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نقش عاملیت روایی زنان و قابلیتهای نمایشی آن در توسعهی پیرنگ
داستانی شاهنامه فردوسی

(مطالعه موردی :روایت گردیه در حماسه بهرام چوبین)
فرشته پایدارنوبخت

چکیده:

محمدجعفر یوسفیان کناری
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پژوهش حاضر قصد دارد با تمرکز بر نقش عاملیت روایی و شخصیت پردازی زنان در
حماسهی شاهنامه به قابلیت نمایشی آن توجه نشان دهد .به این منظور حماسهی بهرام
چوبین از داستان پادشاهی خسرو ،با تمرکز بر نقش گردیه در پیشرفت روایت مورد مطالعه
قرار گرفته است .برای درک بهتر سازوکار نقش شخصیت در پیرنگ و جلوههای دراماتیک
آن در ساختار نمایشی ،نظریات مانفرد فیستر به عنوان الگوی نظری پایه مورد توجه بوده
است .هدف اصلی پژوهش بررسی مفهوم کنش و عمل نمایشی و رابطهی آن با گسترش
دراماتیک است .بر اساس شواهد موجود در روایت گردیه با دو سطح از روایت روبرو هستیم:
نخست ،زیرساخت که بستری گسترده است و روایتهایی تو در تو و مرتبط دربارهی سه
شخصیت اصلی ،یعنی گردیه ،بهرام و خسرو را در بر میگیرد .این سطح ،بر اساس زمان
و رویدادهایی که از پس هم آمدهاند ،همان داستان بر تختنشستن خسرو است که در
دل خود حماسهی بهرام و گردیه را نیز روایت میکند .دیگر ،روساخت ،که پیرنگی متکی
بر تحول شخصیت دارد و بر اساس عاملیت نقش گردیه ،داستان را پیش میبرد .نتایج به
ی
دست آمده در این پژوهش نشان میدهد در اقتباس نمایشی از روایتهای حماس ِ
شاهنامه ،آنچه اهمیت بیشتری دارد ،تهمیدات اقتباسی نمایشنامهنویس و نقطهی دید
اثرگذار بر تماشاگر ،با محوریت شخصیت است و نه صرفا مجموعهی حوادث و رویدادها.
کلیدواژگان :زن ،حماسه ،شاهنامه ،گردیه ،موقعیت دراماتیکی ،پیرنگ
 -1دانشجوی کارشناسیارشد ادبیاتنمایشی ،دانشگاه تربیت مدرس،
f.paidarnobakht@modares.ac.ir
yousefian@modares.as.ir
 -2هیئت علمی و دانشیار گروه ادبیات نمایشی ،دانشگاه تربیت مدرس
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مقدمه

ادبیات کالسیک ایران ،غنی از داستانهایی است که به سبب جذابیتهایِ روایی و

ی اجرایی 1و نمایشیِ بسیار خوبی
ی عمیق فرهنگی و بومی ،قابلیتها ِ
همچنین الیهها ِ
ی مردمان با گنجینهی
دارند .اقتباس نمایشی از این متون ،میتواند بهانهی آشتی و آشنای ِ
ادبیات کهن باشد .ضمن اینکه با روزآمد کردن متون و درآمیختن با فنون و تکنیکهایِ
اقتباس نمایشیِ نوین ،پیوند عمیقی با مفاهیمِ تازه برقرار و از نو زنده میشوند .این پژوهش
با هدفِ بررسی قابلیتهای نمایشی نقشهای حماسی زنان در شاهنامه ،به مطالعه سازوکار
گسترش پیرنگ میپردازد .حماسهی بهرام چوبین به عنوان نمونهی موردی این پژوهش
ن شاهنامه است چرا که در
انتخاب شده است .به نظر میرسد که گُردیه ،حماسیترین ز ِ
دورانی از روایت شاهنامه ظهور میکند که پس از مرگ اسفندیار و زمانی طوالنی و تقریبا
ی برادر
بدونِ اوج ،ناگهان جانی دوباره به حماسه میبخشد .او در برابرِ فرازجوییها ِ
میایستد و بیترس و واهمه از قدرتی که در تصرفِ مردان است از آنچه حقیقت میپندارد
سخن میگوید .گردیه زنی زیبا ،خردمند و جسور است که درایت و تدبیر ،همراه با
عملگراییِ غیرقابل پیشبینیاش او را تبدیل به شخصیتی پیچیده و نمایشی میکند.
این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و با تمرکز بر نمونهی موردی ،به
بررسی و تحلیل نقش شخصیتهای زن در پیرنگهای حماسی میپردازد .به این منظور
ق
ت منظومِ فردوسی از خیزش بهرام و سپس به تحلیل و انطبا ِ
ابتدا به بررسی اجزای روای ِ
مولفهها با نظریه مانفرد فیستر 2پیرامون راهکارهای اقتباس از آن میپردازیم .بر اساس
ح زیرساخت و روساخت ،مورد توجه قرار گرفته
ساختا ِر کالن حماسهی گردیه ،دو سط ِ
است .در سطح زیرین ،داستان اصلی که دستمایهی اقتباس میتواند باشد و در روساخت،
قراردادهای اجرایی مورد نظر بوده است.
سوال اصلی این است که برای انطباقِ داستان گردیه با الگویی نوارسطویی ،با تمرکز بر
ی آن در گسترش پیرنگ موثر است و
نقش شخصیت در پیرنگ ،کدام زمینههایِ داستان ِ
دیگر اینکه نقش شخصیت در مقا ِم انتخابگر در این گسترش چیست؟
پیشینه پژوهش

مقالهها و پایاننامههای بسیاری در زمینهی نقش زنان در منظومهی شاهنامه به نگارش
درآمده است .رویکرد اغلب این پژوهشها ،تحلیلی یا تطبیقی بوده است .از جمله مقالهای
با عنوان مقایسه تحلیلی نقش زن در شاهنامه و نیبلونگن 3که به مقایسه نقش حماسی
زن در فرهنگ ایرانی و آلمانی پرداخته است .این مقاله ،بیشتر به توصیف زنان در دو
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فرهنگ شرقی و غربی می پردازد تا نمودهای متفاوت زن یعنی مادر ،همسر ،جنگاور و

شهبانو را بررسی نماید ،8[ .ص ]374همچنین دو پژوهش به شکل تالیف در زمینهی
نقش حماسی زنان در شاهنامه ،یکی به قلم جالل خالقی مطلق [ ]5و دیگری محمد
نجاری و حسین صفی [ ،]6منتشر شده که هر دو کتاب ،به بررسی و تحلیل نقش زن در
منظومهی شاهنامه میپردازند« .زنان در شاهنامه» [ ]5به کوشش خالقیمطلق ،با تمرکز
ی شاهنامه ،به توصیف شرایط اجتماعی زنان در منظومهی
بر دو وجهِ اسطوره ای و تاریخ ِ
فردوسی میپردازد و هدف اصلی آن بررسی و مطالعهی شرایط جامعهشناختی و فرهنگی
زن در دورهای از تاریخ و نمودهای آن در منظومهی شاهنامه است .همچنین در کتاب
«زنان شاهنامه» [ ] 6به کوشش نجاری و صفی ،با تمرکز بیشتری به نقش حماسی زن
پرداخته شده است و از این رو ،وجوهِ نمایشی و عاملیت زنان در حماسههای شاهنامه
بازتاب پررنگتری دارد .به نظر میرسد در زمینهی بررسی و تحلیل مولفههای نمایشی
نقش حماسی ز نان در ادبیات کالسیک ایران و به طور مشخص شاهنامه ،به منظور اقتباس
نمایشی ،پژوهشهای چندانی صورت نگرفته است .یکی از این پژوهشها «تحلیل
شخصیت و نقش زنان در داستانهای شاهنامه» است [ ]15که ضمن بررسی نقش زن در
روایتهای حماسی فردوسی ،با نگاهی گذرا به مطالعهی تاثیرات این حضور در روند
داستانها نیز میپردازد.
زن و حماسه

از ویژگیهای داستانپردازی سنتی ایران یکی آن است که زنان در حماسه ،کمتر وارد
کنشهایِ بیرونی میشوند چرا که نقش اثرگذار آنان در حرکت و عمل حماسی ،از طریق
فکر یا اندیشهی ویژهی آنان است .زنان اغلب محرک عملاند تا عامل آن .زن سخن
میگوید ،اما عمل را به مردان وامیگذارد .تدبیر میاندیشد ،اما وارد میدان نمیشود .توطئه
میچیند ،اما کمتر رخ مینماید .با اینحال این حضور در کنار مردان ،انکارناپذیر و برآمده
از نگرشی اساطیری در سنت حماسهپردازی ایران است« .در اساطیر ایران ،چون اهریمن
انسان نخستین را کشت ،نطفه ی او بر خاک ریخت ،و زمین آن را نگه داشت و پس از
چهل سال گیاهی چون دو شاخهی ریباس روئید .از این دو شاخه ،نرینه و مادینهی آدمیان
به جهان آمدند ،13[ ».ص]69
ن
در حماسهی ایرانی ،زن حضور پررنگی دارد؛ چه گرهافکنیها و گرهگشاییها که به دستا ِ
زنان رقم میخورد .اما شاید در مقامِ کُنشگری این نقش چندان نمودِ بیرونی نداشته
باشد« .در هیچ داستانی از شاهنامه نمیتوان مدعی شد که داستان بدون نقش و تاثیر و
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حضور زن پایان میپذیرد ،16[ ».ص ]62با اینحال زن در حماسهی ایرانی ،گاه نماد
فریبندگی و گاه نما ِد خرد و سخن است .گاهی منفعل و اغلب فاعل و تاثیرگذار است اما
کمتر بدل به قهرمانی همتراز با مردان میشود .چرا که غالبا «حماسه در زنان به چشم
انسانهایی ناتمام مینگرد» [ ،14ص ]693
به عنوان مثال در داستان اسفندیار این کتایون است که تالش میکند با سخنانِ
خردمندانهی خود اسفندیار را از نبرد با رستم برحذر بدارد .کتایون وارد میدان عمل
نمیشود ،اما با نیروی کالم ،اسفندیار را هشدار میدهد و او را از خطایِ عظیمش برحذر
میدارد .در ابتدای داستان سام و رودابه ،هنگام نبرد ایران با تورانیان ،سیندخت مادر
خردمند رودابه ،به نمایندگی از سویِ مهراب کابلی ،به میان معرکه میآید ،همراه با
هدایایی به نزدِ سام میرود ،با او مذاکره میکند و با تدبیر و سخن حکیمانهی خود مانع
از در گرفتن جنگی خونبار میان منوچهر و مهراب میشود .سیندخت به تعبیر سرّامی،
ن
«آمیزهای از خرد ،وقار و عواطفِ زنانه است» [ ،14ص ]836یکی از جسورترین زنا ِ
شاهنامه ،تهمینه است .تهمینه باشکوه و زیبا و متین است« .چو خورشید تابان پر از رنگ
و بوی» کسی که نسبت به زمانهی خود پیشرو است و با انتخاب مهم و تاثیرگذارش دست
ل تهمینه بازتابِ اندیشه و سیاستِ زنانهی حماسه است.
به عمل میزند .انتخاب و عم ِ
همانطور که گردآفرید ،در داستان رستم و سهراب ،به نوعی دیگر چنین دست به عمل
میزند.
«شگفت آیدش گفت از ایران سپاه /چنین دختر آید به آوردگاه» [ ،10ص]102
زنی که در بزنگاهِ حضورش حماسه را پیش میبرد .او «افزون بر گُردی و جنگآوری ،از
درایتِ جنگی نیز برخوردار است ،و با ترفندی که شاید امروز بتوان واژهی پلتیک را
جایگزین آن نمود خود را از چنگِ سهراب میرهاند» [ ،6ص]69
به همین سیاق میتوان ردی از دیگر زنان همچون فرنگیس ،مریم ،قیدافه ،همای چهرزاد
و دیگران را در حماسهی ایرانی پی گرفت .اما شاید نقش هیچ کدام از این زنان در تعاریفِ
ی گُردیه نباشد .چرا که کنش به آن معنا که شخصیت در معرض انتخاب
حماسی ،همپا ِ
و عملی قرار بگیرد و تاثیری بیرونی و عینی بر جریان داستان داشته باشد ،به ندرت در
زنان شاهنامه میبینیم .کمتر زنی در شاهنامه ،نقش سوژهی اصلی به خود میگیرد و
مانند گُردیه بدل به قهرمان میشود .گردیه فراتر از حماسهی بهرام ،سیرِ تحولی خاص و
یگانهی خود را طی میکند .او انتخاب میکند و با خواست و عمل خود ،از جهانبینی و
اندیشه میگوید.
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داستان گردیه در پادشاهی خسرو ،با بهرام آغاز میشود ،اما با او به پایان نمیرسد ،بلکه
امتداد مییابد و با عبور از میانِ روایتِ بهرام ،هویت مستقلی از خود میسازد که بیرون از
چهارچوبهای حماسهی پهلوانی قرار میگیرد و نوعی حماسهی فکری را رقم میزند.
گردیه در حماسهی بهرام

گردیه ،خواهر بهرام و گردوی ،در بزنگاهی از روایت خیزش بهرام در پادشاهی خسرو ،در
شاهنامه حضور پیدا میکند تا در برابر فرازجوهای برادر بایستد .پس از رجزخوانیها و
ستیز بهرام با خسرو بر سرِ پادشاهی ایران ،و پس از شکست خسرو و کامروایی بهرام ،در
آستانهی جلوس او بر تخت شاهی ،گردیه وارد صحنهی روایت میشود و بر برادر میتازد.
او برادر را از فرجام کار حذر میدارد و به او یادآور میشود که پادشاهی سزاوار سپهبدان
و ساالران نیست .بهرام با وجود اینکه از سخن گردیه برآشفته میشود ولی توجهی به او
نمیکند و به عمل خود ادامه میدهد .بهرام بر تخت مینشیند در حالیکه گردیه با
سخنرانیهای روشنگرانهاش در جمع سرداران و سپهداران ،برادر را با نقدهای تند و گزنده
مینوازد .از سوی دیگر خسرو به روم میگریزد .در روم ،راهبی بودنی به خسرو نوید میدهد
که مورد لطف و رحمت قیصر قرار خواهد گرفت .از آن پس نامههایی میان قیصر و خسرو
رد و بدل میشود و آنچه راهب وعده داده بود عملی میگردد .قیصر سلیح و سپاهی گران
را همراه خسرو به ایران میفرستد و به پشتوانهی این سپاه و حمایت قیصر ،خسرو عاقبت
بر بهرام چیره میگردد .بهرام پس از شکست ،همراه سپاهیانش به چین میگریزد .گردیه
همراه او است .پس از آن با توطئهی خسرو ،بهرام به دست قلون کشته میشود و خاقان
طی نامهای خواستار ازدواج با گردیه میگردد .گردیه به ترفندی زنانه از چنگ خاقان
می گریزد و پس از نبرد با تبرگ ،برادر خاقان و کشتن او ،به سوی مرز ایران رهسپار
می شود .در این فاصله گستهم از بند خسرو گریخته و به نزد گردیه میآید و پس از
رویدادهایی با وی ازدواج میکند .پیوند گردیه و گستهم ،موجب خشم خسرو میشود و
به واسطهی نامهای ،فرمان قتل گستهم را به گردیه ابالغ میکند .گردیه بیدرنگ میپذیرد
و پس از ک شتن گستهم و سرکوب کودتای خراسان ،به ایران و نزد خسرو بازمیگردد.
گردیه در انتها ،فرمانِ حکومت ری را از دست خسرو دریافت میکند.
بازنمایی حماسه

داستان های حماسی ،پیش از آنکه تراژدی و درام حیات پیدا کنند در قالب افسانهها و
روایتهای اسطورهای ،سینه به سینه در میان مردمان نقل میشده است .همچنانکه
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فردوسی با نگاه به همان افسانهها و اسطورهها و سپس وقایع تاریخی ،منظومهی
حماسیاش را سروده است .شالودهی حماسه بر اساس دو نیروی خیر و شر استوار است.
در حماسهی بهرام بازتاب این ستیز از طریق گفت و گوها و رجزخوانیها صورت میگیرد.
مناظرهی بهرام و خسرو ،پیش از ورود گردیه به صحنهی حماسه ،یکی از درخشانترین
صحنه های روایت است .آنچه این مناظره را ویژه و با اهمیت میکند ،زمینهسازیهایی
است که منطق و اصول شخصیت گردیه را در صحنههای بعدی توضیح میدهد .بر اساس
آنچه ارسطو دربارهی حماسه بیان نموده است ،حماسه همچنانکه از «احوال و اطوار
مردمان» می گوید ،امری اخالقی را نیز در خود مستتر دارد .همچنین بر اساس آرای
ارسطو« ،نقل» ویژگی مهم دیگر حماسه است که میتواند اجزای مختلف یک واقعه را در
زمان وقوع داستان اصلی ،روایت کند ،1[ .ص]120
ظ داستانی وجود دارد که اتکا بر آنها،
در حماسهی بهرام چوبین ،موقعیتهایی به لحا ِ
قابلیتهای نمایشیاشان را برجسته میسازد .از منظر عاملیت شخصیت ،با چندپیرفت
روبرو هستیم :خسرو ،گردیه ،بهرام و حتی گستهم و بندوی و  ...که روایتهای بهرام و
روایت گردیه می تواند از اهمیت بیشتری برخوردار باشد .چرا که شروع کشمکش میانِ دو
شخصیت با دو خواسته ی کامال متضاد است که تا انتهای روایتِ مربوط به گردیه ،حتی
پس از مرگ بهرام نیز امتداد مییابد .در واقع از این نقطه ،یعنی آغاز جدال میان او با
بهرام به بعد کنشها و انتخابهایِ هر دو شخصیت ،دو پیرفت اصلی را شکل میدهند
گ بهرام با یکدیگر تالقی نموده و در انتها شمایلی از
که در یک نقطه ،یعنی مر ِ
شخصیتهایی متحول را بازتاب میدهند .از سوی دیگر ،آنچه در مورد هر کدام از این دو
پیرفت و به طور مشخصتر دربارهی روایت گردیه و جنبههای بالقوهی نمایشیاش اهمیت
دارد ،تمهید اقتباسی یا تکنیک تقسیمبندی و ترکیب بندی است که «بر مراحل خاصی
از داستان تاکید کند و مراحل دیگر را در پس زمینه نگاه دارد» [ ،2ص]270
برای نزدیک شدن به بنمایههایِ فکریِ شخصیت گردیه ،یافتن پاسخ چند سوال ضرورت
ت بهرام ،به
دارد .اینکه چرا در برابرِ فرازخواهیهایِ برادر میایستد؟ چرا پس از شکس ِ
رغم اختالف نظر با او همراه میشود؟ چگونه رو در روی خاقان قرار میگیرد و چرا تن به
خواستهی خسرو می دهد؟ شاهرخ مسکوب در تعریف از قهرمان حماسی مینویسد او
کسی است که «بیآنکه زیاده به چند و چون کارها بیندیشد با ارادهای بندگسل از شب
خواهان روشنایی است و در طلب ناممکن چندان میتازد که بیفتد ،13[ »...ص ]63
کنش گردیه در برابرِ فرمان خسرو یکی از مهمترین موقعیتهای دراماتیک داستان است
که پیچیدگیهای شخصیت او را افشا میکند .از سویی این موقعیت ،یک بازگشت
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ی داستان نیز است .جایی که گردیه وارد صحنهی سیاست میشود و در
دراماتیک به ابتدا ِ
برابر فرازجویی برادر میایستد .پاسخ دادن به هر یک از سواالت ذکر شده ،گامی در جهت
تحلیل و شناخت عمیقترِ شخصیت گردیه است.
مبنای نظری

انسجام ساختار ،حاصلجمعِ بررسی سیر تحول شخصیت و تحلیل کنشها ،در مجموعهای
از وقایع است که بر اساس علت و معلول به دنبال هم آمدهاند .نسبت شخصیت با پیرنگ،
بستگی به میزان نقش پذیری و عاملیت شخصیت در پیشرفت داستان دارد .حماسه نیز
همچون تراژدی ،متکی به سلسلهای از حوادث و اتفاقات است که بر اساس منطق علّی،
جهانی را شکل دادهاند .حضور عنصر منطقی ،به خودی خود عاملیتی را مطرح میکند که
مستقیما به اراده و عمل شخصیتها مربوط است .نسبت شخصیت با پیرنگ از ضرورت
وجود این منطق ناشی میشود .به لحاظ نظری ،فن شعر ارسطو اولین الگویی است که
امکان بررسی ا ین نسبت و اهمیت هر کدام [پیرنگ و شخصیت] را به شکل جداگانه در
اختیار میگذارد .با وجود این که ارسطو توجه اصلی را به پیرنگ داشته ،اما به واسطهی
ذکر عناصر دیگر از ملزومات طرح داستان ،اهمیت شخصیت را نیز مطرح کرده است .پس
از ارسطو ،دانشمندان زیادی در این زمینه به مطالعه و تحقیق پرداختهاند که حاصل آن
شرح و توصیفات بسیار بر فن شعر است« .نخستین شرح بر فن شعر ارسطو را فرانچسکو

روبرتلو 4نوشته است که می گوید سرانجام تقلید و بازنمایی در تراژدی ،کنش است چرا
که تراژدی خود ،تقلید کنشهاست .پیرنگ شامل کنشهاست و از این جهت ،پیرنگ،
هدف غایی و مهمترین بخش تراژدی است ،7[ ».ص ]12
بر اساس نظریات ارسطو ،کنش ،اصلیترین جزء شکلدهندهی پیرنگ است و انسان
مهمترین اجزاء کنش ،که در متن دراماتیک به عنوان شخصیت تعبیر میشود .با توجه به
اینکه پیرنگ ،همان مجموعهی رخدادها و حوادثی است که بر مبنای منطق علیت در
کنار هم چیده شدهاند و با توجه اینکه هیچ رخداد دراماتیکی بدون دخالت عنصر انسانی
شکل نمیگیرد ،میشود این طور نتیجه گرفت که شخصیت همان رخداد و حادثه است
و رخداد و حادثه نیز چیزی جز ترسیم شخصیت نیست[ .همان ،ص 18و ]23

فیستر بر ویژگی نقطهی دیدِ ترکیبی 5به عنوان یک کلیدواژه برای اقتباس 6از حماسه
تاکید میکند ،2[ .ص ]13در روایت با سه نوع ،نقطهی دید روبرو هستیم .نخست نقطهی
دیدِ نامحدود مانند آنچه در آثار ادبیِ کالسیک میبینیم که راوی دانای کل است و از
تمامی رخدادها و کنش شخصیتها آگاه است و محدود به زمان و مکان نیست .دوم،
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نقطهی دید درونی است که روایت را بر اساس یک یا چند شخصیتِ مشخص پیش میبرد
و سوم ،نقطهی دید بیرونی که استوار بر کنش و عمل است ولی چیزی از چراییها،
احساسات و اندیشهی شخصیتها بیان نمیکند ،و هرچه هست کنش و گفتار است،3[ .
ص ]54
به این ترتیب در اشعا ِر حماسی ،از یک سو نقل (نقطهی دید نامحدود) و از سوی دیگر
ن ساختا ِر
گفتار 7و عملِ شخصیتها (نقطهی دید بیرونی) را در اختیار داریم .برای چید ِ
روایت ،بر اساسِ ترتیب وقایع ،از هر دو نقطه دید ،به فراخورِ نیاز بهره میجوییم.
داستان گردیه در دل حماسه بهرام اتفاق میافتد ،اما رابطهی دو روایت ،بیشتر یک گرهِ

دراماتیک 8است تا مجموعهای از رخدادهای دراماتیک .9گرهی که در نقطهی مرگ بهرام
به اوج میرسد.
ت ضروری برای بافتارِ نمایشی ،مانند وقایعِ همزمان ،رخدادهایِ تو در تو،
دریافت اطالعا ِ
ع گذشته و  ...از میانِ آنچه در نقل و روایتِ نامحدود وجود دارد ،قابل استخراج است.
وقای ِ
همچنانکه رجزخوانیها ،گفتوگوها ،تکگوییها و کردا ِر شخصیتها ،از منظرِ بیرونی
میتواند مواد و دستمایهای برای بازنماییِ شیوهی عمل شخصیتها باشد.
از سویی در راهکار اقتباس آنچه اهمیت دارد ،جستجوی نقطهی طالیی موقعیت در بیان
دراماتیک است .موقعیتی که مسیر تحول شخصیت را مشخص میکند و از اندیشه و
سیرت او می گوید .چرا که موقعیت ،به عنوان کلی ِد طالیی ،امکانی را فراهم میکند تا
شخصیت با میل و خواست خود آگاهانه در مسیر تحول قدم بگذارد .موقعیت ،وضعیتی
است که شخصیت را وادرا به کنش کرده و پیچیدگیهای درونی او را در تالش برای ایجاد
ت بعدی عیان میکند .بنابراین ،تحلیل پیرنگ نیز ،در شناخت
تعادل و رسیدن به موقعی ِ
شخصیت و تحلیل آن ،ضرورتی انکارناپذیر دارد .هرچند که «در تحلیل پیرنگ همواره
این دغدغه وجود دارد که با توجه به نقش عاملیت شخصیت تناقضی پدید آورد که با
هدف اصلی در تناقض باشد .اما شاید سخن هنری جیمز 10در مقالهی هنرداستان به
روشنی مشخص کند که چگونه این دو وجه از درام ،در هم تنیده شدهاند .جیمز میگوید
شخصیت چیزی جز تجلی رویداد و رویداد چیزی جز تجلی شخصیت نیست ،7[ ».ص
]22
فیستر با تکیه بر کنش و اهمیت آن در بافتار درام ،به نقش شخصیت و انتخابهای او،
اشاره میکند و سخن جیمز را به شکلی دیگر تبیین مینماید« .عنصر انسانی اصلیترین
مولفهی پیرنگ است ،2[ ».ص ]264بنا بر گفتهی جیمز و فیستر ،شخصیت با امکان
ت
انتخاب ،در موقعیتی دراماتیک ،مسیر پیشروی پیرنگ را مشخص میکند .در روای ِ
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ن خسرو را دریافت
گردیه ،موقعیت اصلی جایی است که گردیه از طریقِ گُردی ،فرما ِ
میکند و در دراماتیکیترین موقعیت داستان قرار میگیرد.
گردیه و چالشهای اقتباس نمایشی

بر اساس نظریات فیستر قصه وجهِ مشترک میان میتوس 11و داستان است ،با این تفاوت
که در میتوس یا طرح ،با سلسلهی رویدادهایی مواجه هستیم که بر اساسِ منطقِ علت و
ی زمان از پی هم میآیند
معلولی در پی هم آمدهاند .ولی در داستان ،رویدادها بر اساس توال ِ
ت این توالی نیست .همچنین مبنای شکلگیری ساختا ِر کالن
و نظام علت و معلولی ضرور ِ

متن 12دراماتیک تقسیمبندی آن به زیرساخت 13و روساخت 14است ،2[ .ص]302
س نظ ِم روایی و
به این ترتیب فیستر داستان را به عنوان معیا ِر اصلی روایت که بر اسا ِ
پیرفت داستانی پیش میرود ،در نظر میگیرد و از پیکرهی بیرونی و نمایِ ظاهری داستان
به عنوان روساخت نام میبرد« .سطح ژرفساخت بر طبق برخی معیارهای معنایی و
منطقی خاص تقسیم میشود و مهمترین الیهها در نظم صعودی عبارتند از کنشها یا
رویدادهای منفرد ،پارهکنشها یا پاره رویدادها و رشتهکنشها یا رشته رویدادها[ ».همان]
بنابراین برای اقتباس نمایشی از داستان گردیه ،الزم است ابتدا بخشهایِ (واحدهای
ساختاری) مربوط به شخصیتِ مورد نظر  ،یعنی گردیه را از متنِ اصلی جدا کنیم تا بر
اساس توالی رویدادها به ساختار خطی (داستان) دست پیدا کنیم و به کنشها و
رویدادهایِ عملمحور و موقعیتهایی که خواستهها و اعمالِ گردیه را تبیین مینماید .چرا
که شخصیت اصلی ،زنی حماسی است که نسبت به جریانهایِ پیرامون خویش دست به
ن بیرونی و بزنگاههایی که او را بر سرِ دو
کنش یا واکنش میزند .کشمکشِ گردیه با جها ِ
راهیِ انتخاب قرار میدهد ،سازههایِ 15پیشرفت داستان را شکل میدهند .انتخابها،
اندیشه و سیرت گردیه را افشا کرده و منطق پیرفت شخصیت در پیرنگ را توضیح
میدهند.

از منظر کهنالگویی و تحلیل شخصیت ،16گردیه جلوههایی دارد که خدایبانوی آتنا را
تداعی میکند .کهنالگوی آتنا ،در تحلیل بهتر شخصیت گردیه موثر است .آتنا «حامی
ن خود و همچنین محافظ شهرِ همنامش آتن بود ...به هنگام جنگ در گسترهی
مرد قهرما ِ
تدابیر رزمی عمل می کرد  ...تدبیر اندیشی ،کارایی و دستاوردهای عینی ،از نشانههای
خاص اوست .آتنا به تفکر عقالنی ارج مینهد و حیطهی اراده و عمل را برتر از غریزه و

ذات میداند» [ ،12ص ]101به این ترتیب منطقِ عملگرایانهی 17شخصیت تا حدی با
ی خصلت
تصویرِ متداولی که از زن در شاهنامه میبینیم ،در تقابل قرار میگیرد .این ویژگ ِ
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و سیرت شخصیت گردیه ،موجب تحرک و پویاییِ بیشتر روایتِ او شده و از این رو بررسیِ
امکانِ اقتباس نمایشی از آن را ،جذابتر مینماید.
ی
ی معینی دارند و محتوا ِ
ت داستان یا همان واحدهایی که ویژگ ِ
ی پیشرف ِ
در روایت ،سازه ها ِ
هر سازه را شرح میدهند ،ساختاری منسجم به روایت میبخشند .این گزارهها در داستان
گردیه ،پیرفتی را رقم میزند که غایت آن بر تحول شخصیت استوار است .ضمن اینکه
خواست و اندیشهی شخصیت را بر اساسِ انتخابها و عمل ،بازمینماید و به نوعی ایدهی
ن گردیه با جهانی روبرو
کلی یا درونمایهی روایت را شکل میدهد .به این ترتیب در داستا ِ
ظ تماتیکی تا حدی مستقل از حماسهی بهرام چوبین است و قواعد
هستیم که به لحا ِ
منحصربهفرد خودش را دارد.
ساختار خطی داستان

زیرساخت روایت گردیه ،به پنج بخش تقسیم میشود .داستان گردیه چنانکه گفته شد
مستقل از حماسه بهرام و پادشاهی خسرو نیست .اگر چه به لحاظ عاملیت شخصیت،
استقالل خود را دارد.
زمینهسازی ورود گردیه

 پیروزی بهرام در مرزهای شرقی ایران ،غرور و فرازجویی بهرام ،نگران شدن هرمز ،اعزام
بهرام به مرزهای غربی ،شکست بهرام از قوای بیزانس ،بیاحترامی و هتک حرمت بهرام از
سوی هرمز ،تحریک سپاه از سوی بهرام ،قیام بهرام ،طلب تاجوتخت ،جلسهی سرداران
سپاه بهرام.
وارد شدن گردیه به صحنهی روایت

 سخنرانی گردیه در مجلس سپهداران .جنگ بهرام و خسرو .پیروزی بهرام .نشستن بهرام
بر تخت .ادامهی مخالفتهای گردیه با برادر .جنگ دوبارهی بهرام با خسرو .شکست بهرام.
گریزِ بهرام به چین همراه با سپاه .گردیه با او همراه است .زخمی شدن بهرام به دست
قلون .تحول و مرگ بهرام .سپردن سپاه به گردیه.
نبرد گردیه با سپاه خاقان

 نامه ی خاقان به گردیه و خواستا ِر وصلت با او .تدبیر گردیه .تاختن سپاه خاقان بر سپاه
س زر ِم بهرام .نبرد با تبرگ .پیروزی بر سپاه ششهزار نفری
گردیه .مقاومت و پوشیدن لبا ِ
خاقان .عزیمت سپاه به سوی ایران به فرمانروایی گردیه.
نامه حامل فرمان خسرو به گردیه
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 گریز گستهم به مرزهای شرقی .ابراز عالقهاش به گردیه .میانجیگری یالنسینه .پیوند
گستهم با گردیه .کودتای گستهم در خراسان .خشم خسرو .نامهی فرمان خسرو خطاب
به گردیه .توطئه و قتل گستهم از سوی گردیه .سرکوب کودتای خراسان توسط گردیه.
بازگشت او به ایران.
پیروزی و فرمانروایی ری

 استقبال خسرو از گردیه .شکستن جام بهرام در ضیافت دربار شاه .پذیرفتن تقاضای ازدواج
ن فرمانروایی ری (که از آن نیاکانشان بوده است) از
با خسرو .درخواست و دریافت فرما ِ
دست خسرو.
در هر واحد ساختاری ،ارتباطِ کنشِ واحد با پارهکنشها عنصرِ منطقیِ روایت را شکل
می دهد .پیرنگ ،تحول گردیه است .چرا که بارها در موقعیتی قرار میگیرد که ناچار به
ب او هستند.
انتخاب میشود و رویدادهای بعدی تابعی از انتخا ِ
ل خود ،یکی را انتخاب کند .او بر اساس آنچه باور
ن خواسته ی برادر و اصو ِ
گردیه باید بی ِ
دارد ،عمل میکند و در برابر بهرام ایستادگی میکند و خشم برادر را به جان میخرد.
سپس در برابر سردارانِ سپاهِ بهرام ،میایستد و آنها را پند میدهد.
«اگر من زنم ،پند مردان دهم /نه بسیار سال از برادر کهم /سپهدار لب را به دندان گرفت/
همه انجمن ماند ازو در شگفت /بدانست کو راست گوید همی /جز از راه خوبی نجوید
همی» [ ،10ص]665
گردیه ،در ادامه باز هم در موقعیتهایی قرار میگیرد که ناچار به انتخاب است .او بینِ
پیشنهاد ازدواج با خاقان چین و بازگشت به ایران ،باید یکی را انتخاب کند .یا نزد خاقان
ن بهرام بود ،باز گردد .گردیه
که دوست برادر است بماند یا به نزد خسرو که تشنه به خو ِ
بیآنکه تردید کند ،احتمال زندانیشدن و تنبیه را به جان میخرد و دومی را انتخاب
میکند .انتخابی که برآمده از اصولِ او است .اما ای ن انتخاب بیش از هر چیز تدبیر او را
ق نامه و کالمی خردمندانه ،از خاقان دلجویی میکند تا از
آشکار می کند .چرا که از طری ِ
ل خاقان ننشیند و کینهای به دل نگیرد .گردیه به این وسیله
خ منفیاش غباری بر د ِ
پاس ِ
ن سپاهِ بهرام ،به
در حال خریدن زمان برای اندیشیدن است .او در گفتوگو با سردارا ِ
مرتبهای رسیده که امیران گوش به فرمان او هستند.
« بدو گفت هرکس که بانو تویی /به ایران و چین ،پشت و بازو تویی /نجنباندت کوه آهن
ز جای /یالن را به مردی تویی رهنمای /ز مرد خردمند بیدارتر /ز دستور داننده هشیارتر/
همه کهترانیم و فرمان تو راست /بدین آرزو رای و پیمان تو راست» [ ،10ص ]698
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قرار گرفتن میانِ امکان شهبانوییِ چین و بازگشت به ایران ،گردیه را در موقعیت تازهای
برای انتخاب قرار میدهد .چرا که خاقان بیکار نمینشیند و پس از مطلع شدن از نیرنگ
گردیه و قصد عزیمت او و سپاهش به سوی ایران ،برادرش تبرگ را با شش هزار نیروی
جنگی به مقابله با او میفرستد .گردیه بار دیگر در موقعیت انتخاب قرار میگیرد :نبرد با
تبرگ یا عقبنشینی و تسلیم؟ او بیهیچ تردید یا خوفی ،لباس رزمِ برادر به تن میکند
و وارد میدان نبرد با برادر خاقان میشود.
«به روز چهارم ب ر ایشان رسید /زن شیردل چون سپه را بدید /ازیشان به دل بر نکرد ایچ
یاد /ز لشکر سوی ساربان شد چو باد» [ ،10ص ]698
انتخابِ بعدی ،در موقعیتی هولناک تر باید رقم بخورد .انتخابی که داستان را در بزنگاهی
ن
نفسگیر برای مدتی متوقف میکند و زمان را کُند و کشدار پیش میبرد .گردیه میا ِ
زندگی شوهر و فرمانِ شاه یکی را باید انتخاب کند .سرپیچی یا کُرنش در برابرِ خواستِ
پادشاه؟ از سویی گستهم همان خطای بهرام را مرتکب شده است و با همان غرور ،میل
تاجوتخت دارد .این بزنگاه ،بغرنجترین بخش داستان است و انتخابِ گردیه ،حماسه را به
اوجگاه میرساند و با شکوه و جالل پیش میبرد.
ترکیببندی واحدهای ساختاری

در روایت گردیه با دو زنجیره رویدادهای متفاوت ،اما مربوط به هم مواجه هستیم .در واقع
ن فضایی هستند که به شکل غیر مستقیم و به عنوان عامل درونی
این کنش های پنها ِ
موجب تحول و حرکت شخصیت گردیه در دل روایت میشوند .این کنشها ،تماما کالمی
و با نظرگاهِ خاص عرضه میشوند و در مقابلِ کنشهای بیرونی و پیدا قرار میگیرند که
به تعبیر فیستر نمایشی 18است.
با در نظر گرفتن کنشهای پنهانی و تکیه بر گزارش روایی «نقل» ،مانند مرگ هرمز و
توطئهی بندوی و گستهم ،رویاروییِ بهرام و خسرو در نبرد ،ماجراهای قیصر روم و شهریار
جوان ،سخنگفتن خسرو با سپاهیان ،فرستادن هدایا برای همسر خاقان چین ،خونخواهی
خسرو از بندوی و گستهم و پارهرویدادهایی از این دست که ضرورتِ نمایشی و اجرایی
ندارند ،میتوانیم پارهکنشهایی از داستان گردیه را در قالبی دراماتیک ،ترکیببندی
کنیم.
بر اساس نظریات فیستر گفتار شخصیتها و بیش از همه گفتار گفتوگویی آنهاست که
قالب کالمی مسلط و اصلی مورد استفاده در متون دراماتیک را میسازد و همچنین دیالوگ
ح اصلی داستان رابطهای دیالکتیکی دارد و کنش
به عنوان اصلیترین عنصر درام ،با طر ِ
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کالمی یا عمل گفتاری ،موقعیتِ ویژهی دراماتیکی را میسازد[ .فیستر ]17 ،از سویی
دیالوگها از دلِ موقعیتها بیرون میآیند و خود موقعیت ویژه و تازهای میسازند« .اگر
بیرون آمدن دیالوگ از دل یک موقعیت ضروری باشد ،قطعا وصل شدن آن موقعیت ،به
یک موقعیت دیگر ،نیز ضروری است .دیالوگ دراماتیک باعث پیدایی شکلهایی از کنش
و وضع پایدار ،که همانا یک موقعیت جدید است ،میشود .و از دل این موقعیت نیز دیالوگی
جدید سر برمیآورد و همینطور الی آخر ،2[ »...ص ]18
گردیه به عنوان شخصیت اصلی ،به واسطهی زبان ،کانون تمرکز روایت است .اوست که با
سخنِ خود و گفت و گو با شخصیتهای دیگر ،روایت را پیش میبرد .گفت و گو،
ت او به
اندیشههای گردیه را روشن می کند و از طریقِ سخن ،تصویری منسجم از ذهنیا ِ
ک عمل گذاشته میشود .در واقع گردیه،
دست می آید که بعدها در روند داستان ،به مح ِ
نقطهی مرکزینِ داستان است و کنشها ،سلسله نقاطی هستند که مسیر تحول او را
مشخص میکنند.
در صحنهی ورودِ گردیه در مجلس سردارانِ بهرام ،رویاروییِ او را با برادر میبینیم که با
لحنی تند و کالمی صریح چنین خطاب میکند« :تو را چند گویم سخن نشنوی /به پیش
آوری تندی و بدخویی» [ ،10ص ]665
از اینجا به بعد گفت وگوی بهرام و گردیه ،چه در مرتبه سخن و چه عمل ،کشمکشی
است که محتوای آن بنمایههای فکری دو شخصیت و مشخصا گردیه را آشکار میکند و
ی بعدی توضیح میدهد.
منطقِ عقلگرایانهی این زن را در کنشها ِ
گردیه ،از بهرام می خواهد از خیال تصرفِ تاج و تخت بیرون بیاید .خواهش یا التماس
نمیکند بلکه توصیه میکند ،امر میکند و هشدار میدهد .به او یادآور میشود که هرمز
هنوز زنده است و شهریار جوان و تخت شاهیاش بر جا .سپس سام را مثال میزند که
ت نوذر بنشیند و زمام امورِ آشفتهی
چطور وقتی همهی مهتران از او خواستند بر تخ ِ
حکومت به دست بگیرد ،گفت من سپهبدم و نگهبان فرّه ایزدی و چنین جایگاهی را نه
میخواهم و نه شایستهی خویش میدانم .سپس از رستم میگوید که خطاب به ایرانیانی
که او را سزاوار تخت میدانند ،بانگ میزند و آنها را تخمهی دیو مینامد .اثرگذاری این
صحنه ،قائم به ذاتِ این سخنرانی نیست .پیش از مقابله گردیه با بهرام ،فردوسی یکی از
ی
درخشانترین مناظره های شاهنامه را میان خسرو و بهرام به نظم کشیده است .محتوا ِ
آنچه میان خسرو و بهرام رد و بدل میشود ،بر اثربخشی سخنرانی گردیه میافزاید و
منطق عقلگرایانهی او را بیان میدارد.
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گردیه زن خردمندی است که میتواند سرانجا ِم خواستهی نامتعارف برادر را پیش بینی
کند .او از فرّهایزدی بیم ناک است و در هراس است به سبب فرازجوییِ بهرام ،هر آینه نام
نیکِ خاندان از دست برود .حال آنکه غرور بهرام را در خود گرفته و متوجه نیست که
پیشبینیِ خواهر ،آرام آرام به حقیقت میپیوندد .گردیه اما ،بهرام را تنها نمیگذارد و
همراه او تا بلخ میرود و پس از مرگ او ،با همهی اندوه و درد ،بیآنکه دستخوش احساسات
رقیق معمول زنانه شود ،همچنان به نقد اندیشه و کردار بهرام میپردازد.
« اال ای سوار سپهبد تنا /جهانگیر ناباک و شیر اوژنا /برین کردها بر پشیمانتری /گنهکار
جان پیش یزدان بری» [ ،10ص ]696
ن آتنایی است که زره عقالنیت به تن دارد و
چنان که گفته شد ،گردیه نمادی از ز ِ
ت زنانه ،مانعی برای تحلیل منطقی وقایعِ پیرامونش نیست .صحنهی سوگواریِ
احساسا ِ
گردیه ،بر جسم خونین برادر نیز همچون دیگر صحنههایِ اشاره شده ،قابلیتهایِ نمایشیِ
ق روایت است ،متناسب با شخصیت
ل منط ِ
قدرتمندی دارد که ضمن آن که برآمده از د ِ
گردیه پیش می رود .در موقعیتی کامال نمایشی ،گردیه بهرام را برای آخرین بار سرزنش
میکند .کالمِ او آکنده از رحم و شفقت است و واکنشِ بهرام نشان از دگرگونی و تحول او
دارد .بهرام به خطای خود اعتراف میکند و سپاه را به دست گردیه میسپارد و سفارش
میکند نزد خسرو بروند و سر به فرمان او گذارند.
ن آرام آرام گردیه همراه است.
ی بهرام با اوج گرفت ِ
همپوشانیِ نقطهی مرگ یا دگردیس ِ
گردیه لباس رزم برادر بر تن میکند و سپهساالر سپاه ایران میشود تا حماسه زنده بماند
و مرگ بهرام را جا بگذارد .به این ترتیب حماسهی گردیه از حماسهی بهرام پیشی میگیرد
و در واقع این اندیشه و حکمت است که در قامت زنی جنگو و خردمند ،از جنگاوری و
جاهطلبی پیشی میگیرد .حماسهی گردیه ،حماسهی وطنپرستی ،خرد و اعتدال است.
گردیه پس از مرگ بهرام در موقعیتی قرار میگیرد که میبایست حماسه را به غایت خود
برساند .بهرام پیش از مرگ ،از کردهی خود اظهار ندامت میکند و لباس رزم به خواهر
میسپارد .کنشهای گردیه ،پس از این نقطه که سرانجام بهرام است ،یکی پس از دیگری،
مرحله به مرحله روایتِ او را به اوجگاه نزدیک میکند.
از سویی خاقان چین که مهر بهرام را در دل داشته و میداند خسرو تا چه اندازه از کردارِ
او خشمگین است و ممکن است خواهر را آماجِ خشم خود قرار دهد ،به وسیله نامهای
ی
ت عقالن ِ
خواستار ازدواج و حمایت گردیه میشود .پاسخ هوشمندانهی گردیه ،درک ضرور ِ
تدبیر و سیاستورزی از سوی این زن است.
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« اگر من به این زودی آیم به راه /چه گوید مرا آن خردمند شاه /خردمند بیشرم خواند
مرا /چو خاقان بیآزرم داند مرا /بدین سوگ چون بگذرد چار ماه /سواری فرستم به نزدیک
شاه /همه بشنوم هرچ باید شنید /به گویندگان تا چه آید پدید» [ ،10ص ]698
کنش گردیه در این موقعیت ،البته که ترفندی زنانه و نرم است برای دوری جستن از
کینهورزیِ خاقان ،که موقتا جواب میدهد .چرا که گردیه در پی فرصتی است تا تدبیری
موثرتر بیاندیشد .او میداند در شرایطی نیست که مطابق با خویِ صریح خود واکنشی تند
به درخواست خاقان نشان بدهد .بنابراین با نرمش و سیاست ،برای اندیشیدن ،زمان
میخرد .سپس ،جلسهای با سرداران سپاه برگزار میکند و تصمیم میگیرند به ایران
بازگردند و چنانچه با مقاومت و حملهی لشکر خاقان مواجه شدند ،بیدرنگ وارد نبرد
شوند .چنین میشود و خاقان که از گردیه رنجیده است ،برادرش تبرگ را همراه با سپاهی
عظیم به مقابله با گردیه میفرستد .عظمت سپاه دشمن ،هراسی به دل گردیه نمیافکند.
«سلیح برادر بپوشید زن /نشست از بر باره گام زن /بشد گردیه با سلیح گِران /میانبسته
بَرسانِ جنگآوران» [ ،10ص ]698
گردیه پس از هالکتِ تبرگ ،پیروز و سرافراز همراه سپاهیان به سوی مرزِ ایران رهسپار
ت خسرو ،از بیمِ جان از ایران گریخته
می شود .گستهم که با کشته شدن بندوی به دس ِ
است ،در مرز ایران ،به گردیه میپیوندد و پس از ابراز همدردی در سوگ بهرام ،دل او را
به دست می آورد و با وساطت یالن سینه ،گردیه را به همسری خود درمیآورد .خسرو از
شنیدن خبر این وصلت ،خشمگین میشود و نامهای برای گردیه مینویسد و از او
میخواهد وفاداریاش را به او اثبات کند و گستهم را که خائن به وطن بوده ،به قتل برساند
تا دل و خانهی او را از آنِ خود کند .نامه ضمن اینکه حامل پیا ِم ستایش و محبتی از
سوی خسرو به گردیه است ،نشان میدهد که موضعِ سیاسیِ گردیه در جریان خیزش
بهرام از چشم شاه دور نمانده است و حال از او میخواهد گستهم را که خائن به وطن
بوده ،از میان بردارد.
به این ترتیب گردیه از خواستهی شهریار آگاه میشود و در موقعیتی حساس ،سیاسی و
اخالقی ،قرار میگیرد .تردیدی نیست که او از مرگ خود یا خشم شاه نمیهراسد .همچنین
تردیدی نیست که برای او که زنی اصولگرا ست ،مسئلهی اصلی آرمانهایی است که
یکبار او را در برابر بهرام قرار داده بود و حاال در برابر فرمان شاه قرار گرفته است!
گردیه در این صحنه که میتواند به لحاظ ساختاری نقطهی پایان یا بر عکس ،نقطهی
شروعِ یک روایت کامل باشد ،بازمیگردد به جایی که رو در رویِ بهرام ایستاده و او را از
ستیز با فرّهایزدی برحذر داشته است .یک رون ِد دایرهای به لحاظِ چرخشِ موقعیت اینجا

26

مجموعه مقاالت پنجمین همایش متنپژوهی ادبی ،جلد سوم

وجود دارد .در حالی که مسیرِ حرکتِ گردیه به عنوان شخصیت تا این لحظه و پیش از
دریافت فرمان شاه ،با شیبی بسیار کُند به سوی باال بوده است ،ناگهان و با سرعت اوج
میگیرد و به شکلی صعودی حرکت میکند و پس از اجرای فرمان ،او را در موقعیتی ویژه
قرار میدهد .گردیه گستهم را از میان برمیدارد ،شورش مردم خراسان را سرکوب میکند
و سپس به مانند سرداری پیروز ،به دربار خسرو میرود.
ل گردیه تا پیش از دریافت
ط تحو ِ
ظ نمایشی این است که ،نقا ِ
نکته ی قابل توجه به لحا ِ
فرمان خسرو ،بیرونی و بازگشتپذیر است .اما پس از آنکه از رای و خواستهی شاه آگاه
میشود در موقعیتی کامال دراماتیکی قرار میگیرد که انتخاب او ،تبعاتی بازگشتناپذیر
ش گردیه ،او را وا میدارد تا در انتخاب
به همراه خواهد داشت .منطقِ عقلگرا و عاقبتاندی ِ
خود همچنان در مسیرِ ثباتِ فکری و باورِ عقالنی خود رفتار کند .آیا گردیه میتواند
برخالفِ آنچه بهرام را پند میداد ،عمل کند و در برابرِ خسرو بایستد؟
پذیرش فرمان خسرو ،در راستایِ اصولی است که گردیه به خاطر آن وارد جریان داستان
شده است .اصول او ،منطقِ عمل شخصیت و نظمِ علت و معلولیِ 19روایت را تبیین
می نماید .پس از بازگشت گردیه به دربار ،خسرو به پاسِ خدماتش از او میخواهد هر
آرزویی دارد ،درخواست کند.
«ابا گردیه گفت کز آرزوی /چه باید بگو ای زن خوبروی /زنِ چارهگر بر پیشش نماز /بدو
ل غمگنان از غم آزاد کن»
گفت کای شا ِه گردنفراز /بهمن بخش ری را خرد یاد کن /د ِ
[ ،10ص]703
ن گردیه ،فرمانروای ری بودند و ری اینک به دست فرمانروایی ستمکار است .پس
نیاکا ِ
گردیه با این درخواست ،همچنانکه قدرت و شکوهِ از دست رفتهی گذشتهاش را طلب
کرده و دوباره بهدست میآورد ،مردم ری را به برقراری عدالت امیدی دوباره میبخشد .به
این ترتیب حکمت ،باالتر از جنگاوری و حماسه قرار میگیرد .چرا که داستان گردیه ،بیش
از هر چیز روایتگرِ حماسهای فکری است .گردیه سپس در پیچوخمِ روایتهای دیگر،
محو میشود.
نتیجهگیری

در تحلیل نقش شخصیت در پیرنگ ،با دو گزارهی مهم روبرو هستیم .نخست ،طول نقش
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یا مدت زمان حضور شخصیت در رویدادها و دیگر ،عرض نقش یا میزان اثرگذاری
شخصیت در پیشرفت داستان یا پیرنگ .در روایت گردیه ،با موقعیتهای دراماتیک و
انتخابهایی از سوی شخصیت روبرو هستیم که مسیرِ حرکت و تحولِ شخصیت در پیرنگ
21
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را مشخص میکنند .اما به نظر میرسد که اصلیترین کنش ،عمل او در برابر نامهی فرمان
خسرو است ،که بنمایهی اندیشه و اصول اخالقی این زن را روشنتر و شفافتر بازنمایی
میکند .گردیه چنان بر اصولِ خود پایدار است که سرانجامی جز حرمسرایِ خسرو در
انتظارش نیست .از نقطهنظرِ انتقادی ،الگوی تحول گردیه در حماسهی شرقی ،در نهایت
او را به سمت سکون و سکوت هدایت میکند و این قراردادی است که حماسهی مردان،
آن را رقم میزند.
شخصیت گردیه چنان ساختار محکمی دارد که میتوان گفت نماد پیوند زن و حماسه در
منظومهی شاهنامه است .چرا که به واسطهی سخن و عمل ،در پیِ عدالت و بیداری است.
او جایی میان ،اسطوره ،تاریخ و ادبیات و میانِ اندیشه ،عمل و سخن ایستاده است.
پینوشت:
dramaturgical
Manfred Pfister
Nibelungenlied
Francesco Robortello
Complex perspective
adaptation
actional speech
dramatic situation
dramatic mode
10- Henry James
11- Mythos
12- macrostructure
13- Deep structure
14- Surface structure
15- Events
16- Analytical
17- Pragmatic discurse
18- a- perspectival
19- causality
20- duration
21- effect-orientation
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بررسی تلمیحات اشعار نو مهدی اخوان ثالث
گل آرا داورپناه

1

چکیده

یکی از راه های بررسی حضور متن های غایب در شعر شاعران ،بررسی تلمیحات به کار
رفته در شعر آنان است .تلمیحات اشعار نو مهدی اخوان ثالث که یکی از پر تلمیح ترین
شاعران معاصر ایران است ،در یکی از این گروه ها جای می گیرد :تلمیحات مرکزی که
دغدغۀ اصلی شاعر ،احیای تلمیحات ایرانی ،را نشان می دهد ،تلمیحات متحد که بیشترین
اجزای تلمیحی را دارند و گاه اخوان اجزایی را به کار برده که در شعر کالسیک فعال نبوده
اند ،تلمیحات ابداعی ،اضافی ،وصفی ،اصطالحی (ادبی ،بازی و سرگرمی ،شراب نوشی،
نجومی ،فلسفی ،عرفانی) ،اعالمی ،تاریخی ،دینی ،فرهنگی (رسوم و باورهای قومی ،آیینی،
عا میانه و ،)...شاهنامه ای (اسطوره ای و حماسی) ،داستانی ،شخصی (اشاره به زندگی
خصوصی و خانوادگی) ،اشاره به مضمون شعر ،ترانه و مَثَل .در این پژوهش ضمن بررسی
مفصل انواع تلمیحات اشعار نو اخوان ،به پنج نوع از نو آوری های شاعر در کاربرد تلمیح
نیز اشاره شده است که م همترین آنها ترکیب دو تلمیح ایرانی و سامی است به منظور
ایجاد تعادل و جلب توجه خواننده به تلمیح ایرانی در کنار مورد مشابه سامی.
کلید واژه :تلمیح ،شعر نو ،اخوان ثالث ،انواع تلمیح ،نوآوری در تلمیح.

1دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی golara_d@yahoo.com
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مقدمه

تلمیح در لغت ،مصدر باب تفعیل از ریشۀ لَمح به معنای به گوشۀ چشم به چیزی نگریستن
است .تلمیح ( )allusionیکی از تکنیکهای بدیع معنوی ( )figures of meaningو
در اصطالح بدیعی آن است که شاعر یا نویسنده در ضمن کالم خود ،به داستان ،آیه،
حدیث یا ضرب المثلی معروف اشاره کند به طوری که با ندانستن تمام آنها ،فهم دقیق
معنای شعر یا نوشته مشکل باشد (محمدی8 :1374 ،و .)7تلمیح ارجاع گذرا به یک
شخص ،مکان ،رویداد ادبی یا تاریخی ،یا به یک متن یا اثر ادبی دیگر است بدون معرفی
صریح آن و چون تلمیحات به صراحت معرفی نمی شوند مستلزم دانش مشترک میان
نویسنده و خواننده اند (ایبرمز.)12 :1384،
تمام تعریف های تلمیح در«اشاره» کردن به «بخشی» از اطالعات ،مشترکند امّا محدوده
این اطالعات را به طور دقیق مشخص نکرده اند به همین دلیل گاه تلمیح با ارسال المثل،
اشاره ،اقتباس (عقد و درج) ،ترجمه ،تضمین و حل ،تشابهاتی پیدا می کند که در تفکیک
آنها باید دقت ک رد .همواره جایگاه تلمیح را در علم بدیع معنوی دانسته اند ولی به خاطر
ژرف ساخت تشبیهی می توان آن را در علم بیان نیز جای داد (اعال58 :1389،و.)60
شفیعی کدکنی تلمیح را در گروه موسیقی معنایی قرار می دهد و محدودۀ اطالعات را
وسعت می بخشد .به نظر او تلمیح اشاراتی است به بخشی از دانسته های تاریخی،
اساطیری و فرهنگی و ادبی (شفیعی کدکنی.)310 :1389 ،
پس می توان فرهنگ عامه ،عقاید ،آداب و رسوم و علوم قدیم را نیز جزء اشارات تلمیحی
شمرد .زیرا اگر امروزه کسی به اعتقادات نجومی و طبی قدما آشنا نباشد ،از فهم بسیاری
از ابیات باز خواهد ماند (شمیسا.)7 :1375،
فواید تلمیح

مهمترین فایده های تلمیح عبارتند از:
 -1تلمیح از نظر منشأ ،ماهیت داستانی دارد ولی در شعر این خاصیت را از دست می دهد
و با خالصه شدن ،خاصیت شعری و خیال انگیزی آن بیشتر می شود زیرا خواننده به
کمک تخیل باید قسمتهای محذوف و خالصه شده را باز سازد (شمیسا-2 .)46 :1375،
ایجاد نوعی لذت تداعی و موسیقی معنوی (شفیعی کدکنی -3 .)310 :1389 ،توضیح یا
روشن کردن موضوعی  4ـ طرح تضاد میان موضوع مورد نظر و تلمیح به قصد تضعیف یا
تحقیر آن موضوع 5ـ بینامتنیت و پیوند بین متون (ایبرمز12 :1384،و5 .)13ـ اغراق،
یعنی اثبات صفتی برای ممدوح یا معشوق .به جای اغراق ،تشبیه نیز می توان گفت ،زیرا
شاعر برای قدرت بخشیدن به تشبیه ،به اغراق نظر دارد و غرض از تشبیه اغراق است ،به
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این منظور مشب ٌه به را از افراد تلمیح قرار می دهد -6 .اشاره به حوادث تاریخی عصر شاعر
از خالل تلمیح .حافظ در این زمینه بهترین نمونه است -7 .ایجاز ،زیرا با استفاده از یک
جزء تلمیحی می توان تمام مقصود داستانی را بیان کرد 8ـ معنی آفرینی و ساختن
مضامین نو از موضوعات کهن که از مختصات سبکی شعر هندی است -9 .استفاده از
تلمیح در مقام تمثیل و ایجاد زبان رمزی (شمیسا.)39-36 :1375،

تلمیح در شعر اخوان

یکی از پرتلمیح ترین شاعران معاصر اخوان است .حدود یک سوم تلمیحاتی که در فرهنگ
تلمیحات شعر معاصر -از آثار شش شاعر (نیما ،اخوان ،سپهری ،شاملو ،شفیعی کدکنی،

فرخزاد) جمع آوری کرده اند -متعلق به اخوان است و در اشعار او اعم از نو و سنتی ،انواع
متنوعی از تلمیحات به چشم می خورد :تلمیحات عرفانی ،حماسی ،مذهبی ،سیاسی و
اجتماعی ،مکانها و اعالم ،تلمیحات خانوادگی یعنی اشاره هایی به زندگی خصوصی و
خانوادگی که از این نظر اخوان و فروغ و پس از اینها شاملو در خور توجه هستند .بیشتر
تلمیحات اخوان رنگ ایرانی به ویژه ایرانی قبل از اسالم دارد .اشاره به آیات و احادیث نیز
در شعر او بیشتر از شاعران دیگر دیده می شود و این به خاطر تسلط او بر ادبیات عرب و
آشنایی با منابع عربی زبان بوده است (محمدی.)34 :1374 ،
البته اشاره به آیات و احادیث در اشعار نو اخوان بسیار اندک است که آن را در زیر مجموعه
تلمیحات دینی قرار دادیم شامل یک مورد «تاج عرب» اشاره به حدیث «العمائم تیجان
العرب» و اشارات و واژه های قرآنی مانند :الت و عزی و هبل ،جودی ،کوه طور ،هبا ،استوار
کردن زمین با کوهمیخ ،کاخسازی عنکبوت.
اخوان از تلمیحات ایرانی و سامی و اندکی هندی استفاده کرده است .سعی او بر این است
که در کنار تلمیحات سامی از تلمیحات ایرانی نیز بهره گیرد .بنابر این در مقایسه با
شاعران هم عصرش رنگ ایرانی تلمیحاتش پر رنگ به نظر می رسد و گرنه در استفاده از
تلمیحات ایرانی و سامی در اشعار نو خود راه اعتدال را در پیش گرفته است .در ضمن
همان طور که در شعر کالسیک قصیده قالب مناسبی برای آوردن تلمیحات ایرانی به ویژه
حماسی و اسطوره ای بوده است ،در شعر نو نیز شعرهای روایی و قصیده های نیمایی -به
قول اخوان -بستر مناسبی برای این تلمیحات است.
نو آوری های اخوان در تلمیحات

 1ـ در برخی از تلمیحات تغییراتی ایجاد کرده که در اصل داستان یا سنت ادبی به گونه
ای دیگر است:

و برف جاودان بارنده سام گرد را سنگ سیاهی کرده
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سام کیخسرو را همراهی نمی کرد.
بهرام،

سوی

[ است آیا؟( "...از)25،

این

خون

جاوید

سوی ناهید ،این بد بیوه گرگ قحبه بیغم (ز)155،

آشام

در سنت ادبی بهرام و ناهید با صفات منفی توصیف نشده اند.

در پیش روی آبی ناهید؛

میتابید (سر)173،
به ناهید رنگ آبی نسبت نداده اند.

سایه میگسترد سیمرغ همایون بال (خو)23،

هما مرغ همایون بال است نه سیمرغ.
 -2گاه دو تلمیح ایرانی و سامی را به دلیل عنصری مشترک یا مشابه در داستان با یکدیگر
ترکیب کرده و روشی بدیع آفریده است .یکی از انگیزه های اخوان از این ترکیب احیای
تلمیحات ایرانی در کنار تلمیحات سامی و رسیدن به نوعی تعادل است چنان که خود می
گوید « :یکی از حرفهایی که من روش اصرار دارم این است که ما به فریاد مظلومیت این
هزار و پانصد سال هم برسیم و کار افراطیهای این طرفی را جبران کنیم که خیلی چیزها
درآن هست .همین اسطورۀ سیاوش و سودابه .این اسطوره ای است که ما داریم ،نظیرش
در اسط وره سامی هست و خیلی نزدیک به همین است ،یعنی قصۀ یوسف .همه گویی
گرته برداری داستان سیاوش است» (اخوان: )372-368 :1382،
آن یوسف سیاوشیام ،همچو گل گذشته از آتش،

آن رازِ روز ،پاکترین باغِ هیچ گناهی؛

اکنون دوباره زندانیست( .سر)174،

ترکیب گذر از آتش سیاوش و زندانی شدن یوسف.

عُمَر

با

سوط

بیرحم

ی

(تازیانه

زند دیوانه وار ،اما نه بر دریا (ز)159،

و

شوم

بیرحم)

خشایَرشا

ترکیب تازیانه زدن عمر با تازیانه زدن خشایار شاه بر دریا.

لیک اذانی مثل پاکان نیاکان مزدیسنایی( .خو)106،

نمونه ای از ترکیب تلمیح اسالمی -مسیحی نیز پیدا شد:

ناقوس

شوم

مرده

دالن

سر بر کشیده اند به انگیزه ی معاش (ز)33،

است،

کز

لحد

بررسی تلمیحات اشعار نو مهدی اخوان ثالث

 -3ایجاد ایهام تناسب از طریق تلمیح:
بود

راست

یا که سایه ی دوک زالی بود؟ (آ)139،

رستم

آن
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دستان

چون شاه شطرنج ،وقتی که از هر طرف میرود راه بستهست

دلمرده و خسته و مات( ،در)52،

رستم افسانهاش ،زالی به ناورد است (زند)236،
مثل غروب آخرین عیسایبنمریم
مثل نگاه غمگنانهی ما

مثل بچه آدم (سر)180،

در آن نامش فضا ،دوزخ ،توانی زیست

و اَز آن شعله شدّاد و قها ِر هوا نامیده عمری دم توانی زد (خو)11،

 -4گاه به جای اینکه نام آن شخص یا اشخاص را بیاورد وصفی از آنها ارائه می دهد که
نوعی کنایه از موصوف است:
که

پرسی

همچو

آن

پیر

به

درد

آلودهی

خدایا " به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده ی خود را؟" (ز)158،
نیما یوشیج
همچو

همگنان

خواب

مهجور

چشم می مالیم و می گوییم  :آنک ،طرفه قصر زرنگار صبح شیرینکار (آ)86،
اصحاب کهف

:

غار

گسسته است زنجیر هزار اهریمنی تر ز آنکه در بند

[ دماوندست (از)24،

ضحاک
 -5در مواردی نیز با طرح تضاد میان موضوع مورد نظر و تلمیح ،قصد مقایسه ،تضعیف یا
تحقیر آن موضوع را دارد .از این روش بیشتر زمانی بهره می گیرد که شکوه ایران پارینه
و قهرمانانش را با وضع کنونی مقایسه می کند .گاه حاصل این مقایسه فضایی طنز آمیز
به وجود می آورد مانند فضای شعر« مرد و مرکب» و گاه موقعیتی تراژیک می آفریند
مانند « قصّه شهر سنگستان» و «خوان هشتم».
انواع تلمیحات در شعر اخوان
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بر گزیدن نامی برای انواع تلمیحات کاری دشوار است چراکه هر دسته بندی می تواند زیر
بخشهایی پیدا کند و یا از جهات گوناگون نامگذاری شود .انواع تلمیحات در اشعار نو اخوان
در طبقات زیر ،قابل بررسی اند :تلمیحات مرکزی ،متحد ،ابداعی ،اضافی ،وصفی،
اصطالحی ،اعالمی ،تاریخی ،دینی ،فرهنگی ،اسطوره ای و حماسی (شاهنامه ای)،
داستانی ،شخصی ،اشاره به مضمون شعر ،ترانه و مثل عربی.

تلمیحات مرکزی :از آنجا که تلمیح مرکزی در پیوند با روانشناسی شاعر است ،می توان
احیای تلمیحات ایرانی را دغدغۀ اصلی اخوان به شمار آورد.

تلمیحات متحد« :رستم»« ،زرتشت»« ،عیسی» بیشترین اجزای تلمیحی را دارند .اخوان
اجزای جدیدی را هم به دستگاه های تلمیحی اضافه کرده است که در شعر کالسیک فعّال
نبوده اند مانند :صلیب رسم کردن ،برّه های گمشده عیسی ،نیروانا ،شکسته بازوان میترا،
سه نیک اورمزدایی ،میش سپید فرّهی.

تلمیحات ابداعی :خوان هشتم (در ،)78،ماث (در ،)78،مزدشت (زند.)167،

تلمیحات اضافی :میخانه ألست (ز ،)139،شبچراغ روزگاران (از ،)21،بهشت آرزوها

(دو ،)284،سیمرغ زال (دو ،)295،یوسف سیاوشی (سر ،)174،پهندشت نیروانا (از،)81،
شب نیروانا (ز ،)112،میش سپید فرّهی (در ،)107،برّه های فرّهی (آ ،)85،فرّ هما
ن جوانی ،بیستونِ غیرت کرمانشهان
(دو ،)343،غول فقر (زند ،)172،قصر شیری ِ
ل یلدا (خو.)40،
(زند ،)236،یا ِ

تلمیحات وصفی :اتاقه اورمزدی (سر ،)166،تاج هفت امشاسپندی (سر ،)166،دژ نستوه
و ستوار کیانی (سر ،)166،نیاکان مزدیسنایی (خو ،)106،فرجام منصوری (زند،)232،

باغهای هورقلیایی (در ،)108،اهریمنی رایات (از ،)17،قدس اهورایی (از ،)60،صبح
اهورایی (از ،)75،ابوالهولی قد و باالش (زند ،)171،بام بلند آریایی (سر.)163،

تلمیحات اصطالحی -1 :ادبی  -2بازی و سرگرمی  -3شراب نوشی  -4نجومی -5

فلسفی  -6عرفانی.

1ـ ادبی :خدای شعر (ز ،)30،فرشته شعر (ز ،)40،تشبیه ،ایهام (ز ،)51،تکیه ،ترجیع

(زند ،)242،دستور زبان ،شاهد ،آیین بالغت ،شیوایی (خو ،)52،ترجیع شعر ،قوافی
(خو.)106،

2ـ بازی و سرگرمی :شطرنج ،کبوتر بازی ،بازی کودکان

ـ شطرنج :بساط ،فیل ،برج ،اسب ،فرزین ،شاه شطرنج ،مات ،مات کردن

(از40،و44و45؛در.)52،

بررسی تلمیحات اشعار نو مهدی اخوان ثالث
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ـ کبوتربازی :کفتر جلد و برج (زند ،)202،کبوتر و برج (ز ،)164،پرپری ،سوت زدن

(آ.)70،

ـ بازی کودکان :خاکبازی (سر ،)165،توپ زنجیر پله ،به زمین و به هوا گرگم و چوپان

گله ،پیر گزل گاو پنیر ،شا دزد وزیر (دو.)303،

3ـ شراب نوشی :هفت خط جام (زند ،)151،کاسه گر تا جور (زند ،)151،حریف ،مزه با
دهان گرفتن ،می نوشی به عشق گوشه ابرو ،مزّه ،نوش ،نقل (زند ،)163،چطول ،کشمش
سگی (زند.)208،

4ـ نجومی :سال نوری (در ،)79،ناهید (ز155،؛ سر ،)173،بهرام (ز ،)155،زهره
(از60،و82؛ در29،؛ خو ،)106،مشتری (از ،)60،زحل (در.)29،
5ـ فلسفی :هور قلیایی ،عدم (در.)79،

6ـ عرفانی :تبتّل ،فنا ،مرشد اعظم (زند.)201،
تلمیحات اعالمی

البرز (ز ،)26،شوش ،ایران ،تخت جمشید (سر ،)163،کرمانشهان ،قصر شیرین ،بیستون
(زند ،)236،مداین ،طاق کسرا ،گنج بادآور (دو ،)285،دیوار چین ،سدّ اسکندر (سر،)165،
اروند (خو30،و ،)107شطّ (خو ،)30،اروند شط (خو ،)83،دز (خو ،)65،کارون (خو،)107،
بصره (خو ،)116،دجله ،فرات ،بغداد (خو ،)124،گلبفت کرمانی ،مخملبفت کاشانی
(در ،)58،شمس (ز ،)141،حافظ (ز141،و155؛ از ،)77،خیام (ز141،و142و155؛
از52،و93؛ زند ،)162،سعدی (زند ،)203،نیما (ز155،؛ در ،)69،پیر به درد آلوده مهجور
(=نیما)( ،ز ،)158،پریشادخت شعر آدمیزادان(=فروغ فرخزاد) (در ،)71،عماد (زند،)176،
لیلی ،مجنون (ز128،؛ زند ،)244،شیرین ،شکر ،پرویز ،فرهاد (در ،)94،مک نیس (ز،)155،
کافکا( ،از ،)52،تاراس بولبا (ز ،)159،کالغ پو (در ،)95،هرگز هیچ (در ،)98،عُمر ،خشایرشا
(ز ،)159،نادر ،اسکندر (آ ،)25،سردار بجنورد (از ،)57،زادسرو مرو (در ،)77،ماخ ساالر
(در ،)71،تختی (در ،)78،دخو (زند ،)206،کتاب تحفه هندی (آ ،)37،اشاره به نام
داستانهای هدایت (از ،)53-51،کَرَک (ز ،)152،مرغ حق (در ،)66،چُگور (از ،)56،سه
پستان ،گل زوفا ،سکنگور ،سیه دانه (آ ،)37،قزاقی ،بابونه ،پونه (ز ،)150،بارهنگ ،پونه،
خطمی (از ،)93،هوبره (دو.)284 ،
تلمیحات تاریخی

بسیاری از تلمیحات تاریخی در تلمیحات اعالمی ذکر شد .شخصیتهای تاریخی مانند نادر،
اسکندر ،خشایرشا؛ مکانهای تاریخی مانند مداین ،طاق کسرا ،تخت جمشید .اشاره به

38

مجموعه مقاالت پنجمین همایش متنپژوهی ادبی ،جلد سوم

وقایع تاریخی گذشته و معاصر که اندک است مانند اشاره به بی رحمی و تازیانه داشتن
عمر و خشایارشاه ،تازیانه بر دریا زدن خشایارشاه ،ستمهای فرنگ و ترک و تازی ،حوادث
مرتبط با کودتای  28مرداد سال  ،32مرگ تختی و نا آرامی های مرزی بین ایران و عراق
(خو.)110،

تلمیحات دینی

شامل اسم خاص ،باور ،داستان ،واژه قرآنی ،اشاره به قرآن و حدیث و...

