل ،به کارگیری عناصر زبان است به گونهای که به قصد بیان موضوعی به کار رود
بدون اینكه شیوة بیان جلب نظر کند و مورد توجّه قرار بگیرد؛ ولی برجستهسازی
بهکارگیری عناصر زبان است به گونه ای که شیوه بیان جلب نظر کند؛ غیر متعارف باشد
و در مقابلِ فرایند خودکاری زبان ،غیر خودکاری باشد (صفوی .)35 :1373 ،برجستهسازی
به اعتقاد لیچ به دو شكل هنجارگریزی و قاعدهافزایی روی میدهد .هنجارگریزی مورد
نظر لیچ شامل انواع هنجارگریزیهای واژگانی ،نحوی ،آوایی ،نوشتاری ،معنایی ،گویشی،
سبكی و زمانی می شود .ظاهراً نخستین بار شفیعی کدکنی است که ضمن معرّفی
فرمالیسم ،فرایند اتّفاق شعر را در زبان پارسی با محك نظریههای فرمالیستی تحلیل
کرده است .وی در «موسیقی شعر» به تبع فرمالیستها ،شعر را اتّفاقی در زبان تعریف
کرده و آن را محصول ایجاد تمایزهایی دانسته است که در دو گروه موسیقایی و
زبانشناسیك ،در زبان خودکار روی میدهد .گروه موسیقایی مدّ نظر شفیعی کدکنی
شامل وزن ،قافیه ،ردیف و هماهنگیهای صوتی و گروه زبانشناسیك شامل استعاره و

مجاز ،حسّامیزی ،کنایه ،ایجاز و حذف ،باستانگرایی ،9صفت هنری ،10ترکیبات زبانی و
آشنایی زدایی در حوزه قاموسی است .خوانش عیوب فصاحت به صورت موردی در
چارچوب این نظریات ،چنانكه در پی میآید ،ضرورت بازنگری در اصالت و اعتبار
عیوب فصاحت در بالغت سنّتی و نیز ضرورت عرضه موارد تازه و بهروز شدهای را به
مثابه عیوب فصاحت پیش میآورد.
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 .1غرابت استعمال
غرابت استعمال عمدتاً به کاربرد الفاظ غریب ،دور از ذهان ،غیرمعماول و الفااظی کاه
مأنوس االستعمال نباشد ،اطالق می شود .پیشینه توجّه به این مسئله در کتابهاای بالغای
پارسی ،به المعجم میرسد .شمس قایس یكای از نماودهاای صانعت «تفویاف» را آن
دانسته است که شعر « از غرایب الفاظ و مهجورات لغت فرس» خالی باشد (شمس قایس
رازی .)329 :1360 ،وی این نظر را پیآیة «متكلّف و مطباوع» ،هام تكارار کارده و گفتاه
است « :و از متكلّفات اشعار یكی آنست که کلمات تازی که در محاورات پارسیگویاان
غریب باشد یا کلمات فهلوی که در لغت دری مهجوراالساتعمال باشاد در آن باه کاار
دارند» (پیشین.)437 ،
این عیب از «التّلخیص» به این سو است که باا عناوان «غرابات اساتعمال» شاناخته
می شود .در بالغت اسالمی یكی از هوشمندانهترین نظریات درباره غرابت اساتعمال از
آنِ قدامهبن جعفر (م  337ه.ق) است .قدامه با دقّتی که از اطّالع پیش از موعد وی نسبت
به مسائل نوین سبكشناسی خبر میدهد ،میان گذشتگان و همروزگاران خود در کاربرد
این گونه کلمات که به آنها «وحشی» میگوید ،تفاوت میگذارد و به تبع خلق و خاوی
مطلق گریز و نسبیّت گرایی که دارد ،عیب بودن کاربرد الفاظ مهجور را بسته به میازان و
کیفیّت بهرهمندی شعر از آنها میداند.
وی در توجّه به اینكه کاربرد الفاظ وحشی در شعر شااعران گذشاته ،ناه از جهات
استحسانِ آن ،بلكه به واسطه ناهمواری و خشونتی بوده است که بر شعر ایان شااعران
اعرابی تسلّط داشته (قداماه بان جعفار ،مان دون تااریخ )172 :بار مسائله فارم و ضارورت
انداموارگی اجزای شعر گذری کرده که از جنبههای مغفولماندة بالغت است.
قدامه بن جعفر یك بار دیگر هم پیآیة عیوب غزل به این جنبه در نقد ادبی مادرن
توجّه کرده است .وی در آنجا گفته است ،چون مذهب غزل ،نرمی ،لطافات ،زیباایی و
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همواری است ،نیاز است که واژگان غزل نیز لطیف ،خوشگوار ،پسندیده و مطبوع باشد
و خشونت و خشكی در الفاظ غزل عیب است؛ امّا نه همیشه .بلكه گاه در مواردی مثل
یادکرد جنگاوری ،بی پروایی ،ستیزه و ترس ،کاه مقتضاای خشاونت مایکناد ،کااربرد
اینگونه الفاظ میتواند حسن هم باشد .ولی شایستهتر است این احاوال را باه واساطه
تنافری و تباعدی که با غزل دارد ،عیب آن بدانیم (پیشین.)191 ،
به هر حال عالوه بر اینكه توجّه به مقتضیّات شعر در کلیّت آن و مسئله فرم،
مطلقگرایی در عیب دانستن «غرابت استعمال» را بیوجه میسازد ،باستانگرایی نیز ،که
در فرمالیسم یكی از عوامل هنجارگریزی و برجستهسازی زبان و در نهایتْ «رستاخیز
کلمهها» و ایجاد شعر است ،عیب دانستن «غرابت استعمال» را از دید این مكتب نقد
بیاعتبار مینماید.

ج

(ایرج میرزا)172 :1353 ،
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 .2مخالفت قياس
در مورد مخالفت قیاس یا عدم موافقت ساخت لفظ با قواعد لغت و دستور نیز باز باید
ابتدا بر ضرورت توجّه به فرم و اوضاع و احوال تأکید شود؛ مثالً «میجهنّمیدند» ( /به
جهنّم میرفتند) ،خارج از قواعد دستور زبان و بر مبنای بالغت سنّتی ،مصداق مخالفت
قیاس است .امّا اتّفاقاً وقتی زمینه 11شعر ،طنزآمیز باشد صد البته تأثیر زیباییشناسیك
«میجهنمّیدند» از «به جهنّم میرفتند» بیشتر است و بالغت ،که سخن گفتن به مقتضای
حال است ،استفاده از «میجهنمّیدند» را بیشتر الزام میکند .از این روست که در شعر
«تصویر زن» ایرج میرزا ،یكی از چند بیتی که مخاطب را بسیار تحت تأثیر قرار میدهد
و به واکنش احساسی می اندازد ،بیتی است که این واژه در آن آمده است:
تصاااویر زنااای باااه گاااچ کشااایدند
در سااااااار در کاروانساااااااارایی
از مخبااااار صاااااادقی شااااانیدند
ارباااااب عمااااایم ایاااان خباااار را
روی زن بااااای نقااااااب دیدناااااد
گفتنااااد کااااه واشااااریعتا خلااااق
تااااا ساااار در آن ساااارا دویدنااااد
آساااایمه ساااار از درون مسااااجد
ماای رفاات کااه مااؤمنین رساایدند...
ایمااان و امااان بااه ساارعت باارق
در بحاااار گناااااه ماااای تپیدنااااد
بالجملااااه تمااااام مااااردم شااااهر
درهااای بهشاات بسااته ماای شااد
ماااردم هماااه میییي جهنّميدنییید
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همچنین دیوان «طرزی افشار»  ،شاعر دوره صفوی ،را که به عدول از قوانین دستور
زبان و خاصّه ساختن الفاظ عجیب و غریبی به صورت مصدر جعلی نام برآورده است
بهجای اینكه از دید بالغت سنّتی سفینة مخالفت قیاسها قلمداد کنیم به عنوان تنوّقی در
سبكشناسی به شمار میآوریم و درست هم همین است؛ همچمین هنجارگریزی
واژگانی که در فرمالیسم مطرح است و از آن به گریز از قواعد ساخت واژه در زبان
هنجار و ساختن واژههای تازه تعبیر میشود و یكی از راههای ایجاد تمایز زبانی و
برجستهسازی است ،مخالفت قیاس را بهجای عیب ،راهكاری برای ایجاد اتّفاق در زبان
و تولید شعر می سازد .عالوه بر اینكه مخالفت قیاس در حوزة ترکیبسازی ،خود به
ساخته شدن ترکیبات تازه ای منجر تواند شد که باز هم یكی از عوامل خارج کردن زبان
از حالت اعتیادی آن (شفیعی کدکنی )27 :1358 ،و موجب ایجاد شگفتی و «آشناییزدایی»12
است.
برای نمونه رضا براهنی با عدول از قواعد دستور و توسّع در ماهیّت دستوری واژه
«دف»  ،شعری به همین نام سروده و در آن گفته است:
دف را بزن! بزن! که دفیدن به زیر ماه در این نیمهشب ،شب دفماهها
فریاد فاتحانة ارواحهایهای و هلهله در تندری است که میآید
آری ،بدف! ت لو فریاد در حواد شیرین دفیدنی است که میخواهد فرهاد...
سیّارههای دف
در باغهای چلچله میکوبند
دفدفددفددف
از این قلم
چون چشم تو
خون میچكد
دفدفددف( ...براهنی 9 :1374 ،و )10
و از همین قبیل است نوسرودة «شدّت» از سیّد علی صالحی:
برای از تو مردنِ من ،مردنِ من است /مردن ...مردنِ من است /من /این که تو از مان
است /تو /این که من از منا /تا منِ تو  ...تماما! /بودم اوقاتِ واژة بودمی /باه باودمی،
دمی به دردانا /منانا /خالص تو ام به این تمام /من مردة تاو ام باه تاا /تاا (صاالحی،

.)57 :1392
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نیز احمد شاملو ،پسوند «یار» را که معموالً به آخر اسم معنی افزوده میشود و معنی
«دارنده» و «صاحب» می دهد به آخر مصدرمرخّم یا ریشه فعل ماضی افزوده و واژه
«کُشتیار» را ساخته 13یا پسوند «سار» را که از جمله مفید معنای مكان و نیز محلّ
بسیاری چیزی است و با این معنی معموالً به آخر اسم اضافه میشود به آخر صفت
افزوده و واژه «خشكسار» را ساخته 14و این موارد و مواردی دیگر از این دست بهجای
اینكه عیب شعر شاملو به شمار آید و نكوهیده شود به مثابه دستاوردهای زبانی شعر
شاملو ،ستوده شده است (پورنامداریان 368 :1381 ،و .)369
 .3تعقيد

آرچیپالد مك لیش در شعر معروف خود« ،هنر شعر» ،گفته است:

A poem should not mean
But be.

شعر نباید معنا داشته باشد
شعر باید باشد.

همسایه می گوید :شعر نباید شنونده را در فهمیدن معنی آن ،معطّل کناد .یقاین کنیاد
دوست عز یز من ،قدیمترین حرفی که من در زندگانی شااعری خاود شانیدهام ،ایان
است؛ مثل اینكه در گهواره زیر گوش من تلقین میشد .یكی از شعرای فرانساه ،کاه
درست در نظرم نیست (و شاید بوآلو در آر پوئه تیك) میگوید آسان مشاكل؛ یعنای
آسان فهمیده شود ،ولی ساختن این آسان ،مشكل باشد؛ یعنی هر کاس نتواناد .اگار
شما «باخونِ» گورکی را خوانده باشید ،می دانید مقصاود از آساان مشاكل چاه چیاز
خواهد بود .امّا این هنری است در پیش قدما .من نمیتوانم ایان کاار را هنار بادانم.
سراسر اشعار بدوی در تاریخ ادبیات دنیا همین حال را دارد .آثار دورههای رئالیساتی
(شعرهای خالی از عمق و خیال و حس دقیق) سراسر آسان فهمیده میشوند .امّاا از
من چیزی را که باید بشنوید مشكل آسان؛ یعنی مشكل فهمیده شاود و آساان گفتاه
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این سخن مك لیش ،بیان کننده اختالف دیدگاه شاعر مدرن و شاعر پیشامدرن درباره
مشكل و آسان بودن درک معنای شعر است؛ چنانكه نیما یوشیج ،که به یك معنا پدر
مدرنیته در شعر پارسی است ،معتقد است که شعر باید «مشكلِ آسان» باشد و دیگر
دوره شعری که زود فهمیده شود گذشته است:

159


شده باشد .شعر و موسیقی و نقّاشای در دوره ماا باه ایان مرحلاه باریاك و عمیاق
رسیدهاند (نیما یوشیج.)31 :1368 ،
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چنین دید و داوری درباره غموض شعر در تاریخ ادبیات ایران به دوره رواج سبك
هندی و آثار منتقدان و شاعران این دوره باز میگردد و در تغییر ذوق ادبی و تلقّی
خاصّ عصر از شعر ریشه دارد .کوشش شاعران سبك هندی برای دستیابی به «معنی
بیگانه»  ،و نقد شعر شاعران بر مبنای میزان دشواریابی معنی آن ،که در آثار این دوره
بارها به چشم میآید ،نمود و نمونی از همین نكته است .از این روست که دوره رواج
سبك هندی را از جهت میزان همخوانی بالغت سنّتی با محصوالت ادبی این دوره،
دوره ناسازگاری نامیده ام؛ چرا که نظام بالغیی که در آن تعقید ،عیب شعر باشد بیشتر به
کار شعر سبك خراسانی و تا حدّی سبك عراقی میآید و در رویارویی با سبك هندی،
جز اینكه یكسره اشعار این سبك را عیبمند به قلم بیاورد ،کاری نمیتواند کرد.
مخلص کالم اینكه ابهام ،تعقید ،دشواریابی و حتّی گاه بیمعنایی ،ویژگی شعر مدرن
است .در فرمالیسم روسی نیز اصل «دشوارسازی» 15یكی از وجوه ادبیّت و عاملی
زیبایی شناسیك و هنری برای برکنار ماندن از ابتذال است .از این رو عیب شمردن
تعقید در شعر ،نظریهای نخنماست که طشت رسوایی آن نه امروزه ،بلكه در سده دهم
هجری تا میانه سده دوازدهم و با اشعار بیدل ،صائب ،عرفی ،میرزا جالل اسیر و...
است که از بام بلند ادبیات پارسی افتاده است.
 .4تتابع اضافات

در کتابهای متأخّر بالغت تتابع اضافات در زمره عیوب فصاحت مطرح نشده ،یا اگر هم
به تبع کتابهای بالغیی چون تلخیص و مطوّل ،کثرت تكرار و تتابع اضاافات از عیاوب
فصاحت دانسته شده باشد ،نویسن ده با توجّه باه ویژگیهاای زباان پارسای و تفاوتهاا و
تمایز های آن نسبت به زبان عربی بالفاصله گوشزد کرده است که کثرت تكرار و تتاابع
اضافات در صورتی از عیوب شمرده می شود که ایجاد ثقالت کند به طوری که طباع از
آنها مشمئز گردد و گرنه مُخل به فصاحت نبوده و احیاناً از محسّنات به شامار مایآیاد
(رجاایی .)16 ،1379 ،در شعر پارسی از گذشته تاکنون ،نمونههای بسیاری را میتاوان باه
دست داد که تتابع اضافات در آنها« ،قطعاً» تأثیر زیباایی شناسایك دارد و آن را بایاد از
محسّنات به شمار آورد؛ چنانكه احمد شاملو در:

خوانش فرماليستي عيوب فصاحت

گرچه انسانی را در خود کشتهام
گرچه انسانی را در خود زادهام
گرچه در سكوت درد بار خود مرگ و زندگی را شناختهام
امّا میان این هردو  -شاخه جدا ماندة من!-
میان این هردو
من
لنگرِ پر رفت و آمدِ دردِ تالشِ بی توقّفِ خویشم (شاملو)288 :1372 ،

تنها با تكرار مصوت کوتاه «ااِ» و تتابع اضافات است کاه رفات و آماد پارتالش و
بیتوقّف لنگر را پیش چشم خواننده شعر خود مجسّم کرده است.

که سیروس شمیسا در این مورد بدان استشهاد کرده (شمیسا ،)69 :1389 ،زیبایی و
فصاحت بیت در همین است که مرجع ضمیر ،مؤخّر بر ضمیر باشد .اتّفاقاً این عین
عدالت است که پادشاه از همسایة گدای خود احوالپرسی کند و حافظ با رندی،
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 .5عود ضمير بر متأخّر
اگر اشتباه نكرده باشم ،سیروس شمیسا نخستین کس از مؤلّفان کتابهای بالغی پارسی
است که «عود ضمیر بر متأخّر» را پیآیة «ضعف تألیف» مطرح کرده و آن را از عیوب
فصاحت دانسته است .البته شمیسا در این باره پا جای پای بالغیون و نحویون عرب
گذاشته و این مسئله را از آنها به عاریه گرفته است .مینماید که بهتر بود شمیسا در این
به عاریه گیری ،تفاوتهای میان دو زبان و مقتضیات هر کدام را پیش چشم میداشت؛
زیرا مواردی که در آنها عود ضمیر بر متأخّر موجب اختفا یا التباس مرجع ضمیر و
سردرگمی خواننده می شود در زبان پارسی ،نادر در حكم معدوم است و در مقابل با
«تصحیح» این «عیب» و تقدیم مرجع ضمیر بر ضمیر ،چه بسیار بیتهایی که اساساً از
فصاحت میافتند؛ چرا که عود ضمیر بر متأخّر ،موجب ایجاد حالت تعلیق در مخاطب
می شود و خاصّه در شعر شاعران کاربلد ،انتساب عملی که پیشتر درباره آن صحبت
شده به فاعل غیر حقیقی (اسناد مجازی) و یا به فاعلی که به هر نحو ارتباطش با آن
عمل ،ارتباطی نغز است ،موجب برجستهسازی ،آشناییزدایی و التذاذ هنری مخاطب
میشود؛ مثالًح در بیت زیر از حافظ:
پاادشاهی که بااه همسایه گدایااای دارد
از عدالت نبود دور گااارش پرسد حااال

مخاطب را در انتظار می گذارد تا وقتی که با خواندن مصراع دوّم فهمید مرجع ضمیر و
فاعلِ فعل ،کسی است که اصالً وظیفهاش این است چنین کاری را بكند ،درد و
دریغهای ترس محتسب خوردة حافظ از زیستن در جامعهای رو به زوال با سنّتهای
مسخ شده را در مغز استخوان خود احساس کند .کافی است جای مصراع اوّل و دوّم را
عوض کنید و «عیب» عود ضمیر بر متأخّر را تصحیح کنید و ببینید چه ظلمی بر شعر
حافظ روا داشته اید! تاکنون تقریباً دویست بیتی را از شعر پارسی گرد آوردهام که در
همه آنها عود ضمیر بر متأخّر روی داده و هیچ کدام را نمیبینم که در آن ،این عود
ضمیر بر متأخّر بدون نكته ای بالغی باشد .دو نمونه از صائب بیاورم و بگذرم:
چشمی کاه دیاده باشد آن آتشین لقااا را
تااا دامن قیاااامت خونااش سبیااال باشد
ج

(صائب :1364 ،ج)403 ،1

مرهمش خاکستر شام غریبان است و بس

جج

هر که را بار دل بود زخمی ز بیاداد وطن

جج

(صائب :1370 ،ج)2944 ،6
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استطراداً للباب این نكته را نیز بیفزایم که مواردی چون «ببایدْتْ»« ،پوستْشان»،
«پنهانْسْت» و ...که توسط سیروس شمیسا مصادیق «تغییر ساخت هجاها و دشوار و
گوشخراش شدن تلفّظ» ،و در نتیجه مشتمل بر عیب «تنافر حروف و کراهت در سمع»
دانسته شدهاند از چشمانداز فرمالیسم ،مصادیق هنجارگریزی آوایی است و
هنجارگریزی آوایی نیز یكی از گونههای هنجارگریزی است که چنانكه گفته شد،
موجب برجستهسازی زبان و از وجوه ادبیّت 16است.
نتيجهگيري
تلقّاایهای نوین از چیستی شعر و عوامل دخیل در ایجاد کالم ادبی ،دور نیست کاه
آرای گذشتگان در حوزة شعر و دانشهای وابسته بدان را به چالش بكشد و ضرورت
بازنگری در آنها را پیش بیاورد؛ چنانكه تحلیل «عیوب فصاحت» در چارچوب نظریّات
فرمالیستی بدینجا خواهد انجامید که:
اوّالً در نگاه کلّیگرایانه با توجّه به مسئله «عنصر غالب» و بررسی عیوب فصاحت
در تعامل با سبكهای مختلف شعر فارسی ،بسته به میزان بهروزشدگی این عیوب و
کارایی آنها در نقد بالغی شعر هر کدام از این سبكها ،سه دوره سازگاری ،واپسماندگی
و ناسازگاری از یكدیگر قابل تمایز است.
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ثانیاً در نگاه جزئی گرایانه نیز نظریّات فرمالیسم روسی و برخی آرای نوین
زبانشناسیك در حوزة رهیافتهای تبدیل زبان ارجاعی به زبان ادبی و ایجاد شعر ،عیب
تلقّی شدن هرکدام از عیوب فصاحت ،نظیر غرابت استعمال ،مخالفت قیاس ،تعقید و...
را گزارهای مشكوک و نیازمند بازنگری تشخیص میدهد.
بنابراین پیشنهاد میشود در کالسهای «معانی» ،عالوه بر پیش چشم داشتن مطالب
این جستار ،عیوب فصاحت (در معنای شناختهشدة آن) نه به مثابة مبحثی که
کارکردهای پیشین خود را در تحلیل شعر حفظ کرده ،بلكه به عنوان نظریّهای که به هر
حال در تاریخ بالغت مطرح بوده است تدریس شود و مهمتر اینكه ،آرای پراکنده در
کتابهای پارسی نقد ادبی و بالغت ،خاصّه المعجم فی معاییر اشعار العجم ،درباره عیوب
شعر نیز ،که در تحلیل انتقادی شعر پارسی از آرای شناختهشده درباره عیوب فصاحت
(مندرج در مقدّمه کتابهای بالغی عربی و به تبع آن ،فارسی) کاراتر و به دردبهخورتر
است و با همه ایرادهایی که بر آنها وارد است و تأثیراتی که از عربیّت بر آنهاست به
هرحال با شعر پارسی همخوانی بیشتری دارد نیز از قلم نیفتد.
پينوشت

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،44تابستان 1393

1. dominant
2. foreground
3. background
4. consistency period
5. lag period
6. Inconsistency period
7. automatisation
8. foregrounding
9. archaism
10. Epithet
11. context
12. defamiliarization
 . 13ماهی سرخ /به فراغت /گامهای فرصت کوتاهش را /چنانچون جرعة زهری كُشتيار /نشخوار
میکند (آیدا ،درخت و خنجر و خاطره.)141 :
 .14و گنجشكان دستآموز بوسه /شادی را /در خشكسار باغ به رقص آوردند.
15.-making difficult
16. literariness
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 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد کاشان
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در مجموعه ادبیات فارسی ومتون تاریخی و اسطورهای ،سه شخصیت برجسته هستند که از
نظر نوع کنش و ویژگیهای مربوط به زندگی ،احوال و رفتار ،شباهت فراوانی با هم دارند.
کیخسرو ،کوروش و ذوالقرنین سه شخصیتی هستند که منابع مختلف به زندگی و احوال آنها 167
به صورت جدا پرداخته اند .اگرچه درباره مقایسه کیخسرو و کوروش و یا کوروش و 
ذوالقرنین ،پژوهشهایی انجام شده است درباره این سه شخصیت و وجوه تشابه و همانندی
آنان تحقیقی مستقل انجام نشده است .در این مقاله ،نویسندگان با مطالعه کتابها ،اسناد و بازبینی
حدود  77اثر از منابع تاریخی و تفسیری بر آن هستند که بنمایانند ویژگیهای شخصیت
کیخسرو (اسطورهای-عرفانی) با کمترین اختالف در زندگی کوروش هخامنشی (تاریخ) و
ذوالقرنین (شخصیت مبهم و مقدس قرآنی) وجود دارد .با توجه به این مسئله ،این مقاله سعی
می کند با توصیف احوال هر یك و تفسیر همانندیهای آنان از نظر نامشناسی و جاینامشناسی به
وجوه اشتراک و همانندیهای آنها بپردازد.
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مقدمه
باور بر این است که تاریخ و افسانه درهم تنیده شده است و همسانیهای زیادی در
زندگی شخصیتهای اسطورهای -حماسی 1با شخصیتهای تاریخی هست .یكی از مسائل
بنیادین بشر از دیرباز تاکنون ،حقیقتبخشی به وجود همین اسطورهها بوده است .پیش
از اینكه تاریخنگاری به عنوان علم مطرح شود ،بشر با پاسداشت اسطوره و حماسهها،
2
زیربنای فرهنگی خویش را ساخت .یكی از این شخصیتهای اسطورهای ،کیخسرو
کیانی است که در شاهنامه فردوسی 3پادشاهی یكتاپرست ،دارای فرّ کیانی ،دادگستر و
دلیر توصیف میشود .ویژگیهای کیخسرو کیانی با ویژگیهای کوروش هخامنشی
(شخصیت تاریخی  529 - 580ق.م) و ذوالقرنین (شخصیت مبهم و مقدس قرآنی ،کهف83 :تا)98
آنچنان به هم نزدیك است که میتوان آنان را -با وجود اختالفاتی چند -شخصیتهایی
همانند و با کنشهای مشابه و حداقل قابل مقایسه دانست .برخی از مفسران و مورخان
نظیر طباطبایی (طباطبایی ،)659 /13 :1376،ابوالكالم آزاد و باستانی پاریزی (باستانی
پاریزی195 :1388،و201و ،)245- 229فریدون بدرهای (خرمشاهی )302 :1376،و مكارم
شیرازی (مكارم شیرازی ،)70/3 :1382،کوروش را با ذوالقرنین مقایسه کردهاند .برخی نیز
مانند طبرسی(طبرسی ،)756/ 6:1372،میبدی(میبدی ،)735/5 :1371،ابوالفتوح رازی
(ابوالفتوح رازی ،)33/13:1408 ،فخرالدین رازی (رازی ،)494/21:1420،قرطبی (قرطبی،
 ،)45/11:1364بیضاوی(بیضاوی ،)291/3:1418زمخشری (زمخشری )743/2:1407،و
سورآبادی (سورآبادی ،)1447/2 :1380،اسكندر را با ذوالقرنین مطابقت دادهاند.
برخی مانند جالل خالقی مطلق ،کیخسرو را با کوروش مقایسه کردهاند 4اما از آنجا
که در مورد مقایسه تطبیقی سه شخصیت کیخسرو ،کوروش و ذوالقرنین به صورت
تواَمان ،تحقیقی مستقل و منسجم صورت نگرفته است به نظر میرسد این تحقیق،
پژوهشی نو باشد .بر این اساس با پرسشهایی روبهرو خواهیم شد که :چگونه این سه
شخصیت -با وجود اختالفاتی چند -همانند و قابل مقایسه فرض شدهاند؟ از آنجا که
منابع دقیق علمی برای اثبات وجودی شخصیتهای اسطورهای /افسانهای در دسترس
نیست ناگزیر برای اثبات فرضیهها عالوه بر شاهنامه به منابع علمی -تاریخی و تفسیری
نیز باید رجوع کرد .به همین منظور پس از شناخت اسطوره و بازشناسی آن از تاریخ و
شناساندن شخصیت های کلیدی تحقیق (کیخسرو ،افراسیاب ،آستیاگ ،کوروش) به تطبیق

بررسي تطبيقي سه شخصيت اسطورهاي -تاريخي كيخسرو ،كوروش و ذوالقرنين

سه شخصیت اسطورهای -تاریخی ،پرداخته خواهد شد.