زرتشت :زرتشت (از ،)81،زردشت (ز112،؛ خو ،)109،اهورا (از22،و81؛ زند ،)167،اهورا

مزدا (از ،)75،اهرمن (از ،)81،اهریمن (زند ،)167،ایزدان (از ،)22،امشاسپندان
(از22،و ،)24هفت امشاسپندان (از ،)22،هفت انوشه (از ،)24،هفت تن جاوید ورجاوند
(از ،)20،مزدیسنایی (خو ،)106،آیین بهی (خو ،)107،سه نیک اورمزدایی (خو ،)107،فرّ
و فروغ ایزدی (در ،)56،فرّه (از ،)18،فرّهی (خو ،)107،برّه های فرّهی (آ ،)85،میش سپید
فرّهی (در ،)107،نماز گزاردن آذر (از ،)22،ایزدی آذر (از ،)24،مغ در آتشگه (از.)25،
مهر :بارگاه مهر (آ ،)79،مهر اهورایی (خو ،)107،بازوان میترا (آ ،)113،شکسته بازوان
میترا (از.)25،

عیسی :برّه های گمشده عیسی (سر ،)173،عیسای بن مریم (سر ،)180،عیسی (آ،)100،

مسیح (ز ،)156،پدر مسیح (ز ،)156،صلیب (از48،؛ در ،)128،صلیب رسم کردن (ز،)126،
مریم (در ،)50،بافندگی مریم (آ ،)100،مریم و زاییدن طفل خدا (در.)50،
بودا :بودا ،نیروانا (ز112،؛ از.)81،

اصحاب کهف :خواب جادویی ،همگنان غار ،سکّه بر نگرفتن ،دقیانوس (آ.)86،

اشاره به حدیث« :تاج عرب» اشاره به حدیث «العمائم تیجان العرب» (زند.)203،

اشارات و واژه های قرآنی :الت و عزی و هبل (زند ،)151،جودی (ز ،)90،کوه طور

(ز ،)90،هبا (آ ،)42،استوار کردن زمین با کوهمیخ (از ،)75،کاخسازی عنکبوت
(سر.)165،

مناسک حج :طواف حاجیان (زند ،)151،حوض (زند ،)151،هروله (زند ،)151،عید

کشتار (زند.)151،

دیگر تلمیحات دینی :مزدک (از ،)81،زروان (زند162،؛ خو22،و24و28و ،)57سروش

(ز ،)64،فرشته (ز ،)126،حوری (در ،)103،بهشت (آ53،؛ در51،؛ دو286،؛ خو ،)48،دوزخ
(از16،؛ دو ،)284،دیوان دوزخ (دو286،؛ خو11،و ،)48شیطان (از ،)19،جنّ (خو،)86،
زمهریر (آ178،؛ از ،)16،اسرافیل ،شاخ نفیر (خو ،)17،هو یا اباالفضل (ز ،)67،علی (ز،)112،
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امام هفتم شیعه ،حبس هارون ،موسای کاظم ،حضرت صادق (زند ،)213،متعه  ،متاع
بضع ،شبهای آدینه ،رخصت ،مشیت ،مسائل دان ،رسائل خوان ،طهارت ،دیات ،مرجع اعلم،
روّیت (زند ،)201،تقّیه ،حنابندان (زند ،)203،اذان (خو ،)106،دانیال ،استر ،تورات
(سر ،)164،دانیال (سر ،)166،یعقوب (ز ،)128،یوسف و زندانی شدن (سر ،)176،شبان
(ز.)112،
تلمیحات فرهنگی

شامل رسوم و مظاهر فرهنگی ،باورهای قومی ،آیینی ،افسانه ای ،عامیانه ،خرافی و...
پلنگ و ماه (ز ،)196،مار قهقهه و آینه (سر176،و ،)177اکسیر (ز ،)202،اژدها (زند،)241،
پریزاد (آ ،)79،پریشادخت ،مهادیو (در ،)43،پری (در ،)103،پری و افسانه (ز204،؛
آ109،؛ از92،؛ در42،؛ دو ،)284،پریدخت (دو ،)284،پری و آینه (دو ،)301،دیو (ز204،؛
آ119،و ،)122هفت اقلیم (آ81،؛ در98،؛ دو ،)295،کوه قاف (زند ،)240،مرغ سعادت
(دو ،)336،فرّ هما (دو ،)343،هما مرغ همایون فال (خو ،)14،نشستن مرغ سعادت بر بام
خانه ها (آ ،)129،طلسم گشادن (از ،)22،طلسم شکستن (در ،)32،شیشه عمر دیو را
شکستن (آ ،)82،پر در آتش افکندن (آ ،)122،خانه تکانی عید (آ ،)128،سبوی سبزنا
(در51،و ،)131چراغان کردن (در ،)107،یلدا (خو ،)40،دشت اول (آ ،)101،خبر آوردن
قاصدک (آ ،)147،حکم میر نوروزی (از ،)34،پریدن چشم (ز ،)126،سوت کشیدن گوش
(ز ،)126،صلیب رسم کردن (ز ،)126،چشم دشمن کور (از ،)35،بیرون آمدن جن از تن
مرد صرعی ،سکّه انداختن عابران (از ،)100،آینه بینی برای گم کرده (در ،)51،سنت نقالی
(قهوه خانه ،نقّال ،دستار خراسانی ،چوبدست منتشا مانند) (در ،)76،مسیحا و ترسا (در
معنی می فروش اشاره به می فروشی اقلیتهای مذهبی در ایران) (ز108،و ،)109ساقی
ترسا (آ ،)46،تقلید صدای کَرَک برای شکار جفتش(اشاره به تقلید آواز جفتجویی بلدرچین
ماده توسط صیاد برای شکار بلدرچین نر ،ر.ک پاورقی شعر) (ز ،)152،مرغ نیم بسمل
(آ ،)70،الهه عشق و زیبایی (زند ،)159،راجا (آ ،)100،رکشا (آ ،)102،گاو سپند (خو،)12،
زنّار (در ،)63،گورزا (خو.)43،
شاهنامه ای (حماسی ـ اسطوره ای)

رستم (در77،و92؛ زند ،)236،پور دستان (آ ،)84،پور زال زر (در ،)81،رستم دستان
(آ139،؛ در ،)91،گرد سجستانی (در ،)82،دیو سپید (در ،)84،هفت خوان (در ،)77،شغاد
(در84،و ،)85چاه نابرادر (آ ،)84،به درخت دوختن (در ،)86،کمند شصت خم (در،)87،
رخش رویین (از ،)28،رخش (در81،و ،)83رودابه (در ،)85،زال زر (در ،)91،زال (در،)92،
چاره و ترفند زال زر (از ،)20،سوزاندن پر سیمرغ (از ،)20،سیمرغِ زال (دو ،)295،سیمرغ

40

مجموعه مقاالت پنجمین همایش متنپژوهی ادبی ،جلد سوم

همایون بال (خو ،)23،پور فرخزاد (آ ،)85،بهرام ورجاوند و رستاخیز (از ،)17،گیو بن
گودرز (از ،)17،توس بن نوذر (از ،)17،گرشاسپ (از ،)17،فرامرز (در ،)91،برزو (در،)91،
شهریار نام گستر (در ،)91،انیران (از17،و ،)25درفش کاویان (از ،)18،زنجیر گسستن
آنکه دربند دماوندست (=ضحاک) (از ،)24،پشوتن (از ،)25،برف جاودان بارنده (از،)25،
سام (از ،)25،سام نیرم (در ،)91،ایرانشهر (در ،)82،کاوه آهنگر (زند ،)198،مشی و مشیانه
(دو ،)336،سیاوش (در ،)78،سیاوش و گذشتن از آتش (سر ،)174،سهراب (در78،و91؛
زند ،)234،گردآفرید (زند.)234،
تلمیحات داستانی

اشاره به عناصر داستانی به دو صورت است یا فقط نام شخصیتهای داستانی ذکر می شود
مانند :لیلی و مجنون (ز ،)128،شیرین و شکر و فرهاد و پرویز (در )94،بدون اشاره به
داستان که آنها را ذیل تلمیحات اعالمی قرار دادیم یا اشاره به پاره هایی از داستان مانند:
داستان رستم و شغاد (در ،)84،ترفند زال و آتش زدن پر سیمرغ (از )20،داستان اصحاب
کهف (آ )86،که از آنها در تلمیحات حماسی و دینی یاد کردیم.
تلمیحات شخصی

توران (ز21،و ،)31بیشه های گیالن (در ،)29پری (ز ،)59،ارغنون (ز ،)40،احمدآباد
(ز ،)22،خراسان مرگبار (ز ،)65،فرزند طوس (خو ،)109،امید (ز104،؛ آ25،؛ خو،)109،
مایا (در ،)94،الله (ز ،)103،زردشت (در ،)128،خواجه مینا (ز ،)106،روستاییم (ز،)128،
خطاب روستایی وار (در ،)31،قد و قدم کوتاه (زند ،)206،ساحل جیحون (آ ،)36،کشفرود
(آ ،)36،پنج تن (آ ،)37،شغل پدر (آ ،)37،زندان (در ،)51،زندان نشین قصر قاجار
(در ،)58،قصرقجر (زند ،)184،اسامی و سرگذشت همبندان اخوان در زندان (زند،) ،
مقدس آتشی بودیم (ز ،)132،این مباد آن باد گفتن (آ ،)38،مغ آیینِ مسلمانزاده از دیار
طوس (خو ،)108،مزدشت (زند.)167،
اسامی یا القاب هم بندان اخوان در زندان قصر که البته نمی دانیم تا چه اندازه اشخاص
حقیقی یا تخیلی اند :خان امیر (در ،)36،حیدر سُلّار (زند ،)173،شیرزاد پیله ور
(زند ،)170،عمو زینل (زند ،)172،دزدِ آق (زند ،)192،سیا سرمست (زند ،)176،تیمسارزا
بیژن (زند ،)187،خالومد (زند ،)187،زار اکبر (زند ،)187،دخو (گرگلی) ،شاتقی زندانی
دختر عمو طاووس (زند ،)149،میر فخرا سلمکی (زند ،)160،شاغالم (زند ،)176،آقای
دفتردار (زند.)187،
اشاره به مضمون شعر یا ترانه

ـ فرخی سیستانی :با کاروان حله برفتم ز سیستان /با حله تنیده ز دل بافته ز جان
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 -بافته از دل و تنیده ز جان /خاطرم نقش حلّه ها انگیخت (ز)39،

ـ نظامی :چند پری چون مگس از بهر قوت /در دهن این تنه عنکبوت /پردگیانی که جهان

داشتند /راز تو در پرده نهان داشتند /از ره این پرده فزون آمدی /الجرم از پرده برون
آمدی.
" خوشتر ازین پرده فضا هیچ نیست ،هیچ /بهتر ازین پشّه غذا "عنکبوت گفت "/نیستبه از وزوز این پشّه نغمه ای /عیش همین است و همین  :کار و خورد و خفت /از چمن
دلکش و صحرای دلگشا /گفت خوش الحان مگسی قصه ای به من /خوشتر ازین پرده فضا
هیچ نیست ،هیچ /جمله فریب است و دروغ است آن سخن ( "...ز63،و)64
ـ نظامی :ای همه هستی زتو پیدا شده /خاک ضعیف از تو توانا شده
 ای همه هستی زتو ،آیا تو هم هستی؟ (از)78،ـ سعدی :اندرون از طعام خالی دار /تا در او نور معرفت بینی

 اندرون ،ناچار ،ماالمال نور معرفت شد باز /هم بدان سان کز ازل بودم( .آ)37،ـ سعدی :عبادت بجز خدمت خلق نیست /به تسبیح و سجاده و دلق نیست
که عبادت را همان خدمت که سعدی گفت ،میدانست (زند)203،

ـ طالب آملی :به تن بویا کند گلهای تصویر نهالی را /به پا بیدار سازد خفتگان نقش قالی

را
 خفتگان نقش قالی ،دوش با من خلوتی کردند /رنگشان پرواز کرده با گذشت سالیاندور (آ)143،
ـ فردوسی :ز گَرد سواران در آن پهن دشت /زمین شش شد و آسمان گشت هشت

 خسته شد حرفش که ناگاهان زمین شد شش /و آسمان شد هشت( ،از)29، گفت راوی  :خسته شد حرفش که ناگاهان زمین شد پنج /و آسمان نه (از)34، -خسته شد حرفش که ناگاهان زمین شد چار /و آسمان ده (از)36،

ـ حافظ :بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین /کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس

 سوی جو رفتم ،چه می آمد /آب /.یا نه ،چه می رفت ،هم زانسانکه حافظ گفت ،عمر تو(از)77،
ـ خیام :آنانکه محیط فضل و آداب شدند /در جمع کمال شمع اصحاب شدند /ره زین

شب تاریک نبردند برون /گفتند فسانهای و در خواب شدند.
 این غم آور وحشت منفور را خیام پرسیده ست؛ /وز محیط فضل و شمع خلوت اصحابهم هرگز /هیچ جز بیهوده نشنیده ست( .از)95،
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ـ به ترجمه شعر الیوت نظر دارد که گفته است (شفیعی1390،الف:)222 :
Clear the air!/ Clear the sky!/ Clear the wind!/ Take stone from
stone and wash them
 بشویید آبها را پاک.و چون جاجیمهای خاکخورده بادها را خوب بتکانید( .در)33،
ـ دقیق ًا مشخص نیست منظور کدام شاعر است شاید به این ابیات نظر داشته است:
چون گل اندر غنچهام هم تشنهدل هم بستهلب /دل به خون میخندد آخر چند خون دل
خورم (عطار)
با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام /نی گرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش
(حافظ)
لیک با غمها به قول حضرت شاعر
دلبسان غنچه پر خون داشت ،اما لب چو گل خندان (زند)202،
ـ ترانه عامیانه

یادگار ،ای ،با توام ،خوابی تو یا بیدار؟ (از)33،
ابرهایی را که میبارند و میبارند /جرجر و جرجر /،روی بام هاشم و هاجر( .دو)296،
اشاره به مضمون مثل عربی

کَالباحثِ عَن حَتفِ ِه بِظِلفِهِ.گو بخندد بُت که قربانی به دست خویش /میزند سنگ فسان بر تیغ جلّادان (خو)126،
نتیجه گیری

تلمیح فوایدی دارد که بیانگر لزوم بررسی آن است از جمله ایجاد لذت تداعی و کشف
برای خواننده ،توضیح محتوا ،پیوند بین متون ،آشنایی با دغدغه های شاعر و یادآوری
حوادث تاریخی ،اجتماعی و سیاسی عصر شاعر .اشعار مهدی اخوان ثالث حوزۀ متنوعی از
تلمیحات را در بر می گیرد اعم از عرفانی ،مذهبی ،سیاسی و اجتماعی ،اشاره به اماکن و
اعالم و اشاراتی به زندگی خصوصی و خانوادگی شاعر که نشان از صمیمیت او در شریک
کردن خواننده با احواالت خویش دارد .اخوان در شعرهای نوی خویش به ترتیب از
تلمیحات ایرانی ،سامی و اندکی هندی بهره برده و در استفاده از تلمیحات ایرانی و سامی
راه اعتدال در پیش گرفته است .تنوع تلمیحات در اشعارش از سویی نشان دهندۀ وسعت
حوزه های مطالعاتی او از جمله آشنایی با منابع عربی و فارسی و کمیت آن در برخی
حوزه های خاص ،بیانگر عالقه و گرایش شاعر به آن حوزه است چنانکه با بررسی تلمیحات
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مرکزی او در می یابیم که احیای تلمیحات ایرانی دغدغۀ اصلی شاعر است؛ از این رو ،او
از شعرهای روایی و به قول خودش قصیده های نیمایی بیشترین بهره را برده که بستر
مناسبی برای تلمیحات ایرانی به ویژه حماسی و اسطوره ای است .البته از سوی دیگر،
خوانندۀ ناآشنا با این حجم متنوع از تلمیحات از فهم و لذت بیشتر از اشعار این شاعر باز
خواهد ماند؛ این امر می تواند به عنوان یکی از عوامل مهم اقبال یا عدم اقبال به اشعار
شاعران از سوی خوانندگان بررسی شود.
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سبکشناسی غزلهای حسین منزوی از منظر هنجارگریزی
فائزه جنیدی

معصومه محمدنژاد
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2

سارا کاشانیان
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چکیده

غزل نو یکی از قالبهای شورانگیز و پرمخاطب شعر معاصر است و حسین منزوی
(1383ـ1325هـ.ش) که از طالیهداران این شیوه است ،غزلهای بسیار بدیعی در این
قالب سروده است .نویسندگان این مقاله ضمن این که به بررسی غزل نو و سبک منزوی
در این شکل غزل پرداختهاند ،توجه ویژهای به هنجارگریزیهای شاعر دارند و نمونههای
مختلف هنجارگریزی بر اساس نظریهی لیچ و دستهبندی کوروش صفوی از آن را در
غزلیات منزوی یافته و تقسیمبندی کردهاند که شامل هنجارگریزی آوایی ،نوشتاری،
واژگانی ،نحوی ،سبکی ،گویشی ،زمانی و معنایی است .نویسندگان در این پژوهش
دریافتند که هنجارگریزهای واژگانی و معنایی در شعر منزوی جلوههای زیبا و بدیع دارد
و تصاویری که وی با هنجارگریزی معنایی آفریده بینظیر است .نتیجه این که منزوی که
یکی از مبتکران غزل نو معاصر است و در مضمون شعر مفاهیم تازهای ارائه داده است ،در
ساختار زبانی نیز با برجستهسازیهای نوین بهویژه در هنجارگریزی واژگانی و معنایی به
سبک خود رونق به سزایی بخشیده است.
واژههای کلیدی :حسین منزوی ،غزل نو ،غزلواره ،هنجارگریزی ،برجستهسازی.

 . 1استادیار زبان و ادبیات فارسی ،واحد اسالمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالمشهر ،ایران
f_joneidy@yahoo.com
 . 2باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد اسالمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالمشهر ،ایران (نویسنده مسئول)
masomemohamadnejad@yahoo.com
 . 3دانش آموختهی کارشناسی ارشد ،واحد اسالمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالمشهر ،ایران
kashanian_s28@yahoo.com
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مقدمه

حسین منزوی از مبتکران غزل نو است و از همان ابتدای فعالیتش در حوزهی شعر
افتخارآفرینی کرد .در سال  1350با چاپ نخستین دفتر شعرش عنوان بهترین شاعر جوان
دوره ی شعر فروغ را به دست آورد .بعد به رادیو و تلویزیون ملّی پیوست و در کنار نادرپور
و گروه ادب امروز آغاز به کار کرد و نویسندگی و اجرای برنامههای ادبی این رسانه را بر
عهده داشت .پس از انقالب نیز در مجلهی سروش به کارهای ادبی خود ادامه داد.
طرز نو غزل از اواخر دههی چهل با غزلیات منزوی و بهبهانی شکل گرفت .تفکر شعر
نیمایی و قالب سنتی غزل با هم تلفیق شدند و طرحی نو پدید آمد که غزل نو نام گرفت.
نزدیکی زبان منزوی به زبان مردم زمانهاش ،شعری تازه را به ادب فارسی ارائه کرد؛ شعری
که عنصر اصلیاش عشق بود و در قالب ظاهریاش تفاوت زیادی با غزل سنتی نداشت؛
اما از نظر زبان و ساختار درونی تفاوت زیادی با آن داشت.

هدف این پژوهش این است که به هنجارگریزیهای غزل منزوی بپردازد با طرح این

مسئله که منزوی در جایگاه یک مبتکر غزل نو چگونه با هنجارگریزی سبب برجستگی
زبان شعرش شده است و فرضیه این که منزوی با استفاده از زبان روزگار خود ،ترکیب

آفرینیهای بدیع و تازه ،استفاده از تلمیحات و در آمیختگی آنها ،شکستن گاه به گاه قواعد
دستوری ،به کار بردن آرکائیسمهای هوشمندانه و صورتهای خیالی بسیار تازه ،ساختاری
نو را در غزل رقم زده است و هنجارگریزیهایش بسیار قابل تأمل است.
« با شروع دههی چهل قالبهای شعر کهن بهویژه غزل بسیار مورد توجه شاعران نوپرداز
قرار گرفت ،بعضی از این شاعران وقتی خواستند غزل بسرایند مقداری از عناصر شعر نو
را در آن وارد کردند و این عمل بعدها شدت بیشتری یافت( ».شمیسا )207 :1362 ،مثال
«بعضی از ویژگیهای غزل نو مانند پلکانی نوشتن دلیل وامگیری شاعران غزل نو از شعر
نو است(».بشیری)26-28 :1390 ،
« غزلوارهها نیز بر شعر نو مؤثر بودند؛ غزلواره اصطالحی بود برای شعرهایی با محتوای
غنایی که در قالب آزاد یا خارج از قالبها و قواعد شعر سنتی سروده میشد(».رزمجو،
 « )31 :1372آنها شعرهایی هستند در قالب نیمایی با مصرعهای ناهمگن بلند و کوتاه
ولی دارای قافیه و ردیف که در کل شعر رعایت میشود .این شیوه برای ایجاد انعطاف در
قالب سنتی بود که بتواند بستری باشد برای جا به جایی مفاهیم تازه» (روزبه:1379 ،
)182
« پرچمداران شعر رمانتیک یا جامعهگرا به نوعی کوشیدند روح زمانه را در غزل بدمند(».
کاظمی)29 :1388 ،
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منزوی از مبتکران اصلی غزل نو است که ضمن در نظر داشتن ارزشها ،قابلیتها و
ویژگیهای برجسته و منحصر به فرد شعر سنّتی ،اشعار خود را به بسیاری از ویژگیهای
مطرح در شعر نو آراسته است .وی در سرودن غزلهای خود از شگردها و نوآوریهایی
بهره گرفته که سبب تمایز با غزلِ غزلسرایان سنّتی و پیدایش شیوهای تازه در غزل شده
است .منزوی زمانی به غزلسرایی روی آورد که گرایش بیشتر شاعران به شعرهای نیمایی
و سپید بود.
او در مقدمهی از شوکران و شکر دربارهی غزل چنین گفته است« :هستند کسانی که
میگویند در غزل هر چه حرف بوده ،حافظ و سعدی و  ...زدهاند و دیگر حرفی نمانده
است .من میگویم این طور نیست و خیلی حرفهاست که حافظ و سعدی نگفتهاند؛ زیرا
خیلی مسائل وجود دارد که حافظ و سعدی لمس نکردهاند .من میگویم عشق یک
مسئلهی روزمره نیست ،عشق یک همیشه است .ولی اضافه میکنم که عشق من و شما
که با منید با عشق حافظ فرقهای بسیاری دارد .مگر نه این که زمانهی ما با زمانهی حافظ
فرقهای بسیاری دارد؟ و عاشق زمانهی ما و معشوق زمانهی ما نیز .ناچار طعم غزل من
و شما با طعم غزل شاعر قرن هفتم و نهم و دوازدهم فرق بسیار خواهد داشت و اگر نداشته
باشد ،معلوم است که من و شما انسان زمان خود نیستیم» (منزوی )19: 1370،و نیز
میافزاید« :من غزل را -سزاوار یا نه! -شیفتهوار دوست میدارم و فکر میکنم هنوز هم
میشود در این قالب شاعری کرد .حتّی معتقدم که در این قالب بهتر میشود که به تغزّل
پرداخت»(همان.)18 ،
« منزوی در کنار بهمنی و نیستانی از شاعرانی بود که غزل را به سوی تئوریهای نیما
سوق دادند و کلمات را از محدودهی نقش ویژه رها کرده ،به اتصاع در فنون بالغت قدیم
به خصوص بدیع شکل تازهتر به غزل بخشیدند(».کاکایی)4 :1386 ،
واژهسازی سابقهای طوالنی در آثار شعرا و نویسندگان گذشته دارد و هر کدام از صاحب
سبکان ،واژههایی را خلق و وارد زبان فارسی کردهاند؛ اما در شعر امروز ،واژهسازی یکی از
قویترین ابزار شعر آفرینی به حساب میآید .از آنجا که واژههای ابداعی منزوی تا به حال
در زبان فارسی به کار گرفته نشده است ،یکی از مهمترین نوآوریهای او در عرصهی غزل
محسوب می شود .منزوی در غزلیات خود به فراوانی از واژگان امروزی استفاده کرده است.
بیتردید یکی از مهمترین عوامل تمایز غزل منزوی با غزل غزلسرایان سنّتی ،گرایش وی
به استفادهی بیشتر از واژگان رایج در زبان امروز است که سبب ایجاد هنجارگریزی واژگانی
در غزلیاتش شده است.
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از جمله شگردهای شاعرانهی منزوی در شعر ،بهرهگیری از واژگان و عناصر علوم ادبی،
همچنین اصطالحات ریاضی و هندسی است .به کارگیری این تکنیک در اشعار وی گاه با
هنرمندی ویژهای صورت گرفته و جذّابیت خاصی به شعر او بخشیده است.
خط موازی
من و تو آن دو خطیم ،آری ـ موازیان به ناچاری ـ
که هر دو باورمان ز آغاز ،به یکدیگر نرسیدن بود (منزوی)196: 1370،
همچنین در شعر منزوی ،ترکیبهای تازهای به چشم میخورد که یکی از مهمترین عوامل
زیبایی و تمایز شعر او محسوب میشود .حضور این ترکیبها ،فضای غزلهای او را به
سمت فضای زبانی و ذهنی شعر نو کشانده است .گرچه در کنار این ترکیبهای جدید،
ترکییبهای اقتباسی و کهنه نیز به چشم میخورند که اکثراً از ترکیبات موروثی غزل
گذشته هستند ،اما به طور کلّی این ترکیبات کهن در شعر او نسبت به ترکیبهای نو،
بسامد پایینتری دارند و میزان کاربردشان نیز در سرتاسر اشعار به یک اندازه نیست .در
بعضی از اشعار بسامد آنها به صفر میرسد و در برخی دیگر بر ترکیبهای کهن غلبه
پیدا میکنند .برای مثال به نمونههای زیر توجّه کنید:
مجموعهی حنجرهی زخمی تغزّل:
خیابانهای شوخ مهربانی ( ،)32جلگههای تخدیر ( ،)36نبض آبی دریاچههای خواب
( ،)39جلد چرکین تقاعد ()86
مجموعهی از شوکران و شکر:
بختک زلزله ( ،)120میزهای خواب ( ،)148سکتهی سکون ( ،)159امواج زنجیری
()181
مجموعهی با عشق در حوالی فاجعه:
خورشید پرتقالی ( ،)30دفتر رنگین شناسایی ( ،)64دستهای سیمانی (،)86
زبالههای بال ()130
مجموعهی همچنان از عشق:
قاب برکه ( ،)58فصلهای باطل بی تعطیل ( ،)96کوچه باغهای بلوغ ( ،)138شهر
هزار دستگی ()188
مجموعهی از کهر و کافور:
غروب یک نبوغ ( ،)102باغ آهنی ( ،)134بادبادک خورشید ( ،)150روح بادبادکی
( ،)183چوبخط هفته ()200
مجموعهی این کاغذین جامه:
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کیمیای طعنه ( ،)111شیشهی تغافل ()146
مجموعهی از خاموشیها و فراموشیها:
رنج بوتههای زمان ( ،)64مرغابیان عشق ()125
امروزه یکی از تکنیکها و شگردهای شاعرانه ،شکستن قوانینی است که بر دستور زبان
فارسی حاکم است؛ زیرا شاعر با نادیده گرفتن قواعد نحوی ،خالقیتها و آفرینشهایی
انجام میدهد که باعث جلب توجّه خواننده شده و زبان را از سطح زبان معیار فراتر میبرد
و این شگرد شاعرانه از دیدگاه زبانشناسی« ،هنجارگریزی نحوی» نام دارد .این نوع
هنجارگریزی اگرچه در گذشتهی زبان فارسی از عیوب فصاحت و بالغت به حساب میآمده
است؛ اما امروزه میتواند خود از تکنیک و شگردهای شاعرانه باشد.
از دیگر ویژگیهای غزلیات منزوی که هنگام مطالعه آن جلب توجّه میکند محدود نکردن
تعداد ابیات غزل است .از دیدگاه منزوی« ،غزل امروز نباید ،مقیّد به تعداد ابیات باشد.
اینکه غزل ،باید حداقّل هفت بیت و حداکثر چهارده بیت باشد ،حرف مسخرهای است و
به درد همانهایی میخورد که در انجمنهای ادبی ،با شتر و کاروان به استقبال غزل
سعدی میروند .حرف من ،هر جا که تمام شد ،غزل من هم ،همانجا تمام میشود .چه
عیب دارد که غزل سه بیتی و چهار بیتی هم داشته باشیم؟ یا غزل شانزده و هفده بیتی،
مثالً؟» (منزوی.)21: 1370،
از دیگر ویژگیهای هنری اشعار منزوی در حوزهی تلمیح ،تلفیق فرهنگهای مختلف ،به
ویژه فرهنگهای ایرانی و اسالمی است:
نه یوسفم ،نه سیاوش ،به نفس کشتن و پرهیز
که آورد دلم ای دوست! تاب وسوسههایت
(منزوی)7: 1370،
چاه دیگر نه همان محرم اسرار علی است
چاه مرگی است که پنهان به ره تهمتن است
(منزوی)74: 1384،
حال به تعریفی از هنجارگریزی میپردازیم ،اگر طبق آرای نظریهپردازان زبانشناسی ،زبان
هنجار را زبان «رسمی و معیار» در نظر بگیریم ،تغییر و تحوّالتی که آن را به سمت و
سوی دیگری غیر از قواعد حاکم بر زبان معیار هدایت میکند ،هنجارگریزی به شمار
میآید و میتواند موجب برجستگی زبانی شود(».سالجقه )327 :1384،به عبارت دیگر:
« هنجارگریزی ،انحراف یا خروج از هنجارهای متداول و پذیرفته شده در محور زبان است
که در صورت کاربرد مناسب و غایتمند میتواند هنری باشد؛ به برجستهسازی در زبان
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بینجامد و به هنجارهای خودکار شده زبان که دیگر قادر به انتقال زیبایی و شگفتی در
آن نیستند خاتمه دهد»(سالجقه.)50 :1384،
پس هنجارگریزی در کل انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار است؛ هرچند منظور از آن
هرگونه انحراف از قواعد زبان هنجار نیست؛ زیرا گروهی از این انحرافات تنها به ساختی
غیردستوری منجر می شود و خالقیت هنری به شمار نخواهد رفت .لیچ به نقل از کورش
صفوی برای تمایز میان هرگونه انحراف نادرست از زبان و هنجارگریزیهایی که گونهای
از برجستهسازی به شمار میروند ،سه امکان را در نظر میگیرد:
الف) برجستهسازی هنگامی تحقق مییابد که هنجارگریزی بیانگر مفهومی باشد؛ به
عبارت دیگر ،نقشمند باشد.
ب) برجستهسازی هنگامی تحقق مییابد که هنجارگریزی بیانگر منظور گوینده
باشد؛ به عبارت دیگر ،جهتمند باشد.
پ) برجستهسازی هنگامی تحقق مییابد که هنجارگریزی به قضاوت مخاطب بیانگر
مفهومی باشد؛ به عبارت دیگر غایتمند باشد( .صفوی)51 :1390،
 -1هنجارگریزی آوایی

در این نوع هنجارگریزی ،شاعر از قواعد آوایی هنجار گریز میزند و صورتی را از
طریق کم و زیاد کردن اصوات و مصوّتها به کار میبرد که از نظر آوایی در زبان هنجار
متداول نیست(.صفوی)54 :1390 ،
صبح بود امّا هوا دلگیر و بغض آلود بود آسمان گویی سیه پوشیده بود ،از مردنت
(منزوی)114: 1376،
سراب امن و امان است این نه امن و امان که ره زده است فریبش به باور یاران
(همان )167:
 -2هنجارگریزی نوشتاری

هرگاه انحرافی از قواعد حاکم بر دستگاه خط همچون قواعد نوشتاری و امالیی،
نقطهگذاری و قالبهای نوشتاری صورت پذیرد هنجارگریزی نوشتاری پدید میآید.
گاه شاعر از نوعی هنجارگریزی در نوشتار سود میبرد که معادل آوایی ندارد .به
عبارت دیگر ،شاعر شیوهای را در نوشتار به کار میبرد که تغییری در تلفّظ واژه به وجود
نمیآورد بلکه مفهومی ثانوی بر مفهوم اصلی واژه میافزاید.
حسین منزوی در غزلی این گونه میسراید:
خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود
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 ....و ماه را ز بلندایش به روی خاک کشیدن بود (همان)178 :
و در آن قصد القا کردن قسمتی ناگفته و یا نگفتنی را دارد هرچند این
مقوله قبالً نیز تجربه شده است.
 -3هنجارگریزی واژگانی

واژهسازی در هر زبان ،تابع قواعد خاص اشتقاق و ترکیب در آن زبان است .این قواعد
حوزه ی عملکرد خاصی در هر زبان دارند و از این رو اعمال قواعد واژهسازی همواره با
محدودیتهایی مواجه میشود .در نتیجه ،واژگان یک زبان بالقوه در برگیرندهی فهرست
محدودی از واژههاست .برخی از هستهها به هنگام اعمال قواعد واژهسازی ،با
محدودیتهایی آوایی ،ساختی ،واژگانی و یا معنایی مواجه میشوند .هرگاه واژهی جدیدی
با گریز از قواعد واژهسازی ،چشمپوش از محدودیتهای اعمال قواعد یا برحسب قیاس با
ساختهایی مشابه آفریده شود ،هنجارگریزی واژگانی به وقوع میپیوندد .در چنین
شرایطی ،قواعد واژهسازی زبان معیار تعمیم مییابد و فراتر از محدودهی خویش عمل
میکند .از آنجا که هنجارگریزی واژگانی نوعی نوآوری زبانی محسوب میشود ،میتوان
آن را معادل واژهآفرینی یا بدعتگذاری واژگانی دانست که شاعران برحسب توانایی خود
لغات زبان را گسترش میدهند.
این گونه از هنجارگریزی یکی از شیوههایی است که شاعر از طریق آن زبان خود را
برجسته میسازد؛ بدین ترتیب که برحسب قیاس و گریز از قواعد ساخت واژه زبان هنجار،
واژهای جدید میآفریند و به کار میبندد( .صفوی)53 :1390،
شتک زده است به خورشید خون بسیاران /بر آسمان که شنیده است از زمین
یاران؟ (منزوی)16 :1376،
کجایی ای نسیم نابهنگام ! ای جوانمرگی!
که ناخوش دارم از باد زمستانی فسردن را!
(همان)127 :
سم ضربههایش بر در و دروازه میگویند کاین ناشکیبا با پیامی مرگبار آمد
(همان)136 :
من و تو آن دو خطیم آری موازیان به ناچاری
که هردو باورمان ز آغاز به یکدگر نرسیدن بود
(همان)178 :
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یک صندلی برای نشستن کنار تو
چشمی به تخت و پخت ندارم مرا بس است
(همان)224 :
در چشمهای شعلهورت آن روز چیزی فرونشسته و سرکش بود
چیزی هم از قبیلهی خاکستر چیزی هم از ساللهی آتش بود
یک لحظه آن نسیم که میآمد و آن ابرهای تیره که میرفتند
آنگاه چشمت-آینه ی روحت-آن میشی زالل چه بیغش بود
هم شور مرگ در تو تجسّم داشت هم شوق زیستن چه بگویم من،
ز آن پردهی شگفت که جایاجای با سرخ و آبی تو منقش بود
در چشمهای شعلهورت میسوخت آن آتش بزرگ که پیش از تو
باغ گل صبوری ابراهیم داغ دل صفای سیاوش بود
تو گردباد بودی و پیچیدی بر خویش و تن ز خاک رهانیدی
مخروط واژگونهی خشماخون! پرواز آخرین تو هم خوش بود
(همان)233 :
مثل تاب بیتابی مثل رنگ بیرنگی
بعد از این اگر باشم در نبود خواهم بود
وعدهی صعودی نیست با مسیح آونگی
الشههای خونآلود روی دار میپوسند
(همان)245 :
 -4هنجارگریزی نحوی

شاعر میتواند در شعر خود با جا به جا کردن عناصر سازندهی جمله از قواعد نحوی زبان
هنجار گریز بزند و زبان خود را از زبان هنجار متمایز سازد .این نوع هنجارگریزی ،نوعی
عدول از قوانین مرسوم و عادی زبان است که به تغییر در نحو جمالت و اجزاء سازنده
جمله منجر میشود و ممکن است به اتّفاقهایی در حوزهی زیباییشناسی اثر بینجامد(.
صفوی)54 :1390 ،
حذف ضمیر فاعلی و مسندالیه:
ای دل من! سر مزن بر سینه این سان ناشکیبا
لحظهای[ ،تو] دیوانه جان! آرام بنشین
خواهد آمد(منزوی)94 :1376،
تو مبین که [من] خاکم از خستگی و شکستگیها
تو بخواه تا [من] به سویت ز هوا سبکتر آیم (همان)108 :
[من] به هر کجا که روم رنگ آسمان من این است
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سیاه مثل دو چشم تو! پس چرا بگریزم؟(همان)128 :

حذف حرف اضافه:
هوا گرفتهی عشق توام چگونه از این دام
به بال بسته دوباره [به] سوی هوا بگریزم؟
(همان)128 :
 -5هنجارگریزی سبکی

هنجارگریزی سبکی ،این امکان را برای شاعر به وجود میآورد که از الیهی اصلی شعر که
گونه نوشتاری معیار است گریز بزند و از واژگان یا ساختهای نحوی گفتاری استفاده
کند(.صفوی)57 :1390 ،
مهربان بودی و آن ایمان دریایی هنوز
موج میزد ،در خدا ،پشت و پناهت گفتنت (منزوی)114 :1376،
 -6هنجارگریزی گویشی

هرگاه واژهها یا ساختهای نحوی یک گویش یا زبان معین در یک متن ادبی به کار گرفته
شود ،هنجارگریزی گویشی حاصل میآید.
در برخی موارد میبینیم که شاعر ساختهایی را از گویشی غیر از زبان هنجار وارد
شعر میکند .چنین انحرافی از زبان هنجار را هنجارگریزی گویشی مینامیم( .صفوی،
)56 :1390
البته در غزلیات منزوی هنجارگریزی گویشی دیده نشد.
 -7هنجارگریزی زمانی (گرایش به آرکائیک)

تمام عناصر آوایی ،واژگانی ،دستوری و معنایی یک زبان که در گذشته به کار گرفته
میشدند؛ امّا امروزه فاقد کارایی هستند ،عناصر منسوخ شده نامیده میشوند .هرگاه عناصر
منسوخ زبانی همچون وندها ،ریشهها ،ساختهای نحوی و معنایی گذشته در زبان امروز
به کار گرفته شوند ،فرآیند باستانگرایی یا به عبارتی آرکائیسم حاصل میآید .شاعر می-
تواند با استفاده از واژگان یا ساختهای زبانی که در زمان سرودن شعر در زبان معیار
متداول نیست و مربوط به گذشتهی زبان است ،سبب روانی کالم و جلب نظر خواننده
شود .این شگرد شاعرانه که نیما برای آن ارزش خاصی قائل بوده ،از دیدگاه زبانشناسی،
«هنجارگریزی زمانی» نام دارد.
نمونهها از شعر منزوی:
تو آن تصویر جاویدی که حتی مرگ جادویی
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نداند نقشت از لوح ضمیر من ستردن را(منزوی)127 :1376،

نداند :نتواند
تاری ز طرّه دادی امانت مرا شبی
یعنی طناب دار تو زین رشتههای موست(همان)108 :
تو را از تو میپرسم ای خوب خاموش!
چه هستی؟ خدا را جوابی چه هستی؟ (همان)12 :
را (= برای)
برگها زبان گشتند بر درخت و موییدند!
آه! روح جنگل را ،پیش چشم ما کشتند (همان)73 :

 -8هنجارگریزی معنایی

حوزهی معنی به عنوان انعطافپذیرترین سطح زبان ،بیش از دیگر سطوح زبان در
برجستهسازی ادبی مورد استفاده قرار میگیرد .همنشینی واژهها براساس قواعد معنایی
حاکم بر زبان هنجار ،تابع محدودیتهای خاص خود است .به این ترتیب ،صنایعی از قبیل
استعاره ،تشبیه ،کنایه و مجاز که به صورت سنّتی در چهارچوب بدیع معنوی و بیان مطرح
میشوند ،بیشتر در چهارچوب هنجارگریزی معنایی قابل بررسیاند(.صفوی)55 :1390 ،
این هنجارگریزی زبان را به سوی قطبهای استعاری و مجازی سوق میدهد.
و فرآیند آن در محورهای همنشینی و جانشینی ظاهر میشود و محدودیتهای خاص
زبان هنجار را میشکند« .به تعبیری دیگر ،این هنجارگریزی ،دخل و تصرّف در حوزهی
معنایی سخن به وسیلهی نقل و انتقال در محور همنشینی و جانشینی است که گسترهی
معنایی زبان را به ابعادی فراتر از معنای قاموسی آن هدایت میکند»(سالجقه:1384،
.)61
تشبیه

میکنم الفبا را روی لوحهی سنگی
(واو) مثل ویرانی (دال) مثل دلتنگی (منزوی)245 :1376،
مثل تاب بیتابی مثل رنگ بیرنگی
بعد از این اگر باشم در نبود خواهم بود
(همان)245 :
مشبّهبه( :تاب) بیتابی
مشبّه :من (محذوف)
مشبّهبه( :رنگ) بیرنگی
مشبّه :من (محذوف)
خالی شدم از خویش و به خالت نرسیدم
آخر مگر این دانهی اسپند به چند است؟ (همان)239 :
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مشبّهبه :دانهی اسپند
مشبّه :خال
گه گاه پلکهای تو میبارید خاکستری بر آتش چشمانت
آرامش موقّتت امّا نیز مانند خواب باد ،مشوّش بود
(همان:
)233
مشبّهبه :خواب باد
مشبّه :آرامش موقّت
و آن زخم کوچک دلم آخر جذام شد
اوّل دلم فراق تو را سرسری گرفت
(همان)93 :
مشبّهبه :زخم
مشبّه :فراق
استعاره

«استعاره در لغت مصدر باب استفعال است .یعنی عاریه خواستن لغتی را به جای لغتی
دیگر؛ زیرا شاعر در استعاره ،واژهای را به عالقه مشابهت به جای واژهی دیگری به کار
میبرد» (شمیسا.)153 :1375،
گلچین رسید و نوبت با من وزیدنت
دیگر تمام شد گل سرخم! تمام شد (منزوی)93 :1376،
استعاره از «معشوق»
ای دل من! سر مزن بر سینه این سان ناشکیبا
لحظهای ،دیوانه جان! آرام بنشین خواهد آمد (همان)94 :
استعاره از «دل»
شاعرم من یا تو؟ ای چشمان تو امضای خود را
پای هریک زین غزلهای سلیمانی نهاده
(همان:
)100
«امضا نهادن» استعاره از نشانهی خود را گذاشتن و اثر را به تملک خود درآوردن
بیخزان است آن بهار سرخ تو در خاطرم
آنکه از خون هشت گل رویاند بر پیراهنت (همان)114 :
«بیخزان است» استعاره از «نامیرایی و جاودانگی»
«بهار سرخ» استعاره از «زخم»
کجایی ای نسیم نابهنگام! ای جوانمرگی!
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که ناخوش دارم از باد زمستانی فسردن را!
(همان)127 :

استعاره از «مرگ زود هنگام»
از روز دستبرد به باغ و بهار تو دارم غنیمت از تو ،گلی یادگار تو (همان)224 :
«باغ»« ،بهار» و «گل» میتوانند به ترتیب استعاره از «تن»« ،اندام» و «فرزند»
باشند.

مجاز

به کار بردن لغتی به جای لغت دیگر به صورتی که معنای آن را نتوان در لغتنامهها یافت
و فقط با توجّه به قراین موجود در جمله بتوان به معنای آن دسترسی پیدا کرد ،مجاز
نامیده میشود.
زندهای در هر گیاه تازه ،کز خاکت دمد
گرچه میدانم که ذرّه ذرّه می پوسد ،تنت
(منزوی)114 :1376،
«خاک» مجاز از مدفن (ماکان و ماکیون)
به بال بسته دوباره سوی هوا بگریزم؟
هوا گرفتهی عشق توام چگونه از این دام
(همان)128 :
«هوا» مجاز از آسمان (مجاورت)
کجا روم که نه در حلقهی نگین تو باشد؟ مگر به ساحتی از سایهی شما بگریزم
(همان)128 :
«نگین» مجاز از انگشتر (جز از کل)
با آن سمند زخم خورده بیسوار آمد با شیههای خونین و چشمی اشکبار آمد
(همان)136 :
«سمند» مجاز از اسب (ذکر خاص و اراده عام)
نه بوی عود که من دود آتش سدهام
شکست بغض هوا ،جشن زیر باران ماند
(همان)161 :
«هوا» مجاز از ابر (مجاورت)
کنایه

خواهد آمد ،خواهد آمد آری ،امّا اگر نیاید

باز سقف آسمان امروز پایین خواهد آمد!
(منزوی)94 :1376،

سبکشناسی غزلهای منزوی از منظر هنجارگریزی
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«سقف چیزی یا جایی پایین آمدن» کنایه از زیر و رو شدن و ویران شدن
زنی که صاعقهوار آنک ردای شعله به تن دارد
فرونیامده خود پیداست که قصد خرمن من دارد
(همان)103 :
«قصد کردن» کنایه از قصد نابود کردن
یک بوسه که از باغ تو چینند به چند است؟
پروانهی تاراج گلت بند به چند است؟
(همان)239 :
«بند به چند است» کنایه از قدر و قیمت یک چیز

نتیجه گیری
-1

-2
-3
-4

منزوی از شاعران نوگرای معاصر و از مبتکران غزل است.
غزل نو تحت تأثیر زمانه ،شعر نو و غزلواره شیوه نوینی بود که در شعر فارسی
راه یافت.
هنجارگریزی فقط آنجا که سبب زیبایی شعر شود و منجر به برجستهسازی در
حوزهی بحث ادبی میگنجد.
هنجارگریزهای واژگانی و معنایی در شعر منزوی جلوههای زیبا و بدیع دارد و
تصاویری که با هنجارگریزی معنایی آفریده بینظیر است.
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اردیبهشت ماه 1397

تأملی بر بازتاب علم معانی در اشعار خواجوی کرمانی
(با رویکرد انتقادی)

محمد کریمی

چکیده:

الیاس نورایی

1

2

علم معانی ،علم پنهان و درونی شعر است .علمی است که به معانی ثانوی جمالت می-
پردازد و با درک و فهم مخاطب و ثأثیر کالم بر او مربوط میشود .شعرا و نویسندگان
همیشه برآن بودهاند تا شعری بسرایند و نوشتهای بنویسند که خالی از هرگونه عیب و
نقص و در اوج فصاحت و بالغت باشد؛ امّا گاهی نیز اشکاالتی بر شعر شعرا و کالم
نویسندگان وارد است .خواجوی کرمانی ،شاعر مشهور سبک عراقی ،در دورهای از تاریخ
ادبی ایران زمین شعر میسرودهاست که شعر بزرگان ادب پارسی دست به دست می-
گشته و در محافل مختلف نقل میشدهاست .دانستن علم معانی و استفادۀ از آن یک
ضرورت و مایۀ فخر و مباهات بودهاست .این مقاله نقدی بر زیبا شناسی عیوب کالم (تنافر
حروف و غرابت استعمال) است با ذکر شواهدی از اشعار خواجوی کرمانی .روش کار در
این مقاله توصیفی ،تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانهای تهیهشدهاست.
واژگان کلیدی :معانی ،عیوب کالم ،خواجوی کرمانی.

 . 1دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه ،کارشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی ،دبیر آموزش و پرورش.
karimi1353m@gmail.com
nooraeielyas@yahoo.com
 .2دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه،
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مقدّمه:
با خرابات نشینان ز کرامات مالف
هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد
(حافظ)119 :1376 ،
جمالت میتوانند در غیر معنای خود نیز به کار بروند و موضوع علم معانی همین
است که جملهها را از نظر معنای ثانوی بررسیکند .وقتی شعری را میخوانیم ،معنی
خاصی ازآن درمییابیم؛ امّا در مکان و زمان دیگری همان شعر را میخوانیم ،از آن معنای
دیگری درمییابیم و اگر کس دیگری آن را بخواند ،احتماالً معنای دیگری دریافت خواهد
کرد .قطعاً درک ثانوی ما با درک اوّلیه ،تفاوتهایی دارد .ذهن افراد با یکدیگر متفاوت
است .ادبیات و علم معانی این ظرفیتها را دارد و این چندگانگیها را بر میتابد.
علم معانی ،مربوط به آیین سخنرانی بودهاست ،زیرا سخنرانان ،میکوشیدند تا به
کمک جمالت خطابی ،در ذهن و جان شنوندگان خود نفوذکنند و از این طریق مقاصـد
و اهداف خود را به آنها تلقین کنند .بر این اساس میبایست تا به مقتضای حال مخاطب،
سخن بگویند تا نفوذ کالمشان بیشتر شود و آنان را تحت تأثیر قرار دهند.
تمام فنّون ادب عربی از لغت و نحو و صرف و معانی و بیان و بدیع و ،...همه و همه
مرهون و مولود ظهور اسالم و قرآن مجید است و بدین سبب آنها را جز علوم قرآنی
شمردهاند .در قرون دوم و سوم هجری تألیفات گرانقدری در زمینۀ علم معانی و بیان و
بالغت شکلگرفتهاست که مهمترین آنها عبارتاند از( :المجاز القرآن ،ابو عبید معمر بن
مثنی)( ،اعجاز القرآن ،قاضی ابوبکر)( ،البیان و التبین ،جاحظ بصری)( ،دالئل االعجاز فی
علم معانی و اسرار البالغه از عبدالقاهر جرجانی)( ،تفسیر الکشاف از جار اهلل زمخشری)،
(مفاتح العلوم از ابو یوسف سکّاکی)( ،مطول ،سعدالدین تفتازانی) .مباحثی که در این
کتابها مطرحشدهاست ،در مورد بالغت (معانی ،بیان ،بدیع) است و این مباحث تفکیک
شده و از هم جدا نیستند .گویا سکّاکی (در گذشت  626هجری) ،علوم بالغی را به سه
گروه معانی و بیان و بدیع تقسیم نمودهاست.
فارسی زبانان نیز از قرن پنجم ،ششم هجری ،به نوشتن کتابهایی در علم معانی
پرداختند .از آن جملۀ آنها میتوان :ترجمان البالغه اثر محمد بن عمر رادویانی ،حدائق
السحر نوشتۀ رشید وطواط ،المعجم فی معاییر اشعار العجم اثر شمس قیس رازی ،معانی
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و بیان نوشتۀ جالل الدین همایی ،آیین سخن اثر ذبیح اهلل صفا ،معانی و بیان نوشتۀ جلیل
تجلیل ،معانی اثر سیروس شمیسا ،معانی و بیان نوشتۀ غالمحسین آهنی و ...را نام برد.
شعرا دانستن علم معانی را افتخار میدانند و به این واسطه خود را برتر از دیگر شعرا
میشمارند و به این علم خود میبالند و مفاخره مینمایند.
از لفظ تو گوش عاشقانت

نازان به حالوت معانی
(سنایی)1038 :1375 ،

و شاه نعمت اهلل ولی در دیوان اشعار خود آوردهاست که:
که معانی ما بیان دارد
ذوق علم بدیع ما میجو
(شاه نعمت اهلل)192 :1381 ،
و در جایی دیگر تنها یادگار از اشعار انسان را علم معانی می داند و می سراید که:
بس بدیع است این معانی را بیان
چون نمانی تو نماند غیر تو
(همان)416 :
و حافظ حصول به علم معانی را سخت میداند و آن را کار هر شاعری نمیداند.
قدر مجموعه ی گل مرغ سحر داند و بس که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست
(حافظ)47 :1376 ،

بیان مساله:

کمالالدین ابوالعطا محمودبن علیبن محمود ،معروف به «خواجوی کرمانی» (زاده689 :
ه.ق .در کرمان  -درگذشت 752 :ه.ق .در شیراز) یکی از شاعران بزرگ نیمۀ اول قرن
هشتم است .آرامگاه وی در تنگ اهلل اکبر شیراز است .وی از شاعران عهد مغول است و
اشعاری در مدح سالطین منطقه فارس در کارنامۀ خود دارد.
خواجوی کرمانی که به نخلبند شاعران نیز شهرت دارد .در اواخر سدۀ هفتم هجری
در کرمان زادهشد .زمان زایش او را به اختالف بین  689–669هجری ثبتکردهاند او در
دوران جوانی خود جدا از کسب دانشهای معمول روزگار مسافرت را نیز پیشه نموده و
بازدیدهایی از مناطق اصفهان ،آذربایجان ،شام ،ری ،عراق و مصر نیز داشتهاست و پس از
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بازگشت از این سفرهای طوالنی در شیراز اقامتگزید .او لقبهایی مانند :خالق المعانی و
ملک الفضال نیز داشتهاست .او در نیمۀ سدۀ هشتم هجری در شهر شیراز درگذشت و در
تنگ اهلل اکبر این شهر نزدیک رکناباد به خاک سپردهشد (ر،ک .صفا ،ج-896 :1371 ،3
.)886
یکی از مباحث مقدماتی علم معانی ،مبحث فصاحت و بالغت است .مسألۀ اصلی ،در
علم معانی درک عمیق مطالبی است که گفته و نوشته نشدهاست ،بلکه در ژرفای کالم
نهفته است.
لغت فصاحت به معنی روشن و ظهور و گشاده زبانی است (تجلیل )6 :1376 ،و در
اصطالح به «روشنی و وضوح کالم فصاحت میگویند» (شمیسا .)44 :1373 ،فصاحت را
بیشتر با اوصاف سلبی مانند خالی بودن از تنافر حروف و کلمات ،مخالفت قیاس صرفی،
کراهت در سمع ،ضعف تالیف ،تعقید لفظی و معنوی ،تتابع اضافات و کثرت و تکرار مرتبط
میدانند (رک ،همایی 24 :1373،الی.)10
فصاحت را هم میتوان برای واژه و هم برای جمله قائل شد .فصاحت در واژه را
میتوان این گونه تعریف کرد :هرگاه واژه از رمندگی حروف ،نا آشنایی (غرابت) ،ناهنجاری،
نا خوشآهنگی به دور باشد ،واژهای فصیح است و چنین واژهای به راحتی و به سادگی
تلفظ میشود .فصاحت در جمله را نیز میتوان اینگونه بیان کرد .هرگاه واژهها از یکدیگر
رمندگی نداشتند و به آسانی گرد هم آمدند و در کنار هم خوش نشستند( .رک ،فضیلت،
)206 :1385
منظور از بالغت آن است که کالم (گفته یا نوشته) روان و زیبا باشد ،به طوری که
همۀ مردم آن را بفهمند .بالغت را میتوان معادل رسایی در کالم گرفت و کالم بلیغ،
کالمی است؛ زیبا و لطیف که بر دل و جان شنونده مینشیند .در این مقاله به بررسی
آنچه مخل فصاحت و بالغت (عیوب کالم) در اشعار خواجوی کرمانی است ،میپردازیم.
پیشینه:

مقاالت متعددی درباره بررسی فصاحت و بالغت در ادب فارسی ،نوشتهشدهاست .برخی از
این مقاالت به بحث و تفحص دربارۀ خود عوامل فصاحت و بالغت و یا عوامل دخیل در
آنها پرداختهاند؛ مانند« :باز اندیشی چارچوب نظری فصاحت ،از ناصرقلی سارلی،
فصاحت کلمه و غرابت استعمال ،از احمد رضا صیادی» .دستهای دیگر از این مقاالت در
مورد شعر شاعر خاصی است و به ویژگیهای اختصاصی شعری او میپردازد .مقاالتی
چون :مقالۀ «بررسی عیوب فصاحت و بالغت در اشعار میرزادۀعشقی از علی سلیمانی و
محمود بشیری» و مقالۀ «نقدی بر زیبایی شناسی عیوب کالم با ذکر شواهدی از اشعار
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احمد شاملو و نیما یوشیج از علی محمد پشت دار و پروین آزادی مقدم».
نگارندگان این مقاله با بررسی اشعار خواجوی کرمانی از دیدگاه علم معانی ،تنافر
حروف و غرابت استعمال که از نظرگاه این علم عیب محسوب میشود را در اشعار وی
یافته و مشخص کردهاند.
بحث اصلی:

موارد فراوانی از عیوب فصاحت در کتابهای گذشتگان ذکر شدهاست .در این جا به برخی
از آنها اشاره میکنیم.
تنافر حروف:
هرگاه در یک کلمه ،واج گاه چند واج آن کلمه به هم نزدیک باشد (قریب المخرج هستند)
و یا در کلمه دو یا چند ساکن به دنبال هم ،قرار میگیرند که تلفظ و خواندن آن به
سختی صورت میگیرد .این دو حالت (قریب المخرج بودن و آوردن چند ساکن پشت سر
هم) نوعی ناسازی و کراهت در سمع ایجاد میکند .تنافر حروف و کراهت در سمع =
رمندگی و ناسازگاری (عالمه همایی.)16 :1373 ،
ای ماه قبچاقی شَبَست از سر بند بغطاق را

بگشای بند یلمه و در بند کن قبچاق را
(خواجوی کرمانی)182 :1374 ،

در کلمۀ َشبَست دو ساکن (س) و (ت) (ص م ص م ص ص)  ) c v c v c c( ،پشت سر
هم آمدهاست که خواندن آن را کمی سنگین میکند و کراهت در سمع نیز ایجاد میکند.
آن ماه مهر پیکر نا مهربان ما

گفت ای به نطق طوطی شکّرستان ما
(همان)182 :

در کلمۀ شکرستان دو ساکن (س) و (ت) پشت سر هم آمدهاست و نوعی تنافر حروف
دارد البتّه اگر سه حرف ساکن میآمد .تنافرش بیشتر بود .از آن جایی که خواجوی کرمانی
در دورههای میانی شعر فارسی قدم به عرصۀ شعر و شاعری نهادهاست و تجربههای گرانقدر
عطار و موالنا و سعدی را پشت سر گذاشتهاست و شعر این بزرگان را دیدهاست .لذا خواجو
از این اشتباهات و اشکاالت اوّلیّه به دور است.
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مواردی که دو ساکن پشت سر هم آمدهاست ،در بسیاری از موارد به ضرورت قافیه
است ،خواجو در برخی از شعرهایش کلماتی مانند :خوبترست ،قمرست ،دیگرست،
بشکست ،آفتابست ،محرابیست و چیست را قافیه قرار دادهاست.
از آن جایی که واج های (د) و (ت) و همین طور واج های (س) و (ت) از نظر تلفظ
واجگاه نزدیک به هم دارند ،نوعی ناسازگاری و کراهت در سمع آنها دیده میشود.
غرابت استعمال:

در هر زمانی واژگانی وجود دارد که در دورههای قبل مورد استفاده بودهاند امّا امروزه این
واژهها کاربرد ندارند و دیگر استفاده نمیشوند .حال اگر شاعر یا نویسندهای در کالم خود
از کلمات مرده یا متروک و کم کاربرد و غیر رایج استفاده کند .دچار عیب غرابت استعمال
شدهاست.
خواجوی کرمانی گاه کلماتی را مورد استفاده قرار میدهد که منوچهری دامغانی در
شعر خود از آن استفاده کردهاست و این کلمات در دورۀ خواجو اصالً رایج نبودهاست .چرا
که در شعر دیگر هم عصرانش نیامدهاست.
کلماتی مانند :غوانی و عنادل
از غوانی و شراب ارغوانی یافتم
رفتن دیر مغان خواجو به هنگام صبوح
(خواجوی کرمانی)736 :1374 ،
و:

خوشا طرف بستان و دستان مستان

می ارغوانی به روی غوانی
(همان)496 :

غوانی جمع غانیه است و به معنی زن آوازهخوان است و این کلمه عربی است و برای
فارسی زبانان ناآشناست .این کلمه توسط منوچهری دامغانی به کار برده شدهاست امّا
کمتر شاعری از آن استفاده کردهاست .خواجوی کرمانی نیز همین دو بار این واژه را به
کار بردهاست .واژۀ غوانی در دیوان سعدی به کار برده نشدهاست و فقط موالنا یک بار واژۀ
غوانی را در دیوان شمس به کار بردهاست.
هر عین و هر عرض چون دهان بسته غنچهایست
کان را که حجاب مهر غوانی نهادهای
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(دیوان شمس ،غزل )2984
خواجوی کرمانی ،در بیتی واژۀ نامأنوس و غریب خرخشته را به کار بردهاست:
هر چه افزون تر کنم با آن صنم بیچارگی
او بی مهری کند با من فزونتر خرخشه
(خواجوی کرمانی)756 :1374 ،
واژۀ خرخشته در گذشته کاربرد زیادی نداشتهاست امّا خواجوی کرمانی یک بار در
دیوان خود این واژه را بهکار بردهاست .خرخشته به معنی مجادله و آشوب آمدهاست و
همچنین در معنی جانوری که صیادان بر کنار دام بندند تا جانوران دیگر به دام افتند.
نوای نغمۀ خواجو شنو به گاه صبوحی
چنانکه وقت سحر در چمن خروش عنادل
(خواجوی کرمانی)718 :1374 ،
کلمۀ عنادل کلمهای عربی است .جمع کلمۀ عندلیب است و در زبان فارسی کاربرد زیادی
ندارد .منوچهری دامغانی این واژه را در دیوانش به کار بردهاست و همچنین خواجوی
کرمانی همین یک بار این واژه را در دیوان شعرش به کار بردهاست .البتّه این واژه در زمان
خواجوی کرمانی زیاد کاربرد نداشتهاست ،به طوری که در دیوان اشعار هم عصران او
دیدهنمیشود .واژۀ عنادل و اشعار سعدی و موالنا به کار برده نشدهاست.
ای ماه قبچاقی شبست از سر بند بغطاق را
بگشای بند یلمه و در بند کن قبچاق را
(همان)182 :
یلمه (ی َ م َ  /م ِ) نوعی از جامۀ پوشیدنی دراز که قبا نیز گویند .قبا و معرب آن یلمق
است.
بغطاق :کاله و فرجی را گویند .و قبچاق (ق ِ) :نام دشت و صحرائی است از ترکستان
و طایفهای از ترکان همان نواحی را قبچاقی گویند .متاخرین از عالم تسمیۀالحال به اسم
آن محل باشندگان آنجا را نیز قبچاق گویند.
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این کلمات در دیوان همعصران خواجوی کرمانی (سعدی و موالنا) به کار نرفتهاند.
پس استفاده از این کلمات برای خواجوی کرمانی غرابت استعمال محسوب میشود چرا
که در دورهای زندگی میکردهاست که این کلمات کاربرد نداشتهاند.
تا آن نگار سیم بر در وی وطن سازد مگر

بنگارم از خون جگر خلوتگه آماق را
(همان)182 :

آماق همان باشماق میباشد که به معنی کفش است.
خوشا به طرف گلستان شراب نسرین
بوی

زدست الله عذاران عنبرین اصداغ
(همان)714 :

اصداغ جمع صدغ :بناگوش ،زلفها ،پیچهها .خواجوی کرمانی همین یک بار این کلمه
را در دیوانش به کار بردهاست .این واژه نیز جز موارد غرابت استعمال محسوب میشود
اگر چه همین یک بار در دیوان خواجو آمدهاست.
نتیجهگیری:

با نگاهی بر آنچه در این پژوهش ذکر شد ،مالحظه میشود که شاعری توانمند چون
خواجوی کرمانی ،از نظر فصاحت و بالغت چه در حیطۀ کلمه و چه در حیطۀ کالم
ضعیف نیست ،بلکه به علم معانی نیز کامالً آگاه بودهاست و بر شعر شاعران و بزرگان قبل
از خود نیز اشراف داشتهاست .او تجربۀ سعدی و موالنا را داشتهاست .توجّه او به سعدی
در اشعارش مشهود و هویداست .امّا برخی از مباحث مربوط به عیوب کالم (تنافر حروف،
کراهت در سمع و غرابت استعمال) که در شعر خواجوی کرمانی راه یافتهاست و در این
مقاله به آن پرداختهایم ،بنا به ضرورت شعری (وزن) و تنگناهای قافیه ،اتّفاق افتادهاست
و شاید در کل دیوان اشعارش به تعداد انگشتان دست هم نرسد.
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پژواک هراکلیتوس :هیچ متنی را نمی توان دوبار خواند!
دکتر محمدرضا سهرابی

1

چکیده

گرچه تکثر و تعدد معنا ،مرگ مولف و خواننده به مثابه مولف ،موضوعات جدیدی نیستند
و سال هاست که درباره این مفاهیم در مجامع ادبی بحث و تبادل نظر صورت می گیرد،
اما این مقاله سعی دارد که بر نکته ای تازه تر تاکید کند ،یعنی این نکته که هر متنی
صرفا یک بار و فقط توسط یک نفر خوانده می شود .بنابراین در این مقاله تالش شده
است تا با رویکردی میان رشته ای و با استفاده از حوزه هایی همچون روانشناسی ،فلسفه،
ریاضیات ،فیزیک و هنرهای تجسمی ،به این موضوع پرداخته شود .لذا در ابتدا موضوع
تغییر و دگردیسی از دیدگاه فلسفی و علمی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است تا
نشان داده شود که تغییر و دگرگونی و عدم ثبات یکی از ویژگی های بارز زندگی و جهان،
به خصوص در عصر حاضر است و در نتیجه ،متون ادبی و تفسیر این متون نیز پیوسته در
حال تغییر و دگرگونی بوده و از این قاعده مستثنا نیستند .سپس ضمن اشاره به تاثیر
پدیدارشناسی در شکل گیری رویکرد خواننده محور ،به نکات مهمی مانند موقعیت دریافت
کن نده و تاثیر آن در فرایند تفسیر و تولید معنا ،انواع خواننده ،و رابطه میان معنا و
ناخودآگاه پرداخته شده است .در انتها نیز موضوع مرگ مولف و همچنین مرگ خواننده
و متن مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است.
کلیدواژه ها :متن ،فرایند خوانش ،خواننده ،تکثر معنا ،تفسیر

 . 1مدرس گروه نمایش دانشگاه آزاد ،واحد تهران مرکز
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-1مقدمه

قرن بیستم یورشی همه جانبه و بنیادین به مفهوم «قطعیت» و «حقیقت» بود ،چرا که
حقیقت را نسبی خواند و بسیاری از اصولی را که طی قرن ها برای انسان ،متقن و معتبر
بودند ،بی اعتبار ساخت .نظریه نسبیت انشتین ،نظریه کوانتوم پالنک ،اصل عدم قطعیت
هایزنبرگ ،نظریه آشوب ،پارادایم تامس کوهن ،روانشناسی گشتالت ،نظریات لکان درباره
مراحل رشد کودک و شکل گیری ناخودآگاه ،نظریات ساختارگرایان ،پساساختارگرایان و
واسازی گرایان در زمینه زبان و شکل گیری معنا ،تنها بخشی از تالش هایی بود که در
این زمینه صورت گرفت.
کوهن ،فیلسوف و فیزیکدان امریکایی نشان داد که «آنچه در علم به عنوان واقعیت مطرح
می شود ،به چارچوبی بستگی دارد که پژوهنده علم ،موضوع مورد مطالعه خود را با آن
می سنجد» (سلدن .)217 :1372 ،به عبارت دیگر «واقعیت» مفهومی ثابت ،قطعی و
جهان شمول نیست .مطابق با اصول روانشناسی گشتالت نیز «ذهن انسان ،اشیاء موجود
در جهان را به صورت هیات هایی از اجزاء و موضوعات ،یا کلیت هایی معنی دار و سازمان
یافته در می یابد» (همان .)217 ،به بیان دیگر ،اشیاء و اقالم جداگانه و منفرد بسته به
اینکه در چه بافتی و در کنار چه اجزاء دیگری قرار گرفته باشند ،متفاوت به نظر رسیده
و معنا و مفهومشان تغییر می کند .در حقیقت ،این موارد بر نقش فعال دریافت کننده و
مشاهده گر در فرایند ادراک تاکید دارند.
این گونه نظریات به تدریج به حوزه هنر و ادبیات نیز راه یافت و نقد ادبی به ویژه از دهه
 1960به بعد ،به چندگانگی و تکثر معنا توجهی خاص نشان داد.
 -2پیشینه تحقیق

نقد سنتی که تا اواخر قرن نوزدهم بر مطالعات ادبی حاکم بود ،رویکردی «مطلق گرا» و
«تک معنایی» نسبت به متون ادبی داشت .در قرن بیستم هم گرچه رویکردهایی مانند
فرمالیسم و نقد نو تالش کردند تا «نسبی گرایی» و «تکثر معنا» را در ادبیات رایج کنند،
اما چون اعتقاد داشتند که «متن ماهیتی عینی دارد و مقوله ای سنجیدنی است» (پاینده
الف )98 ،و بنابراین می توان به «یگانه قرائت صحیح» متن دست یافت ،در عمل نتوانستند
به «نسبی گرایی» به معنای واقعی کلمه ،دست یابند .میخائیل باختین ،نظریه پرداز
مشهور روسی با طرح مفاهیمی همچون «ناهمگونی زبانی» (« ،)heteroglossiaچند
معنایی» ( )polysemyو «چند صدایی» ( ،)polyphonyیکی از اولین منتقدانی بود
که به شکلی مدرن به موضوع امکان وجود تفاسیر گوناگون از یک متن پرداخت .بعدها
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ژولیا کریستوا با استفاده از مفهوم «مکالمه گرایی» ( )dialogismباختین ،نظریه نوینی
را ارائه داد که به «بینامتنیت» ( )intertextualityشهرت دارد.
اما «نسبی گرایی» به معنی واقعی کلمه ،با ساختارگرایی آغاز شد .پس از آن ،نظریه
پردازان نقد خواننده محور ( )Reader-Response Criticismدر دهه ی  1960اولین
کسانی بودند که به شکلی واضح و رسمی بر نقش کلیدی خواننده یا کنش خواندن در
تفسیر یا معنا بخشیدن به متون تاکید کردند .جاناتان کالر ،استنلی فیش ،اریک دانلد
هرش ،دیوید بلیچ ،نورمن هالند از نمایندگان برجسته رویکرد خواننده محور امریکایی
بودند که در آلمان ،نظریه دریافت ( )Reception Theoryیا مکتب کنستانس ( The
 )Constance Schoolنام گرفت و ولفگانگ آیزر و هانس روبرت یاوس ،از نظریه
پردازان مطرح آن به شمار می آیند .هر دو رویکرد ریشه در هرمنوتیک و به خصوص
هرمنوتیک مدرن دارند .هرمنوتیک مدرن به هیچ کدام از جزم های هرمنوتیک رمانتیک،
یعنی «معنای یکه و نهایی متن» و «نیت مولف» باور ندارد و هر دو را نقض می کند.
همین اعتقاد ،بستر را برای تفسیرهای گوناگون خوانندگان مختلف مهیا می کند .در
حقیقت ،این گونه اقدامات و اعتقادات سبب شد تا روز به روز به قدرت و اهمیت «خواننده»
افزوده شده و در عوض از اعتبار و اقتدار «نویسنده» کاسته گردد که این نکته به بهترین
شکلی در مقاله ی معروف روالن بارت ،یعنی «مرگ مولف» متبلور شد.
عالوه بر این ،فیلسوفان و منتقدان بزرگی مانند موریس بالنشو ،ژاک دریدا و پل دومان
ضرباتی مهلک بر اعتقاد کهنه و جزمی «تک معنایی» وارد آوردند و دریدا با طرح موضوع
«واسازی» ( )deconstructionو عرضه مفاهیمی مانند «مکمل» ( )supplementو
«دیفرانس» ( (differanceبه وجود مدلول های متعدد و در واقع زنجیره بی انتهای
مدلول برای یک دال و به تعویق افتادن «معنای نهایی» و در حقیقت عدم امکان وجود
«معنای نهایی» تاکید کرد.

 -3بحث

تا به حال هرگز هیچ متنی را بیش از یک نفر نخوانده است .اساسا غیرممکن است که یک
متن توسط بیش از یک نفر خوانده شود ،چون مدلول های هر کسی با دیگری تفاوت
دارد ،چون معنا هیچ گاه مطلق نیست و چون معنا هرگزکامل نیست و همیشه به تعویق
می افتد و چون «همیشه پاری از حقیقت نزد مخاطب اوست!» (احمدی.)571 :1370 ،
به بیان دیگر « ،معنا موضوعی نیست که نویسنده آن را در متن پنهان کرده باشد تا خواننده
آن را بیابد؛ بلکه معنا مقوله ای کامال نسبی است که در ذهنیت هر خواننده ای به نحوی
خاص به وقوع می پیوندد» (پاینده ب .)116 :1390 ،در سطور زیر تالش خواهد شد تا از
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زوایای مختلف و با رویکردی میان رشته ای ،به این موضوع نگریسته شود و دالیلی که له
یا علیه آن وجود دارد ،مورد بررسی قرار گیرد.

-1-3حرکت ،تغییر و دگردیسی

یکی از دالیلی که به تایید ادعای ذکر شده کمک خواهد کرد ،موضوع تغییر و عدم سکون
جهان است .چالش و بحث بر سر «تغییر» یا «سکون» جهان یکی از چالش های اساسی
در فلسفه است که از زمان یونان باستان تا کنون همچنان ادامه دارد و هر کدام طرفدارانی
را به خود اختصاص داده است .هراکلیتوس اعتقاد داشت که «همه چیز» تغییر می کند،
برعکس پارمنیدس می گفت که «هیچ چیز» تغییر نمی کند .در ادامه به برخی از مهم
ترین نظریاتی که در مورد تغییر و دگردیسی ارائه شده است ،خواهیم پرداخت.

 -1-1-3هراکلیتوس و رودخانه

«تمام چیزها در حرکتند ،هیچ چیز ثابت و ساکن نیست».
(هراکلیتوس)
هراکلیتوس فیلسوف مشهور یونانی می گوید« :هیچ کس دوبار پایش را در یک رودخانه
نمی گذارد ،چون نه رودخانه همان رودخانه است و نه او همان انسان!» بنابراین می توان
این طور نتیجه گیری کرد که «هیچ متنی را نیز نمی توان دوبار خواند! ».یکی از علل
اساسی استدالل هراکلیتوس این است که چون زمان در حال گذر است و با گذشت زمان،
خیلی چیزها تغییر می کند ،بنابراین بار دوم که یک شخص پایش را در جوی آب می
گذارد ،دیگر با «همان جوی قبلی» مواجه نیست ،بلکه گذر زمان جوی آب را تغییر داده
است :جریان آب سبب شده است تا آب جدیدی جایگزین آب قبلی گردد .ضمنا در این
فاصله خود شخص هم تغییر کرده و دیگر همان شخص سابق نیست .از آنجا که همیشه
بین خوانش اولیه و ثانویه یک متن هم زمانی سپری می شود ،این موضوع در مورد متن
نیز صدق می کند .درواقع ،متن همچون جوی در حال گذر است ،و ثابت نیست و لذا
معنای آن نیز پیوسته در حال تغییر است.
قرن ها بعد حافظ نیز در یکی از غزل های خود به همین نکته اشاره می کند:
بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس
در این بیت حافظ نیز جهت حرکت پیکان زمان را که همیشه رو به جلو است ،به خوبی
احساس می کنیم؛ حرکت و جریانی بی وقفه که حاصل آن تغییر و تحول و شدن و
صیرورت است.
از طرفی ،خواننده نیز در اثر گذشت زمان تغییر می کند .برای مثال اگر کسی در سن
بیست سالگی یک رمان را بخواند و سپس ده سال بعد ،یعنی در سن سی سالگی دوباره
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آن را مطالعه کند ،برداشت و تفسیر او یکسان نخواهد بود ،چون طی این مدت به دانش،
توان و تجربه او افزوده شده است و اصوال در نوع نگرش او تغییراتی صورت گرفته است.

-2-1-3اوید و مسخ (دگردیسی)

اوید ،شاعر مشهور رومی در اثر ماندگار خود ،مسخ (افسانه های دگردیسی) ،طی  15کتاب
(فصل) می کوشد تا این جمله را تبیین و تثبیت کند« :همه چیز تغییر می کند»
( .) Tissol, 1998: XIIIبه تعبیر دیگر ،او زندگی را سراسر جنب و جوش و حرکت و
انرژی می بیند « :هیچ چیز نمی میرد .دم زندگی هرزه گرد است :از جایی به جایی می
آید؛ از جایی به جایی می رود و به دلخواه خویش ،در کالبدها جای می گیرد؛ از کالبد
دام ها ،ب ه کالبد آدمیان می رود؛ دمی که ما را جان و جنب بخشید ،به کالبد دام ها در
می آید ،بی آنکه هرگز از توان زیستی آن کاسته شود» (اوید.)455 :1389 ،
در نتیجه می توان گفت که یک متن نیز به عنوان یکی از «چیز»های موجود در جهان،
از این تغییر و دیگرگونی در امان نیست و با هر بار خوانش ،از شکلی به شکلی دیگر در
می آید .از مهم ترین دالیلی که موجب این تغییر و دگرگونی می شود ،ماهیت خود زبان،
معانی متعدد و متکثر واژگان ،فعل و انفعاالت و تعامالت میان اجزاء و عناصر گوناگون
زبان و شاید مهم تر از همه ،ناخودآگاه متن است که بعدا به آن پرداخته خواهد شد.
-3-1-3نظریه آشوب و اثر پروانه ای

آشوب ( ،) chaosواژه و مفهوم تازه ای نیست و از گذشته های دور کاربرد داشته است.
مطابق با نظر یونانیان باستان« ،آشوب مقدم بر نظم بوده است» (سردار ،)6 :1387،یعنی
جهان در ابتدا توده ای بی شکل و نامنظم بوده و بعدها به شکل جهان درآمده است .لذا
می توان گفت که نظم از بی نظمی به وجود آمده است .اما نظریه آشوب ( Chaos
 ) Theoryحوزه ای نسبتا نو در علم و در واقع شاخه ای از ریاضیات است که به بررسی
و مطالعه سیستم های پویای آشفته می پردازد .در حقیقت ،آشوب ویژگی سیستم های
پیچی ده ای است که رفتارشان غیر قابل پیش بینی است و نسبت به تغییرات کوچک
بسیار حساس هستند.
اثر پروانه ای ( )Butterfly Effectنیز اصطالحی است که توسط ادوارد لورنتس
( ،)Edward Lorenzریاضی دان و هواشناس امریکایی به سال  1972در کنفرانسی در
واشنگتن ارائه شد .لورنتس در این کنفرانس ،مقاله ای ارائه کرد که عنوان جالبی داشت:
«آیا بال زدن یک پروانه در برزیل باعث بر پا شدن گردبادی در تگزاس می شود؟» لورنتس
این ایده را از داستانی کوتاه به نام «آوای تندر» ()The Sound of Thunder( )1952
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نوشته ری برادبری ( ،)Ray Bradburyنویسنده امریکایی گرفته بود .این نظریه حاکی
از آن است که تفاوت های کوچک ،نتایج بزرگی را در پی خواهد داشت.
در چنین دنیای پرآشوب و پرتالطمی که بال زدن یک پروانه در جایی قادر است در جایی
دیگر طوفان به پا کند ،چگونه انتظار داریم که متن و معنای آن ثابت باقی بماند؟!

-4-1-3رخداد

هم ژان فرانسوا لیوتار و هم آلن بدیو ،فیلسوفان مشهور فرانسوی ،از رخداد ()event
سخن گفته اند .از دید لیوتار « ،رخداد نشانگر لحظه ای است که در آن چیزی اتفاق می
افتد که این توانایی را دارد که شیوه های پیشین تبیین و درک جهان را در هم بشکند،
چیزی که شیوه ها ی جدید تجربه و اشکال دیگری از داوری را ایجاب می کند» (مالپاس،
.)142 :1388
اما از دید بدیو ،رخداد «یک واپیچیدگی گذرا در نظم هستی شناختی» ( Ling, 2011:
 )18یا «یک گسست کامال پیش بینی ناپذیر و موضعی در نظم اشیاء» ( )ibid, 18است.
به بیان دیگر از دید بدیو «رخدادها در زمان ها و مکان هایی خاص به وقوع می پیوندندو
برخالف پیشامدهای جزیی زندگی هر روزه از نظم جاافتاده امور ،پیوند می گسالنند»
(فرهاد پور و همکاران.)170 :1392 ،
از این متظر آثار ادبی و هنری را نیز می توان به مثابه یک رخداد دانست ،چون استثنایی،
منحصر به فرد و بر هم زننده و مخل روند معمول هستی و نظم عادی امور هستند .این
نکته ای است که بسیاری از منتقدان و کارشناسان حوزه ادبیات بر آن صحه گذارده و
تایید می کنند؛ از جمله تری ایگلتون ،منتقد و نظریه پرداز انگلیسی در کتاب «ادبیات به
مثابه رخداد» و درک اتریج ( )Derek Atridgeدر کتاب «منحصر به فردی ادبیات».
البته به این نکته هم باید توجه داشت که نه تنها هر اثر ادبی یک رخداد است ،بلکه هربار
خوانش آن نیز یک رخداد محسوب می شود؛ چون با هر بار خوانش ،گویی با ابژه تازه ای
مواجه شده ایم که نه تنها عادی و مانند قبل نیست ،بلکه استثنایی و منحصر به فرد است.
موریس بالنشو ،فیلسوف و نظریه پرداز ادبی فرانسوی نیز معتقد است« :ادبیات به هیچ
وجه چیزی از پیش تعیین شده نیست ،بلکه باید آن را دوباره کشف کرد یا بازآفرید» (به
نقل از هاسه و همکاران.)17-16 :1384 ،
تمامی این مفاهیم و نظریات حکایت از آن دارد که شرایط روحی ،روانی و جسمانی ما
پیوسته و به اشکال گوناگون در حال تغییر است و همین تغییرات ،ادراکات و دریافت های
ما و در نتیجه معنای متن و حتی خود متن را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

 -2-3پدیدار شناسی
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این موضوع از زاویه پدیدارشناسی نیز قابل تبیین است .از آنجا که طبق اصول
پدیدارشناسی « ،آگاهی ،همواره آگاهی از چیزی است» (سلدن ،)225 :1372 ،این
«چیز» یا همان «متن» می تواند بنا بر تغییر شرایط روحی ،جسمی ،و ذهنی انسان مدام
تغییر کند .در حقیقت «فلسفه پدیدارشناسی در پی بررسی پدیده ها آن گونه که توسط
ذهن به وجود می آیند ،است» (پاینده ب .)108 :1390 ،از همین جاست که می توان به
تمایز میان «شیء» و «پدیدار» از دید هوسرل که پایه گذار پدیدار شناسی در فلسفه
است ،پی برد ،چون از نظر او «پدیدار» هنگامی شکل می گیرد که «شیء» از صافی ذهن
انسان عبور کند یا به تعبیر دیگر توسط انسان ادراک شود .در نتیجه متن ادبی وقتی
موجودیت می یابد که توسط کسی (خواننده ،منتقد و  ) . . .خوانده شود.
مارتین هیدگر نیز بر موقعیت مشخص و تاریخی اندیشه بشر تاکید دارد ،تاریخی که
«بیرونی و اجتماعی نیست ،بلکه درونی و شخصی است» (سلدن .)226 :1372،این رویکرد
تاریخی هیدگر بعدها بر شاگردش گادامر تاثیر گذارد و او نیز با نظریات خود «نظریه
دریافت» ( )Reception Theoryو منتقدان آن ،به ویژه یاوس را تحت تاثیر قرار داد.
اما این رومن اینگاردن ،نظریه پرداز لهستانی بود که به شکلی نظام مند از منظر
پدیدارشناخنی به نقد متون ادبی پرداخت .یکی از نکات مهمی که اینگاردن در این مورد
مطرح ساخت« ،فرایند خوانش به مثابه عینی شدن» (زیما )106 :1394 ،بود که به معنای
پر کردن شکاف ها یا عدم تعین های متن و عینیت بخشیدن به سوژه هایی است که به
طوری کلی توسط متن ارائه می شوند و به خواننده اجازه می دهند که تا حد زیادی—
ولی نه کامال—به شکل دلخواه ،این شکاف ها را پر کند و تصویری مشخص از آنچه که
در متن توصیف شده ،ایجاد کند.
ولفگانگ آیزر ،به جای واژه «عینی شدن» ( )concretizationاز اصطالح «واقعیت
بخشیدن» ( )realizationاستفاده می کند« :این واژه تالش آیزر را برای در نظر گرفتن
واکنش خواننده به عنوان فرایندی خالق و نه صرفا پر کردن شکاف های معنایی برجسته
می کند» (زیما .)113 :1394 ،در حقیقت ،خواننده از دید آیزر خود به تولید معنای متن
دست می زند.

-3-3معنا ،تفسیر و تاویل

«پیام قابل انتقال است ،اما معنی قابل انتقال نیست ،چون معنی در خود افراد است!»
(دیوید برلو ،بنیانگذار بخش ارتباطات دانشگاه میشیگان)
پساساختارگرایان معتقدند که چیزی به عنوان «معنای مطلق» وجود ندارد :معنای نهایی
همیشه از خواننده می گریزد و خواننده ،هر چقدر هم شکارچی ماهری باشد ،قادر نیست
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به تمامی ،آن را به دام افکند .اینجاست که مشکل دیگری ظاهر می شود :مقاومت متن
در برابر تفسیر .به اعتقاد بالنشو ،فرایند ادراک یک متن ،دو جنبه دارد :یک جنبه آن برای
ما قابل درک ،تفسیر و قضاوت است ،چون بخشی از فرهنگ و اطالعات مشترک ماست،
اما «سوی دیگر متن منحصر به فرد بودن آن را القا می کند .این جنبه از متن تنها با خود
سخن می گوید ،و در برابر تالش ما برای مفهوم سازی آن مقاومت نشان می دهد .یعنی،
متن زبان جدیدی ابداع می کند که از مرزهای توانایی نقادی ادبی ما فراتر می رود»
(هاسه و همکاران .)20 :1384 ،در حقیقت همین مقاومت است که متن را ادبی کرده و
ادبیات را می سازد؛ نکته ای که فرمالیست های روسی به جای آن از اصطالح «آشنازدایی»
استفاده می کنند .به زعم فرمالیست ها ،چون فرایند خوانش یک متن ادبی ،فرایندی
است که غایتی زیباشناختی دارد ،بنابراین هر چقدر طوالنی تر شده و با سختی بیشتری
صورت گیرد ،ادبیت ( )literarinessآن بیشتر و تاثیر زیباشناختی آن عمیق تر خواهد
بود .در نتیجه ،نویسندگان و شاعران ،هم آگاهانه و هم ناآگاهانه هنگام خلق آثار ادبی به
گونه ای عمل می کنند تا کالم آنها «غریبه» و «ناآشنا» به نظر برسد و همین اقدام موجب
می شود تا فرایند ادراک به تعویق بیفتد و به راحتی صورت نگیرد.
دلیل دیگر مقاومت متن را باید در خود ماهیت سلبی و نفی کننده زبان جستجو کرد.
زیرا اساسا زبان در غیاب «چیزها» شکل می گیرد« :زبان تنها ایده ای از چیزی را به ما
منتقل می کند ،چون در عین حال واقعیت چیزها را هم نفی می کند» (هاسه و همکاران،
 .)43-42 :1384این «غیاب» البته در «نوشتار» بیش از «گفتار» به چشم می آید و این
نکته ای است که در سنت فکری ،فلسفی و علمی غرب از یونان باستان تا کنون وجود
داشته و همواره گفتار را از نوشتار مهم تر تلقی کرده است« :گفتار به این دلیل مهم تر و
با ارزش تر از نوشتار پنداشته شد که در هر ارتباط گفتاری ،گوینده و شنونده هر دو
حاضرند و گفت و شنود بر اساس این حضور ادامه می یابد .حتی اگر این دو از هم فاصله
مکانی داشته باشند ،باز هم از وجود حاضر دیگری باخبرند» (احمدی.)385-384 :1370 ،
این همان «متافیزیک حضور» ( )metaphysics of presenceاست که دریدا تالش
داشت آن را رد کند.
از سوی دیگر ،لکان اعتقاد دارد «فهمیدن همانا نادرست فهمیدن است» (کلیگز:1388 ،
 ،) 79یعنی درست هنگامی که احساس می کنیم از درک گفته ای عاجزیم ،و مطلبی
برایمان «مبهم» و «نامفهوم» است ،شاید به «معنا» دست یافته باشیم .چرا که به عقیده
بالنشو ،وظیفه ادبیات اساسا انتقال «پیام» یا خلق «معنا» نیست .بارت هم در تایید این
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مطلب می گوید « :نوشتار ،بی وقفه معنایی را مطرح می کند تا بی درنگ هم آن را نابود
کند :نوشتار در پی معافیت عمومی از معناست» (آلن ب.)123 :1385 ،
اما بر خالف تمامی اینها ،اعتقاد به وجود شخصی به نام «مولف» (خالق خداگونه معنا)
راهی است برای محدود ساختن ،مهار کردن و در نهایت «زندانی کردن» معنا؛ نکته ای
که هم میشل فوکو و هم روالن بارت از آن در هراس بودند .فوکو در مقاله مشهور خود،
«مولف چیست؟» می گوید« :پس مولف شخصیتی ایدئولوژیک است که نشانگر چگونگی
هراس ما از تکثیر معناست» ( .)Foucault, 2000: 186از دید بارت نیز مولف در
برداشت سنتی ،موقعیتی استعالیی ،خداگونه ،اسطوره ای و پدر-فرزندی می یابد .شاید
یکی از دالیل دلبستگی شدید منتقدانی که دیدی سنتی دارند به مقوله مولف ،همین
نکته باشد ،در حالی که در نگرش مدرن ،خواننده جای نویسنده نشسته و معنا از قلمرو
نویسنده (تولید) به قلمرو خواننده (دریافت) منتقل می گردد.

-4-3موقعیت دریافت کننده

« . . .همچون چشم اندازهایی که وقتی مستقیم به آنها بنگری،
چیزی جز آشفتگی به نظر نمی رسند؛ و چون کژ بدانها بنگری
شکل و فرم پیدا می کنند»..
(شکسپیر ،ریچارد دوم ،پرده  ،2صحنه )2
از جمله مواردی که بر ادراک دریافت کننده تاثیر می گذارد ،موقعیت زمانی و مکانی و
نحوه مشاهده اوست .جالب اینجاست که عناوین دو اثر از آثار اسالوی ژیژک ،فیلسوف و
جامعه شناس اهل اسلونی ،یعنی «کژ نگریستن» ( )Looking Awryو «اختالف منظر»
( )The Parallax Viewنیز به همین نکته اشاره دارند .در حقیقت کژ نگریستن به
امور « ،جنبه هایی را در معرض دید می آورد که در حاالت دیگر هرگز به آنها توجه نمی
کنیم( ».ژیژک .)13 :1390 ،به عبارت دیگر« ،گاهی اوقات باید کژ نگاه کنیم تا بتوانیم
حقیقت یا یک ابژه را درست و کامل ببینیم» (.)Sohrabi, 2015: 99
گرچه «اختالف منظر» در اصل ،اصطالحی در نجوم است ،اما ژیژک این مفهوم را از
کوجین کاراتانی ( ،)Kojin Karataniفیلسوف و منتقد ادبی ژاپنی گرفته است که به
معنی تغییر زاویه خوانش و تفسیر است .اما
تعریف استاندارد پاراالکس از این قرار است :تغییر مکان ظاهری یک ابژه (تغییر موقعیت
آن در مقابل یک پس زمینه) که به سبب تغییر موضع مشاهده اتفاق می افتد و خط نگاه
تازه ای ایجاد می کند .البته تغییری فلسفی نیز باید بدان اضافه شود ،یعنی اینکه تفاوت
مشاهده شده ،صرفا «ذهنی» نیست ،چون همان ابژه ای که «در آنجا» قرار دارد ،از دو
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موضع یا زاویه دید متفاوت مشاهده می شود .به بیان دیگر ،همان طور که هگل می گوید،
سوژه و ابژه ذاتا «میانجی گری» می کنند ،در نتیجه یک تغییر «معرفت شناختی» در
زاویه دید سوژه ،همواره تغییری «معرفت شناختی» در خود ابژه را منعکس می کند
(.)Zizek, 2006: 17
بنابراین می توان این طور نتیجه گیری کرد که هر تغییری در سوژه ،ابژه را هم متاثر
خواهد ساخت و رابطه میان سوژه و ابژه ،رابطه ای تعاملی و دو طرفه است که بر یکدیگر
تاثیر دارند .بنوا مندلبرو ،ریاضی دان فرانسوی تبار امریکایی نیز اعتقاد دارد که «آنچه
مشاهده می کنیم ،به این بستگی دارد که کجا قرار گرفته باشیم ( » . . .سردار:1387 ،
.)35
ویتگنشتاین این نکته را به نحو دیگری بیان می کند« :متون همانند تصاویری سه بعدی
هستند که به دیوار آویخته شده اند و می توان آنها را از جهت های مختلفی مشاهده کرد
و اگر از زاویه خاصی به آنها نگاه کنیم ،بدان معنا نیست که از زوایای دیگر قابل رویت
نیستند» (امامی .)44 :1386 ،لذا موضع خوانش و دریافت بر «موضع تفسیر» ( reading
 )positionتاثیر می گذارد .آنه کرانی-فرانسیس( ،)Anne Cranny-Francisاستاد
مطالعات فرهنگی در دانشگاه فناوری سیدنی می گوید« :همان طور که اگر بخواهیم چیزی
را با چشمانمان ببینیم ،باید از جهت معینی به آن نگاه کنیم ،در خواندن متن هم باید
نسبت به ارزش ها و رویه ها و شگردهای متن ،موضع خاصی اتخاذ کنیم که در انطباق با
مشی متن باشد ،اما اگر بخواهیم با متن مخالفت کنیم ،باید موضع مخالف بگیریم» (سعید
سبزیان م .و همکاران.)408 :1388 ،
عالوه بر تمامی اینها ،موقعیت تاریخی خواننده نیز در دریافت و تفسیر او تاثیر دارد .یاوس
برای تبیین این نکته از اصطالح مشهور «افق انتظارات» ()horizon of expectations
استفاده می کند که هم از معیارهایی که خوانندگان در هر دوره تاریخی برای داوری در
مورد یک اثر به کار می گیرند و هم به آنچه که خوانندگان در یک اثر جستجو می کنند،
حکایت دارد« :معنای اثر فارغ از زمان نیست ،بلکه "در دل تاریخ شکل می گیرد" .هر بار
که "اوضاع تاریخی و اجتماعی دریافت دگرگون می شود" ،معنای اثر نیز تغییر می یابد»
(تادیه .) 108 :1390 ،بنابراین ،افق انتظارات خوانندگان و واکنش هایی که در مورد هر
اثر ادبی نشان می دهند ،در دوره های مختلف تغییر می کند .در نتیجه ،احتمال دارد یک
اثر ادبی ،در طول زمان از یک اثر بی ارزش یا کم ارزش به اثری باارزش و حتی شاهکار و
بالعکس تغییر رتبه دهد .لذا مواجهه و قضاوت اولیه خوانندگان در زمان ارائه اثر به هیچ
وجه رای نهایی و قطعی محسوب نمی شود .گادامر نیز اعتقاد دارد که «یک اثر ادبی به
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صورت بسته تکمیل شده و شسته رفته ای از معنا در جهان نمی افتد .معنا به موقعیت
تاریخی مفسر وابسته است» (سلدن.)227 :1372 ،
گادامر به جای «افق انتظارات» از اصطالح «پیوند/امتزاج افق ها» ( fusion of
 )horizonsاستفاده می کند و منظور از این اصطالح این است که هنگام خواندن ،افق
های خواننده/تاویل گر با افق های مولف و متن در هم می آمیزد ،و «پیش داوری ها و
پیش فرض هایی به عنوان مقدمه این ارتباط وارد عمل می شود که پیش شرط هر گونه
درکی است» (امامی .)36 :1386 ،در حقیقت ،فهم هر اثر ادبی از طریق همین امتزاج افق
ها و مکالمه و دیالکتیک میان خواننده و متن صورت می گیرد .البته هرش ،نویسنده و
منتقد امریکایی با این نظر گادامر موافق نیست و به پیروی از شالیرماخر و دیلتای ،به
«معنای نهایی» و «نیت مولف» اعتقاد دارد.
ضمنا گادامر اعتقاد دارد که باید بین «بازتولید» و «آفرینش» اثر ،تفاوت قائل شد .از دید
او بازتولید های متعدد اثر در جریان خوانش ،به منزله تجلی های چندباره ای است که از
یک اثر خلق شده صورت می گیرد و منشاء اصلی این تجلی ها و ظهورها ،کسی جز مولف
نیست.

-5-3انواع دریافت کننده (خواننده)

با توجه به اهمیتی که فرایند «خوانش» نزد نظریه پردازان خواننده محور دارد ،این
منتقدان به وجود خوانندگان مختلفی قائلند که مهم ترین آنها عبارتند از :خواننده واقعی
یا بالفعل ( ،)actual readerخواننده ضمنی یا مطلوب نویسنده (،)implied reader
خواننده آرمانی ( )ideal readerو خواننده مقاوم ( .)resistant readerهر کدام از این
اصطالحات جنبه ای از نقش خواننده در فرایند خوانش را بیان می کنند .در میان اینها،
خواننده آرمانی کسی است که با توجه به دانش و تجربه خود قادر است که بیشترین
ارتباط را با متن برقرار سازد و حداکثر استفاده را از متن ببرد .اما توجه به این نکته اهمیت
بسیار دارد که خواننده آرمانی ممکن است برای نویسنده آرمانی نباشد ،چون نکاتی را از
متن برداشت می کند که مدنظر نویسنده نبوده است .در این مورد ،در قسمت «ناخودآگاه
متن» توضیحات بیشتری داده خواهد شد .ضمنا خواننده آرمانی یا برگزیده لزوما برای
همه متون آرمانی نیست .خواننده مقاوم یا مخالف نیز بیشتر در نقدهای فمینیستی کاربرد
دارد و به خواننده ای اشاره دارد که تالش می کند تا هنگام خواندن از اتخاذ زاویه دید
مردانه پرهیز کند.

 -6-3ناخودآگاه متن :رابطه میان معنا و ناخودآگاه
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وقتی از تولید «معنا» توسط دریافت کننده/خواننده صحبت می شود ،خود به خود این
پرسش پیش می آمد که این «معنا» از کجا می آید؟ آیا این «معنا» صرفا حاصل فعل و
انفعاالت ذهن آدمی است یا متن هم در شکل گیری آن نقش دارد؟ گرچه پاسخ دادن به
این پرسش ها ساده نیست ،اما برای شروع بحث می توان این پرسش ها را با پرسش
دیگری پاسخ داد که اگر «معنا» صرفا حاصل ذهن خواننده باشد ،پس چرا در هنگام
خواندن آن «متن خاص» این «معنای خاص» در ذهن خواننده شکل می گیرد؟ پس
ناگزیر باید عوامل و عناصری در متن باشند که شکل گیری آن «معنای خاص» را میسر
می سازند .همین نکته سبب شده است تا برخی از صاحبنظران به وجود عاملی تحت
عنوان «ناخودآگاه متن» ( )textual unconsciousاعتقاد پیدا کنند« :متن همچون
آگاهی ،محاط است به حاشیه های پنهانی و نهفته در پشت آن ،که دریدا از آنها به "
ناخوداگاه متن " تعبیر کرده است» (خاتمی.)540 :1391 ،
پذیرش این نکته که متن دارای ناخودآگاه است ،به خوداتکایی و استقالل متن اشاره دارد
و برای متن ماهیتی مستقل از نویسنده و خواننده قائل می شود:
منتقدانی همچون کالر ،جیمسون ،شوشانا فلمن و مایکل ریفاتر با بهره گیری از نظرات
کریستوا در باره متن به مثابه روان ( )text-as-psycheاعتقاد دارند که متن ناخودآگاهی
دارد که به وسیله رمزگشایی از ردپاها و تاثیرات زبان شناختی آن قابل تفسیر است .از
نظر کالر و فلمن ،این ناخودآگاه متنی در کنش متقابل بین خواننده و متن قرار دارد که
آنها به عنوان صحنه انتقال در نظر می گیرند که از طریق آن خواننده عقده های متن را
تکرار می کند .از دید جیمسون و ریفاتر این ناخودآگاه متنی در خود متن قرار دارد و
متکی به رمزگشایی خواننده است که موقعیت قدرتمند یک روانکاو را دارد ( Mellard,
.)2006: 14
گاهی اوقات متن چیزی می گوید که نه تنها مدنظر نویسنده نبوده است ،بلکه در تضاد
با نظرات ،اعتقادات و به معنی دقیق تر ایدئولوژی اوست .این مشکلی است که هنگام
نگارش رمان «دهقانان» برای بالزاک پیش آمد .او قصد داشت اثری علیه دهقانان بنویسد،
اما تاثیری که این رمان هنگام خواندن بر خواننده می گذارد ،عکس آن است و این رمان
را به اثری علیه نظام سرمایه داری تبدیل می کند:
« آثار بالزاک بهتر از هر اثر دیگری نشان دهنده اجباری است که هر نویسنده ای گرفتار
آن است و برای گفتن مطلبی ،به ناچار باید مطالب دیگر را نیز بگوید» .تضادها از آن رو
آشکار می شوند که نویسنده برای ترسیم دهقانان باید به ناچار آنان را به سخن گفتن
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وادارد؛ و همین گفتار دهقانان است که سلطه عقیدتی بورژوازی را رسوا می سازد (زیما،
.)149 :1390
این «اجبار» برای گفتن مطالبی که مد نظر نویسنده نیست و «نبود کنترل کامل» بر
متن ،باز هم دلیل دیگری است بر وجود ناخودآگاه مستقل متن و آنچه که جیمسون در
کتاب «ایدئولوژی های نظریه» آن را ایدئولوژی متن می نامد .در نتیجه می توان گفت
که « :معنای متن ،حاصل تضارب و تعامل سه ناخودآگاه ،یعنی ناخودآگاه های نویسنده،
خواننده و متن است و به همین دلیل است که در رویکرد واکنش خواننده ،معنای یک
متن با هر بار خوانش بازتعریف می شود» (سهرابی.)8 :1394 ،
البته به این نکته نیز باید توجه داشت که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران« ،معنا» فقط
از ناخودآگاه سرچشمه نمی گیرد ،بلکه «معنا هم زاده آگاهی است ،و هم زاده ناآگاهی ،و
همین راز دشواری کار است» (احمدی ،)347 :1374 ،چون «اگر معنا یکسر و به طور
کامل ناآگاهانه شکل می گرفت ،ادراکش چندان دشوار می شد که دیگر می شد گفت
کاری است یکسر ناممکن» (همان .)347 ،اما هر قدر هم که «خودآگاه» در شکل گیری
«معنا» نقش داشته باشد ،این «ناخودآگاه» است که جای تاویل و تفسیر و قرائت های
متفاوت را باز می گذارد.
پی یر ماش ری ،منتقد مارکسیست فرانسوی به این موضوع از زاویه ای دیگر می نگرد و
معتقد است که اساسا
ادبیات شکاف های ایدئولوژی را آشکار می شود  . . .تقریبا می توان گفت متن ناخودآگاهی
دارد که آنچه را که به علت سرکوب ایدئولوژی نمی توان گفت ،بدان فرستاده و واگذار می
شود .ما شری این ترک های موجود در نمای ظاهری متن را نه در مضامین اصلی آن—
که کامال تحت کنترل ایدئولوژی هستند—بلکه در عناصر متنی—که به طور غیرمستقیم
به مضمون (مضامین) اصلی متصل اند—می یابد (.)Bertens, 2008: 71-72
به عبارت دیگر ،خواننده هنگام خوانش از طریق همین شکاف ها (ترک ها) وارد الیه های
زیرین متن می شود و چون تعداد این الیه ها زیاد است و همانند غارهای تو در تو است،
هر خواننده ای به فراخور توان ،دانش ،تجربه ،مهارت ،و صبر و استقامت خود می تواند به
این الیه ها دستیابی پیدا کند.
-7-3مرگ مولف ،خواننده ،متن یا هر سه؟!

پیش از این در مورد «تکثر معنایی» و «زنجیره بی انتهای مدلول ها» سخن گفتیم .گرچه
این مسئله در گفتگوهای روزمره نیز وجود دارد ،اما به دلیل ماهیت ادبیات ،در مواجهه با
آثار ادبی بسیار چشمگیرتر است .بنابراین اسب ،گل یا منظره ای که در هنگام نگارش ،در
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ذهن نویسنده ش کل می گیرد ،با اسب ،گل یا منظره ای که موقع خوانش ،در ذهن هر
یک از خوانندگان شکل می گیرد ،نمی تواند یکسان باشد :دال ها یکی است ،اما مدلول
ها بی نهایت زیاد و متفاوتند .در نتیجه ،قرن هاست که وقتی دو یا چند نفر در مورد اثری
بحث می کنند ،به غلط تصور می کنند که در مورد یک متن صحبت می کنند ،در حالی
که هرکدام از آنها در مورد متنی دیگر و متفاوت سخن می گویند که فقط «نام» یکسان
دارند .این صرفا به معنی مرگ مولف و تولد خواننده نیست ،بلکه نکته ای هولناک تر در
آن نهفته است و آن نکته ،تولد مولف ،خواننده و متن ،در حین هر بار خوانش و مرگ
اینها ،پس از هربار خوانش و یا در انتهای هربار خوانش است! .بنابراین مثال ما با یک
نمایشنامه به نام «هملت» یا یک اثر داستانی به نام «بوف کور» رو به رو نیستیم ،بلکه بی
شمار نمایشنامه به نام «هملت» و بی شمار رمان به نام «بوف کور» وجود دارد ،گر چه
نام نویسندگان تمامی این نمایشنامه ها و رمان ها« ،شکسپیر» و «هدایت» باشد ،زیرا
« متن صرفا سرنخ هایی از تولید معنا را در اختیار خواننده قرار می دهد ،نه خود معنای
حاضر و آماده را» (پاینده ب .)117 ،در نتیجه می توان گفت که هر اثر ادبی« ،ناقص» یا
به تعبیر اومبرتو اکو« ،گشوده» است و هر خواننده ای طی فرایند «خواندن» آن را «کامل
تر» و قدری «بسته تر» می کند ،اما هیچ گاه این اثر به معنای مطلق کلمه« ،کامل» و
«بسته» نمی شود .این نکته با توجه به مفهوم بینامتنیت نیز قابل تبیین است:
بینامتنیت مبتنی بر این اندیشه است که متن نظامی بسته ،مستقل و خود بسنده نیست.
بلکه پیوندی دوسویه و تنگاتنگ با سایر متون دارد .حتی می توان گفت که در یک متن
مشخص هم مکالمه ای مستمر میان آن متن و متونی که بیرون از آن متن وجود دارند،
جریان دارد .این متون ممکن است ادبی یا غیرادبی باشند ،هم عصر همان متن باشند یا
به سده های پیشین تعلق داشته باشند .در واقع ،کریستوا معتقد است هیچ متنی «آزاد»
از متون دیگر نیست( .مکاریک.)72 :1388 ،
بنابراین می توان گفت که پیوند بین متون مختلف نیز یکی دیگر از عواملی است که بر
این نکته صحه می گذارد که هیچ متنی «خالص» نیست و صرفا به یک مولف تعلق ندارد:
«نظریه پردازان ادعا دارند که کار خوانش ،ما را به شبکه ای از روابط متنی وارد می کند.
تاویل کردن یک متن ،کشف کردن معنا یا معانی آن ،در واقع ردیابی همین روابط است.
بنابراین ،خوانش به صورت روندی از حرکت در میان متون در می آید» (آلن الف:1385 ،
.)12-11
از این منظر ،نویسنده اثر« ،شخصی» است که تنها اولین تکه پازل را در جای خود قرار
می دهد و پازل به تدریج توسط «اشخاص دیگر» و «متون دیگر» کامل می شود .پرسش
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مهمی که در اینجا مطرح می شود ،این است که اگر منشاء معنای متن ،ذهن ادراک
کننده است و نه خود متن ،پس چرا ما آن «شخص» را «نویسنده» و «دیگران» را
«خواننده» می نامیم؟ برتری او بر دیگران چیست؟ چرا باید اثر به نام او ثبت شود؟ آیا
زمان آن فرا نرسیده که در این نامگذاری تجدید نظر کنیم؟ آیا معنای متن و خود متن
دو چیز مجزا هستند؟ آیا نویسنده صرفا خالق متن (به مثابه یک چارچوب یا ساختار کلی)
است و خوانندگان خالقان معنا هستند؟
گرچه پاسخ دادن به تمامی این پرسش ها ساده نیست ،اما شاید یکی از پاسخ ها این باشد
که یکی از تفاوت های میان نویسنده و خواننده این است که نویسنده «استعداد بیان آنچه
را [ما] به طور مبهم احساس می کنیم در قالب کلمات دارد» (هاسه و همکاران:1384 ،
 .) 31در حقیقت او گام اول را برمی دارد و به ما این امکان و فرصت را می دهد تا گام
های بعدی را بر داریم و به تدریج از ابهام آن احساس و اندیشه بکاهیم .هر چند که مطابق
با دالیلی که پیش از این ذکر شد ،این ابهام هیچ گاه به طور کامل برطرف نخواهد شد و
«معنای نهایی» همیشه تا حدی در پرده ابهام باقی خواهد ماند.
-4نتیجه گیری

با توجه به تمامی نکات گفته شده ،می توان این طور نتیجه گیری کرد که «تا به حال
هرگز هیچ متنی را بیش از یک نفر نخوانده است!» چون همان طور که می دانیم ،نظریه
پردازان رویکرد واکنش خواننده یا خواننده محور معتقدند که هر اثری با هر بار خوانش،
حتی اگر فرایند خوانش توسط همان خواننده صورت گیرد ،از نو نوشته و بازخلق می
شود ،پس بنابراین هر کس اثری را می خواند که خودش در فرایند خوانش خلق کرده
است .به تعبیر دیگر ،هر خواننده ای اثری را که خود خلق کرده ،می خواند و نه اثری را
که دیگری نوشته است .بنابراین ما هرگز قادر نبوده و نخواهیم بود که آثار همدیگر را
بخوانیم ،و هر کس صرفا می تواند اثر خود را بخواند؛ آن هم فقط یک بار .چون بار دوم
که به خوانش «همان اثر» اقدام می کند ،خیلی از چیزها تغییر کرده است و او صرفا به
طور ظاهری با «همان اثر» رو به رو است ،اما در اصل با «اثری جدید» مواجه شده است.
اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم ،آمار کتاب های موجود در هر کتابخانه ای و به طور
کلی آمار کتاب های موجود در جهان ،غلط از آب در خواهد آمد .چون هر خواننده ای با
خواندن هر متنی ،متن تازه ای خلق خواهد کرد و خالق آن متن تلقی خواهد شد .گرچه
این موضوع ممکن است هم اکنون عجیب به نظر برسد ،اما چه بسا در آینده ای نه چندان
دور ،ناچار شویم تا نام مولف و نویسنده را از روی تمامی کتاب ها (به ویژه آثار ادبی) و از
روی تمامی فیلم ها و سایر آثار هنری حذف کنیم.
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جلوه های انسانیت ،هویت انسانی و سازههای تکنولوژیک در عصر
پسااومانیسم

سمیه مصطفایی

چکیده:

انسیه شعبانی راد

1

2

تکنولوژی و نقش بسیار تأثیرگذار آن بر زندگی بشر یکی از مهمترین دغدغههای بشر
بویژه پس از سرعت گرفتن پیشرفتهای تکنولوژیک بوده است .تکنولوژی از منظر بسیاری
از متفکران تأثیری دوگانه بر زندگی بشر دارد .تکنولوژی از یکسو دستیابی به ناممکنها
را بواسطه از میان برداشتن محدودیتهای طبیعی انسان ممکن میسازد و از سوی دیگر
هویت انسانی را با نفوذ همه جانبه خود در زندگی بشر به خطر میاندازد .رمان آیا

اندرویدها خواب گوسفند الکتریکی می بینند؟ نوشته فیلیپ کی دیک یکی از

مشهورترین رمانهای جهان است که این نگرانی را در قالب داستانی علمی  -تخیلی و در
جهانی پسااومانیستی به تصویر کشیده است .مقاله حاضر به بررسی مرز میان انسان و
ماشین ،هویت انسانی و تأثیر تکنولوژی در وجوه مختلف بیرونی و درونی زندگی بشر در
رمان یاد شده از منظر پست اومانیسم میپردازد .روش تحقیق این مقاله توصیفی -تحلیلی
است .جستار پیش رو بر آن است به این پرسش اساسی پاسخ دهد که جایگاه انسان در
عصر پسااومانیسم چه خواهد بود و چه عواملی در تعریف و بازتعریف این جایگاه دخیل
هستند؟
کلمات کلیدی :تکنولوژی -پست اومانیسم -دکارد -اندروید -انسان

 .1دانش آموختهی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سمنان
somaye.mostafa@yahoo.com
 .2دکترای زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران ،استاد مدعو دانشگاه سمنان
eshabanirad@gmail.com
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مقدمه

در نتیجه پیشرفت های تکنولوژیک که در اوایل قرن بیستم سمت و سوی جدیدی پیدا
کرد و در دهههای  1980و  1990به سرعتی بی سابقه دست یافت ،تصویر نویدبخشی
که از دیرباز به واسطه حضور قدرتمند علم به بشر وعده دادهشده بود بسیار محتملتر
بنظر می رسید .این تصویر نویدگر روزی بود که به مدد تکنولوژی مرزهای قراردادی و
محدودیت های ذاتی نسل بشر از میان برداشته خواهد شد و جای آن را جهانی بی حد و
مرز و قدرتمند خواهد گرفت .چنین جهانی بیش از هر جای دیگری در ژانر علمی-تخیلی
به عینیت پیوست .تصویری که در کتابهای این ژانر بچشم میخورد در ابتدا تصویری
دور و نامحتمل بنظر میرسید اما رفته رفته با حضور پرقدرتتر تکنولوژی جان بیشتری
گرفت .امروزه تکنولوژی جزء الینفک زندگی بشر است و روز بروز مرزهای محدودیت را
بیش از پیش جابجا میکند .اما تکنولوژی در کنار تمام مزایایی که برای نسل بشر به
ارمغان آورد نگرانیهایی را نیز بوجود آورده است .در آیندهای نزدیک رباتها بخش جدایی
ناپذیری از زندگی روزمره بشر میشوند و بواسطه حضور پررنگ خود تأثیری عظیم نه تنها
بر وجوه بیرونی زندگی بشر که بر درونیات او خواهند گذاشت .به گفته بسیاری از منتقدان
با حضور همه جانبه تکنولوژی در زندگی بشر هویت انسانی و فردیت نیز معنای جدیدی
مییابند .جودیت کرمن در سال  1991در این باره چنین مینویسد« :ظرف چهل و پنج
تا پنجاه سال آینده این احتمال وجود دارد که مهندسی ژنتیک و علم کامپیوتر
پتانسیلهای الزم برای خلق نسل جدیدی از مردمان و یا موجودات هوشمند را فراهم
آورند ،موجوداتی که هم از لحاظ ظاهری و هم از لحاظ عاطفی با مفهوم تاریخی انسانیت
بسیار متفاوتند اما بطور بحث برانگیزی انسان محسوب میشوند)1991:1 ،Kerman )».
ح ال این پرسش بزرگ پیش می آید که عواقب حضور همه جانبه تکنولوژی در زندگی
بشر چه خواهد بود؟ یا بطور روشنتر تکنولوژی در کنار چیزهایی که به ما میدهد چه
چیزهایی را از ما میگیرد؟
بسیاری از فیلسوفان و متفکران بزرگ از دیرباز تاکنون در پی تعریف جامع و درستی از
مفهوم بشریت بودهاند .در عصر تکنولوژی و با روی کار آمدن سایبرگها( 1تلفیقی از بشر
و ماشین) چنین تعریفی الزامآورتر بنظر میرسد .در تفکر اومانیستی انسان در مرکزیت
جهان میایستد و جوهره ناب وجودی اش هستی او را برتر از هر موجود دیگری میکند.
بر خالف تفکر اومانیستی ،پست اومانیس م 2یا پساانسانگرایی به گفته ایهاب حسن
. cyborg
. posthumanism
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رویکردی دوگانه دارد که از یکسو ریشه در نفرت ذاتی بشر از خود دارد و از سوی دیگر
به پتانسیل فرهنگی نسل بشر اشاره دارد .پست اومانیسم جایگاه انسان را از مرکزیت
جهان ساقط میکند و او را بدون ارجحیت ،تنها موجودی در میان موجودات دیگر تعریف
میکند که در ارتباط با جهان پیش روی خود و موجودات آن میتواند موجودیت یابد.
آنچه در پست اومانیسم با هدف به زیرکشیدن انسان از جایگاه متعالی و یگانهاش در جهان
شکل گرفت پیشتر در آراء متفکرانی همچون فوکو و دریدا دیده شده بود .جهان پست
اومانیستی جهانی است که در آن « نه تنها توجیه نگرههایی همچون مردساالری،
استعمارگرایی ،اومانیسم ،پوزیتیویسم ،ماهیت گرایی ،علم گرایی و دیگر ایسمها از میان
برداشته می شود بلکه تمامی ادعاها درباره طبیعی یا ارگانیک بودن موجودات نیز از میان
برداشته میشود )2010:2215 ، Haraway( ».از این دیدگاه آنچه که در اومانیسم
جوهره وجودی انسان خوانده میشود و نگاه تمامیت خواهی که از پس آن بر جهان اعمال
میشود ،به تمامی رخت برمیبندد.
با برداشته شدن نگرههای استعالیی و ارتباط با موجودات دیگر مرزهای انحصارطلبانه رفته
رفته از میان برداشته میشوند و جهانی چند صدا متولد میشود .اما باید توجه داشت که
آثار مخرب تکنولوژی با گسترش روزافزون مرزهای آن شدت و عمق بیشتری میگیرند.
آنتونی گیدنز 1عنوان می کند که «علم و تکنولوژی شمشیری دولبه هستند ،خلق
پارامترهای جدید ریسک و خطر به همراه امکانات سودمند برای نسل بشر» ) ،Giddens
 )2004:27تکنولوژی در حال تغییر سریع سازوکارهای زندگی بشر به انحاء مختلف است.
این پیشرفتهای توقفناپذیر نه تنها روابط انسان با خود را بلکه روابط انسان با همنوعانش
را به نحو خیره کنندهای تغییر داده است .این تغییر سبب جابجایی حصاری شده است
که سعی دارد تعریفی دقیق از آنچه بشریت و غیربشریت نام گرفته است ،ارائه کند .در
نتیجه چنین تحولی مرز میان انسان و ماشین بیش از هر زمان دیگری در حال از میان
رفتن است تا بدانجا که بیم آن می رود تصویر وعده داده شده تکنولوژی از آرمانشهری
موعود در نهایت به پادآرمانشهری خالی از حضور انسان منتهی شود.
از نگاه فرااومانیسم 2که در برخی از نقدها پست اومانیسم محبوب شناخته میشود
انسان با کمک تکنولوژی قادر خواهد بود تمام محدویتهای بیولوژیکی خود را کنار بزند
و وارد حیطه جدیدی از زندگی شود .اندی میاه 3بر این باور است که پست اومانیسم بر
. Anthony Giddens
. Tranhumanism
3
. Andy Miah
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پایه محدودیتهای بیولوژیکی بشر شکل گرفته است و در بستر نگرههای فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی رشد پیدا کرده است )2007:27 ،Miah( .حال تکنولوژی نه تنها به
هدف اولیه خود ،رفع محدودیتهای ذاتی بشر دست یافته است که توانسته گسترههای
جدید و غیرقابلتصوری را پیش روی انسان عصر پست اومانیسم بگذارد.
پیشینه تحقیق

فیلیپ کی دیک 1یکی از شناخته شدهترین چهرههای ادبیات علمی-تخیلی جهان است
که توانسته در مدت فعالیت خود در زمینه نگارش رمان ،داستان کوتاه و مقاله جوایز
متعددی را کسب کند .او چهل و پنج رمان را در ژانر علمی-تخیلی به نگارش درآورد که
از میان آنها رمان آیا آدم مصنوعی ها خواب گوسفند الکتریکی می

بینند ؟2

( )1968از نگاه بسیاری از منتقدان بهترین رمان او بشمار میرود .دیک در دهه 1970
تبدیل به چهرهای شناختهشده در محافل ادبی شد و نقدهای بسیاری بر آثار او اعم از
داستانهای کوتاه و بلند و مقاالتش نگاشته شد .جهانی که دیک در رمانهای خود ترسیم
میکند جهانی است یکسره تحت سیطره تکنولوژی که انسانها در تالشی مداوم برای
مشخص کردن مرز میان خود و رباتها و در نتیجه تعریف و اثبات هویت انسانی خود
هستند .در رمانهای او واقعیت اشکال مختلف مییابد و انسان در تقابل با ارزشهای
جدید جهان تکنولوژیک نمی تواند مرز مشخصی میان نیکی و بدی ترسیم کند .جهان
پست اومانیستی تصویر شده در رمانهای دیک جهانی است که در آن تکنولوژی با آثار
مخرب خود هویت انسانی را زیر سؤال برده و تالش دارد در تمامی جنبههای زندگی بشر
رسوخ کند .در نگاه دیک جهان توهمی بیش نیست ،جهان در حقیقت عالمی است که
سراسر ماده بنظر میرسد اما این چنین نیست .او در مقاله ای تحت عنوان "انسان و
اندروید" 3چنین می نویسد « :به همان اندازه که جهان بیرون متحرک میشود به همان
اندازه ما به عنوان به اصالح نسل بشر بیتحرک میشویم به نحوی که بجای آنکه
گرایشهای مختلف را هدایت کنیم از آنها خط میگیریم») .( 1972 ،Dickآنچه دیک
به آن اشاره می کند در حقیقت جهانی پست اومانیستی است که با سرعتی غیرقابل تصور
به ما نزدیک می شود .در این جهان مرزهای پیش بینی شده تأثیرگذاری تکنولوژی
مخدوش میشوند و انسان تحت تأثیر ماشینها روز بروز شمایل ماشینیتری بخود

. Philip K. Dick
?. Do Androids Dream of Electric Sheep
3
. The Android and the Human
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می گیرد .چنین تفکری بخوبی در رمان یاد شده به تصویر کشیده شده است ،در همان
آغازین صفحات رمان شاهد تصویری رو به زوال از جهان هستیم که حضور اندک انسانها
و حضور پرتعداد ماشینها وجه مشخصه آن است.
جان هانتینگتون به نوعی دوگانگی و گریز از واقعیت پست مدرنیستی در آثار دیک اشاره
میکند که بنای خود را بر داستانهای عامهپسند میگذارد،Huntington( .
 )1988:152ژان بودریار بر این باور است که در رمانهای دیک انسان در چنبره تغییری
مداوم ،ماندگار و بیدلیل گرفتار آمدهاست بدون اینکه گذشته ،حال و یا آیندهای داشته
باشد .از منظر بودیار کاراکترهای رمانهای دیک در جهانی موازی که براساس شبیهسازی
پا گرفته است زندگی میکنند )1994:125 ،Baudrillard( .از این نگاه ،جهانی که دیک
آن را به تصویر میکشد جهانی است برساخته از تکثیر و نسبیگرایی که انسان بطور مداوم
در معرض تعریف و تبیین جایگاه خویش در جهان است .الرنس ساتین بر این باور است
که « دیک همواره بدنبال آشکار ساختن دو تم بزرگ خود است :انسان کیست؟ و چه
چیزی واقعی است؟ مسائل فلسفی همیشه برای دیک به عنوان نویسنده اهمیتی ویژه
داشتهاند )1995:4 ،Sutin( ».لورنزو دی توماسو نیز همانند هانتینگتون به دوگانگی در
آثار دیک اشاره میکند؛ این دوگانگی از نگاه توماسو ناشی از فلسفه تلفیقی دیک است
که غالبا در قالب سفر کاراکترهای رمانهایش نمود پیدا میکند،DiTommaso( .
 ) 2001:49استیونس بست و داگالس کلنر در مقاله خود به بررسی نگاه آخرالزمانی دیک
در آثارش میپردازند؛ آنها بر این باورند که رمانهای دیک انعکاسگر جهانی پر از هراسند
که در آن تکنولوژی در صدد انهدام مرزهای انسانی بر میآید و به این ترتیب طبقه
بندی های مرسومی همچون زمان ،مکان و واقعیت یک به یک دچار از همگسیختگی
میشوند )2003:188 ،Best& Kellner( .فردریک جیمسون دیک را «شکسپیر ژانر
ادبیات علمی-تخیلی» می خواند .جیمسون معتقد است که دیک زمان حال را به مثابه
گذشته زمان آینده مفروض تصویر میکند )2007:345 ،Jameson( .کاترین هایلتس
توجه خود را معطوف به از همگسیختگی انسانیت در آثار دیک میکند؛ او به حضور همه
جانبه سایبرگها در رمانهای دیک و نقش آنها در از هم گسیختن مفهوم انسانیت اشاره
میکند)1999:160 ،Hayles( .

بحث و بررسی
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در رمان آیا آدم مصنوعی ها خواب گوسفند الکتریکی می بینند؟ نسل بشر در خطر

انقراض قرار دارد و تکنولوژی حضوری پررنگ در تمامی عرصههای زندگی انسان دارد.
این رمان در دوران جنگ سرد به نگارش درآمد ،دورانی که سایه سنگین بمباران اتمی و
دیگر ابزارهای کشتارجمعی بواسطه پیشرفتهای تکنولوژیک نگرانیهای فزایندهای را در
سرتاسر جهان بوجود آورده بود .در این دوران ،سایه سنگین آثار مخرب تکنولوژی بیش
از هر زمان دیگری به انسان نزدیک بود .شاید به همین دلیل است که دیک دست به
نگارش اثری زد که زمین را پس از استفاده از این سالحهای مرگبار به تصویر میکشید.
از این منظر ،این اثر را میتوان هشداری جدی برای آینده زمین در صورت حضور مداخله
گرایانه تکنولوژی بشمار آورد.
روبرت دکارد 1شخصیت مرکزی رمان ،شکارچی اندرویدهای بازنشسته و از کارافتاده
است .گروهی از اندرویدها اربابان خود را کشتهاند و از سیاره مریخ به زمین گریختهاند.
داستان در سانفراسیسکو اتفاق میافتد ،شهر تقریبا خالی از سکنه است چرا که بسیاری
از انسانها در نتیجه خطرات ناشی از جنگ اتمی به مریخ مهاجرت کردهاند .تنها افرادی
بر روی زمین باقی ماندهاند که یا خود انتخاب کردهاند با وجود خطرات بمانند و یا افرادی
با نام افراد "خاص" که حق مهاجرت به آنها داده نشده است .شهر در نبود انسانها در
تسخیر مظاهر تکنولوژی است و جلوهای پادآرمانشهری بخود گرفته است.
در این رمان حتی احساسات انسان نیز توسط نوعی تکنولوژی با نام "دستگاه روحیه
ساز" قابل تغییر است .این تکنولوژی در حقیقت انسان را همچون رباتها تبدیل به
موجودی قابل پیشبینی و قابل برنامهریزی میکند .از این طریق انسان تبدیل به موجودی
قابل کنترل میشود که میتوان او را به هر جهتی سوق داد .اینکه بشر برای تغییر
انسانیترین حاالت خود نیز میتواند از تکنولوژی بهره گیرد نشان از این واقعیت دارد که
انسان نیز همانند ماشین قابلیت برنامه ریزی و کنترل را دارد« :ایرن گفت" تو اون لحظه
وقتی صدای تلویزیون رو قطع کردم تو وضعیت  382بودم][...خب با اینکه من از لحاظ
فکری خالی بودن را میشنیدم اونو به عنوان ].[...نشونهای از بیماری روحی حس
نمیکردم ،اونا بهش میگن ‘فقدان تأثیرات مناسب’»( )1975:3 ،Dickدر این بخش
میبینیم که در خأل ارتباطات انسانی در نتیجه مهاجرت بخش عظیمی از انسانها
تکنولوژی مصاحب و درمانگر ذهن پرتالطم بشر میشود .در حقیقت تکنولوژی انسانها
را غرق در فضایی مجازی میکند که به آنها نوعی ناخودآگاهی از وضع موجود میبخشد.
. Robert Deckard

1

جلوههای انسانیت ،هویت انسانی و سازههای تکنولوژیک ...

93

در غیاب خودآگاه انسانی ،واقعیت امری چندگانه و با قابلیت جایگزینی بنظر میرسد که
به فراخور زمان و مکان میتواند تغییر کند .این ناخودآگاهی همچنین باعث پذیرفته شدن
اندرویدها یا رباتهای انساننما در جامعه انسانی شده است .هر چند با آزمونهایی سعی
بر تفکیک حوزههای مشخص اندرویدها و انسانها میشود باز هم این مرز در عمل مرزی
مبهم و تغییرپذیر است .این مرز مبهم را بویژه در کاراکتر فیل رش 1می توان دید .فیل
را در حقیقت می توان انسانِ اندرویدی بشمار آورد .هر چند او خود و دکارد را مرزهای
تفکیک کننده میان انسان و اندروید میداند ،به دکارد چنین میگوید « :تو و من و همه
شکارچیان مزدبگیر بین نکسوس  6و نسل بشر به عنوان مرزی که این دوتا رو از هم جدا
میکنه وایسادیم )1975:121 ،Dick( ».در حقیقت شکارچیان اندروید همانند دکارد
در این رمان ،ابزارهایی در دست قدرتهای سیاسی و اجتماعی هستند که مرز از پیش
تعیین شده میان ماشین و انسان را برقرار میکنند و به این ترتیب در حفظ هویت از
پیش تعریف شده انسان توسط نگرهها و صداهای غالب جامعه نقشی تعیین کننده ایفا
میکنند .وجود ابزاری شکارچیان اندروید بیش از هر چیز آنها را به اندرویدها شبیه
میکند .شریل وینت در این ارتباط چنین مینویسد«:آنطور که بسیار بحثش میرود دکارد
با ریسک روزافزون تبدیل شدن به اندروید در خالل شغلش به عنوان شکارچی مواجه
نیست ،در حقیقت خطری که دکارد و دیگر انسانها در این رمان با آن مواجهند درک
این نکته است که آنها پیشتر به اندروید تبدیل شدهاند چرا که آنها فردیت خود را براساس
وجوه منطقی ،عقالیی و حسابگر انسان تعریف میکنند )2007:117، Vint(».در حقیقت
چنین بنظر میرسد که تبدیل شدن انسان به اندروید تغییری ناخواسته و تصادفی نبوده
است چرا که چنین تغییر شگرفی میتواند منجر به کنترل هر چه بیشتر انسانها حتی
در درونیترین امیالشان گردد.
بر طبق آنچه که در رمان روایت میشود اولین حضور اندرویدها در جنگ بوده است.
اندرویدها با ویژگیهای منحصربفرد خود سالحهای خوبی در جنگها بشمار میرفتهاند.
پس از جنگ ،این ساختههای تکنولوژیک که بخوبی وظایفشان را انجام داده بودند از میان
نرفتند و با تغییراتی به خدمتکاران انسان بدل شدند .ادامه پیدا کردن حیات اندرویدها
پس از دوران جنگ نشان از این واقعیت دارد که انسان چنان به اندرویدها خو گرفته است
که نمیتواند خود و هویت جدیدش پس از ارتباط برقرار کردن با اندرویدها را از آنها جدا
کند .آنچنان که در رمان عنوان میشود ،اندرویدها در دوران جنگ با اصطالح "جنگجوی
مصنوعی آزادی" شناخته میشدهاند .این اصطالح نشانگر این نکته است که اندرویدها از
. Phil Resch
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همان آغازین روزهای پیدایش خود بواسطه نیاز بشر به نیرویی تخریبگر با بیشترین دقت
و پرشمارترین تلفات توسط سازندگانشان به رسمیت شناخته شدهاند .انسان در تمام وجوه
زندگی خود در معرض اثرات ورود اندرویدها است تا بدانجا که دوگانه ارباب/خدمتگذار
به انسان و اندروید واسازی شده و انسان که تکنولوژی را در خدمت خود و آزادی خود
میداند خود به نوعی در خدمت تکنولوژی قرار میگیرد .آنچه که در این رمان چنین
رابطه معکوسی را به تصویر میکشد بهرهکشی گفتمانهای مسلط اقتصادی و سیاسی از
نسل بشر بواسطه حضور همه جانبه تکنولوژی و متعاقب آن وابستگی روزافزون بشر در
تمامی ارکان زندگی روزمرهاش به تکنولوژی است .دیک در مقالهای تحت عنوان "چگونه
جهانی بسازیم که ظرف دور روز آینده از هم نپاشد؟" 1چنین مینویسد « :ما بطرز
توقفناپذیری مورد هجوم شبه واقعیتهایی قرار گرفتهایم که بوسیله افراد پیچیده و
بواسطه مکانیسمهای الکترونیکی پیچیده پدید آمدهاند .من به انگیزههای آنها بیاعتماد
نیستم ،من به قدرت آنها بیاعتمادم .آنها قدرت بسیار زیادی دارند .قدرتی حیرتانگیز که
قادر به خلق تمام جهان ،خلق جهانهای ذهنی است )1995:262 ،Dick( ».از منظر
دیک آنچه که باعث خطرناک شدن تکنولوژی و به بار نشستن جهانی مشحون از
شبهواقعیت ها می شود قدرتی است که وظیفه هدایت ،تشدید و تکثیر مجاری آنها را بر
عهده دارد .نوربرت وینر در تبیین جهان سایبری که آینده بشر را بخود اختصاص خواهد
داد چنین مینویسد:
«این پیشرفت جدید امکاناتی بی حدو حصر برای مفاهیم نیکی و بدی بوجود خواهد
آورد ][...جهان مذکور به نسل بشر مجموعهای جدید و بسیار کاربردی از بردههای
الکتریکی برای انجام کارها خواهد داد .این نیروی کار مکانیکی بیشترین بهره اقتصادی
را خواهد داشت اگر چه برخالف بردهداری مرسوم اثرات غیراخالقی قساوت بشر را
بطور مستقیم به همراه نخواهد داشت)1948:37، Wiener(».
بنابراین خلق نیروی کار کارآمد به مدد تکنولوژی نه تنها حوزههای اجتماعی و اقتصادی
زندگی بشر را تحتتأثیر قرار خواهد داد که موجب تغییر ارزشها و بعضا بازتعریف آنها
در میان جوامع انسانی خواهد شد .فرانسیس فوکویاما که اساس پیشرفتهای تکنولوژیک
و سرعت رشد آنها را در اهداف سیاسی میبیند درباره استفاده قدرتهای سیاسی از
تکنولوژی و بیوتکنولوژی چنین مینویسد« :برخی از تکنولوژیهای جدید از همان ابتدا
How to Build a Universe That Doesn’t Fall Apart Two Days Later
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ترسناک هستند و باعث بوجود آمدن وفاقی جمعی در لزوم کنترل سیاسی در پیشرفت و
بهرهگیری از آنها میگردند )2002:193 Fukuyama(».او که یکی از مخالفان شناخته
شده نگاه فرااومانیستی به تکنولوژی است برابری سیاسی را اولین قربانی این نحله فکری
میداند چرا که فرااومانیسم با نگاه مثبت و الزامگرا به مقوله تغییر طبیعت بشری
اساسیترین مشخصههای برابری سیاسی را زیر سؤال میبرد و آنها را رفته رفته از میان
برمیدارد.
در این رمان اندرویدها می توانند بدون دخالت انسان با یکدیگر در ارتباط باشند و همین
ارتباط نیز باعث شکلگیری هویتی جمعی در میان آنها میگردد .این سازههای انسانی
با وجود اینکه تنها چهارسال عمر مفید دارند در تالشی مستمر برای خلق زندگی بهتر
هستند .آزمون ووی -کامف 1تالشی است برای تفکیک اندرویدها و انسانها ،اما حتی این
آزمون نیز نمی تواند بحران بوجود آمده را مرتفع کند چرا که مسئله اصلی مرز میان
اندرویدها و انسانها نیست مشکل میزان رسوخ تکنولوژی در تمام وجوه زندگی بشر است.
انسان چنان تنها و دورافتاده است که برای نجات خود راهی جز چنگ انداختن به
تکنولوژی و مخلوقات کوچک و بزرگ آن ندارد .نکته کنایی استفاده از این آزمون این
است که حتی تفکیک مرز میان انسان و ماشین نیز توسط تکنولوژی و بواسطه حضور
تکنولوژی میسر میشود .چنین بنظر میرسد که ماشین توانایی تشخیص انسانها را
بیشتر از خود آنها دارد.

مذهب در عصر پسااومانیسم

دیگر دستگاهی که انسانها به آن پناه آوردهاند دستگاهی است تحت عنوان "جعبه
همدلی" 2که به کاربرانش اجازه میدهد با موجودی نیمه مجازی تحت عنوان مرسر3
ارتباط برقرار کنند .مرسر که در عالم مردگان و در جهان زیرزمینی زندگی میکند به
نوعی پیشوای مذهبی انسان عصر پست اومانیسم در این رمان است که انسانها هم در
مریخ و هم در روی زمین قادر به برقراری ارتباط با او هستند .یکی از کاربران این وسیله
آن را چنین توصیف میکند« :جعبه همدلی شخصیترین دارایی توست .این جعبه بدنتون
رو بسط میده ،این روشیه برای لمس بقیه آدما ،روشیه برای پایان دادن به تنهایی»
. Voight-Kampff test
. empathy box
3
. Mercer
1

2
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( )1975:58 ،Dickتجربه جمعی ارتباط با انسانهای دیگر تجربهای بشری و دیرینه
است که در عصر پسااومانیست تنها بواسطه حضور تکنولوژی میسر میشود .با آنکه تنها
انسان ها قادر به برقراری ارتباط با مرسر هستند و اندرویدها به دلیل نبود همدلی در
وجودشان نمی توانند وارد ارتباط با او شوند ،جعبه همدلی نشانگر خالی شدن جهان انسانی
از هر گونه معنای انسانی و وارد شدن آن به جهانی کامال مکانیزه شده و ماشینی است.
در این جهان تکنولوژیک انسان رفته رفته از خصوصیات ذاتی خود فاصله میگیرد و
بیآنکه خود بداند تبدیل به اندروید میشود.
در بخشی از داستان ،مرسر برای تسلی دادن دکارد عنوان می کند که مرتکب اشتباه
شدن یکی از ارکان جداییناپذیر زندگی بشر است .از نگاه مرسر اشتباه منجر به درک
بهتر و عمیقتر زندگی و یکی از دالیل اصلی آفرینش عنوان میشود)1975:71 ،Dick( .
مرسر خود یکی از جلوههای بارز خطا است .او به عنوان پیشوای مذهبی ،شمایلی
سیزیفگونه دارد .مرسر مسیر پرتکرار رنج خود را که میتواند به رنج بشر نیز تعبیر شود
در چرخهای بیپایان میپیماید .تکرار بیثمر رنج که در قالب مرسر عینیت یافته است را
میتوان بطور تلویحی به بیهودگی تالشهای انسان عصر تکنولوژی در خلق معنا تفسیر
کرد .وجه کنایی این موضوع این است که چنین شمایلی به عنوان پیشوای مذهبی و مرکز
ثقل درونیترین عواطف انسانی شناخته میشود .حال سؤال این است که در جهانی که
پیشوای مذهبی آن چنین در چنبره تکرار و بیهودگی گرفتار آمده است ،چه چیزی انتظار
بشر را میکشد؟ و آیا میتوان در چنین جهانی رهایی و رستگاری نسل بشر را متصور
شد؟
این نکته که تنها انسانها میتوانند با مرسر ارتباط برقرار کنند و بواسطه حضور او با دیگر
همنوعانشان وارد ارتباط شوند نشانگر تالشی دیگر در جهت مرزگذاری میان انسان و
اندروید است .این تالش بر مبنای پیشفرض خالی بودن اندرویدها از هرگونه احساس و
حس تعلق خاطر به نیرویی متعالی شکل گرفته است .این مسئله همچنین بطور تلویحی
نشانگر اقدام ابرگفتمان ها در جهت نشان دادن اندرویدها به عنوان ابزارهایی منفرد است
که برخالف انسان توانایی پیوستن به جوامع متشکل و ارتباطات جمعی را ندارند .عدم به
رسمیت شناخ تن اندرویدها به عنوان موجوداتی با قابلیت ارتباطات جمعی که بطور
مستقیم با عواطف و احساسات سروکار دارند نمایانگر تالش گفتمانهای مذکور برای
کنترل هر چه بیشتر اندرویدهاست ،چرا که این گفتمانها بخوبی بر این امر واقفند که
شکلگیری جوامع متشکل در میان اندرویدها میتواند باعث پدیدآمدن هویتی جمعی و
استقالل طلبانه شود.
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حیوانات در جهان پسااومانیستی

رسوخ تکنولوژی تا بدانجا پیش رفته است که حتی حیوانات نیز بصورت الکترونیکی ساخته
شدهاند .حیوانات واقعی رو به انقراضند و تنها خانوادههای متمول میتوانند این حیوانات
را دا شته باشند .مرگ حیوانات در نتیجه تاثیرات مخرب جنگ و بیشتر ازآن تاثیرات
مخرب و اجتناب ناپذیر تکنولوژی اتفاق افتاده است:
«گرد و غباری که بیشترین سطح سیاره را آلوده کرده بود از هیچ کشور خاص یا
شخص خاصی نمیآمد ،حتی دشمن زمان جنگ نیز برای آن برنامهریزی نکرده بود.
اول از همه جغدها بطرز غریبی مردند[]...بعد از جغدها صد البته نوبت به دیگر پرندگان
رسید اما در آن زمان معما کشف و حل شد .یکی از برنامههای کوچک مهاجرت که
پیش از جنگ در حال انجام بود اکنون به دلیل اینکه خورشید دیگر بر زمین نمیتابید
کامال وارد فاز جدیدی شده بود)1975:13 ،Dick( ».
مرگ و انقراض تدریجی حیوانات یکی از بزرگترین نشانههای افول حیات در زمین است
که انسان با ساخت نمونههای ماشینی سعی در جبران آن دارد ،هر چند نمونههای تولید
و تکثیر شده تنها شمایلی مشابه به حیوانات دارند و خالی از روح حیاتند .یکی از آرزوهای
دکارد داشتن حیوانی واقعی است ،حیوانی که بتواند حضور انسانی او را درک کند.
( )1975:44 ،Dickاو برای اینکه پول الزم برای خرید حیوانی واقعی را بدست بیاورد
وارد عملیات خطرناک از میان برداشتن اندرویدهای فراری می شود .عالقه دکارد به داشتن
حیوانی واقعی که بتواند حضور انسانها را در اطرافش درک کند از یک طرف نشان از
تمایل اجتنابناپذیر بشر به حفظ اندک نشانههای زیست طبیعی دارد و از طرف دیگر
نشانگر نیاز انسان به تعریف و بازتعریف هویتش در ارتباط با پدیدههای طبیعی و نه
ساختههای تکنولوژیک است.

عنوان عجیب و در عین حال پرمعنای رمان ،آیا اندرویدها خواب گوسفند الکتریکی

می بینند؟ نیز از یکسو اشاره ای تلویحی است به نیاز بشر به ارتباط با حیوانات و دیگر

پدیده های طبیعی و از سوی دیگر وجود تفاوت میان انسان و اندروید را در قالب سؤالی
بیپاسخ به چالش میکشد .مخاطب این سؤال خواننده رمان است که با سرعتی
غیرقابلتوقف بسوی آینده پست اومانیستی خود پیش میرود .دیک با این عنوان تلنگری
هر چند کوچک به مخاطب خود میزند و به او یادآور میشود که درجهان تکنولوژیک
پیش روی انسان ،دستساختههای بشر میتوانند جهانی مختص بخود را با تمام مختصات
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جوامع انسانی و دربردارنده احساسات و عواطف انسانی (همانند تمایل به برقراری ارتباط
با حیوانات) بوجود آورند.
رباتها :ابرسازههای جهان پسااومانیستی

بزرگترین نشانه از میان رفتن انسانیت در رمان مورد بحث ساخت و تکثیر سریع رباتهای
انسان نما یا اندرویدها هستند .در حقیقت با ظهور اندرویدها و شباهت بی مثال آنها به
انسان ،جهان پسااومانیستی نه تنها از وجود بشریت بلکه از الزام آن نیز تهی خواهد شد.
شباهت بسیار زیاد این ساختههای تکنولوژیک به انسان ،چه از لحاظ ظاهری چه از لحاظ
حسی و فکری دوگانه مرسوم بشر /غیر بشر را به چالشی جدی میکشد .در نتیجه هویت
انسانی بیش از پیش به محاق ابهام میرود .دکارد در این روایت دائم با این سؤال مهم
دست در گریبان است که مفهوم انسانیت چیست؟ او حتی یکبار از یکی از دوستانش
میپرسد« :فکر میکنی اندرویدها هم روح دارند؟» (همان  )116او حتی در مورد هویت
انسانی خود نیز دچار شک می شود .اندرویدها در حقیقت بسیار در حال نزدیک شدن به
سایبرگ ها هستند که از منظر بسیاری از منتقدان انسان عصر تکنولوژی خواهد بود.
کاترین هایلس در کتاب مشهور خود با عنوان چگونه تبدیل به پسا انسان

شدیم1

برای سایبرگها زمینه ای فرهنگی -ایدئولوژیکی تعریف میکند و نشان میدهد که چگونه
این موجودات پسااومانیستی مفهوم انسانیت را تغییر میدهند .در حقیقت در چنین جهانی
مفاهیم تعیینکنندهای همچون انسان و ماشین تعریفی یگانه ندارند و بیشتر ملغمهای
هستند از ویژگیهایی که در نتیجه اشتراکات و تعامالت میان انسان و ماشین پدید
آمدهاند .او در بخشی از این کتاب به بررسی فروپاشی مفهوم و شمایل انسانیت دررمانهای
دیک می پردازد .از منظر هایلس دیک به دنبال نشان دادن مرز نامشخص میان انسان و
اندروید است که در قالب اندرویدهایی با خصوصیات انسانی بعضاَ عمیقتر از انسانها
جلوهگر می شود )1999:163 ،Hayles( .مفهوم همدردی که یکی از مفاهیم تعیین
کننده در تفکیک میان انسان و اندروید است با همدردی اندرویدها با یکدیگر و یا حتی
با انسانها تعریف و شکل جدیدی بخود میگیرد .هایلس معتقد است که دیک بوسیله
سؤال کلیدی دکارد« ،تو فکر می کنی اندرویدها روح دارند؟» و از طریق ارتباط میان
عوامل انسانی و غیرانسانی وجه سیاسی ارتباط میان اندروید و انسان را پیش روی مخاطب
میگذارد (.)1999:161 ،Hayles
. How We Became Posthuman
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سؤال بزرگ دیگری که در خوانش رمانهای پسااومانیستی ،شامل رمان مورد بحث ،پیش
روی مخاطب قرار میگیرد این است که چرا انسان تمایل به ساخت رباتی انسان نما دارد
که در جزییترین مشخصههای رفتاری و ظاهری به انسان شبیه باشد؟ پاسخ دادن به این
سؤال بسیار مشکل است بخصوص با توجه به این موضوع که در رمان مذکور شاهد تالش
روزافزون انسانها برای مشخص کردن مرز میان انسان و غیرانسان هستیم که گاه به از
میان برداشته شدن اندرویدها نیز میانجامد .اندرویدها تا بدانجا شبیه اربابان خود هستند
که برای تشخیص آنها از اربابانشان نیاز به آزمونهای پیچیده و تخصصی است .نکته
نگرانکننده این است که اندرویدها رفته رفته از لحاظ پیچیدگیهای ساختاری و
تواناییهای تعیین کننده از انسان پیشی میگیرند؛ جیم دیتور بر این باور است که «ما
انسانها بطور اجتناب ناپذیری در روند خلق موجوداتی هستیم مقلد و توسعه یافته که از
بسیاری جهات از توانایی هایی ذهنی ،رفتاری و عاطفی ما پیشی خواهند گرفت».
( )2004:51 ،Datorچنین بنظر میرسد که انسان بدنبال خلق موجوداتی است که بتواند
مرزهای محدودیت بشری را پشت سر بگذارد تا به این ترتیب بتواند قدم به جهانی بگذارد
که در آن هیچ چیز غیرممکن نیست.
مرگ اندرویدها در رمان نه با عنوان مرگ که با عنوان "بازنشستگی" شناخته میشود.
این اقدام را در حقیقت میتوان تالشی انسانی بشمار آورد که از یکطرف سعی بر مرزگذاری
هر چه بیشتر میان انسان و اندروید دارد و از طرف دیگر سعی بر بیاهمیت یا کم اهمیت
جلوه دادن مرگ اندرویدها دارد .در این جهان در نتیجه ارتباط بسیار عمیق و ناگسستنی
که میان انسان و اندروید پدید آمده است ،گفتمانهای برتر جامعه سعی بر کنترل جایگاه
اندرویدها در جوامع انسانی دارند .در حقیقت اگر جایگاه اندرویدها مورد کنترل قرار نگیرد
و آنها بیش از آنچه که برنامهریزی و پیشبینی شده است در میان اربابان انسانی خود
مورد توجه قرار گیرند ،نه تنها کارایی قابلانتظار خود را از دست میدهند که ممکن است
باعث شکل گیری شبکهای درهم تنیده و پیچیده از روابطی غیرقابلتعریف و
غیرقابلکنترل گردند.از میان برداشتن اندرویدها و عمر کوتاه برنامهریزی شده آنها
اقدامی کنترلگرایانه است که بیش از هر چیز نشان از نیاز انسان به تعریف خود و
جایگاهش در جهان عصر تکنولوژی دارد .انسان برای آنکه بتواند حاکمیت خود بر جهان
را ادامه دهد و همچنان در مرکزیت جهان بایستد نیاز دارد که ابتدا خود تعریفی استعالیی
از مفهوم بشریت ارائه دهد و سپس به این تعریف عینیت و تکثر بخشد .اگر انسان نتواند
اثبات کند که نسل بشر دارای ویژگیهایی ذاتی است که باعث برتری او بر دیگر موجودات
می شود نخواهد توانست کنترل خود بر جهان را حفظ کند .هر چند در جهان
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پسااومانیستی این نگاه رفته رفته از میان میرود و جای خود را به رویکردی انضمامی
میدهد .در نتیجه ،انسان که خود را مرجع جهان میداند در هجمه موجودات خودساخته
و تأثیرات آنها به موجودی منزوی و وابسته بدل میشود .ویلیام شولتز معتقد است که
« از نگاه دیک ،مهندسی ژنتیک نشانه و دلیلی بر از میان رفتن انسانیت است .دیک به
خوانندگانش نشان میدهد که انسانها چگونه باید ابتدا خود را برنامهریزی کنند تا بتوانند
به برنامهریزی رباتها دست پیدا کنند )2002:362 Schultz( ».در بخشی از رمان یکی
از اندرویدهایی که دکار قصد از میان برداشتنش را دارد ریچل روز ن 1به طبیعت
تکنولوژیک خود به نحوی خودآگاهانه اشاره میکند .این مسئله بیش از هر چیز میتواند
به نزدیکی غیرقابل انکار اندرویدها و انسانها اشاره داشته باشد چرا که روزن همانند انسان
بر آنچه که هست وقوف خودآگاهانه دارد ،مشخصهای که منحصر به انسان و ذهن بشر
است .مهمتر از این ،روزن با استفاده از تعریف خود سعی در برقراری رابطهای عاطفی با
دکارد دارد ،رابطهای که در ظاهر تنها در میان انسانها امکانپذیر است .این اندروید پیش
فرض مسلم خالی بودن اندرویدها از احساسات و عواطف را به چالش میکشد .نکته دیگری
که باعث از میان برداشته شدن هر چه بیشتر مرز میان ماشین و انسان در این رمان شده
است ویژگی های خاص هرکدام از اندرویدها است .در این رمان حتی اندرویدهایی که از
لحاظ ساخت از یک خانواده و یک نوع هستند هم ویژگیهای منحصر بخود را دارند .این
وجه از خصوصیات اندرویدها فردیتی انسانگونه به آنها میبخشد .دیگر اندرویدی که به
نوعی هویت انسانی را در این رمان بطور مستقیم زیر سؤال میبرد خانم لوفت 2است .او
یکی از اندرویدهایی است که باید بدست دکارد بازنشسته شود .او نیز همچون روزن نوعی
خودآگاهی انسانگونه دارد .او در مواجهه با دکار چنین میگوید"« :تو باید اندروید باشی".
این جمله او (دکارد) را متوقف کرد .به او (خانم لوفت) خیره شد .خانم لوفت ادامه داد:
"چون کار تو کشتن اوناست ،اینطور نیست؟"» ( )1975:86 ،Dickخانم لوفت با
گفتههای خود هویت انسانی دکارد را زیر سوال میبرد چرا که از نگاه او مشخصه اصلی
انسانها ،همدردی ،که مرز میان انسان و اندروید است به انسانها اجازه کشتن اندرویدها
را نمیدهد و فقط اندرویدها که از این ویژگی تهی هستند میتوانند بدون حس همدردی
عمل کشتن را انجام دهند .خانم لوفت قبل از کشته شدن بدست دکارد از او میخواهد
که اثری هنری برای او بخرد .این درخواست خانم لوفت نشانگر بخشی از وجود این
اندروید است که او را به انسانها نزدیکتر میکند .اینکه اندرویدی میتواند زیبایی اثری
. Rachel Rosen
. Miss Luft
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هنری را درک کند و حتی آن را به عنوان آخرین درخواست خود مطرح کند کنایهای
فلسفی است که به آینده نسل بشر در سایه پیشرفتهای بیپایان تکنولوژی اشاره دارد.
دکارد بعدها این اثر هنری را از میان بر میدارد و این عمل لحن کنایی این اتفاق را
شدیدتر هم می کند ،یک اندروید اثری هنری را به عنوان آخرین درخواست خود میخواهد
و یک انسان همان اثر هنری را از بین میبرد .دکار پس از بین بردن خانم لوفت بسیار
پریشان است چنان که به همکارش میگوید « :من از این کار بیرون میام][...دیگه نمیتونم.
دیگه بسه .اون خوانندهای فوق العاده بود .این سیاره میتونست ازش استفاده کنه .این
احمقانه است» ( )1975:117 ،Dickاینکه بشر با ماشین همدردی میکند نشانگر تحولی
عظیم در نگرش انسان دوران پسااومانیسم است .چنین حسی در حقیقت فاصله میان
انسان و ماشین را از میان بر میدارد و آنها را در یک سطح قرار میدهد .شاید به همین
دلیل است که عمر مفید اندرویدها تنها چهار سال است .سازندگان این رباتهای انسان
نما بخوبی می دانند که در صورت عمر بیشتر اندرویدها و متعاقب آن ارتباط بیشتر آنها
با انسانها ،انسان و ماشین بیش از پیش در یک سطح قرار میگیرند که ممکن است
تبعات سنگین و غیرقابل پیشبینی را بدنبال داشته باشد.
دیگر نکته مهم که باید به آن توجه کرد مسئله اعمال جنسیت برای اندرویدهاست .ساخت
اندرویدهایی که همانند انسان از لحاظ جنسیتی تفکیک شدهاند نوعی هویت جنسی را
برای آنها بوجود آورده است که بیش از پیش بر از میان برداشته شدن مرز میان انسان
و ماشین اشاره دارد .جنسیت اندرویدها آنچنان که در این رمان دیده میشود مسئله
بسیار مهمی است چرا که در نحوه برخورد شکارچیان با آنها تأثیر مستقیمی دارد .نمونه
آن برخورد دکارد با دو اندروید زن است که پیشتر بحثش رفت .این مسئله نشانگر آن
است که جنسیت بیش از اینکه پدیدهای طبیعی باشد ساختهای ایدئولوژیکی -اجتماعی
است که حتی خود را در مخلوقات تکنولوژیکی نیز نشان میدهد .هاراوی بر این باور است
که مسئله جنسیت نیز همانند نژاد و طبقه اجتماعی ،مفهومی تحمیلی است که با مداخله
تاریخی گفتمان های تمامیت خواهی همچون مردساالری ،استعمارگرایی و کاپیتالیسم بر
جوامع اعمال شده است )2010:2196 ،Haraway( .حال سؤال این است که چرا
گفتمان هایی که سعی در مرزگذاری هر چه بیشتر میان انسان و ماشین دارند در مقابل
اعمال جنسیت در ساخت اندرویدها سکوت کردهاند؟ چرا که آنطور که جودیت باتلر
بدرستی اشاره میکند ،اعمال جنسیت در حقیقت نقض نگرهای است که به موجب آن
انسان موجودی متعالی و با ویژگیهای خاص خود تعریف میشود .میتوان چنین به این
سؤال پاسخ داد که مسئله جنسیت نیز همانند دیگر ویژگیهایی که برای اندرویدها تعریف
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میشود ،کاراییهای متفاوتی را بدنبال دارد .در حقیقت قدرتهای برتر جامعه برای
استفاده از حداکثر پتانسیل اندرویدها آن هم در جهانی متروک ،رو به اضمحالل و خالی
از معنا به مشخصه مهمی همچون جنسیت نیاز دارند .در حقیقت جنسیت ابزار مهمی
است که این قدرتها به مدد آن میتوانند به مقاصد خود در وجوه مختلف نزدیکتر شوند
هر چند این امر خطراتی را نیز به همراه داشته باشد.
در این رمان تکنولوژی نه تنها به تکثیر چندباره واقعیت سرعت میبخشد بلکه حتی
توانایی خلق واقعیتهای جدید را نیز دارد .حال این سؤال پیش میآید که با وجود
ماشینها و اندرویدهای بسیار پیشرفته که میتوانند پیچیدهترین فرآیندها را با دقت و
سرعتی بیشتر از نیروی انسانی انجام دهند لزوم حضور نسل بشر در جامعه چیست و چه
چیزی باعث منحصربفرد شدن بشر بر روی زمین میشود؟ تالش انسان در برقراری و
مؤکد کردن مرز میان خود و ماشین نیز در پس این سؤال نهفته است ،چرا که بشر بنحوی
تلویحی قصد دارد هم به خود و هم به اندرویدها جایگاه منحصربفرد انسان را یادآوری
کند ،حتی اگر در واقعیت این مرز در سایه متکثر شدن ماشینها در وجوه مختلف بسیار
مبهم و تغییرپذیر باشد.
مشخصه دیگری که در رمان باعث از میان رفتن هر چه بیشتر مرز میان انسان و ماشین
میشود تالش ماشین ها برای کسب فردیت و استقالل است تا بتوانند همچون انسان با
هویتی به رسمیت شناختهشده زندگی کنند .هیالری پاتنم بر این باور است که تکنولوژی
در آینده آنچنان پیشرفت میکند که ما در نهایت با «مسئله حقوق مدنی رباتها» مواجه
خواهیم شد )1964:678 ،Putnam(.شری ترکل در زمینه ارتباطی که میان انسان و
تکنولوژی پدید آمده است چنین مینویسد« :ما بدنبال ایجاد ارتباط هستیم میان آنچه
که هستیم و آنچه که ساخته ایم ،ارتباط میان آنچه که هستیم و آنچه که ممکن است
خلق کنیم ،میان آنچه که هستیم و آنچه که از طریق نزدیکی با ساختههای خود خواهیم
شد )1984:32 ،Turkle( » .دکارد در جایی از رمان چنین عنوان میکند« :چیزهای
الکتریکی هم زندگی خودشون رو دارن .هر چند که جزیی بنظر برسه،Dick( ».
 )1975:241به رسمیت شناختن ماشینها و حیات آنها نشان دهنده تغییری عظیم در
رویکرد بشر نسبت به تکنولوژی و مخلوقات ریز و درشت آن است .این باور را میتوان
نتیجه ارتباط عمیق و گسترده انسانها و اندرویدها بشمار آورد .در حقیقت ،در نبود
پدیده های طبیعی انسان به دنبال دست آویزهایی برای معنا بخشیدن به زندگی است ،هر
چند این دست آویزها موجوداتی مکانیکی و بیروح باشند.
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نوشتار حاضر به بررسی عناصر تکنولوژیک و تأثیرات عینی آنها در جهان پسااومانیسمی
پرداخت .به منظور طرح و بسط عمیقتر موضوع مورد بحث ،نگارندگان جهان پست