این جریان را در رؤیاها و مكاشفههای شاعران عبری نیز مشاهده میکنیم .بنیاسرائیل
برای اینكه بتوانند تاریخ را برتابند یعنی شكستهای نظامی و خواریهای سیاسی خاود
را تحمل کنند ،وقایع تاریخی زمانه خود را با توسل به افسانه بسیار کهن بندهشانی-
حماسی ،تأویل و گزارش میکردند (همان.)52 ،

«پترو کارمان »7در تحقیق مستند خود درباره پیدایش منظومههای عامیانه تاریخی،
نشان داده است که از یك واقعه مشخص و کامالً شناختهشده تاریخی ،یعنی لشكرکشی
«ملكوش پاشای عثمانی» به لهست ان طی زمستان بسیار سخت سال 1499م ،که به
نابودی کامل یك لشكر ترک در ناحیه «مولداویا »8منجر شد ،چگونه در منظومه
رومانیایی ،که موضوعش بازگویی حماسی این لشكرکشی بدفرجام است ،تقریباً هیچ
چیزی (از جنبه تاریخی آن) به جای نمانده است .رویداد تاریخی یكسره واژگون گشته
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اسطوره -تاريخ
اسطوره ( )mythداستانی است که در اعصار قدیم برای بشر باستانی معنایی حقیقی
داشته است ولی امروزه در معنای لفظی و اولیه خود حقیقت به شمار نمیرود و بشر
امروزی به آن باور ندارد؛ به عبارت دیگر اسطوره زمانی تاریخ 5است (معموالً تاریخ
مقدس) ولی امروزه به صورت داستان 6فهمیده میشود .اگرچه ریشه واژههای داستان،
تاریخ و اسطوره یكی است (شمیسا )252 :1387 ،تاریخ هم تقسیماتی دارد -1 :تاریخ
واقعی بر مبنای دادهها و اطالعات ثبت شده و مستند است -2 .تاریخ روایی در کنار
تاریخ واقعی روایتهای مربوط به این رخدادها را حكایت میکند -3 .تاریخ اساطیری،
تاریخی است که بر مبنای باورهای هر سرزمینی شكل میگیرد .در بسیاری از موارد
تعیین مرزهای این تاریخ و جدا کردن آنها از هم کار آسانی نیست بویژه در مقوله
تاریخ واقعی ،که گزار ش رخدادهاست ،واقعیتها و روایتها به حریم یكدیگر تجاوز
میکند .این چنین میشود که در روایتهای هرودوت ،زندگی کوروش (تاریخ واقعی) در
سایه داستان خواب آستیاگ و روی یدن تاک از وجود ماندانا و پرورش یافتن او در خانه
شبان رنگ میبازد (بهشتی .)52 :1389 ،باری «انسانِ فرهنگهای باستانی به زحمت
میتواند تاریخ را برتابد و میکوشد که آن را هرچند گاه یك بار براندازد» (الیاده:1384 ،
)51؛ بر این اساس گاه تاریخ را به اسطوره تبدیل میکرده است.

به ماجرایی افسانه ای تبدیل شده است (جنگ ملكوش پاشا با شاه زمستان و 9.)...این
گونه «اسطورهای کردن» شخصیت های تاریخی در سرودهای حماسی یوگسالوی نیز به
چشم میخورد 10.به هر روی ماندگاری شخصیتهای اسطورهای-تاریخی و رویدادهای
آن ،جز با شباهت دادن یك واقعه یا شخصیت تاریخی با نمونه اساطیریش امكانپذیر
نیست؛ زیرا که «یاد هر واقعه تاریخی و یا هر شخص حقیقی حداکثر بیش از دو یا سه
قرن در حافظة جمعی مردمان باقی نمیماند ]...[ .حافظه جمعی ،نهادی ناتاریخی است»
(الیاده.)58 :1384 ،
كيخسرو كياني
کیخسرو در اوستا  haosravanghaدر فارسی میانه  ،husrawبنا بر روایتهایی در
کنگدژ و به روایتی در سمرقند به دنیا میآید و در پایان جهان بازخواهد گشت
(تفضلی93،59،45 :1364،؛ قلیزاده  .)335 :1388کیخسرو فرزند سیاوش و فرنگیس است.
او یكی از نامداران سلسله کیانی است .سلسله کیانی به طور واضحتر جنگجو هستند و
دوران آنان پهلوانی است» (بهار192 :1375،تا195؛ قلی زاده.)334 :1388 ،
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نسبنامه  .1شناسنامه کیخسرو

بررسي تطبيقي سه شخصيت اسطورهاي -تاريخي كيخسرو ،كوروش و ذوالقرنين
ز راه پدر شاه تا كيقباد

ز مادر سیوي تیور دارد نیژاد
(خالقي )1155 /244/4

كوروش كبير
کوروش کبیر ( 580تا  529ق.م) ،یكی از شخصیتهای تأثیرگذار تاریخی در کنار اسكندر و
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افراسياب /آستياگ
افراسیاب /آستیاگ (پادشاه ماد) در یك نگاه نماد شر است .او پیوسته میخواهد شاهان
ایران را سرنگون سازد تا فرّه را به دست آورد (پورداود :1347 ،یشت  .)58 ،19او در
شاهنامه ،بارها با استعاره یا مشبهبه اژدها ذکر شده است (آیدنلو)105 :1388 ،؛ برای
نمونه« :مگر زنده از چنگ این اژدها /تن یك جهان مردم آید ،رها» (خالقی/319/1 :1368 ،
« )505فرنگیس و کیخسرو از اژدها  /به گفتار او بد که آمد رها» (خالقی:1371 ،
 .)1418/217/3جالب است که نام دیگر آستیاگ (پادشاه ماد) را نیز برخی از مورخان
«اژدهاک و آشداهاک» نوشتهاند .در کتاب تئودور بارکنای ،که در سالهای 792 -791م
به زبان سریانی نوشته شده ،چنین آمده است...« :پرسیگ (فراسیاگ ،افراسیاب) گاهی
کبوتری یا مورچهای یا سگ پیری بود( »...11آیدنلو .)105 :1388 ،مالحظه میشود که نام
افراسیاب در اینجا «پرسیگ یا فراسیاگ» آمده که بسیار به نام آستیاگ نزدیك است؛ اما
معنای معروف نام افراسیاب در اوستا  Frangrasyanاست که به فارسی
میانه  Fra'siyav'k ،Fra'siyav ،Frangran'sya'kاست .به نوشته یوستی «کسی است
که به هراس میاندازد »12و این معنا -در مقایسه با معنی نام شخصیتهای دیگر شاهنامه
(ضحاک :اژی دهاک  -)azhidaha'kمیتواند نشانهای از سرشت اساطیری هولانگیز او
باشد (همان)92 ،؛ اما نام آستیاگ را هرودوت ( 425 -484ق.م) «آستیاگس» نوشته و
کتزیاس (( )cte'siasمورخ  398 -415ق.م -طبیب اردشیر دوم هخامنشی) «آستی
گاس» آورده است .نبونید پادشاه بابل اسم او را «ایخ -توویگو» نویسانده و محققاً
معلوم نیست که آستیاگس ،آستیگاس و نیز ایخ توویگو (ایشتوویگو) مصحف چه
اسمی است .ظن قوی این است که مصحف اژدهاک است؛ زیرا «مارآپاس»
( )Marapasمورخ ارمنستان هم اسم او را ،چنانكه باید «آشداهاک» نوشته که همان
اژدهاک است (پیرنیا 3 :1384 ،و .)202

قیصر (ژول سزار) است .او کسی است که پیغمبران بنیاسرائیل او را بسیار ستودهاند و
مورخان او را بانی دولتی می دانند که از نظر وسعت سابقه نداشت .شهرت او در این
است که نخستین بار سیاست ظالمانه و نابودکننده سالطین گذشته را به سیاست
مهربانی و مدارا بدل کرد .در کتیبهها آمده است که او در شهرهای تسخیر شده کشتار
نمیکند؛ مقدسات ملل ،محفوظ و محترم میماند .او در بیانیهها و فرمانهای خود از
مقدسات ملل با احترام اسم میبرد .آنچه را از ملل مغلوب ربودهاند ،پس میدهد و از
جمله موافق تورات ،پنج هزار و چهارصد ظرف طال و نقره به بنیاسرائیل را
برمیگرداند (پیرنیا .)78 - 476 :1384 ،افالطون ،کوروش را الگوی شاخص در
فرمانروایی روشنفكرانه میدانست .در کاوشهای سرزمین بابل در سال 1878م ،کتیبهای
استوانهای یافت شد که در آن کوروش از چگونگی رفتار انسانی با بابلیان پس از
تصرف شهر سخن میگوید و این به عنوان نخستین اعالمیه حقوق بشر شناخته شده
است (گزنفون6 :1388 ،و.)7
همسانيهاي كيخسرو و كوروش
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رؤيايي هراسانگيز
یكی از وجوه تشابه این دو شخصیت ،رؤیایی است که در دو داستان به صورت مشابه
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دیده می شود .در این وجه که به صورت بنمایه در داستانهای مختلف و به صورتهای
گوناگون دیده میشود ،آستیاگ پادشاه ماد (پیرنیا -آشتیانی )61 :1380 ،و افراسیاب پادشاه
توران خوابی میبینند که توسط نوه دختری خود از بین خواهند رفت (خالقی:369 ،
 700/248/2به جلو) .اگرچه اختالفاتی در جزئیات دو داستان هست 13،هسته اصلی هر دو
داستان یكی است.
روايت شكست آستياگ و افراسياب
یكی دیگر از وجوه تشابه این دو شخصیت ،داستان چگونگی شكست جد مادری آنها
(آستیاگ و افراسیاب) است .در این روایت پادشاهی (کیخسرو -کوروش) پادشاه
دیگری (افراسیاب -آستیاگ) را که پس از شكست از او گریخته و خود را پنهان کرده
است با شكنجه دادن بستگان او ناچار میکند که از مخفیگاه خود بیرون آید و تسلیم
شود (پورداوود :1347 ،یشت 2 ،9و 21؛ خالقی  2 :1388و .)261