اومانیستی رمان آیا آدم مصنوعی ها خواب گوسفند الکتریکی می بینند؟ را مورد

بررسی قرار دادند .در این رمان چنان که بحثش رفت جلوههای زندگی انسان در جهان
پسااومانیستی همچون حضور پررنگ تکنولوژی در تمام وجوه زندگی بشر ،رشد روزافزون
ربات های انسان نما و کم رنگ شدن حضور فیزیکی و عقالیی بشر بر روی زمین بخوبی
به تصویر کشیده شده است .دیک در این رمان انسان گرفتار آمده در چنبره گریزناپذیر و
خودساخته تکنولوژی را در بستر جهانی به تصویر میکشد که در آن هویت انسان و
تعاریف و ویژگی هایی که هزاران سال تنها در قلمرو انسان بوده است به چالشی جدی
کشیده میشود .در رمان مورد بحث مرز میان انسان و ماشین علیرغم تالشهایی همچون
آزمونهای خاص و از میان برداشتن اندرویدهای بازنشسته یا متمرد در جهت تفکیک و
مؤکد کردن هرچه بیشتر آن ،بسیار مبهم و در حال از میان برداشتهشدن است.
وابستگی انسان به تکنولوژی آنچنان که در رمان مذکور بوضوح دیده میشود جلوه ای
دوسویه دارد .از یک طرف گفتمانهای مسلط جامعه با اعمال و تشدید این وابستگی سعی
در به کنترل درآوردن هر چه بیشتر سوژههای انسانی خود دارند و از طرف دیگر همین
گفتمان ها سعی در کمرنگ جلوه دادن این وابستگی دارند .در حقیقت این قدرتهای
ایدئولوژی مدار تالش دارند تکنولوژی را در خدمت انسان و نه انسان را در خدمت و وابسته
به تکنولوژی تصویر کنند .در چنین جهانی حتی درونیترین و ریشهدارترین احساسات
واعتقادات نسل بشر همچون مذهب تنها بواسطه حضور همهجانبه تکنولوژی میسر
می شود .در رمان یادشده ارتباط با مرسر یا پیشوای مذهبی عصر پسااومانیسم بواسطه
حضور تکنولوژی و در قالب ارتباطی مجازی ممکن میگردد .با توجه به آنچه گفته شد
انسان عصر پسااومانیسم انسانی است خارج از تعاریف اومانیسمی که هویت و هستیاش
تنها در تقابل و مواجهه مستمر با تکنولوژی و مظاهر مختلف آن تعریف میشود.
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بررسی چند صدایی و گفتگومندی در رمان اورالندو اثر ویرجینیا وولف
نوشین الهی پناه
سمیه مصطفایی
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چکیده:

جهانی که ویرجینیا وولف ( )1912-1941نویسنده برجسته انگلیسی در داستانهایش
میسازد جهانی چند صدا و متکثر است .مقاله حاضر به بررسی نگاه تکثرگرای ویرجینیا
وولف به شبکه درهمتنیده روابط در رمان اورالندو میپردازد .رمان مذکور بطور عمده بر
اساس روابط متقابل و گفتگو مند میان تمام پدیدهها بنا شده است .این جهان انضمامی
بواسطه ذهنیت پیچیده کاراکترها و برخی تکنیکهای نوشتاری و همچنین مواجهه دو
سویه میان "خود" و "دیگری" انعکاس یافته است .زمان گفتگومند دیگر مشخصه قابل
توجه رمان اورالندو است که در مقاله حاضر به آن پرداخته میشود .در بخش آخر مقاله
پیش رو کارناوالیته در رمان مذکور و ارتباط آن با چند صدایی مورد بررسی قرار میگیرد.
مقاله پیش رو برای بررسی آنچه بدان اشاره شد از نظریات میخاییل باختین (– 1975
 )1895منتقد و فیلسوف برجسته قرن بیستم در زمینه گفتگومندی و الزام استفاده
ساختاری و تماتیک ازآن در رمان بهره می برد.
کلمات کلیدی :وولف ،باختین ،اورالندو ،گفتگومندی ،چندصدایی
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از منظر بسیاری از منتقدان ویرجینیا وولف چهره ادبیات داستانی را برای همیشه تغییر
داد .یکی از مهمترین دالیل تأثیر عمیق و انکارناپذیر ویرجینیا وولف قدرت باالی درک و
تشخیص ایدهها و تکنیکهای جدید داستانسرایی بواسطه درک عمیق او از حوزه نقد ادبی
است .ویرجینیا وولف به عناصری همچون پرسوناژ ،زبان ،پیرنگ و ساختار معنا و مفهومی
دوباره بخشید .این معنا و مفهوم مدرن غالبا با عواملی درونی و روانشناختی در شخصیت
پردازی تنیده شده و چهره جدیدی از انسان معاصر با هویتی مدرن را پیش روی مخاطب
میگذارد .از نگاه وولف ،هویت پدیدهای متغیر است که سیری رونده دارد و نمی توان آن
را با مؤلفههای بیرونی و در چارچوب خاصی تعریف کرد .زبان در آثار وولف تبدیل به
ابرازی برای انتقال هر چه بهتر احساسات و ادراکات الیههای مختلف خودآگاه فردی می
شود که در عین حال جلوهگاه تمنیات ناخودآگاه نیز میگردد .در آثار این نویسنده لحظات
و عواطف خاص ،زندگی درونی بشر و الگوی پنهان جهان هستی ،انسان را به دیگر انسان
ها و جهان بیرون متصل میکند.
آنچه باختین درباره رمانهای چندصدای داستایوفسکی میگوید را میتوان بوضوح در آثار
ویرجینیا وولف مشاهده کرد:
«تکثر صداها و خودآگاههای مستقل و ادغام نشده ،چند صدایی حقیقی برآمده
از صداهای کامال معتبر را می توان ویژگی اصلی رمانهای داستایوفسکی بشمار
آورد .آنچه که در آثار او بیش از هرچیز خود را نشان میدهد ،تبلور کاراکترها
و روایتهای چندگانه در جهانی عینی بواسطه نگاه جزمگرای نویسنده نیست
بلکه حاصل چندگانگی خودآگاهیهایی با حقوق برابر و دنیای خاص خود است
که با یکدیگر میآمیزند ولی در یکدیگر ادغام نمیشوند و به یگانگی نمیرسند
]…[ تصویر کاراکتر در رمانهای داستایوفسکی تصویر عینی معمول از قهرمان
رمانهای سنتی نیست» ()1984:6،Bakhtin
از منظر وولف ،وظیفه نویسنده انتقال جوهره روان انسان بواسطه ثبت «کوچکترین ذراتی
که بر ذهن حادث میشوند» است .عالقه وولف به عملکرد پیچیده ذهن انسان و اعتقاد او
بر اینکه نویسندگی قرین هستی است جهان داستانهای وولف را به تفسیرهای مختلف و
بعضا متناقض گشوده است .توانایی بی نظیر وولف در نفوذ به درونیترین الیههای ذهن
پیچیده انسان ویژگی منحصربفردی است که در آثار اسالف او بندرت دیده میشود.
قطعیت رمانهای کالسیک در آثار او با نوعی نسبیت بی بدیل و برآمده از روابط چندگانه
و ناتمام میان تمام عناصر داستان جایگزین میشود .از منظر روکسانا فاند وولف جهانی
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متشکل از گفتگوهای ظریف و درهمتنیده میسازد که «قوانین محدود خودروایتگری را
به نوعی بازی نامحدود بدل میکند که در آن فردیت کاراکترهای خیالی تبدیل به
کانونهای متغیر تعامل با همه امور از تأثیرات ظریف آنی تا امور زمانی و مکانی پیش
رونده میشود» ( )1999:41 ،Fandوولف جهان خنثی و عینی رمانهای رئالیستی را
پس زده و جهانی ذهنی و چند صدایی را پیش روی مخاطب میگذارد؛ این جهان ذهنی
بر مبنای رابطه متقابل میان افکار و درونیات کاراکتر و اعمال بیرونی آنها ساخته می
شود.
وولف زندگی را بر مبنای کیفیت ارتباطات میان تمام پدیدههای جهان تعریف میکند .بر
مبنای همین نگاه است که خواننده آثار او دیگر خواننده منفعل و تماشاگر صرف اتفاقات
نیست و در تعاملی معنی دار و سیال راه خود را به درون روایت باز میکند و در درک
داستان نقشی تأثیرگذار بازی میکند .از این منظر ،صدای نویسنده تنها صدایی در میان
صداهای متکثر جهان روایت است که هیچگونه ارجحیتی بر دیگر صداها ندارد.
برخالف نویسندگان پیش از خود ،وولف جهانی را به تصویر میکشد که در آن پدیدههای
چندگانه و مرتبط بیش از هویتهای خود محور و تک بعدی به چشم میخورند .این
چندگانگی و عدم قطعیت در رمانهای وولف منجر به پدید آمدن دوگانههای بیشماری
همچون حضور /غیبت و کالم /سکوت شده است که به آثار او عمق و غنا بخشیدهاند .در
راستای همین نگاه است که وولف راوی دانای کل رمانهای کالسیک را با راوی دروننگر
جایگزین میکند .او برای ترسیم جهانی غنیتر و رهاتر از ابزارهای روایی روانشناختی
همچون جریان سیال ذهن و تک گویی درونی بهره میبرد .این ابزارهای روایی مدرن
کارکردی ثانویه نیز دارند ،بانی کیم اسکات استفاده از جریان سیال ذهن در رمانهای
وولف را ابزاری در جهت ترسیم ساختار چندگانه و درهم تنیده شده ذهن کاراکترها می
داند)2011:328 ،Scott( .
استفاده خالقانه وولف از زمان ،دیگر ابراز مهم روایتی او در خلق جهانی نامحدود و در
عین حال متصل در داستانهایش به شمار میرود .زمان نیز همانند دیگر ابزارهای روایتی
در رمانهای وولف ابزاری چندسو نگر است که در قالب روایت یک لحظه یا آنِ خاص از
زوایای مختلف تبلور مییابد .انعکاس بیواسطه درونیترین احساسات کاراکترها با تمامی
تناقضات ،کشمکشها و تنشهای مستتر در آنها در آثار وولف غالبا در قالب تلفیق
هنرمندانه زمان و مکان به عینیت میرسد .وولف بخوبی میدانست که سیر زندگی سیری
سیال و رونده است که از ترکیب لحظات و تجربیات مختلف ساخته میشود و رمان که
داعیه به تصویر کشیدن هرچه حقیقی تر زندگی را دارد باید تصویری این چنینی را پیش
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روی مخاطب خود بگذارد .زبان تغزلی آثار وولف هم در تصویری که او از درونیات زندگی
انسان مدرن ارائه میدهد تأثیر بسزایی دارد و به آن لطافتی شاعرانه و کیفیتی چندصدا
میبخشد.
پیشینه تحقیق

رمان اورالندو نوشته ویرجینیا وولف با وجود اهمیتش در میان رمانهای برجسته دوران
مدرنیسم در مقایسه با دیگر رمانهای او و حتی دیگر رمانهای مطرح دوران مدرنیسم با
استقبال کمتری از جانب منتقدان مواجه شد .دلیل آن ممکن است این باشد که خود
وولف این رمان را «میان پرده ای» میان دو اثر مهم و تجربی خود میداند « :من احساس
نیاز میکنم که برای دمی از این کتابهای جدی ،شاعرانه و تجربی که فرمشان غالبا
بسیار مورد توجه قرار میگیرد ،بگریزم [ ]...میخواهم تمام آن ایدههای بیشمار کوچک
و خرده داستانهایی که تمام فصول در ذهن من میدرخشند را تجسم بخشم» (،Woolf
 .)1977:131اگرچه بعدها این اثر تغییر ماهیت داد و گونهای دوگانگی و عدم قطعیت
رفته رفته در آن جای خود را باز کرد « :بله انجام شد .اورالندو در هشتم اکتبر به عنوان
یک جک شروع شد و االن بیشتر از آنکه دوست داشته باشم طوالنی شده است [ ]...این
کتاب برای یک اثر غیرجدی خیلی طوالنی و برای یک اثر جدی بسیار سبکسرانه است».
()1997:177 ،Woolf
بسیاری از نقدهایی که بر این رمان نگاشته شدهاند به مسئله تغییرجنسیت اورالندو و
کارکرد آن در رمان پرداختهاند .سانچز و گونزالس مسئله تغییر جنسیت در این رمان را
در امتداد دغدغه های فمینیستی وولف و تالش او در تصویر کردن صدای حاشیهای زنان
در جامعه مردساالر تفسیر میکنند )2004:76 ،Sánchez and González( .نیکالتا
پیردو نیز همانند سانچز و گونزالس اورالندو را رمانی درباره زنان میداند ،زنانی که قرنها
نتوانسته اند صدای خود را در ادبیات و خلق ادبی داشته باشند)2004:57 ،Pireddu( .
برخی از منتقدان همچون نیجل نیکلسون ،هاوارد هارپر ،راجر پول و جیمز کینگ معتقدند
که رابطه پیچیده و رازآلود وولف و ویتا سکویل وست 1که رمان با الهام از او به نگارش
درآمده است ،دلیل اصلی و پایه و اساس این رمان است .از نگاه اسمیت اورالندو «ارتباط
پیچیده میان سکویل وست و وولف است که نه تنها بیوگرافی سکویل وست را به تصویر
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کشیده است که داستان خود وولف درباره ناکارآمدی زبان و همچنین نارسایی تجلی زبان
برای زنان بشمار میرود)2006:59 ، Smith)".
پاتریک کالییر از منظر دیگری اورالندو را بررسی کرده است .او معتقد است که بواسطه
عمر طوالنی اورالندو و گذر از قرنها او کم کم از نگاه شخصی و تفردگرا به ادبیات فاصله
می گیرد و توجه خود را معطوف به ارتباط خواننده و نویسنده و جهان بیرون از خود
میکند )2002:364 ،Collier( .ویکتور برامبرت کاراکتر اورالندو را بسیار شبیه به
وولف میداند که از جنبه نگاه به مرگ موضعی بسیار نزدیک به هم دارند .برامبرت معتقد
است که اورالندو همانند وولف پس از پشت سرگذراندن تألمات روحی بسیار و چهره به
چهره شدن با مرگ به نوعی مصالحه با آن نائل میشود)2010:431 ،Brombert( .
کریستی برنز ادعا میکند که وولف هویتی دوگانه را برای اورالندو به عنوان شخصیت
مرکزی رمان تعریف میکند ،هویت درونی و هویت اجتماعی .برنز مسئله اصلی رمان وولف
را مسئله فردیت عنوان میکند که در بستر تغییرات تاریخی و جنسیتی به چالش کشیده
میشود )1994 :346 ،Burns( .پامال کافی هویت و زبان را در رمان اورالندو بسیار
نزدیک و مرتبط با هم می داند .او معتقد است که در این رمان هم هویت و هم زبان
مرزهای ثابت و محدود کننده را نمیپذیرند و مالک و معیاری برای سنجش هیچکدام از
آنها در جهان بیرون وجود ندارد)1989 :43 ،Caughie( .
بحث و بررسی

اورالندو داستان زندگی نجیب زاده ای بریتانیایی با نام اورالندو را در بیش از سه قرن
( )1588-1928روایت میکند .اورالندو که مفتون طبیعت ،ادبیات و تاریخ است در میان
درباریان بسیار محبوب است و شخص ملکه الیزابت عالقه بسیاری به او دارد .او در همان
بخش های ابتدایی کتاب عاشق پرنسسی روسی با نام ساشا 1میشود ،پایان تراژیک این
رابطه مسیر زندگی اورالندو را به نوعی تغییر میدهد و او برای فراموش کردن ساشا به
عنوان سفیر قسطنطنیه انگلستان را ترک میکند .در قسطنطنیه و در شبی عجیب اورالندو
تغییر جنسیت میدهد .او قصر خود را ترک کرده و مدتی را با چند کولی میگذراند .پس
از چند ماه اورالندو به زادگاهش باز میگردد و در لندن با واقعیتهایی درمورد جنسیت
جدیدش مواجه میشود که او را میترساند .یکی از نجیب زادگان با نام آرشیدوشس هریت
عاشق اورالندو میشود اما اورالندو او را نمیپذیرد .اورالندو به لندن میرود و با چهرههای

Sasha

1

112

مجموعه مقاالت پنجمین همایش متنپژوهی ادبی ،جلد سوم

ادبی سرشناسی همچون ادیسون ،1پوپ 2و درایدن 3مالقات میکند ،اما شخصیتهای
کسل کننده این چهرهها او را ناامید میکند .اورالندو در حالی قدم به دوران ویکتوریا می
گذارد که نسبت به گرایشات این عصر خوشبین نیست .او با مارمادوک بانتراپ شلمردین4
ازدواج میکند .در انتهای رمان اورالندو فرزندی را بدنیا میآورد و مجموعه شعر خود با
نام "درخت بلوط" 5را که در آغازین صفحات رمان نگارش آن را شروع کرده بود را به
پایان میرساند.
انعکاس خیال انگیز زندگی کاراکتری عجیب و غریب در این رمان منجر به درهم آمیختن
تمها و بسترهای مختلف شده است به نحوی که نمیتوان بوضوح مشخص کرد که این
رمان درباره چیست ،تم اصلی آن کدام است و دغدغه اصلی آن چیست .اورالندو از یک
طرف تصویری تاریخی از انگلستان در دوره های مختلف تاریخی از قرن شانزدهم تا قرن
بیستم است ،از طرف دیگر مکاشفهای در باب ادبیات و بخصوص حوزه نظم است و از
منظری دیگر تصویری خیال انگیز از زندگی جنجال برانگیز ویتا سکویل وست است .از
منظر ژانری نیز نه می توان این اثر را رمانی صرف ،نه بیوگرافی تمام و کمال و نه حتی
ملغمه ای پارودیک از این دو بشمار آورد .چنین بنظر میرسد که حتی از این جنبه نیز
این رمان اثر ی چند صدا با رویکردی تکثرگرا است .مشخصه اصلی اورالندو نگرش دوگانه
و نسبی به حساسترین جنبههای زندگی بشر است .واضح است که اورالندو در امتداد
دغدغه اصلی وولف که هویت بشر در عصر مدرن است ،پدید آمده است .در امتداد همین
نگاه است که وولف با رویکرد دوسویه خود در قالب فرم و ژانر روایت ،قالبهای از پیش
تعیین شده را می شکند تا بتواند با انعطاف بیشتری هویت متغیر اورالندو را به تصویر
بکشد .کاراکتر اورالندو خود همچون اثری هنری از تکثر صداهای متعددی پدید آمده
است که در نتیجه تعامل درونیات و ذهنیات او با دورههای مختلف تاریخی با رویکردهای
ایدئولوژیکی مختلف شکل گرفته است .این کاراکتر ،که همانند رمانی که او را شکل داده
است در برابر هرگونه طبقه بندی یا تعریف مشخص و مرزبندی شدهای میایستد ،نه تاریخ
تولد و نه حتی تاریخ وفات مشخصی دارد.
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رویکرد دوگانهای که وولف در فرم و ژانر این اثر بکار بسته است به نوعی با تم اصلی رمان
که تغییر جنسیت است در هماهنگی است .از زاویه دیگر تغییر جنسیت را میتوان در
امتداد نگاه فراجنسیتی وولف به مقوله ادبیات که در کتاب اتاقی برای خود 1به آن اشاره
میکند ،به شمار آورد .اسمیت ظهور این دوگانگی را در نتیجه زبان دوگانه زنانه وولف می
داند « :چیزی همیشه مکنون باقی می ماند .زن دوسویگی و ماهیت مستتر حقیقت در
زبان را تجسم میبخشد» ( )2006:68 ،Smithاو سپس میافزاید « وولف دوگانگی زبان
را به تصویر میکشد .او در عین حال که بطرز مؤثر و خارقالعادهای به آنچه که میخواهد
میرسد ،ناکارآمدی زبان را نیز به نمایش میگذارد )2006:69،Smith( » .بنابراین
اورالندو را می توان نمونه بارز چنین دوسویگی و عدم قطعیتی بشمار آورد:
«زبان انگلیسی برای ساشا بیش از حد رک ،بیپرده و شیرین بود .به این دلیل
که هر آنچه او میگفت هر چقدر هم که باز و بیپرده بنظر میرسید باز چیزی
را در درون خود پنهان میداشت ،در هر آنچه او بر زبان میآورد در عین جسارت
چیزی نهفته بود .همانند تأللو سبزی که در زمرد نهفته بود یا خورشیدی که
در تپهای گرفتار شده بود .سالست تنها ظاهر ماجرا بود ،در درون شعلهای
سرگردان جریان داشت» (.)2002:27 ،Woolf
چنین بنظر میرسد که در این بخش صدای وولف در صدای درونی ساشا انعکاس یافته
است .به این دلیل که وولف نیز همانند ساشا باور دارد که « [ ]...ابهام انسان را همچون
مه در بر میگیرد .ابهام تاریک ،فراخ و آزاد است .ابهام به ذهن اجازه میدهد راه خود را
آزادانه پیدا کند)2002:61 ،Woolf( ».
در شخصیتپردازی مدرن تناقضها و تضادهای بیرونی و درونی نقش تعیین کنندهای
در ترسیم ذهنیت کاراکترها دارند .آنچنان که باختین مدعی میشود « :پدید آوردن
جهانی چند صدا و از میان برداشتن فرمهای پیش ساخته رمان اروپایی اساسا تک صدا»
( )1984:8 ،Bakhtinیکی از مشخصههای اصلی رمانهای دگرتأویل داستایوفسکی
است« .رمان تک صدای اروپایی» که باختین به آن اشاره میکند را میتوان معادل رمان
های ماتریالیستی نویسندگانی همچون بنت 2و گلسورثی 3بشمار آورد که در نگاه وولف
تصویری سطحی از زندگی را پیش روی مخاطب میگذارند .سنتهای نوشتاری و موضوعی
کهنه و مرزبندی شده از نگاه وولف و باختین جایی در رمانهای مدرن ندارند .از منظر
1
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این دو چهره جریان ساز مدرنیسم ،آثار داستایوفسکی مظهر رماننویسی چند صدای
مدرن است .وولف آنچنان که در خاطرات روزانه خود ثبت کرده است ،نوعی "احساسات
عمیق" و "واقعیت ناب" را در آثار داستایوفسکی یافته است .او بعدها در مقالهای تحت
عنوان "داستایوفسکی بیشتر "1چنین می نویسد:
« در میان نویسندگان تنها داستایوفسکی است که قدرت بازسازی گذراترین و
پیچیدهترین حالتهای ذهن ،بازاندیشی سلسله افکار در هر سرعتی ،آنچنان که
اکنون در نور میدرخشد و در تاریکی می لغزد ،را دارد .به این دلیل که او نه
تنها میتواند خط روشن خیال را دنبال کند بلکه قادر است جهان پنهان ،تاریک
و پرازدحام آگاهی  ،جایی که امیال و انگیزهها کورکورانه در حرکتند را نیز دنبال
کند)1975:85 ،Woolf( ».
وولف همانند باختین در تحلیل آثار داستا یوفسکی نوعی چند صدایی و زیرمتن ساختاری
را تشخیص داده است که در دانش عمیق روانشناختی داستایوفسکی ریشه دارد .این
پاراگراف همچنین به دیدگاه باختین در موردیکی از مهمترین ویژگیهای رمانهای
داستایوفسکی ،تناقضات گفتگوگرایانه ،نزدیکی بسیاری دارد ،مشخصه ای که در رمانهای
وولف نیز دیده میشود .در آثار وولف همانند آثار داستایوفسکی تمام کاراکترها ،حتی
کاراکترهای فرعی زبان خاص خود را دارند که در طول زمان و در بستر رابطه آنها با
دیگری شکل گرفته است .چنین انعکاسی از کاراکترها از یک سو نوعی تنوع گفتگومند را
فراهم میآورد و از سوی دیگر باعث شکلگیری جهانی ممزوج از شخصیتها ،زبانها و
صداهای مختلف میگردد« :غیرممکن است که زبانهای یک رمان را به یک سطح تقلیل
و آنها را در امتداد یک خط قرار داد .ساختار رمان ساختار سطوح متقاطع است».
()1981:32 ،Bakhtin
جهان چند صدا

در ابتدای رمان چنین میخوانیم « :اورالندو بطرز غریبی آمیزهای از خلقهای بسیار بود،
مالیخولیا ،راحتطلبی ،شوروشوق ،عشق به تنهایی [ )2002:44 ،Woolf( »]...در
حقیقت آنچه اورالندو را میسازد کشمکش تمام نشدنی میان این نیروهای متناقض است.
می توان گفت این تناقضات عمدتا درونی هستند که با تغییرات فیزیکی همچون تغییر
جنسیت مؤکد میشوند .جیمز هافلی هدف این رمان را نشان دادن هماهنگی میان دو
جنبه متناقض اورالندو میداند به نحوی که او بتواند به حقیقت ،غاز وحشی سمبلیک،
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دست یابد .باید به این نکته اشاره شود که این صداهای متعارض با وجود تقابل همیشگی
شان با یکدیگر شنیده میشوند ،به همین دلیل است که اورالندو میگوید:
«چقدر لذت بخش است که دنبال کنی و به چنگ آوری ،چقدر خوش یمن است که
بیاندیشی و درک کنی ،چقدر عالی است  .هیچکدام از این کلمات که در کنار هم جای
گرفتند بنظرش اشتباه نیامدند .با این اوصاف ،همانند صخرههای گچی که بزرگتر جلوه
میکنند ،خود را خطاکار ،بی آبرو و بیعفت حس میکرد که برای کسی که هرگز چیزی
را جدی نگرفته بود عجیب مینمود)2002:97 ،Woolf( ».
هدی استورل در مقاله خود میگوید« :وولف به دنبال حرکتی ثابت و منسجم از تفکری
انتزاعی به تفکر انتزاعی دیگر نیست .او به دنبال مشاهده بی پرده احتماالت بیشمار است
که در نتیجه فعالیت خودآگاهی که تجربهای را در بر میگیرد ،ظاهر میشوند اما تمام
این احتماالت در امتداد مسئله انسان بودن هستند )2008:303 ،Storl( ».صداهای
درونی آگاهی مسیر را برای شنیده شدن صداهای متناقض فراهم میکنند .در حقیقت
فردی که بتواند صداهای درونی خود را بشنود و به آنها پاسخ دهد در مقایسه با کسی که
صداهای درونی خود را نمیشنود یا در تالش است آنها را نادیده بگیرد و یا سرکوب کند
بیشتر و عمیقترمیتواند صداهای دیگران را نیز بشنود و به آنها پاسخ دهد.
جهانی که اورالندو در آن شکل میگیرد براساس روابط متقابل گفتگومند بنا شده است.
در چنین جهان چند صدایی هیچ صدای واحد یا مستقل را نمیتوان یافت .اورالندو و
ساشا حتی در خلوت عاشقانه خود نیز ارتباط گفتگومند خود با جهان و اجزاء آن را قطع
نمیکنند ]...[« :آنها زیر تابش خورشید از همه چیز حرف میزدند ،از مناظر و سفرها ،از
مورها 1و پاگان ها ،2از ریش این مرد و پوست آن زن ،از موشی که از دست او سر میز
غذا میخورد [ )2002:26 ،Woolf( »]...اورالندو و ساشا بخوبی میدانند که بدون ارتباط
با جهان بیرون نمی توانند رابطه خوبی با یکدیگر داشته باشند .به عبارتی دیگر ،صداهای
چندگانه متناقض رابطه عاشقانه آنها را میسازد ،چرا که:
« عشق که ما ممکن است اکنون به آن بازگردیم دو چهره دارد ،یکی سفید و
دیگری سیاه .دو پیکر دارد[ ]...عشق دو دست ،دوپا ،دو دم و از هر عضو دو جزء
دارد که یکی دقیقا نقطه مقابل دیگری است .با این وجود ،آنچنان به یکدیگر
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سخت متصل می شوند که نمی توان آنها را از هم جدا کرد،Woolf( ».
)2002:70
در اورالندو وولف از نور برای بسط تمهای اصلی خود بهره برده است .او از قدرت نور برای
تشریح قهرمان داستان خود استفاده کرده است .نور ابزاری قدرتمند در دست وولف است
تا به وسیله آن بتواند مرز میان امر "طبیعی" و امر " غیرطبیعی" را بیاعتبار جلوه دهد
و همچنین عدم امکان تعریف ماهیت فرد بطور کامل را به تصویر بکشد .در یکی از
پاراگرافهایی که وولف در آن از تأثیر نور برای بحث بر سر پیچیدگی هویت استفاده
میکند روشنایی ماه و ستارهها با نور مصنوعی چراغ خیابانی در هم میآمیزد .این تصویر
پس از آن رخ میدهد که اورالندو به عنوان زنی جوان با نظرات منفی الکساندر پوپ درباره
زنان دلآزرده میشود .او پس از رفتن پوپ از تنهایی خود غرق لذت میشود و خود را در
لحظهای مکاشفهوار خالی از نقشهای قراردادی ،شخصیتی و جنسیتی میبیند .او وارد
اتاق خوابش میشود به گذشتهاش فکر میکند و لباسهای مردانه پیشین خود را بر تن
میکند و از خانه بیرون میزند .وولف این لحظه را چنین به تصویر میکشد« :هزاران
ستاره با نور ماه داسی شکل در هم آمیخته بودند که با نور چراغهای خیابانی جانی دوباره
میگرفتند و نوری را میساختند که در نظر چهرههای انسانی و بناها بی نهایت بنظر می
رسید)2002:128 ،Woolf( ».
نورماه ،تأللو ستارگان و چراغهای خیابانی در درهمآمیختگی شاعرانه نوری بینهایت را
پدید آورده اند .این پاراگراف همزمان با تفکرات اورالندو در مورد خود و جنسیت آورده
شده است .نور بنا به بیشکل بودن خود عنصری کاربردی است که وولف بخوبی توانسته
بواسطه حضور آن طبیعت انضمامی ،نامحدود و غیر قابل اندازه گیری جهان فکری اورالندو
را به تصویر بکشد.
خود و دیگری

در اورالند وولف وارد ذهنیت قهرمان داستان و سیالیت آن میشود و به این وسیله به
درک عمیقتر فردیت و هستی اورالندو و آنچه او را به معاصرانش پیوند میزند ،نائل می
شود" .خود" در اورالندو پدیدهای سیال و متغیر است که برای شناخت هویت راهی سفری
پر فراز و نشیب میشود .در این سفر طوالنی "خود" تنها نیست و بطور مداوم با حضور
دیگری تحت تأثیر قرار میگیرد .در حقیقت ،دیگری به صداهای درونی اورالندو جان می
دهد و آنها را وارد گفتگویی چند سویه با جهان میکند .وولف در خاطرات خود در جوالی
سال  1940چنین مینویسد « :نویسندهای که از زندگی مینویسد باید فاصله میان خود
بیرونی (ویرجینیا وولف ساختگی که من آن را همانند نقابی رو به جهان با خود حمل می
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کنم) و خود پنهان را کشف و درک کند )1977:99 ،Woolf( ».بنابراین در مواجهه با
صداهای دیگر "خود" نه تنها باید با دیگر پدیدهها رویارو شود بلکه باید با صداهای درونی
نیز مواجه شود .وولف نشان میدهد که در عرصه اجتماع ما از خودهای مختلف تشکیل
شدهایم که عهدهدار نقشهای اجتماعی ما هستند و با تغییر شرایط چهره عوض میکنند.
او تجسم خارجی "خود" و منابع آن را به تصویر میکشد .وولف به نحوی شاعرانه و در
عین حال مکاشفهگرانه الیههای عمیقتر و تاریکتر هویت را واکاوی میکند .فردیت از
نگاه وولف پدیدهای بیدوام است که در میان خودهای بیرونی متغیر گرفتار آمده است.
در رمان چرخهای بدون توقف از شکل گیری ،انحالل و شکل گیری مجدد هویت اورالندو
به تصویر کشیده می شود .در حقیقت اورالندو در متنی که بطور مستمر خود را در آن
میسازد ،به مخاطب نشان داده میشود « :او چندین و چند خود داشت که باید به آنها
پاسخ می داد ،بسیار بیشتر از آنچه که ما بتوانیم جایی برایشان بیابیم .به این خاطر که
بیوگرافی زمانی کامل بنظر می رسد که تنها شش یا هفت خود را به تصویر بکشد حتی
اگر یک فرد هزاران هزار خود داشته باشد )2002:183 ،Woolf( ».چنین تعریفی از
خودهای مختلف یادآور دیدگاه وولف درمورد نبوغ داستایوفسکی در به تصویر کشیدن
تصویری دوسویه از ذهن بشر است که همزمان خودآگاه و ناخودآگاه را پیش روی مخاطب
میگذارد .وولف تالش میکند بیوقفه به خودی عمیقتر در الیههای پنهان ذهن ارجاع
دهد ،خودی که نمیشود ماهیت آن را تعریف و تشریح کرد و تنها میتوان آن را در قالب
استعارات شاعرانه و بازیهای زبانی تجسم بخشید .اما باید در نظر داشت که این روند
پیچیده نمی تواند بدون حضور پویای دیگری قدم به عرصه هستی بگذارد .در حقیقت،
دیگری " ،خود" را به حرکت و تغییر مداوم وا میدارد.
یکی از مهمترین بخشهای رمان که هویت را به منزله امری متشکل از عوامل چندگانه
به تصویر میکشد بخشهایی است که وولف عالقه اورالندو به نوشتن را در قالب روند
طاقت فرسا و طوالنی نگارش شعر منعکس میکند .وولف در یکی از این بخشها عنوان
میکند که "خود" آمیزهای است از ویژگیهای تصادفی .تغییر جنسیت نیز در این هویت
متکثر نقشی تعیینکننده دارد .این تغییر بنیادی زمینه الزم برای شنیده شدن صداهای
حاشیهای را فراهم میآورد .جیمز هافلی غاز وحشی را سمبلی مهم در این ارتباط میداند
که وولف بواسطه آن طبیعت دوگانه اورالندو ،مردانگی و زنانگی وجود او را ،عینیت بخشیده
است .در حقیقت مردانگی و زنانگی در وجود اورالندو دیالوگی مستمر با یکدیگر دارند و
هیچگاه تعریف قطعی و مشخصی ندارند.
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در اثر بسیار تأثیرگذار اتاقی از آن خود ،وولف مفهوم اندروژنی و داللت آن در نگاه
را چنین شرح می دهد « :او [کالریج] احتماال منظورش این بوده است که ذهن اندروژنیک
پر طنین و متخلخل است و عواطف را بدون مانع منتقل می کند به نحوی که طبیعتا
خالقانه ،درخشنده و منحصربفرد باشد» ( )1989:98-99 ،Woolfاز این منظر اندروژنی
راهی برای انعکاس چندصدایی است که بواسطه آن میتوان کلیشههای جنسیتی را که
مسیر خالقیت هنرمندانه را سد میکنند پشت سر گذاشت .شاید به همین دلیل است که
اورالندو باور دارد:
« این خودهایی که ما را ساختهاند ،بشقابهایی هستند که یکی پس از دیگری
بر روی دست پیشخدمتی تلنبار میشوند ،در جاهایی دیگر متعلقاتی دارند،
همدردیها ،طبیعت و حقهای خودشان را ،که آنچنان که میخواهید خطابشان
میکنید (برای بسیاری از این چیزهایی نامی وجود ندارد) [ ]...هر کس میتواند
بنا به تجربه خود روابطش را با خودهای مختلف چند برابر کند» (،Woolf
)2002:182

کالریج1

تعامالت تاریخی

اورالندو را می توان نه رمانی درباره تاریخ که رمانی تاریخی_ روانشناختی دانست که در
آن بیشتر از آنکه به آنچه در حقیقت اتفاق افتاده است پرداخته شود به ذهنیت افراد،
ادراکات آنها و به خصوص ادراکات زمانی که تجربیات افراد را شکل میدهند ،میپردازد:
« او نیاز نداشت با عصر خود بجنگد یا در برابر آن سر تسلیم فرو آورد .او بخشی از آن بود
با این وجود خودش باقی مانده بود )2002:159 ،Woolf( ».اورالندو را میتوان عرصه
تقابل صداهای مختلف زمان با تمام تنشها و تناقضات به شمار آورد .اما این رمان را
همچنین میتوان عرصه رویارویی گفتگومند صداهای تاریخی و معاصر بشمار آورد که
توانستهاند در بستر مناسب عمر طوالنی و غیرمعمول اورالندو بخوبی شنیده شوند .جولیا
بریگز معتقد است که وولف به عنوان نویسنده ای که بر انعکاس آگاهی و فردیت تمرکز
دارد بسیار از روح زمانه خود آگاه است ]...[ « :او از زمان به عنوان قوایی غیرشخصی و در
عین حال تجربهای شخصی که در قالب زمان اشتراکی و زمان فردی تبلور می یابد[]...
آگاه است[ ]...و همچنین از نقش زمان در حافظه و اندیشه [ ]...و از نقش زمان در تاریخ،
چه بصورت شخصی ،خانوادگی ،فرهنگی ،اجتماعی و یا سیاسی،Briggs( ».
 )2006:125آنچه که باختین از آن تحت عنوان «موهبت خارق العاده شنیدن گفتگوی
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عصر» یاد می کند و یا آنطور که آن را بیشتر بسط میدهد« ،زمانه به مثابه گفتگویی
عظیم» را میتوان در جهان اورالندو که در آن گفتمانهای تاریخی انعکاسی گفتگومند
دارند بوضوح دید .اورالندو در طول زندگی بلند مدت خود به انحاء مختلف به صداهای
زمانه خود پاسخ میگوید .این گفتگو تنها در همان عصر مشخص اتفاق نمیافتد ،در
حقیقت این گفتگو گفتگویی است بیپایان که در گذشته آغاز می شود و در روند تعاملگر
و دگرتأویل خود بسوی آینده پیش میرود .آنچه که برای این گفتگو فرصت و بستر ممکن
شدن را فراهم میآورد ،توانایی نویسنده در شنیدن صداهای مختلف و بعضا متعارض است.
زندگی طوالنی اورالندو در مرکزیت رمان قرار گرفته است و وولف به واسطه آن مفهوم
قراردادی و غیرمنعطف زمان را زیر سؤال میبرد .وولف با به تصویر کشیدن عمر طوالنی
اورالندو توانسته تاریخ را در روندی سیال و بهم پیوسته پیش روی مخاطب بگذارد .اورالندو
در گذشته ،حال و آینده زندگی میکند .او چندین نسل را پشت سر میگذارد بدون آنکه
وولف لزومی در ایجاد هماهنگی میان سالهای پشت سرگذاشته شده حس کند .چنین
بنظر میرسد که هدف نویسنده انعکاس جریان زمان بصورت روندی سیال و بدور از
مرزهای قراردادی ،که بیشتر اجتماعی-ایدئولوژیک هستند ،میباشد .از آنجایی که اورالندو
تصویری از یک من واحد نیست و آمیزهای است از خودهای متعارض در پیکر زمان،
نویسنده باید فضای روایی الزم برای به جریان افتادن و تعامل این فردیتهای چندگانه را
فراهم آورد .طول عمر ای ن فرصت را برای اورالندو پدید آورده است که بتواند صدای هر
عصری را بشنود و با آنها وارد تعامل شود .او همچنین قادر است با زندگی در چندین نسل
مختلف متوجه تفاوتها ،شباهتها ،تنشها و تناقضات عصرها بواسطه مقایسه آنها با
یکدیگر شود و به این ترتیب میتواند وارد ارتباطی کنشگر و بدون نگاهی تمامیتخواه با
جهان شود .چنین مقایسه ای می تواند در رویارویی با آینده نیز بستری چندگانه و
گفتگومند را برای قهرمان داستان فراهم آورد .نیک گرین 1یکی از شخصیتهای داستان
که در ابتدا اورالندو او را مردی صاحب اندیشه قلمداد میکند و با گذشت زمان متوجه
نگاه تفردگرا و استعالیی او به امور میشود ،نقطه مقابل چنین نگاهی است .او در اولین
دیدار خود با اورالندو درباره ادبیات چنین می گوید:
«دوران خارقالعاده ادبیات دیگر بسرآمده است .ادبیات دوره یونان را میتوان
دوره شگفتانگیز ادبیات بشمار آورد .ادبیات دوره الیزابت از هر نظر پایینتر از
ادبیات یونان است []...اکنون همه نویسندگان جوان تحت انقیاد کتابفروشها
هستند و هر آشغالی که فروش داشته باشد را مینویسند .شکسپیر در این زمینه
Nick Greene
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از همه بدتر است که البته جزایش را پیشتر پرداخته است،Woolf( ».
)2002:55
گرین در قرن نوزدهم نیز چنین نگاهی به ادبیات دارد« :دوران خارقالعاده ادبیات به پایان
رسیده است .مارلو ،شکسپیر ،بن جانسون ،این غولهای ادبی [ ]...اکنون همه نویسندگان
جوان ما تحت انقیاد کتابفروشها هستند .آنها هر آشغالی که صورتحساب خیاطیشان را
پرداخت کند ،بیرون میدهند166 ،Woolf( ».و)2002:165
در ذهن یکسونگر و تمامیت خواه گرین ادبیات ارزشمند تنها در گذشته پدید آمده است.
گذشته در ذهن او پدیدهای است غیرقابلوصول و اعجابانگیز که به پایان رسیدهاست و
تنها کاری که میشود با آن کرد ستایش اغراقآمیز آن است .جالب اینجاست که چهره
های شاخص ادبیات دوران الیزابت که پیشتر مورد تحقیر او قرار گرفته بودند زمانی که به
گذشته میپیوندند ارزشمند ،ستودنی ،اسطوره ای و دست نیافتنی میشوند .نگاه گرین
به مقوله ادبیات و زمان بیش از هر چیز یادآور دیدگاه باختین درباره تفاوت میان زمان
در رمان و حماسه است .باختین عنوان میکند که در حماسه زمان پدیدهای شکوهمند و
حصولناپذیر است که قادر به برقراری ارتباط با زمان حال حقیر و بیارزش نیست .از
منظر باختین یکی از بزرگترین دالیلی که باعث گفتگومند شدن رمان میگردد سیالیت
زمان و گفتگوی میان گذشته ،حال و آینده است.
مرگ که به نوعی به معنای پایان چرخه زندگی بشر است با زندگی طوالنی مدت اورالندو
به نوعی به سخره گرفته میشود .اورالندو چرخه بیولوژیکی معمول زندگی انسان را می
شکند و نسلها درون یک پیکر زندگی میکند .احتماال به همین دلیل است که تولد فرزند
اورالندو در بخش پایانی رمان اتفاق میافتد .این مسئله یادآور نظر باختین درباره درک
چندگانه زمان در رمانهای گفتگومند است« :گذر زمان نه تنها عامل نابودی یا تضعیف
نیست بلکه میزان تأثیرگذاری امور ارزشمند راچند برابر افزایش میدهد» (،Bakhtin
)1981:46
ارتباط کارناوالیته

بنای اصلی کارناوالیته از نگاه باختین مواجهه گفتگومند نیروهای مخالف است که منجر
به بیثبات کردن سلسه مراتب و قرادادهای استعالیی و گفتمانهای تمامیت خواه می
شود  « :عمل اصلی کارناوالیته به سخره گرفتن تاجگذاری و متعاقب آن خلع لباس پادشاه
کارناوالی است» ( )1984:124 ،Bakhtinعمل "خلع لباس " 1نوعی چندصدایی
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گسترده و چندوجهی را پدید می آورد که نقطه مقابل تک صدایی گفتمان قدرت است:
«اما آنچه که بیش از هر چیز باعث خشم دربار میشد و حساسترین بخش آن  ،خودبینی،
را نشانه میرفت این مسئله بود که این زوج اغلب در حال گذر از طناب ابریشمی که
محوطه سلطنتی را از بخش عمومی رودخانه جدا می کرد دیده میشدند و در میان
جمعیت مردم عادی ناپدید میشدند )2002:25 ،Woolf( ».آنچنان که در رمان دیده
میشود رابطه میان اورالندو و ساشا رابطهای براساس کارناوالیته است .طبیعت ستیزهجوی
ساشا شرایطی را برای اورالندو پدید میآورد تا اصول خشک و انعطافناپذیر دربار را پشت
سر بگذارد .اورالندو و ساشا بدون کوچکترین توجهی به نگاههای مالمتگر جامعه سلطنتی
وارد بخش عمومی شهر میشوند .در حقیقت میتوان چنین تفسیر کرد که آنها با گذر از
طناب ابریشمی جدا کننده از نگاه تک صدا و تمامیت خواه سلطنتی فاصله میگیرند و
وارد جهان چند صدا و دگر تأویل مردم عادی میشوند.
کارناوالیته در اورالندو را همچنین میتوان در در زمینه صداهای متعارض درونی شخصیت
اصلی بررسی کرد .این گونه از کارناولیته را میتوان "کارناولیته فردی" نامید که به معنای
بی ثبات کردن و خلع لباس کردن صداهای انحصارطلب و متفرد درونی است .اورالندو در
خالل سفر بلند مدت خود که بیشتر میتوان آن را سفری درونی قلمداد کرد این
کارناوالیته فردی را تجربه میکند:
« و سپس او شوخ طبع بود ،و سپس بی نزاکت بود ،و سپس او در باره نامهای خدا و زن
بسیار آزاد بود ،و سپس او لبریز بود از مهارتهای عجیب و غریب و دانشی عجیب در سر
داشت )2002:54 ،Woolf( ».این صداهای متناقض در نهایت باعث از میان رفتن
نیروهای خودویرانگری میشود که تالش دارند صداهای تکثرگرا و گفتگومند را به انقیاد
درآورند.
نتیجه گیری

رمان اورالندو آنچنان که به تفصیل شرح داده شد ،رمانی است که چند صدایی مدرن در
آن بوضوح دیده میشود .سه مشخصه اصلی مدرنیسم ،تمرکز و بازتعریف ذهنیت و فردیت،
تعریف جدید از مسئله زمان و تعریف ارزشهای جدید که به چند صدایی منتهی میشوند
در رمان مذکور نقشی تعیینکننده دارند" .خود" در گفتگومندی مفهومی چندسویه است
که تنها در ارتباط با "دیگری" معنا مییابد .مسئله زمان یکی از مهمترین دغدغههای
وولف و باختین بوده است که در کنار اهمیت ساختاری آن از لحاظ زیبایی شناسی نیز
ابزاری تعیینکننده بشمار میرود .در اورالندو ،گذشته ،حال و آینده در تعاملی بی پایان
با یکدیگر جهانی چند صدا و درهمتنیده شده را خلق میکنند .سیالیت زمان در این رمان
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بواسطه گذر شخصیت اصلی از چند قرن و مواجهه چهره به چهره او با تغییرات زمان و
تعامالت تاریخی به تصویر کشیده شدهاست .اورالندو در این رمان با انعکاس "خود" در
"دیگری" مجال ابراز و سپس شنیدن را مییابد .امر کارناوالی که یکی از ارکان سازنده
جهان گفتگومند از منظر باختین است در این رمان دیده میشود بخصوص در رابطه
نامتعارف میان ساشا و اورالندو که زمینه را برای از میان برداشتن مرزهای قراردادی و
محدود و ساز کردن رابطهای چندگانه با جهان فراهم میآورد .در نتیجه چنین ارتباطات
گستردهای جهانی انضمامی پدید میآید با ارزشهایی که با جهان استعالیی رمانهای
پیش از خود تفاوت بسیار دارد .این جهان با دگرتأویلی مداوم خود راه را برای حضور
دیگری و متعاقب آن حضور خود باز میکند.
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اردیبهشت ماه 1397

سبکشناسی نحوی نامههای سیاسی امام خمینی (ره)
دکتر مهدی رضایی
علی عزیزی

1

2

چکیده

امام خمینی (ره) از چهرههای برجسته انقالب اسالمی است که اندیشه ،کالم و سایر
ویژگی های شخصیتی وی ،به آثارش رنگ و سبک دیگری داده است .مجموعه این
ویژگیها ،نگارش نامههای سیاسی ایشان را از بقیه نامهها متمایز ساخته است .این پژوهش
به صورت کتابخانهای به بررسی مختصات سبکی نامههای سیاسی امام خمینی (ره) که
خطاب به افراد و جریانهای سیاسی نوشته شده است ،از دیدگاه سبک شناسی نحوی
پرداخته و نتایج به صورت توصیفی _ تحلیلی و در قالب نمودار بیان شده است .جمالت
طوالنی به مقتضای موقعیت و کالم در نامههای ایشان فراوانی بیشتری نسبت به جمالت
کوتاه دارد .جمالت دعایی عربی بخش اندکی از بسامد دستوری را به خود اختصاص داده
است .وجه بارز جمالت و ساختار نحوی نامههای سیاسی امام خمینی (ره) ،دوری از تکلّف
و لفّاظیهای زبانی است .محاورهای و گفتاری بودن نحو جمالت مهمترین ویژگی نحوی
جمالت ایشان است .جمالت به لحن گفتاری نزدیک و شبیه است؛ و ایشان به سبک
نحوی توده مردم خود را نزدیک میکند .آموزش به ویژه تحصیل در حوزه علمیه و داشتن
نقش مرجعیت نیز یکی از دالیل داشتن لحن محاورهای جمالت در نامههای امام است.
ایشان از جمالت عربی به قصد تمثیل و استشهاد نیز استفاده میکند .جمالت ،ساده،
روشن ،گویا و صریح است اما به دلیل کاربرد کلمات عربی و سایر اصطالحات فقهی -
حقوقی ،خواننده را با درنگی کوتاه مواجه میکند .اصل در بیان ایشان بر سادگی جمالت
بوده و به عبارتپردازی و جملهبندیهای متکلّفانه توجهی نداشتهاند.
واژگان کلیدی :امام خمینی (ره) ،سبکشناسی ،نامه سیاسی ،تحلیل نحوی.

 - 1دانشیار و عضو هیئت علمی بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
rezaeimehdi56@gmail.com
 - 2کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون(نویسنده مسئول)
vahid_azizi6765@yahoo.com
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 -1مقدمه

هر نویسنده ،شیوهای مخصوص و منحصر به فرد برای بیان مطلب برمیگزیند .نامه نوعی
نگارش و شیوۀ مکاتبه است که بر اساس محتوا به انواع گوناگونی قابل تقسیم و دستهبندی
است .نامههای سیاسی 1امام (ره) نیز بخشی از اسناد مکتوب باقی مانده از ایشان میباشد
که سبک نگارشی متفاوتی دارد .نحو جمالت هر فردی متفاوت از ساختار نحو دیگری
است .گزینش جمالت و انواع آن از فردی به فرد دیگر در نگارش متفاوت بوده و در نتیجۀ
تفاوت در گزینش جمالت ،سبکی متفاوت به وجود میآید که در ادبیات از آن به عنوان
سبک شخصی 2یاد میشود« .سبک شخصی یعنی سبک خاص یک شاعر یا نویسنده که
اثر او را از هر اثر دیگری متمایز میکند» (شمیسا .)69:1373،امام خمینی (ره) نیز دارای
سبک نگارشی مخصوص به خود میباشد که در نامههای سیاسی ایشان نیز این امر مشهود
است« .ساخت اندیشه با نحو پیوند آشکارتری دارد تا با واژه ،کیفیت چیدمان کلمهها در
جمله ،طول جملهها ،نوع جملهها ،کیفیّات وجه و زمان همگی بیانگر نوع اندیشهاند»
(فتوحی رودمعجنی .)267:1392،بنابراین این پژوهش درپی بررسی بارزترین عناصر و
مختصات نحوی در نامههای سیاسی امام خمینی (ره) است.
سبک شخصی نگارش امام خمینی (ره) در نامههای سیاسی در انتخاب جمالت مختص
خودشان است .همانگونه که «زبان معیار یا درجۀ صفر نگارش در سبکشناسی مبنای
کشف و شناسایی هنجارگریزیهای سبکی است» (فتوحی رودمعجنی.)270:1392،
همچنین «ساختمان نحوی جمله ،در شکلگیری سبک ،نقش مهمی بر عهده دارد»
(همان .)275:به عنوان مثال اینکه امام خمینی (ره) در نامه نگاریهای خویش ،پایبند
به استفاده از صناعات ادبی بوده یا نبوده است ،نشان دهندۀ سبک شخصی ایشان است.
بررسی سبک نگارش این شخصیت سیاسی و مرجع دینی ،به آن دلیل که سبک هر
نویسنده ،نمایانگر نوع تفکر و اندیشۀ وی میباشد مورد بررسی قرار میگیرد.

 -1-1سؤاالت پژوهش

 عناصر مهم سبکی در سطح نحوی نامههای امام خمینی چیست و چه عواملی بهنامههای ایشان ،سبکی متفاوت و منحصر به فرد بخشیده است؟
 ایشان بیشتر از کدام نوع جمالت ،در نگارش استفاده کرده است؟ تشخّص سبکی ایشاندر ساختار نحوی چیست؟

 -2-1پیشینه پژوهش

- political letters
- personal style

1
2
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پژوهشهای دانشگاهی که در مورد نامههای امام خمینی صورت گرفته است ،عبارتاند
از -1:تحلیل و بررسی نامههای عرفانی امام خمینی (ره)؛ سید علی صافی؛ ()1380؛
دانشگاه آزاد واحد دزفول -2 .شرحی بر نامههای عرفانی حضرت امام خمینی (ره)؛ فاطمه
طباطبایی؛ ()1372؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،که مربوط به نامههای
عرفانی ایشان است .عالوه بر دو پایاننامه مذکور که در مورد نامههای عرفانی ایشان انجام
گرفته ،پایاننامهای نیز با عنوان بررسی سبک نگارش نامهها و قبالهها در دوره
تاریخی 1220-1320غالمرضا صادقی؛ ()1392؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان نیز
صورت پذیرفته است.

-2بحث

 -1-2متغیّرهای تأثیرگذار بر سبک نگارش امام خمینی

متغیّرهایی که در ساختمان دستوری جمالت و همچنین بر ساختار و شکل ظاهری
نامههای امام تأثیر گذاشته است عبارتاند از:
 متغیّر سنّی :امام خمینی با توجّه به کهولت سن و همچنین داشتن نقش رهبری سیاسیانقالب ،بیان و ساختار نحوی جمالت و گزینش واژگان ایشان تغییر میکند.
 متغیّر تحصیالت :ساختهای دستوری بر اساس تحصیالت افراد متفاوت است .در نتیجۀآموزش ،سطح آموزش و نوع آموزش ،نحو و ساختار جمالت از یک شخص به شخص دیگر
تغییر میکند .بنابراین تحصیالت حوزوی امام علّت و سبب درآمیختگی فارسی و عربی و
تأثیر از نحو عربی و استفاده از آیات و احادیث در کالم ایشان است .داشتن نقش روحانیّت
و مرجعیّت و تعامل گسترده با مردم تا حدود زیادی سبب شده است که نگارش امام
خمینی (ره) بیشتر محاورهای و گفتاری باشد.
 -2-2آموزش و سبک نگارش امام خمینی

امام خمینی صاحب آثار زیادی در زمینههای گوناگون است؛ بخشی از آثار ایشان مربوط
به حوزۀ فقاهت و مجتهد بودن میباشد .سبک نگارشی ایشان تأثیر پذیرفته از دو نوع
شیوه آموزشی است:
 -1ایشان از نثر مشروطه و دورۀ قاجاریه تأثیر پذیرفته و در حقیقت سواد نوشتاری ایشان
در دوران مشروطه شکل گرفته است که این امر نیز در شیوه نگارش ایشان تأثیر زیادی
گذاشته است .از ویژگیهای سبکی نثر مشروطه کاربرد وجه وصفی میباشد« .و در مورد
حفظ کاخها و ضبط اموال آن و زمینهای مزروعی و تراکتورها و اموال دیگری که مربوط
به خاندان شاه مخلوع و غاصب سابق بوده است اقدام نموده و از آنها محافظت و نگهداری

128

مجموعه مقاالت پنجمین همایش متنپژوهی ادبی ،جلد سوم

کنید» (سعادتمند .)525:1386،این ویژگی در نوشتههای دوران مشروطه به وفور دیده
میشود(.)1
 -2تحصیالت ایشان حوزوی بوده و بخشی از شیوۀ نگارش ایشان تأثیر پذیرفته از شیوۀ
نگارش حوزههای علمیّه میباشد .به عنوان نمونه در نامههای عالمان دینی و روحانیّون،
واژگان و اصطالحات عربی و فقهی بسامد باالیی داشته؛ و در نامههای سیاسی امام (ره)
نیز این اصطالحات بسامد باالیی است.
محتوای آموزشی حوزههای علمیّه ،معموالً به زبان عربی تألیف شده و این امر نیز یکی
از دالیل تأثیرگذار بر سبک نگارش و شیوه جملهبندی ایشان است .ایشان از قواعد
دستوری زبان عربی تأثیر پذیرفته و از این قواعد در ساختار جمالت زبان فارسی استفاده
کرده است.
زبان و بیان ایشان بیشتر فارسی آمیخته با کلمات عربی است و جمالت نیز ،بیشتر از
نوع ساده بوده که به زبان توده مردم نزدیک میشود .ایشان نثر خود را با عبارات ،آیات و
احادیث عربی آمیخته است« .واهلل قسم ،من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم»...
(همان« .)47:من به شما فرزندانم توصیه میکنم که گول نیرنگهای استعمار را نخورید
و حکم خدای بزرگ که وَاع َتصِمُوا بِحَبلِ اهلل جَمیعاً َو ال َتفَرَّقُوا را با همکاری و »...
(همان« .)61-62:پس از آنکه مخابره شد مژده بیرون آمدنتان را دادند .ذَهَبَ العَناءُ بَ َقیَ
األَجرُ» (همان.)56:
استفاده از عبارات و اصطالحات عربی مثل «اینجانب بحمداهلل تعالی سالمت هستم
مزاجاً ،ولی ناراحتیهای روحی بسیار است .امید است( »...سعادتمند« .)211:1386،و آن
روز إن شاء اهلل تعالی نزدیک است و روز عید اسالمی است و عید ولی عصرَ -عجَّلَ اهللُ
فَرَجَهُ» (همان« .)293:من به حضرت ثامناالئمه علیهمالسّالم تسلیت عرض میکنم و به
اهانتهایی که ( »...همان« .)299:آزاد نگذاشتن ملّت را برای انتخاب وکیل ،و نصب
اشخاص معلومُ الحال را به دستور دیگران بیدخالت ملّت ( »...همان.)149 :
 -3-2ایدئولوژی 1و سبک نگارش نامهها

بخشی از دیدگاه و ایدئولوژی حاکم بر اندیشه و فکر امام خمینی (ره) ،در نامههای سیاسی
ایشان آشکار است .در حقیقت ایدئولوژی ایشان بر زبان و ساختار زبانی نگارش ایشان
تأثیر گذاشته است .انواع ایدئولوژی عبارتانداز -1 :محافظه کاری  -2واقعیت گریزی -3
مارکسیسم  -4سوسیالیسم  -5فاشیسم  -6آنارشیسم  -7لیبرالیسم و. ...
- Ideology

1
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ایدئولوژی امام برگرفته از دیدگاه سیاسی الهی ایشان است که بر روح و گسترۀ نامهها
نیز ،این ایده و اندیشه تأثیر گذاشته و سیطره پیدا کرده است .ایشان در نامهای که به
میخائیل گورباچوف مینویسد ،دیدگاه خود را که برگرفته از ایدئولوژی دینی است ،بیان
کرده و تفکّر مادی و سایر مکاتب مادی را نقد میکند .بنابر این بخشی از انعکاس ساختار
نحوی و دستوری متن حکایت از بازتاب اندیشهها و جهتگیریهای ایدئولوژیک دارد.
مثال« :پای نابودی اسالم و فتح در کار است و «هَیهات مِنّاال ِذلّه» .نترسید ،مالحظه نکنید»
(سعادتمند« .)30:1386 ،یا قطع دست خائنین از حریم اسالم و قرآن کریم؛ و یا جوار
ت إلّا سَعادۀً و لَا الحَیوۀَ مَع الظّالِمین إلّا بَرَما».
رحمت حق جلّ و عال« :إنّی ال أرَی المو َ
هلل مُت ُّم نُوره َو لَو
اینک دستگاه جبار برای اطفای نور حق به هر وسیله در کوشش است .وا ُ
کَرِهَ الکافرون» (همان« .)65:من میخواستم دریچهای به دنیای بزرگ ،یعنی دنیای بعد
از مرگ که دنیای جاوید است را برای آقای گورباچوف بازنمایم و محور اصلی پیام من آن
بود» (همان.)20-21 :
 -4-2ایدئولوژی و سبک شخصی امام :بخشی از ساختار نحوی ،حامل ایدئولوژی حاکم
بر اندیشۀ دینی امام (ره) است« .نویسنده و گوینده بدون شک خواسته یا ناخواسته تحت
تأثیر افکار مذهبی خویش قرار میگیرد» (بهار .)18:1386،مثل «آنکه گریم میکنند باید
محرم باشند و اجنبی حرام است چنین کاری را انجام دهد» (سعادتمند.)716:1386،
مبارزه با قدرتهای استبدادی و ظالم در هر عصر و زمانی از ابتدای ظهور و پیدایش اسالم
سرلوحۀ تفکر اسالمی است که امام خمینی (ره) نیز به عنوان مرجعیّت دینی خواستار
تحقق این اندیشۀ اسالمی بوده و از تمامی نامههای ایشان به طور مستقیم و غیرمستقیم
این موضوع جزئی جداناپذیر در مکاتبات سیاسی ایشان در طی انقالب است .ایدئولوژی
موضوعی بیشتر اجتماعی است امّا با این وجود بر حوزۀ شخصی نیز تأثیرگذار است .در
نتیجه بخشی از سبک شخصی امام در نتیجۀ ایدئولوژی اسالمی و دینی ایشان حاصل
شده است .بنابراین نامههای ایشان ،اثری ایدئولوژیک است که بیان زبان حال عدهّای است
که دارای عقاید خاص خود بوده و بر ارزشهای خود پافشاری میکنند.
 -5-2مختصات کلی سبک نامهها

مختصات سبکی نثرهای مصنوع و متکلّف در نامههای سیاسی امام (ره) وجود ندارد .ایشان
در کالم ،از جمالت ساده و آسان فهم استفاده کرده است .سادگی نثر و مرسل بودن
نگارش ایشان ،بیشتر از نثر مشروطه تأثیرپذیرفته است .مهمترین مشخصه وخصوصیّت
نثر ایشان ،عامیانه و ساده نویسی است .البتّه «منظور از ساده نویسی ،تدوین نامههای
عامیانه و خالی از مفاهیم ع لمی نیست ،بلکه مراد استفاده نکردن از لغات دور از ذهن و
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متروک و کنایه و استعارههای پیچیده است» (امینی .)85:1390،در سطح نحوی از
جمالت عامیانه و معمولی استفاده کرده است .زبان جمالت ایشان ساده است امّا گرایش
به عربی نویسی در بین کالم به سادگی جمالت اندکی لطمه زده است.
در پارهای از نامهها ،قاطعیّت در کالم ،به خصوص در جمالت امر به نثرشان ایجاز و
اختصار بخشیده است و در اینگونه موارد جمالت معموالً ساختاری کوتاه و مختصر دارد.
مثل« نگران نباشید ،تزلزل به خود راه ندهید ،و با کمال رشادت و سربلندی ،و روحی قوی
بایستید .شما هر کجا باشید سربازان امام زمان «عج» میباشید» (سعادتمند.)67:1386،
«آنچه مسلّم است این جولهها پایان دارد ،و خداوند تعالی حفظ کیان اسالم را خواهد
فرمود» (همان .)165:ایشان در نگارش نامههای سیاسی ،خود را اسیر تکلّف و لفّاظی
نمیکند.
نامهها به صورت محاورهای خطاب به مردم نوشته شده است و بسیاری از مسائل
گوناگون سیاسی در آن منعکس شده است .مثال«ما اکنون در انتظاریم که آیا دولت فعلی
آمریکا شرافت خود و ملّت خود را فدای منافع مادی میکند و با نفت ملّتی فقیر و شریف،
شرافت خود و ملّتش را شستشو میکند» (همان .)244 :ایشان به قواعد زبان فارسی خود
را مقید و پایبند نکرده است و انشایی ساده خطاب به مردم داشته است.
 -6-2ویژگیهای محاورهای نثر امام خمینی

«در زبان فارسی معاصر میتوان از گونههای متفاوت گفتاری عامیانه ،گفتاری مؤدبانه و
گفتاری معیار خبری یاد کرد و در نوشتن نیز میتوان گونههای نوشتاری اداری ،نوشتاری
تحقیقی ،نوشتاری خبری و  ...را نام برد» (وحیدیان کامیار .)3-4:1380،نامههای سیاسی
امام (ره) از نوع سبک مرسل و نگارشی محاورهای و عامیانه است .زبان محاوره ،به زبانی
گفته میشود که شکل نوشتاری آن با شکل گفتاری آن تفاوت زیادی نداشته باشد،
«نوشتههای گفتاری که به نثر محاوره یا شکسته معروف است ،یکی از گونههای فارسی
معیار به شمار میرود» (ذوالفقاری .)28:1392،عوامل زیر به نثر ایشان حالت محاورهای
و عامیانه بخشیده است :الف -استفاده از کلماتی و جمالتی که به طور ارتجالی در ذهن
امام وجود داشته است« .آنچه الزم است به آقا بگویید عجالتاً وجه نفرستند و کسان دیگر
هم تا اطالع ثانی نفرستند تا ببینم چه شود» (سعادتمند« .)238:1386،دیشب اطالع
دادند ،ولی من بکلّی غفلت کردم ،وقتی شما را دیدم یادم افتاد ( »...همان.)218 :
ب -ساختار ساده جمالت و معانی ساده و آسان فهم آن« .دیگر شما را خسته نمیکنم و
از کتب عرفا و به خصوص محیالدین ابن عربی نام نمیبرم» (همان.)15 :
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ج -عدم استفاده از جمالت گنگ و مبهم و بیان مطالب به سادهترین شکل ممکن« .همین
قدر بدانید که پدر پیرتان بیش از دو سال است در اعالمیهها و پیغامها تمام تالش خود
را نموده است» (همان« .)52:آقای امید نجف آبادی را گفتهام به اصفهان نیایند ،ایشان از
طرف اینجانب قاضی نیستند» (همان.)791:
د -جملهبندی عامیانه و محاورهای« .اینجانب بحمداهلل سالمت هستم و نقاهتی ندارم.
امید است خداوند تعالی توفیق دعا برای اسالم و مسلمین عنایت فرماید» (همان.)130 :
«من از افرادی مثل شما آنقدر خوشم میآید که شاید نتوانم عواطف درونی را آنطور که
هست ابراز کنم .من قادر نیستم عواطف امثال شما را جواب بدهم لکن خداوند تعالی قادر
است که شماها خدمتگزاران به دیانت را مشمول عنایات خود فرموده و از رحمت خود
همه را بهرهمند فرماید» (همان .)168 :ایشان به همان شکل گفتاری به نگارش پرداخته
و در نگارش نامهها خود را اسیر تکلّف و لفاظی نکرده است« .راجع به عکس ،به جناب
آقای علی بیک تذکر میدهم ،شاید ایشان بتوانند تهیه کنند» (همان .)130-131 :وجود
کلمات عربی در نامههای ایشان نیز برگرفته از زبان و ادبیّات دینی ،دایره لغات ،و کاربرد
فراوان الفاظ عربی ایشان میباشد که در شکل نگارش ایشان نیز آشکار شده است.
 -7-2مختصات نحوی جمالت

امتزاج قواعد نحوی عربی و دستور فارسی یکی از مهمترین مشخصات دستوری و نحوی
جمالت ایشان است .برای پیروی از قواعد دستوری عربی چنان که در ابتدای نامه
نوشتهاند« :خدمت ذی شرافت حضرتین حجتیاالسالم والمسلمین آقای نجفی و آقای
غروی – دَامَت بَرَکاتِهِما» (سعادتمند« .)34:1386،تیمسار سرتیپ فالحی ،تیمسار سرتیپ
ظهیرنژاد ،و جناب آقای محسن رضایی – أیَّدَهُ ُم اهللُ تَعالی» (همان .)560:از ضمیر
متناسب با تعداد مخاطبان استفاده کرده است.
زبان نامههای امام محاورهاست ،و شکل نوشتاری آن با شکل گفتاری آن تفاوت زیادی
ندارد ،نامههای ایشان در عین ساده بودن از لحاظ نگارشی ،دارای زبان محاورهای است.
ممکن است این سؤال در اینجا مطرح شود که استفاده زیاد از واژگان عربی در نامهها
باعث شده که کالم ایشان از محاوره و عامیانه نویسی دور شود؛ در پاسخ به این سؤال باید
گفت که این بخشی از ویژگیهای سبک نگارشی ایشان بوده ،و عربیزدایی و سره نویسی
صرف است که کالم را از محاوره ومعیار بودن دور میکند .از ویژگیهای زبان محاوره به
عنوان نمونه به دو مورد زیر اشاره میشود:
 -1احتراز از به کار بردن صنایع ادبی و تکلّف .مثل «حوادث اخیر ایران که قتل مرحوم
سعیدی مترتب بر آنهاست ،موجب کمال تأثّر است» (همان .)175 :البتّه امام (ره) به
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صورت انگشت شمار از سجع و جناس استفاده کرده است .و این در حالی است که به
محتوا و پیام لطمهای وارد نشده است .مثل «شرکت نفت به منظور همکاری و همگامی
با مبارزات ملّت مسلمان ایران و به منظور جلوگیری از صدور نفت به خارج دست به
اعتصاب زدهاند» (همان.)383 :
 -2و دیگر اینکه کالم ،به زبان گفتاری و روزمره نزدیک میشود .مثل« :اسالم به ما حق
دارد .پیغمبر اسالم حق دارد» (سعادتمند« .)67:1386،من نمیدانم این همه بیفرهنگی
و جنایات برای نفت قم است ،و حوزه علمیه باید فدای نفت شود؟ یا برای اسرائیل است،
و ما را مزاحم ( »...همان« .)71:جناب آقای هویدا ،الزم است نصایحی به شماها بکنم و
بعضی از گفتنیها را تذکّر دهم( »...همان« .)146-147:چند روز قبل ورقهای در تبریز
منتشر شده بود که در آن آمده بود ،خمینی تقاضای کمک نظامی از شوروی نموده »...
(همان.)32:
 -3استفاده از اصطالحات طلبگی و لحنی حوزوی در بیان و جملهبندی .مثال« :و از این
طریق ،خصوص در این برهه از زمان بهتر میتوان در مقابل دشمنان شرع انور عمل مثبتی
انجام داد ،لذا در نظر گرفته شده است که إن شا َء اهلل به اطالع حضرات آقایان علمای
اعالم برسانیم که ( »...همان.)111:
محتوای آموزشی حوزههای علمیّه ،معموالً به زبان عربی تألیف شده و این امر نیز یکی
از دالیل تأثیرگذار بر سبک نگارش و شیوۀ جملهبندی ایشان است« .هر مصنّفی در نگارش
تحت تأثیر معلومات خویش واقع میشود» (بهار .)18:1386،زبان و بیان امام خمینی (ره)
نیز در نامهها و شیوه جملهبندی و ادای کلمات به سبک گفتاری شبیه بوده و زبان گفتار
و زبان کلمات و نوشتار ایشان با یکدیگر شباهت زیادی دارد.
 -8-2نوع جملهها

«جمله عمدهترین واحد نحوی است» (انوری ،حسن و « .)301:1385،..جمله به آن واحد
زبان فارسی گفته میشود که از یک بند یا بیشتر ساخته شده باشد» (باطنی.)60:1348،
و در تعریفی دیگر «جمله مجموعۀ کلماتی است که مقصودی را برساند ،یعنی دارای
اسنادی باشد که ذاتاً تامّ است خواه نقض عرضی داشته باشد یا نه» (خیامپور.)18:1386،
جملهها بیشتر از نوع جمالت خبری بوده و معموالً دارای ساختاری طوالنی میباشد و به
ندرت نیز در بین کالم ،از جمالت کوتاه استفاده میکند که با توجه به محتوای کالم
اندکی نیز تغییر میکند .با توجّه به اینکه در نامهها ،فعلهای اسنادی بسامد زیادی دارد؛
جمالت در متن نامهها بیشتر صدای انفعال و منفعل بودن را منتقل میکند.
 -9-2جمالت ندایی
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امام (ره) در خطابهای اقشار مختلف و در نامههای عمومی از جمالت ندایی نیز استفاده
کرده است .مثل« :هان ای روحانیّون اسالمی! ای علمای ربّانی! ای دانشمندان دیندار! ای
گویندگان آیین دوست! ای دینداران خداخواه!» (همان .)21 :جمالت ندایی بدون حرف
ندا مثل« :سالم بر اهالی شجاع و متدین آذربایجان عزیز! درود بر مردان برومند و جوانان
غیرتمند تبریز! درود بر مردانی که در مقابل دودمان بسیار خطرناک پهلوی قیام کردند
( »...همان « .)276:برادران و خواهران عزیزم! هراسی به خود راه ندهید که به خواست
خداوند تعالی حق پیروز است .از خداوند تعالی پیروزی ملّت اسالم را خواهانم .والسّالم
علیکم و رحمهاهلل و برکاته .روح اهلل الموسوی الخمینی» (همان)421 :
 -10-2جمالت دعایی :جمالت دعایی در نامههای امام به سه صورت زیر به کار رفته
است :الف -استفاده از جمالت دعایی در صدر نامه .ب -استفاده از جمالت دعایی در متن
نامه و در بین کالم .ج -استفاده از جمالت معترضه دعایی بعد از ذکر اسامی پیامبر و اهل
بیت و همچنین سایر بزرگان دین.
 -1-10-2جمالت دعایی در صدر و پایان نامه

ایشان از جمالت دعایی ابتدای نامهها ،بعد از ذکر نام مخاطب و اغلب در خطاب به
شخصیّتهای مذهبی و روحانی استفاده میکند .از جمله معترضه «علیهمالسّالم» نیز در
خطاب به روحانیّون استفاده کردهاست .این دعاها جهت احترام و تقدیس مخاطب
مخصوصاً روحانیّون است« .معموالً ،جملۀ دعایی «دامَت بَرَکاتُهُ» نیز به عنوانهای
روحانیّون افزوده میشود» (دارائی.)62:1353 ،
«خدمت ذی شرافت حضرات علمای اعالم و حجج اسالم – دامَت بَرَکاتهم»
(سعادتمند« .)57:1386،خدمت ذی شرافت سران ایالت و عشایر پایی -أَیَّدَ ُه ُم اهلل تعالی.
معروض میدارد ،تلگراف محترم واصل و ( »...همان« .)35:خدمت ذی شرافت حضرتین
حجتی االسالم و المسلمین آقای نجفی و آقای غروی -دَامَت بَرَکاتِهما» (همان .)34:ایشان
از جمالت دعایی در پایان نامهها نیز استفاده کرده است .مثل «از خداوند تعالی اصالح
امور مسلمین و رفع شر اشرار و محو آثار این دودمان را خواهانم .والسّالم علیکم و رحمهاهلل .
روح اهلل الموسوی الخمینی» (همان« .)278 :من شما را و شماها را فراموش نمیکنم و
نمیتوانم فراموش کنم .از خداوند تعالی اصالح امور را خواهانم.
والسّالم علیکم» (همان.)279:
« از خدای متعال عظمت اسالم و مسلمین و رهایی دول اسالمی را از شر اجانب خَ َذلَهُم
اهللُ تَعالَی خواستار است .والسّالم علی من اتّبع الهدی.
روح اهلل الموسوی الخمینی» (همان.)122:
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 -2-10-2جمالت دعایی در بین کالم

ایشان همچنین از جمالت دعایی قرآنی و عربی در متن نامهها و در بین کالم استفاده
کرده است« .مراد از نور چشمی که در صدر ورقه نوشتهام ،فرزند بزرگم ،آقا مصطفی
خمینی أیَّدَهُ اهللُ تَعالَی است ،و أُوصِیهِ بِتَقوَی اهللِ وَ إطاعَهِ أمرِهِ؛ وَ أرجُو مِنهُ الدُّعاء فِی
الحَیوهِ وَ الوَفاه» (سعادتمند« .)127:1386،خدمت ذی شرافت حضرات علمای اعالم و
حجج اسالم – دامَت بَرَکاتِهم» (همان« .)57:خدمت ذی شرافت سران ایالت و عشایر
پایی -أیَّدَهُمُ اهللُ تَعالی .معروض میدارد ،تلگراف محترم واصل و ( »...همان« .)35:بارالها!
من تکلیف فعلی خود را ادا کردم؛ اللّهمَّ قَد بَلَّغت .و اگر ( »...همان« .)55:و از اساتید بزرگ
بخواهید تا به حکمت متعالیه صدر المتألهین – رِضوانُ اهللِ تَعالَی عَلَیه وَ َحشَرَهُ مَعَ النَبیّین
وَ الصَّالِحین  -مراجعه نمایند» (همان« .)14:بحمداهلل ملت مسلمان و علمای اسالم زنده
و پاینده هستند و هر دست خیانتکاری که به اساس اسالم و ( »...همان.)40:
 -3-10-2استفاده از جمالت معترضه دعایی

یکی دیگر از ویژگیهای دستوری امام استفاده از جمالت معترضه دعایی است .نمونه:
«الحق در این نهضت اسالمی خود را در پیشگاه مقدس خداوند تعالی سربلند و در نزد
حضرت ولی عصر و سلطان دهر – عَجَّلَ اهللُ تَعالَی فَ َرجَهُ -رو سفید نمودید»
(سعادتمند« .)41:1386،امروز روزی است که نظر مبارک امام زمان – صلوات اهلل علیه -
به حضرات مبلغین اسالم دوخته شده است» (همان« .)98:و از اساتید بزرگ بخواهید تا
به حکمت متعالیه صدرالمتالهین -رضوانُ اهلل تَعالَی عَلَیه َو حَشَرَهُ اهللُ مَعَ النَبیین وَ
الصّالِحین -مراجعه نمایند( »...همان« .)14:و نیز به کتابهای سهروردی رحمهاهلل علیه
در حکمت اشراق مراجعه نموده ( »...همان« .)14:و چه منحرفین از مذهب تشیع و از
مکتب مقدس اهل بیت عصمت – علیه ُم الصَّلوۀ و السَّالم -به هر اسمی ( »...همان.)93:
 -11-2استشهاد به ضربالمثلهای عربی