وصيت و اندرز
یكی دیگر از وجوه تشابه این دو شخصیت ،وصیت و اندرزی است که درباره کوروش
(گزنفون )156-154 :1388 ،و کیخسرو (خالقی )243/327/4 :1373 ،نقل شده است.
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سروش آسماني
یكی دیگر از وجوه تشابه این دو شخصیت ،چگونگی ارتباط آن دو با سروش آسمانی
و ماجرای آگاه شدن از مرگ خویش است که در هر دو داستان به صورت تقریباً مشابه
دیده میشود .در روایت گزنفون کوروش با فرشته رازگویی می کند (گزنفون:1388 ،
 .)153کوروش خود به این مسئله اشاره دارد که« :شبی در کاخ [ ]...فرستادهای از سوی
خداوند با بالهایی طالیی به نزد من آمد( »...همان)؛ سپس او قبل از مرگ ،سه روز تمام
نیایش میکند (همان) .کیخسرو نیز با فرشته رازگویی کرده است (خالقی-336/4 :1386،
 2584/337به جلو) .او برای برکنده شدن از این عالم ،پنج هفته به نیایش میپردازد (همان،
 2437/327/4 :1373به جلو).
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تقسيم سرزمينها
یكی دیگر از وجوه تشابه این دو شخصیت ،چگونگی تقسیم ممالك است .درباره
14
کوروش آمده است که پس از اینكه کوروش حدود فرمانروایی دو پسر و دو پسر زن
خود را تعیین میکند (گزنفون )155 :1388 ،به آنها دستور میدهد که در همة کارها به
فرمان مادر خود باشید (همان .)270 ،درباره کیخسرو نیز آمده است که کیخسرو تنها به
گزینش لهراسب به جانشینی خود بسنده نمیکند ،بلكه فرمانروایی بخشهایی از
کشورش را نیز به پهلوانان واگذار میکند (خالقی 2870/355/4 :1373،به جلو).
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واكاوي نامهاي كوروش ،كيخسرو و معاني آن
کوروش در کتاب دانیال «لوقراناییم :صاحب دوشاخ» خوانده شده است (کتاب مقدس،
عهدعتیق .)8-1/1557 :1388 ،غربیها وی را «سایرس/سیروس :موی پیچیده» میخوانند
(باستانی پاریزی .)39 :1388،استرابون او را «آگرادات :آگرا (پیش)+دات (داد) ،پیشداد»
شناسانده است (همان .)90،درباره کوروش هم ،معانی زیادی ذکر شده است؛ ازجمله:
خورشیدوار (کور :خورشید+وش :مانند) (بهشتی )1389:13،نیز «دورنگر و چوپان و  ...که
به نظر دقیق نمیرسد؛ زیرا درباره واکاوی واژه کوروش باید اذعان کرد که یكی از
گرههای کو ر که قرنهاست توجه همگان را به خود جلب کرده ،منشأ نام کوروش و
معنی آن است .اما کوروش در اصل کورو ،kuru-و حرف «ش» در آن نهادی است که
معنای جنگاور می دهد .این واژه در آغاز صفت بوده است و بعدها اسم خاص میشود؛
ریشه آن هم هندواروپایی است .سكاها نیز خدای جنگ خویش را (ku-ru-جنگاور)
مینامیدند» (رضایی باغ بیدی70،67،65 :1390،و )71امّا کیخسرو به اوستایی:
 - haosravanghaفارسی میانه husraw :نام او غالباً با کلمه «کی» به صورت کیخسرو
«کی هئو سروه» به کار رفته است .سلسله کیانی به طور واضحتر «جنگجو» هستند و
دوران آنها پهلوانی است .خسرو را به معنای خوشنام دانستهاند .از او در یشت ،9 ،5
 19 ،15 ،13یاد شده است (پورداوود1347 ،؛ قلیزاده334 :1388 ،و )335لقب او را همایون
نیز نوشتهاند (میرعابدینی.)177 :1386 ،
در روایات اسالمی نام کوروش بسیاری از جاها به صورت کیرُش ،کیارش ،آمده
که این کوروش اصالً غیلمی (عیالمی) بوده است (باستانی پاریزی )64 :1388 ،در کتاب
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«تاریخ االُمم و الملوک» آمده است « :قَد زَعمَ بَعضُهم [ ای بعض المورخین] اِن کیرُش
هو بشتاسب و انكر ذلك من قبله بعضهم و قال کیارش اِنّما هو عمّ لِجدِّ بشتاسب و
قال هو کیارش ا خو کیقاوس بن کیبیه بن کیقباد االکبر ،و ویشتاسب الملك هو ابن
کیلهراسب بن کیوجی (کمبوجیه؟) بن کیمنوش بن کیقاوس بن کیبه بن کیقباد االکبر»
(طبری)407/1 :1408 ،؛ امّا ابن خلدون مینویسد« :و قیل انّ کیرُش هو ابن اخشوارش بن
جاماسب بن لهراسب ،و ابوه اخشوارش» (پیشین )66 ،که با این روایت ،نام پدر کوروش
«اخشوارش» است .این نام به نام سیاوش (سیاوَرَخشن) ،که پدر کیخسرو کیانی است؛
بسیار نزدیك می نماید .اگرچه روایات اسالمی در این باب مغشوش است ،جزئی از
حقیقت دارد (همان .)65 ،امّا قرار گرفتن نام کوروش در کنار نامهای کیكاووس ،کیقباد،
سیاوش و ،...ممكن است روشنگر همسانی وی با کیخسرو باشد.
ذوالقرنين (آیات 102 /98 -83 :کهف)

خواند) (كهف.)83 :

ذوالقرنین ،یكی از بح انگیزترین و پیچیدهترین شخصیتهای قصههای قرآن است؛
از این رو او را با بسیاری از پادشاهان مقایسه کردهاند .بر این اساس «داستان ذوالقرنین
را تنها به یك اصل و یك مأخذ نسبت دادن ،نوعی سادهانگاری و ناشی از عدم توجه به
فرهنگ التقاطی و ترکیبی عصر هلنیستی[ 15یونان گرایی /اندیشه یونان باستان] است که
در آن آرا و افكار و عناصر فرهنگی شرقی و غربی ،سامی و غیرسامی ،چنان درهم
تنیده شده بود که جدا کردن آنها از هم کاری است بسیار دشوار و طبعاً مناقشهانگیز.
ذوالقرنین ترکیبی است از دو شخصیت تاریخی بسیار مهم شرقی و غربی :یكی
کوروش هخامنشی که در قرون پیش از میالد مسیح نه تنها در میان اقوام یهود ،بلكه نزد
یونانیان نیز بزرگترین چهرة فرهنگی و سیاسی و نظامی بود؛ دیگری اسكندر مقدونی که
آشكارا در رفتار خود میکوشید که از کوروش تقلید کند [ .]...باید توجه کرد که
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(و از تو درباره ذوالقرنین می پرسند ،بگو به زودی یادی از او برای شما خواهم
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داستان ذوالقرنین به گونهای که در قرآن کریم آمده ،کالً جواب به پرسشهایی است که
از جانب احبار یهود به کفار مكه تلقین شده بود و طبعاً باید چون داستانهای دیگری که
در سوره کهف و ضمن همین داستان ذوالقرنین آمده است از روایات معروف در میان
علما و احبار یهود و متعلق به عوالم فرهنگی و اسطوری قوم یهود بوده و در دورههای
بعد د ر روایات شفاهی رایج در حوزة فكری و فرهنگی اسكندریه و خصوصاً در
اسكندرنامة منسوب به کالیستنس (مورخ) به شخصیت اسكندر پیوند خورده باشد»
(مجتبایی27،25 :1390،و.)28
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اینكه ذوالقرنین کیست و در گستره تاریخ چه کسانی را ذوالقرنین پنداشتهاند،
موضوع دیگری است که در ادامه به معرفی این دسته از کسان میپردازیم -1 :ابوبكر،
مردی یمنی از قبیله حِمیر (مغنیه -2 )156/5 :1424 ،ابوکَرِب (کُرِب) عمیر بن
افریقس(افریقش) حِمیَری (خرمشاهی -3 )302 :1376 ،اسكندر رومی (آلوسی( ،بیتا):
 -4 )1446/2اسكندر مقدونی .تقریباً اغلب مفسران بزرگ از جمله طبری ،میبدی،
طبرسی ،ابوالفتوح رازی ،فخر رازی و  ...بر این قولند (پیشین) -5 .انوشیروان (اطوکس)
(باستانی پاریزی -6 )36 :1388 ،تُبَّع االقرن (مكارم شیرازی -7 .)542/12 :1389 ،شی هوانگ
تی (خرمشاهی -8 )302 :1376 ،خشایارشا (مساح -9 )7 :1388 ،داریوش سوم هخامنشی
(همان)  -10شَمریُرعش (آلوسی (بیتا) -11 )28/16 :صعب بن جبل (جاد المولی [و دیگران] :
 -12 )355 :1382صعب بن ذی مرائد (طباطبائی -13 )651/13 :1376 ،صعب بن ذی یزن
حمیری (قرطبی -14 )46/11 :1372 ،عبداهلل بن ضحاک (همان؛ گنابادی-15 )474/8 :1408 ،
علی (ع) (بروجردی218/4 :1366 ،؛ طباطبائی634/13 :1376 ،؛ طیب -16 )393/8 :1378 ،عیاش
(شریف الهیجی 927/2 :1373 ،؛راوندی -17 )122 :1409 ،فریدون (طیب-18 )393/8 :1378 ،
کوروش کبیر هخامنشی (طباطبائی -19 )659/13 :1376 ،کیخسرو کیانی (مؤلفان) -20
مرزبان بن مدرباة یونانی (آلوسی (بیتا)26/16 :؛ قرطبی-21 )45/11 :1372 ،مصعب بن عبد
اهلل (آلوسی ،همان)  -22نعمان بن منذر (مساح -23 )9 :1388 ،منذر بن ماء السماء (ثعالبی،
 -24 )598 :1985هرمس (قرطبی -25 )46/11 :1372 ،همیسع بن زید بن عمر (همان) .این
شخصیتها ،مؤید «نوعی بودن» ذوالقرنین قرآنی است؛ زیرا این گونه «مستفاد میگردد که
ذوالقرنینِ نوعی ،میتوانسته است مصادیقی متجلّی در سطوح و اطوار متفاوت و در
برهههای مختلف تاریخ داشته باشد؛ از جمله علی (ع) ]...[ .این اشارات به «نوعی
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بودن» ذوالقرنینِ قرآن عمالً مؤید امكان رویكرد تأویلی به قصه است[ .البته بیشتر
تطبیقها «تاریخمحور» است ،نه تأویلی ،چنانكه میتواند] کوروش بزرگ به عنوان یكی
از بزرگترین مصادیق تاریخیِ «ذوالقرنینِ نوعی» [و کیخسرو ،مثالی برای رویكرد تأویلی
آن ]،مطرح شود» (خداوردیان200 :1390،و.)201
همسانيهاي ذوالقرنين ،كوروش ،كيخسرو
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 .1دوران
همه مورخان و مفسران ،دوران زندگی ذوالقرنین را دوران دیرین (عهد عتیق) یعنی
قرون پیش از میالد میدانند اما زمانهایی را نیز برای زندگی وی برشمردهاند که میتوان
نوشت -1 :پس از زمان نوح (ع) (گنابادی -2 )475/7 :1408 ،دوران ابراهیم (ع) (قرطبی،
47/1372:11؛ گنابادی )480/2 :1408 ،دوران اسماعیل(ع) (همان)  -3پس از نمرود (آلوسی
(بیتا)29/16 :؛ گنابادی -4 )480/2 :1408 ،زمان خضر (ع) (ثعالبی97 :1985 ،؛ طباطبائی:1376 ،
 -5 )652/13پیش از موسی (ع) (طیب ،)393/8 :1378 ،پس از موسی (ع) (قرطبی11 :1372 ،
 -6 .)47/دوران هخامنشی (دوران هخامنشی با عهد عتیق برابری میکند؛ زیرا دانیال (ع)
که یكی از دارندگان کتابهای عهد عتیق ،و با کوروش هم ارتباط داشته (باستانی پاریزی،
 )76 :1388از کوروش و داریوش ،یاد کرده است (کتاب مقدس ،عهد عتیق :1388 ،باب  8و /9
 -7 .)1556دوران تقریبی عیسی (ع) و پس از عیسی (ع) (طیب.)393/8 :1372 ،
با توجه به اینكه عهد عتیق به دوران پیش از حضرت عیسی(ع) مربوط میشود،
زمان زندگی ذوالقرنین نمیتواند با دوران عیسی(ع) مطابقت داشته باشد؛ اما از میان
زمانهای تقریبی دیگر ،معقولترین دورانی را که میتوان با دوره ذوالقرنین تطبیق داد،
زمان هخامنشیان (کیانیان) است و آیاتی را از عهد عتیق ،که درباره کوروش آمده و در
حقیقت شرح احوال ذوالقرنین بوده میتوان شاهد درستی این نوشتار دانست .در
تواریخ ،کوروش را معاصر با یوشع ،ارمیا (از پیامبران بنیاسرائیل) دانستهاند (جاد
المولی[و دیگران] .)356 :1382 ،شاهد دیگر بر اینكه او (کوروش ،کیخسرو) در عهد عتیق
میزیسته این است که «اسكندر ( 356ق.م) پس از دو قرن به آرامگاه کوروش میرود و
هنگامی که قبر گشوده می شود به جز سپری که پوسیده و دو کمان سكایی و ...چیزی
دیگر در آن نمییابد» (باستانی پاریزی )122 :1388 ،و تنها به تخت پادشاهی هخامنشی