امام خمینی (ره) در نگارش نامههای سیاسی خود و در بین کالم ،از ضربالمثلها و
عبارتهای عربی به مناسبت سخن و جهت تأثیرگذاری به عنوان شاهد مثال استفاده
میکند« .پس از آنکه مخابره شد مژده بیرون آمدنتان را دادند .ذَهَبَ العَناءُ بَقَیَ األَجرُ»
(سعادتمند « .)56:1386،و اگر ده روز آزادی به گویندگان و نویسندگان بدهید ،جرایم
شما برمال خواهد شد؛ قدرت آزادی دادن ندارید .وَالخائنُ خائف» (همان« .)149:و از
کسانی که بر خالف قوانین اسالم میخواهند قدمهایی بردارند ،تا سر حد امکان اظهار
هلل أجرُکُم» (همان .)63:امّا از استشهاد به اشعار و
تنفر میکنید؛ شَکَ َر اهللُ سَعیکُم ،وَ عَلَی ا ِ
ضربالمثلهای فارسی به ندرت استفاده میکند« .آزادی بیرویّه چند صد نفر منافق ،به
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دستور هیأتی که با رقّت قلب و حسن ظنّشان واقع شد ،آمار انفجارها و ترورها و دزدیها
را باال برده است« .ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان» (همان.)39:
 -12-2بدل

امام (ره) معموال ًدر ابتدای نامهها و بعد از ذکر نام مخاطب ،از بدل استفاده کرده است.
«تهران – جناب آقای اسد اهلل علم ،نخست وزیر ایران .در تعطیل طوالنی مجلسین دیده
میشود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس»...
(سعادتمند« .)26:1386،جناب آقای گورباچوف ،صدر هیأت رئیسه اتحاد جماهیر
سوسیالیستی شوروی» (همان« .)9:حضرت آقای فیدل کاسترو ،رئیس جمهور کشور
دموکراتیک کوبا هوانا» (همان« .)803:حضرت لئونید برژنف ،صدر هیات رئیسه
شورایعالی اتحاد جماهیر شوروی مسکو» (همان.)795:
 -13-2زمان جمالت

امام برای مکاتبه با مخاطبان خود بیشتر از فعل مضارع استفاده کرده است که از نظر
کاربردشناسی و از منظر ساختار کاربردی نیز لزوم مخاطب قرار دادن با فعل مضارع
معقولتر است .فعل ماضی مثل « مرقوم شریف که حاکی از سالمت مزاج محترم بود و
حاوی استفسار از اینجانب بود ( »...همان« .)335:دشمن اساسی خود و کشور خود را از
صحنه بیرون راندید ،و بزرگترین خائن و جانی کشور را در گورستان تاریخ دفن نمودید»
(همان .)407 :فعل مضارع مثل «مقامات روحانی برای قرآن و مذهب احساس خطر
میکنند» (همان« .)43:و نظام حکومتی ایران جمهوری اسالمی است که حافظ استقالل
و دموکراسی است و بر اساس موازین و قوانین اسالمی اعالم میشود» (همان.)354:
جمالت آینده مثل «به اتفاق جناب آقای حجه االسالم آقای شیخ محمدجواد باهنر و جناب
آقای مهندس علی اکبر معین فر و دو نفر دیگر که به مشورت آقایان تعیین خواهید کرد»
(همان« .)406:البتّه کارمندان محترم با جنابعالی و هیأت تحت نظر شما همکاری
خواهند نمود» (همان.)407:
بیشترین بسامد مربوط به زمانهای مضارع با  % 69/44فراوانی میباشد .و کمترین بسامد
مربوط به زمانهای آینده با فراوانی  % 4/36میباشد .زمان ماضی نیز با بسامد %26/19
فراوانی از جامعه آماری را به خود اختصاص داده است.
بسامد زمان ماضی  %26/19بسامد زمان مضارع % 69/44بسامد زمان آینده % 4/36
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زمان جمالت
زمان ماضی

زمان مضارع

زمان آینده

%4
%26

%70

نمودار -1بسامد زمان جمالت

 -14-2جمالت خبری ،پرسشی ،عاطفی و امری

«جملۀ خبری ،جملهای است که در آن خبری را به آگاهی کسی میرسانیم»
(بصیریان .)65:1390،بیشترین جمالت به کار رفته در نامههای امام خمینی ،جمالت
خبری است .مثل «حضرات مراجع عظام و علمای اعالم – دامَت بَرَکاتِهِم – راضی به محو
حوزههای دینی با ذلت و خواری نشوند» (سعادتمند« .)154:1386،مرگ با عزت از
زندگانی با ذلت و تحت اسارت بهتر است» (همان .)154:جملۀ پرسشی« ،در آن دربارۀ
امری ،پرسش به عمل میآید» (انوری ،حسن و  .)307:1370،...از جمالت پرسشی اندک
استفاده شده است .مثل « چرا به برنامه اسالم و کارشناسان اسالمی رجوع نکرده و
نمی کنند تا با اجرای آن برای همه طبقات زندگی مرفه تأمین شود و در دنیا و آخرت
سعادتمند باشند؟!» (سعادتمند« .)43:1386،چرا صندوق تعاونی درست میکنند که
حاصل دسترنج زارع را ببرند؟!» (همان« .)43:آیا ملّت ایران میداند در این روزها در
مجلس چه گذشت؟ می داند بدون اطالع ملّت و به طور قاچاق چه جنایتی واقع شد؟»
(همان .)116:اسلوب خطاب ه و خطبه خوانی که بخشی از ساختار زبانی روحانیّون را تشکیل
میدهد ،در نامههای امام نیز نسبت به مخاطبان خود رعایت کرده است .مثل:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم
قال اهلل تعالی :قل إنما أعظکم بواحده أن تقوموا هلل مثنی و فرادی .خدای تعالی در این
کالم شریف ،از سر من زل تاریک طبیعت تا منتهای سیر انسانیت را بیان کرده ،و بهترین
موعظه هایی است که خدای عالم از میانۀ تمام مواعظ انتخاب فرموده و این ( »...همان:
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 .) 20ایشان در تمام احوال سعی در رعایت حال و مقام مخاطب دارد .جمالت امری مثل
«و از جنایات و خیانات عمّال اجانب پرده بردارید» (همان« .)241:مستدعی است حقیقت
این انتشار را برای روشن شدن تکلیف شرعی اعالم فرمایید» (همان .)23:جمالت عاطفی
در نامههای سیاسی ایشان استفاده نشده است .در نامههای سیاسی امام (ره) بیشترین
بسامد مربوط به جمالت خبری است و کمترین بسامد مربوط به جمالت پرسشی است.
بسامد جمالت
بسامد جمالت امری%28/57
بسامد جمالت خبری %70/86
پرسشی% .55
جمالت خبری

جمالت امری

جمالت پرسشی

%0
%29

%71

نمودار -2بسامد جمالت خبری ،پرسشی و امری
 -15 -2جمالت اسمی و فعلی

در نامه های سیاسی امام (ره) بیشترین بسامد و فراوانی مربوط به جمالت فعلی با فعل تام
است «تمام افعال فارسی ،مفهوم یک عمل و کار در خود دارند که صرف هر فعل ،آن
مفهوم درونی واژه فعل را (در سخن) به انجام میرساند .به سایر افعال فارسی به جز است،
بود ،باشد ،داشت ،شد ،گشت و گردید فعل تام میگویند» (رضایی .)69:1392،جمالت
فعلی با فعل تام مثل «طبقه تحصیلکرده به احکام مقدسه اسالم به خصوص قوانین
تشکیالتی ،اجتماعی و اقتصادی آن توجه کنند ،و با تبلیغات گوناگون وانمود نمودهاند که
اسالم جز احکام عبادی مطلبی ندارد» (سعادتمند« .)173:1386،شورای انقالب اسالمی
به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و
شاخه ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی از بیتالمال

138

مجموعه مقاالت پنجمین همایش متنپژوهی ادبی ،جلد سوم

مسلمین اختالس نموده اند ،به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره
نمایند» (همان .)525:و از جمالت اسمی با فعل ربطی کمتر استفاده شده است .جمالت
اسمی با فعل ربطی مثل «امید است إن شاءاهلل همیشه موفق و سالمت باشید .اینجانب
بحمداهلل تعالی سالمت هستم مزاجاً ،ولی ناراحتیهای روحی بسیار است» (همان.)211:
بسامد جمالت اسمی  %35/32بسامد جمالت فعلی %64/67

جمالت اسمی
%35

جمالت فعلی
%65

نمودار -3بسامد جمالت اسمی و فعلی
 -16 -2جمالت مثبت و منفی

در نامه های سیاسی امام (ره) بیشترین بسامد و فراوانی جمالت مربوط به جمالت مثبت
است .مثل «بحمداهلل تعالی با جدیّت و زحمات طاقت فرسای هیأت پیگیری ،به طور
چشمگیری از هرج و مرجها که الزمه هر انقالبی است جلوگیری شده و کسی به خود
اجازه نمیدهد که به منازل یا مغازهها تجاوز نماید» (سعادتمند« .)579:1386،روز جمعه
نوزده اردیبهشت  ،روزی است که ملت شریف مسلمان که به جمهوری اسالمی رأی مثبت
داده اند ،برای تعیین کاندیداهای معتقد به اسالم و احکام خداوند متعال و معتقد به
جمهوری اسالمی به پای صندوقهای رأی میروند» (همان« .)748:فعل منفی با پیشوند
نفی ظاهر میشود» (مشکوۀالدینی .)130:1385 ،و جمالت منفی فراوانی کمتری دارد.
مثل «پلیس ایران حق بازداشت او را ندارد؛ محاکم ایران حق رسیدگی ندارد»
(سعادتمند« .)117:1386،به نظر اینجانب ،مصاحبه آقای نخست وزیر به هیچ وجه ارزش
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قانونی نداشت و نظر اینجانب را تأمین ننمود» (همان« .)37:نگران نباشید ،تزلزل به خود
بسامد جمله منفی %9/67
راه ندهید» (همان .)67:بسامد جمله مثبت % 90/32
%10

%90
جمالت مثبت

جمالت منفی

نمودار -4بسامد جمالت مثبت و منفی

 -17-2نظم و ترتیب اجزای جمله

جمالت در نامههای سیاسی امام (ره) ترکیبی از سبک و شیوه جملهبندی فارسی وعربی
است ،به گونهای که در بعضی مواقع شاهد تقدیم و تأخّر اجزای جمله به ویژه تقدیم فعل
هستیم .ایشان نسبت به رعایت قواعد دستوری توجه زیادی نداشته و اجزای جمله در
کالم ایشان در بعضی موارد جا به جا میشود« .استعدادت ،لطافت روحت ،صداقتت چیزی
نیست که فراموشم شود .تندخویی و عاقل» (سعادتمند.)880:1386،
نظم اجزای جمله در نامههای سیاسی امام خمینی (ره) در جملههای گوناگون اجزاء
تغییر میکند .در جمله «خواهید مذکّر شد به نرسیدن وجوهات؛ با این وضع که در کار
است بعضی وکالی اینجانب( »...همان .)180:که شاهد تقدیم و تأخیر اجزای جمله
هستیم .در بعضی مواقع نیز شاهد اطناب یا تفصیل سخن هستیم که طول و اندازه جملهها
و سطرها با توجّه به تغییر یافتن مخاطب و محتوای نامههای سیاسی امام (ره) تغییر
میکند.
ترتیب جمالت در شیوۀ عادی و بالغی متفاوت است« .ترتیب اجزاء در شیوه بالغی به
جنبههای عاطفی و اهمیت اجزاء به طرز سبک نویسندگان بستگی دارد» (وحیدیان
کامیار« .)33:1380،در این شیوه معموالً اجزاء کالم به منظور تأثیر بیشتر بر حسب
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مجوزهای دستوری جابهجا میشوند؛ این جابهجایی نه تنها لطمهای به اصل پیام نمیزند
بلکه حوزۀ تأثیر و رسایی آن را افزون میسازد» (همان .)33:جابه جایی در اجزاء جمله و
ترتیب ساختاری در نامه های امام (ره) رخ داده است هرچند که شیوۀ بیان ایشان از نوع
بالغی نیست .متغیرهای سن و تحصیالت به این جابهجایی اجزاء دامن زده است .مثال:
«از خداوند تعالی امید عفو دارم در قصور و تقصیر» (سعادتمند« .)140:1386،تشرّف
حقیر به اعتاب مقدّسه گرچه فوزی است عظیم ،چه از لحاظ( »...همان.)135:
 -18-2حذف به قرینه

«حذف یعنی نیاوردن کلمهای یا بخشی از جمله در گفتار ،درحالیکه از لحاظ معنی ،وجود
آن را در جمله احساس میکنیم» (ارژنگ .)170:1374،حذف به قرینۀ لفظی نیز در کالم
امام (ره) وجود دارد« .و مال امام علیهالسّالم را مال خود میدانند یا باالتر»
(سعادتمند« .)180:1386،تاکنون در تهران به احدی ارجاع ننمودم و در غیر تهران أیضاً»
(همان .)757:عالوه بر متغی رهای چندگانه تأثیرگذار بر سبک ایشان ،شرایط بحرانی و یا
انقالبی نیز از عوامل دیگری است که بر سرعت در زمینۀ نامهنگاری و کم توجهی به اصل
رعایت این موارد به ویژه حذف در جمالت شده است.
 -19-2حذف فعل

فعل نیز یکی از موارد حذف در نامههای سیاسی امام (ره) است« .مرقوم محترم  10شوال
واصل ،سالمت و سعادت جنابعالی را از خداوند تعالی مسألت مینماید» (سعادتمند،
 .)141:1386این حذفها از جمله بخشی از مختصات سبکی در نامههای امام را تشکیل
میدهد« .ماها بحمداهلل مزاج ًا سالمت ،لکن گرفتاریها را خواهید شنید» (همان.)239:
«مرقوم شریف واصل ،و چون در اواخر ماه مبارک به واسطه ضعف و کمر درد مدتی در
منزل بودم و ( »...همان.)145:
 -20-2جمالت ساده و مرکب

«جمله بر دو نوع است :ساده و مرکب» (مشکوۀالدینی« .)99:1385 ،جمله ساده آن است
که در آن یک فعل به کار رفته باشد و جمله وابستهای نداشته باشد» (وفایی.)17:1390،
جمالت ساده که بسامد کمتری را به خود اختصاص داده است مثل «آقای ابوالحسن
بنیصدر از فرماندهی نیروهای مسلح برکنار شدهاند .روح اهلل الموسوی الخمینی»
(سعادتمند« .)555:1386،اینجانب با تمام طاقت ،در حصول وحدت همۀ اقشار ملت
مسلمان کوشش کرده و میکنم» (همان« .)308:جمله مرکب یا جمله بزرگ آن است که
در داخل آن جملهواره باشد و بیش از یک مسند یا فعل داشته باشد و در آن حروف ربط،
گروه های ربطی و عناصر و ادوات دستوری دیگری به کار رفته باشد»
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(فرشیدورد .)119:1382،جمله مرکب مثل «اکنون که برادران ما در کشتار سراسر ایران
و مناطق زلزله زده بیخانمان و بی سرپرست شدهاند ،اکنون که شهر از گِل ساخته شدۀ
طبس بر سر برادران ما خراب شده است ،اکنون که مجروحین تظاهرات سراسری ایران از
بی دارویی و بی غذایی در رنجند ،بر برادران ایمانی الزم است هرچه بیشتر به سرپرستی
بازماندگان و تهیۀ وسایل آسایش برای آنان بشتابند ،و به جار و جنجال دولت اکتفا نکنند»
(سعادتمند « .)323:1386،و به صندوق اعانۀ آنان کمک نکنند که جز زراندوزی برای
مجریان امور هیچ حاصلی نمیتواند داشته باشد» (همان« .)323:و اکنون بیش از پیش
الزم است این رشد را به جهانیان نشان دهید تا جهانیان بدانند مردم مسلمان ایران
میتوانند بدون قیمومت این و آن ،راه سعادت خود را انتخاب نمایند» (همان .)422:در
نامههای سیاسی امام (ره) بیشترین بسامد مربوط به جمالت مرکب است با فراوانی 51/75
 %و کمترین بسامد مربوط به جمالت ساده با فراوانی  %48/25است.
بسامد جمالت مرکب %51/75
بسامد جمالت ساده %48/25

جمله ساده

48/25

جمله مرکب

51/75

46

47

48

50

49

51

52

53

درصد

 -21-2شبه جمله

نمودار  -5بسامد جمالت ساده و مرکب

شبه جمله از یک یا چند واژه تشکیل میشود و مفهوم یک جمله را در بر دارد« .هرگاه
همه بخشهای ژرف ساخت حذف شده و تنها مهمترین بخش آن و یک واژه غیر فعل
باقی مانده باشد بدان شبه جمله میگویند» (رضایی .)132:1392،شبهجملههای عربی به
کار رفته در نامهها مثل« :بحمداهلل از این پس شما مسأله مالی هم ندارید»
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(سعادتمند« .)46:1386،واهلل قسم ،من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم ،ولی در آن
وقت شما را ساده لوح میدانستم» (همان .)47:و شبه جملههای فارسی مثل« :و ای کاش
کسانی که مطالب را سربسته به جنابعالی عرض میکردند و ( »...همان .)831:که برای
امید و آرزو به کار رفته است .ایشان از اصوات به فقط چند مورد استفاده کرده است .مثل
«وای بر این مملکت! وای بر این هیأت حاکم! وای بر این دنیا! وای بر این علمای ساکت!»
(همان .)84:واکنشهای عاطفی مثل افسوس و آه در نامههای سیاسی ایشان بسامدی
ندارد.
 -22-2ترکیبهای وصفی و اضافی

امام (ره) از ترکیبات وصفی به میزان زیادی در نامههای خود استفاده کرده است« .ترکیب
وصفی ،یکی از اقسام فراواژه است که البتّه میتواند به عنوان بخشی از یک فراواژه دیگر
در جمله به کار رود» (رضایی .)135:1392،بیشترین بسامد در نامههای امام مربوط به
ترکیبهای وصفی است .مثل «وبا همت شجاعانه آنان پیروزی نصیب ملّت بزرگ گردید»
(سعادتمند .)434:1386،بخشی از قواعد عربی در ترکیبات وصفی رعایت شده است .به
عنوان نمونه می توان به مطابقت صفت و موصوف اشاره کرد که در زبان عربی این قاعده
و رابطه برقرار است و امام خمینی نیز در ترکیبات وصفی خود از این قاعده پیروی کرده
است« .به عرض میرساند ،مرقوم محترم شما و نور چشمان بچهها ( »...همان.)131:
ایشان از ترکیبات اضافی نسبت به ترکیبات وصفی کمتر استفاده کرده است .ترکیبات
اضافی مثل «و در صحرای قم ،به مردم ایران مطالبی که باید گفته شود ،شخص ًا بعضی از
علما خواهند گفت» (همان« .)30:به عموم کارمندان و کارگران شرکت نفت پس از تشکر
فراوان از آنان که سهم مهمی در پیشرفت نهضت اسالمی داشتهاند» (همان.)434:
 -23-2اقتباس از آیات و احادیث

ساختار جمالت تا حدودی از ساختار زبان عربی تأثیر پذیرفته است .امام در بین کالم
خود به درج آیات و احادیث در نامههای سیاسی خود پرداختهاند« .شما هم ،ای علمای
اسالم ،مصمم شوید؛ و بدانید پیروزی با شماست :وَاهللٌ مُتمُّ نوره وَ لَو کَرِهَ الکافِرون»
(سعادتمند« .)67:1386 ،و ما در حق خود ُمتَفرّق وَ مُختَلفُ اآلراء َو االَهواء هستیم؛ « َو
إلیَ اهلل المُش َتکَی وَ عَلَیه التَوَکُّل فِی الشِّدَ ِه وَ الرَّخاء» (همان« .)142:امید است إن شا َء اهلل
خداوند تَعالی به امثال جنابعالی توفیق عنایت فرماید» (همان .)143:مثالً آنجا که در
نامه به گورباچوف میفرماید« :قرآن مجید اساس تفکّر مادی را نقد میکند ،و به آنان که
هلل جَهرَۀً.
بر این پندارند که خدا نیست وگرنه دیده میشد .لَن نُومِنُ َلکَ َحتَّی نَرَی ا َ
میفرماید :لَا تُدرِکُهُ االَبصار وَ هُ َو یُدرِکُ االَبصار وَ هُوَ اللَّطیفُ الخَبیرُ» (همان.)12:
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استشهاد به احادیث نبوی .به عنوان نمونه« :اگر به واسطه ،سکوت شماها به اسالم
لطمهای وارد آید ،نزد خدای تعالی و ملت مسلمان مسئول هستید :إذا ظَهَرَت ال ِبدَع فَلِلعَالِم
أن یُظهِر عِلمُهُ ،وَ إلّا فَعَلَیه لَعنَ ُه اهللِ» (همان« .)93:وبا زندگانی شرافتمندانه دو عالم دست
در آغوش شوید .إنّ هلل فِی أیّامِ دَهرِکُم نَفَحاتٌ اَال فَتُعرضُوا لَها؛ امروز روزی است که نسیم
روحانی الهی وزیدن گرفته و برای قیام ( »...همان« .)21 :خصوصاً در این پنجاه سال
حکومت ضد اسالمی و ملی دودمان پهلوی ،خورده است و میخورد جبران کنید .کُ ّلکُم
راع و کُ ّلکُم مَسئول» (همان.)281:

 -3نتیجه گیری

 -1امام خمینی (ره) هیچگاه مفهوم و رسانش پیام متن را فدای موضوع و مخاطب نکرده
است .بخشی از سبک نگارشی امام خمینی (ره) متأثر از گرایش سیاسی و اعتقادی ایشان
است که با توجه به ایدئولوژی و آموزشی که دیدهاند ،در نحو و ساختمان دستوری ایشان
نیز این امر منعکس شده است .از مهمترین متغیرهایی که سبک شخصی ایشان را رقم
زده است ،مؤلفههای تحصیالت ،نوع آموزش حوزوی و کهولت سن است.
 -2نامهها سبک و لحن محاورهای در سطح عبارات و جمالت دارد .امام خمینی (ره) از
صناعات ادبی به میزان اندک در سطح جمالت استفاده کرده است و در متن نامهها نیز
به عبارات و جمالت دعایی ،قرآنی و عربی برای بیان مطلب استشهاد میکند.
 -3جمالت در نامههای امام (ره) معموالً بلند و طوالنی است و از جمالت کوتاه کمتر
استفاده کرده است .جمالت ،تعقید و پیچیدگیهای زبانی و ساختاری و ابهام ندارد.
جمالت و عبارات به جز پاره ای از اصطالحات و واژگان عربی ،ساده ،گویا و روشن است.
معنای جمالت نیز ساده و قابل فهم است .جمالت تا حدود زیادی از دستورمند بودن
خارج میشود .جمالت خبری بیشترین بسامد در بین سایر جمالت دارد .بخشی از جمالت
با بسامد اندک را ،جمالت قرآنی و دعایی تشکیل میدهد.
 -4یکی از مهمترین مختصات نثر امام (ره) ،محاوره نویسی و سادگی است .در سطح نحو
نیز ،از جملههای عامیانه و معمولی استفاده میکند .نحو جمالت با ساختار دستوری
جمالت گفتاری شباهت زیادی دارد .معانی جمالت واضح و روشن است و در نهایت
سادگی نگارش یافته است .زبان و درک جمالت برای مستمع و خواننده آسان است امّا
واژگان عربی به سادگی جمالت اندکی لطمه زده است.
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 -5امام خمینی (ره) در تقلید از زبان عامیانه به چند روش عمل میکند :جملهبندی
محاورهای و عامیانه ،ترکیبات و عبارات عامیانه ،کاربرد اصطالحات عامیانه .نامههای ایشان
جدا از پارهای اصطالحات و واژگان عربی نمونۀ نثر مرسل و سادۀ فارسی است.
 -6استفاده از آیات و احادیث جهت استشهاد و زینت کالم ،تأثیر پذیرفتن از سبک و
سیاق جمالت عربی در نحو جمالت فارسی ،استفاده اندک از اشعار و امثال فارسی ،کاربرد
اصطالحات فقهی – حقوقی و سیاسی ،استفاده از برخی ساختهای نحوی و صرفی که
دارای تقدیم و تأخّر ارکان جمله و حذف است .ترتیب جمالت در پارهای موارد جابهجایی
اتفاق افتاده است.
 -7ایشان در ساده و روانگویی جهت فهم بهتر مخاطب از کالم ،توجه بیشتری کرده است
و در نگارش نامههای سیاسی خود بیش از لفظ ،به معنا و محتوا توجه داشتهاند.
 -8نثر امام (ره) بیشتر به اطناب متمایل است .اطناب جمالت یکی دیگر از مختصات
ساختار نحوی نامه های سیاسی ایشان است ،البتّه از جمالت کوتاه نیز در کنار جمالت
طوالنی استفاده کرده است.
 -9استشهاد و تمثیل به آیات و احادیث در نثر ایشان وجود دارد .آیات و احادیث در
پارهای موارد به خصوص در نامهای که به گورباچوف نوشته است ،کارکردی استداللی
دارد .ایشان به رسایی پیام و صحت کالم توجه داشته و زبانی را به کار میگیرند که برای
عموم طبقات آسان و فهم آن دشوار نیست.
 -10امام در نامههای سیاسی خود مسائل گوناگون سیاسی را مطرح کرده است ولی در
عین حال نگارشی ساده دارد .سادگی بیان مهمترین ویژگی سبکی نامههای ایشان است،
این ویژگى رایج در نوشتههایش حاکی از کممایگى فکر و اطالع و ذوق ایشان نیست بلکه
توجّه به حال مخاطب و بیپیرایگی سبب انتخاب این نوع نثر شده است.
 -4پی نوشت

( )1از دالیلی که میتوان به کاربرد وجه وصفی اشاره کرد این است که بعد از صفت
مفعولی که در جایگاه فعل قرار گرفته است باید ویرگول قرار بگیرد.
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نامه کارشناسی ارشد] .دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.

فتوحی رودمعجنی ،محمود( .)1392سبکشناسی رویکردها و روشها ،چاپ دوم.
تهران :سخن.

فرشیدورد ،خسرو( .)1382دستور مفصل امروز .چاپ اول .تهران :سخن.

مشکوۀالدینی ،مهدی( .)1385دستور زبان فارسی بر پایه نظریة گشتاری .چاپ
هشتم .مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.
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وحیدیان کامیار ،تقی( .)1380دستور زبان فارسی ،1چاپ دوم .تهران :سمت.

وفایی ،عباسعلی( .)1390دستور کاربردی متن ادبی .چاپ اول .تهران :سخن.
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)سبکشناسی نحوی نامههای سیاسی امام خمینی (ره

Abstract
Imam Khomeini is one of the biggest characters of the islamic
republic, whose idea, words and other personality characteristics,
have given a different color to his works. The collection of these
characteristics, has made his method of political letter writing
more distinguished than the others. This research has stylistically
studied Imam's method of writing the letters to the political
characters, and the results are illustrated descriptively in charts
Long sentences, depending on the situation, are more frequent
then the short ones. Arabic benedictory sentences have taken a
small part of the grammer. The distinct part of Imam's political
letters, is his avoidance of linguistic complexity. Conversational
and speaking way of writing the sentences,is one of the most
important factors of his syntactic feature. Sentences are similar in
speech. He gathers the mass of people in syntactic manner. Study
in seminary and having the role of authority also causes the
conversational tone of Imam. He also uses arabic sentences as
exemplification and confession. Statements are simple, clear and
straight, but but duo to the usage of arabic words and other
religous terms reader may have some pauses.The main principle
in his writings is simplicity and ignorance in difficulties
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اردیبهشت ماه 1397

بررسی نگاه نقّادانة تذکرهنگاران بر آثار شاعران
سیّدمرتضی حسینیبیدگلی

1

چکیده

زبان و کالم نقد در تذکرههای عصر مغول و تیموری ابتدایی و ساده است که این امر
برگرفته از عواملی مانند تاثیر محیط و روزگار برمؤلّف و عدم تجربه در فنّ نقادی در
تذکرهنویسی است .برخی تذکره نویسان در عصر صفویّه با مطالعۀ اشعار متقدّمین و
متأخّرین ،تدریج ًا به قوۀ تمیز شعر خوب از بد دست یافته و اسلوب سخنوران را در به
کارگیری واژگان درست و نادرست و طرز بیان غلط و صحیح را تشخیص دادند اما نه به
طریقۀ علمی و استداللی بلکه از روی ذوق و سلیقه .در عصرافشاریّه و زندیّه با تشکیل
انجمنهای ادبی زمینههای تتبّع و تحقیق در شعر قدما فراهم شد .بعضی از تذکرهنویسان
با کنکاش و مطالعۀ مستمر در دیوان متقدّمین به ملکۀ نقد دست یافتند آنان با صراحت
و خشونت هر چه تمامتر شعری را ردّ یا قبول میکردند .این موضوع نشانهای کم نظیر از
تهوّر در باب نقادّی تذکره نویسان است .درعصر قاجاریّه گوهر نقد به ابتذال کشیده شد.
انجمن خاقان در دربار شکل گرفت .شعرای درباری مجدداٌ به تمجید سالطین و اطرافیان
پرداختند و تذکرهنویسان که از وابستگان به دربار بودند به کلّیگویی و لفّاظی در تراجم
و احوال شعرا پرداختند .تملّق و چاپلوسی در باب شعرای نزدیک ،و حسادت نسبت به
شعرای دور نقّادی در تذکرهها را تا پنچ شش قرن به قهقرا کشانید.
کلیدواژهها :نقد تذکرهنگاران ،تذکرههای عمومی ،تذکره نویسی ،تذکرههای شاخص

1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی گرایش غنایی دانشگاه آزاد ورامین -پیشوا
AZMOON.OLY@GMAIL.COM

150

مجموعه مقاالت پنجمین همایش متنپژوهی ادبی ،جلد سوم

مقدّمه

تذکره نویسی در اصطالح به معنی تألیف و تدوین مجموعه یا کتابی که در آن شرح
احوال شاعران ،نویسندگان ،عارفان ،فقیهان و جز آن ها گرد آمده باشد( 1.موسوی
بجنوردی )716/14:1367،از نظر نوع ادبی ،آن را یکی از فروع زندگینامهنویسی محسوب
داشته اند 2.هدف اصلی از تذکره نویسی توسّط مؤلّفان ،به یادگار گذاشتن نام و شعر شاعران
است و به این دلیل نمیتوان نقدی فنی 3و روشمند از نویسندۀ تذکره انتظار داشت(.
فتوحی)203 :1385 ،
امروزه سنّت نگارش تاریخ ادبی را در سه بخش :نوشتارهای پیشاتذکرهای ،نوشتارهای
تذکرهای و تاریخ ادبیاتها مورد نقد و مطالعه قرار میدهند .در این تقسیمبندی تراجم و
شرح احوال نویسندگان و شاعران به خانوادهای تشبیه میشود که سه نسل را در برگرفته
است :گروه اوّل به مثابۀ جدّ خانواده یا نسل اوّل قلمداد میشوند ،نوشتارهای تذکرهای در
حکم پدر خانواده و گروه سوّم یا نسل سوّم به عنوان فرزندان و نوادگان محسوب میشوند.
(زرقانی)51 :1390،
از نظر موضوعی نیز در تقسیمبندی تذکرهها ،نظرات گوناگونی وجود دارد ،گروهی آن
را به دو دسته تذکرههای عمومی و عصری(گلچین معانی /1 :1363 ،مقدمه) تقسیم
میکنند و برخی به سه نوع (زرقانی )45 :1363 ،و ...عدّهای آن را تا ده نوع (فتوحی،
 )288 :1387و بیست نوع (شفیعیون )104-85 :1393،هم دستهبندی نمودهاند.
با توجّه به تقسیم بندی فوق ،محدودۀ مورد مطالعۀ در این مقاله ،شامل تذکرههای
نسل دوّم است که در ایران تألیف شده ،بدین ترتیب که از نوشتارهای تذکرهای شاخص
هر سده ،یکی انتخاب شده و تا دورۀ معاصر ادامه مییابد .بنابراین ابتدا دیدگاه نقّادانۀ
مؤلّف لبابااللباب (تألیف 618ق) قدیمیترین تذکرۀ زبان فارسی ـ به اندازه که در این
مختصر میگنجد ـ بررسی شده و سرانجام تذکرۀ مرأت الفحصاحه (تألیف 1316ق ) از
تذکرههای قرن چهاردهم ،مجمالً نقد و بررسی شده است.
پیشینة پژوهش

در خصوص معانی واژۀ تذکره ،پیشینۀ تذکرهنویسی ،اسامی ،انواع و تقسیمبندی
تذکرهها و سایر مسائل و مباحث مربوط به این نوع ادبی در ایران ،آثار و تحقیقات زیادی
خصوصاً در دهههای اخیر صورت گرفته که برخی از آنها با تأسّی از نظریّات و بر پایۀ
مطالعات نقّادان غربی است .در گام نخست در منابع زیر مطالبی جستوجو شد:
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معنی واژۀ تذکره :در لغتنامه دهخدا ( ،)6567/5:1377دانشنامۀ زبان و ادب فارسی
( 290/3:1388به بعد) ،فرهنگ نفیسی ( )840/2:2532و مقدمۀ برخی مصحّحان بر
تذکرههایی مانند :تذکرۀ میکده ( )126-115:1381تذکرۀ مجمعالفحصا ()1382
وتذکرهالمعاصرین( )36-25:1375همچنین در مقاالتی مانند :مروری بر تذکرهنویسی
فارسی( )1377نوشتۀ رئیس احمدنعمانی و در گام بعد ،با مطالعۀ تخصّصی این ژانر ادبی
در کتبی مانند :تاریخ تذکرههای فارسی( )1363از احمد گلچینمعانی ،برخی از آثار دکتر
زرّینکوب مانند :شعر بیدروغ ،شعر بینقاب ( )230-223:1381نقد ادبی (-206/1:1392
 ،)274همچنین کتاب نقد ادبی در سبک هندی ( )249-203:1385نوشتۀ محمود
فتوحی ،نقد ادبی( )123:1391از سیروس شمیسا و کتاب انواع ادبی()260-259:1373
از همین مؤلّف و تاریخ ادبیات فارسی( )18-3:2536از هرمان اته و بسیاری منابع دیگر
که مؤلّفان و مصحّحان داد سخن را در آن دادهاند و کموبیش در خصوص موضوع مورد
مطالعه ،مطالبی مجمالً یا مفصالً آوردهاند.
امّا از مهمترین منابع تخصّصی در این موضوع میتوان به کتب زیر اشاره نمود :یکی
کتاب تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی( )52-33:1390تألیف سیّد مهدی زرقانی
است که به بررسی و تطّور و دگردیسی ژانرها تا میانۀ سدۀ پنجم به انضمام نظریۀ تاریخ
ادبیّات پرداخته و فصلی مشبع در این خصوص تألیف نموده و دو دیگرکتاب نقد شعر در
ایران ( )1377تألیف محمود درگاهی است که در آن شیوههای نقد ادبی در ایران را از
آغاز تا عصر جامی کنکاش نموده و سوّم کتاب نظریۀ تاریخ ادبیّات با بررّسی انتقادی تاریخ
ادبیّاتنگاری در ایران ()1387اثر محمود فتوحی است که به طور اخصّ و جدّی ،مسألۀ
تاریخ ادبیّاتنگاری در ایران ،انواع تذکرهها ،ارزشها و قوّتها و کاستیها و نارسایی
تذکرهها به همراه سالشمار تذکرهنویسی و کتابشناسی انواع تذکرههای عمومی ،قومی،
عصری ،مهاجرت ،اعتقادی ،خانوادگی ،تذکرههای زنان و ...مورد مداقّه قرار گرفته و مؤلّف
با ارائۀ آمار و ارقام و انواع نمودارها دین مطلب را ادا نموده است.

بررسی نگاه نقّادانة تذکرهنگاران بر آثار شاعران

با توجّه به مطالب ذکر شده در مقدّمه ،از فهرست موجود در انتهای کتاب تاریخ
تذکرههای فارسی(گلچین معانی )916-871 /2 :1363 ،که حدود  350تذکره را شامل
است ،مجموعا هفت تذکره فارسی بر اساس سالشمار نگارش در ایران و با توجّه به
اهمیّت آن ،انتخاب و پس از معرّفی مختصر مؤلّف ،مشخّصات تذکره و هدف از نگارش
آن ذکر شده و سپس ویژگیهای سبکی آن را بر اساس نگاه نقّادانۀ مؤّلف بر آثار شاعران،
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با توجّه به محدودیّت مقاله و به صورت کامالً موجز مورد بررسی قرار گرفت .همچنین در
پایان هر قسمت از نثر مؤلّف و نقد او  ،نمونهای قید شد.
 .1لباب االلباب(630-618ق)

سدیدالدّین محمّدبنمحمّدبخاری نویسنده و دانشمند معروف ایرانی در اواخر قرن
ششم و اوایل قرن هفتم (بین  635-572ق) وی از اعقاب عبدالرّحمانبنعوف صحابی
معروف بود ...که در بخارا به دنیا آمد ...و مقارن حملۀ مغول به سند گریخت و به خدمت
ملک ناصرالدّین قباحه از ممالک غوری درآمد و کتاب لبابااللباب را به نام عینالملک
وزیر این پادشاه تألیف کرد( .معین)1221/5 :1382،
این تذکره کتابی است به فارسی در شرححال شعرا و ادبای ایران از آغاز شعر فارسی
تا زمان مؤلّف در دو جلد که ترجمۀ حال صدوشصتونه شاعر و ادیب و سخنگو در آن
آمده است( .همان)1803/5 :1382،
هدف از تألیف کتاب این بود که « :چون خادم دعا و ناشر ثنا ،محمّد عوفی ،روی از
همۀ جهان گردانیده و به جهان روی آورده است ...خواست که حضرت عالیّه را هم از شیوۀ
صناعت و سرمایۀ بضاعت خود خدمتی کند و تحفهای آرد که تا دامن قیامت دست بال به
دامن آن نرسد و تا آخر دور روزگار از دست تعرّض شبروان زوال ،مأمون باشد ...ولکن در
طبقات شعرای عجم هیچ تألیف مشاهده نیفتاده است و هیچ مجموعهای در نظر نیامده،
رجای فسیح است و زبان امل فصیح که به فرّ همّت و یمن دولت این صاحبقران ،این
تألیف بدان جمله رجحان یابد و به مدد اقبال او عزّ قبول افاضل عالم برسد»...
(عوفی)55-54 :1389،
از نظر سبک شناسی شیوۀ کتاب مستقل و بارز نیست و گاه اسجاعی بارد میآورد و
عباراتی متکلّفانه بهکار میبرد و گاهی نیز نثری رایق و عباراتی الیق چنانکه دیدیم
مینگارد ،و بررویهم نثر او نثری یکدست نیست و گویا به سبب کثرت مطالعه و مراجعه
به کتب گوناگون برای تألیف کتاب «جوامعالحکایات و لوامعالرّوایات» به این روز افتاده
است و باید شیوۀ خاصّ او در لبابااللباب؛ جستوجو کرد( »...بهار)49-36/3 :1382 ،
از محاسن و ویژگی های این تذکره ،مواردی قابل ذکر است از جمله این که :این اثر اوّلین
و قدیمیترین تذکرۀ عمومی است که تاکنون به دست آمده است و دیگر این که بسیاری
ازتراجم و تذکرههای زبان فارسی در قرنهای بعد وامدار و مرهون مطالب این کتاب بوده
و به آن استناد جسته اند و سوّم این که از نظر تاریخی و ادبی یکی از مأخذ و مراجع
معتبر و قابل توجّه در تاریخ ادبیات نگاری است.
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امّا برخی از کاستیها و نواقص نیز در کتاب قابل تأمّل است از جمله :ترجمۀ احوال شعرا
درعباراتی متکلّفانه و در لفافهای از انواع آرایههای لفظی و معنوی و استعارات و تشبیهات
و تسجیعات پیچیده ارائه شده است.به گونهای که میان شاعری معروف با شخصی گمنام
تمیزی وجود ندارد و دیگر این که اکثر تراجم مندرج در تذکره ،فاقد ذکر تاریخ تولّد یا
وفات صاحب ترجمه است و سوّم این که از منتخب اشعار معموالً در خصوص نقد سبک
و طرز صاحب ترجمه اطّالعاتی حاصل نمیشود.
دربارۀ فردوسی اینگونه نوشته است « :فردوسی که فردوس فصاحت را رضوان و
دعوی بالغت را برهان بود ،مقتدای ارباب صنعت و پیشوای اصحاب فطنت و مصداق این
معنی شاهنامه تمام است ...و کمال صنعت در آن ،آن است که از اوّل تا آخر بر یک نسق
رانده و بر یک شیوه گفته و مختتم او ذوق مفتتح دارد و این کمال قدرت و غایت استادی
وی بود و هر کس که اختیارات شاهنامه که مسعودسعدسلمان رحمه اهلل جمع کرده است،
مطالعه کند ،داند که قدرت فردوسی تا چه حد بوده است( »...عوفی)414 :1389،
« منوچهری آرایندۀ چهرۀ بالغت و پیرایۀ سرو بوستان براعت بود ،اندک عمر ،بسیار
فضل ،از نوادر ایّام و نوادر روزگار و حظّی قوی و ذکاوتی تمام و قریحهای نقاد .در ایّام
کودکی چنان ذکی بود که هر نوع که از او در شعر امتحان کردندی ،بدیهه بگفتی و خاطر
را به مؤاثات آن مسامحت کردی(» ..همان)432 :1389،
« اثیر فتوحی که آتش طبع او اثیر را بیاثر میگذاشت و ذکای خاطر او این ذکا را
در افاضت نور محظی می داشت ...جبال فضل او راسخ و لطایف فکر او صحایف عنصری و
معزّی را ناسخ ،و نظم با نظام او در غایت ذوق و جزالت و نهایت رقّت و سالست»...
(همان)512 :1389،
«االجلّ مجدالدّین ابوالبرکات ،رحمهاهلل علیه :از امجاد خراسان و افاضل کیهان بود.
شهد سخنش صافی و عسل کالمش شافی .و در فنون فضایل برسرآمده و رأی او غیرت
خورشید انور آمده( »...همان)653:1389،
 .2تذکره الشّعراء (896ق)

دولتشاهسمرقندی (900-842ق) و معاصر نورالدّینعبدالرّحمنجامی(898-817ق)
است.
تذکرهالشّعراء از سال  896ق و حدود ًا دویست و هفتاد و هشت سال بعد از تذکرۀ
لباب االلباب نوشته شد و مؤلّف تا پایان عمر مشغول جمع آوری تراجم و تألیف آن بود.
کتاب دارای دیباچه و مقدّمهای در ذکر ده تن از شعرای عرب و پس از آن هفت طبقه در
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شرح حال یکصد و سی و پنج تن از مشاهیر شعرا متقدّم و متوسّط و خاتمهای در ذکر
احوال شش نفر از شعرای معاصر از جمله شیخ جامی(مؤلّف تذکرۀ نفحاتاالنس و
بهارستان) و امیرعلیشیرنوایی (مؤلّف تذکرۀ مجالسالنّفایس) است( .مصاحب:1391،
)620/1
وی هدف از تألیف کتاب اینگونه بیان داشته است که « :علما با وجود کمال و فضل
بدین افسانۀ محقّر ،قلم رنجه نکرده و سر همّت فرو نیاوردهاند  ...القّصه تاریخ و تذکره و
حاالت این طایفۀ[علما و شعرا] را هیچ آفریده از فضال ضبط ننمودهاند ،اگر رقمی بر وجه
صواب در این ابواب نموده آید حقّ ًا که بر وجه صالح خواهد بود( » ...دولتشاه
سمرقندی:1338،م قدمه) از عبارت فوق این گونه استنباط می شود که مؤلّف از کتاب
لبابااللباب بی خبر بوده و به گمان خودش اوّل شخصی بوده که حاالت و مقامات شعرا را
در ادب فارسی نوشته است.
از نظر سبک شناسی این اثر به جهت اشتمال بر قصص شعرا و احتواء بر منتخبات
اشعار مزیّتی دارد ...امّا جنبۀ نقّادی کتاب قابل توجّه است ...هرچند در این دوره چنانکه
گفته آمد ملکۀ نقد ضعیف شده بود و تمیز برخاسته ،لیکن به هر حال توجّه او به نقد
صریح و عاری از مجامله خود مزیّتی است( .نقد ادبی)242 :1392،
نکتهای که تذکّر آن الزم به نظر میرسد این است که اشتباه و غلط و لغزش در این
تذکره بسیار است( .هدایت/1 :1382،مقدمه) که این اغالط از ارزش آن کاسته است 4به
گونه ای که الزم است هنگام استفاده و ارجاع بدان ،با احتیاط برخورد شود همچنین
شرح حال بسیاری از تراجم مانند کتاب لبابااللباب در عباراتی مسجوع و متکلّف همراه
با انواع آرایههای لفظی و معنوی به شیوۀ داستانپردازی ،اشاراتی ذکر شده و از جزئیّات
زندگی و سال تولّد و وفات یا ویژگیهای سبکی و طرز شخصی اکثر صاحبان تراجم ذکری
به میان نیامده و عالی و دانی این طایفه ،به یک شیوه توصیف شدهاند.
نمونهای از ترجمۀ احوال شعرا به قلم او:
آن گاه که سلمان ساوجی شعری از ظهیری فاریابی را که به اشارت سلطان اویس
جواب گفت و صلۀ این قصیده ،دو ده سیورغال ستانید گفته است :به اعتقاد این کمینه
اگر ملک ری به تمامی جهت این دو بیت صله دهند هنوز بخیلیکرده باشند( .دولتشاه
سمرقندی)196 :1338،
دربارۀ اشعار فخرالدّین عراقیگوید «:سخنان پرشور و عارفانه دارد و در وجد و حال بی
نظیر عالم بوده و موحّدان و عارفان سخن او را معتقدند و چندین تصنیف مرغوب در
تصوّف دارد و لمعات لمعه از اشعۀ خاطر پر نور» (همان)161 :1338،
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«ظهیرالدّین طاهر بن محمّد الفاریابی به غایت فاضل و اهل جود و مرتبۀ عالی دارد»
(همان) 86 :1338،
«شرف الدّین شفروه اصفهانی مردی صاحب فضل و ذوفنون بود» (همان:1338،
 )117و «پوربهای جامی مردی مستعد و فاضل بود» (همان)136 :1338،
 .3تحفة سامی ( 968-957ق)

مؤلّف تذکره سام میرزا صفوی ( 975-923ق)از شاهزادگان صفوی و پسر شاه اسماعیل
اوّل و برادر شاه طهماسب است( .مصاحب)1246/1 :1391،
این کتاب تذکره ای عمومی است که در قرن دهم نگاشته شده و از نظر فصلبندی
مانند تذکره الشّعراء دارای یک تنبیه و هفت صحیفه و یک خاتمه است .مؤلّف در مدّت
یازده سال شرح احوال و اشعار هفتصد و دوازده نفر از شعرا را جمع نموده است.
هدف از تألیف کتاب ذکر خصوصیّات احوال و صادرات اقوال و مقامات شعرایی است
که اسامی و شرح احوال و تراجم آنان در تذکرههای قبل نیامده یا معاصر مؤلّف بودهاند.
(ساممیرزاصفوی )4:1384،نویسنده از طبقات مختلف جامعۀ عصر خود فارغ از شغل و
حرفه اعمّ از آهنگر ،نقّاش ،بزّاز و ...مطالبی نوشته که « :غرض از ایراد حکایت آن جماعت،
تاریخ است نه شمول عطوفت و عنایت( »...همان)5:1384،
از نظر سبکشناسی« هر چند به جنبۀ تاریخی زیاده توجّهی نکرده است امّا آراء
انتقادی او جال ب است ...تهوّر و صراحتی که وی در نقد بهکار میبرد قابل تحسین است
زیرا وی اشعاری را که نمیپسند به سختی نقد و رد میکند» (زرّینکوب)264 :1393،
تحفۀسامی با وجود اشتمال بر نقدی صریح و بی پرده ،در واقع بیش از رأی و دریافت یک
خواننده از شعر معاصران نیست(5...فتوحی )217 :1385،مؤلّف درخصوص شاعرانی که
آیندهای درخشان دارند پیشبینیهای جالب توجّهی آورده است6 .
« ضمیری اصفهانی :جوانی به غایت دردمند و بی تعیّن است و بس فضایل دارد از
جمله در رمل و نجوم از بی نظیران است و بر دقّت ذهن و وقوف برغثّ و ثمین شعر از
بیبدالن است طبعش در اصناف و اصالیب سخن چسبان چنان که از اشعار او قیاس توان
کرد»(همان )223 :1384،و
« موالنا هاللی جغتایی ...طبعش در اصالیب شعر و اقسام کالم به غایت مرغوب افتاده
و در غزل و قصیده و مثنوی داد سخن داده(» ...همان)153 :1384،
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 .4خالصهاالشعار و زبدهاالفکار ( 1016-975ق)

میرتقیالدّین محمّد معروف به میرتذکره و متخلّص به ذکری مؤلّف یکی از بزرگترین
و مهمترین تذکرههای عمومی به زبان فارسی است.
این تذکره شامل احوال و اشعار ششصد وپنجاه تن از شعرای گذشته و معاصر
نویسنده است که مؤلّف برای جمعآوری شرححال و مالقات با شاعران حدود چهل سال

از عمرش را وقف آن نموده و به بسیاری از نقاط مسافرت نمود(. 7.میرتقیالدّین

کاشانی :1384،مقدّمه)
این تذکره از جهت احتواء بر جزئیّات احوال و سعی در شناساندن شاعران به نحوی
که خواننده را تا حدی اغناء کند بی رقیب است ...قطع نظر از تمجیدهایی که دربارۀ
شخصیّتهای تذکره به نگارش آورده ،جای خردهگیری را بازگذاشته و این دو را در بسیاری
از شرححالها توأم کرده است .تقیالدّین چون به گویندگی ـ واعظی ـ هم اشتغال داشته
در نگارش مطالب ،دراز نویس است و هم در بعضی از موارد اندرز گویی می کند...در نقل
اشعار شاعران به قصیده و غزل و رباعی ترجیعبند و ترکیببند بسنده کرده و از آوردن
مثنویّات چشم پوشیده است ...در ذکر شرححال اکثر شاعران از تعلّق خاطر آنان به
معشوقی یاد می کند که معلوم نیست تا چه اندازه به تحقیق پیوسته باشد .در ذکر احوال
شاعران جنبۀ بی طرفی را رعایت نکرده و شاعر درجۀ چندم را در طراز شاعری فحل و
توانمند قرار داده است .او نیز مانند اکثر تذکرهنویسان قبل ازخود در کمند آرایههای
لفظی و بدیعی اسیر شده و نقدش جنبۀ ذوقی دارد .این تذکره شامل مقدّمه و چهار فصل
و چهار رکن و خاتمه است( .همان :1384،مقدّمه)
میر حیدر معمّایی« :ذهن وقّادش نقّاد زر معانی و لطف عمیمش چارهساز گمگشتگان
وادی پریشانی ،دیباچه مکارم و خالصۀ اکارم است ،به محاسن فضل و افضال از اقران
درگذشته و به کرایم افعال و اخالق بر ابنای زمان قایق گشته ،قدمی دارد در طریق شفقت
نسبت به یاران بلکه به سایر مردمان کارگذار ،و زبانی بهگاه مباحثه و مکالمه خصوص ًا در
مباحث حکمیّات و معقوالت شکنثار( ».همان)221 :1384،
« مظفّرالدّین حسرتی :مردی متدیّن و شاعری متشرّع است .در وادی شاعری قدرت
و قوّت بیش از وصف دارد و در فنّ قصیده بر سرآمدۀ اقران و اکفاست ،چنانچه قوّت
بالغت آن جناب به مرتبه ای است که اکثر اوقات از برای اقاصی و ادانی و اعالی و اسافل،
قصایدی غرّا در سلک نظم کشیده( »...همان)370:1384،
« موالنا فریدالدّین شعیب ... :از مواهب تأثیر یزدانی و منایح افعال سبحانی ،با حظّی
مستوفا ،سرعت ذکایی دارد که در مضمار اندیشه بر مثال برق خاطف جوالن میکند و
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کثرت سخایی که از نتایج درست دُربارش ابر نیسانی مانند بحر عمّان از شرم سرتاپا غرق
میشود( ».همان)420 :1384،
 .5آتشکده ( 1194-1174ق)

لطفعلیبیگ (1195-1134ق) ابن آقاخانبیگدلی شاملومتخلّص به آذر ،شاعر و
تذکرهنویس ایرانی و متولّد اصفهان و معاصر زندیّه و نادرشاه است 9.او عالوه بر آتشکده،
تذکره ای به نام دفتر نه آسمان ،در ترجمه احوال شاعران معاصرش دارد(مصاحب1391،
)80/1:
وی در سال هزاروصدوهفتادوچهار تذکرۀ آتشکده را در شرح حال هشتصدوچهلودو
ت ن از شعرای سلف و معاصر و در دو مجمره ،و در مدت بیست سال تألیف شده است.
(آذربیگدلی)9 :1377،
وی هدف از تألیف آتشکده را چنین ذکر میکند«:در آینۀ خاطر نقش بست که
مجموعه ای بر کیفیّت احوال و انتخاب اقوال این طبقۀ علّیۀ متقدّمین و معاصرین نوشته
شود که هر وقت دل را شوق مطالعۀ سخنان هر یک از متقدّمین غالب گردد تماشای این
گلزار بیخار کرده و از نفحات ریاحین گفتههای آنان مشام جان را رشک ساحت گلزار
سازد( ».همان  .)9 :1377،وی احوال متقدّمین تذکرهاش را از کتابهای تذکره الشعرای
دولتشاه و خالصهاالشعار تقی کاشانی و هفت اقلیم امین احمد رازی اقتباس کرده است،
اما احوال معاصرین از تحقیق و اجتهاد خود استفاده کرده است(.زرینکوب)440:1372،
آتشکده تذکره ای انتقادی است و مؤلّف آن خود فردی شاعر و فاضل بوده است امّا
چون در نقادّی بیش از ح ّد لزوم دقّت نشان میداده ظاهراً معاصرانش او را آذر دیرپسند
خواندهاند .نقدش هرچندگاه مأخوذ از اقوال تذکرهنویسان دیگراست لیکن از صراحت و
تهوّر کمنظیری حکایت می کند ...باری نقد وی هر چند متّکی به سلیقۀ شخصی است
چون به ذوق سلیم تکیه دارد در خور توجّه میباشد در غالب موارد وی رأی ذوقی و
شخصی خود را با دقّت و صراحت مخصوص یک قاعدۀ علمی و فنّی بیان میکند.
(همان )441 :1372،گزینشی که آذر در نقل مطالب دیگر تذکرهها انجام میدهد نیز قابل
تأمّل است  8که بعضی از آنها در تاریخ تذکرههای فارسی( )12-10/1 :1367درج شده
است.
نمونهای از نقد وی:
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«خادم :مردی نیکنهاد و خوشاعتقاد بود .شعر بسیار گفته و صاحب دیوان است
ن تاریخ مهارت تمام داشته» (آذر بیگدلی:1378،
اگرچه شعر را خوب نمیگفته اما در ف ّ
)489
«صافی :جوانی خلیق و مهربان و در شاعری شیرینزبان است .طبع بسیار خوشی
داشته» (همان)527 :1378،
«صفا :الحق حضرتش در کمال فطانت و کیاست و طبعش در نهایت شکفتگی و سالمت
بوده .درمراتب نظم به زعم فقیر اگر چنانچه به طریقۀ متقدّمان آشنا بود از َمهَرۀ سخنوران
میشد» (همان)579 :1378،
ن متینِ دلپسند ایشان،
«عاشق :به زعم فقیر به وفور اشعار رنگین و بلند و سخنا ِ
سالهاست که شاعری پا ب ه دایرۀ نظم ننهاده  ...شعر بسیاری گفته .اگر کسی دخل و
تصرّفی ـ ولوکان حق ًا ـ در کالم فصاحت نظام ایشان میکرد نظر به غرور شاعری قبول
نمیفرمود که باعث رنجش میشد .بیشتر به غزلسرایی و رباعیگویی مایل بود و چند
قصیده دارد که در تغزّل ایشان اشعار عاشقانۀ خوب گفته( ».همان)591 :1378،
 .6مجمع الفصحاء ()1288-1258

رضاقلیخان طبرستانی(1288-1215ق) فرزند محمّدهادی مقّلب به لَلِهباشی و
متخلّص به هدایت در تهران متولّد شد و در شیراز به تحصیل پرداخت .از طرف
ناصرالدّینشاه به ریاست مدرسۀ دارالفنون منصوب شد .آثار زیادی دارد که یکی از آنها
مجمع الفصحاء در دو جلد بزرگ است .از خدمات او به فرهنگ ایران زمین تأسیس
چاپخانه ای است که بسیاری از کتب ادبی در عصر قاجاریه در آن چاپخانه طبع شده
است( .معین)2262/6 :1383،
این کتاب را میتوان آخرین و جامعترین تذکرۀ شاعران فارسیزبان دانست که به
عنوان مأخذی و سندی معتبر محل رجوع محقّقان و نویسندگان بوده است .هدایت این
تذکره را به دستور محمّدشاهقاجار و با هدف جمعآوری اشعار فصحای فارسیزبان که در
مدّت یازده قرن ظهور کردهاند و تاکنون تذکرۀ جامعی از این افراد و اشعار مرقوم نشده
است عنوان کرده است .رضاقلیخان عالوه بر ادب در لغت و تاریخ نیز دستی داشت و
همین امر باعث شد تا این تذکرۀ عمومی را که در احوال هشتصدوشصتوهفت تن از
شعرای متقدّم و معاصر اوست در هفت باب و مدت سی سال تألیف کند.
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مأخذ عمدۀ کتابش را سیودو تذکره ،سفینه و کتاب از جمله :تذکرهالشّعرای دولتشاه،
عرفاتالعاشقین ،خالصهاالشعار ،لبابااللباب ،چهارمقاله و ...بوده که بیش از همه از تذکرۀ
عرفاتالعاشقین بهره برده است.
او در ضمن تراجم گاهی خَلط و اشتباهاتی داشته که برخی از آنها در کتاب تاریخ
تذکرههایفارسی ( )147/1 :1363آمده است.
از جهت نقّادی ایراد عمده ای که بر این کتاب وارد است ،افراط نویسنده در مبالغه و
مجامله و اجتناب از اظهار آراء و عقاید صریح و بارز است .عباراتی که دربارۀ مقام ادبی
شاعران نوشته شده عموماً مجمل و مبهم و یکنواخت به نظر میآید ،در غالب موارد
مجمعالفصحاء نقد عوفی را به خاطر میآورد با اینهمه این نقص در مجمعالفصحاء ،به
اندازه انجمنخاقانگرّوسی و گنج شایگان شعری نیست .مجمعالفصحاء مخصوص ًا در احوال
معاصران گویا چندان رعایت حق و انصاف را نکرده است و از حبّ و بغض شخصی برکنار
نماندهاست و مکرّر در احوال معاصران اشاره به سوابق دوستی خود با آنان میکند و یا
اشعاری که در مدح وی سرودهاند نقل می نمایند و این همه از ارزش انتقادی این کتاب
میکاهد از همین روست که پس از انتشار ،مورد انتقاد بعضی از معاصران قرار گرفتهاست
از جمله ابونصرفتح اهللخان شیبانی که غزلی از او را مؤلّف به شاعری موسوم به
اختیارالدّینشیبانی از قرن ششم منصوب داشته است طی قطعهای ،کتاب را مورد انتقاد
سخت قرار میدهد(.زرّینکوب)447 :1372،
هدایت این تذکره را با تألیف دیگرش یعنی کتاب ریاضالعارفین تکمیل نموده و در
جلد دوّم ملحقات روضهالصّفا (جلد نهم کتاب) که رضاقلی بر آن افزوده و به آخر سلطنت
فتحعلیشاه رساندهاست( .خاتمی)70/2 :1380،
« بدرالدّین کرمانی :از افاضل بوده و او را محیالمشاط نوشتهاند در تذکرۀ عرفات
تقیالدّین اوحدی این اشعار از او دیده شد( »...هدایت)600/1 :1382،
« حسن دهلوی :و هُو شیخ نجمالدّین حسن از فضال عرفا و شعرا بود و مرید شاه نظام
اولیاست که به داللت و محبّت امیرخسرو دهلوی مرید او شده( ».همان)719/1 :1382،
« غازی مازندرانی :اسمش محمّدقاسمخان بن میرزاحسن و همشیره زادۀ محمّدمهدی
خان متخلّص به شحنه است ...به واسطۀ انتصاب سالهاست که با من بنده ،انیس و جلیس
و معاشر است و غالب ًا در منزلم حاضر با فقرایش میلی تمام است(».همان)1127/2 :1382،
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 .7مرآت الفصاحه 1316( 10ق )

شیخمحمّد مفید بن محمّدنبی بن محمّدکاظم بن عبدالنّبی شیرازی امام جماعت
شیراز و مردی فاضل (1325-1251ق) وی استاد فرصت بود( .معین)518/5 :1383،و در
شعر داور تخلّص میکرد وی یکی از شارحان دیوان حافظ است که مندرجات و حواشی
او مراتب فضل و دانش وی را نشان میدهد هرچند برخی از آن شروح خالی از اشتباه و
برداشتهای دور از احتمال نیست( .گلچین معانی)262/2 :1363،
این کتاب جزء تذکرههای محلّی است که دارای یک فاتحه ،بیستوهشت حرف و یک
خاتمه است و در شرححال پانصد تن از شعرای فارس از قدیمیترین ایّام تا زمان مؤلّف
میباشد.
هدف از تألیف کتاب را اینگونه بیان شده است ... « :به سبب طبع شعر مجالستی به
شعرا و سخنسنجان دارد ،پس به مقتضای الجنس مع الجنس یمیل ،به اطّالع از اشعار
ایشان رغبتی نموده ،لهذا خواست که کتابی بنویسد که مشتمل بر این امر بوده باشد ...و
چون به جهت مشاغل کثیره به امور ...فراغ زیاد حاصل نبود که استیفای احوال و اشعار
تمام شعرا را نماید و شعرای فارس به جهت هموالیتی بودن اقرب و ،االقرب یمنع اال بعد،
پس تألیفی کرد که مخصوص باشد به ذکر احوال ایشان ،از متقدّمین و معاصرین ،بهقدری
که به دست آمده به طریق ایجاز و اختصار( »...داور)2-1 :1371،
از نظر سبک شناسی کتاب واژگانی ساده بدون تکلّف نثری روان و بسیار مختصر و به
ال مختصر
دور از زیادهگویی و فاقد آرایههای لفظی و جناس میباشد .اکثر تراجم کتاب کام ً
و بدون حشو و زواید است .هیچ ترجمهای از زنان شاعر وجود ندارد و از مأخذ خود نامی
نمی برد مگر در چند جا که اشاراتی مختصر به تذکره الشّعرای دولتشاه ،هفت اقلیم و
تاریخ گزیده نموده است اما استناد او بیشتر به کتاب حدیقه الشّعرای دیوانبیگی میباشد.
مثالًدر ترجمۀ احوال وصّافالحضره آورده:
« شرف شیرازی (وصّافالحضره) اسمش شرفالدّین عبداهلل ،بعضی او را وصّاف دانسته
و برخی خالف آن گفته( ».همان)296 :1371،
دربارۀ سعدی و اشعارش مطالبی کمتر از یک صفحه آورده و نوشته ... « :چون ظهورش
در زمان سعد زنگی بوده به سبب خصوصیّت با او ،سعدی تخلّص نموده و اشعار او مشهور
و محتاج به ذکر نیست الّا انکه این غزل از او نوشته شد( ».همان)276 :1371،
در ترجمۀ حافظ حدود دو صفحه مطالبی آورده و در باب تفأل فتحعلیشاه و نادرشاه
به دیوان حافظ ،داستانکی آورده و سپس به مأخذ بیت اوّل از اوّلین غزل دیوان او پرداخته
و در انتها نوشته است:
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« ...مشخّص و معیّن است که مذهب حافظ اعتقاد به ائمۀ اثنیعشر(ع) است و اشعارش
مشهور است و احتیاج به ذکر ندارد .لیکن تیمّناً یک غزل و یک رباعی از او نقل کنیم».
(همان)151-149 :1371،
دربارۀ عرفیشیرازی نوشته « :اسمش سیّد محمّد ،بعضی نوشته[اند] که مدّتی به سفر
هندوستان رفته و بازگشته و از او حکایاتی نقل کنند که در جایی نوشته نشده[است]».
(همان )407 :1371،و سپس ده بیت از مطلع غزلیّات و مثنوی خسرو و شیرین و قصیده
در مدح امیرالمؤمنین(ع) نقل میکند اما از آن حکایات هیچ مطلبی نیاورده است.
بسیاری از تراجم کمتر از یک سطر میباشد ،مانند ترجمههای :ملّاحامد فارسی ،حزین
شیرازی ،حسین شیرازی ،حسین فارسی ،آقاحسین فارسی و( ...همان)166-152 :1371،
وامّا مصحّح خود از سایر منابع و مراجع شروحی به ترجمهها افزوده و به برخی از منابع
نیز اشاره نموده است.
این کتاب از نظر سبک شناسی و دیدگاه نقّادی فاقد ارزش بوده و از این جهت قابل
تأمّل است که ،اوّلین تذکره دربارۀ شعرای فارس است که از قدیماالیّام تا زمان مؤلّف در
آن خطّه ظهور نمودهاند همچنین مطالب آن بهدور از حشو و زواید و دارای صراحت است.
امّا در مواردی بسیار کاستیهای دارد که از جملۀ ،اشارههایی بسیار مختصر به نام و نسب
و مولد اکثر شعرا ،عدم ذکر تاریخ تولّد و فوت و آثار صاحبان ترجمه ،عدم ذکر منابع و
مآخذ  ،اشارههای مکرّر به اینکه مؤلّف صاحب ترجمه را دیده و با او مالقات نموده است.
همچنین هیچ ترجمهای از زنان شاعر در این کتاب وجود ندارد.
نتیجه گیری

کالم و زبان نقد در تذکره های اولیّه که در قرن ششم به وجود آمدند صریح ،ابتدایی و
سادهاند ،این امر برگرفته از عواملی مانند :تأثیر محیط و روزگار برمؤلّف ،نوپایی و عدم
ن نقّادی در تذکرهنویسی است.
تجربه در ف ّ
نقد صراحت دارد ،چون متأثّر است از طرز برخورد محکم ،آشکارا و بیچون و چرای
حاکمان مغولی و تیموری با مردمی که تذکرهنویسان هم یکی از آنان بودند همچنین نقد
ابتدایی و ساده است چون تذکرهنگاری گامهای نخستین خود را بر تلی از آثار
پیشاتذکرهای نهاده که هنوز در حال گذر از سیرههای عربی و طبقات و انساب است.
بنابراین تذکرهنگاران در حال تجربهاندوزی و کسب مهارت در شیوههای ترجمهنگاری
هستند و این دلمشغولیها ،باعث شد تا نقد فنّی و علمی عالی را که در مدارجی بسیار
باالتر قرار دارند ،رها نموده و برداشت خود را در قالب کلماتی ساده و صریح ارائه دهند.
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کودک ضعیف نقد تذکرهنگاران ،نیازمند گذر زمان و محتاج مطالعۀ است تا در
وقتی مطلوب و محیطی آرام رشد کند ،آنگاه با فراهم شدن زمینه ،گامهایی به پیش
برداشته و کلماتی دقیقتر و نقدی علمیتر ارائه دهند .تذکرهنگاران برای مخفی داشتن
ضعف خود ،تراجم و احوال را در لفافهای از صنایع لفظی و آرایههای معنوی علم بدیع و
بیان و ..ارائه داده و به جای حقیقتگویی به کلّیگویی و عبارتپردازی پرداخته و ضمن
کاربست واژگانی ثقیل و آهنگین ،گوهر نقد را از دیده های مشتاق پنهان کردند.
برخی تذکرهنویسان در عصر صفویِه به این مهمّ دستیافته و ضمن تشکیل جلسات بحث
و گفتگو در اماکن عمومی ،تدریجاً به قوّۀ تمیز خوب و بد شعر رسیده و اسلوب سخنوران
را در بهکارگیری درست و نادرست واژگان و طرز بیان غلط و صحیح تشخیص میدادند
امّا نه به طریقه علمی و استداللی بلکه از روی ذوق و طبع .بنابراین اکثر مردم و سخنوران
به آنها مراجعه نموده و ضمن ارائه اشعار ،خواهان تبیین نظرات ایشان بودند .این نقّادان
نیر با نوعی تهور که تا قبل از آن کمتر در تراجم و تذکرهها دیده شده ،نظرات انتقادی
خود را اظهار و شعری را ر ّد یا تأیید می نمودند .این گامی به جلو در نقّادی تذکرهنویسان
بود اما هنوز تا رسیدن به مقصد نهایی راهی طوالنی در پیش بود.
در عصر افشاریّه و زندیّه با تشکیل انجمنهای ادبی زمینههای تتبّع و تحقیق در شعر قدما
فراهم میشود و بعضی از تذکرهنویسان با کنکاش و مطالعۀ مستمر در دیوان متقدّمین به
نقطهای رسیدند که به ملکۀ نقد دست یافته و بسیاری از اشعار سخنوران پیشین یا معاصر
به مذاقشان ناپسند آمد و آنان با صراحت و خشونت هر چه تمامتر شعری را رد میکردند.
این موضوع نشانهای کمنظیر از تهوّر در باب نقّادی تذکرهنویسان است.
با ظهور دولت قاجاریّه و آسایش ایجاد شده ،انجمن خاقان در دربار شکوفا شد .مجدداً
کلی گویی و لفّاظی در تراجم احوال شعرا ،ظهور نمود ،به عالوه نوعی حسد در باب شعرای
دور و تملّق در باب شعرای نزدیک ،گوهر نقد را به ابتذال کشاند .نقّادی تذکرهنگاران بار
دیگر به پنچ شش قرن قبل بازگشت که باعث رکود و افول در نقّادی صحیح شد( .زرّین
کوب)242: 1372،
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در فرهنگ نفیسی ذیل واژه تذکره آمده است « :کتابی که در آن احوال شعرا نوشته شده باشد» (:2532
 )840/2مانند :تذکره الشعرای دولتشاه سمرقندی (تالیف 892ق) که برای نخستین بار این واژه در این مفهوم
به کار برده شده است (احمدنعمانی .)16 :1377،با این تعریف کتبی که در احوال عرفا نوشته شده مانند :تذکره
االولیاء شیخ عطّار یا نفحاتاالنس شیخ جامی یا کتبی که مؤلّف بخشهایی از مطالب آن را به احوال شعرا
اختصاص داده مانند :چهارمقالۀ نظامیعروضی ،راحه الصّدور راوندی و تاریخ گزیده حمداهلل مستوفی را نمیتوان
تذکره محسوب نمی شوند .همچنین تألیفاتی که گزیدۀ اشعار و منتخبات شعر سخنوران را آوردهاند مانند:
کتاب مونساالحرار (مصاحب )2927/)2(2:1391،بدر جاجرمی و کتاب مناقب الشّعرا تألیف ابوطاهر خاتوتی
(همان )32/1:1391،از این گردونه خارج میشوند ( .نقوی)17 :1347 ،
دکتر شمیسا در کتاب انواع ادبی آورده است :از آنجا که خاطرهنویسی و سفرنامهنویسی و زندگینامهنویسی
ادبی با بیان عواطف و احساسات همراه است میتوان آنها را جزو ادبیّات غنایی محسوب داشت)260 :1373( .
نقد و شیوههای نقّادی در کتبی با همین نام به تفصیل آمده است که برخی از آنها در قسمت پیشینۀ پژوهش
و قسمت منابع ذکر شده است.
استاد بهار آن گاه که د ر فصلی از انحطاط ادبی در عصر تیموری سخن بهمیان میآورد کتاب تذکرهالشعراء را
این گونه معرّفی میکند « :اینک ما برای نمونۀ القیدی و تکاسل و عدم تحقیق و تتبّع و آشنا نبودن غالب
نویسندگان به کتب قدیم ،خاصّه کتب عربی که یگانه مأخذ هر علم و فنّی بوده است ،مثالی از بهترین کتب
ادبی آن عصر یعنی«تذکره الشعراء» تألیف امیر دولتشاه بن عالء الدّوله بختیشاه الغازی السّمرقندی که در سنۀ
 892هجری به اتمام رسیده نقل میکنیم( » ...ر.ک.بهار 185/3 :1382،به بعد) و سپس حدوداً در شش صفحه،
نمونههایی میآورد که القیدی و عدم تحقیق و تتبّع نویسندۀ کتاب را معلوم میکند.
نویسندۀ کتاب حدود هشت صفحه از کتابش را به مطالبی در نقد تحفۀسامی اختصاص داده( .ر.ک .نقد ادبی
در سبک هندی)217-210 :1385،
مثالً دربارۀ محتشم کاشانی چنین گفته است «:به بزّازی مشغولی دارد و در شعر بد نیست .چون جوان است،
امی د که ترقّی کند تا غایت جز ابیاتی در صغر سن گفته شعری از او استماع
نیفتاده(»...ساممیرزاصفوی)373:1384،
سفرهای او در سال  987به اصفهان در  990به عتبات و  1010به همدان بود( .میرتقیالدّین کاشانی:1384،
مقدّمه)
وی از اعضای انجمن مشتاق و پیرو طریقۀ متقدّمان ب ود و اخوانیّات وی با هاتف اصفهانی و صباحی بیدگلی
معروف است ،چنان که نیمی از اشعار دیوان صباحی را در آتشکده نقل نموده است (آذر بیگدلی-537 :1377،
) 578
آذر شرح احوال و آثار خود را در پرتوی دوّم از مجمرۀ دوّم آتشکده به تفصیل آورده است(.همان)720 :1377 ،
در روی جلد نام کتاب «مرآت الفصاحه» نوشته شده در حالیکه این واژه در همۀ موارد داخل متن کتاب ،با
امالی «مرآه الفصاحه» آمده است.
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منابع

کتاب:

آذر بیگدلی ،لطفعلیبیگ ،)1378( ،آتشکده آذر(نیمةدوم) ،به تصحیح میرهاشم
محدث ،چاپ اول ،تهران :انتشارات امیرکبیر.

ــــــــــــــ ،)1377( ،آتشکده ،از مجموعه احیاء کتب قدیمی ،4-چاپ اول ،تهران:
انتشارات روزنه.

ــــــــــــــ ،)1337( ،آتشکده آذر( جلد دوم) ،به کوشش حسن سادات ناصری،
چاپ اول ،تهران :انتشارات امیرکبیر.

اته ،هرمان ،)2536(،تاریخ ادبیات فارسی ،ترجمه رضا زادهشفق ،چاپ دوم ،تهران :بنگاه
ترجمه و نشر

انوشه ،حسن ،)1376( ،دانشنامه ادب فارسی ،جلد سوم ،چاپ اول ،تهران :انتشارات
وزارت فرهنگ.

بهار ،محمّدتقی ،)1382( ،سبک شناسی ،سه جلد ،چاپ نهم ،تهران :انتشارات امیرکبیر.

حزین الهیجی ،محمّد بن علی بن ابی طالب ( ،)1375تذکره المعاصرین ،به تصحیح
معصومه سالک ،تهران :نشر میراث مکتوب.

خاتمی ،احمد ،)1380( ،تاریخ ادبیات ایران در دوره بازگشت ادبی ،دو جلد در یک
مجلد ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات پایا.

داور ،شیخ محمّدمفید ،)1371( ،تذکره مراتالفصاحه ،به تصحیح محمّد طاووسی ،چاپ
اول ،شیراز:

انتشارات نوید شیراز.

درگاهی ،محمود ،)1377( ،نقد شعر در ایران ،چاپ اول ،تهران :انتشارات امیرکبیر.

دولتشاه سمرقندی ،)1338( ،تذکره الشعرا ،به همت محمّد رمضانی ،تهران :انتشارات
کالله خاور.

دهخدا ،علی اکبر ،)1377( ،لغت نامه دهخدا ،جلد جلد ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

زرقانی ،سیّدمهدی،)1390(،تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی ،چاپ اول ،تهران:
انتشارات سخن

زرّینکوب ،عبدالحسین ،)1392( ،نقد ادبی ،جلد اول و دوم در یک مجلد ،چاپ دهم،
تهران :انتشارات امیرکبیر.

ــــــــــــــــــــ ،)1372( ،آشنایی با نقد ادبی ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات سخن.
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ــــــــــــــــــــ  ،)1381( ،کتاب شعر بیدروغ ،شعر بینقاب ،چاپ نهم ،تهران:
انتشارات علمی.

ساممیرزا صفوی ،ابونصر ،)1384( ،تذکرة تحفة سامی ،بهتصحیح رکنالدّین
همایونفرّخ ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات اساطیر.

شمیسا ،سیروس ،)1373( ،انواع ادبی ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات فردوس.
ــــــــــــــ  ،)1391( ،نقد ادبی ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات فردوس.

صفا ،ذبیح اهلل ،)1370( ،تاریخ ادبیات در ایران ،هشت جلد ،چاپ اول ،تهران :انتشارات
فردوس.

عوفی ،سدیدالدینمحمد ،)1389( ،لباب االلباب ،به تصحیح ادوارد جی.برون ،جلد اول
و دوم در یک مجلد ،چاپ اول ،تهران :انتشارات هرمس.

فتوحی ،محمود ،)1385( ،نقد ادبی در سبک هندی ،چاپ اول ،تهران :انتشارات سخن.

فتوحی ،محمود ،)1387( ،نظریه تاریخ ادبیات با بررسی انتقادی تاریخ ادبیات
نگاری در ایران ،چاپ اول ،تهران :انتشارات سخن

کاشانی ،میرتقیالدین ،)1384( ،خالصهاالشعار و زبدهاالفکار(بخشکاشان) ،به کوشش
عبدالعلی ادیببرومند و همکاران ،چاپ اول ،تهران :نشر میراث مکتوب.