تكیه میزند .این عمل بسیار نزدیك مینماید به اینكه «اسكندر تخت و جام کیخسرو را
که در دز سریر نگهداری میشده است به دست میآورد» (آیدنلو« .)193 :1388 ،سریر
سرافراز شد نام او /در او تخت کیخسرو و جام او» (نظامی ،شرفنامه )337 :1368 ،و مدتی بر
تخت تكیه زده و آرام میگیرد (همان318 :1381 ،و.)319
 .2ويژگيها
 2-1ايمان به خداي يگانه
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خداوند ،خود یگانه پرستی ذوالقرنین را ستوده ،شرک را از او زدوده و آیات  87و 88
سوره کهف روشنگر ایمان وی بوده است .آوردهاند که «ذوالقرنین بنده شایسته خدا
بود» (مجلسی . )453/1 :1380 ،برخی نیز درباره نوع دین او اظهار نظر کرده و نوشته اند که
او دین «مزدیسنا» داشته؛ دینی که زردشت بنا نهاده بوده است (باستانی پاریزی:1388 ،
 .)248طبق تحقیق در آن زمان تمام مردم دنیا بتپرست بودند مگر دو دسته :یكی
پیروان دین مزدیسنا ،دیگر یهود (همان .)193 ،امّا گفتار کوروش ،خود بیانگر ایمان
اوست« :در طول سالهای زندگی زمینیام ،من همیشه به خدای منان اندیشیدهام تا به
خدایان؛ چرا که یكی از استادان اندیشمند من در زمان جوانی اسرار یگانگی و احدّیت
او را برای من گشوده بود( »...گزنفون .)23 :1388 ،کیخسرو نیز بر اساس شاهنامه (خالقی
 )814/77/3 :1386یگانهپرستی است که در آغاز کارها به خدا تكیه میکند .تقریباً او در
همه حاالت ،در لشكرآرایی (همان ،)110/9/3 ،پیش از جنگ (همان 1308/254/4 ،به بعد)،
پس از جنگ (همان 1667/227 ،به بعد) به نیایش میپردازد .کیخسرو «ز لشكر بشد تا به
جای نماز /اَبا کردگار جهان گفت راز» (همان .)1303/254 ،اصوالً مضمون داستانهای
کیخسرو در شاهنامه ،رنگ اندرز و توصیه دارد (خالقی .)124 :1388 ،او دارای فرّه
( )Farrahکیانی بود (خالقی 2447 /327/2 :1369 ،به بعد) .او «آراسته به انوار فرّ ایزدی بود»
(ثعالبی .)98 :1328 ،این نشانه (فره) را که با پرهیزگاری در زندگی انسان نمود پیدا میکند
(قلیزاده )124 :1388 ،بر فراز سر کوروش (فروهر) نیز میبینیم .کوروش و کیخسرو از
شرک و آتشپرستی به دور بودند .درباره کیخسرو میخوانیم که« :به یك هفته بر پیش
یزدان بُدند /مپندار کاتشپرستان بُدند» (خالقی.)2216/312/4 :1386 ،

بررسي تطبيقي سه شخصيت اسطورهاي -تاريخي كيخسرو ،كوروش و ذوالقرنين
 2-2شرافت
آوردهاند که ذوالقرنین کریم الطرفین بود .وی از سوی پدر و مادر شریف بود (ابوالفتوح

 2-3دادگري و آباداني
از ذوالقرنین به عنوان پادشاهی عادل یاد شده (طبرسی119/15 :1372 ،؛ مغنیه)156/5 ،1424 ،

که آیات  86تا  88کهف روشنگر این است .وی در آباد کردن ویرانهها کوشید و بر
ویرانگران میخروشید .در طول تاریخ ،قلعهها ،سدها و بناهای بزرگ و عجیب یا به
وی منسوب بوده یا آمده که خود آنها را ساخته است (طبری .)129/4 :1408 ،این ویژگیها
را در زندگی کوروش /کیخسرو به روشنی میبینیم.
کوروش در این باره میگوید« :همیشه سعی داشتم خودم را به عنوان نمونه بارز
عدالت معرفی کنم و برایشان الگوی مناسبی باشم» (گزنفون .)153 :1388 ،در کتاب عزرا،
باب اول ،آیه دوم ،کوروش از سوی خدای آسمانها شناسانده شده است که خانهای در
اورشلیم خواهد ساخت (کتاب مقدس ،عهد عتیق .)884 :1388 ،در کتاب اِشعیاه پیغمبر ،باب

179

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،44تابستان 1393

رازی26/13 :1408،؛ گنابادی .)473/8 :1408،کوروش نیز بر اساس شواهد تاریخی ،چنین
بوده است .او «نه تن ها درنزد قوم یهود شرافتی خاص داشت بلكه در یونان باستان نیز
چهره فرهنگی و سیاسی آن روزگار بود» (مجتبایی .)49 :1390،کمبوجیه (پدر کوروش)
به کوروش میگوید« :من تو را طوری آموزش دادهام که درستكارترینِ مردم دنیا
باشی( »...گزنفون .)35 :1388،کیخسرو نیز بر اساس شاهنامه (خالقی 444/413/2 :1376 ،به
بعد) کریم الطرفین بود .افراسیاب از بیم کیخسرو که هنوز پا به عرصه وجود نگذاشته،
چنین یاد میکند « :ازین دو نژاده (سیاوش و فرنگیس) یكی شهریار /بیاید که گیرد
جهان در کنار» (همان .)1491/300/2 :1369،بر اساس همسانیهایی که پیشتر ،میان کیخسرو
و کوروش آمد ،پدر و مادر شریف آن دو با خاموش کردن آتش بیداد شاه (افراسیاب-
آستیاگ) موافق بودند.
اما در « اسكندرنامه کالستینسن به روابط نامشروع مادر اسكندر با فرعون فراری
مصری اشاره شده است ]...[ .ظاهراً نامشروع بودن والدت اسكندر از دوران کودکی او
و در زمان حیات پدرش در میان درباریان معروف بوده .]...[ .این نكته درباره شخصیت
و هویت اسكندر برای جدا کردن او از ذوالقرنین [شخصیت شریف و نژاده] بسنده
است» (مجتبایی.)47 :1390،

چهل و چهارم ،آیه بیست و ششم میخوانیم[ ...« :خداوند] به اورشلیم میفرماید که
معمور [خواهی شد] و به شهرهای یهوداه که بنا کرده خواهید شد و خرابیهایش را قائم
خواهم کرد» (همان .)1272 ،در منشور او نیز میخوانیم« :من همه شهرهایی را که ویران
شده بود از نو ساختم [ ]...خانه های ویران را آباد کردم و به بدبختیهای آنان پایان
بخشیدم( »...باستانی پاریزی .)54 :1388 ،امّا کیخسرو «همچنان به عدل و احسان کوشید تا
ایاالت آرام و خ لق مرفه گشتند؛ در زمان کیخسرو قلب مردم از مهر او آکنده شد»...
(ثعالبی .)106 :1328 ،آری« :چو کیخسرو شاه بر گاه شد /ز دادش جهان یكسر آگاه شد»
(خالقی )14 /4 /3 :1376 ،و به آبادگری در سراسر ایران پرداخت (همان 59/7 ،به بعد).
 .3واكاوي واژه ذوالقرنين
از واکاوی واژه ذوالقرنین ،معانی گوناگونی به دست میآید که برخی به واقعیت نزدیك
و بعضی دور از ذهن است .در واقع کلیدواژه ذوالقرنین را باید کلمه «قرن» دانست.
 3-1قرن (قدرت ،مكنت)
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در آیه  84کهف آمده است« :ما به او در روی زمین تمكن داده بودیم و سررشته هر
کاری را به او بخشیده بودیم» .این آیه با یكی از معانی «قرن» تطابق دارد؛ چرا که «قرن
به معنی قوّت است؛ یعنی او قوی و شجاع بود و اقتدار عظیم به هم رسانید» (بغوی،
178/3 :1415؛ مجلسی  .)440/1 :1380مفهوم «سَبَب» (سررشته) مفهوم وسیعی دارد و نشان
میدهد که «خداوند اسباب وصول ب ه هر چیزی را در اختیار ذوالقرنین گذارده بود :عقل
و درایت کافی ،مدیریت درست ،قوت و قدرت( »...مكارم شیرازی .)571/12 :1389 ،نیز در
فرهنگ عبری حییم و فرهنگ «داوبنابّا »dov ban abba 1978 /ذیل  Qerenآمده
است« :نیرو ،افتخار ،تكبر و  »...نكته اینجاست که ذوالقرنین در همه جا به قدرت
پروردگار تكیه میکند و میگوید ..« :تمكنی که پروردگار به من داده است بهتر [از
خراج شما] است( »...کهف.)95 :
کوروش هم از مردم بینیاز بود و در عهد عتیق (باب  45کتاب اشعیاه ،آیات  ،5 - 1عهد
عتیق )1273 :1388 ،به تمكن او و دادن سررشته کارها به وی اشاره شده است .بر اساس
شاهنامه (خالقی 841/224/4 :1386 ،به بعد) کیخسرو هم پادشاهی متمكن است و بینیاز از
مردم میگوید« :گَرَم پشت گرمی به یزدان بود /همیشه لب بخت خندان بود» (همان،

بررسي تطبيقي سه شخصيت اسطورهاي -تاريخي كيخسرو ،كوروش و ذوالقرنين
« .)561/207ز بیشی و کمّی و از رنجِ آز /به نیروی یزدان شدم بینیاز» (همان)2469/162/4 ،

ذوالقرنین با قدرتی که از سوی خدا به دست آورده بود «یكی از پادشاهانی بود که
توانست همه مردم را به فرمان خویش درآورد» (طبری .)142/1 :1407 ،کوروش هم به
بخش عظیمی از آسیا و اروپا دست یافت و نخستین امپراتوری بزرگ تاریخ را تأسیس
کرد (پیرنیا .)476 /1 :1384 ،مورخان یونان مینویسند که «تمام قبائل پارسی از دل و جان
قبول فرمانروایی او را نمودند و برای نخستین بار در تاریخ ،کشور متّحدی از دولت ماد
و پارس تشكیل شد و نیروهای فراوان که تا آن روز سابقه نداشت بر گرد کوروش
جمع آمد» (باستانی پاریزی.)230 :1388 ،
کیخسرو هم بنابر آنچه پیش ازین آمد ،توانست سرزمینهای ایرانی را متحد سازد و
بر همه کشورها فرمانروایی کند و ستمكاران را براندازد (قلیزاده .)335 :1388 ،آری
« کیخسرو عالم را تحت فرمان و سالطین را مطیع خود دید» (ثعالبی.)107 :1328 ،
باری «بزرگان گیتی مرا کهترند /وُگر چند با گنج و با افسرند» (خالقی/327/4 ،1373 ،
)2457

v-

از معانی اصلی «قرن» در زبان اکدی (قرنو) قدرت است که جمله «šaka sir anzilli gar-
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 »na-šūtub allaدر این معنا« :تو قدرتهای مجرم سنگدل را نابود میکنی» ،شاهد بر
این نظر است (مساح)9 :1388 ،؛ آن گونه که کیخسرو (کوروش) هم با قدرتی که خداوند
اسباب آن را به وی داده بود ،نابودی افراسیاب (آستیاگ) را این گونه از خدای خود
میخواهد « :این کامیابی را به من ده ،ای نیك ،ای تواناترین که من افراسیاب مجرم
تورانی را روبهروی دریاچه چیچست بكشم( »...پورداوود :1347 ،یشت  .)21 - 2 ،9به
هرروی نبرد او با افراسیاب تكراری از نمونه مثالی هماوردی ازلی خیر و شر و متضمن
مفهوم پیروزی غایی خجستگی برگجستگی است (قائمی.)94:1389،
امّا آوردهاند که « خداوند علم ظاهر و باطن به او [ذوالقرنین] عطا کرد» (ابوالفتوح
رازی26/13 :1408 ،؛ بروجردی218/4 :1366 ،؛ عاملی .)28/6 :1360 ،در این باره  ،کوروش
میگوید« :آنچه مرا از دیگران متمایز میکرد ،ذهن حسابگر و روشن ،و در عین حال
همیشه نیكخوی من بود( »...گزنفون )16 :1388 ،و «اگرچه در خانوادهای سلطنتی زاده
شدم[ ،امّا] به واسطه تالشهای شخصیم بود که توانستم جهان را آن طوری که
می خواستم ،نظم بخشم و فتح و پیروزی من نه به زور بازو که بیشتر به قوای ذهنیم

181


بود» (همان .)23 :1389 ،در داستان کاموس ،کیخسرو خدای خویش را چنین میخواند:
«به یزدان چنین گفت کای کردگار  /تو دادی مرا دانش و بخت یار ،همی شرم دارم من از تو
کنون /تو آگهتری به چه و چند وچون» (خالقی 26/106/3 :1386،به بعد).
 3-2قرن (شاخ)