گلچین معانی ،احمد ،)1363( ،تاریخ تذکرههای فارسی ،دو جلد ،چاپ دوم ،تهران:
انتشارات سنایی.

مصاحب ،غالمحسین ،)1391(،دایره المعارف فارسی ،جلد اول و دوم ،چاپ ششم،
تهران :شرکت سهامی کتاب های جیبی

معین ،محمد ،)1383( ،فرهنگ فارسی ،شش جلد ،چاپ بیستویکم ،تهران :انتشارات

امیرکبیر.

موسویبجنوردی ،)1385( ،دایره المعارف بزرگ اسالمی ،جلد  ،14تهران :انتشارات
مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی.

نفیسی(ناظم االطبا) ،علی اکبر ،)2535( ،فرهنگ نفیسی ،جلد دوم ،تهران :کتابفروشی
خیام.

نقوی ،علیرضا ،)1347( ،تذکره نویسی فارسی در هند و پاکستان ،چاپ اول ،تهران:

انتشارات علمی.

وامق یزدی ،محمدعلی ،)1381( ،تذکره میکده ،به کوشش حسین مسرت ،چاپ اول،
یزد :انتشارات ریحانه الرسول.
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هدایت ،رضاقلیخان ،)1382( ،مجمعالفصحا ،بهکوشش مظاهر مصفا ،شش جلد ،تهران:

انتشارات امیرکبیر.
مقاله :

احمدنعمانی ،رئیس ،)1377( ،مروری بر تذکرهنویسی فارسی ،کیهان فرهنگی ،ش
 143تیرماه .)21-16( ،1377

شفیعیون ،سعید ،)1393( ،گذری دیگرگون بر تذکره های ادبی ،فنون ادبی ،س 6ش

2پائیز و زمستان )104-85( ،1393

مجموعه مقاالت پنجمین همایش متنپژوهی ادبی

اردیبهشت ماه 1397

بررسی عناصر داستانی و کارکرد آن در داستان بچه مردم اثر جالل
آلاحمد

چکیده

رعناجوادی

1

در این سالها ب ا توجه به سرعت زیاد ارتباطات ،داستان کوتاه ،به عنوان یک قالب ادبی پر
طرفدار به سرعت در حال رشد و گسترش است .نویسندگان زیادی نوشتن داستان کوتاه را
برای بیان نظرات ،اعتقادات و حتی اعتراضات خود استفاده کردهاند .کار داستان نویس همانند
کار جامعهشناس و روانکاو است .او با ابراز هنر ،برای کشف و تحلیل و تبیین قوانین و
ساختارهای اجتماعی و بررسی و شناخت و روان آدمها و روانشناسی تیپ های اجتماعی ،پی
کاو و جستجوگر است .در حوزه ادبیات داستانی ،داستان کوتاه برشی از یک زندگی است .در
داستان کوتاه نویسنده به یاری یک طرح منظم ،شخصیت اصلی را در یک واقعۀ اصلی نشان
میدهد .یکی از این نویسندگان که به خوبی توانستهاست از این ابزار برای بیان اندیشهها و
دغدغههایش استفاده نماید جاللآل احمد است .بیشتر داستانهای آلاحمد سبک رئالیستی
دارد .او با کمک داستاننویسی و به شیوۀ واقعگرایانه ،مسائل عینی و زندگی فقرزده و مشکالت
طبقات فرودست جامعه را به تصویر کشیدهاست .جالل آلاحمد در داستان کوتاه "بچهمردم"
با الگو قرار دادن یک زن در مواجه با خانواده و جامعه سعی دارد ،رنج و درد زن را به نمایش
بگذارد .در این مقاله ،پس از شرح مختصر عناصر فنّی موجود در داستان "بچه مردم" به بررسی
نقش عناصر در پیشبرد داستان پرداخت شدهاست .در بررسی انجام شده ،مشخص شد ،جالل
آلاحمد با استفاده از عناصر داستان (شخصیت ،مکان ،زاویهدید و تکگوییدرونی) توانسته
فضای جامعه ،فقر فرهنگی و اقتصادی را به خوبی نشاندهد .این انتخاب درست ،در همذات
پنداری خواننده تأثیر بسزایی داشته است و اهمیت عناصر را در این یک داستان به خوبی به
نمایش می گذارد .چه بسا با تغییر و انتخاب نادرست عناصر داستان؛ مفهوم ،فضاسازی و
تاثیرگذاری داستان به مراتب کمتر میشد و به یادآوری یک خاطره در گذشته دور میمانست
نه یک داستان.
واژگان کلیدی :عناصر داستان ،جاللآلاحمد ،داستان بچه مردم ،داستان کوتاه اجتماعی،
1دانشجوی دکترای زبان و ادبیات غنایی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین
Ircofkaraj.javadi@gmail.com
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 -1مقدمه

داستان کوتاه بچه مردم دومین داستان از مجموعه داستان سهتار ،اثر جالل
آلاحمد است که در سال ( )1327چاپ شد .دوران زندگی آلاحمد ()1348-1302
مصادف با حکومت دو پادشاه پهلوی رضاشاه و محمدرضا شاه ،بود .با به قدرت رسیدن
محمدرضا شاه ،آزادیهای سیاسی و مطبوعاتی اعطا شد و این باعث به وجودآمدن احزاب
و روزنامه های متعددی در ایران گردید .در این زمان ،حزب توده ایران به وسیله جوانان
مارکسیست و با هدف متحدکردن تودهها ،کارگران ،دهقانان ،تجار ،صنعتگران و
روشنفکران مترقی تشکیل شد( .آبراهامیان  )346این حزب با پنهان نگهداشتن
وابستگیاش به ابرقدرت بلوک شرق در دهه اول حیات سیاسیاش ،توانست بسیاری از
نویسندگان و سرایندگان را به سوی خود جذبکند و از آنها در جهت تولید آثار مرامی
و تبلیغی استفاده نماید؛ اما خوشبختانه عدهای چون نیما یوشیج و جالل آلاحمد قبل از
آنکه کار از کار بگذرد خود را از ورطه حزبی نجات دادند( .رحیمیان )148-1384مراحل
فکری جالل آلاحمد را میتوان در سه مرحله مارکسیسم ،سوسیالیسم ،و بازگشت به
سنتها خالصه کرد .او بسیاری از داستانهای خود را زمانی نوشت که معتقد به
مارکسیسم و سوسیالیسم بود .و در حزب توده و نیروی سوم و جامعه سوسیالیستها
عضویت داشت( .شیخرضایی )49-1382آلاحمد ،ســهتار را یک ســال بعد از جدایى از
حزب توده و انشعاب مینویســد .او در ایــن دوره ،تا اندازه اى از فضاى هیا هوهاى
سیاســى فاصلــه میگیرد .موضوعات داســتانىاش در این مجموعه تنوع یافتهاند ،وجوه
ادبى -هنری و شــیوههاى روایت و پرداخت داســتانها درخور توجهند و از نگاه قضاوتگر
و دخالتجویانۀ نویسنده نسبت به دو مجموعۀ گذشته کاسته شده است .آلاحمد با
دستآویز قراردادن داستان کوتاه به بیان دغدغهها و اندیشههای خود سعی نمودهاست،
فقر اقتصادی و از آن مهمتر فقر فرهنگی بخصوص در زنان جامعه را به خوبی به نمایش
بگذارد.
درونمایۀ ادبیات داستانی بازتاب قوانین زندگی انسان در اجتماع یا خو ِد یک زندگی است.
کار داستان نویس ،همانند کار جامعهشناس و روان کاو است .او با ابراز هنر ،برای کشف
و تحلیل و تبیین قوانین و ساختارهای اجتماعی و بررسی و شناخت و روان آدمها و
روانشناسی تیپهای اجتماعی ،پیکاو و جستجوگر است .در حوزه ادبیات داستانی ،داستان
کوتاه برشی از یک زندگی است .در داستان کوتاه نویسنده به یاری یک طرح منظم،
شخصیتی اصلی را در یک واقعۀ اصلی نشان میدهد .نویسنده در داستان کوتاه شخصیت
اصلی را به گونه ای میشناساند که خواننده کنشهای او را در برابر رویداد اصلی بپذیرد.
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او با روایت حادثهای که هر لحظه به اوج نزدیک میشود ،خواننده را بر میانگیزد و در
خاتمه ،داستان را با یک جمله افشاگرانه یا ضرب آهنگی مؤثر پایان می دهد( .خان
محمدی ،شریفی ) 81:1388 ،ادبیات داستانی ایران از همان نخستین نمونههای خود ،به
رئالیسم توجه نشان دادهاست ،به ویژه از دهۀ بیست تا دهۀ پنجاه سدۀ حاضر ،نویسندگان
ایرانی انواع رئالیسم را با توجه به ساختار و شرایط سیاسی اجتماعی روزگار خود به تجربه
آزمودند .آثار داستانی این چند دهه ،بازگوی این واقعیت است که نویسندگان ما بیشتر به
رئالیسم انتقادی توجه نشان دادهاند ،هرچند در برخی از برهههای زمانی ،شائبه های تأثیر
رئالیسم سوسیالیستی و رئالیسم جادویی به چشم میخورد( .بصیری و همکاران )1393:2
از این رو ،مکتب رئالیسم در قلمرو ادبیات ،بیشترین ظهور و بروز خود را در حوزه ادبیات
داستانی داشته است .و علی رغم اینکه بیش از صد سال از دوران رونق آن بهویژه در
کشورهای فرانسه و روسیه میگذرد ،هنوز بسیاری از نویسندگان با رویکردی رئالیستی به
خلق داستانها و رمانهای خود میپردازند .نویسندۀ واقع گرا تصویری میآفریند که به
واسطۀ شباهت زیادش با ادراک عادی ما از زندگی ،مجذوب کننده است .او با ترفندهای
روان شناختیِ مجابکنندهای ،انگیزههای گوناگونی را که منشأ حرکات و کنشهای
شخصیتهاست ،به خواننده نشان میدهد و این امر با تصویری پذیرفتنی از جامعهای که
شخصیتها در آن زندگی میکنند ،همراه است( .پک )114 : 1366،همانطور که اشاره
شد جاللآلاحمد با استفاده از داستان کوتاه سبک و شیوهای جدید در بیان را
بهوجودآورد.
 -2پیشینه تحقیق

درباره جاالل الاحمد دو کتاب« :نقد آثار آلاحمد» نوشته عبدالعلی دستغیب ،که
داستانهای کوتاه او را مورد نقد قرار داده است و «جالل آلقلم» از حسین میرزایی  ،که
به تحلیل زمینههای فکری او در داستانها و مقاالتش پرداخته ،به چاپ رسیده است .و
در حوزه نگارش مقاله« ،زیر ساختهای اجتماعی در بچه مردم» تحقیق و پژوهش ابراهیم
سلوچی که در مجله قلم ،بهار و تابستان  1388به چاپ رسیده است .درباره عناصر داستان
و اهمیت ان در داستان "بچه مردم" کاری صورت نگرفتهاست.
-3خالصه داستان "بچه مردم"

داستان « بچه مردم» روایت زندگی زنی است که با داشتن یک پسر بچه سه ساله ازدواج
مجدد میکند .چون شوهر قبلی زن «حاضر نشده بود بچه را بگیرد» به ناچار بچه را سر
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سفره زندگی جدیدش مینشاند اما شوهر دوم زن هم نمیخواهد «نمیخواست پس

افتاده یک نرخر دیگر را سر سفرهاش ببیند» و این را از همان روز اول زندگی

مشترک و با قهر و غضب به زن گوشتزد میکند .و زن البته به او حق میدهد .بچه را از
ترس بیآبرویی و ننگزدن به شیرخوارگاه نمیسپارد ،و تصور طالق گرفتن از همسر دوم
نیز برایش غیر ممکن است .پس تصمیم میگیرد کودک را در شهر رها کند .با همه
درگیریهای درونی و عاطفی زن لباسهای نوی کودک را که شوهر قبلی و پدر کودک
برایش خریده میپوشاند و چادر نماز به سر میکند و کودک را به بهانه «دیدن بابا» و

«خریدن قاقا» به میدان شاه می برد.

در چندجا از داستان می بینیم که زن به دنبال بهانهایست برای منصرف شدن.

«اگر بچه ام یک خورده معطل کرده بود ،اگر یک خورده گریه کرده بود ،حتما
منصرف شده بودم» .

اما نیروی قویتر و جبر مانع از پشیمانی زن می شود.

«هنوز اشک چشمهایم را پاک نکرده بودم که دوباره به یاد کاری که آمده بودم
بکنم ،افتادم ،به یاد شوهرم که مرا غضب خواهد کرد ،افتادم.

و زن در نهایت به بهانه خرید تخمکدو ،کودک را به آن سوی خیابان میفرستند و بعد از
اطمینان از سالم رسیدن او باهمه ترس و وحشت از عواقب این کار به زندگی زیر سایه
همسر دوم و به امید داشتن فرزندان جدید باز میگردد .عملی که با توجیهات زنهای
همسایه و مادر زن تایید میشود.

«انگار بچه نداشتهام .آخرین باری بود که بچهام را نگاه کردم ،درست مثل این
بود که بچه مردم را نگاه میکردم»

 -4عناصر داستان

عناصر داستان شامل؛ پیرنگ ،شخصیت ،زاویهدید ،مضمون ،زمان ،مکان و لحن ،کم و
بیش در همه نوع داستانی اعم از رمان ،نوول ،داستان کوتاه و  ..دیده می شود .هیچ
داستانی را نمی توان بدون اجزا و عناصر سازنده آن تصور کرد و در عین حال نمی توان
برای عناصر و اجزای آن ،خارج از بافت داستانی ،ارزشی مستقل قایل شد .وجود عناصر
داستان ،باعث شکل گیری داستان و تشکیل ساختار آن می شود و هر داستانی باید این
عوامل را داشته باشد تا داستان منسجم و قابل قبولی باشد .شایان ذکر است که در بعضی
از داستانها ،همه ی این عناصر ،قابل اجرا نیست؛ اما دست کم ،چند مورد از این عناصر
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حضور دارد .وجود عناصر داستان باعث می شود که بتوان تحلیل درستی از یک داستان
ارائه داد.
 -4-1شخصیت

قهرمانان و شخصیتهای داستان کسانی هستند که با اعمال یا گفتار خود داستان را به
وجود میآورند و به آن چه میکنند ،آکسیون یا عمل( )Actionو به آن چه می گویند،
دیالوگ یا گفتار گفته میشود .به زمینه و عواملی که باعث گفتار و یا اعمال قهرمانان
داستان میشود ،انگیزه ( )Motivationمیگویند(.شمیسا )173 :1389 ،داستاننویس
قادر است شخصیتهایی را خلق کند که با معیارهای واقعی جور نیایند و از آنها حرکاتی
سر زند که از خالق او ساخته نباشد که این مربوط به افسانه و اسطورههاست(.میرصادقی،
 ) 84 :1385ولی امروزه شخصیت پردازی باید تا حدودی واقعی جلوه کند و در نظر
خواننده و در حوزۀ داستان معقول و باورکردنی بیاید.
با مطالعه داستان "بچه مرد" با مجموعهای از شخصیتها مواجه میشویم ،که متناسب
ب ا طرح و فضای داستان در حال ایفای نقش خود هستند .اما بیشتر این شخصیتها در
سایه هستند ،و حضور مکرر و بارزی در طرح داستان ندارند .اما وجود آنها دارای اثر
داستانی است که بالقوه بر تثبیت درونمایه داستان تاثیرگذار است و در واقع پیشبرنده
طرح داستان محسوب میشود .برای مثال وجود همسایهها و مادر زن.

«همان روز عصر هم وقتی کار را تمام کردم و به خانه برگشتم و آنچه را که کرده
بودم برای مادرم و دیگر همسایهها تعریف کردم؛ نمیدانم کدام یکیشان گفتند

«خوب ،زن ،میخواستی بچه ات را ببری شیرخوارگاه بسپری .یا ببریش داراالیتام

و…»

همسایه ها با حضور کوتاه خود نقش موثری در فضا سازی داستانی دارند .آنها با توجیه،
عمل زن را تایید میکنند .و همچنین نماینده قشری هستند که زن از آن میآید .شوهر
اول زن نیز در یک جمله معرفی میشود.

«مال شوهر قبلیام بود که طالقم داده بود و حاضر هم نشده بود بچه را بگیرد».

هرچند نمیتوان حضورش را در قالب شخصیت ،تعریف کرد ،ولی میتوان با توجه به
فضای حاکم بر داستان ،شخصیت او را دریافت و در پیشبرد داستان و دالیل عمل زن،
موثر است.
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و شوهر کنونی زن که «نمیخواهد پس افتاده یه نره خر دیگری را سرسفره خود

ببیند» با قهر و غضب خود در همان روز اول زندگی مشترک زن را در گرفتن تصمیم

مصمم میکند و میتوان او را نمادی از جامعه مردساالر در نظر گرفت.

« در همان دو روزی که به خانهاش رفته بودم همهاش صحبت از بچه بود .شب
آخر خیلی صحبت کردیم .یعنی نه اینکه خیلی حرف زده باشیم .او باز هم راجع

به بچه گفت و من گوش دادم» .

زن به عنوان شخصیت اصلی داستان که باید یک تصمیم بگیرد .داستان در کل تغییر
شخصیت زن است ،زنی که مادر است و با ازدواج مجدد بچه سه سالهای را وارد زندگی
مشترک جدید میکند.

آخر سر گفتم «خوب ،میگی چه کنم؟» شوهرم چیزی نگفت .قدری فکر کرد و
بعد گفت «من نمیدونم چه بکنی .هر جور خودت میدونی بکن .من نمی خام پس

افتاده یه نره خر دیگه رو سرسفره خودم ببینم ».راه و چارهای هم جلوی پایم
نگذاشت».

آنگونه که از شخصیت زن در داستان برمیآید ،او زنی ساده ،بیسواد و ناآشا به حقوق
خود است .اما گاهی این زن در نقش مادری عاطفی بروز میکند و این عاطفه میخواهد
او را از کاری که قصد انجامش را دارد باز دارد؛ اما نیروی بازدارندهای قویتر وجود دارد.

« اگر یک خرده گریه کرده بود ،حتماً منصرف شده بودم .ولی بچه ام گریه نکرد».

« هنوز اشک چشم هایم را پاک نکرده بودم که دوباره به یاد کاری که آمده بودم

بکنم ،افتادم .بیاد شوهرم که مرا غضب خواهد کرد ،افتادم .بچهکم را ماچ کردم.
آخرین ماچی بود که از صورتش برمی داشتم .ماچش کردم و دوباره گذاشتمش

زمین و باز هم در گوشش گفتم «تند برو جونم ،ماشین میادش»».

تم ام این فشارها و افکار و البته شخصیت پذیرنده زن که از جامعهای آمده که مردساالر
است ،او را وادار به رها کردن کودک و گذشتن از مهر مادری میکند.
باید توجه داشت میان حوادث داستانی و شخصیتها ،رابطه ای مستقیم برقرار است« .رنه
ولک» درباره ارتباط عمیق میان حادثه و شخصیت ،این سخن مشهور «هنری جیمز» را
نقل میکند« :آیا شخصیت جز تعیین حادثه چیز دیگری هست؟ و یا حادثه جز نشاندادن
شخصیت چیز دیگری میتواند باشد؟»
در کل می توان گفت شخصیت ها در این اثر به خوبی در انتقال تم داستان ایفای نقش
کردهاند و در خدمت ساختار و حوادث داستان قرار گرفتهاند .اگر یک زن تحصیلکرده به
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جای زن داستان حضور داشت ،چه بهعنوان شخصیت اصلی یا یک شخصیت فرعی داستان
جور دیگری پیش می رفت .نکته ای که در انتهای این مبحث باید به ان توجه کرد ،نام
شخصیتهاست ،هیچ کدام از شخصیتها در این داستان نام دارند و با نسبتی که با زن
دارند نامیده میشوند" ،شوهرم ،شوهرقبلیام ،بچهکم و ."...تمام این افراد ،نمایندگان
قشر خود هستند و اینکه این افراد چه نامیده می شوند ،کمترین اهمیتی را در برابر حادثه
در حال وقوع دارند.
 -4-2فضا و جو

فضای ذهنی داستان را که توسط نویسنده ایجاد میشود ،جو میگویند .صرفاً به تمایل و
خواست نویسنده است و این که چطور بخواهد آن را به کار بگیرد ( .میرصادقی:1385 ،
)529
در ایجاد فضا و جو داستان ،لحن گوینده ،توصیف و گفتگو سهم بسزایی دارد .به عبارت
دیگر ،نویسنده با به کارگیری یکی از این عناصر ،فضا و جو داستان را به خواننده ارائه
میدهد و باعث تأثیر گذاری بر آنها می شود .فضا سازی در داستان می تواند شاد یا غم
انگیز باشد «فضا سارزی در داستان از عناصری است که به دشواری به چنگ نویسنده می
آید .این نکته ظاهراً بدان سبب است که خلق فضا -مثل اصل داستان نویسی -آموختنی
نیست و تجربه ای شهودی است که نویسنده در فرآیند تولید هنریاش آن را میآفریند.
( مستور) 50 :1384،
فضا و فضاسازی در داستان "بچهمردم" یکی از برجستهترین عناصر و عوامل در تشخیص
داستانی است .به طوری که می توان گفت از ابتدا تا انتهای داستان ،گیرایی فضا و
فضاسازی بینقص ،باعث ایجاد جذبه شده است .زن به عنوان شخصیت اصلی که خود نیز
وظیفه روایت را بر عهده دارد و در عین حال راوی -نویسنده نیز هست؛ با زبان و لحن
عامیانه از طریق بیان نقل قول ،شخصیتهای حاضر در داستان که محتوی آن رسانای
قسمتی از پیام اصلی داستان محسوب میشود؛ و نیز با توصیف صحنههای داستانی ،در
تحریک احساسات خواننده و تلقین درونمایه داستان از این مسیر نیک عمل نموده و
توانسته است با فضاسازی قوی ،خواننده را از همان آغاز داستان وارد دنیای زندگی خود
و او را مجذوب موضوع داستان کند .آن چه در مجموع می توان راجع به اتمسفر داستانی
"بچه مردم" ذکر نمود ،این است که نقل واقعی داستان و توصیف صحنههایی که عموما
در اطراف شاهد نمونههایی از آن هستیم ،و میتوان آن را تجربه عمومی نامید؛ در همذات
پنداری خواننده تأثیر بسزایی داشته است .خالصه اینکه برای نشان دادن اعتنای خاص
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نویسنده به مشکالت و آالم مصیبتدیدگان و باالخص زنان و کودکان ،دستاویزی غیر از
فضاسازی ،که در سراسر این داستان به سهولت قابل دریافت است؛ ممتنع مینماید.
« از خانه که بیرون آمدیم با خود عهد کرده بودم که تا آخر کار عصبانی نشوم.

بچهام را نزنم .فحشش ندهم .و باهاش خوش رفتاری کنم .ولی چقدر حاال دلم
می سوزد! چرا اینطور ساکتش کردم؟ بچهکم دیگر ساکت شد .و با شاگرد شوفر

که برایش شکلک درمیآورد و حرف میزد ،گرم اختالط و خنده شده بود .اما من

نه به او محل می گذاشتم نه به بچه ام که هی رویش را به من می کرد .میدان شاه
گفتم نگهداشت .و وقتی پیاده می شدیم بچه ام هنوز میخندید .میدان شلوغ

بود و اتوبوس ها خیلی بودند .و من هنوز وحشت داشتم که کارم را بکنم .مدتی
قدم زدم .شاید نیم ساعت شد .اتوبوس ها کمتر شدند .آمدم کنار میدان .ده

شاهی از جیبم درآوردم و به بچه ام دادم .بچهام هاج و واج مانده بود و مرا نگاه

می کرد .هنوز پول گرفتن را بلد نشده بود» ...

با توجه به فضای داستان ،معصومیت و نو پا بودن کودک را میتوان احساس کرد .کودکی
که میتواند نماد یک جامعه نابالغ و چشم بسته باشد .زنی را میبینیم که نماینده قشر
خود است و تحت تاثیر محیط اطراف و جبر حاکم با تک گویی –انتخاب زیرکانه نویسنده،
گویی زنی برای ما درد و دل میکند -در پیشبرد داستان و ایجاد فضای احساسی که
خواننده را درگیر میکند ،موفق میشود ،خواننده را متقاعد کند .و کامال فضای پراضطراب
و ناامنی را به خواننده القا میکند.

«باالخره خط هفت را گرفتم و تا میدان شاه که پیاده شدیم بچه ام باز هم حرف

می زد و هی می پرسید .یادم است یک بار پرسید «مادل تجا میلیم؟» من نمیدانم

چرا یک مرتبه بی آنکه بفهمم ،گفتم «میریم پیش بابا» بچه ام کمی به صورت من
نگاه کرد .بعد پرسید «مادل ،تدوم بابا؟»

 -4-3جدال

جدال در داستان بر چند گونه است «جدال دو انسان با یکدیگر ،جدال انسان با طبیعت
یا جدال انسان با خدا و یا جدال انسان با سرنوشت» (شمیسا« ) 71 :1389،جدال از
عناصر مهم داستان است که جذابیت داستان را برای خواننده بیشتر میکند .جدال همان
کشمکشی است که بین دو نیرو یا دو شخصیت صورت میگیرد و به این ترتیب بنیاد
داستان را پیریزی میکند و آن را به نقطۀ اوج و سپس به بحران ،بعد هم به گره گشایی
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سوق می دهد .داستان بدون جدال ،متنی ساده و طرحی بیش نخواهد بود» (میرصادقی،
 ) 231 :1365نوع جدال موجود در داستان را میتوان جدال انسانها با سرنوشت حاکم
بر زندگی به شمار آورد .آلاحمد در این داستان سعی میکند با مطرح ساختن مشکالت
و افکار زن در نقش نماینده برگزیده از میان صدها و بلکه هزاران زنی که برای حفظ
زندگی مشترکشان دست از داشتهها و شاید آرزوهای خود برمیدارند .هرچند نویسنده
میخواهد جنبه های اجتماعی را نشان دهد ،باز هم ریشههای اقتصادی ماجرا نیز به چشم
می خورد .فقر اقتصادی و فقر فرهنگی در جای جای این داستان دیده می شود .دلیل

نخواستن بچه در داستان بارها و بارها اعالم میشود .پسافتاده نره خر دیگر و سر

سفره بودن در یک جمله تکرار می شود .که بیان اوضاع آشفته اجتماعی و اقتصادی در
داستان و به تبع آن ،به صورت نمادین در جامعه سنتی بیرون از داستان است.

 -4-4حادثه

حادثه یعنی رشته وقایعی که نویسنده با تفکر و تخیل خود ،آنها را به طور منظم به هم
گره می زند و طرح داستان را به وجود میآورد .حوادث به دو نوع اصلی و فرعی تقسیم
میشوند .حوادث اصلی ،حوادثی هستند که وجودشان برای طرح داستان ضروری است.
در مقابل ،حوادث فرعی ،حوادث کمکی هستند و نویسنده به یاری آنها طرح داستان را
گسترش میدهد» (میرصادقی .) 153 : 1365 ،به طور کلی ،حوادث ریشه در جدال ها
دارند .به تعبیر دیگر « :جدال منجر به حادثه میشود .برای این که بتوان به چرایی و
انگیزه حادثه ها جواب داد باید به جدال ها برگشت» (شمیسا)171:1389 ،
همان گونه که از متن اصلی داستان برمیآید ،زن برای حفظ زندگی مشترک با شوهر
دومش ،بچه اش را سر راه گذاشته است .اما حادثه اصلی داستان و نقطۀ اوج داستان
همین است که مادری با دستان خود ،بچهاش را برای گم کردن ببرد و با همه احساساتش
بجنگد تا بچهاش را به چشم بچه مردم ببیند! همانگونه که زن عملی را انتخاب کردهاست
که به نوعی خود را مجبور به آن میداند ،باز میتوانیم بروز احساسات مادرانه را در زمانی
که بچه را به آن سوی خیابان میفرستد و ناگهان خطر تصادف بچه را با ماشین حس
میکند ،خود را ناخودآگاه وسط خیابان پرت میکند و بچه را نجات میدهد.
«بچه ام وسط خیابان رسیده بود که یک مرتبه یک ماشین بوق زد و من از ترس

لرزیدم .و بی اینکه بفهمم چه میکنم ،خودم را وسط خیابان پرتاب کردم و بچهام
را بغل زدم و توی پیاده رو دویدم و الی مردم قایم شدم».
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اما دوباره با به یادآوری جبر موجود که میتوان گفت نوعی مردساالری است ،باعث
میشود ،دوباره بر سر تصمیم خود بازگردد.

«کار من تمام شده بود .بچهام سالم به آنطرف خیابان رسیده بود .از همانوقت بود

که انگار اصالً بچه نداشته ام .آخرین باری که بچه ام را نگاه کردم ،درست مثل
این بود که بچه مردم را نگاه می کردم .درست مثل یک بچه تازه پا و شیرین

مردم به او نگاه می کردم».
 4-5زاویه دید

روایت یک داستان به گونه های مختلفی صورت میگیرد که این طرق به سبک نگارش
نویسنده و میزان تأثیرگذاری وی در اثر بستگی دارد که قهرمان اصلی داستان باشد یا
اینکه از بیرون نظاره گر بر اعمال کاراکترهای داستانش باشد .در کل چند شیوۀ روایت
داستان داریم که اصطالح ًا به آن زاویه دید می گویند .به طور کلی ،زاویه دید یا به شیوۀ
سوم شخص است که نویسنده بیرون از داستان قرار دارد و اعمال قهرمانان را گزارش
میکند که راوی ممکن است دانای کل باشد یا راوی فضول و یا به شیوۀ اول شخص است
که خود نویسنده یکی از افراد داستان است و گاهی خود ،قهرمان اصلی است: 172(.
شمیسا) 1389 ،
در داستان "بچهمردم" ،روایت داستان بر عهده راوی اول شخص است .که خود همزمان
قهرمان اصلی داستان نیز هست .از اینرو ،اوضاع و احوال حاکم بر داستان به خوبی در ید
وصف اوست .نگاه زن به گونهای است که از روایت داستان ،می تواند در فضای آن سیر
کرده و صحنههای آن را به فراخور حال مشاهده کرد و در حد اقناع ،از گذشته و ایدههای
شخصیتها آگاه شد .و حتی میتوان فرهنگ ،دغدغهها و نوع افکار جامعه را دریافت .می
توان گفت انتخاب زیرکانه نویسنده در دادن زاویه دید تکگویی درونی به راوی ،که همان
زن است شخصیتی باورپذیر داده است .و خود بدون دخالتى ،قضاوت دربارۀ عمل زن را،
در کشمکشهای وجدانــی ّ معذب و ّ حس گناه و توجیه او ،به خواننده وامیگذارد.
انتخاب تکگویی درونی ،بهعنوان شــگرد مناســب روایی ،قدرت نویســنده را درغیاب
افکار آشــفتۀ سیاســیاش بهزیبایی در این داستان بهنمایش میگذارد.
تک گویی درونی ،شاخه ای از شیوه اول شخص است که در آن ،راوی به کمک بازگویی
آنچه در ذهنش میگذرد ،واقعه داستان را نقل میکند .گویی راوی در محیطی تنها با
خود میاندیشد و نویسنده ،اندیشه و تخیالت او را در همان حال از ذهن او بر میگیرد و
مکتوب میکند( .مستور )43 :1391 ،در داستان "بچهمردم" نیز مخاطب ،گویی درد
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دلهای زنی را میشنود که مستاصل ماندهاست .شکلهای مختلف تکگویی درونی
نشان دهنده از هم پاشیدگی اخالقی ،مذهبی و حتی اقتصادی است .این واقعیت قابل
رؤیت از هم پاشیدگی است که نویسنده میل دارد خواننده آن را درک کند( .زرفا:1386،
)231

«خوب من چه میتوانستم بکنم؟ شوهرم حاضر نبود مرا با بچه نگه دارد .بچه که
مال خودش نبود .مال شوهر قبلیام بود که طالقم داده بود و حاضر هم نشده بود

بچه را بگیرد .اگر کس دیگری جای من بود چه می کرد؟ خوب من هم می بایست
زندگی می کردم .اگر این شوهرم هم طالقم می داد چه می کردم؟ ناچار بودم
بچه را یک جوری سر به نیست کنم .یک زن چشم و گوش بسته ،مثل من ،غیر

از این چیز دیگری به فکرش نمی رسید»...،
 -4-6لحن

در حوزه داستان نویسی ،لحن ،طرز برخورد نویسنده یا شاعر است نسبت به موضوع
داستان به طوری که خواننده بتواند آن را متوجه شود( .داد )413 : 1385 ،لحن میتواند،
خنده دار ،گریه دار ،طنز ،خنثی و  ...باشد .قهرمانان از طریق لحن و زبان ،خود را به
خواننده معرفی میکنند .لحن ،به وجود آورنده فضا در کالم و داستان است .دیدگاه
نویسنده نسبت به داستان به واسطۀ لحن مشخص میشود و تقریب ًا حکم سبک را دارد.
سهم نقش سبک در یک اثر داستانی مهم و پیچیده است .ولی هیچ یک از تأثیراتی که
میتوان به سبک داد  ،مهمتر از سهم آن در ایجاد لحن نیست .در این رابطه میتوان
سبک را وسیله و لحن را هدف تلقی نمود» (کنی .)93 :1380 ،در داستان ،لحن و فضا
ارتباط تنگاتنگی با هم دارند .و به همین دلیل است که به عنوان مثال در فضای غنایی
با لحن غنایی مواجه هستیم .فضای حاکم بر داستان "بچهمردم" حاکی از ناامیدی و
اندوهیاست که زن با آن دست به گریبان است .از سویی مهر مادری و از سوی دیگر بقای
زندگی مشترکش که با وجود بچه آن را در خطر میبیند .نویسنده توانسته لحن را به
خدمت طرح بگیرد و یک پیرنگ جذاب خلق کند.
«من با وجود اینکه خودم هم به فکر اینکار افتاده بودم ،اما آن زن همسایه مان

وقتی این را گفت ،باز دلم هری ریخت تو و بخودم گفتم «خوب زن ،تو هیچ رفتی
که رات ندن؟» و بعد به مادرم گفتم «کاشکی این کارو کرده بودم ».ولی من که

سررشته نداشتم .من که اطمینان نداشتم راهم بدهند .آنوقت هم که دیگر دیر
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شده بود .از حرف آن زن مثل اینکه یک دنیا غصه روی دلم ریخت .همه شیرین

زبانی های بچه ام یادم آمد .دیگر نتوانستم طاقت بیاورم .و جلوی همه در و

همسایه ها زار زار گریه کردم .اما چقدر بد بود! خودم شنیدم یکیشان زیر لب
گفت «گریه هم میکنه! خجالت نمیکشه…»

لحن به درستی متناسب با شخصیت داستان انتخاب شده است.

«گفتم «جونم چقدر حرف میزنی اگه حرف بزنی برات قاقا نمیخرم .ها!» حاال
چقدر دلم می سوزد .اینجور چیزها بیشتر دل آدم را می سوزاند .چرا دل بچه ام
را در آن دم آخر اینطور شکستم؟ از خانه که بیرون آمدیم با خود عهد کرده

بودم که تا آخر کار عصبانی نشوم .بچهام را نزنم .فحشش ندهم .و باهاش خوش

رفتاری کنم .ولی چقدر حاال دلم می سوزد! چرا اینطور ساکتش کردم؟ بچهکم

دیگر ساکت شد».

 -7-4صحنه یا زمینه

زمان و مکانی را که در آن عمل داستانی صورت می گیرد ،صحنه میگویند( .میرصادقی،
 .)449 :،1385صحنه در داستان ،مکانی است که شخصیتها در آن نقش خود را ایفا
میکنند و محل وقوع داستان است و برای خواننده اهمیت زیادی دارد .چرا که زمینه یا
صحنه ،به تصویرکشیدن اوضاع و احوالی است که باعث آشنایی خواننده با شخصیتهای
داستانی میشود و خواننده نسبت به قهرمانان ،شناخت و آگاهی کسب میکند( .شمیسا،
 )175 :1389داستان ،زمان و محل وقوع عمل داستان است؛ به عبارت دیگر صحنه ،زمینه
و موقعیتی مکانی و زمانی است که اشخاص داستان نقش خود را در آن بازی می کنند
(مستور )47-46 : ،1379 ،زمینه و صحنه وقوع اتفاقات در داستان مورد بررسی ،شهر
تهران و ظاهراً حومه های جنوبی آن است .این موضوع به طرز غیرصریحی در صحنههایی
از داستان نشان داده شده است .به عنوان نمونه ،در جایی که زن منتظر اتوبوس است
برای رفتن به میدان شاه و خود میدان شاه که نمادی از اوضاع شلوغ و نابسامان زمان
نویسنده است .در این داستان میتوان فقر اقتصادی ،فقر فرهنگی و مرد ساالری را به
خوبی دریافت.

«میدان شاه گفتم نگهداشت .و وقتی پیاده می شدیم بچه ام هنوز میخندید.
میدان شلوغ بود و اتوبوسها خیلی بودند .و من هنوز وحشت داشتم که کارم را

بررسی عناصر داستانی و کارکرد آن در داستان ....

179

بکنم .مدتی قدم زدم .شاید نیم ساعت شد .اتوبوس ها کمتر شدند .آمدم کنار

میدان .ده شاهی از جیبم درآوردم و به بچه ام دادم».

« خیابان خلوت بود .از وسط خیابان تا آن تهها اتوبوسی و درشگه ای پیدا نبود

که بچه ام را زیر بگیرد .بچهام دو سه قدم که رفت برگشت و گفت «مادل،

تیسمیس هم داله؟» من گفتم «آره جونم .بگو ده شاهی کیشمیش بده ».و او
رفت».

 -4-8الگو

معموالً وقایع و حوادثی را که در داستان رخ میدهند؛ به این دلیل مورد پذیرش واقع
میشوند که مطابق یک الگو پیش میروند و نوشته میشوند و الگو «بافتی است که همه
اجزای داستان -مثالً شخصیتها  -را در خود جای میدهد و به نحوی به هم مربوط میکند
و از این رو مفهومی شبیه به فرم در شعر است( .شمیسا  .)179 : ،1389عبارتی دیگر،
زمانی که بحث و الگو در داستان مطرح میشود این سؤال پیش میآید که الگو و قالب
داستان چیست؟ سنتی یا مدرن ،کوتاه یا بلند ،رئال (واقع گرا) یا تخیلی؟
با نگاهی به آثار آلاحمد میتوان او را نویسنده دردها و آالم مردم جامعه دانست .آلاحمد
در طی زندگی کوتاه اما پربار خود ،معظالت عظیم زنان را به خوبی درک نمود ،و در
مبارزاتش به شکلهای گوناگون به آن پرداخت ،چنانکه در اثر دیگری ،به صراحت
میگوید تا« ارزش خدمات اجتماعی زن و مرد ،ارزش کار آنان ،یعنی مزدشان ،یکسان
نشود و تا زن ،همدوش مرد ،مسئولیت اداره گوشهای از اجتماع را به عهده نگیرد و تا
مساوات به معنی مادی و معنوی ،میان این دو مستقرر نگردد» (آلاحمد)72 :1373 ،
مشکلی از مشکالت زنان حل نمیشود.

 -4-9طرح وپیرنگ

ساختمان همۀ طرح ها -چه پیچیده و چه ساده -از سه بخش آغازین ،میانی و فرجامین
تشکیل میشود« .هر طرح با واقعهای – که اغلب با پدید آمدن عدم تعادل در موقعیتی
همراه است شروع میشود .این واقعه در میانه بسط و گسترش مییابد و سرانجام در پایان
به اوج خود میرسد» (مستور)34 :1379،
منطق هر داستان ،مبتنی برترتیب و توالی سیر صعودی ،بحران ،نقطۀ اوج ،گره گشایی،
سیر نزولی و نهایت ًا به نقطه پایان می رسد .در یک پالت یا هستۀ داستان ،حتم ًا روابط
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علت و معلولی که در داستان وجود دارد باعث پیدا شدن بافت و ساخت داستان میشود:
طرح ،حاصل ترکیب سه عنصر عمل ،منش و اندیشۀ قهرمان داستان است( .ایرانی:1364 ،
)177
پیرنگ شامل پیرنگ بسته و پیرنگ باز است .پیرنگ بسته ،پیرنگی است که از کیفیتی
پیچیده و تو در تو و خصوصیت فنی نیرومند نظم ساختگی حوادث بر نظم طبیعی آن
بچربد .این نوع پیرنگ اغلب در داستانهای اسرار آمیز به کار گرفته میشود که گره گشایی
و نتیجه گیری قطعی و مختومی دارند و از ضابطۀ علت و معلولی محکمی تابعیت می
کنند و در خصوصیت تکنیکی آنها افراط میشود» (.میرصادقی ) 79 :1385،در پیرنگ
باز برعکس پیرنگ بسته ،نظم طبیعی حوادث بر نظم ساختگی و قراردادی آن غلبه دارد
و در این نوع داستانها ،اغلب گره گشایی وجود ندارد یا اگر داشته باشد زیاد به چشم
نمیزند ،به عبارت دیگر ،نتیجهگیری قطعی که در پیرنگ بسته وجود دارد در پیرنگ باز
وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد قطعی نیست.
با نگاهی به آثار داستان آلاحمد مشخص میشود که بیشتر داستانهای این نویسنده
اغلب دارای پیرنگهای سادهاند و پیچیدگی خاصی که خواننده را در تنگنای دریافت
مفهوم و پیام داستان بگذارد؛ در آنها مشاهده نمیشود .در داستان "بچه مردم" نیز با
طرح سادهای روبه رو هستیم .زنی میخواهد به دلیل اینکه شوهر دومش بچه او را
نمیخواهد ،بچه را در خیابان رها کند.
 -4-10درونمایه

درونمایه که فکر اصلی در هر اثر ادبی است ،هماهنگ کنندۀ موضوع با شخصیت ،صحنه
و دیگر عناصر داستان است و سمت و سوی فکری و ادراکی نویسنده را نشان می دهد.
به این مفهوم ،درونمایه یا مضمون ،به معنای کلّ اثر است؛ یعنی فکر یا مجموعۀ افکاری
که موضوع اساسی مورد نظر نویسنده را در داستان تحکیم می بخشد .به عبارت دیگر
درون مایه فکر اصلی و حاکم بر هر اثری است؛ خط یا رشته ای که در خالل اثر کشیده
میشود(.میرصادقی)147 :1385،
جالل آل احمد از نویسندگان تاثیرگذار در ادبیات ایران است که داستان برای او دستاویز
بیان اندیشهها و دغدغههای اجتماعی است .یکی از مهمترین زمینههای مبارزات قلمی
آلاحمد ،مبارزه با ایدئولوژیهای مخربی بود که وی آنها را موجب عقب ماندگی جامعه
ایران میدانست .آل احمد در داستان بچه مردم بررسی کوتاه از زندگی زن ایرانی و رنج
و اندوه او را نشان می دهد  .مشکالت زن در اساس به فقر برمیگردد .فقر اقتصادی و
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فرهنگی سبب میشود که او پس از چالشها و کشمکشهای عاطفی ،فرزندش را در
میدان شاه رها کند .زن در چالش بین محبت مادری و مشکالت اقتصادی ،نهایت مهر
مادری را قربانی میکند و این چهره کریه فقر اجتماعی و فرهنگی است که رخ مینماید.
در این داستان بچه میتواند نماد خواستهها ،آرزوها و تمایالت انسانها باشد که در نتیجه
زندگی چارچوب هنجارهای اجتماعی ،مجبور به رها کردن آنها میشوند و به امید شهروند
خوب بودن و داشتن زندگی مطابق تایید اطرافیان و جامعه ،آن را رها میکنند.
 -4-11تجربه

اعمالی که در داستان مطرح است حاصل تجربیات است) .شمیسا )171 :1389 ،این
تجربیات که نویسنده از زندگی شخصی خود و خاطرات خود استفاده میکند را میتوان
بانک عاطفی نویسنده نام گذاری کرد .درکل نویسنده در نوشتن از تجربیات خود استفاده
میکند و از طریق نوشتن به بازآفرینی این تجربیات میپردازد .میتوان گفت محتوای
داستانهای جالل آل احمد حاصل تجربیات و نگاه درست و دقیق او به اوضاع حاکم بر
جامعه است .جالل نیز همانند بسیاری از هم دورههای خود داستان را دستآویزی برای
بیان اندیشههایش قرار دادهاست و پیامهای سیاسی و اجتماعی را در قالب داستان عرضه
میکند.
 -5نتیجه

داســتان بچۀمــردم ،یکــى ازموفقترین نمونۀ داســتانهاى کوتاه ایرانی ،است .شخصیت
اصلی داستان ،زنى است که بچهاش را ســر راه میگذارد تا با مردى که تحمل نگهدارى
بچۀ مردم را ندارد ،زندگى کند .آلاحمد بسیار زیرکانه ،عنان روایت را بهدست زن میدهد
و بدون دخالتى ،قضاوت دربارۀ عمل زن را ،در کشمکشهای وجدانــی ّ معذب و ّ حس
گناه و توجیه او ،به خواننده وامیگذارد .زن نماینده زنان جامعه است که زیر چتر
مردساالری مجبور به ترک امال و خواستههای خود میشوند و بچه ،آرزوها و تمایالت
انسانها میباشد که در نتیجه زندگی چارچوب هنجارهای اجتماعی ،مجبور به رها کردن
آنها می شوند و به امید شهروند خوب بودن و داشتن زندگی مطابق تایید اطرافیان و
جامعه ،آن را رها می کنند .درک زن و همذات پنداری او دلیل خوبی برای تایید شیوه
درست انتخاب شخصیتها و شخصیت پردازی است .انتخاب تکگویی درونی ،بهعنوان
شــگرد مناســب روایی ،قدرت نویســنده را میرساند .و به خواننده این اجازه را میدهد
تا بدون دخالت نویسنده به قضاوت درباره زن بپردازد و با او همذاتپنداری کند .انتخاب
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درست مکان میدان شا ه که خود نمادی از اوضاع آشفته سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
حاکم برجامعه است ،طرح و پیرنگ ساده داستان ،خواننده را درگیر باز کردن رمز نمیکند.
و پیچیدگی خاصی که خواننده را در تنگنای دریافت مفهوم و پیام داستان بگذارد؛ در آنها
مشاهده نمیشود .لحن ساده و بیآالیش داستان که هم در شخصیتپردازی و هم در
فضاسازی کمک بهسزایی دارد یکی از عوامل اصلی انتقال مفاهیم و پیام داستان دارد.
در کل جالل آلاحمد با استفاده از عناصر داستان(پیرنگ ،شخصیت ،زاویهدید ،مضمون،
زمان ،مکان و لحن) داستانی را شکل دادهاست ،منسجم و قابل قبول که پس از سالها
سپری از تولد آن ،باز هم تازگی خود را حفظ کردهاست و برای خواننده امروزی نیز قابل
درک است .و خواننده امروزی نیز میتواند به راحتی با آن همذات پنداری کند.
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آسیب شناسی ادبی

از رمان های پایداری با توجه به مالقات در شب آفتابی
دکتر احمد فروزانفر

فروزنده عدالت کاشی

1

2

چکیده
ادبیات بیان کمبودهای زندگی است.روح بشر خالقیت خود را در شعر و نثر ادبی نشان
میدهد .خالقیتی که در یک آن با کمک اندیشه ،زمان ها و مکان ها را در می نوردد.ادبیات
تحقق دنیای دیگر و نارسایی دنیای موجود را بیان می کند.رمان ماحصلی از ادبیات است
که بجای آن که اثری تخیلی محسوب شود انعکاسی از واقعیت است.بررسی رمان کاری
می کند که تاریخ جامعه نه در ادبیات آن ،که از طریق ادبیات آن خوانده شود.رمان جنگ
از انواع رمان است وادبیات پایداری و رمان های در آن نوع ،حاصل مشاهده و تجربه
منطقی واقعیتی مشخص است.واقعیتی که با هنر نویسنده به آرمان تبدیل می شود یا به
همان نحو که بوده بازسازی شده است..عناصر داستان مانند ابزاری در این هدف به
نویسنده کمک می کنند.این مقاله بر آن است تا با روش توصیفی-تحلیلی  ،با تجزیه
عناصر رمان مالقات در شب آفتابی اثر علی موذنی به نقاط قوت و ضعف این رمان پایداری
پی برده و به این سواالت پاسخ دهد که:آی ا همه عناصر داستان در رمان مالقات در شب
آفتابی بکار گرفته شده و چیزی به نام داستان یا روایت بدون در نظر گرفتن ساختار ادبی
آن وجود دارد نویسنده توانسته به کمک این عناصر به هدف آرمانی که ثبت وقایع دفاع
هشت ساله و جاودانگی آنان که ایثار کردند ،برسد.
واژگان کلیدی:عناصر داستان،رمان،شخصیت،پایداری

 1استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
 2دانش آموخته کارشناس ارشد ادبیات پایداری از دانشگاه شاهد

Dr.foruozanfar@gmail.com
edalat.2014.as@gmail.com
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مقدمه
ادبیات صورت ناپیدای واقعیتی است که نویسنده یا شاعر آن را برای خواننده آشکار می
کند.که موجب می شود خواننده با نگاهی نو به دنیایی که در آن زندگی می کند و به
آدمهای اطرافش نگاه کند«.ادبیات با سهیم کردن ما در تجربیاتی که یا تاکنون نداشته
ایم و یا به دلیل محدود بودن دامنۀ تجربیاتمان هرگز نخواهیم داشت،وقوف به آنچه را
خود شخصاً ندیده ایم و نیازموده ایم بیشتر می کند»(پاینده )84 :1390،مطالبی که
دراینجا گرد آمده به عنوان آسیبشناسی ادبی بر روایت داستان و ادبی بودن داستانها و
روایتهای پایداری است.این مطالب نمایی کلی از مباحث اصلی و ساخت داستان و روایت
و چگونگی ساخت آن ،عناصر و راههای تاثیرگذاری بیشتر بر خواننده را بیان میکند.
ادبیات دفاع مقدس بسیار اهمیت دارد زیرا بهترین محمل برای انتقال این میراث گرانقدر
این دوره حساس تاریخی به نسل جدید است.خوشبختانه این نوع آثار با استقبال گسترده
مخاطبان روبرو شده و حتی کسانی که از نظر فکری در فضای ارزش های انقالب و دفاع
مقدس نیستند نیز خواننده این آثار هستند .رمان «مالقات در شب آفتابی» اثر علی موذنی
اثری پایداری است .این رمان در مورد جانبازان است.نویسنده رمان خیلی ظریف و
نامحسوس موضوعات معنوی و احساسات و عواطفی را مطرح می کند که در خواننده
اثرگذار است.خواننده خواسته یا ناخواسته آنچنان درگیر شخصیت ها ،فضا ،احواالت درونی
شخصیت ها و  ...می شود که به طور ناخواسته درون آن فضا قرار می گیرد.این رمان
دارای چند ویژگی است که باعث انتخابش شده است .جنبه دراماتیک در این اثر بسیار
قوی و دقیق است .این رمان یک رمان مستقل است که طبیعتا داستان های خود را از
واقعیت گرفته ولی خروجی کار یک اثر ادبی مستقل است .ساختارداستان یک ساختار
جدید است و نویسنده یک شخصیتی به نام کریم صفایی را به عنوان بازنویسی کننده
خاطرات جانبازان مطرح کرده و از زبان او مشغول حرف زدن است در پژهش نشان داده
می شود که همین موجب شده یک کشش و تعلیق در کار ایجاد شود و خواننده را نه تنها
با زندگی آن دو جانباز بلکه با زندگی شخصی راوی درگیر می کند .علی موذنی خیلی
ظریف و نامحسوس موضوعات معنوی و احساسات و عواطفی را مطرح می کند که در
خواننده اثرگذار است .نویسنده با بیان جزئیات تقدیم اعضا جانباز با تفصیل و با دقت،
رمان را خواندنی کرده است .مسائلی که در کتاب مطرح می شود باورپذیر و واقعی است.
مثال تاثیر یک رفیق بر یک همکالسی یا مثال احساس نوجوانی که رفته صورتش را تیغ
زده تا ریشش زودتر در بیاید و تمام حاالت و احواالت خانواده های رزمندگان و جانبازان
به شکلی کامال طبیعی و رئال مطرح می شود و خواننده اصال احساس نمی کند که با یک
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مسئله ارزشی و انقالبی روبرو است در هر حال تعامالتی ازاین دست همگی بر عوامل اصلی
و زیر بنایی استواراند که نحوۀ واکنش خاص ما به هر متن را تعیین میکنند .در واقع هر
خواننده انتظار دارد با خواندن یک داستان پایداری در زیر و بمهای داستان فرو رود و
همراه شود یک داستان یا روایت ناقص و بدون انسجام یا چیدمان عناصر داستان میتواند
تاثیر نا مطلوب یا ناقصی بر خواننده بگذارد یا تاثیری را که نویسنده یا راوی در پی آن
است نگذارد .پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی بر آن است تا به این سواالت پاسخ
دهد:آیاچیزی به نام داستان یا روایت بدون در نظر گرفتن ساختار ادبی آن وجود دارد.از
آنجا که واکنشهای ما به داستانها و روایات بخصوص در مورد دفاع مقدس خواه غیر
ارادی و مبتنی بر احساس یا کامال منسجم و بر پایه علم ،بر روی جاودانگی اثر تاثیر دارد
 ،آیا نویسنده توانسته به کمک این عناصر به هدف آرمانی که ثبت وقایع دفاع هشت ساله
و جاودانگی آنان که ایثار کردند ،برسد؟
پیشینه تحقیق
با تحقیق و بررسی که انجام شد بهاین نتیجه رسیدیم که پژوهشهایی ازاین نمونه یعنی
بررسی عناصر داستان روی رمانهای گوناگون انجام شده است اما بر روی رمان مالقات
در شب آفتابی تاکنون فقط روانکاوی شخصیت با عینک داستان در پنجمین پویش
مطالعاتی روشنا در تابستان  1395انجام شده است.و نقدی ساده توسط خانم بلقیس
سلیمانی انجام شده است که در گردهمایی نویسندگان صورت گرفته است .اما پژوهشی
از نوع آن چه در این مقاله انجام می گیرد صورت نگرفته است.
کلیات
ادبیات چیست و چه ماموریتی دارد؟ ادبیات در نزد بشر ابتدایی که سرشار از تخیّل و
توهّم و ترس بود و چشم مظاهر طبیعت دوخته بود که گاه چرا از لطف بود و گاه پر از
خشم و عتاب .ادبیات و نیروی تخیّل که در آن نفوذ دارد اسارت جسمانی انسان را قابل
تحمّل میکند .ادبیات و دین هر دو از یک منشا مشترک یعنی انسان سرچشمه میگیرد،
هدفهای مشترکی دارند ،یعنی وصول به عالم برتر ،بااین تفاوت که دین بیشتر طالب حق
است و ادبیات طالب حقیقت ،اما هر دو راه به آسمان جستهاند .تاثیری که ادبیات بر
جامعه بشری نهاده است در ارتباط با خویشاوندی با دین است یعنی هر دو داعیه اصالح
جامعه و بسط دامنه اخالق را دارد اما سبک کار ادبیات با دین فرق دارد« .ادبیات بعنوان
یکی از شاخههای هنر ،خزانه ی بایگانی ارزشها بوده است در طی هزاران سال آنچه از
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دریافتهای بشر قابل ثبت شدن و ماندن بوده از طریق ادبیات و هنر انتقال داده شده
است»(اسالمیندوشن .)11:1348 ،در فرهنگ اسالمی و درایران ،ادب به معنای مجموع
روشهای خوب زندگی کردن بوده است« .یک اثر همین که از جوهر هنری برخوردار بود،
خوب و حقیقی نیز پنداشته میشد و هنرمند خود بخود مروّج اخالق نیز بود .ارسطو
تماشای تراژدی را موجب» تطهیر روح و تزکیه نفس«میدانست» (زرّین کوب.)47:1357 ،
در تعریف رمان داریم «رمان در معنی عام آن به دوگونه داستان کوتاه و رمان تقسیم
میشود» (یاحقی .)226:1391 ،و فورستر معتقد است «جنبه اصلی رمان جنبه داستان
سرایی آن است»(فورستر .)226:1391 ،در جایی دیگر گفته است «رمان باید حاوی
زندگی بر حسب ارزش نیز باشد» (فورستر .)44:1391 ،استعداد قصه گویی در درجه اوّل
اهمیت است و استعداد ادبی در درجه دوم اما بسیار مهّم «زیرا استعداد فاقد مهارت مثل
بنزین بدون ماشین است ،که شعله زیاد دارد اما چیزی را به حرکت در نمیآورد» (مک
کی .)20:1391 ،ادبیات پایداری جلوهای حماسی از هنر و ادبیات موعود است ما به عنوان
یک مسلمان که بهرهای از هنر داریم ،چشم بهاینده موعود دوختهایم .پساین «هنر و
ادبیات» ما باید از هم اکنون چشم به افقایناینده موعود بدوزد و هنرمندان ما برای
رسیدن به قاف کمال چنینایندهای باید تالش کنند .ادبیات پایداری و مقاومت ریشه در
کربال و عاشورا دارد .ادبیات مشروطه به ادبیات دورهای گفته میشود که در آن شاعران،
نویسندگان ،اصحاب هنر ،ادبیات را وسیلهای برای بیان اهداف سیاسی و اجتماعی خود از
جمله تنویر افکار مردم ،آزادی و استقرار مشروطیّت قرار داده بودند« .ادبیاتی که به شرح
و بیان مبارزه ،پایداری ،از جان گذشتگی و درد و رنج مردم مبارز ،جهت به دست آوردن
آزادی ،استقالل و رسیدن به برابری و از بین بردن جور و ستم و کوتاه کردن دست
متجاوزان و اشغالگران از سرزمین اجدادی خود و دفاع از فرهنگ و سنتهای قومیو
حمایت از دین و باور داشتهای مردم آن سرزمین است»(ترابی .)7:1389 ،ادبیات
مقاومت در فرهنگ معین به «ایستادگی» تعبیر شده است و ادبیات پایداری به
«مقاومت،ایستادگی ،دوام و توان» .اما مقاومت کلمهای عربی است و در ادب عرب جایگاه
دارد و پایداری واژهای فارسی و در ادب فارسی مورد استفاده است .درایران بعد از هشت
سال دفاع مقدس مقوله جنگ وارد ادبیات و داستان نویسی شد .زیرااین پدیده چشمانداز
گستردهای پیش روی داستان نویس باز میکند :نویسنده میتواند با ثبت هنرمندانه وقایع
و به تصویر کشیدن حماسهها ،دالوریها ،شکستها و پیروزیهای یک ملّت ،نگارگر
عوارض و تبعات جنگ باشد ،مردم را به مبارزه و مقاومت در برابر دشمن ترغیب کند.
ادبیات داستانی بخش عمده از ادبیات یا ادبیات تخیلی است و تفاوت عمده ی آنها با هم
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دراین است که ادبیات داستانی همه انواع آثار روایتی منثور را در بر میگیرد .خواهاین
انواع از خصوصیت شکوهمندی ادبیات تخیلی برخوردار باشد ،خواه نباشد ،یعنی هر اثر
روایتی منثور خالقانهای که با دنیای واقعی ارتباطی معنیداری داشته باشد در حوزه
ادبیات داستانی قرار میگیرد (میرصادقی .)21:1373 ،ادبیات داستانی شامل ،قصه :تاکید
اصلی بر حوادث خارقالعاده بیشتر از آدمها و شخصیتها میباشد ،رمانس که قصه خیالی
منثور یا منظوم است ،رمان :اثری داستانی طوالنی که کمتر از  30تا  40هزار کلمه باشد
(میرصادقی .)22-24 ،1373 :و داستان کوتاه:روایت به نسبت کوتاه خالقانهای است که
سرو کارش با گروهی از شخصیتهاست که در عمل انفرادی شرکت دارند (همان)26:و
در تعریف داستان داریم« :نقل واقعهای که به نحوی تابع توالی زمان باشد و حداقل از سه
واقعه تشکیل و زمان وقوعاین حوادث تشکیل شده و زمان وقوعاین حوادث نیز با یکدیگر
متفاوت است .رابطه وقایع داستان با یکدیگر از کیفیت علت و سلولی برخوردار است».
(داد.)31:1371 ،یونسی معتقد است «داستان اثری است که در آن نویسنده به مدد یک
طرح منظم یک شخصیت اصلی را در یک حادثه اصلی نشان میدهد واین اثر در جمع
تاثیر واحدی را القا میکند»(یونسی .)10- 14 :1364 ،داستان به معنای امروزی یک
شکل جدید ادبی است که در غرب حدود سیصد سال و درایران نزدیک به صد سال سابقه
دارد .شخصیت داستان یا قصه هر طور شده زبانش نیز همانطور است ،و داستان نویس
هر طور باشد ،زبانش نیز همانطور (براهنی .)235:1348 ،هر داستان عناصر ساختاری دارد
تحت عنوان:
-1پیرنگ :مجموع سازمان یافته وقایع است که با رابطه علت و معلولی به هم پیوند خوردند
(میرصادقی .)64:1373،پیرنگ پاسخ به سوال چرا است و با خالصه داستان تفاوت دارد.
واز عناصر ساخته شده است از جمله الف  -واژگونی ب-گره افکنی پ -تعلیق یا هول و
وال ت -بحران ث -نقطه اوج ج -گره گشایی پیرنگ ( بازوبسته) .پیرنگ داستانهای جنگی
بیشتر بر پایه پیرنگ بسته استوار است چون ساختار پیچیده دارد.
 -2شخصیت و شخصیتپردازی :اشخاص ساخته شدهای را که در داستان ظاهر میشوند
شخصیت مینامند (میرصادقی .)1373 ،84 :شخصیت میتواند پویا یاایستا باشد.
 -3حقیقت مانندی :در کیفیتی که در عمل داستانی و شخصیتهای اثری وجود دارد
احتمال ساختی قابل قبول از واقعیت را در نظر خواننده فراهم میآورد (همان.)143:
حقیقت مانندی گاه واقعگرا (شرح دقیق واقعیت) و یا مافوق طبیعی و فرا واقع ،واقعگرایانه
مثل داستان شطرنج با ماشین قیامت میتواند باشد.
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 -4درون مایه« :چیزی است که از موضوع حاصل میشود .درونمایه فکر اصلی و مسلط
هر اثری است» (همان.)174:
 -5موضوع :شامل پدیدهها و حادثههایی است که داستان را ما آفریند و درون مایه را
تصویری کند (همان.)218:موضوع داستانهای جنگ و دفاع مقدس ،واقعی است یعنی
نویسنده جنگ و دفاع و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم آن را بر روی شخصیتها و جامعه
دست مایه موضوع داستان خود قرار میدهند و به آن میپردازند.
 -6زاویه دید :یا زاویه روایت نمایش دهنده شیوهای است که نویسنده با آن مصالح و مواد
داستانی خود را به خواننده ارائه میکند و رابطه نویسنده را با داستان نشان میدهد .زاویه
دید میتواند درونی یا بیرونی باشد .زاویه دید درونی راوی یکی از شخصیتهای اصلی یا
فرعی داستان است که همان زاویه دید اول شخص است و زاویه دید بیرونی توضیح داده
میشود و داستان از زاویه سوم شخص نقل میشود.
 -7صحنه و صحنه پردازی :زمان و مکانی که در آن محل داستان صورت میگیرد
«صحنه» میگویند (میرصادقی)449 :
 -8گفتگو :مکالمه و صحبت کردن با هم و مبادلهی افکار و عقاید است و در شعر و داستان
و نمایشنامه و ...به کار برده میشود(میرصادقی .):466گفتگو عمل داستانی را در جهت
هم سو با هدف نویسنده به پیش میبرد و نوعی زینت و آرایش سبکی نویسنده است.
 -9سبک یا شیوه نگارش:اسلوب خاص یک نویسنده در نوشتن است که در اثر مطالعات
و تمرین در نویسندگی به دست میآید (میرصادقی)506:
 -10لحن و لحن پردازی:شیوه پرداخت نویسنده نسبت به اثر است به طوری که خواننده
آن را حدس بزند .لحن میتواند :تحقیر آمیز ،نشاطآور موقرانه ،رسمییا صمیمی نباشد،
همانطور که لحن نویسنده هم طرز بر خورد اوست(میرصادقی .)523:لحن رمان مالقات
در شب آفتابی صمیمی ،نسبتا ارزشی است.
 -11فضا و رنگ :توصیف فراگیر اثر خالقانهای از ادبیات یا نمونههای دیگری از هنربه کار
برده میشود (میرصادقی.):531
فضا و رنگ رمان علی موذنی منبعث از فضای جنگ و خونریزی ،مرگ و جنایع انسانی،
ناراحتیهای جسمیو روحی و روانی و عاطفی است که بر شخصیتهای سایهانداخته است.
ادبیات داستانی معاصرایران در حرکت خود با انقالب مشروطه تغییر نگاه داد و با ارتباط
با غرب و آشنایی با فرهنگ آنان آثار ادبی از جمله رمان و داستان کوتاه آشنا گردید.
داستان از قصههای منظوم ادبیات کهن از قبیل شاهنامه فردوسی و مثنوی مولوی شروع
شد و با داستانهای منثور مثل سمک عیار و امیر ارسالن ادامه پیدا کرد .تا به داستان

آسیبشناسی ادبی از رمانهای پایداری با توجه ....

191

کوتاه جمال زاده و ...در نهایت به رمان در عصر نوین رسید .بعد از رخ داد عظیم انقالب
اسالمیو سرنگونی نظام شاهی ،ادبیات معاصرایران تولدی دوباره یافت .و مضمون جدید و
نگاه جنگی بعد از آغاز جنگ هشت ساله آغاز شد .داستانهای جنگی ابتدا خاطره نویسی
و گزارش گونه بودند و با گذشت زمان نویسندگاناین عرصه با برگزیدن سبکهای نگارشی
متنوع کوشید تا آثاری متمایز بسازند مانند علی مودنی در رمان مالقات در شب
آفتابی.علی موذنی ،نویسنده،نمایش نامه نویس و داستان نویس ایرانی به سال  1337در
تهران دیده به جهان گشود.او دارای لیسانس ادبیات نمایشی است و از جمله نویسندگانی
است که کار نوشتن را به شکل حرفه ای دنبال می کند.مالقات در شب آفتابی،برنده جایزه
کتاب سال1376شده است.
خالصه داستان:
کریم صفایی،دفتر دار آموزش و پرورش،هشت سال است که با پروین ازدواج کرده است و
دو دختر به نامهای لیال و سهیال دارد.امر زندگیش بد می گذرد و همین عامل،موجب
مشاجرات لفظی بین او و همسرش می شود تا این که یکی از دوستانش به او نوار مصاحبه
با جانبازان دفاع مقدس را می دهد تا با پیاده کردن آن،مزدی دریافت کند،بلکه کمک
حالش باشد.او نوارها را به خانه می برد و همسرش با شنیدن این خبر شاد می شود.اولین
نوار،صدای جانباز ریاحی است و دو نوار بعدی،نوارهای مصاحبه با جانباز ساغری است.
کریم،گفتگوی جانباز ساغری را با دقت پیاده می کند،جمالت اضافی و تکراری و بی معنی
را حذف می کند و وقتی کار را تحویل می دهد دوستش می گوید:تو کارها را بازنویسی
کرده ای.و بعد مصاحبه با جانباز کیانی را به او می دهد.کریم در خلوت به جانباز ساغری
می اندیشد که برای خنثی کردن مین،فرمانده اش را از محل دور کرده بود،تا به او آسیبی
نرسد،صفایی با دنیای کیانی و ساغری الفتی می یابد و با آنها مانوس می شود.صفایی پس
از مانوس شدن با ساغری وکیانی،متن مصاحبۀ علی اکبر حسینی را باز نویسی می
کند"جانباز 70درصد و متولد،1337او با کمک همسر مهربانش به خط مقدم جبهه عازم
می شود "...صفایی با مقایسه زندگی شخصی خودش با آنها متوجه می شود که هر کس
به قدر لیاقت و شایستگی اش از دنیا و آخرت بهره می برد و البد همسر او،بازتاب خود
اوست که اینگونه رفتارهای زشت و آزاردهنده ای دارد.اما در این بین اتفاق جالبی می
افتد.صفایی بعد از این که هر دو مصاحبۀ کیانی و حسینی را می خواند،پی می برد که
آنها گمشدۀ یکدیگرند که آرزوی دیدار هم را دارند.آدرس هر دو را می گیرد و غروب
هنگامی،حسینی و کیانی در منزل حسینی پس از سالها و با تالش صفایی،یکدیگر را در
آغوش می کشند .این کتاب در چهار بخش نوشته شده است که در دل هر بخش نیز
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فصل های متعددی گنجانده شده است .طرح داستان شرایط علت و معلولی دقیقی ندارد
اما عنصر تصادف و اتفاقهای یکپارچه پاسخگوی چراهای داستان هستند،شخصیت ها
توانمند و به یادماندنی هستند.عنوان داستان اشاره دارد،به شب عملیاتی که کیانی
نابینا،حسینی را بر دوش می کشد و قرار می شود حسینی چشم کیانی باشد،اما چند
لحظه بعد از شدت خونریزی بی هوش می شود و جانباز کیانی با قدرت ایمان و توکل بر
خدا به تنهایی از میان موانع و مهمّات می گذرد تا به نیروهای خودی می رسد.به زعم
موذنی،این توفیق جز در شبی آفتابی ممکن نمی شود«.جانباز حسینی گفت:این چشم
نیست که پا را می برد،بلکه این پاست که چشم را می برد .و سرگذاشت روی سر جانباز
کیانی و تا خانه یکسره گریه کرد،با صدای بلند،آن قدر بلند که چراغ سر در همۀ خانه ها
روشن شوند(».موذنی .)49:1390،روایت داستان به شیوه یی نوین پی ریزی شده
است.صفایی کلیت قصه را روایت می کند.زندگی خصوصی و مشاجراتش با همسری برون
گرا و متوقع،چاشنی وقایع اصلی می شود و همسرش که در ابتدا فکر مادیات است رفته
رفته به دنیای جدید صفایی،وارد می شود.همین نوع نوشتن داستان را از کلیشه شدن
دور می کند.داستان شخصیت محور است .در داستان،مشکالتی که برای شخصیتها بوجود
می آید،طوری ساخته و پرداخته می شوند که هر مشکلی به گونه ای تعبیر و تفسیر می
شود که انگار هیچ کس واقعاً دچار مشکل نیست .در واقع آنچه در داستان مهم است نحوه
برخورد با مشکل است نه خود مشکل.داستان مشخصاً به خود جنگ نمی پردازد،بلکه
سعی می کند بر شخصیت ها تاکید کند و تاثیر جنگ و کشمکش درونی و بیرونی آن ها
رانشان دهد.
عناصر داستان
پیرنگ:حوادث اصلی داستان از زبان یک دفتردار کم درآمد است که نوارهای ضبط شده
از زندگی جانبازان را پیاده می کند؛و به قول خودش ویراستاری می کند .شخصیت
اصلی،کریم صفایی راوی است که با گوش دادن به زندگی دو جانباز و ثبت حوادثی که
منجر به جانبازی آنها شده است پی به رازی می برد که گره داستان است و در آخر با
روبرو کردن دو جانباز با هم گرهگشایی می کند.کشمکش اولیه از مشکالت خانوادگی و
مالی راوی آغاز می شود و با گوش دادن به نوارهای زندگی جانبازان وارد زندگی آنها می
شود و کشمکش از جبهه رفتن و دلیل آن و ایجاد زمینه شروع می شود تا جانبازی و
آشنایی دو جانباز و در آخر با ایجاد و بازسازی صحنۀ آشنایی دو جانباز،یکی نابینا و
دیگری قطع نخاع و برطرف شدن اختالفات راوی و همسرش پروین باز می شود .بحران
اصلی داستان،جانبازی حجت کیانی است و این که او با وجود نابینایی انگار می بیند و
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هوش سرشارش و این که رزمنده دیگری باعث نجات او شده است.بحران دوم تکرار بعضی
جمالت از خاطرات عملیات است و ذهن راوی که نویسنده است.گره گشایی بخوبی رعایت
شده است.توالی حوادث سرانجام به گشوده شدن گره راز یا ابهام در ذهن خواننده منتهی
می گردد .پیرنگ داستان از نوع بسته است.چرا که بر پایۀ نظم طبیعی حوادث استوار
است.البته نوع خاص روایت کننده حاصل این نوع طرح شده است .در مواجه با شخصیت
ها و حوادث داستان با "حس حضور"مواجه می شویم برای همین نوع هیجان حاصل فراز
و فرودهای داستان برانگیزنده است و تحریک می کند که داستان را ادامه بدهد.آن ها که
با فضای جنگ و جبهه آشنا هستند و با شناخت گونه ای از رزمندگان دوران دفاع مقدس
و پس از آن داشته باشند،واقعی بودن شخصیت داستان و بخش عمده ای از حوادث و
اتفاقات را حس می کنندو نویسنده تجربیات دیداری و شنیداری و عملی خود را در
"طرح"داستان خود منعکس می کند.
شخصیت و شخصیت پردازی :شخصیت های حاضر در داستان بیشتر ،شخصیت های
نوعی و تیپی هستند یعنی نشان دهندۀ خصوصیات گروه یا طبقه ای از مردم است که آن
ها را از دیگران جدا می کند.
شخصیت های اصلی:راوی ،جانباز کیانی و جانباز حسینی هستند که در سه اپیزود یا
بخش مجزا حضور پیدا می کنند و در بخش نهایی یا فصل چهارم به یک فصل مشترک
می رسند.
کریم صفایی:
موضوع اصلی داستان پیرامون شخصیت جانباز است اما نوع نگاه کریم صفایی و نوشتن
و بازنویسی و نوع نگاه او به اطراف و اطرافیانش و نوع کارش می گردد.شخصیتی که از
ثبات شخصیتی خاص بهره مند است .کارش را ابتدا برای مادیات شروع می کند،پیاده
کردن نوار زندگی جانبازان.
«شغل دوم من در کمال فروتنی باز نویسی است،شغلی که اگر حقوقش نباشد،امور یک
دفتردار آموزش و پرورش به هیچ وجه نمی گذرد و همان چند روز اول برج با جیبی خالی
باید سنگینی بار بیست و چند روز بی پولی را بر دوش حمل کند و شرمگین از این و آن
قرض بگیرد.پس برای فراراز این شرم و نیز غرغر زن دست به دامان دوستی شدم که در
بخش فرهنگی بنیاد جانبازان مسئولیتی به قول خودش ناچیز،اما به نظر من ،کارساز
دارد؛چرا که با همین مسئولیت ناچیز توانست مرا به سر کاری بگذارد که هر چند بعد از
ظهرها و گاه حتی نیمه شبهایم را پر می کند،اما مرا از شرم و از غرغر می رهاند(».همان.)9:
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کریم اعتماد به نفس خود را در بی پولی ها و شرمندگی جلوی همسر (غرغرو و متوقع)از
دست داده است و برای تالفی،در اولین پول چشم گیری که بدست می آورد،به زن کم
محلّی می کند،هدیۀمورد عالقۀاو را نمی خرد و با استعاره آوردن انگشتری که سر مار
روی آن تعبیه شده و هر لحظه منتظر است نیش بزند،هدیه را به خواننده معرفی می کند.
«بی آنکه مراعات مرا جلو دو دخترم که سرشان را از ترس پایین انداخته
بودند،بکند،گفت:حمال بی جیره و مواجب!
احساس مسخره ای داشتم،احساسی که از غبن دخترها در برنیاورده شدن آرزوهایشان
بود.زنم گفت«:با صد و پنجاه تومان!»و سر تکان داد و لب گزید،چون آن مار طالیی بر
انگشتش چنبره نزده بود و افراد مورد نظر او را با نیش درخشان خود سر جا ننشانده
بود(".همان.)13:
راوی که شخصیت اصلی داستان در بخش اول است و در بخش های دوم و سوم و در
جمع بندی آخر داستان سر در می آورد.شخصیت کریم صفایی به دلیل حقارت هایی که
در زندگی کارمندی کشیده است دچار اختالالت خود کم بینی است برای همین در جای
جای داستان،حتی در بخش هایی که زندگی دو جانباز دیگر از زبان خودشان روایت می
کند حضور پیدا می کند و از کارش ،که باز نویسی است نحوه انجام آن ،مهارتها و
شگردهایی که به کار می برد،تعریف می کند .نویسنده با این نوع نوشتن،خواننده را درگیر
ماجرایی می کند که کامالً واقعی می رسد و چون "کارمند"بخش بزرگی از جمعیت مردم
یک کشور را تشکیل می دهد پس همزاد پنداری مخاطب با رمان باال می رود.کشمکش
درونی شخصیت کریم در بازسازی زندگی جانبازان و در نهایت ایجاد برخورد بین دو
جانباز،کیانی و حسینی،بیشتر بخش های داستان را در بر می گیرد.رگه هایی از طنز در
سراسر داستان به چشم می خورد،شخصیت کریم با طنز کالمی خود حتی تلخ ترین
قسمت های زندگیش را به مسخره می گیرد.گویا کنایه گویی جزیی از زندگی او شده
است که از همسرش شروع می شود و با او به نتیجه می رسد.این طنز در دو بخش دیگر
هم کامالًمشهود است؛بخصوص در بخش سوم که حسینی شخصیت اول آن بخش ،از
رفتار خصوصی با همسرش هم بعنوان چاشنی طنز استفاده می کند.
"گفت:گفتم که غلط کردی،یک چیزی هم روش؛و افتاد به جان من و حاال بزن کی
نزن...،چشم...ادامه نمی دهیم،خانم نمیدانستیم شما فالگوش ایستاده اید!درست می
فرمایید...آدم هر حرفی را نباید بزند...چشم بحث را عوض می کنم...چشم...لطفاً چند لحظه
ضبط را خاموش کنید("...همان.)101:

آسیبشناسی ادبی از رمانهای پایداری با توجه ....

195

بنیان اصلی داستان بر پایه شخصیت خود نویسنده یا راوی یا همان کریم صفایی سامان
یافته است.بخش اول که شامل چهار فصل است در مورد راوی است و خانواده چهار نفره
شان  .بخش دوم و فصل نهم را راوی به خود و مهارتش در امر نوشتن اختصاص می دهد،و
برداشتش را از شخصیت جانباز حجت کیانی بیان می کند.از بخش سوم،فصل اول،راوی
یا شخصیت اول همچنان از خود می گوید،فصل سوم همین بخش را هم راوی از زاویۀ
دیگر کار خود را نقد می کند.فصل پنجم را به مقایسه دو نوار مصاحبه دو جانباز،موارد
مشابه،می پردازد.برای بیان نکته سنجی و تیز بینی خود و بخش چهار ما مستقیم با راوی
داستان را به پایان می بریم.شخصیت پردازی بوسیله توصیف در گفتگو به شیوه مونولوگ
یا خودگویی صورت می گیرد.
حجت کیانی:
شخصیت اصلی بخش دوم رمان مالقات در شب آفتابی است.نوجوانی که کارش سر و کله
زدن با برادر و خواهر کوچکتر است و خود را کم می بیند،دلش می خواهد زودتر بزرگ
شود یا به دیگران نشان دهد بزرگ شده است،دنبال دوستانی می رود که به ظاهر محاسنی
برتر دارند،شناگر ماهر و سوارکار ماهر بودند.کیانی خود را کوچک احساس می کند.
"...من با دو نفری دوست بودم که یکی شناگر بود یکی سوارکار .شناگری و سوار کاری
برای آن دو آن قدر احترام می آورد که خیلی به فکر درس نباشند.دستشان به دهنشان
می رسید و هم توی خانه و هم توی مدرسه حرف آخر را می زدند.توبیخشان هم یک
جور تعریف و تمجید بود .اگر تکلیف نمی آوردند،معلّمها نه توی سرشان می زدند نه از
کالس بیرونشان می کردند...اما من چی؟من اگر حرمتی داشتم به خاطر این بود که درس
خوان بودم که آن هم افت کرد.وقتی تفاوت نمرات ثلث اول و دوم خودم را دیدم تازه
متوجه شدم که در این میان منم که باخته ام.چون حرمت یک شاگرد درسخوان را هم از
دست داده بودم یا داشتم از دست می دادم(".همان.)32:
کیانی خود را مدیون آشنایی با حسام الدین گنجی می داند که رزمنده نوجوان و همکالس
اوست.بعد از آشنایی با او متحوّل می شود.در درس و اخالق پیشرفت می کند و در نهایت
حسام شهید می شود و کیانی به جبهه می رود؛و در نهایت می گوید او خود بر اساس
یک الهام که در قالب سوال بوده انتخاب کردم تا چشمانم را در راه خدا بدهم.کیانی با
هوش و با استعداد است و همۀ قابلیت هایی را که یک نفر با دو چشم بینا دارد،دارا است
به طوری که گاهی همه دچار تردید می شوند،نزدیکان یا دوستان،که آیا او واقع ًا نابیناست!
"-به این سوالم می توانید پاسخ ندهید،اما آیا هیچ وقت دلتان خواسته چهرۀ همسرتان را
ببینید یا چهرۀ فرزندتان را؟
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می بینم.هم چهرۀ همسرم را هم چهرۀ فرزندم را.تصور باطنی ام از این دو و هر کسدیگری که می شناسم حاال آن قدر واقعی شده که می توانم ریز چهره شان را برایتان
توصیف کنم.گفتن ندارد،اما من از همسرم خواسته ام جلوی من همیشه آرایش کند.گاهی
به پسرم می گویم برو دور دهانت را بشوی یا آن لکه را از روی لباست پاک کن.
اوایل هر دو حیرت می کردند،البته پسرم خیلی کمتر،اما همسرم زیاد.حتی چند بار گفته
که تو همه را دست انداخته ای،تو می بینی،و من از این که می بینی خیلی خوشحالم.
واقعاًچطور به این قدرت رسیده اید؟من فقط این را می دانم که ریش کوتاه به شما نمی آید.بگذارید بلندتر شود.شما...نکند واقعاً می بینید؟"(همان.)89:کیانی کمربند قهوه ای در کاراته دارد و از بهترین شناگران و فارغ التحصیل رشته حقوق
است.نویسنده شخصیت پردازی این شخصیت را با کلمات راوی و خود شخصیت انجام
داده است.
جانباز اکبر حسینی:
جانباز  70درصد دفاع مقدس است که در بخش سوم فصل دو با او آشنا می شویم اما با
المان هایی که راوی در بخش های قبل به خواننده داده است،مخاطب،گویی او را از قبل
می شناسد،اما می خواهد بهتر بشناسد.طنز در این شخصیت بیشتر است و شخصیت
پردازی او از توصیف خود،از کالم همسرش و گاه دیگران صورت می گیرد .راوی یا نویسنده
با بیان بعضی رفتارهای زوج در زندگی زناشویی ،خانواده خود را با آن ها مقایسه می کند
و در نهایت نتیجه می گیرد،همسرش آئینه رفتار خود اوست.حسینی با پیشنهاد همسرش
تردیدش را در مورد حضور در جبهه کنار می گذارد و راهی جبهه می شود و منتظر
شهادت می ماند .ایثار و شهادت دو مقولۀ مورد توجه هر دو جانبازی است که در این
کتاب در مورد آن ها صحبت شده است.حضور در جبهه را بدون چشم داشت مادی می
پذیرد و خانواده را به خدا می سپارد و اولین بار از این که سالم به خانه بر می گردد
شرمنده است.
"جانباز حسینی در اواخر نوار شماره 35می گوید :خجالت می کشیدم برگردم خانه.با آن
که مطمئن بودم زنم از دیدنم خوشحال می شود،اما حال بچه ای را داشتم که پولی را که
برای خرید چیزی به او داده اند،گم کرده و حاال دست از پا درازتر به خانه برمی
گردد(".همان.)81:
در این جا راوی وارد ماجرا می شود تا خودی نشان دهد و لحظۀ دیدار جانباز حسینی و
همسرش را به جای نقل قول ،با تخیل خود توصیف کند.
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"زهرا خانم چنان از خود شادی نشان می دهد که جانباز حسینی،مثل همان بچه ای که
پول را گم کرده و به خانه بازگشته،اما جای تنبیه بخشیده شده،احساس آرامش می کند،
و برای آن که هر گونه شک و شبه ای را رفع کند،تا زهرا خانم می گوید:خوش آمدی!جانباز
حسینی در می آید که:رفتیم به خط اما درگیر نشدیم(".همان.)90:
شخصیت زن:
پروین همسر کریم صفایی،پروانه همسر حجت کیانی و زهرا همسر اکبر حسینی،سه
شخصیت متفاوت از زن در جامعه را به ما نشان می دهند.شخصیت هایی که ایستا
نیستند،حضور عشق که کامالًدر زندگی کیانی و حسینی دیده می شود.که موجب حسرت
کریم صفایی می شود تا جایی که برای دل داری خود،همۀتقصیرها به گردن می گیرد و
در آخر با او از در مهر در می آید،که اولین گره داستانی همین است،و او را به نام می
خواند و تغییرات او را با کلمات به رخ می کشد.
دو زن در این رمان شخصیت کامالًهمراه،همسر نمونه و ایده آل است،پروانه که با وجود
زیبایی و وجاهت همسر جانباز نابینا شده و زهرا خانم که همسر را با وجود عشق به
او،روانه جبهه می کند تا به وظیفه اش عمل کند،و پروین که نماد یک زن غرغر و همیشه
ناراضی و برخواسته است که با له کردن غرور مرد کمبودها را به رخش می کشند تا تحمل
کردن خود را نشان دهند.
"زنم مشغول پهن کردن و چیدن سفرۀ برهوتی بود که قرار بود شامی بس مختصر از آن
صرف شود.قاشق من سیخک جانباز ساغری بود که در دستش می لرزید،چون در اولین
میدان مین قرار گرفته بود.سیخک در مین بشقاب فرو می رفت و هر بار مینی را خنثی
می کرد که غرغرهای زنم در روحیۀ بچه ها کار می گذاشت.چایی کمرنگ تر از همیشه
که به تالفی دو سه مهمانی چایی بود که به خوشی برگزار شده بود؛انفجار مینی بود که
هم جانباز ساغری را از دو دست محروم کرد هم خشم مرا سرزیر کرد،چنان که خود را به
زیر پله رساندم و فریاد زدم «این آب د ِردِروست یا چایی؟» گفت:با پولی که می دهی ،از
این پررنگ تر نمی شود.و براق شد تو چشمهایم.دستم باال رفت اما فرود نیامد،چون جیغ
دخترها به یادم آورد که هر انفجاری ترکشهایی را به دنبال دارد که حتم ًا دو نفر ترسیده
را که نزدیک ما ایستاده اند،مجروح می کند.
فریاد زد:بزن دیگر،چرا نمی زنی؟
گفتم:خیلی بی معرفتی!
گفت:نه عزیزم،بی معرفت نیستم،از جان گذشته ام که با این بخور و نمیر می سوزم و می
سازم.

198

مجموعه مقاالت پنجمین همایش متنپژوهی ادبی ،جلد سوم

رفتم به طرف دخترها که گریه می کردندو به خود پوزخند زدم که "غمخوار مرا!"و آن
دو را بغل کردم تا از محل انفجار دورشان کنم(".همان.)45:
سایر شخصیت ها:
اشخاصی مانند باقری که نوارها را به راوی (کریم صفایی)می دهد،جانباز ریاحی که ما
فقط می خوانیم راوی آن را پیاده کرده است،فرزندان سه خانواده که فقط در حد اسمی
هستند و چند جملۀ مختصر،سهیال و لیال ،امیرعلی،یک پسر و دختر جانباز حسینی و
شهید حسام الدین گنجی که بعنوان الگو و اسطوره ،جانباز کیانی از او یاد می کند و
معلمها و همسایه ها که بعنوان شخصیت های فرعی برای کامل کردن داستان حضورشان
الزم است.
صحنه و صحنه پردازی:
داستان در چهار فصل اتفاق می افتد،سه فصل زندگی نامه و یک فصل،به نوعی نتیجۀ سه
فصل محسوب می شود.وقایع داستان در سه خانه،در منطقه جنگی می گذرد.ما با صحنه
های زندگی خانوادگی ناموفق(راوی)و موفق(خانواده پدری حجت کیانی و خود حجت
کیانی و جانباز حسینی)و جسارت رزمندگان و جانبازان و شهدا روبرو می شویم .فضای
خاص جبهه که محل زندگی،دفاع و شهادت و جانباز شدن شخصیت های داستان است
و گاه موجب تحول و تعالی در برخی شخصیت های داستان مثل:همسر راوی و حجت
کیانی،که در جنگ به بلوغ روحی و جسمی و اجتماعی می رسد،گردیده است.نویسنده به
خوبی از عهده توصیف فضای خانه ها،کوچه های شهر،محل زندگی جانبازان،برآمده
است؛تا خواننده خود را با توصیف نمایشی به داستان نزدیکتر احساس کند.
الف)اجزای سازندۀ صحنه در این داستان:
-1محل جغرافیایی داستان (تهران،استان خوزستان پایگاه دو کوهه،شوشتر،مولوی محل
قدیمی تهران)
-2کار و پیشه شخصیت ها،از گروه هر سنی و مشاغل متفاوت و تیپ های شخصیتی
حضور دارند.
کودک،دانش اموز،نوجوان،جوان،جدی،شوخ،کارمند،رزمنده،مسن،پیر،خوش مشرب(جانباز
حسینی،حسام الدین گنجی)،انسان های خوش گذران(دوستان جانباز کیانی،اسب
سوار،شناگر) .چون داستان تجربۀ به ظاهر واقعی است،لذا صحنه ها هم واقعی و ملموس
هستند.
-3زمان یا عصر و دورۀ وقوع حادثه متفاوت است:بخش اول (سال -1374تهران،زیرزمین
استیجاری)،بخش دوم(سال-1361وقتی جانباز 17ساله دهم دبیرستان بوده است)،بخش
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سوم(سال،1365جانباز  28ساله است) ،و (سال  ،1368دوازدهم خرداد که ضبط نوار انجام
شده است)،بخش چهارم(سال 1374و دیدار دو جانباز که آرزوی هم را دارند) .فصل ها
در این رمان متفاوت است.
-4محیط کلی و عمومی شخصیت ها،محیط زندگی در خانه،جبهه به طور عمده که فضای
مقدس و معنوی است ولی نویسنده به ندرت وارد این حوزه شده است.فقط در مورد
مقایسه گفتگوهای مشابه دو جانباز تا به نتیجه برسد.
اجزای صحنه:
-1محل جغرافیایی داستان،تهران در زمان آرامش و بی جنگی که دغدغه های مردم
متفاوت است،و جبهه های جنگ تحمیلی که بخوبی پرورانده شده است.
-2کار و پپیشه شخصیت ها و عادات و راه و روش زندگی آنها:کارمندی که برای رفع
نیازهای مادی مشغول کار دوم می شود،دانش آموزی که دبیرستانی است و درس را رها
می کند و به جبهه می رود،کارمندی که کار پشت جبهه را رها کرده به جبهه اعزام می
شود،زنان که هر سه خانه دار هستند و در زمان متفاوت شخصیت خود را نشان می دهند،و
هدف مشترک شخصیت ها حفظ دین اسالم و خاک مقدس ایران است،عدّه ای واقعاً
مخلص و عاشق شهادتند.
"می گفت و گریه می کرد .اول فکر کردم این خودخواهانه نیست که آدم از دیگران
بخواهد بروند شهید بشوند تا او سرافراز شود؟اما وقتی گفت:اگر بچه ها کوچک نبودند،یک
جوری دست خودم را یک جایی که امکان شهادت زیاد باشد،بند می کردم؛فهمیدم آن
چه می گوید،از روی خودخواهی نیست،بلکه...می دانم چطور بگویم("...همان.)98:
یا در جای دیگر از داستان داریم":وسط راه عبدالحسین رجبی را دیدم.گفت که چند تا از
بچه ها شهید شده اند،همان ها که از شادی شروع عملیات یکدیگر را در آغوش کشیدند.و
من تازه فهمیدم دلیل خوشحالی آن ها چه بوده،گریه ام گرفت.عبدالحسین گفت:به حال
من گریه می کنی؟ سر تکان دادم.گفتم:به حال خودم!"(همان.)68:
تخیل:
تخیل در این داستان خیلی پر رنگ و غلیظ نیست،صرفاً در حدی است که پیوند بین
عناصر مختلف داستانی و بخش های مجزا را برقرار کند.این داستان برگرفته از تجربیات
نویسنده می تواند باشد،او تجربیات خود را از حضور در جبهه ها و بازنویسی خاطرات
رزمنده ها و ادبیات نمایشی که خواننده در قالب داستان،خاطرات باز نویسی شده عرضه
می کند.موذنی داستانش را به شیوه واقع گرا نوشته است.موذنی ادبیات جدی و طنز را
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در هم آمیخته تا تصویر زیبای معنوی و مادی و تفاوت زندگی ها در زمان جنگ و صلح
را نشان دهد.
حقیقت مانندی:
"حقیقت مانندی"عنصری است که اگر در داستان وجود نداشته باشد موجب بی اقبالی
خواننده نسبت به اثر می شود.این داستان حاصل تجربه های نویسنده بوده که چیدمان
خوب و آمیختگی مناسب و با هنر نویسندگی شدّت تاثیر گذاری شایسته ای پیدا کرده
است.انتخاب فضای مناسب داستان و به کارگیری مناسب عناصر گفتگو،شخصیت پردازی
و صحنه آرایی متکی بر واقعیات تجربه شده است،باعث باور پذیری داستان و تحت تاثیر
قرار دادن مخاطب گردیده است.هر چند بعضی صحنه های جنگی و مجروحانی که روی
زمین ریخته اند و دنبال کمک و امدادند،گاه شوک شدیدی بر خواننده وارد می کند ولی
کلیت داستان را باور می کند.
"از این که گرمای آفتاب را احساس نمی کردم،فهمیدم شب شده است.اما چه وقت شب؟
نمی دانستم.کسی جوابم را نمی داد.نالۀ مجروحین نه به پاسخ من که اعتراض به دردی
بود که می کشیدند.به نظرم رسی که شروع کنم به حرکت.آرام بلند شدم.سرم گیج
رفت،طوری که تا بیایم رو زانو بنشینم،به پشت افتادم روی نمی دانم پوکۀ چی
بود؟106؟دادم به هوا رفت(".همان.)77:
و یا برای مثال جای دیگر از داستان داریم:
"-خیلی چندش آور بود.چون دلم خوش بود که نصفه شدن مقدمۀ شهادت است،ناراحت
نبودم.نصیب من فقط همان یک گلوله بود.به دور و برم نگاه کردم و حسرت آن هایی را
می خوردم که شهید شده بودند.از نالۀ زخمی هایی که آب آب می کردند،متوجه شدم
که چقدر تشنه ام.گلویم می سوخت...قمقمۀ شهیدی را که کنارم افتاده بود،با زحمت باز
کردم و آبش را سر کشیدم.چقدر دلم می خواست می توانستم در دهان مجروحین آب
بریزم("...همان.)121:
گفتگو:
گفتگو در این جا نقش محوری دارد و داستان بر پایۀ«گفتگوهای»دو جانبه و یا
یکطرفه،پیش می رود و اساس معرفی شخصیت های داستان بر پایۀ نحوه گفتگو شکل
می گیرد.گاهی گفتگوی راوی با مخاطب (خواننده)است.وقتی می خواهد فضا و یا شخص
خاصی را وصف کند،یا در مورد کارش که بازنویسی و پیاده کردن نوار مصاحبه جانبازان
است،یا در مورد خود توضیح می دهد،آن توصیف نقش و کارکرد گفتگو را در داستان او
می پذیرد.سراسر داستان به غیر از توصیف های راوی از کاری که انجام می دهد و اجباری
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که او را وادار به این کار می کند،با عنصر گفتگو شکل می گیرد.مکالمه کریم با خانواده
اش که نوعی معرفی است،از وضعیت خانواده،برای شناخت اشخاص و گفتگوهای جانبازان
با مصاحبه کننده ها،گفتگوهای جانبازان در خاطراتی که از خود می گویند.گاهی این
گفتگوها در ذهن شخصیت اصلی داستان تحقق می یابد(تک گویی) نوع خاص گفتگوهای
موجود در داستان موجب شده طرح داستان(پیرنگ)گسترش یابد.نویسنده بیشترین سود
را از گفتگو برای معرفی شخصیت های خود و توصیف مکان ها و فضاها می برد و ویژگی
های روحی و شخصیتی افراد(کریم صفایی،خادم،پروین،کیانی،پروانه،امیرعلی،حسام الدین
گنجی،حاج داوود،جانباز حسینی،زهرا خانم،پدر و مادر کیانی،حمیدی از قدیمی های
رزمنده،عبدالحسین رجبی رزمنده و )...برده است و مختصات مکانی داستان مثل خانه
راوی(زیرزمین و خانه طبقه اول)،خانۀ کیانی،مدرسه اش ،جبهه،خانه حسینی،جبهه های
جنگ،پادگان دو کوهه،محلۀ مولوی،شوشتر)...،را با گفتگو به خواننده منتقل می کند و
باعث می شود تا مختصات اجتماعی و شرایط اجتماعی و جامعه را در زمان جنگ و غیر
جنگ دریافت کنیم.
"گفت:بلدی نوار پیاده کنی؟
گفتم:وضعم آن قدر خراب است که اگر بلد هم نباشم،یاد می گیرم.
گفت:کار مشکلی نیست.فقط دقّت می خواهد.هر چه را روی نوار ضبط شده،بیاور روی
کاغذ و تحویل بده.
و بالفاصله نواری را به دستم داد که روی جلدش نوشته شده بود:خاطرات جانباز
ریاحی(".همان.)9:
یا در جای دیگر داریم:
"می گفت:از این گریه می شود فهمید که چقدر دلتنگ جبهه ای.
انگار می دانستم این آخرین دیدار است که ان طور محکم در آغوش گرفته بودمش و گریه
می کردم.
چند وقت بعد بود؟چهل و پنج روزمکاتبه هم داشتید؟دو تا نامه از او به دستم رسید.چطور خبر شدید؟شب رفته بودم مسجد نماز بخونم که آنجا خبر شدم.سه روز از شهادتش میگذشت،درست همان سه روزی که من به شدت دلهره داشتم و آن قدر بی قرار بودم که
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هر روز به در خانه شان می رفتم که آیا نامه ای ازش رسیده؟متاسفانه چون قادر به کنترل
رفتارم نبودم،نگرانی تو را به خانواده او هم انتقال دادم.پدر و مادرش خیلی مظلومند.هر
بار که یاد خمیدگی کمر پدرش از شنیدن خبر شهادت حسام می افتم...مرا ببخشید...
راحت باشید.مادرش خیلی بی تابی می کرد("...همان.)51:و یا در جای دیگر داستان داریم:
"گفت:آش و الشم.
گفتم:بی خیال.
همان طور در آغوش هم بودیم.
گفت:حاال چکار کنیم؟سپیده دارد سر می زند.
پرسیدم:در تیررسیم؟
گفت:بمانیم،تیر خالص را خورده ایم.
گفتم:پس نمانیم.
خندید،گفت:چه طوری برویم؟من که دیگر پایی ندارم و تو هم که نمی توانی ببینی.
گفتم:این که مشکلی نیست.من پا می شوم تو چشم(".همان.)79:
بر اساس خصوصیت شخصیت ها،ضرب آهنگ ها،جمله ها،واژه ها تغییر پیدا می کند و ما
به ویژگی های خُلقی و خصلت های روحی آنان پی می بریم.سیاق گفتگو در داستان
"عامیانه"است و فکر و اندیشۀ نویسنده را مستقیم بیان می کند.
درون مایه:
درون مایه داستان،جنگ است.جنگی واقعی بین انسان ها و رویدادها و مشکالت واقعی
زندگی از طرفی(زندگی راوی و تنگدستی او)و رویدادهای واقعی جنگی که در هر جنگی
ممکن است اتفاق بیفتد،و رخدادهای زندگی جانبازان و مشکالتی که با ان ها دست و
پنجه نرم می کنند(جانباز کیانی که نابینا است و باید از همسرش که ناموسش است دفاع
کند و مشکالت پسرش امیرعلی را حل کند) .در حقیقت مضمون اصلی«مالقات در شب
آفتابی»روایت حوادث تلخ جنگ و در عین حال به تصویر کشیدن روحیۀ مقاومت ،رشادت
و از جان گذشتگی رزمنده هاست.و حس مسئولیت پذیری دانش آموزانِ نوجوان و
کارمندان و همۀاقشار مردم است که زندگی و درس و خانواده را رها می کنند و با رفتن
به جبهه های حق علیه باطل به تکلیفشان عمل می کنند.درون مایه اصلی داستان از
طرفی «عشق به شهادت»است.چون شخصیت های اصلی(حسام،کیانی،حسینی)با همین
عشق راهی جبهه می شوند،بروند که دیگر برنگردند .نمونۀ ارائه درون مایه در این داستان
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اغلب صریح است .زیرا در داستان های واقع گرا سراغ تخیل می روند .نویسنده واقعیتهای
زندگی و دغدغه های آدم های سالم و معمولی را با مشکالت زندگی جانبازان کنار هم
گذاشته است تا خواننده به خوبی آن ها را از هم بازنگری کند.
زاویه دید:
زاویه دید در این داستان درونی است.چون داستان از چهار بخش تشکیل شده است،در
بخش اول و قسمتی از بخش دوم وسوم و بخش چهارم و روایت از زاویه دید اول شخص
گفته می شود.دفتردار مدرسه ای که برای کسب درآمد بیشتر نوارهای مصاحبه جانبازان
را روی کاغذ می آورد،ویراستاری می کند،و در نهایت به نتیجه ای می رسد که تمام گره
های داستان را باز می کند .زاویۀ دید بخش دوم  .سوم هم اول شخص است چون خاطره
گویی می کنند و از خود حرف می زنند.انتخاب این نوع زاویۀ دید (اول شخص یا من
روایتی)از سوی نویسنده موجب شده است حقیقت مانندی داستان بیشتر جلوه کند و
حوادث هیجان انگیزتر جلوه نماید.از این رو با لحن صمیمانه و موثر و واقع گرا روبرو
هستیم.نویسنده با توصیف روحیات جسمی و روحی شخصیت ها و سیر توالی منطقی
داستان،به طور غیر مستقیم تصویری کامل و منسجم از خود ارائه می دهد،که نمونه بارز
آن در برخورد و عکس العمل او با سایرین نمایان است .با توجه به این که راوی خود در
صحنه های وقوع داستان حضوری واقعی و ملموس داشته و بعضی قسمتها خاطره گویی
است،از عهده روایت از زاویه دید اول شخص به خوبی بر آمده است.از این لحاظ می توان
نویسنده را با ارنست همینگوی،رومن روالن،موریس مترلینگ،نویسندگان فرانسوی و
آمریکایی مقایسه کرد،چرا که هر دو جانباز مسابقۀ حضور در جنگ و مجروح شدن را
داشته اند.گاهی زاویۀ دید نویسنده به نوع«نمایشی» نزدیک می شود.به خصوص هنگامی
که حادثه فرعی یا منظره خاصی را می خواهد بیان کند.
ال من همیشه،عمداًاین خاطره را از اتوبوس وصل کرده ام به آن دو ترکش ریز که دو
"-مث ً
چشمم را نابینا کرده اند.به حوادثی که در فاصلۀ اتوبوس ،تا برخورد ترکشها به چشمهای
من اتفاق افتاده،اشاره نکرده ام.برای همین هم محو است .
تابلویی را به یاد آوردم که روی آن نوشته بود:ما را عشق حسین به این وادی کشاند.حاج
داوود را به یاد می آورم که پیشاپیش ما با یک تیربار گرنیف،دشمن را بر زمین می ریخت
و برای پیشروی ما پوشش ایجاد می کرد...بی زحمت به من یک لیوان آب بدهید...و آن
ترکشهای مامور...می دانید("...،همان.)73:
سبک و لحن:
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سبک یا شیوۀ نگارش نویسنده در این داستان به زبان عامیانه و محاوره نزدیک است.هر
چند از سبک (نوع حرف زدن)رزمندگان در داستان آورده شده است .در خاطرات دو
جانباز در بخش های دوم و سوم،در قسمت هایی از رمان،لحن راوی سوم(جانباز
حسینی)به طنز نزدیک می شود.جانباز حسینی در گفتگوهای معمولی هم زبان طنز گونه
دارد .سبک علی موذنی،نسبت به سایر نویسندگان حوزۀدفاع مقدس متفاوت است.البته
احمد دهقان هم در «گرای 270درجه»زبان طنز گونه را با دو نفر از شخصیت
هایش(میرزاو علی)به کار برده است و همینطور حمید داوودآبادی(داستان نویس حوزه
ادبیات دفاع مقدس)هم از عنصر طنز استفاده می کند.ولی سبک و سیاق موذنی در بکار
گیری طنز و زبان جدی و تلفیق آن دو در چند بخش مجزا ،از دیگران ،متمایز است .چون
احساسی قوی در بیان داستان دارد و سبک او از نوعی است که عنوانش را از
هدف،منظور،غرض و حالت و کیفیت نویسنده اش(مالقات در شب آفتابی)به وام گرفته
است.یعنی دو کلمه متضاد،که پارادوکس ایجاد کرده است شب و آفتاب را به کار برده
است.نکته دیگر این که،قصۀ جنگ نیازمند سبک خاصی از نگارش می باشد که بتواند بر
ایجاد کشش و جاذبه در خواننده،خوب و بد صحنه های نبرد،زندگی جانبازان و پیرامون
آن ها را به تصویر بکشد.
زمینه و فضا سازی:
فضا و رنگ در این داستان ،رنگ و بوی عاطفی،احساساتی،کمی شاعرانه و رنگ و بوی
خشونت و خونریزی وقتی از جبهه های جنگ می گوید،را دارد.ما یک فضای بسته(مربوط
به شهر و خانه)راوی داریم،که پر از تنش و اضطراب است .در مورد اجاره نشینی،خرجهایی
که به دخل نمی رسد و شرمندگیهای پدر و همسر خانواده از طرفی و اضطراب و تنش
اعزام به جبهه در مورد دو بخش خاطره های جانبازان و مجروحیت و زندگی بعد از
جانبازی و نقص عضو،در عین واقعی بودن و توصیف روشن حادثه ها،پدیده های حاصل
از جنگ را در بر می گیرد،همگی در نهایت به دنبال هدفی هستند که حال و هوای جبهه
ها و شهر بعد از جنگ را از دید واقعی بیان می کند.
نتیجه گیری:
عناصر داستان تحت تاثیر فضای واقعی و مستند حوادث داستان است،شاهد شخصیت
هایی هستیم که نویسنده به دقت از میان رزمندگان که در جنگ حضور داشتند برگزیده
است ،رمان شخصیت،افکار،حاالت و پیشینه افرادی رو که قراره جانباز بشن رو به تصویر
می کشد« .مالقات درشب آفتابی» در چهار بخش نوشته شده که دردل هر بخش نیزفصل
های متعددی گنجانده شده است .هرچند شرایط علت و معلولی دقیقی برای پیرنگ رمان
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تدارک دیده نشده ،ولی عنصر تصادف و یکبارگی انجام اتفاق ها ،سهم مهمی از پاسخگویی
به چراهای وقایع را به دوش می کشد .نویسنده با خلق شخصیت های توانمند و به
یادماندنی ،اعتقادات قلبی خود را به مخاطب القا می کند.عنوان مالقات درشب آفتابی،
اشاره دارد به شب عملیاتی که کیانی نابینا ،حسینی را بر دوش می کشد و قرار می شود
که حسینی چشم کیانی باشد ،اما چند لحظه بعد ،از شدت خونریزی بی هوش می شود
و جانباز کیانی با قدرت ایمان و توکل بر خدا به تنهایی از میان موانع و مهمات می گذرد
تا به نیروهای خودی می رسد .و به زعم مؤذنی این توفیق جز در شبی آفتابی ممکن نمی
شود.فضا و لحن و رنگ داستان به علت نو است و مخاطب را جذب می کند و مکتوبات
قلبی راویانو راوی که نویسنده است را نمایان می سازد.موذنی با شیوۀ گفتگو و زاویه دید
اول شخص بر هیجان انگیزی صحنه ها و ملموستر کردن آن افزوده است.حقیقت مانندی
در تمام چهار بخش داستان سایه افکنده است .این نوع داستان پردازی برای جذب مخاطب
و ایجاد کشش برای ادامه به خواندن بسیار اثر گذار است .شیوۀ نگارش موذنی در این
رمان به زبان عامیانه و محاوره نزدیک است.هر چند از سبک (نوع حرف زدن)رزمندگان
در داستان آورده شده است .در خاطرات دو جانباز در بخش های دوم و سوم،در قسمت
هایی از رمان،لحن راوی سوم(جانباز حسینی)به طنز نزدیک می شود.جانباز حسینی در
گفتگوهای معمولی هم زبان طنز گونه دارد.فضای تنش و اضطراب در خاطرات رزمندگان
و نویسنده آ ها کامال مشهود است.و نویسنده به خوبی این فضا را برای خواننده ساخته
است.انواع شخصیت در این رمان بخوبی آورده شده و با گفتگو و رفتار عمل شخصیت
پردازی انجام شده است.دو شخصیت (زن و مرد) را در رمان داریم و با وجود تند روی
هایی که در مورد همسر نویسنده بیان می شود و در جایی باعث دلزدگی خواننده می
شود .موذنی توانسته تاثیر شخصیت زن در دفاع مقدس را بیان کند.در داستان مؤذنی،
مشکالتی که برای شخصیتها بوجود می آید ،طوری ساخته و پرداخته شده است که هر
مشکلی به گونه ای تعبیر و تفسیر می شود که انگار هیچ کس واقع ًا دچار مشکل نیست.
در واقع آنچه در این داستانها مهم ترسیم می شود ،نحوه ی برخورد با مشکل است ،نه
خود آن .رمان مؤذنی،داستانی نیست که مشخص ًا به خود جنگ بپردازد ،بلکه سعی می
کند بیشتر بر شخصیت ها تأکید کند و تأثیر جنگ را بر آنها و کشمکش درونی و بیرونی
آنها را نشان دهد .این داستان تا اندازهای میتواند احیاگر این گونۀ ادبی (ادب پایداری)
باشدو پژوهش نشان دادچیزی به نام داستان یا روایت بدون در نظر گرفتن ساختار ادبی
آن وجود ندارد .نویسنده این مقوله از ادبیات باید مطالعات خود را گسترش دهد تا اثر
جاودانه ای در این زمینه ادبی یعنی رمان به جا بگذارد.نویسنده گان این نوع ادبی با
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مطالعه شیوههای نوین داستان نویسی و استفاده از همه عناصر داستان در متن می توانند
به نقاط قوت رمان بیافزایند.وپژوهشگران با نقد و پژوهش روی آثار ادبی پایداری به غنی
تر کردن رمان بیافزایند .نویسندگان این وادی با ثبت دقیق رشادتها و از جان گذشتگی
ایثار گران بدون داخل شدن تخیل و عقیده نویسنده به جاودانگی این آثار کمک می کنند.
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Literary Pathology of Sustainable Novels Due to Meet on
Sunny Night
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Abstract
Literature expresses the shortcomings of life. Human beings show
their creativity in poetry and literary prose. The creativity, in
which, with the help of thought, time and space, expresses the
realities of another world and the inadequacy of the present world.
The book is a collection of literature that, instead of being a
fiction, is a reflection of reality. A novel study makes the history
of society not in its literature, which is read through its literature.
War style is a variety of novels, and perseverance and novelties In
that type, the result of the observation and the logical experience
of a particular reality is certain. A reality that is transformed into
the ideal of art by the author's art or in the same way. The elements
of the story are instrumental in helping the author as a tool for this
purpose. The article aims to use the descriptive-analytical method
to analyze the novel elements of the sunshine meeting of Ali
Mozehni to the strengths and weaknesses of this novel. Slave and
answer the questions: Are all the elements of the story used in the
novels of sunshine, and there is something called story or
narration without regard to its literary structure. The author has
been able to help these elements with the ideal goal of recording
events Eight years of defense and their eternal sacrifices.
Key words: elements of story, novel, personality, sustainability
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کن ،مکن های صوفیانه

(سبک شناسی زبان تعلیمی هجویری در کشفالمحجوب بر اساس بسامد افعال
امر ،نهی و نفی)

عباس محمدیان

چکیده

مریم غفاری جاهد

1

2

امر به معروف و نهی از منکر در اسالم از فروعات دین و جزو واجبات است .در تعالیم
متصوفه ،مرید به عنوان شخصی که پیرو بیچون و چرای گفتار و رفتار شیخ است ،باید
ملتزم به دستورات وی باشد و امر و نهیهای او را گردننهد .با توجه به اینکه نحوۀ رفتار
و گفتار پیر و مراد در تربیت مرید اهمیت دارد ،در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی
و آماری ،افعال امر ،نهی و نفی کتاب کشفالمحجوب هجویری مورد بررسی قرار گرفته-
است .برای اخذ نتیجۀ بهتر ،در چهار اثر عرفانی دیگر :کیمیایسعادت ،رسالۀ قشیریه،
طبقاتالصوفیه و دیوانحافظ نیز برخی واژگان که مبیّن دیدگاه مثبت و منفی مؤلفان
بوده بررسی و با کشفالمحجوب مقایسه گردیدهاست .دادههای پژوهش نشان میدهد،
هجویری در این کتاب روش متعادلی را بهکار گرفته و در اغلب موارد از امر و نهی مستقیم
پرهیز کرده است ،به طوری که شمار افعال امر و نهی در این کتاب بسیار اندک است و
نسبت به سایر افعال بسامد چندانی ندارد .در مقایسه با سایر کتب نیز ،همین ویژگی به
مشاهده میشود و کشفالمحجوب در برابر کیمیایسعادت ،که کتابی مبتنی بر بایدها و
نبایدهاست ،کمتر به این مقوله پرداختهاست.
کلید واژهها :کشفالمحجوب ،افعال امر و نهی ،افعال متقابل ،مثبتاندیشی.
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 .1مقدمه

مهمترین رکن جمله که ساختار آنرا از جهت امر و نهی و نفی و خبر روشن میکند فعل
است .تعلیم و تربیت در عرفان و تصوف از ارکان مهم بوده ،رابطۀ مرید و مراد بر همین
اصل استوار است .در کتب عرفا و متصوفه دربارۀ شیوههای سیر و سلوک مطالب فراوانی
بیان گردیده ،که حاکی از اوامر و نواهی است  .هدف از نگارش این کتب تعلیمی ،آموزش
روشهای سلوک و تربیت مریدان طبق شریعت اسالم است ،به همین جهت ،بایدها و
نبایدهایی که در دین مطرح است و شامل حالل ،حرام ،مباح ،مکروه ،مستحب میگردد،
در تعالیم شیخ جای میگیرد ،امّا نحوۀ انتقال پیام به مخاطب در تأثیرپذیری او اهمیت
دارد .امر و نهی دارای روشهای مختلف مستقیم و غیر مستقیم است که شامل :خطاب
مستقیم و مؤکّد به صیغۀ اولشخص ،خطاب غیر موکّد به صیغۀ دومشخص ،نقل حکایاتی
که شامل امریّات و منهیّات است ،نقل غیر مستقیم از بزرگان دین و...است .در این پژوهش
بر آنیم تا با بررسی افعال کتاب کشفالمحجوب ،نسبت افعال امر و نهی را با یکدیگر
مقایسه کرده ،ببینیم مؤلف این کتاب از نظر تربیتی چه اصولی را مد نظر داشته و بیشتر
به چه اموری امر کرده و از چه اموری نهی نموده است .مسلماً بیشترین بسامدها از آن
افعالی است که اهمیت بیشتری در نزد هجویری دارند.

 .1-1سؤاالت تحقیق

پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که هجویری به عنوان یکی از مشایخ تعلیمدهندۀ
صوفیه ،که کتابی در بارۀ سیر و سلوک تألیف نموده ،به شکل عملی از کدام روش امر و
نهی بیشتر بهره گرفتهاست و آیا با اصول تربیت مرید آشنا بودهاست یا خیر؟ در این میان،
پرسشهای فرعی دیگری نیز مطرح میشود که در پایان به آنها پاسخ داده میشود:
-1بسامد چه نوع افعالی در کتاب کشفالمحجوب بیش از سایر فعلهاست؟
-2بسامد افعال امر و نهی چه نسبتی با سایر افعال دارد؟
 .2-1فرضیّات تحقیق

 .1افعالی که مربوط به انجام دادن کارهای واجب و نهی از حرام است بیشتر است.
 .2افعال و امر و نهی دارای بسامد بسیار کمتری نسبت به سایر افعال است.

 .3-1پیشینة تحقیق

در جستوجوهای انجامشده ،پژوهشی که شباهت به موضوع این مقاله داشتهباشد دیده
نشد .پژوهش هایی دربارۀ ساختار فعل و کاربرد افعال گوناگون در متون انجام گرفتهاست
که بر انواع فعل از نظر ساخت یا پیشوند و پسوند ،مرکّب و ساده ،معلوم و مجهول و...نظر
داشتهاند .تنها یک مقاله یافت شد که منحصراً به جمالت امر و نهی ارتباط دارد« .معصومه
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محمدی» در مقالهای با عنوان «بررسی و تحلیل نقش امر و نهی در آثار فارسی عین-
القضات همدانی» ضمن برشمردن معانی اصلی و ثانوی امر و نهی ،جمالت امر و نهی را
در آثار فارسی عین القضات بررسی کرده و برخی افعال امری مثل :باش ،گوش دار ،بشنو،
بدان و برخوان را از جهت این که حاوی چه پیامهایی هستند تحلیل نموده و در بخش
دو ،اغراض ثانوی امر و نهی را بیاننموده که شامل :توبیخ ،تمنّی ،تخییر ،تعجب و شگفتی
 ،اهانت و  ...است.

 .4-1روش تحقیق

برای این تحقیق ،تمامی افعال امر و نهی کتاب کشفالمحجوب استخراج شده و پس از
جدا سازی افعال امر و نهی ،تعداد هر یک با دقت شمارش گردیدهاست .در مرحلۀ بعدی،
افعال نفی ،که از مصدر همان افعال امر و نهی بوده ،جداگانه شمارش شده و در برابر افعال
عادی قرار دادهشده و تعداد آنها و نسبتها مقایسهگردیدهاست .به دلیل فراوانی افعال و
عدم امکان ذکر نمونه برای همۀ آنها ،برخی افعال شاخص انتخاب شده و نمونههایی از
جمالت آنها ذکرگردیدهاست و بر اساس نتیجهای که از این کار به دست آمده ،به تحلیل
دادهها پرداخته شدهاست .برای این که نتیجۀ بهتری از این کار حاصل شود ،برخی افعال
مهم که دارای بسامد بیشتری بودهاند از کتب دیگر نیز استخراج و مقایسه گردیدهاست.

 .2بحث و بررسی

 .1-2فعل امر و نهی

در کتب بالغی تعاریف تقریبا یکسانی از امر و نهی شدهاست .جاللالدّین همایی در تعریف
امر نوشته است « :امر یعنی فرمودن و آن طلب کاری است ،به طریق بزرگی و برتری .به
عبارت دیگر ،فرماندادن بزرگ به کوچک» (همایی.)148 :1340 ،جملۀ آخر این عبارت،
برگرفته از تعاریف کتب پیشین است .رجایی در معالمالبالغه مینویسد« :طلب حصول
فعل ،بر سبیل استعال» (رجایی .)148 :1340 ،تفتازانی نیز در کتاب خود ،همین نکتۀ
«عن االستعالء» را بیان نموده است ( .)141 :1411جلیل تجلیل نیز دربارۀ نهی میگوید:
« نهی همان طلب است و درخواست ،منتها نه درخواست فعل یک چیز ،بلکه درخواست
ترک آن ،در واقع نهی همان امر است ،امّا امر وارونه و معکوس .بنابراین ،بسیاری از
خصوصیات و خواص آنرا میپذیرد و از معنی اصلی خود به معانی فرعی کشیده میشود»
(تجلیل« .)27 :1370 ،نهی در اصل طلب نکردن و تحریم است» (شمیسا.)128 :1373 ،
در تعاریف امر و نهی ،معموالً بر برتری گوینده نسبت به مخاطب تأکید میشود .با
وجود این ،می توان گفت این امر عمومیّت ندارد .در کتب عرفانی غالب ًا امر و نهی از سوی
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پیر با مرید است؛ امّا گاهی هم خطاب به خداوند است که صورت خواهش و تمنّا دارد نه
امر و نهی .پس میتوان افعال امر و نهی را با اغراض متفاوت بررسی کرد.

 .2-2رابطة مرید و مراد

در دنیای عرفان ،میان مرید و مراد رابطۀ شاگرد و معلّمی است  .مرید خود را در اختیار
تعالیم پیر قرار میدهد تا او را در سیر و سلوک خود یاریدهد .حال باید دید نقش تربیتی
پیر تابع کدام یک از روشهای رایج است.
پیر در لغت؛ به معنای شخص سپیدموی است که سالیان دراز بر او گذشتهباشد .در
فرهنگمعین به معنای سالخورده ،مسن ،مراد ،شیخ و مرشد آمدهاست (معین:1372 ،
ذیل پیر) .در تعبیر صوفیانۀ پیر میتوان چنین گفت « :انسان کامل را گویند که استکمال
کردهباشد فاء فقر را و آن نهایت ادراک حقایق است؛و( »...گوهرین .)375 :1367،در
تعریف سادهتر آن چنین آمده است« :پیر در اصطالح صوفیان به معنای پیشوا و رهبری
است که سالک بیمدد آن به حق واصل نمیشود» (رجایی بخارایی.)88 :1364 ،
شیخ رازی در مرصادالعباد پس از ارائۀ ادلّۀ کافی دربارۀ ضرورت نیاز به پیر و مرشد،
در بابی جداگانه به ذکر ویژگیهای شیخ پرداختهاست .وی بیست صفت برای مرتبۀ شیخی
برشمرده که به طور مختصر عبارتند از :علم ،اعتقاد ،عقل ،سخاوت ،شجاعت ،عفّت،
علوّهمت ،شفقت ،حلم ،عفو ،حسنخلق ،ایثار ،کرم ،توکّل ،تسلیم ،رضا به قضا ،وقار ،سکون،
ثبات و هیبت (ر.ک :رازی.)143-139 :1392
عطّار نیز در مصیبت نامه دربارۀ لزوم تبعیت از پیر میگوید:
راهرو را مـــیببـایـــد راهبــــر
راه دور است و پر آفت ای پسر
گر تو بی رهبر فرود آیی به راه

گر همه شیـــری فرو افتی به چاه

کور هرگز کی تواند رفت راست

بی عصاکش کور را رفتن خطاست

(عطّار.)47 :1373 ،
از ویژگی های پیر عطّار ،این است که امر و نهی نمیکند ،تنها به راهنمایی سالک
میپردازد و به پرسش او پاسخ میدهد و مرحله به مرحله او را پیشمیبرد.
در مرحلۀ سی و پنجم سالک پیش پیامبر (ص) میرود و او راهنماییاش میکند که
باید از خود بگذرد :
عقل عاشق جان آگه نبودت
گفت تا با تو تویی ،ره نبودت
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(همان.)215 :
 .3-2اوامر و نواهی در تصوف و عرفان

آموزش و پرورش افکار به اشکال مختلف صورت میگیرد .روشهای رایج تعلیم و تربیت
معنوی ،تحت شرایط مختلف عبارت است از :امر و نهی مستقیم ،امر و نهی غیر مستقیم،
با استفاده از ضمایر غایب یا مخاطب ،از طریق عملی با نشان دادن رفتار پسندیده ،نقل
حکایات بزرگان و تشویق به پیروی راه ایشان ،نقل حکایات بدکاران و نشان دادن نتیجۀ
کار آنان.

.1-3-2نقل حکایات

تعالیم صوفیانه اغلب به صورت غیر مستقیم است .گاهی گوینده به جای امر و نهی،
حکایتی تعریف میکند و یکی از ویژگیهای بزرگان را نقل میکند« :ایوب -علیهالسّالم-
در بال مبلى را دید به صبر به وى بازگشت و از بال ننالید( »...مستملی بخاری:1363،ج:3
.)1060
شیخ خرقانی کسی را به عنوان مرید نمیپذیرفتهاست؛ امّا کسانی در خانقاه او مالزم
بودهاند که با تمسک به رفتار شیخ ،از او تعلیم میگرفتهاند .از جمله حکایاتی که روش
تعلیمی او را نشان می دهد این است که پس از هفت روز گرسنگی وی و یارانش ،مردی
یکخروار آرد به عنوان هدیه برای صوفیان میآورد .شیخ بدون این که مستقیماً در این
مورد نظری دهد میگوید « :هر که فکر میکند تصوفش درست است ،دست دراز کند،
من که جرأت ندارم .هیچکس دست نزد تا مرد آنرا بازگرداند» (حقیقت.)175 :1369،
مفهوم این حکایت این است که شیخ ،بدون این که نهیکند از پذیرش هدیه یا صدقه،
موضع خود را نشان میدهد و مریدان نیز ،متوجّه موقعیّت و شرایط شده ،به شیخ اقتدا
میکنند ،گر چه شیخ میتوانست ،هدیه را بازگرداند یا شاگردان را از پذیرش آن منعکند.
در گفتار تعلیمی خرقانی ،همین روش غیر مستقیم دیدهمیشود .برای توصیۀ مریدان
به دوری از ظاهرگرایی و توجه به باطن میگوید « :کسانی دیدهام که به تفسیر قرآن
مشغول بودهاند ،جوانمردان به تفسیر خویش مشغولبودند» (شفیعی کدکنی:1384،
.)220
زمانی که محمود غزنوی از وی نصیحتی میخواهد ،بسیار مختصر به اموری توصیه و
از کارهایی نهیمیکند« :گفت ای محمود چارچیز را نگهدار :پرهیز و نماز به جماعت و
سخاوت و شفقت بر خلق» (حقیقت .)92 :1369،از ایننوع گفتار ،امر و نهی استنباط
نمیشود.

216

مجموعه مقاالت پنجمین همایش متنپژوهی ادبی ،جلد سوم

 .2-3-2امر و نهی غیر مستقیم

گاهی نیز ظاهر سخن به امر و نهی نمیماند؛ امّا باطن آن مفهوم امر و نهی دارد که از آن
میتوان به عنوان اغراض ثانوی یاد کرد« :هر کس مالزمتکند بر درگاه موال بعد از مالزمت
چه بود جز درگشادن؟ و هرکه صبرکند به خدای بعد از صبر چه بود جز وصول به حق»
(عطار1905 ،م .)563 :غرض عطّار از گفتن این جمالت این است که :مالزمتکنید بر
درگاه موال تا در گشادهگردد و صبرکنید برای خدا تا به وصالبرسید .گاهی نیز فعل امر و
نهی به صیغۀ غایب درمیآید که در عربی امر غایب خوانده میشود .میبدی در کشف-
االسرار میگوید « :باید که صبر معتصم و متمسک خود سازد تا ایمان وى بیفزاید»
(:1331ج.)172 :9
آموزش پیر به مرید و کاربرد افعال امر و نهی گاهی جنبۀ توصیه و استحباب دارد و
شامل ترک و انجام عملی نمیشود ،چنانکه سهروردی در عوارفالمعارف میگوید« :از
نفس خویش خواه تا از گنجینۀ صبرخود به تو بخشد تا به شکیبایى ،زمان توانگرى
فرارسد» (سهروردی.)252 :1374،
گاهی در قالب نصیحت به خود بیان میشود« :نفس را گفتم ای نفس ،یا صبرکن یا

هالک شو .از آن است که صبر حبس است نفس را از جزع» (مستملی بخاری 1363،ج:3
.)1235

 .3-3-2راهکار عملی

روشهای عملی را نیز باید از جمله تعالیم غیرمستقیم بدانیم .حکایتی که مولوی در
مثنوی دربارۀ نفی منیّت آورده از این نوع است .حکایت چنین است که پیر در برابر
«منم»گفتن مرید ،عکسالعمل مستقیم نشاننمیدهد ولی با راهندادن ،او را متوجه میکند
که باید «خود» را به حسابنیاورد:
نیست گنجایی دومن در یکسرا
گفت اکنون چون منی ای من درآ
(مولوی.)125: 1370،
مولوی نیز با نقل این حکایت ،همین مطلب را آموزش میدهد .بسیاری دیگر از حکایات
مثنوی نیز دربردارندۀ همین روش آموزش غیر مستقیم است .حکایت شیخ خرقانی با
پسرش برای نشان دادن آفت پرگویی نیز یکی از همین روشهای عملی است
(ر.ک:حقیقت.)77 :1369 ،
از دیگر شیوههای امر و نهی غیر مستقیم میتوان به این موارد از نوشتههای عرفا
اشارهکرد:
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 .4-3-2مخیّر کردن بین دو چیز

برخی با توجه به آیۀ شریفۀ «لَا یُکَلِّفُ اهللُ نَفساً اِلّا وُسعَهَا» (بقره ،)286 /سالک را مخیّر
کردهاند بین دو امری که بر آن توانایی دارد« :همۀ چیزها اندر رضاست اگر توانى راضی
باش و الّا صبر کن» (قشیری.)300: 1385 ،
ابراهیمادهم بر پاکبودن غذا تأکید دارد؛ امّا روزهداری دایم را توصیه نمیکند « :قوت
خویش پاکدار ...بر تو نیست که هرشب قیامکنی و همه ایّام روزه داری .خواهی شب
بیداردار خواهی نی و خواهی روزهدار و خواهی نی» (انصاری.) 3 :1377،
«معاویه (رض) .همىگوید« :اندر خشم صبرکنید تا بیشتر فرصت یابید و چون فرصت
یابید و توانا شدید عفوکنید» (غزالی :1383،ج« .)122 :2ممکن نیست از شهوت دنیا صبر
کردن الّا به رنج» (همان  :ج.)526 :1

 .5-3-2همراه با تأکید

امر و نهیهای قاطعانه نیز در تعالیم عرفا و متصوفه وجود دارد که اغلبِ آنها به صیغۀ
غایب و غیر مستقیم به کار رفتهاست ،گر چه با فعل تأکیدی «باید» و «نباید» همراه
است .هجویری با توصیه بر سخن نگفتن با خلق ،میگوید« :باید که با هیچکس سخن
نگوید مگر با شیخ که واقعه بر رأی او عرضه دارد به قدر ضرورت باقی « من صمت نجا»
برخواند و به غیر ذکر زبان نجنباند» (هجویری .) 284 ،امّا برای آن هم محدودیت قائل
است و میگوید« :در حضرت شیخ تا سخنی نپرسند نگوید» ( همان .) 263 ،کاشانی نیز
به همین شکل از سخن گفتن بسیار نهی میکند« :جز حالی که بر او پوشیدهباشد از
اموال خود استک شاف آن نکند و در چیزی که نه مقام وی بود و نه حال او سخن نگوید،
چه در آن زیادت فایدهای نبود ،بلکه ضرر متوقع باشد» ( کاشانی« .) 383 :1389،ابوسعید
میگوید از آنان بخواه چیزی مخورند مگر آن که دیگری را در آن با خود شریک کنند» (
گراهام« .)246 :1384 ،اگر خوابش غلبه کرد با تجدید وضو یا خواندن اوراد ،آن را بزداید
و اگر ناگهان خوابش برد وقتی بیدار شد تجدید وضو کند» ( کاشانی.) 320 :1389 ،

 .4-2مقایسة آماری برخی کلمات مبیّن اندیشة مثبت یا منفی عرفا
 .1-4-2حالل ،حرام ،مباح

امر و نهی نزد عرفا ،مربوط به بازداشتن از امری یا تشویق به انجام دادن امری است که
در دیناسالم دارای درجات متفاوت است .در یک تقسیمبندی کلی ،سه نوع عمل در
آیین اسالم وجود دارد که عبارت است از :حرام ،حالل ،مباح .البته اگر در یک دیدگاه
مبسوطتر میتوان مکروه و مستحب را نیز به آن افزود ،امّا با توجه به محدودیت این
پژوهش ،تنها به همان سه مورد اصلی اکتفا گردیده و بسامد آماری این واژگان در کتاب
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کشفالمحجوب و پنج کتاب دیگر شامل :کیمیایسعادت ،طبقاتالصوفیه و دیوانحافظ،
بررسی شده تا در این میان ،دیدگاه هجویری نسبت به سایر عرفا مشخص گردد .نتایج
این آمار در جدول(  .)1-3آمده است .مطالب مطرح شده در این باب ،مربوط به مباحث
فقهی است:
«نکاح مباحست بر مردان و زنان و فریضه بر آنکه از حرام نتواندپرهیزید»
(هجویری .)471: 1375،فقها میگویند که این علم فقه است که حالل از حرام بدین جدا
شود» (غزالی :1383،ج« .)131 :1کبر و حسد حرام است و ربا حرام است و( ...همان:
« .)134از خویهای دنی دور باشید همچنانکه از حرام» (قشیری« .)76: 1385،هیچ
چیز نخوریم ،مگر دانیم که از حالل است» (انصاری .)15: 1386،تنها در دیوانحافظ است
که بحث حالل و حرام به گونهای دیگر مطرح میشود:
اگر از جور غم عشق تو دادی طلبیم
لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام
(حافظ.)447: 1385،
دادههای جدول( )1نشان میدهد که هجویری ،کمتر از واژههای منفی ،مانند حرام
استفاده کرده و مجموع واژههای «مباح و حالل» بیش از واژۀ «حرام» است؛ امّا در مابقی
کتابها بسامد مجموع واژههای «حالل و مباح» کمتر از واژۀ «حرام» است .فاصلۀ این
واژهها زیاد نیست و دیدگاه متعادل هجویری را نشان میدهد .در این میان بیشترین تأکید
بر فعل حرام در دیوان حافظ به کار رفتهاست ،که گر چه بسامد این کلمه در تمام دیوان
بسیار کم است ،ولی بسامد آن نسبت به دو واژۀ دیگر بیشتر است که دلیل آن نیز با توجه
به شناختی که از حافظ داریم ،نهی از امر حرام نیست؛ بلکه دیدگاه انتقادی وی را نسبت
به عملکرد حکّام و ایجاد خفقان بیان میکند .پس از آن بیشترین بسامد «حرام» به ترتیب
در طبقاتالصوفیه ،کیمیایسعادت و رسالۀ قشیریه دیده میشود که همگی مشحون از
تعالیم عارفانه و صوفیانه است.
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نمودار  -1مقایسۀ واژههای حالل ،حرام و مباح در پنج اثر

 .2-4-2امر  ،نهی

مقایسۀ دیگری درباب کاربرد واژههای «امر و نهی» که در جدول ( )2-2مذکوراست ،نشان
میدهد؛ غیر از دیوانحافظ که تنها یکبار واژۀ امر را به کار برده و «نهی» نیز در اشعارش
دیده نمی شود ،هجویری باالترین بسامد کاربرد این واژه را در برابر کاربرد «نهی» دارد.
انصاری نیز با اختالفی اندک ،شبیه هجویری است؛ ولی بسامد کاربرد «نهی» در کیمیای
سعادت بسیار باالتر از «امر» است .قشیری این دو واژه را تقریباً به طور مساوی به کار
بردهاست؛ گرچه بسامد «نهی» کمی باالتر است .این مقایسه نشان میدهد غزّالی در
کیمیایسعادت ،زبانی خشنتر دارد و بر منهیّات بیش از امریّات توجه کردهاست؛ امّا
هجویری زبان نرمتری داشته و بسامد منهیّات در نوشتۀ وی ،به یکچهارم امریّات تقلیل
یافتهاست.
«بدان که داغ نیز عادت است گروهى را ،و لیکن کردن آن از توکّل بیفکند ،بلکه از آن
خود نهى آمدهاست و از افسون نهى نیست» (غزالی :1383،ج« .)563 :2بدان که امر
معروف و نهى منکر واجباست» (همان :ج« .)499 :1امروز چند هفت یک قرآن بخواندیم،
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و ندانند که این قرآن نامهاىاست که به خلق نوشتهاند ،اندر وى امر و نهى و وعد و وعید
و مثل و وعظ و تذکیر و تخویف و انذار است» (همان ج« .)303 :2کرامات آن باشد که
کسى همه امرگردد ،یعنى همگى وى طوع و فرمانشود که بر وى حرام نرود ،و این اعتماد
را شاید» (همان ،ج.)310 :2
جدول  .2مقایسۀ واژههای امر و نهی در پنج اثر
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نمودار -2مقایسۀ واژههای امر و نهی در پنج اثر

 .5-2انواع فعل امر و نهی و نفی در کشفالمحجوب

کتاب کشفالمحجوب حاوی مطالب طبقهبندی شدهای است که هدف کلّی آن ،آموزش
طیّ طریق عرفان است و به طور مبسوط به کشف حجابهای مختلف در این راه میپردازد.
در اینکتاب ،بخش هایی از زندگی بزرگان عرفان و تصوّف و سیره و گفتار و رفتارشان
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نمایانده شده و فرقههای مختلف نیز معرفی شده و روشهای آنها در طی طریق بررسی
گردیده است  .هجویری نیز دارای نظریاتی هست که در کنار شرح حال بزرگان و نقل
قولهای فراوان از پیامبر (ص) ،صحابه و عرفا ،بیان نمودهاست .برای شناخت روش تعلیمی
هجویری بررسی زبان به کار برده شده در خطابهای مستقیم و غیر مستقیم اهمیّت دارد.
بنابراین ،در این بخش ضمن نشاندادن نمونههایی از جمالت امری و نهی و توصیههای
مستقیم و غیر مستقیم در کتاب کشفالمحجوب بسامد افعال را نیز بررسی کردیم که در
جدولهایی نشان داده میشود .مقایسۀ بسامد امر و نهی در این کتاب میتواند معرف نوع
نگاه هجویری به این دو مقوله باشد.
از ویژگیهای نثر کشفالمحجوب ایجاز است که شامل جملههای کوتاه با بسامد
باالی فعل است .در موارد اندکی جملههای طوالنی نیز دیده میشود که در آن یک فعل
به کرات تکرار شده؛ یا در جمله فعل با قرینه یا بدون قرینه حذف شدهاست .مثالً ،در
شاهد مثالهای ذیل تقریباً یک بند فقط با یک فعل به کار رفتهاست « :و طلب جاه و
ریاست و تکّبر را ع ّز و علم و ریای خلق را خشیت و نهانداشتن کینه اندر دل حلم و
مجادله را مناظره و محاربت و سفاهت را عظمت و نفاق را زهد و( » ...ص.)12
تکرار یک فعل « :مقهور نبینند قاهر ببینند؛ مفعول نبینند فاعل ببینند؛ مخلوق
نبینند خالق ببینند» (ص.)141
تکرار فعل«اند» دریک بند« :جمله متصوّفه دوازده گروهانـد ،از آن دو مردوداناند و
ده از آن قبولاند آنچه مقبولاند( »...ص.)200
با توجه به اینکه کتاب کشفالمحجوب ،عرفانی و تعلیمیاست ،تکرار فعل دلیل بر
تأکید بر مطلبی و یا کلمهای است .فعلهای استن ،بودن ،شدن ،باشیدن ،گفتن ،کردن،
باالترین بسامد را در بین فعلها در کتاب دارند.

.1-5-2امر

بر طبق آمار انجام شده که در جدول(  .)3نشان دادهایم ،حدود  84درصد از افعال خطابی
کشفالمحجوب ،امری است .در مقیاس کلی با در نظر گرفتن افعال استخراج شده3/7 ،
درصد مربوط به افعال امر و نهی بودهاست که در صورت استخراج تمام افعال ،این آمار
بسیار پایین تر خواهد بود.
امر در کشفالمحجوب گاه قاطعانه و خطابیاست؛ امّا همیشه خطاب به شخص خاص
نیست و میتواند خطاب با تمام درویشان و سالکان باشد« :خداوند را تعالى باش و اگرنه
خود مباش» (ص« .)135مرا گفت یا ابراهیم چند مردمان را طلبی برو خود را طلب»
(ص .)262خطاب امر گاهی از سوی غیب میآید« :بگو یا جنید مرو را که دروغ میگویی»
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(ص« .)163هاتفى آواز داد که نرمتر خوان که چهارتن از پریان از هیبت این آیت
بمردهاند» (ص.)510
برخی جمالت امری کشفالمحجوب ،حتّی زمانی که به صیغۀ سوم شخص به کار
میرود ،از گونۀ توصیۀ کلی است و خطاب به شخص معیّنی نیست .در مواردی هم فعل
امر برای تحذیر به کار میرود ،مانند فعل «بدان» که در مفهوم «آگاهی» و«هشیاری» به
کار رفته و بنای آن بر انجام کاری نیست« :بدانکه هر یکى را ازیشان در سماع مرتبتى
است» (ص« .)530بدانکه همۀ عالم از لطیفۀ تحقیق خداوندى محجوباند بجز اولیاى
خداى -تعالى( »-ص.)6
افعال امر گاهی در حکایات آمده و ارتباطی به امر کردن مؤلف ندارد« :اول خاطر ،مرا
گفت دینار بده و خاطر دیگر گفت قراضه بده؛ من قراضه دادم» (ص.)410
همانگونه که مشاهده می شود ،در این جمله با این که دو فعل امر به کار رفته ،قصد
هجویری امرکردن مستقیم نیست؛ بلکه نتیجۀ مبتنی بر امر کلی است نسبت به صدقه-
دادن به درویش« .حقّا پیغامبر گفت نیک نگاه کن یا حارثه تا پیوسته شدم تا بهشت را
مىبینم و دوزخ و عرش را گفت «عَرفتَ فالزِم قالَها ثالثا» شناختى یا حارثه مالزمت کن»
(ص« .)39از عبد اللّه –رض -مىآید کى وى را پسرى آمد هرگاه که بخُردکى از مادر
طعام خواستى مادر گفتى از خداى خواه» (ص« .)470بگو یا جنید مرو را که دروغ
میگویی که اگر تو بنده بودی از امر وی بیرون نیامدی» (ص .)163اگر خواهى تا بادیه را
با مشقّت وى چون کرخ بغداد بینى با عجایب آن ،بیا و بنگر اینک بادیه اندر حقّ من»....
(ص « .)492فرستاد که ازین دعاوى تا چند ،بیا تا چهل روز بنشینیم هیچچیز نخوریم،
وى گفت نباید؛ بیا تا روزى سه بار چیزى بخوریم» (ص« .)492برانسنگ نبشته کى مرا
بگردان و بخوان .گفتا بگردانیدمش و دیدم که برآن نبشته بود کى اَنتَ ال َتعمَلُ ِبمَا تَع َل ُم
ب مَا لَا تَع َلمُ .تو به علم خود عملمىنیارى ،محالباشد که نادانسته را طلب
ف تَطلُ ُ
فکَی َ
کنى» (ص.)12
 .2-5-2نهی

نهی در کشفالمحجوب بیشتر در خطاب به اولشخص بهکار رفته ،ولی خطاب کلی به
همگان دارد و کمتر به صیغۀ جمع بهکار میرود .همانگونه که ذکر شد ،آمار افعال نهی
بسیار کم است و به چند فعل محدود میگردد .اغلب افعال نهی نیز کامال منطبق بر نهی
از امری نبوده ،گاه خطاب به خداوند با صیغۀ دعایی و یا از طریق خواهش و بیان محبت
است .چنانکه در این جمله« :مرا گفت یا ابراهیم رنجهدل مشو» (ص .)280خطاب امر
برای دلجویی است نه انجام دادن کاری.
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نشانههای نهی بهکار رفته در نثر هجویری عبارتند :از« :مَـ» « ،مه»« ،نـَ» ،ـ«نه»« ،نا»
و «نی»« .آن از ایشان مبینید» (« .)40بر مواقف تهمت مه ایستید» (« .)277به ترّهات
صوفیان مشغول مشو» (ص« .)244اندر سماع صوفیان کى کنند منکر مشو» (ص.)537
گاهی فعل همراه با «باید» و «نباید» تأکید میشود« :جنید گفت ترا به بازار باید شد»
(ص« .)445پس باید مسافر را تا پیوسته حافظ سنّت باشد» (ص« .)449باز گفت جهود
گفت ترا چهل شبانروز نماز نباید کرد و کرد حقّ و اعمال خیر و نیّت نیکو نبایدکردید تا
من حیلت کنم و مراد تو برآید» (ص .)154گاهی نهی مستقیم صورت نمیگیرد .نهی غیر
مستقیم گاه به صورت غایب است و گاه نیز صیغۀ مخاطب بوده ،ولی به جای فعل اول
شخص مفرد و سومشخص جمع ،صیغۀ دومشخص بهکار میرود« :دیگر آنک ترا
مىببایدکرد و بر تو فریضه است ضایع نکنى تا در دنیا و آخرت موفّق باشى مراد ازین،
آنست کى اندر قسمت تکلّف نکنى» (ص« .)193نرمنرم نرود»(ص« .)456شرط آداب
سماع آناست که تا نیاید نکنی» (ص« .)544دنیاداری نرود» (ص« .)455جز به متابعت
آن نرود» (ص.)89
هدف از نهی غیر مستقیم ،بیان راه و رسم سلوک و بایدها و نبایدهای آن است؛ تا
سالک خود انتخابکند که انجام دهد یا ندهد« :هیچکار نیاید تا به بازار بیروننشوى و از
هر که بینى سؤالنکنى تا قیمت خود بدانى» (ص.)467

 .3-5-2افعال نفی

برای مشخصشدن رویکرد زبان معنوی هجویری ،بسامد افعال نفی و مثبت نیز بررسی
شدهاست .افعال نفی با نشانههایی همچون« :نـ» «نی»«نه»«مه»«نا» بهکار میروند .در
اینجا برخی افعال نفی را از مصادر مختلف بررسیمیکنیم.
برخی افعال نفی در مفهوم فعل دیگری بهکار رفتهاند .از آن جمله فعل از مصدر «باشیدن»
است که غالباً به جای «نیست» به کارمیرود« :اندر مکان و جهت نیست و ذاتش موجب
آفت نیست .از خلقش کسى مانند نیست وى را زن و فرزند نیست» (ص« .)14صحّت
حال جز به صحّت علم نباشد و صحّت علم صحّت حال نباشد یعنى عارف نباشد که به
حقّ عالم نباشد» (ص « .)342روزگارش از تصرّف ظنون منزّه گردد تا حضورش را ذهاب
نباشد» (ص« .)38زیراک آنک غیبت بدو صورتگیرد ،او حاضرنباشد» (ص« .)38به هیچ
علم درست ناید» (ص« .)23بر من هیچ چیز سختتر از علم و متابعت آن نیامد» (ص.)28
«اینجا از این عبارات نی عدم عین خواهند» (ص.)41
افعال منفی گاه با پیشوند نفی«نه» به کار رفتهاست که بسامد آن در این کتاب
فراواناست .بسامد حرف نفی «نه»  412مورد است که غالب ًا پیش از فعل مثبت آمدهاست.
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حدود  43فعل به این ترتیب منفی شدهاند و بسامد حرف«نه» در مفهوم «نیست» 379
مورد است.
«عزّ دنیا طلبد نه عالم بود» (ص« .)14نه از آن او باشد» (ص« .)28عبارتش ،جز وجد
نه و نظرش ،بجز مشاهدت نه» (ص« .)142آنکه مینهبیند به نابینایی محجوب نیاید»
(ص« .)41رَأَیتُ اهللَ فِیهِ؛ هیچ چیزی ندیدم که نه حق را اندر آن بدیدم» (ص« .)111نه
در جای آن کار بستند» (ص.)73
گاهی افعال دو جزئی بوده ،با افعال کمکی بهکار میروند  .افعالی مانند :دانستن و
توانستن در این گروه قرار
میگیرند« .چنانکه از هیچسنگ آیینه نتوانکرد» (ص« .)8روباه لنگ چندان که بایست
بخورد» (ص« .)292اگر خواهد که نشناسد نتواند که نشناسد» (ص« .)349از آن باز
نتواند داشت» (ص« .)463هرگز علّت و سبب بىعنایت مسبّب راه نتواند نمود» (ص.)345
«این جا جز به فرمان پیر جامه به قوّال ندهند و اگر پیر خواهد که به قوّال ندهد بر وى
جرح نباشد» (« .)544بجز حدیث دوست را اندر دل وى جاى نماند» (ص« .)392چیزى
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افعال امر ،نهی و متقابل در کشفالمحجوب
%1
%7

%3

امر
نهی
نفی
مثبت

%89

نمودار -3افعال امر ،نهی و متقابل در کشفالمحجوب

 .6-2مقایسة افعال متقابل امر و نهی در پنج اثر عرفانی

پس ازمشخصشدن بسامد افعال در کشفالمحجوب ،برای اینکه دیدگاه هجویری نسبت
به سایر عرفا نیز مشخص شود ،بسامد برخی افعال را در این پنج کتاب بررسی کردهایم.
نتایج به دست آمده در جدول( .)4مذکوراست .نمونههایی از جمالت امر و نهی را در این
جا میبینیم:

مکن

« خدایا ما را به خشم خود مکش ،و به عذاب خود هالک مکن ،و پیش از فرا رسیدن آن
از ما درگذر» (غزالی،ج« .)262 :1جعفر بن محمد –رض -گوید" :چون با برادران بر خوان
نشینى شتاب مکن  ،تا مدتى دراز بکشد ،که آن مقدار از جملۀ عمر حساب نباشد"»
(غزالی :1383،ج.)290 :1
باید
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«چون به سبب درویش ،وی را هم طهارت حاصلشد و هم نجات یافت ،پس باید که از
وی منّت دارد( .غزالی: ،ج« .)199 :1باید که هفت وظیفه نگاه دارد» (غزالی: 1383،ج:1
« .)195کتاب باید و پیغامبر و پیغام که حجت به این است بر خلق» (انصاری: 1386،
« .)123شبی خواست که ما را کسی باید که چیزی برخواند» (همان« .)118:هر که با
صوفیان صحبت کند باید که وی را نفس نبود» (همان.)94 :
در ره او چـو قلم گر به سـرم باید رفت با دل زخـــمکـش و دیــدۀ گریــان بروم
(حافظ.)390: 1385،
نازها زان نرگش مستانه اش باید کشید این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش
(همان)380 :
زیر شمشیرغمـــش رقصکنان بایدرفت کانکه شـــد کشتۀ او نیکسرانجام افتاد
(همان.)251:
نباید

«از آنچه نقض عادات بود ،بدان مشغول نباید بود» (قشیری« .)732 :1385 ،الهی همچو
بید میلرزم که نبایدکه به هیچ نیرزم» (انصاری« .)1386:137 ،شیخ االسالم گفت آن نه
آنید که دعا نبایدکرد و ورد نبایدخواند که من هر شبانروزی ورد خود میبخوانم و دعوات»
(انصاری« .)66 : 1386،نداند که دامن سوخته را نباید گفت و مطمئن را بنهواید گفت»
(همان .)23 :
جدول.4مقایسه افعال متقابل در پنج اثر
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42
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77

%30

22
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این جدول مقایسهای نشانمیدهد در میان دو گروه فعل متقابل :کن ،مکن -باید،
نباید -بیشترینآمار فعل نهی ،مربوط به کیمیای سعادت بوده و کمترین بسامد در
کشفالمحجوب دیده میشود .بسامد فعل نهی«مکن» نشان میدهد ،تقابل کاملی میان
کشفالمحجوب و کیمیای سعادت وجود دارد؛ ولی در سایر کتب ،این فعل دارای آمار
پایینی است .فعل نهی«نباید»در همۀ آثار ،دارای بسامد پایینتری نسبت به «باید»است؛
با وجود این ،بسامد این فعل در کیمیای سعادت بیشتر است و نشان از خشونت کالم
غزالی دارد که تساهل و تسامح روانداشته و در امر و نهی جدیت دارد.

1بسامد باید و نباید در کیمیایسعادت فقط از  200صفحه استخراج شده است.
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نمودار مقایسه ای افعال نهی در پنج اثر
کشف المحجوب

%17

کیمیا سعادت

%9

رساله قشیریه
دیوان حافظ

%33

%23

طبقات الصوفیه
%18

نمودار -4افعال نهی در پنج اثر منتخب
 .3نتیجهگیری

در این پژوهش ،تمام افعال امر و نهی از کتاب کشفالمحجوب هجویری ،استخراج و
بسامد آنها مشخصگردید .دادههای این پژوهش نشان میدهد هجویری دارای دیدگاه
متعادلی بوده و در آموزشهای خود ،مخاطب را در نظر گرفته و برای تأثیر گذاری بیشتر
تعالیم عرفانی ،از امر و نهی مستقیم در حد امکان احتراز کردهاست .به طوری که در تمام
کتاب ،تنها چند فعل امر و نهی محدود با بسامد اندک وجود دارد .تنها  17فعل امر
مستقیم با بسامد  276و  6فعل نهی مستقیم با بسامد  53در این کتاب یافتشد ،که
نسبت به آمار کلی افعال بسیار اندک است و بقیۀ افعال به صورت امر و نهی غیر مستقیم
کاربرد داشته است .در بررسی دیگری برای فهم اندیشۀ مثبت یا منفی نگری هجویری،
بسامد افعال متقابل بررسیگردید .این مقایسه میان  19فعل در تمام صیغههای ماضی و
مضارع ،انجام گردید و مشخص شد نزدیک به  93درصد افعال مثبت بوده ،تنها  7درصد
فعل نفی در این کتاب وجود دارد .در مقایسه با سایر کتب عرفانی مشخصکردیم زبان
تعلیمی هجویری ،نرمتر از سایرین است و بسامد امر و نهی در آثار وی بسیار پایینتر
است .وی واژۀ «حرام» را تقریبا مساوی با «حالل» و «مباح» به کاربرده و واژۀ «امر» نیز
در کالم وی بسیار بیشتر از«نهی» به کار رفتهاست که در مقابل او غزالی با دیدی جدیتر
و زبانی خشن قراردارد که بسامد کاربرد «نهی» در اثرش بیشتر به چشم میخورد .افعال
مهمیکه در این پژوهش دارای بسامد بیشتری بودند ،افعالی کمکی است که بر انجامدادن
فعل داللت میکند که امر و نهی آن به صورت «کن ،مکن» و «باید ،نباید» دیدهمیشد.
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همچنین افعال ربطی «بودن» و «شدن» دارای بیشترین بسامد هستند ،به دلیل این که
در اغلب جمالت فارسی این دو فعل در زمانهای مختلف کاربرد دارند .در افعال اصلی،
بیشترین بسامد فعل امر مربوط به فعل «دانستن » است که به صورت «بدان» و «بدانکه»
بهکار رفته است و جنبۀ امر خطابی ندارد و منظور گوینده هشدار و آگاهی است ،نه حکم
دادن .با توجه به موارد مذکور ،در نگاهی کلی ،سبک زبانی کشفالمحجوب مبتنی بر
مثبتنگری است و مؤلف بنا را بر امر و نهی غیر مستقیم و راهکارهای عملی گذاشتهاست.
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Abstract
Enjoining good and avoiding from wrong is a branch of religion
and also is an obligatory deed in Islam. The main structure of
mysticism is also laid on Islamic trainings and its injunctions and
proscriptions. In Sufis teachings, devotee is as a person who is
the undisputed follower of Shekh’s words and actions (behavior),
and should follow his orders and his prohibitions. Given that the
way of behavior and speech of elderly (Shekh) in training devotee
is important, in this study we mostly examined imperative and
prohibitive verbs of the book KHASHFOLMAHJOOB HEJVIRI using
analytic-descriptive and statistical method. The aim of this study
is to know about Hejviri’s view on how to teach devotees and his
optimistic and pessimistic views. To obtain a better result, words
of four other mystical books such as, KIMYAYE SAADAT,
RESALEYE QESHRIYE, TABAQATALSOFIYE and DIVANEHAFEZ that
were indicated positive and negative views of the author were
compared. Data of the study shows that HAJVIRI (the author)
used a balanced approach in this book and in most cases he
avoided direct orders in a way that the number of imperative and
prohibitive verbs in this book is very low and compare to the
other verbs have a very low frequency. Also compare to the
other books, the same feature is seen and KASHFOLMAHJOB in
comparison to KIMYAYE SAADAT which is full of orders didn’t
focus on this category.
Key words: Kashf al-Mahjub, actions, orders, interactions,
positive thinking
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سبکشناسی الیة نحوی اشعار کمالالدین اسماعیل بر اساس الگوی
گذرایی در دستور نقشگرای هلیدی

حسین علینقی

چکیده

ناصر محسنینیا

1

2

یکی از رویکردهای سبکشناسی علمی ،رویکرد سبکشناسی الیهای است که زبان متن
را از دیدگاه زبانشناسی در الیههای مختلف زبانی تحلیل و بررسی میکند .زبانشناسان،
زبان را به الیهها و سطوح مختلفی چون آواشناسی ،خطشناسی ،واژهشناسی ،نحو یا
دستورشناسی ،معناشناسی و کاربردشناسی تقسیم میکنند تا راه مطالعۀ زبان را آسانتر
نمایند .از آنجا که گزینش واژگان و در نهایت چینش آنها در کنار هم یا همان نحو کالم،
ارتباط مستقیمی با سبک هنرمند دارد ،بررسی الیۀ نحوی متن میتواند سبکشناس و
منتقد را برای رسیدن به یک تحلیل درست یاری کند .برای بررسی الیۀ نحوی اشعار
کمال الدین اسماعیل ،شاعر معروف قرن ششم و هفتم هجری و ملقب به خالقالمعانی،
الگوی گذرایی در دستور نقشگرای هلیدی را انتخاب نمودهایم .این الگو با توجه به معنای
کالم ،تالش میکند تا تحلیل درستی را از نحو کالم و ارتباط آن با معنا نشان دهد .نتایج
این بررسی نشان میدهد که کمال بیشتر از صورتهای مادی نسبت به صورتهای ذهنی
برای بیان مقاصد خود استفاده کرده است.
واژگان کلیدی :سبکشناسی ،الیۀ نحوی ،کمالالدین اسماعیل ،الگوی گذرایی ،دستور

نقشگرای هلیدی.