182

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره  ،44تابستان 1393

182
182

16

یكی از معانی «قرن» در زبانهای اکدی ،عبری ،سریانی ،عربی و انگلیسی « ،شاخ»
است؛ در زبان سریانی ،این واژه تحت عنوان  =( garnaقرنا) شاخ ،بوق شاخی ،معنا
شده است.
»brocke Iman, 1905 : 104 -Barbahlule, 1970 : 1847 -costaz, 1984 : 331
«ذیل- maclean, 1985 qarna:
ممكن بوده این لقب را به کسی که دو شاخ (کالهخود دو شاخدار) داشته است
میدادهاند .آوردهاند که« :تاج وی [ذوالقرنین] دو شاخ داشت» (آلوسی( ،بیتا)24/16 :؛ مكارم
شیرازی )588/12 :1389 ،و «در تاج وی دو چیز به شكل تاج از طال تعبیه کرده بودند»
(طباطبائی )629/13 :1376 ،و نظریاتی دیگر که دور از ذهن است .واژه «قرن» چندین بار
در تورات و عهد عتیق آمده که تقریباً همه جا به معنای «شاخ» است؛ از جمله در کتاب
دانیال (ع) باب هشتم ،آیات 1تا 8میخوانیم که وی (دانیال) در خواب میبیند :در قصر
شوشان (شوش) کشور عیالم و در کنار رود اوالی ،قوچی دو شاخ به همه حیوانات
غلبه میکند مگر بزی با یك شاخ که سرانجام بر او غلبه مییابد؛ سپس دانیال از خود
بیخود می شود و جبرئیل بر او نازل شده و در آیات 16تا 21خواب را تعبیر میکند و
میگوید« :آن قوپ صاحب د و شاخ (لوقرانائیم) پادشاه مادیان و فارسیان (کوروش)
می باشد و بُز نر ،شاه یونان (اسكندر) است» (کتاب مقدس ،عهد عتیق.)1557 :1388 ،
آنچه ذهن را در این آیات به خود مشغول میکند ،واژه «لوقرانائیم» است که کلمهای
عبری و مترادف «ذی القرنین» عربی است که بر اساس تفسیر جبرئیل (ع) او صاحب
دو شاخ (پارس و ماد) است که دو قوم را متحد ساخته است و جز کوروش نمیتواند
باشد (باستانی پاریزی .)180 :1388 ،از طرفی علمای نجران ،پرسشی را که از پیغمبر (ص)
درباره کیستی «ذوالقرنین» مطرح میکنند به نام «لوقرانائیم» میآورند (توانگر زمین:1387 ،
 )45که امكان دارد «لوقرانائیم» لقب یهودی کوروش و صورت اصلی ذوالقرنین بوده
باشد .درباره کیخسرو باید گفت کیانیان و پهلوانان ایران از گُزر گاوسری 17برای غلبه بر
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دشمن و اژدها استفاده میکردند آنجا که فریدون با گرز گاوسر بر فرق ضحاک میکوبد
(آیدنلو )90 :1388 ،و ممكن است مانند کالهخود کوروش که دو شاخ بر سر آن بوده بر
سر پادشاهان افسانهای نیز چنین کالهی باشد« .در باورهای مذهبی بینالنهرین باستان بر
سر نهادن کالهی شاخدار ،نشانه نوعی ارتباط ربوبی [فرّه] بوده است» (سرخوش کرتیس،
 .)73 :1386جالب است بدانیم در اساطیر ایرانی ،ماجرای فرار اردشیر بابكان از دربار
اَردوان اشكانی« ،فرّه کیانی» به شكل قوچی به دنبال اردشیر حرکت میکند (فره
وشی41،37 :1354،؛ قلیزاده .)314 :1388 ،در احوال لشگر کیخسرو ،فردوسی بارها به گرز
گاوشكل اشاره میکند (خالقی2786/349/4 :1386 ،؛ همان )2003/327/3 ،و درباره بوق
شاخی و در جنگ بزرگ کیخسرو« :خروش آمد و ناله گاو دُم /دم نای سرغین و رویینه
خُم» (همان )736/218 ،بیتردید شاخ و کالهخودهای شاخدار و گرزهای گاوسر نماد
قدرت و شوکت بوده است.
 3-3قرن (شعاع آفتاب ،شرق و غرب)

26/13 :1408؛ ابوحمزه ثمالی240/1 :1420 ،؛ بروجردی218/4 :1366 ،؛ عاملی28/6 :1360 ،؛

طباطبائی .)629 /13 :1376 ،این گستره حكومتی تنها با لشگرکشیهای کوروش به غرب
(لیدیه )18و به شرق (باکتریا) مطابقت دارد (باستانی پاریزی212 :1388 ،تا .)214درباره
کیخسرو می خوانیم که وی شرق تا غرب را در نوردید و جهان را از بدخواهان تهی
کرد« .همی گفت هرجا از آباد و بوم  /ز هند و ز چین اندرون تا به روم ،هم از خاوران تا در
باختر /ز کوه و بیابان و از خشك و تر ،سراسر ز بدخواه کردم تهی /مرا گشت فرمان و گاه و
مهی ،جهان از بداندیش بیبیم گشت /فراوان مرا روز بر سرگذشت» (خالقی:1373 ،
 2439/327/4به بعد).
در احوال مردمان شرق ،که ذوالقرنین بر آنان مسلط میشود ،مینویسند که« :ندانسته
بودند خانه ساختن را» (مجلسی)440/1 :1380 ،؛ پس باید آنان خیمهنشین بوده باشند؛ چرا
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ذوالقرنین به سرزمین مغرب رسید (کهف )86 :و به سرزمین مشرق نیز دست یافت
(کهف .)90 :از این آیات استنباط میشود که یكی از معانی «قرن» شعاع و پرتو آفتاب
باشد .آوردهاند که ذوالقرنین «در نور و ظلمت داخل شد» (ابوالفتوح رازی26/13 :1408 ،؛
عاملی)28/6 :1360 ،؛ یعنی ذوالقرنین سرزمینهای شرق (نور) و غرب (ظلمت) را تسخیر
کرد .نیز گفتهاند « :او بر فارس [شرق] و روم [غرب] پادشاهی کرد» (ابوالفتوح رازی،

که در بخشی از منشور کوروش آمده است ...« :تمام شاهانی که در بارگاههای خود بر
تخت نشسته اند در سراسر چهار گوشه [ی جهان] از دریای زَبرین تا دریای زیرین
[ ،]...تمام شاهان سرزمین باختر که در خیمهها مسكن داشند ،مرا خراجی [هدایایی]»
گران آوردند( »...باستانی پاریزی .)54 :1388 ،بعضی گفتهاند که «در زیرزمین نقبها کنده
بودند و در آنجا ساکن بودند» (پیشین) .این شیوه خانهسازی با خانه افراسیاب برابری
میکند؛ چرا که «به موجب روایات کهن ،افراسیاب در اعماق زمین در بارهای به نام
«هَن کَن» یا هنگ میزیست .خانه او زیرزمینی آهنین و به جادویی ساخته شده بود»
(قلیزاده.)85 :1388 ،
 3-4قرن (زماني به اندازۀ يک نسل)
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قرن در فرهنگ معین واحدی از زمان به اندازه 30 ،سال است که برخی  25سال هم
دانستهاند .با این حساب ،وجه تسمیه دیگر ذوالقرنین این است که «روزگار بر او برابر
دو نسل طول کشیده است» (خرمشاهی )302 :1376 ،و مدت سلطنت وی بر اساس
روایات سی سال بوده است (طباطبائی .)633/13 :1376 ،نیز آوردهاند که «او دو قرن
سلطنت کرد» (خویی( ،بیتا)393/8 :؛ مكارم شیرازی« .)588/12 :1389 ،وی دو قرن زندگی
کرد» (طبرسی119/15 :1372 ،؛ مكارم شیرازی ،همان) .بر اساس نظریات پیش ،ذوالقرنین باید
نزدیك به یك نسل از عمر خود را بدون سلطنت گذرانده ،و یك نسل هم سلطنت
کرده باشد که با این حساب او دو نسل ( 60 -50سال) زندگی کرده است؛ چنانكه
کوروش در  580یا 600ق.م به دنیا میآید و حدود سی سال میزید و از  559تا 529
ق.م (سی سال) سلطنت میکند (پیرنیا  -آشتیانی .)235 :1380،مدت پادشاهی /زندگی
کیخسرو را نیز شصت سال دانستهاند (ثعالبی107 :1328 ،؛ یعقوبی .)192 :1347 ،در شرح
شاهنامه فردوسی در گفتار اندر پادشاهی کیخسرو آمده است« :پادشاهی او شصت سال
و هفت ماه و دوازده روز بود» (خالقی .)3/3 :1386 ،فردوسی میسراید« :بر این گونه تا
سالیان گشت شست /جهان شد همه شاه را زیر دست» (فردوسی.)2437/327/4 ،1373 ،
 3-5قرن (موي بافته ،زيبايي)

قرن در عربی به معنای موی بافته و گیسو نیز هست (المنجد؛ معین :ذیل«قرن») و در این
باره آوردهاند« :ذوالقرنین را دو دسته مو بود» (طباطبائی« .)629/13 :1376 ،او را دو گیسو
بود» (ابوالفتوح رازی26/13 :1408 ،؛ فراء( ،بیتا)283/4 :؛ مغنیه« .)156/5 :1424 ،او را دو گیسو
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بود به زر و مروارید بافته» (سورآبادی1446/2 :1380 ،؛ عاملی .)28/6 :1360 ،در زبان یونانی
کسی را که موی او به هم بافته و پیچیده شده باشد« ،سیروس /سیریوس »19میخوانند
(باستانی پاریزی .)39 :1388 ،جالب است که یونانیها و غربیها از گذشته تا به امروز
کوروش را با نام «سیروس» یا «سایروس» میشناسند (توانگر زمین)136 :1387 ،؛ امّا به نقل
از فریدون بدرهای آمده است که« :در زبان عبری معاصر ،کِرِن 20نامی است که بسیار بر
دختران مینهند» .این نام از ریشه «قرن» مشتق شده ،و به معنای «شاخ» و هم« زیبا»
است (مساح .)10 :1388 ،درباره کوروش ،گزنفون میگوید« :کوروش خوشقیافه،
خوشاندام ،جوینده دانش بود( »...بهشتی.)27 :1389 ،
برخی نیز مانند خالقی مطلق در همسانی واژه «قرن» با کیخسرو آورده اند که :گیو
(از نامداران ایرانی) به ترکستان برای یافتن کیخسرو میرود و او را مییابد و آثار شكوه
و درخشش (فره) ،خردمندی ،بلندباالیی و زیبایی (چشمهای تابان) را در وی مینگرد.
ممكن است کیخسرو نیز موی بافتهشدهای داشته که جلوهگری میکرده است« .یكی
چشمه ای دید تابان ز دور /یكی سرو باال ،دل آرام پور ،...ز باالی او فرّهِ ایزدی /پدید آمد و
رایتِ بخردی( »...خالقی 55/423/2 :1386 ،و .)57
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 .4اقوام مهاجم (يأجوج و مأجوج -سكاها -تورانيان)
بر طبق آیات  93تا  98کهف ،ذوالقرنین با اقوام مهاجمی روبهرو میشود و سرانجام
آنان را مغلوب میسازد .خداوند در آیه « »94آنان را با نام «یأجوج و مأجوج»
می شناساند .موالنا ابوالكالم آزاد این اقوام وحشی تجاوزگر را اقوامی دانسته است که
در هر منطقه به نامی خوانده شده اند؛ از جمله در نزد یونانیان سیت (سكاها) و در ازمنه
اخیر ،در اروپا آنها را میگر (مجار) و در آسیا ،تاتار نامیدهاند (باستانی پاریزی.)272 :1388 ،
کوروش نیز با اقوام مهاجمی به نام سكاها که در شمال آسیا میزیسته و همان یأجوج و
مأجوج بودهاند ،مقابله کرده است (باستانی پاریزی .)88 :1388 ،در زمان هخامنشیان ،اقوام
سكایی به چهار گروه بزرگ تقسیم میشدند :سكاهومه ورک ،سكاتیگر خئودا (سكاهای
تیزکاله) ،سكاتیه پر دریا (سكاهای آن سوی دریا) و سكاتیائی پرسوگدم (سكاهای آن
سوی سغد) (پیرنیا )184/1 :1384 ،امّا درباره «سكاهومه ورک :سكاهای تهیه کننده نوشابه
مقدس هوم» مینویسد که منطقه حضور آنها در ناحیه شمالی و دریاچه آرال بوده است
(همان).
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جالب است که کیخسرو ،افراسیاب را در ناحیه شمالی ،توسط زاهدی به نام
«هوم» 21به چنگ میآورد (خالقی .)262 :1388 ،همچنین در اسطورهها آمده است که
«هوم» دشمنان را دور میدارد و از آن پرهیزگاران است و نوشابهای به او منسوب است
22
که مستی نمیآورد ولی شادی میبخشد.
به هر روی « سكاها اگر آن یأجوج و مأجوج نباشند ،باری با این دو طایفه همسایه
بودهاند» (باستانی پاریزی  .)104 :1388 ،بر اساس روایت طبری کیخسرو نیز با تاتار و
ترکهای ساکنین شرقی جنگیده (همان )88 ،نیز به اقوام متجاوز شمالی شرقی و غربی به
نبرد پرداخته است .در شاهنامه میخوانیم که حاکم اقوام تورانی (ترک) که با کیخسرو
نبرد کرده افراسیاب است .افراسیاب نیز به گفته فردوسی (خالقی 190/4 :1386 ،و /191
 314و )320از اقوام متجاوز شمالی ،ترکان چگل ،خَلخ ،غُزی و قوم تتاری بهره
میجست.
 4-1فساد يأجوج و مأجوج
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در آیه « »94سوره کهف میخوانیم« :گفتند ای ذوالقرنین یأجوج و مأجوج در این
سرزمین فتنه و فساد به پا میکنند .»..محققان درباره فساد آنها نوشتهاند« :فساد ایشان آن
بود که در زمین مردمخوار بودند» (ابوالفتوح رازی32/13 :1408 ،؛ بغوی182/3 :1415 ،؛
مجلسی .)441/1 :1380 ،آنان از نظر جسمی به حدی بودهاند که به هیچ حیوان یا درنده و
یا انسانی نمیگذشتند مگر آن را پاره پاره کرده میخوردند (طباطبائی .)631/13 :1376 ،آنها
« در وقت ربیع از زمین خود بیامدندی ،هر سبز که یافتندی بخوردندی و هرچه خشك
بودی برداشند و با زمین خود بردندی» (ابوالفتوح رازی .)32/13 :1408،در داستان جنگ
بزرگ کیخسرو ،شرحی از احوال اقوام مهاجم آمده است که «سپهدار ترکان از آن سوی
چاج /نشسته به آرام بر تخت عاج ،دوباره ز لشكر هزاران هزار /سپه بود با آلت کارزار ،به مرز
کورستان زمین هرچه بود /ز برگ درخت وز کشت و درود ،بخوردند یكسر همه بارو برگ/
جهانی همه آرزو کرد مرگ» (خالقی 205 /183/4 :1386 ،به بعد) .همچنین آوردهاند که« :پس
از پیروزی ایرانیان بر خاقان چین ،کیخسرو غنایم جنگی را بخشید ،فریبرز نزد رستم
آمد و رستم به سغد [ شاهراه میان چین و ترکستان] رفت و به شكار پرداخت؛ به شهر
بیداد رسید که مردم آن آدمخوار بودند و از زیبارویان خورش میساختند و رئیس آنان
23
کافور بود».
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از آیات 93تا 97کهف برمیآید که ذوالقرنین در برابر اقوام مهاجم سدی را بنا کرده
است .درباره موقعیت سد « ابن عباس گفت :این سدّ میان ارمینیه است و آذربایجان»
(ابوالفتوح رازی .)31/13 :1408 ،این سد در محلی بین دریای خزر و دریای سیاه واقع شده
و جایی است که سلسله کوه های قفقاز مانند دیوار طبیعی راه بین جنوب و شمال را
قطع می کند .این سدّ از زمان قدیم در کتابهای ارمنی با نام «بهاک گورائی /کابان
گورائی» شناسانده شده که به معنای «در بند کوروش /گذرگاه کوروش» است (باستانی
پاریزی )280 :1388 ،درباره سدسازی کیخسرو ،سخنی به روشنی بیان نشده است .ولی
عجیب این است که در روایات اساطیری ما نیز اشارهای به ساختن سدّی در همین
دورههای باستانی شده است ،حمزه اصفهانی در سنی ملوک االرض گوید« :و فی زمان
ملك کشتاسب بنی ابنه اسفندیار فی وجه التُرک حائطاً» .از تطابق سنین روایت
اساطیری با ایّام زندگی کوروش ،آیا نمیتوان تصور کرد که بنای سدّی درین عهد
اصوالً در زبانها بوده که در اساطیر ایران نیز از آن یاد شده است؛ منتهی به نام دیگری؟
(باستانی پاریزی )108 :1388 ،و آیا نمیتوان سدّی را که در دوره اساطیری به آن اشاره
شده است ،به کیخسرو نسبت داد؛ چرا که بر پایه شواهد (خالقی 2220/312/4 :1386 ،به
جلو) سرانجام « کیخسرو افراسیاب را که به غاری [در نزدیكی بردعه (تفلیس:
گرجستان)] پناه برده بود به چنگ میآورد .افراسیاب پیش از گریختن به غار به کنگ
دز (اکباتان) میرود .این روای ت نیز به پنهان شدن آستیاگ (پادشاه ماد) در کاخ اکباتان
نزدیك است» (خالقی .)262 :1388 ،همچنین رودی از کوههای قفقاز سرچشمه میگیرد به
نام رود «کُر» (رود کوروش) .این رود در حدود آذربایگان بر سه فرسنگی شهر بردعه
قرار دارد که از کوهها و میان تفلیس میگذرد و به رود ارس میپیوندد (باستانی پاریزی،
 .)281 :1388نكته اینجاست که جایگاه پنهانی افراسیاب (هنگ) نزدیك رودی بوده است
که بیتردید باید در محدوده شمال غربی ایران باشد «ز هر شهر دور و به نزدیك آب /که
خوانی وُرا هنگ افراسیاب» (خالقی.)2226 /313/4 :1386 ،
از مناطقی که از تاخت و تاز یأجوج و مأجوج در امان نبوده ،آذربایجان بوده است.
بر اساس شاهنامه فردوسی (همان 59/7/3 ،به بعد) ،کیخسرو به آذربایگان لشكر کشید؛
زیرا « به او [کیخسرو] خبر دادند که [افراسیاب] به آذربایگان رفته است[ .لشكر به

همراه کیخسرو] به آنجا رفتند( »...ثعالبی )101 :1328 ،و سرانجام کیخسرو در برابر هجوم
آنها میایستد تا اینكه « :جهان پُر شد از خوبی و ایمنی /زِ بد بسته شد دست آهرمنی» (همان،
.)21/5/3
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 .5پيامبري (تقدس ،پيشگويي)
برخی از مفسران ازآیه  86کهف ...« :قُلنایاذاالقرنین...مابه ذوالقرنین گفتیم[دستور
دادیم]» ،می خواهند نبّوت او را استفاده کنند؛ ولی این احتمال نیز هست که منظور از
این جمله «قلنا» الهام قبلی باشد که در مورد غیر پیامبران نیز وجود داشته است؛ امّا
« خالف کردند در آن که او پیغامبر بود یا نه .بعضی گفتند پیغامبر بود» (ابوالفتوح رازی،
26/13 :1408؛ طباطبائی .)626/13 :1376 ،درباره کوروش آمده است« :خدای تعالی بر زبان
بعضی پیغمبران امر کرد ،پادشاهی از پادشاهان پارس را ،نام او کوروش و او مردی بود
مؤمن که برو و بنیاسرائیل را از دست بختالنصر بستان (برهان)( »...ابوالفتوح رازی،
 .)163/12 :1408گاه نیز از کوروش پیشگوییهایی شنیده میشد 24.ولی کوروش خود به
پیشگویی اعتقاد نداشته است .او میگوید« :ما باید همیشه مراقب حسابهای نادرست
خود باشیم .پیشبینی آینده در اختیار انسان نیست» (گزنفون .)40 :1388 :امّا درباره
کیخسرو « ،پارسیان گویند پیغمبری مرسل بوده است» (میرعابدینی )177 :1386 ،و «ظفر
یافتن او [کیخسرو] بر افراسیاب ،قوت پیغمبری او بود» (ابن بلخی .)47 :1363 ،در مورد
پیشگویی نوشتهاند که« :کیخسرو در جام گیتینما مینگریست و حواد را میدید یا
پیشبینی می کرد و بیژن را در چاه آب دید و دختری در حال پرستاری» (پیشین )203 ،که
همه این موارد نشان از بزرگی و پاکسرشتی ذوالقرنین ،کوروش و کیخسرو دارد و
پیامبری آنها دور از ذهن است.
 .6فرشتهواري (دوستي با فرشته)

از جمله اختالفات درباره ذوالقرنین این است که وی چه کسی بوده است .بیشتر
روایات برآنند که از جنس بشر بوده است .در احادیثی از ائمه اطهار(ع) منقول است که:
« مثل ما مثل یوشع و ذوالقرنین است که ایشان پیغمبر نبودند و دو عالم بودند و سخن
ملك را میشنیدند» (مجلسی .)454/1 :1380 ،آوردهاند که ذوالقرنین« :از پیوند فرشتهای
«عیری» نام که بر زمین فرود آمده بود با زنی که «قیری» نام داشت ،زاده شد» (مساح،
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 .)3 :1388امّا برخی این داستان را از حماقت عوام میدانند (ثعالبی .)597 :1985 ،در
حماسه هندی مَهابَهاراتا و اشعار هومر نیز بیشتر یالن فرزند یكی از ایزدانند که حداقل
یكی از والدین این پهلوانان نیز چهره بغانه (فرشتهواری) دارد (الیاده .)57 :1384 ،در
اشعار حماسی یوگسالویایی ،پریان که «ویال»  vilaنامیده میشوند در کنار آدمیان ظاهر
می شوند و از پیش ،آنها را از خطرهای بزرگ آگاه میسازند (همان .)56 ،آن گونه که
« ذوالقرنین را دوستی بود از مالئكه که نام او رقائیل /رفائیل بود؛ فرود میآمد به سوی
او و با او سخن میگفت و راز به یكدیگر میگفتند» (مجلسی .)444/1 :1380 ،ارتباط
کوروش با فرشته را میتوان در مجسمه کوروش (فرشته بالدار محافظ) یافت .کوروش
در رؤیای خود به این ارتباط اشاره میکند « :شبی در اتاقم در کاخ خود [پاسارگاد]
خوابیده بودم؛ رؤیایی دیدم؛ گویی فرستاده ای از سوی خداوند با بالهای طالیی به نزد
من آمد و گفت :کوروش! اکنون وقت رفتن فرا رسیده است؛ باید برای سفر به دنیای
بعدی آماده شوی» (گزنفون .)153 :1388 ،بر اساس گفتار فردوسی (خالقی- 336/4 :1386 ،
 2584/337به جلو) کیخسرو نیز با سروش (فرشته) رازگویی داشته است.

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،44تابستان 1393

 . 7چشمه حيات
چشمه زندگانی را نمیتوان افسانه پنداشت؛ حتی ردّ پای آن را در عرفان اسالمی،
کتاب مقدس ،احادی و زیارات نیز مییابیم .در باب بیست و یكم مكاشفات یوحنا نیز
به چشمه حیات اشاره شده )6(...« :و من تشنه را مفت از چشمه آب حیات خواهم
داد )8(...امّا خوفناکان و بیایمانان و ساحران و بتپرستان و تمامی دروغگویان بهره
آنها در دریاچه آتش و کبریت میسوزد» (کتاب مقدس ،عهد عتیق529 :1388 ،و .)530در
احادی منقول است که ذوالقرنین بنده شایسته خدا بود؛ اسباب برای او طی شد و حق
تعالی او را متمكن گر دانید و از برای او وصف کردند چشمه زندگانی را و گفتند به او
که هر که از آن چشمه یك شربت آب بنوشد ،نمیرد تا صدای صور را بشنود و
ذوالقرنین در طلب آن چشمه بیرون آمد تا به موضع آن رسید( ...مجلسی.)453/1 :1380 ،
چشمه زندگانی و مسئله زندگی جاویدان و پیوستن کیخسرو به سروش ظاهراً در
افسانه کوروش معادلی ندارد؛ ولی آیا با توجه به گزارش هردوت (کتاب یكم ،بخش )214
که می گوید درباره مرگ کوروش روایات گوناگونی هست و با توجّه به مقام کوروش
در میان ایرانیان ،نمی توان احتمال داد که روایت مشابهی نیز درباره جاودانگی کوروش
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رواج داشته بوده است؟ (خالقی مطلق )268 :1388 ،بنا بر روایت شاهنامه (خالقی:1373 ،

2437/327/4؛ همان 2584/337-336 :1386 ،به جلو) ،کیخسرو نیز به چشمهای میرسد .چون
پاسی از شب میگذرد ،برخاسته و در آب روشن چشمه شستوشو میکند .اما در
شرفنامه نظامی نیز به چشمه حیات اسكندر اشاره شده است (شرفنامه476 :1381 ،تا)492
که با دالیل منطقی نسبت دادن چشمه ذوالقرنین به اسكندر غیرممكن است؛ زیرا
ذوالقرنین به عهد عتیق متعلق است؛ همچنین امكان دارد دهها نفر دیگر نیز در پی آن
چشمه بوده باشند امّا باز هم نمیتوان آنها را ذوالقرنین دانست؛ همان گونه که «شی
هوانگ تی» -بزرگترین پادشاه چین ،که در  246پیش از میالد ،یعنی صد سال پس از
اسكندر روی کار آمد -در پایان عمر خویش ،نُه کاخ و نُه دیوار دفاعی برای جلوگیری
از مرگ ساخته بود و در حالی از دنیا رفت که در سفر و در جستجوی معجونی برای
زندگی جاودان بود (هال .)97 :1383 ،امّا کوروش در دوران باستان میزیسته و ممكن
است مورخان چشمه حیات را  -به دلیل افسانهانگاری آن -در شرح زندگی او نیاورده
باشند.
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نتيجه
دوران زندگی ذوالقرنین (کوروش -کیخسرو) را باید دوران شكوه ایران دانست .این
مقاله به کمك منابع تاریخی ،دینی و اسطورهای سعی دارد پارهای از ابهامهای موجود
در شخصیت ذوالقرنین ،کوروش و کیخسرو برطرف سازد .حاصل پژوهش نشان
می دهد کوروش کبیر به احتمال قریب به یقین به عنوان فردی از تاریخ به کیخسرو
کیانی (اسطوره) بدل شدهاست که در منظومههای حماسی نیز با نام کیخسرو از او یاد
شده است؛ چراکه ممكن است یك یا چند شخصیت اسطورهای (کیخسرو) با شخصیتی
ناشناخته و مقدس (ذوالقرنین) ترکیب شده باشد .بررسیهای فوق نشان میدهد که
شاخصه های حقیقی تطبیق این سه شخصیت را باید در آیات کتابهای مقدس ،منابع
معتبر تاریخی و گاه اسطورهای جستجو کرد .با توجه به این نكات و براساس منابع و
مستندات کهن و در تطبیق شخصیتهای یاد شده ،شاید بتوان گفت پادشاهی (ذوالقرنین،
کوروش ،کیخسرو) قرنها پیش از میالد در عهد عتیق (هخامنشیان ،قرن ششم ق.م)
میزیسته است که به نظر میرسد با پیامبرانی (یوشع ،ارمیاء ،دانیال علیهم السالم)
همدوره بوده است .وی یكتاپرست ،دارای انوار الهی (فرّه ایزدی) دادگستر ،آبادگر و
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پينوشت
 .1درباره اسطوره -حماسه ،رک :آیدنلو ،سجاد« .ارتباط اسطوره و حماسهها بر پایه شاهنامه و منابع
ایرانی» از اسطوره تا حماسه ،ص 23تا .61
 .2کیخسرو در اوستا« :کی هئوسَرَوه» ،درباره کیخسرو ،رک :سرخوش کرتیس ،وستا« :اسطورههای
ایرانی» ،ص  69 ،60 ،51 ،31 ،30 ،17و  .70نیز :قلیزاده ،خسرو ،فرهنگ اساطیری ایرانی بر پایه
متون پهلوی ،ص.335
 . 3در شاهنامه فردوسی ،تنها به دو اسطوره ایرانی (کیخسرو و زال) برمیخوریم که میتوان ویژگیهای
اساطیر را در آنان یافت؛ برای توضیح بیشتر در این باره ،رک :پیشین ،ص.35
 .4برای مقایسه تفصی لی میان کیخسرو و کوروش ،رک :خالقی مطلق ،جالل ،کیخسرو و کوروش،
سخنهای دیرینه ،ص 256تا.270

5. history
6. story
7. petru carman
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مهربان با زیردستان بوده و در اداره امور عاقالنه و مدبرانه رفتار میکرده است .او بر
اقوام مهاجم (یأجوج و مأجوج ،سكاها ،تورانیان) که بیدادگر بودهاند ،پیروز میشود؛
سپس سدی را در برابر هجومهای بعدی آنان در سلسله کوههای قفقاز با آهن و مس
میسازد .پادشاه ،انسانی خوشسیرت ،خوشصورت ،پاکنژاد و کریمالطرفین بوده؛ وی
کالهخودی دو شاخ داشته که محتمالً نشانه قدرت و فرّ او بوده است و شاید در جنگها
از بوق شاخی و گرزهای گاوسر استفاده میکرده است .پادشاه سرانجام به شرق و
غرب عالم دست مییابد .او به اندازه دو نسل (شصت سال) زندگی و سلطنت میکند.
در تاریخ آمده است که شاهی ستمگر (اسكندر) پس از دویست سال در پی یافتن
حقایق زندگی پادشاه برمیآید و تخت سلطنت او را تصاحب میکند و پس از
ویرانگریهای بسیار ،کتابهای مقدس ایرانیان را نیز میسوزاند .همچنین به او (ذوالقرنین،
کوروش ،کیخسرو) نسبت پیامبری نیز داده اند و با فرشتگان نیز ارتباط داشته است .او
در پایان عمر خود به سوی چشمهای افسانهای (حقیقی) حرکت میکند؛ بر این اساس
مرگ وی نیز مرموز گزارش شده است 25.ضمن اینكه در برخی از منابع نیز آمده است
که در پایان جهان (آخرالزمان) بازخواهد گشت .فرجام سخن اینكه به نظر میرسد
سرگذشت سه شخصیت یاد شده در جنبههای حقیقی آن -صرف نظر از جنبههای
اسطورهای و یا غیرقابل باور -به هم نزدیك مینماید.

8. moldavia

192

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره  ،44تابستان 1393

192
192

9. P.Caraman,»Gen eza baladei istorice«, in » Anuarul Archivi de folklor« , 111, 1933- 34.
 .10در این باره ،رک :الیاده ،میرچا ،اسطوره بازگشت جاودانه ،ص.54
 . 11گویا این مطلب ناظر بر جادوگری افراسیاب باشد .در این باره ،رک .تفضلی ،احمد« ،خواستگاری
افراسیاب از اسپندارمذ نمونهای از بنمایه اغوا در اساطیر ایرانی» (ایراننامه ،س هفتم ،ش  ،2ص
 193و .)201
 .12رک :پوداوود ،ابراهیم (تفسیر و تألیف) :یشتها ،ج  :1ص.311
 .13برای بازبینی اختالفات دو داستان ،رک :خالقی مطلق ،جالل ،کیخسرو و کوروش ،سخنهای
دیرینه ،ص  260و .261
 .14بنا بر گزارش گزنفون نام همسر کوروش «آماتیا» است (گزنفون ،مدیریت کوروش کبیر ،ص .)156
 .15هلنیستی /هلنیسم ( )Helenismیونانگرایی ،ویژگیهای اندیشه ،فرهنگ و هنر یونانی -تمدن و
فرهنگ یونانی که در خارج از کشور یونان رواج دارد .وابستگی به فرهنگ و هنر و اندیشه یونان
باستان (حاجیزاده ،محمّد ،فرهنگ تفسیری ایسمها ،ص .)285
16. corna
 .17درباره ارتباط گرز گاوسر با موضوع اژدهاکشی و نیز سالح ویژه پهلوان در نبرد با اژدها ،رک:
سرکاراتی ،بهمن :پهلوان اژدرکش در اساطیر و حماسه ایران ،سایههای شكار شده ،ص  245و
 :246همو :گرزِنیای رستم ،همان ،ص  119و 120؛ همو :سالح مخصوص پهلوان در روایات
حماسی هند و اروپایی همان ،ص  385و .390
18. lydyah
19. cirus
20. keren
21. hom
 .22برای توضیح بیشتر در مورد «هوم» رک :قلیزاده ،خسرو ،فرهنگ اساطیر ایرانی ،ص  454تا .457
 .23برای این موضوع ،رک :میرعابدینی ،سید ابوطالب و مهیندخت صدیقیان ،فرهنگ اساطیری-
حماسی ایران ،به روایت منابع بعد از اسالم ،ص .210
 . 24هنگامی که اسكندر به ایران لشكرکشی کرد و به آرامگاه کوروش رسید ،نوشتهای را در سنگ مزار
وی خواند که گویی کوروش میدانسته است روزی آرامگاه وی را میگشایند .بر پیشانی خوابگاه
ابدی او نوشته شده بود« :ای انسان هر که باشی و از هر کجا که بیایی زیرا که میدانم بر مزار من
خواهی آمد .من کوروشم که برای پارسیان این دولت بیكران را بنیان نهادم .بدین مشتی خاک که
مرا پوشانده است ،رشك مبر» (باستانی پاریزی ،محمد ابراهیم ،کوروش کبیر -ذوالقرنین ،ص
.)145
 .25درباره بیمرگی ،مرگ مرموز اسطورهها و بازگشت به جهان ،رک :قلیزاده ،خسرو ،فرهنگ اساطیری
ایرانی ،ص  145نیز :بهار ،مهرداد ،پژوهشی در اساطیر ،ص  266 ،201 ،199و  277برای بازگشت
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Comparative study of three epical and historical characters
Keykhosrow, Cyrus, and Zul Qarnain
Mostafa Gorji, PH.D.
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In Farsi literature and historical and legendary text, there are three
prominent characters who maintain numerous similarities in regard to
their action, lifestyle, and behavior. Keykhosrow, Cyrus, and Zul
Qarnain are three characters which have been studied by several
sources. Although a number of researches have been carried out for
comparison of Cyrus and Keykhosrow and/or Cyrus and Zul Qarnain,
no independent study has been conducted on the resemblances of
these three. In this article, the authors via study of books, documents,
and revision of nearly 77 historical works and commentaries intends
to manifest that these three characters maintain major similarities.
Given this fact, this article intends to elaborate on the lives of each of
them and their commonalties.
Key Terms: Keykhosrow, Cyrus, Zul Qarnain, history, legend, and
characters

Formalistic approach to shortcomings of eloquence
Mojahed Gholami, PH.D.

Abstract

Key terms: Defects of eloquence, formalism, the dominant element,
opposition of comparison
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This article, by taking into consideration novel theories on poetry,
especially the formalist standpoints, intends to study the efficiency of
what is referred to as the defects of eloquence in the contemporary
analysis of Farsi poetry. This process has taken place in two
generalized and detailed styles. In the generalized process, the issue of
dominating element in Russian formalism has been taken into account
and interaction has been made between the theories presented on the
defects of eloquence in Farsi books. Also, the shortcomings of
eloquence up until the end of period of promotion of Hindi styles have
been classified and researched in the three domains of compatibility,
lack of compatibility and regression. The analysis of this subject leads
us to conclude that in the era of compatibility, concurrent with the
development of Khorasani style, the views presented on the defects of
poems were in line with Farsi poetry. However, this rate of
compatibility gradually declined. In the incompatibility era, which
was concurrent with the promotion of Hindi style; the social, literary,
and aesthetic needs of Farsi language wiped out the originality of the
analysis of contemporary poetry in based on consideration of defects
of traditional eloquence.
In the detailed approach, the views of formalists on establishment
of unity in language via reduction and addition of a number of norms
seem inefficient in identification of defects of eloquence. Based on the
analysis of this topic, it was concluded that in the formalist approach
and in dealing with modern poetry, the cases taken into consideration
as the defects of poetry actually distinguish literary language from
ordinary language and ultimately lead to creation of poems.
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Study of types of manifestation in poems of
Ahmad Shamlou
Farhad Tahmasebi, PH.D.
Zohreh Saremi
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This article aims to analyze the process of depiction based on
thoughts and imagination, through maintenance of the identity of
displays. A structure is taken into consideration under the headings of
central picture, tools of depiction, tone of depiction, function of
depiction, and the imaginations regarding the text. Thereafter,
different types of picture are introduced and identified based on
shallow and in-depth views; lack of dynamism and dynamism,
cinematic view, and open, large scale, restricted, closed and
independent manifestations. This study has been based on research of
manifestations of Shamlou’s poems, while eyeing different periods of
poetry, and the criterion of shortness and pictorial nature of poems.
The research outcomes reveal a bond between the manifestations
and fiber of poems in the works of Shamlou. Dynamic, cinematic, and
in-depth manifestations are frequent in his poetry. The analysis of
manifestations in the poems of Shamlou, show the rebellious and
critical approach of Shamlou’s poems which are the result of his
social and personal life.
Key Terms: manifestations and thoughts in modern poetry, tone and
mentality of depictions in the poems of Shamlou, poetic
capacities in Shamlou’s verse

Features of verb in narration

This article is on the roles of verb in narration. Initially, the
significance of verb in the view of experts in narration are presented
and upon research of the fundamental concepts of this topic of
importance, classifications in the study of verbs have been presented
based on the study of narrations.
The features of verb and its double role in the fields of grammar
and narrations, have been thrown under the spotlight.
Upon application of theories on narration, this study intends to find
out the role of verb in concepts such as action, description, display,
and grammatical changes in a clear and transparent manner.
Ultimately, the impact of verbs in creation of classifications of story in
addition to study of the writing style of novels are covered.
Psychological wise, a number of tests have been presented
manifesting the importance of verb in reading, memorizing, and
understanding narrations. In the grammatical structure, different types
of verb are introduced. Moreover, a definition of the verbs in
narrations can also be rendered, within the framework of which the
researcher tries to display the delicacies and capacities of verb in
creation of prominent literary texts.
Key Terms: Farsi verb in narrations, structuralism and Farsi verb,
definition of verb and its relation with Farsi verb, Farsi
grammar, the elements of the story and their link with
Farsi verb
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Grotesque in post-modern odes
Abstract

Farideh Davoudy Moghadam,PH.D.
Mahboube Khorassany,PH.D.

Upon the study of post-modern poems one realizes that a large
number of the features of grotesque style and technique are
maintained in this type of poetry. This article intends to brief you on
the current of post-modern poetry and the grotesque style, while
referring to the similarities of the two and analyzing the application of
the features of grotesque in post-modern poetry. The analytical
methodology has been applied. The finding of research show the
current of post-modern poetry in many cases are in line with the
subjects and goals of grotesque style. This similarity and commonalty
can be studied within the innate nature of these works and could also
be the result of post-modernism current, which has influenced
contemporary world literature.
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Key Terms: Contemporary Farsi poetry and grotesque, post-modern
odes, satire in contemporary odes, social criticism in
contemporary Farsi poems

Critical study and analysis of Farsi treatises of Forsat UdDoleh Shirazi in regard to eloquence and essays

Shirazi was one of the prominent poets of Qajarid era. He has
authored a number of Farsi literary texts, which have been included
within the framework of a number of treatises in one of his handwritten books named Daryaye Kabir. Given that the approach of
literary books in the recent centuries has been consideration of
previous books, and promotion, education and recitation of these
books, it seems that these treatises are based on a number of works
which have been written in India prior to the era of Shirazi. This
shows the popularity of Indian books on the topics of eloquence in
Shirazi’s time, while emphasizing the fact that there were no
innovations for promotion of Farsi eloquence up until the days of
Shirazi. The shortness and simplicity of the discussions presented by
the compiler are two of the features of the discussed treatises.
Key terms: Shirazi, Daryaye Kabir, eloquence, and essay
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