 .1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوین.
hoseinalinaghi@yahoo.com
n.mohseni1234@gmail.com
 .2دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوین.
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 .1مقدمه

سبکشناسی علمی است که به بررسی سبک آثار ادبی و غیرادبی میپردازد .این علم یکی
از قدیمیترین علوم ادبی است که در گذشته به صورت مجزا مورد بحث قرار نمیگرفت و
معموالً در خالل بحثهای مربوط به نقد ادبی از آن بهطور ضمنی یاد میشد و منتقدان
ادبی با رویکردی شمّی و ذوقی به آن میپرداختند و حتی برخی آن را جزو علوم ادبی به
شمار نمیآوردند .اما امروزه با ورود زبانشناسی به بحثهای سبکشناسی و اثبات این امر
که برای تحلیل زبان -چه ادبی و چه غیرادبی -رویکردهای زبانشناسی و تحلیل الیهها و
سطوح مختلف زبان بسیار مفید است ،این شاخه از زبانشناسی و ادبیات بهصورت علمی
مستقل درآمده است.
یکی از رویکردهای علمی در سبکشناسی ،سبکشناسی الیهای است که با استفاده
از رویکردهای زبانشناسی ،سبک زبانی متن را در الیهها و سطوح مختلف زبان از جمله
الیۀ آواشناسی ،واژهشناسی ،خطشناسی ،نحو ،معنیشناسی و کاربردشناسی بررسی می-
کند .از آنجا که بررسی همۀ الیههای متن در این پژوهش نمیگنجد ،تنها به بررسی الیۀ
نحوی یک قصیده و قطعه از کمالالدین اسماعیل ملقب به خالقالمعانی پرداختهایم .کمال
از شاعران بزرگ قرن ششم و هفتم است که در میان دو سبک عمدۀ آذربایجانی و عراقی
قرار گرفته است.
از آنجا که گزینش واژگان و در نهایت کنار هم قرار دادن آنها ایجاد سبکی متفاوت
میکند ،بررسی الیۀ نحوی هر متن میتواند سبک متفاوت یک هنرمند را بهخوبی نشان
دهد .در این پژوهش برای بررسی الیۀ نحوی اشعار ،رویکرد دستور نقشگرای هلیدی 1و
الگوی گذرایی آن انتخاب شده است .الگوی گذرایی هلیدی را میتوان از نوینترین
رویکردهای بررسی معنیشناسانۀ متن با استفاده از الگوهای دستوری دانست .در این الگو
هر جمله یا بند به فرایندهای مختلفی تقسیم میشوند که هر فرایند با توجه به فعل آن
و نحوۀ کارکرد آن دستهبندی میگردد .بدین ترتیب تمایز جملهها یا بندهای مختلف از
هم با توجه به معنی فعلی آنها صورت میگیرد و در دستهبندیهای مختلف قرار میگیرند.
نتایج این بررسی نشان میدهد که کمالالدین اسماعیل در برخورد نحوی خود با جمالت
از الگو و سبک خاصی پیروی میکند که این سبک ،با معنیهایی که او به دنبال بیان
آنهاست ،ارتباط کاملی دارد.

 .2پیشینة پژوهش

میتوان گفت هنوز سبکشناسی زبانشناسانه و علمی در ایران بهطور کامل شکل نگرفته
است و در این مورد تنها کتاب سبکشناسی محمود فتوحی را میتوان نام برد که تا حدود
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زیادی رویکرد علمی دارد .همچنین دو مقاله از مریم درپر با عنوان «سبکشناسی الیهای
توصیف و تبیین بافتمند سبک نامۀ شمارۀ 1غزالی» که سبک نامههای غزالی را در چهار
الیه بررسی کرده است از کارهای درخور توجه در این زمینه است .با توجه به این
توضیحات مشخص میشود که پژوهشهایی که تا کنون در زمینۀ اشعار کمالالدین
اسماعیل صورت گرفته ،چه در قالب مقاله و چه پایاننامه ،با رویکردهای سنتی بوده و
رویکردهای علمی در آنها نقشی نداشتهاند.

 .3تعریف سبکشناسی

سبکشناسان برای سبکشناسی گاه تعاریف گوناگونی ارائه دادهاند .جفری لیچ سبک-
شناسی را مطالعه دربارۀ تفاوتها یا تنوعها در استفاده از زبان به شمار میآورد ( Leech,
)2013: 55؛ پیتر وردانک سبکشناس ی را در واقع تحلیلِ بیان متمایز در زبان و توصیف
هدفها و تأثیرهای آن بیان میکند ( .)Verdonk, 2002: 4در واقع این تعریف ،هدف
سبکشناسی را نقد ادبی میداند .جوزف میستریک 2میگوید« :سبکشناسی عبارت است
از بررسی گزینشها و روشهای استفاده از زبانشناسی ،فرازبان و شگردهای شناخت
زیبایی ها ،صناعات و شگردهای خاصی که در ارتباط کالمی به کار میرود» (از فتوحی،
 .)92 :1392او به گزینشهای واژگانی و نحوی و همچنین بیانی در تعریف سبکشناسی
اشاره میکند .ولی به نظر میرسد که پل سیمپسون سبکشناسی را کاملتر از دیگران
تعریف کرده است؛ او میگوید سبکشناسی روشی از تفسیر متن است که در آن اولویت
با زبان است و دلیل اهمیت زبان آن است که سطوح ،الگوها و صورتهای گوناگونی که
ساختار زبانی را تشکیل میدهند ،شاخص مهمی از کارکرد متن هستند ( Simpson, 2004:
 .)2بدین ترتیب او بررسی الیهها و سطوح مختلف زبانی را سبکشناسی میداند و ضمن ًا
سبکشناسی الیهای را پیشنهاد میدهد .بدین ترتیب سبکشناسی ،بررسی زبانی متن
است که در این بررسی باید همۀ سطوح زبان از جمله آواشناسی ،واژهشناسی ،خطشناسی،
نحو یا دستورشناسی ،معناشناسی و کاربردشناسی تجزیه و تحلیل شوند.
با توجه به تعاریف باال مشخص میشود که سبکشناسی جدا از زبانشناسی و نقد
ادبی نیست و در واقع علمی است که زبانشناسی را به نقد ادبی پیوند میدهد .شمیسا
نیز میگوید« :سبکشناسی را نظامی بین زبانشناسی و نقد ادبی جدید تلقی میکنند،
زیرا در آن هم بحثهای زیباییشناسی و ارزشگذاری و قضاوت هست و هم تکیه بر
یافتههای زبانشناسی دارد» (شمیسا1393 ،الف)144 :؛ برای بیان ارتباط میان زبان-
شناسی ،سبک شناسی و نقد ادبی این گفته از لیچ و شورت راهگشاست« :از زاویۀ دید
زبانشناس ،این پرسش مطرح است که چرا هنرمند در اینجا این فرم بیانی را برگزیده
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است و از نقطهنظر منتقد ادبی این پرسش مطرح میشود که چگونه چنین تأثیر زیبایی-
شناسانهای در زبان رخ داده است؛ بنابراین هدف سبکشناسی ایجاد رابطهای میان فهم
زیباییشناسی منتقد با توصیف زبانی زبانشناس است» (.)Leech & Short, 2007: 11

 .4سبکشناسی الیهای

سبکشناسان برای تحلیل متن رویکردهای مختلفی را برمیگزینند که برخی زبانشناسانه
و برخی شمی و ذوقی است .از میان رویکردهای زبانشناسانه میتوان سبکشناسی الیهای
را از بهترین و دقیقترین رویکردها برای سبکشناسی یک متن دانست .در این رویکرد،
زبان متن به الیههای مختلف زبانی تقسیم میشود و هر الیه به طور جداگانه مورد بررسی
قرار میگیرد و سپس رابطۀ بین الیهها واکاوی و بازشناسی میشوند.
هر یک از سبکشناسان ،الیههای مختلفی را برای بررسی زبان پیشنهاد دادهاند .لیچ
چهار سطح عمده برای سبکشناسی پیشنهاد میدهد.1 :طبقههای واژگانی .2 ،طبقههای
دستوری .3 ،شکلهای بیان .4 ،انسجام و بافت؛ و طبقۀ معنیشناسی را در میان این چهار
سطح بررسی میکند و میگوید ممکن است این سطوح در شناسایی برخی ویژگیها
همپوشانی داشته باشند ( .)Leech & Short, 2007: 61منظور او از شکلهای بیان ،همان
برجستهسازیها در زبان است که بیشتر مربوط به الیۀ معنیشناسی و بالغت میشود و
در سطح انسجام و بافت به ارتباط منطقی میان جمالت و رابطۀ گفتمان با بافت توجه
میشود.
سیمپسون طبقهبندی بهتری نسبت به لیچ ارائه میدهد و الیههای زبان را که سبک-
شناس باید آنها را بررسی کند به  7بخش تقسیم میکند .1 :الیۀ آواشناسی .2 ،الیۀ
خطشناسی .3 ،الیۀ ساختارشناسی واژگان .4 ،الیۀ نحو یا دستور زبان .5 ،الیۀ واژگانی،
 .6الیۀ معنیشناسی و  .7الیۀ کاربردشناسی یا تحلیل گفتمان (.)Simpson, 2004: 5در
میان این الیهها ،الیۀ خطشناسی در مورد نوع نگارشها و انواع خطهایی است که مفهوم
و معنای خاصی را نشان میدهند و الیۀ ساختارشناسی واژگان به ساختار و ریشهشناسی
واژگان میپردازد .از آنجا که الیۀ خطشناسی در برخی متنهای خاص کاربرد دارد و الیۀ
ساختارشناسی واژگان را میتوان در زیر الیۀ واژگانی بررسی نمود ،میتوان این هفت الیه
را به پنج الیه تبدیل کرد.
فتوحی نیز همین الیههای زبانی را در سبکشناسی پیشنهاد میدهد ،با این تفاوت
که دو الیۀ بالغی و ایدئولوژیک را جایگزین دو الیۀ معنیشناسی و کاربردشناسی میکند
(فتوحی .)237 :1392 ،دلیل این جایگزینی از نظر فتوحی آن است که الیۀ معنیشناسی
و بررسی صورتهای مجازی و استعاری زبان ،بخش مبهم و تاریک زبان است ،از این رو
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نمیتوان آنها را بهطور دقیق بررسی کرد .بدین ترتیب فتوحی در سبکشناسی ،الیۀ بالغی
را به جای آن به کار میبرد ،زیرا ساختهای معنایی حاصل از بازیهای مجازی و استعاری
را در آن به بحث گذاشته میشود (همان .)239 :همچنین به دلیل آن که بررسی بافت
سخن از نظر او دشوار است ،الیۀ ایدئولوژیک یا فکری را جایگزین کاربردشناسی و تحلیل
گفتمان کرده است (همان )240 :که البته نظر درستی نیست ،زیرا تحلیل گفتمان و
کاربردشناسی در هر متن با توجه به ویژگیهای متن و تحلیل دیگر الیهها صورت میگیرد
و الیهها ارتباط تنگاتنگی با هم دارند « .به هر حال آنچه که در فهم ما از زبان و سبک
مهم است ،آن است که این الیهها یا سطوح به هم پیوند خوردهاند و هر یک به دیگری
وابسته است ()Simpson, 2004: 5؛ در نتیجه تحلیل و بررسی این الیهها با هم است که ما
را به فهم متن و سبک آن رهنمون میسازد.

 .5سبکشناسی الیة نحوی

در یک کالم نحو یعنی بررسی چگونگی همنشینی واژهها« .علم نحو عبارت است از مطالعۀ
روابط میان صورتهای زبانی در جمله و چگونگی توالی و نظم و همنشینی و چینش
واژهها» (فتوحی .)267 :1392 ،این الیه ارتباط مهمی با الیۀ معنیشناسی دارد .در واقع
اگر واژگان ،درست در جای خود قرار نگیرند ،جمله خالف دستور زبان میشود و فصاحت
آن از بین میرود و در نتیجه معنای درستی به دست نمیدهد .با آنکه در شعر ،شاعران
حق جابجایی واژهها را دارند -خصوصاً در زبان فارسی که توانایی جابجایی واژهها در آن
باالست -ولی « رعایت ترکیب اجزای جمله در شعر بر طبق دستور زبان امری است
ضروری» (نعمانی ،1363 ،ج)64 :4؛ زیرا اگر جمله از دستور زبان خارج شود ،دچار تعقید
لفظی یا پیچیدگی زبانی میگردد که مخل فصاحت است .شرط سالست و روانی کالم آن
است که « شاعر تا حدی که ممکن است هر یک از اجزای جمله را به جای خود باقی
بگذارد یا الاقل کاری کند که زیاد از موضع خود پس و پیش نشوند» (همان.)64 :
در این الیه بحث تقابل لفظ و معنی یا نحو و اندیشه نیز قابل بررسی است .برخی
مانند صورتگرایان روس بین لفظ و معنی یا محتوا و صورت تفاوتی نمیبینند و «مسئلۀ
دیرینۀ تقابل محتوا و شکل یا صورت را از بنیاد قبول ندارند .در این چشمانداز ،معنی
همان صورت است و صورت همان معنی» (شفیعی کدکنی .)74 :1391 ،بر اساس نظریۀ
نظم عبدالقاهر جرجانی (متوفی  471ه.ق) «الفاظ مادام که با نوع و کیفیت خاصی منظم
نشوند و با هم تألیف نیابند و در ترکیب آنها راهی انتخاب و راهی دیگر ترک نشود ،افادۀ
معنی نمیکنند» (جرجانی .)2 :1366 ،جرجانی «هرگونه تغییر ساختاری جمله را دارای
سایهروشنهای معنایی متفاوت میداند» (شفیعی کدکنی .)105 :1391 ،بنابراین معنا و
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صورت ،ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند و در حقیقت این معنا است که صورت را می-
سازد و همچنین صورت است که معنا را شکل میدهد .منظور عبدالقاهر جرجانی از نحو
«آگاهی از کاربرد اجزای جمله است به تناسب حاالت روحی و مقتضای حال ،نه علم نحو
به معنی محدود آن .در نظر عبدالقاهر ،زبان ،مجموعهای از الفاظ نیست ،بلکه مجموعهای
از روابط است و این همان نظری است که علمای زبانشناسی معاصر از آن سخن می-
گویند» (همان .)435 :در نتیجه «کشف پیوند میان ساختارهای نحوی و معنای سخن،
بخشی از بررسیهای سبکشناختی را دربرمیگیرد و به بررسی مسائلی از این دست
میپردازد» (فتوحی.)268 :1392 ،
« هر واژه به سبب واژگان همنشین خود ،غنای ژرف خود را آشکار میکند و داللتهای
معنایی تازهای را نشان میدهد» (علویمقدم .)76 :1377 ،بنابراین «بررسی ساختمان
جملهها ،روابط واژهها با هم ،شیوههای ترکیب واژهها در عبارتها و جملهها ،نظم و
دستورمندی واژگان ،تحلیل نقش معنیشناسیک واژه در جمله و( » ...فتوحی:1392 ،
 )238در این الیه صورت میگیرد .در سطح نحوی بررسی جمله از نظر محور همنشینی
و دقت در ساخت های غیرمتعارف ،کوتاه یا بلند بودن جمالت ،کاربردهای کهن دستوری
و ...هرچه در مورد ساخت نحوی باشد ،صورت میگیرد (شمیسا1393 ،الف .)219 :در این
الیه چیدمان نحوی و دستوری اثر و رابطۀ آن با سبک به بحث گذاشته میشود و مواردی
چون :ساختار جملهها ،انواع جملهها از نظر ساده و مرکب و پیچیده بودن ،طول جملهها،
پیوستگی بالغی جملهها و بازتاب دیدگاه نویسنده در نحو شامل این بحث میگردند.
بررسی طول جمله ها و کوتاهی و بلندی آنها ارتباط مستقیمی با سبک هنرمند و
فردیت او دارند .جمالت کوتاه نشاندهندۀ سادگی هنرمند در بیان است و جمالت بلند یا
مرکب نشانۀ پیچیدگی ذهن اوست .مشخص است که هر چقدر اتصال و تودرتویی جمالت
بیشتر باشد ،جمله پیچیدهتر میشود و اندیشۀ حاصل از آن نیز پیچیده بیان میشود و
بدین ترتیب سبک سخن نیز به سوی پیچیدگی و دشواری حرکت میکند .نمونۀ بارز این
نوع سبکها را در نثرهای مصنوع و متکلف میتوان بهروشنی مشاهده کرد.

 .6سبکشناسی الیة نحوی اشعار کمالالدین اسماعیل

بهطور کلی نحو شعر کمال ،نسبت به زمانۀ خود ،بیش از آنکه کهن باشد بسیار نو و پیشرو
است .به طوری که اگر نحو او در قصاید را با نحو قصاید سعدی مقایسه کنیم ،ویژگیهای
مشترک بسیاری خواهیم دید .البته از ابتدای قرن ششم در مجموع ،زبان شعر یکنواختتر
میشود (غالمرضایی )98 :1391 ،و به نظر شمیسا در قرن ششم علیرغم ظاهر عربیزده
و دشوار ،ژرفساخت جمالت ،ساده و آسان است (شمیسا1393 ،ب .)176 :ولی به دلیل
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آنکه در شعر کمال ،بسیاری از مختصات نحو کهن متروک است ،میتوان آن را نزدیک به
سبک عراقی دانست ،زیرا در سبک عراقی زبان «بسیاری از مختصات کهن خود را بالکل
از دست داده است و در عوض تا حدودی مختصات جدید یافته و آن مقدار از مختصات
سبک خراسانی هم که در آن مانده است ،به لحاظ بسامد با دورۀ قدیم متفاوت است»
(همان.)246 :
جملهبندیهای کمال معمو ًال سرراست و مستقیم است ،یعنی اجزای جمله در شعر او
معموالً به ترتیب استاندارد جملهبندی فارسی میآیند و در جملههای او کمتر جابجایی
دیده میشود و همچنین بهندرت در شعر او جابجاییهای پیچیده وجود دارد .بدین دلیل
است که شبلی نعمانی یکی از ویژگی های شعری کمال را صافی زبان و سالست و روانی
میداند (نعمانی ،1363 ،ج .)15 :2بدین ترتیب اگر برخی دشواریها در شعر او دیده
میشود ،به نوع استفادۀ او از واژهها برمیگردد نه پیچیدگی نحوی .این مقدمهای در
ساختار ن حوی شعر کمال بود ،ولی هدف اصلی در این پژوهش بررسی نحو شعر کمال از
دیدگاه نقشگرایی است که در ادامه خواهد آمد.

 .7الگوی گذرایی در دستور نقشگرای هلیدی

دستور نقشگرا با توجه به رویکردهای زبانشناسی نقشگرا ،توسط مایکل هلیدی ،زبان-
شناس و دستورشناس معروف انگلیسی شکل گرفته است .هلیدی میگوید« :این دیدگاه
از ساختار به سوی در نظر گرفتنِ دستور بمانند یک سامانه حرکت میکند و ما را قادر
ع معنیساز نشان دهیم و طبقههای دستوری را با
میسازد تا دستور را بمانند یک منب ِ
ارجاع به معنیشان ،توصیف کنیم» ( .)Halliday & Matthiessen, 2004: 10بدین ترتیب
طبقههای دستوری با توجه به معنی شکل میگیرند و از لحاظ معنیشناسی بررسی می-
شوند.
هر زبان به سخنگویان یا نویسندگان خود گزینههای باارزشی برای تفسیر معنی
پیشنهاد میدهد .زبانشناسی نظاممند نقشگرا کشف معنا در متن را از طریق یک دستور
متنبنیان فراگیر آسان میکند .این دستور زبان به تحلیلگران توانایی میدهد تا گزینش-
های سخنگویان و نویسندگان را از نظامهای زبانی تشخیص بدهند و کشف کنند که
چگونه این گزینشها برای تفسیر معنی به گونههای متفاوت نقشگرا هستند
(.)Schleppegrell, 2012: 21
نیرومندترین ادراک ما از تجربه شامل جریان رویدادهاست .این جریان رویدادها بوسیلۀ
دستورزبان بند به مقادیری از تغییر بخش میشوند :هر مقدار تغییر به عنوان یک شکل
تعبیر می شود؛ شکلی از رخداد ،انجام کار ،ادراک ،گفتار ،بودن و داشتن ( & Halliday
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 .)Matthiessen, 2004: 170همۀ این شکلها در دستورزبان بند طبقهبندی میشوند .سامانۀ
دستوریای که این شکلها توسط آن رسیدگی میشوند ،گذرایی 3است .سامانۀ گذرایی،
جهان تجربهها را به گونههای فرایند قابل مدیریت تفسیر میکند ( .)Ibid: 170این فرایندها
با توجه به آگاهی و تجربۀ ما از جهان بیرون و درون خودمان تقسیم میشوند.
بررسی و تحلیل «گذرایی» ،تفاوتهای دستوری میان بندهای دستوری مختلف را که
دارای نقشهای مختلف هستند ،نشان میدهد .این امر به تحلیلگر توانایی میدهد تا
مطرح کند که چگونه گزینشهای ساخته شده توسط گوینده یا نویسنده از سامانۀ گذرایی،
تجربۀ بیانشده در متن را تفسیر میکند ( .)Schleppegrell, 2012: 21بدین ترتیب با
تحلیل الگوی گذرایی می توان به نوع نگرش و بیان هنرمند پی برد .در این الگو ،بندها و
جملهها با توجه به معنای فعل به فرایندهای مختلفی تقسیم میشوند که آنها را فرایندهای
اصلی 4مینامند« ..مفاهیم فرایند ،شرکتکننده و پیشامد طبقههایی معنایی هستند که
نشان میدهند چگونه نمود تجربۀ ما از جهان به صورت ساختارهای زبانی تعبیر میشوند»
( .)Halliday & Matthiessen, 2004: 178در ادامه با این فرایندها آشنا میشویم.
 .1فرایندهای مادی :5فر ایند انجام دادن یا دگرگون کردن است .این فرایند با نقش
کنشگر 6همراه است و نقش هدف 7که در فعلهای ناگذر وجود ندارد.
کنشگر
من
او

هدف /نقطهنظر
او را

فرایند

گاز گرفتم
آمد

هلیدی برای جمالت ناگذر »نقطهنظر» 8را مطرح میکند که تفاوت آن با «هدف» این
است که نقطهنظر صفتی را نمیپذیرد ،رویدادی بر آن شکل نمیگیرد و ضمیر و حالت
اضافی و ملکی نمیگیرد ( .)Halliday & Matthiessen, 2004: 194در واقع نقطهنظر را
میتوان قید جمله به شمار آورد .در این جمالت گاهی نقشهای دیگری نیز اضافه میشود
که هلیدی نام آنها را ویژگی ،9نماینده 10و گیرنده 11گذاشته است .مثال برای این نوع
نقشها به ترتیب عبارتاند از :آنها پاک او را خالی کردند؛ من برای تو خانه ساختم؛ من
به تو انار دادم .اینها را نیز میتوان بهطور کلی قید خواند.
ال در جملۀ «او
در جمالت مجهول ،نقش کنشگر ممکن است ذکر شود یا نشود؛ مث ً
کشته شد» ،کنشگر مجهول است و «او» نقش هدف را ایفا میکند و اگر گفته شود «او
بوسیلۀ ماشین کشته شد» ،کنشگر ماشین است .گاهی اوقات این فرایندها در این
موقعیتها با فرایندهای ربطی همپوشانی پیدا میکنند که آنها را در فرایندهای ربطی
بیشتر توضیح دادهایم.
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فرایندهای مادی یا با دگرگونی 12همراهاند یا با آفرینش13؛ فرایندهای آفرینش ،چیزی
را به وجود میآورند که پیشتر نبوده است مانند :آشکار کردن ،روی دادن ،تشکیل دادن،
تولید کردن ،آفریدن ،ساختن ،کشیدن (نگاشتن یا نگاریدن) ،طراحی کردن ،کشیدن
(نقاشی) ،پختن ،کندن  .فرایندهای دگرگونی ،چیزی را به موقعیتی دیگر دگرگون میکنند
و سه نوعاند .1 :طولکشنده 14مانند سوختن ،جوشیدن ،خنک کردن ،یخ زدن ،گرم کردن،
آب کردن ،بریدن ،خمیدن .2 .گسترنده 15مانند دادن ،ترک کردن ،سپردن ،فرستادن.3 .
پیشرونده 16مانند بازگشتن ،وارد شدن ،رفتن ،آمدن ،لرزیدن ،رسیدن ،چرخیدن.
 .2فرایندهای ذهنی : 17فرایندهایی هستند که با آگاهی و احساس همراهاند .این
فرایندها با دو نقش حسکننده 18و پدیده 19همراهاند .هرچه فرایندهای مادی به تجربه-
های مادی ما از جهان بستگی دارند ،فرایندهای ذهنی به تجربههای ما از جهان آگاهیهای
خودمان بستگی دارند (.)Ibid: 197
حسکننده

پدیده

آرمان

او را

مریم

داستان را

فرایند
فهمید

دوست دارد

در این نوع فرایندها همواره شرکتکنندهای وجود دارد که انسان است؛ نام آن را
حسکننده میگذاریم .گاهی ممکن است حسکننده چیزی باشد که به آن شخصیت داده
شده است .بخش دیگر که آن را پدیده نام نهادیم بسیار گسترده است و میتواند یک چیز،
یک کنش یا یک واقعیت باشد .باید دقت داشت که در این نوع بندها ،همیشه نهاد حس-
کننده نیست ،بلکه با توجه به معنا ،این دو از هم متمایز میشوند؛ مثالً در جملۀ «جایزه
مریم را خوشحال کرد» ،مریم حسکننده و جایزه پدیده است .همچنین در جمالت مرکب،
معموالً «پدیده» خود یک بند است که معموالً فرایندی مادی است.
فرایندهای ذهنی را میتوان به چهار زیرشاخۀ ادراک حسی ،شناختی ،درخواستی و
احساسی بخش کرد ( .)Halliday & Matthiessen, 2004: 208ادراک حسی مانند او ماشین
را دید؛ شناختی مانند او ماشین را شناخت؛ درخواستی مانند او ماشین میخواهد و
احساسی مانند او ماشین را دوست دارد.
 .3فرایندهای ربطی :20این فرایندها که جزو مهمترین فرایندها هستند برای توصیف
و شناساندن به کار میروند و معموالً با فعل ربطی همراهاند ( .)Ibid: 210این فرایندها به
دو فرایند اسنادی 21و شناسایی 22تقسیم می شوند .فرایند اسنادی با حامل و حالت23
همراه است و فرایند شناسایی با نشانه و ارزش .24تفاوت عمدۀ این دو فرایند در این است
که فرایندهای اسنادی قابلیت جابجایی ندارند ،ولی فرایندهای شناسایی جابجا میشوند.
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اسنادی

حامل

حالت

حسین

خانه

سرد

هوا

شناسایی

فرایند

نشانه

ارزش

دارد

آن آپارتمان

خانۀ ما

بود

حسن

بهترین
نویسنده

فرایند
است
است

منظور از جابجایی در فرایند شناسایی بدین معناست که جای نشانه و ارزش میتواند
عوض شود .این فرایندها را از منظری دیگر میتوان به سه دستۀ متمرکز ،ملکی و موقعیتی
تقسیم کرد که هر کدام در دو دستۀ قبلی میتوانند باشند .مثالهای این سه دسته به
ترتیب این چنین است :او داناست؛ آنها رادیو دارند؛ نمایش فرداست (هر سه اسنادی) او
رهبر است یا رهبر اوست؛ رادیو مال آنهاست؛ 25سهشنبه روز نهم است یا روز نهم سهشنبه
است.
ال در جملۀ «من ترسیده بودم».
گاهی اوقات فرایند ذهنی و ربطی همپوشانی دارند؛ مث ً
این جمالت را با توجه به نوع صفت ،قید صفت ،زمان فعل و ساختار میتوان تفکیک نمود.
مثالً اگر در ساختار آنها حسکننده و پدیده را بتوان آشکارا دید ،ذهنی هستند .همچنین
است همپوشانی فرایند مادی و ربطی در جملۀ «جواد اسبسوار شد»؛ در این جمله ما با
یک کنش و کنشگر یعنی جواد روبروییم ،زیرا جواد برای اسبسوار شدن تالش کرده
است .این جمالت را نیز با توجه به نوع صفت ،قید صفت ،زمان فعل و ساختار میتوان
تشخیص داد .همچنین در بندهای مجهول مانند «او کشته شد» ،میتوان فرایند را ربطی
دانست یا فرایندی مادی بدون کنشگر که البته فرایند ربطی دانستن آن بهتر مینماید.
فرایندهای شناسایی برای مواردی چون معادله ،تساوی ،نمایندگی ،نامگذاری ،تعریف،
نمادسازی ،تمثیل ،نشان دادن استفاده میشوند (.)Ibid: 234-5
 .4فرایندهای رفتاری :26این فرایندها رفتارهای روانی و ذهنی انسان را نشان میدهند
و چیزی میان فرایندهای مادی و ذهنی هستند که در واقع کنشهای حسی ما را شامل
میشوند .این فرایندها با نقش رفتارگر 27و پیشامد 28همراهاند.
رفتارگر

دانشآموز
مادر

پیشامد

سر کالس

به فرزندش

فرایند
خوابید

اخم کرد

مرز میان فرایندهای رفتاری غالباً نامشخص است .مثالً فرایند «فکر کردن» در جملۀ
«دارم فکر میکنم» رفتاری است و در جملۀ «آنها فکر میکنند ما احمقیم» ذهنی است.
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 .5فرایندهای گفتاری :29فرایندهای سخن گفتن اند که با دو نقش گوینده 30و
همراهاند .در این فرایندها ممکن است نقش گیرنده 32نیز وجود داشته باشد.
فرایند

گوینده
علی

گوینده
کبری

تصمیمش را

گفته31

گفته

ادعا کرد
گفته
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گیرنده

به مادرش

که داستان تغییر کرده
است
فرایند

اعالم کرد

 .6فرایندهای وجودی : 33این فرایندها وجود یک چیز یا ایجاد شدن آن را نشان می-
دهند و با موجود 34همراهاند .ممکن است در این فرایندها پیشامد نیز شرکت داشته باشد.
موجود

خورشید

پیشامد
همه جا

فرایند
هست

فرایندهای مادی ،ذهنی و ربطی معموالً در زبان بیشتر به کار میروند و فرایندهای
عمده نام دارند .مرز میان فرایندهای مادی و ذهنی ،فرایندهای رفتاری است ،زیرا این
فرایندها نمودهای بیرونی کارهای درونی هستند و مرز میان فرایندهای ذهنی و ربطی،
فرایندهای گفتاری است ،زیرا ارتباطهای نمادین در آگاهی بشر ساخته میشود و به
صورت گفتاری نمایش مییابد و مرز میان فرایندهای ربطی و مادی ،فرایندهای وجودی
هستند که وجود پدیدهها یا ایجاد شدن آنها را نشان میدهند ( Halliday & Matthiessen,
 .)2004: 171این فرایندها و ارتباط آنها با هم را میتوان در دایرۀ زیر نمایش داد .این دایره
نشان میدهد که رابطۀ میان فرایندها نسبی است و مرز مطلقی ندارد:
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داشتن
صفت

داشتن
مشخصه
گفتن

نمادسازی

فکر کردن

بودن

احساس کردن

رخ دادن
آفرینش
تغییر

انجام دادن

احساس
کردن
رفتار
کردن

دیدن

وجود
داشتن

انجام
کار

 .8بررسی قصیدهای مدحی از کمالالدین اسماعیل با الگوی گذرایی

در نوشتن فرایندهای این قصیده (کمالالدین اسماعیل )42 :1348 ،سعی شده است که
کمترین تغییرات نسبت به اصل بندها و جمالت انجام گیرد .جمالت مرکب نیز به جمالت
ساده تبدیل شده و هر کدام در فرایند خاص خود گنجانیده شدهاند .ابتدا جداول مربوط
به فرایندها آمده و سپس تحلیل فرایندها انجام شده است.
 .1فرایندهای مادی:
کنشگر

هدف /نقطهنظر

پادشاه (ممدوح)

مملکت را شکوه دیگر/35
عدل /ز شاهان بر سر

قَدَر

فرمانبر او

خدای

منظر و مخبر زیباش

پهلوی فتنه

بر بستر

کبک و شاهین

به هم سوی آبشخور

سر رایت تو
(سکهزنان)

سایه

از نام تو بر زر زیور

فرایند

داد /گسترد /آمده (است)
آراست
گشت

جای کند
فکند
آیند

بستند

سبکشناسی الیهی نحوی اشعار کمالالدین اسماعیل ....

افسر و تخت

سراپای ممالک

باد لطفت

زور از پای اجل

یاد کرمت

گشتند

بر دل او (هر کس)

گذر کرد

زخم تیغ تو

عرض را از جوهر

ببَرَد

همت تو

بحر را چون لنگر

لشکر تو

ببَرَد

کوه را چون هامون

پست کند

لفظ شیرین تو و رای
جهان...

بینیازی جهان 37از شمع
و شکر

میدهد

خرد و بزرگ

کمر طاعت تو

-

نور ز خورشید

هر که

گر رای تو
-

مدح دست گهرافشان تو
-

نام خداوند بر دل
اجرای قمر

بسا سر

دهد

جدا نتوان کرد

فیض طبع تو بر آتش

دمد

تنها بر قلب بداندیش
برهنه به سر خصم
ز بیمت سر و پای

سرمیناید
روی آرد
شود

39

زنی

رَوی

بر هم آورد

به آب تیغت

فرو رفت

آهن وسنگی که

همچو شرر

جهد

نوری که

ز خورشید در روزن

(غمزۀ ناوک تو)
(اسب شاه)

دست و پایش
(داغگذاران)

38

از دریا آسان

نیلوفر

(آن که دل راست نبُد با
تو)

بسته دارد

نتوان عبر کرد

با سمندر ز یکی خانه

(تو)

نگارد

کرم از خاطر خسرو

گر آتش خشم تو

(تو)

غوطه دهد

نتوان به در بُرد

به گردون

اگر باد

36

جان دشمن

ببرَد

چابک و چست از چنبر

بجهد

الم الف از باد هوا

کشد

از هاء مشقّق گوشش (را)

فتد

اثر بنمایند
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هرکه خواهد

مردم چشمِ هر که خواهد
که به...
(اسب شاه)

از راه نظر به گَردش

رسد

تو را ز جهانی به جهانی
که...

بَرَد

ز سبکپایی او

در سر آید

سپاه آجال

بر بداندیش سر کوی
حذر

تیر

چون شعشعۀ نور به بصر

درآید

پیش عدو چون نیزه

بازشود

تیغ

چون وسوسۀ عشق به
دماغ

(تو)

غنچه با عبهر

این (نوک پیکان)

آن (چشم دلیران)

سوی تیر و تبر همچو
سپر

گُرُهی

تیغ به دندان چون انبر

گُرُهی

آتش از سینه چو کوره

بلعجب

مهره بدان چابکی از حقه

تیغ
تو

نصرت /فتح

اقبال و ظفر
خسروا

42

41

روی نهد
فشانند
گیرند
نبُرد

ز پی /از پیش
جایی ز کمال

ابر انعام تو

بیمنت کس بر همه خلق
جهان

(شاها)

بنده را

اگر او

پیوسته کنی

(تازد)

کماالت بشر

(من)

درافتد

سر خصم تو را ز زیر مغفر

بدانجا

خرد

بگیرند

(بُرد)

به دو دست از تو

بارها رخت جهان

پارسی شعر از جان

40

همیتازی
درآویخته(اند)
برسیدی

نرسیدهاست

زیر و زبر کرد
میبارد
پرورم
بخر

سود کند
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زیانی

برای تو

(شاها)

بر آنهای دگر

(شاها)

به پی قدر همه تارک
افالک

(شاها)

سیم /ملک /مدح /می

(شاها)

دیر /شاد /خصم /دوست

 .2فرایندهای ذهنی:

حسکننده

پدیده

چرخ نُهپایه

بر منبر

(هرکس تیغ تو در دست
تو دید)

با هم ظلمات و خضر و
اسکندر

غمزۀ ناوک تو

به کرشمه

کسی
هرکه

عدوت
46

هرکه

(پادشاها)

 .3فرایندهای ربطی:

اسنادی

43
44

بربند
سِپَر

زی /نشین /فکن /نواز

ده /ستان /نیوش /خور
فرایند

داور بانصافتر از وی

ندید

تیغ تو در دست تو

دید

گاه عرض هنرش ز چه
آهن و سنگی که...

(از راه نظر به گردش
رسیدن)

رشک همیبرد
دید
باد در سر گیرد

فرایند

نشانه

حامل

ز تو سرافراز

(است)

این (تخت)

بالش ملک
عراق

از تو پشت-
قوی

شد

تو (ممدوح)

45

نگرد

دیدهای؟
خواهد

از نظر لطف در این بنده

حالت

مُلک

گیر

به سر تیغ همه دست
مخالف

(شاها)

(تو)

فتد
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نگر
شناسایی
ارزش

الیق تخت
و افسر

تو را
سجدهگزار

فرایند
بودی
است
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پایۀ منبر

ز القاب تو
عالی

همه سرمه

است

رهگذر
موکب
منصور تو

بر او

است

خاک
سپاهان

شد

آن (افسر)
مشتریاش

سعد اکبر

طالع
سپاهان

برج قوس

است

نظر دولت
تو

خوبتر از
یاری بخت

(است)

زیبد

48

تو را بوسه-
زنان

هرکه...

توانگر دل

شد

هرکه...

جایگهش بر
سر زر

بُود

مدد همت
تو
(تو)

بِه ز فراوان
لشکر

کیسهاش

الغر

نشود

(تو)

حرف زر
کسی

از یکدیگر
پراکنده

بُود

آب

سبکروی-
تر از ساغر

مدنّق

هست

جای آن آب

شاه

از بخشش
زر ناچار

است

تو را زیر
کمر

خرمن مه

از شعلۀ او
خاکستر

شود

(آن)

نبُد

رنگ او

آتش

نعل و سُم
او

آهن و
سنگ

آن که
(پای در
دامن
کشیدن)

با تو دل-
راست

سزد

49

50

آن

آهنین-
رویتر ز
آینه

عدو را بر
جگر

مرکب شاه
بر آن دشت
نبرد
کوه روان
در محشر

است

47

آمد

(است)
ای

ای
نبودهاست
(است)
است؟

(است؟)
(است)
(است)
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عدو

است

گرز

خایسک

شود

دل بدخواه

ز جان سیر

شدهاست

(دل
بدخواه)

به آب لب
شمشیر تو
تشنهجگر

شد

تارک
گردان

سندان

(شود)

دشت ناورد

کارگه
آهنگر

بود

التفاتی ز تو

نوک
پیکانها

در چشم
دلیران غرقه

(است)

نسب من

سرمایۀ
ملکی

باشد

روی زمین

بر دشمن تو
تنگ

گشته

حفظ الهی

جای مفَرّ

به جز از زیر
زمین

نیاید

اندر دو
جهان
یاورت

کرمت

خریدار همه
اهل معانی

تو را

تو را

بنده

دلسوزۀ
خلق
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از حرکاتش
هیچ خبر

باور

گران

 .4فرایندهای رفتاری:
رفتارگر
دهن زر

نیست

51

به در
خسرو
دانشپرور

نباشد

53

(است)
است
فرایند

پیشامد

همیناساید

از خنده

جود دستت
(جگر عدو)

نوک سنانت

در برکشد

گفته

فرایند

 .5فرایندهای گفتاری:
گوینده

باد

52

(مجموع شدن زر را)

ار (عدو)

بُود

54

نگذارد

پای در دامن کشد
55
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(شاها)
 .6فرایندهای وجودی:
موجود

(تا) جهان
همتای تو
همتا

زیانی

جهانداری

از سخنم (آنچه باور
نداری)

بازپرس

پیشامد

فرایند

در حیّز امکان به وجود

نیست

در فن خودم چون تو ز
شاهان
بر تو

بییاوری دولت

هست

نیست
نبُود

نیست

در این  64بیت  72فرایند مادی 9 ،فرایند ذهنی 26 ،فرایند ربطی اسنادی 21 ،فرایند
ربطی شناسایی 4 ،فرایند رفتاری 1 ،فرایند گفتاری و  5فرایند وجودی وجود دارد .همان-
طور که دیده می شود ،فرایندهای مادی بیشتر از دیگر فرایندها هستند و پس از آن
فرایندهای ربطی و فرایندهای ذهنی قرار میگیرند که جزو مهمترین فرایندها به شمار
میآیند.
موضوع فرایندهای مادی در این قصیدۀ مدحی که بدون تغزل آغاز میشود و از ابتدا
تا انتها به مدح پادشاه ،صفات او و اسب او میپردازد ،اغلب پیرامون پادشاه و خصوصیات
و مختصات اوست .در  51فرایند مادی ،اسم ،صفت ،ضمیر یا اسمی مستعار که به ممدوح
بازگردد را می توان دید که در جداول ،زیر آنها خط کشیده شده است تا مشخص شوند.
فرایندهای دیگر هم معموالً تشبیه یا توصیفی برای جملههای دیگر هستند .همچنین
ممدوح یا صفت و مختصهای از او در  33فرایند ،در نقش کنشگر قرار دارد و در 18
فرایند در نقش هدف است .بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که نقش کنشگری ممدوح
نسبت به هدف ،برای شاعر بیشتر اهمیت داشته است.
شاعر در دو فرایند از خود و شعر خود سخن میگوید که در یکی کنشگر است
بهعنوان شعرسراینده و در دیگری هدف است بهعنوان بندهای که درخواستی از ممدوح
دارد .همچنین  25کنشگر با فرایندهای تشخیص ،جانبخشی یا کنایه در فرایندهای
مادی شرکت کردهاند ،مانند قدر ،فتنه ،رایت و همت.
فرایندهای ذهنی این قصیده معدودند و نشان از آن دارند که شاعر به فرایندهای
ذهنی و انتزاعی در این قصیده اهمیت چندانی نداده و بیشتر به محسوسات توجه داشته
است .شش فرایند در این قصیده جزو زیرشاخههای ادراک حسی 2 ،فرایند جزو زیرشاخۀ
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احساسی و یک فرایند جزو زیرشاخۀ درخواستی هستند .با توجه به این ،باز هم نقش
ادراک حسی بیش از دیگران است .در این فرایندها حسکنندهها معمو ًال کسانی هستند
که هنرنماییها و صفات خوب ممدوح را میبینند .در یک مورد حسکننده غیر انسان
است که با تشخیص در فرایند شرکت داشته است.
در فرایندهای ربطی این قصیده ،فرایندهای اسنادی کمی بیشتر از فرایندهای
شناسایی هستند و از آنجا که فرایندهای اسنادی معموالً حالت یا صفت چیزی را بیان
میکنند و فرایندهای شناسایی بیشتر به طبقهبندی و ارزشیابی مقوالت میپردازند ،این
امر نشان میدهد که شاعر بیشتر به بیان صفات و حاالت پرداخته است .از  46فرایند
ربطی در  22فرایند ،اسم ،صفت یا ضمیری از ممدوح ذکر شده است که نزدیک نیمی از
فرایندها را شامل میشود و نشان میدهد در این فرایندها نیز نقش ممدوح پررنگ است.
در این فرایندها تنها  6فرایند موقعیتی وجود دارد و  2فرایند ملکی و بقیه جزو
فرایندهای متمرکز به شمار میآیند؛ بنابراین شاعر از فرایندهای ربطی بیشتر برای بیان
صفات و حاالت یا طبقهبندی و ارزشیابی مقوالت استفاده کرده است و این فرایندها اغلب
توصیفی یا تشبیهی هستند :توصیف  28فرایند و تشبیه  10فرایند را شامل میشود.
در این قصیده  4فرایند رفتاری وجود دارد که  3مورد از رفتارگرهای آن انسان نیستند:
«دهن زر»« ،جود دستت» و «جگر عدو» .بدین ترتیب شاعر از این فرایند بیشتر برای
اغراق و استعاره استفاده کرده است .همچنین یک فرایند گفتاری در این قصیده دیده
می شود که شاعر برای اثبات ادعای شاعری خود خطاب به ممدوح از آن استفاده کرده
است 6 .فرایند وجودی نیز در این قصیده به چشم میخورد که بررسی آنها نشان میدهد
استفاده از فرایندهای وجودی در این قصیده اغلب برای ایجاد اغراق و بزرگنمایی است.

 .9بررسی قطعهای مدحی از کمالالدین اسماعیل با الگوی گذرایی

این قطعه (کمالالدین اسماعیل )393 :1348 ،نیز موضوعی مدحی دارد تا با مقایسۀ این
دو شعر مدحی از شاعر بتوان به سبکشناسی درستی از اشعار مدحی او دست یافت.
 .1فرایندهای مادی:
کنشگر

هدف /نقطهنظر

نسیم لطف تو

اومید را روان

غبار نیاز

ز هر زمین

ضمیرت

خیال تیغ تو

به چشمگوشۀ فکر روز
غیب ز لوح ازل
اندیشه را

فرایند

فروخواند
بخشد

بسوزاند
برخیزد
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کفت

به آب سخا آن غبار

بنشاند

سخن

راند

مهابت تو

آستین

چرخ

گه چیز

کسی

(چرخ)

یاد کردن آن
سیل
سیل

56

بدهد

گاه (چیز)

بستاند

به دریا

رسد

خاطری

مهابت سلطان عالم

تو را

سخاوت تو

خالص تو را

نفخ صور

آن را از جای

عواطف او

برافشاند

بشوراند
فروماند
بگرفت

زین مضیق تو را

برهاند

به باد حادثه شاخی از او

بجنباند

سالمت تو

همه نقصها

بپوشاند

شجاعت

پای بقا

گران رکابی

به روی مردان

او (آفتاب)

ز تیغ زدن

چرخ

سخاوت
بددل

سبکگریز
(رهی)

دست یسار

به جز اسب را

در آرزوی تو از دیده (آن
گهر را)

تو

حسکننده
خدای

بلغزاند

نرنجاند

شاد

 .2فرایندهای ذهنی:

تنگ کند

آن را اندر حریر

(رهی)

(خدا)

نجنباند

خواباند

هزارچندان اندر دعا

(رهی)

ضمان کرده است

رنج آرد
روی برنگرداند
میبباراند

فزون کرده است

اندکی ز رسم خدمت

بکاهاند

کارها به مراد تو زود

گرداند

پدیده

فرایند

مصلحت کار بنده بِه

زی

داند
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 .3فرایندهای ربطی:
حامل

اسنادی
حالت

چراغ مهر

زیر دامن
چرخ کشته

(خلق جز
ره تحقیق
رفت)

معلوم رای
انور (شما)

(تو)

ز نکبت ایام
تنگدل

کشتی

ز فیض
طبعت به
روی بادیه
بر روانه

فرایند
شود

57

حطام دنیی
فانی

گشادهدست
سخی

کی پای-
بسته

سخاوت

(دست یسار
تنگکننده)

درخت
پادشهی را

چه نقص

شجاعت

(پای بقا
لغزاننده)

رهی

آن گهر در
خزانۀ طبع

آفتاب

گرفته

عنایت
سلطان

ارزش

تو را پای-
مرد

گردد

اسیر خسرو
عالم شدن

زبونی

هست

اساس جاه
تو

آن س ّد

نگر

58

مقدار

نشانه

شناسایی

نشوی
ندارد
ماند؟
باشد

59

است
است
شود

داشت
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فرایند
بُود

نیست

است
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به لطف
خدای واثق

(تو)

فرایندهای رفتاری:

باش

رفتارگر

پیشامد

فلک

ز چنبر حکم تو

خلق

تن درست تو
تیغ

 .6فرایندهای وجودی:
موجود

بسا لطیفه

فرایند

جز ره تحقیق رفت

نتواند

عذر شکست لشکر

خواست

در کف پردل
پیشامد

در ضمن نامرادیها

60

سر نپیچاند
خون گرید
فرایند
است

در این قطعۀ  23بیتی از  51فرایند 29 ،فرایند مادی ،یک فرایند ذهنی و  16فرایند
ربطی است که از میان فرایندهای ربطی 13 ،فرایند اسنادی و  3فرایند شناسایی است.
همچنین  4فرایند رفتاری و یک فرایند وجودی در آن وجود دارد و هیچ فرایند گفتاریای
در آن نیست .در این قطعه نیز مانند شعر قبل ،فرایندهای مادی و ربطی بسامد بیشتری
دارند و فرایندهای ذهنی  2درصد را شامل میشود که نسبت به قصیدۀ قبل  4درصد
کاهش داشته است که البته تفاوت چشمگیری نیست.
در  11فرایند از  29فرایند مادی ،اسم ،صفت یا ضمیری وجود دارد که به ممدوح
اشاره کند و در دو فرایند  19و  20اشارهگری به ممدوح وجود ندارد ،ولی لزوماً برای
اوست .این تعداد نسبت به قصیدۀ قبل کمتر است ولی هنوز نقش کنشگری ممدوح و
صفات او در فرایندها باالست و تقریب ًا در همۀ فرایندها ممدوح یا صفت و مختصهای از
او در نقش کنشگر قرار دارد ( 10فرایند از  11تا) و تنها در  2فرایند در نقش هدف است.
بدین ترتیب نقش کنشگری ممدوح در این قطعه نیز برای شاعر بیشتر اهمیت داشته
است.
همچنین در  15فرایند ،غیر انسان با تشخیص یا کنایه نقش کنشگر را ایفا میکند.
ی
در سه فرایند نیز شاعر خود کنشگر است که دربارۀ شاعری و دعا در حق ممدوح و کم ِ
رسم خدمت سخن میگوید .در یک فرایند نیز خدا کنشگر است برای آنکه دعای شاعر
در حق ممدوح را استجابت کند.
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حسکنندۀ تنها فرایند ذهنی در واقع «خدا» است که شاعر دانستن مصلحت کار
بندگان را از آن او میداند و همچنان که در تحلیل قصیدۀ پیشین گفتیم ،شاعر اهمیت
چندانی به فرایندهای ذهنی و انتزاعی ،خصوصاً در شعرهای مدحیاش نداده است.
در فرایندهای ربطی این قطعه ،فرایندهای اسنادی بیشتر از فرایندهای شناسایی
هستند و نسبت به قصیدۀ کمال ،این فرایندها خیلی بیشترند .بدین ترتیب شاعر در این
قطعه بیش از قصیده به بیان صفات و حاالت پرداخته است .از  16فرایند ربطی در 9
فرایند اسم ،صفت یا ضمیری از ممدوح ذکر شده است که بیش از نصف فرایندها را شامل
میشود و این آمار بسیار نزدیک به قصیدۀ شاعر است.
تعداد فرایندهای ملکی و موقعیتی در این قطعه کم است :ملکی دو تا و فرایندهای
موقعیتی وجود ندارد؛ بنابراین همان نتایج تحلیل قصیده را نشان میدهد .در این فرایندها
 12فرایند توصیفی و  2تا تشبیهی هستند که تعداد تشبیهها و توصیفها در این قطعه
متناسب با قصیدۀ قبل است.
در  4فرایند رفتاری باز هم  3رفتارگر غیر انسان هستند و نشان میدهد که برای این
فرایندها شاعر معمو ًال از غیر انسان استفاده میکند .بدین ترتیب باز هم فرایندهای رفتاری
برای استعاره و تشخیص به کار رفتهاند .یک فرایند وجودی این قطعه نیز برای تأکید یک
نکته است.

نتیجه

نتایجی که از این پژوهش به دست میآید در ذیل آمده است:
 .1الگوی گذرایی که در واقع بررسی نحو کالم از طریق معنیشناسی است ،نشان میدهد
که لفظ و معنا رابطۀ تنگاتنگی با هم دارند .همچنین این الگو مشخص میکند که الیۀ
نحوی رابطۀ مستقیمی با سبک هنرمند و معانی مورد نظر او دارد.
 .2فرایندهای مادی و ربطی از فرایندهای دیگر بسامد بیشتری دارند که نشاندهندۀ آن
است که کمال در نمونۀ اشعارش به کنشهای مادی و یا توصیف و ارزشگذاری بیش از
امور ذهنی و انتزاعی یا رفتاری میپردازد و شعر او بیشتر حسی و مادی است تا ذهنی و
انتزاعی.
 .3در بیشتر فرایندهای مادی ،اسم ،صفت یا ضمیری وجود دارد که به ممدوح اشاره
میکند و مدحی بودن شعر را بیش از پیش نشان میدهد .ممدوح در این فرایندها بیشتر
کنشگر است و کمتر نقش هدف را ایفا میکند.
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 . 4شاعر در پایان اشعارش معموالً به خود اشاره دارد و به جز وقتی که خود را به عنوان
شاعر میستاید و کنشگر است ،نقشی منفعل ایفا میکند و در نقش هدف قرار میگیرد.
در این گونه موارد شاعر ،خواهشگر انعام و لطف ممدوح است.
 . 5در معدود فرایندهای ذهنی نیز نقش زیرشاخۀ ادراک حسی بیشتر است که باز هم
نشان از حسی بودن شعر کمال دارد .در این فرایندها حسکننده معمو ًال غیر از شاعر و
ممدوح هستند و نشان از آن دارد که شاعر در شعر مدحیاش به ادراکات ذهنی خود و
ممدوح کمتر توجه دارد.
 .6فرایندهای ربطی نشان می دهند که شاعر اغلب به دنبال بیان حالت یا صفت چیزی
است و یا با فرایندهای شناسایی به طبقهبندی و ارزشیابی مقوالت میپردازد .توصیف و
تشبیه نقش پررنگی در این فرایندها دارند که نقش توصیف بیش از تشبیه است .همچنین
نقش ممدوح بهعنوان توصیف یا تشبیهشونده در نیمی از فرایندها به چشم میخورد.
 .7فرایندهای رفتاری ،وجودی و گفتاری بسیار اندکاند و فرایندهای رفتاری و وجودی
اغلب برای اغراق و بزرگنمایی یا ایجاد استعاره و تشخیص به کار رفتهاند.
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1

. M.A.K Halliday
. Jozef Mistrik
3
. Transitivity
4
. Major Process
5
. Material Process
6
. Actor
7
. Goal
8
. Scope
9
. Attribute
10
. Client
11
. Recipient
12
. Transformative
13
. Creative
14
. Elaborating
15
. Extending
16
. Enhancing
17
. Mental Process
18
. Senser
19
. Phenomenon
20
. Relational Process
21
. Attributive
22
. Identifying
23
. Carrier/ Attribute
24
. Token/ Value

2

 .25در زبان انگلیسی این نوع جمله خاصیت جابجایی دارد ،ولی در زبان فارسی مرسوم نیست (مال آنها
رادیوست)؛ بدین ترتیب هر جمله را که با فعل «داشتن» باشد از نوع اسنادی به شمار میآوریم.

26

. Behavioral Process
. Behaver
28
. Circumstance
29
. Verbal Process
30
. Sayer
31
. Verbiage
32
. Receiver
33
. Existential Process
34
. Existent
27

 .35در اینجا «مملکت» نقش گیرنده را ایفا میکند.
 .36برخی دستوریان «پست» را تمیز یا مسند گرفتهاند .در اینجا نقش «پست» در فرایند است و مرکب
بودن یا نبودن آن مطرح نیست .همچنین است فعلهای مرکب یا غیرمرکب دیگر.
 37در این جمله کمال از نقشنمای اضافه به جای حرف اضافۀ «را» استفاده کرده است و میتوان گفت
این جمله گشتار یافتۀ جملۀ «جهان را بینیازی میدهد یا به جهان بینیازی میدهد» است.
 .38این جمله و جملۀ بعد در زبان فارسی کنشگر مشخصی ندارند ،ولی در معنای کلی میتوان «هر
کس» یا «هیچ کس» را کنشگر آنها دانست.
 .39شود به معنی میرود است.
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 .40در این جمله یا باید گفت ضمیر «ش» پس از «چشم» حذف شده یا نقشنمای اضافه پس از آن به
دلیل قرار گرفتن در پایان مصرع حذف شده است .به هرحال از نظر نحوی حذفی بیقرینه وجود دارد.
«در سر آید» به معنی کنایی نامتعادل شدن یا ازبین رفتن است و در اینجا شاید به معنی از حدقه در
آمدن باشد.
 .41به معنی بازرود.
 .42در این مقاله منادا را شبه جمله یا نقشی مجزا فرض نکردهایم.
« .43فتد» به معنی ایجاد شود است.
 .44به معنی محاسبه کردن.
 .45در معنای کنایی مغرور شدن.
« .46تو» در اینجا مخاطب است نه پادشاه.
 .47این دو جمله را میتوان جزو فرایندهای مادی نیز در نظر گرفت ،زیرا ارزش آنها صفتی کنشگر است
و بدین ترتیب با فرایند مادی همپوشانی دارد.
 .48این فعل در فارسی کنونی وجود ندارد و به جای آن «زیباست» به کار میرود و بدین ترتیب حالت و
فرایند را در خود دارد.
 .49این جمله گشتار جملۀ «شاه را باری از بخشش زر نیست گزر» است .اگر بگوییم «شاه از بخشش زر
چارهای ندارد» نیز این جمله در فرایند ربطی قرار میگیرد.
 .50همانند فعل «زیبد» است.
 .51یا «تو از حرکاتش هیچ خبر نداری» .به هرحال فرایندی ربطی است.
« .52نیاید» در اینجا به معنی پیدا نشود است ،بنابراین هم حالت و هم فرایند را در خود دارد.
 .53یا «گر تو باور نداری» که هر دو فرایند ربطی هستند.
 .54این جمله گشتار جملۀ مرکب «جود دستت نگذارد که شود زر مجموع» است.
 .55از آنجا که در آغوش کشیدن ،عملی برای نشان دادن احساس دوست داشتن است ،فرایندی رفتاری
است.
 .56در اینجا فرایند مادی است نه گفتاری چون گفتهای در میان نیست.
 .57این فرایند اگر دارای کنشگر بود ،جزو فرایندهای مادی قرار میگرفت.
 .58در اینجا به معنی «آگاه باش» است که هم حالت و هم فرایند را در خود دارد.
 .59درخت پادشهی چه نقص دارد؟
« .60توانستن» جزو فرایندهای رفتاری است ،زیرا نمود کنشی فرایند خواستن است.
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Stylistics of the syntax level of the poems of Kamal al-Din
Ismail based on transitivity system in Halliday's functional
grammar
Abstract
One of the approaches to scholarly stylistics is the layer stylistics
that analyzes the language of the text in different linguistic levels
from perspective of linguistics. Linguists divide the language into
levels such as phonetics, graphology, lexicology, syntax,
semantics and pragmatics, to make the study of language easier.
Since choosing vocabulary and finally putting it together is
directly related to the artist's style, the study of the text's syntax
can help the linguist and critic to achieve to a proper analysis. To
study the syntax of the poems of Kamal al-Din Ismail, the famous
poet of the sixth and seventh Ah, known as the creative of
meanings (Khallagh al-Ma'ani), we chose the transitivity system
in Halliday functional grammar. This system, according to the
meaning of the word, demonstrate the proper analysis of the
syntax and its relation to meaning. The results of this study
illustrate that Kamal has used material forms more than mental
forms to express his intentions.
Key Words: Stylistics, Syntax level, Kamal al-Din Ismail,
Transitivity system, Halliday's functional grammar
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اردیبهشت ماه 1397

تحلیل و بررسی سبکِ اشعار عربی سعدی با تکیه بر همپایگی نحوی و
بالغی

چکیده

مصطفی کمالجو
مریم اطهرینیا

1

2

یکی از شیوههای تاثیرگذاری کالم بر مخاطب و برجسته سازی سبکِ سخن ،بهرهبردن از
ساختهای همپایه است که با بررسی آن میتوان به سبکِ نویسنده و زیباییهای اثر ادبی
پی برد .اشعار عربی سعدی به دلیل استفاده شاعر از ساختهای همپایه نحوی و بالغی،
در جایگاه واالیی از فصاحت و بالغت قرار دارد .از این رو بررسی و تحلیل آن حائز اهمیت
است و میتواند زیباییهای اد بی و بالغی آن را آشکار نماید .پژوهش حاضر با روش
توصیفی – تحلیلی ،اشعار عربی سعدی را از نظر همپایگی نحوی و بالغی و روابط معنایی
موجود میان سازههای همپایه ،که دارای برجستگیهای ویژهای هستند مورد بررسی قرار
داده است .از مهمترین مشخصههای آن میتوان به کاربرد فراوان ساختهای همپایه نحوی
به صورت تام و واژگانی و همپایگی بالغی با استفاده از حرف عطف «واو» اشاره کرد که
دارای روابط معنایی گوناگونی از قبیل؛ ترادف و تناسب ،تضاد و تقابل ،نفی و همزمانی
هستند .همچنین استفاده همزمان شاعر از همپایگی نحوی – بالغی ،سبب افزایش
موسیقایی اشعار وی و تمایز سبکی ایشان گشته است.
کلید واژهها :ساختهای همپایه ،سبک ،اشعار عربی سعدی

 1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه مازندران،
 2کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی از دانشگاه مازندران (دبیر عربی)،

kamaljoo@gmail.com
hadisathary@gmail.com
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 -1مقدمه

تمامی متون اعم از ادبی و غیر ادبی روش و طریقۀ منحصر به فردی دارند که آن را عنصر
اسلوب یا سبک مینامند .سبک نشان میدهد که ادیب از طریق این عنصر ،افکار،
احساسات و تخیّالت خود را در قالب واژگان و تراکیب میریزد و قدرت نویسندگی یا
شاعری وی به منصۀ ظهور میرسد( .ابوحاقه )245 :1996،یکی از موارد قابل بررسی در
تحلیل سبکِ آثار ادبی نویسندگان ،همپایگی ساختهای موجود در آن آثار است.
همپایگی ،عاملی است برای ایجاد ساختی که حداقل دارای دو سازه یا دو عنصر همپایه
است و ساختی را که در اثر همپایگی ایجاد میشود ساختهای همپایه مینامند( .فالک،
 )309 :1377سعدی شیرازی شاعر نامدار زبان پارسی از شاعران قرن هفتم هجری بهشمار
میرود که عالوه بر خلق آثاری گرانبها در حوزۀ زبان و ادب پارسی ،در عرصۀ شعر عربی،
اشعاری از خود بر جا گذاشته است .این اشعار به لحاظ ادبی و بالغی دارای جایگاه ویژهای
هستند و از نظر همپایگی ساختهای موجود در آن دارای اهمیت و قابل بررسی است چرا
که این شاعر بزرگ با استفاده از همپایگی نحوی – بالغی ،موسیقی کالم خود را افزایش
داده و سبب تاثیرگذاری بر مخاطب گشته است .لذا پژوهش حاضر بر آن است تا با روش
توصیفی – تحلیلی و با بررسی ساختهای همپایه موجود در اشعار عربی سعدی ،سبکِ
شاعر را در استفاده از همپایگی نحوی – بالغی مشخص نماید و همچنین روشن نماید
ک اشعار وی داشته است؟
که کاربرد ساختهای همپایه چه نقشی در زیبایی سب ِ

 .1-1پیشینه پژوهش:

در مطالعات مربوط به اشعار عربی سعدی پژوهشهایی صورت گرفته است .از آن جمله؛
مقالۀ قرائه نقدیّه فی اشعار سعدی الشّیرازی العربیه که دکتر نور محمد علی القضاه در
سال  1390آن را به رشته تحریر درآورده است و در مجله الجمعیّه العلمیّه االیرانیّه للغه
العربیّه و آدابها به چاپ رسیده است.
تحلیل بالغی اشعار عربی سعدی با نگاه بر تشبیه از دکتر کمالجو در سال  1392در
پژوهشنامه نقد ادبی و بالغت شماره  1به چاپ رسیده است.
بررسی قصیدۀ رائیۀ سعدی در سوگ بغداد بر پایۀ نقد کاربردی از امیر مقدم متقی در
سال  1393در فصلنامۀ لسان مبین شماره  15به چاپ رسیده است.
هر یک از این پژوهشها به بررسی اشعار عربی سعدی از نگاه بالغی و نقدی اهتمام داشته-
ک این اشعار با تکیه بر همپایگی نحوی و بالغی پژوهشی صورت نگرفته
اند .اما دربارۀ سب ِ
است.

 .2-1بیان مسئله:
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مبحث همپایگی از دیرباز مورد توجه قدما بوده و با نامهای مختلفی چون :مماثله ،مقابله،
تشطیر و گاهی توازی مطرح بوده است .ابوهالل عسکری در کتاب «الصناعتین :الکتابه و
ن المصرعان
الشعر» از همپایگی با نام تشطیر ،یاد میکند و بیان میدارد« :وَ هو اَن یتواز َ
ل اقسامُها مَعَ قِیا ِم کُلّ واحِد مِنهُما بِنَفسِه وَ استِغنائِه عَن صاحِبِه .فَمِثالُ ُه
والجزآن وَ تَتَعادَ َ
ع خَیرٌ مِن المطل» (بیتا )411 :یعنی؛
مِنَ النّثرِ قَولُ بَعضِهم :الجو ُد خَیرٌ مِنَ البُخلِ ،وَالمَن ُ
تشطیرآنست که دو مصراع یا دو جزء ،با وجود اینکه هر کدام ساختار کاملی داشته و به
جمله ای وابسته نیستند ،با یکدیگر موازی بوده و اجزای نحوی شبیه بههم داشته باشند.
مانند مثال فوق (بخشش بهتر از بخل و نبخشیدن بهتر از امروز و فردا کردن است) که
دا رای ساختار نحوی یکسان :مبتدا  /خبر  /جار و مجرور است .در کتاب جواهرااللفاظ در
ن
ن و مُتَجانِسا ِ
باب سوم (المُشابهه و المُحاکاه و االتّصال) چنین آمده است« :یُقالُ :هُما مثال ِ
ن» (البغدادی )13 :1405،نویسنده کلمه
ن َو مُتوازیا ِ
ن  ......و مُتَطابِقان وَمُتَساویا ِ
و مُتَشابِها ِ
متوازی را برابر با مشابه می داند .در واقع همپایگی ،اصطالحی است که اساسا به مفهومِ
شباهت است و به یک تکرار ساختاری در یک بیت شعری یا مجموعه ابیات شعری یا ...
اطالق میشود( .مفتاح )97: 1996 ،این اصطالح به آن دسته از ساختهای نحوی اطالق
می شود ک ه در آن از ترکیب دو یا چند واحد همنوع یک واحد بزرگتر تشکیل شود.
بهطوری که همان روابط معنایی را با عناصر پیرامون داشته باشد و میتواند در سطح واژه،
گروه ،بند و یا جمله رخ دهد( .شعبانی )132 :1389،در ساختهای همپایه آنچه مهم است
یکسانی مقولههای همپایگی است چنانکه «رابطه همپایگی هنگامی بین دو یا چند سازه
برقرار میشود که همه از یک مقوله باشند( ».غالمعلیزاده ،139-144 :1386،نقل از
شعبانی )134 :1389،در میان جملههای مختلف یک متن ،گروهی از جملهها ،با حرف
ربط بهیکدیگر مربوط میشوند .گروهی از این حروف ،حروف ربط همپایگی است که کلمه
یا گروه یا جملهوارهای را همسان و همپایه کلمه یا گروه یا جملهواره دیگر میکنند،
بهعبارت دیگر دو یا چند جمله واره یا کلمه یا گروه را در یک وظیفه دستوری شریک
می سازد ،یعنی اگر کلمه یا گروهی فاعل باشد ،همپایه آن نیز فاعل و اگر مفعول باشد،
همپایهاش نیز مفعول است و غیره( .فرشیدرود )527 :1382 ،با توجه به حضور یا عدم
حضور حرف ربط ،همپایگی را میتوان به دو دسته ،ناآشکار و آشکار تقسیمبندی کرد .در
همپایگی ناآشکار ،حرف ربط همپایگی ،آشکارا وجود ندارد در صورتیکه در همپایگی
آشکار ،حرف ربط همپایگی بهعنوان ابزاری آشکار برای پیوند همپایهها بهکار میرود .عالوه
بر این ،همپایگی آشکار را نیز میتوان بر حسب تعداد حروف ربط همپایگی به همپایگی
تکحرفربطی و دوحرفربطی (شعبانی )132 :1389،و چندحرفربطی تقسیمبندی کرد.
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(قائمی )22 :1394،در همپایگی تکحرفربطی ،تنها از یک حرفربط همپایگی استفاده
میشود در صورتیکه در همپایگی دوحرفربطی برای پیوند همپایهها ،دوحرفربط
همپایگی بهکار میروند( .شعبانی)132 :1389،

 -2اشعار عربی سعدی:

شاعر نامدار شیراز نه تنها در زبان فارسی بلکه در زبان عربی نیز طبع آزمایی کرده است.
مجموع اشعار عربی سعدی به  594بیت میرسد .در این میان مهمترین قصیدۀ وی قصیدۀ
رائیه است که شامل  92بیت است و آنرا در رثای بغداد سروده است .سعدی در این اشعار
به شکل هنرمندانه و ادیبانه از عناصر سبکساز زبانی ،واژگانی ،نحوی و بالغی بهره گرفته
است که هر کدام به نوعی سبب تمایز سبکِ سخن وی گشته است .احسان عباس دربارۀ
این اشعار میگوید :حتی اگر سعدی را اثری جز قصیدۀ رائیهاش در ویرانی بغداد به دست
مغوالن نبود ،تنها همان یک قصیده میتوانست بیان کنندۀ ارزش فراوان این مجموعه
باشد ،تا چه رسد به اینکه عالوه بر آن قصیده ،شعرهای بلند و کوتاهی دیگر که در طبیعت
خود یگانه هستند ،نیز در مجموعه وجود دارد( .به نقل از موید شیرازی)11 :1372 ،

 -3سبک و ساختار همپایگی در اشعار عربی سعدی:

منظور از ساختهای همپایه در پژوهش حاضر ،ساختهایی است که به شکل آشکارا و در
برخی موارد بهصورت نا آشکار وجود دارد و در یک بیت شعری با حرف ربط همپایهساز
«واو» و در بیشتر موارد به شکل تک حرف ربطی بهکاررفتهاست و دو مصراع آن دارای
ارزش نحوی یا بالغی یکسانی هستند.
 .1-3همپایگی نحوی:

در این نوع همپایگی ،دو مصراع در نقش نحوی یکسانی ظاهر شدهاند و این همپایگی یا
بصورت کامل در دو مصراع یکسان است یا دو مصراع در برخی واژگان با یکدیگر همپایه
قرار گرفتهاند .بهعنوان نمونه در ابیات زیر همپایگی نحوی به این شکل جاری شده است:
و روضۀ حبی الیجف رطیبها (کلیات سعدی:1385،
وجلباب عهدی الیرث جدیده
 )1135و پیراهنِ تازۀ عهد و پیمانم کهنه نمیشود و گلِ شادابِ باغ عشقم پژمرده نمی-
شود.
همپایگی نحوی :مبتدا  +مضافالیه  +مضافالیه  +خبر (فعل)  +فاعل  +مضافالیه  +حرف
عطف واو (حرف همپایه ساز)
و افتضاحی بکم ضالل قدیم (همان )1144 :آرامشم
سلوتی عنکم احتمال بعید
از جانب شما احتمالی دور است و رسوایی من نسبت به شما گمراهی قدیمی است.
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همپایگی نحوی :مبتدا  +مضافالیه  +جارومجرور  +خبر  +صفت  +حرف عطف واو (حرف
همپایه ساز)
ق اِل ِفی َو الخِیال مواظبی (همان )1136 :دوستم
وَ فار َ
تَجانَبَ خِلّی وَ الوِدادُ مالزِمی
دور شد در حالیکه دوستیاش همراه من است و دلدارم جدا شد در حالیکه خیال او
همواره با من است.
همپایگی نحوی :فعل  +فاعل  +مضافالیه  +واو حالیه  +مبتدا  +خبر  +مضافالیه  +حرف
عطف واو (حرف همپایه ساز)
و قهرتم محاسن الورد نشراً (همان)1132 :
قد غلبتم روائح المسک طیب ًا
در خوشبویی بر بادهای مشک و در پراکندن عطر بر گلهای زیبا چیره شدهاید.
همپایگی نحوی :فعل  +فاعل (ضمیر بارز)  +مفعولبه  +مضافالیه  +تمییز  +حرف عطف
واو (حرف همپایه ساز)
سَوّی ِبقُدرَتِه مِن نُطفَهٍ رَ ُجالً (همان)1134 :
اَنشَاَ بِرَحمَتِهِ مِن حَبَّه َشجَراً
با رحمتش از دانهای ،درختی بهوجود آورد و با قدرتش ،از نطفهای مردی را آفرید.
همپایگی نحوی :فعل  +فاعل (ضمیرمستتر)  +جارومجرور  +مضافالیه  +جارومجرور +
مضافالیه  +مفعول  +حرف عطف واو (حرف همپایه ساز)
همانطور که مشاهده میشود تمام نقشهای نحوی مصراع اول در مصراع دوم بهطور کامل
و یکسان بهکار رفته است و این ساختهای همپایه یا به شکل اسمی (در جمالت اسمیه)
و یا به صورت فعلی (در جمالت فعلیه) نمود دارد و این یکسانی تراکیب نحوی تاثیر زیادی
در بُعد موسیقایی این اشعار و در نتیجه در جلب توجّه مخاطب دارد .ضمن اینکه در تمام
موارد فوق حرف ربط واو به شکل آشکارا وجود دارد که منجر به آفرینش ساختهای همپایۀ
زیبا و سبکِ پویا و زنده شده است .زیرا «وجود حرف ربط در ساختار همپایه ،شتاب سخن
را زیاد و سبک را پویا میکند( ».فتوحی )277 :1391،نکتۀ قابل توجه در بیت آخر (اَنشَاَ
بِرَحمَتِهِ  )........این است که شاعر در مصراع دوم این بیت ،با بهره بردن از آیات قرآنی در
شعرش ،رابطه بینامتنی 1برقرار کرده است .به این ترتیب که؛ جمله (سَوّی ِبقُدرَتِه مِن نُطفَ ٍه
طفَۀٍ) و آیۀ  7سورۀ شمس (وَنَفْسٍ وَمَا
نُطفَهٍ رَجُالً) با آیۀ  4سورۀ نحل (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُ ْ
سَوَّاهَا ) هم از نظر معنایی مطابقت دارد و هم در برخی الفاظ مانند (مِن نُطفَ ٍه  /سَوّی)

در بینامتنی هر متنی برگرفته و تحولی از بسیاری از متون دیگر است .با این تعریف از بینامتنیت؛ دو اصطالح
متن حاضر و متن غایب(پنهان) وارد مباحث بینامتنی شد .متن موجود را ،متن حاضر و متنهایی را که با متن
کنونی تعامل دارند ،متن غایب مینامند( .موسی52 :2000 ،و)53
1
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مشترکند .این نوع از بینامتنی که متن حاضر (شعر سعدی) در لفظ و معنا با متن غایب
(قرآن) شباهت دارد نفی متوازی 1نامیده میشود.
در برخی موارد همپایگی ،تنها در برخی از سازهها و نقشهای نحوی روی میدهد و
کلمات در نقشهای مختلفی همچون؛ مضافالیه ،جارومجرور ،خبر حروف مشبه بالفعل،
مبتدا و ....همپایه یکدیگر قرار میگیرند که نمونههایی از آنها آورده میشود:
ساختهای همپایه واژگانی

نقش نحوی

وَ من هوسی بُعد المسافه بیننا یخایلنی ما بین جفنی و حاجبی

مضافالیه

و انّما مثل الدنیا و زینتها

ریح تمر بکام و اطواد

ان کنت یا ولدی بالحق منتفعا

مضافالیه

هذی طریقۀ سادات و أمجاد

مضافالیه

لکثرۀ ماناحت اغاربۀ القفر

مضافالیه

وال فرق ما بین القتیل و میت

اذاقمت حیا بعد رمسک والنخر

مضافالیه

فاین بنوالعباس مفتخر الوری

ذوو الخلق المرضی و الغرر الزهر

مضافالیه

بکت سمرات البید و الشیح و الغضا

جارومجرور
و انّما مثل الدنیا و زینتها ریح تمر بکام و اطواد
دم یا سحاب لجوالفرس منبسطا و امطر نداک علی الحضار والبادی جارومجرور
سمحت بدنیائی و دینی و مهجتی و نفسی و عقلی و السماح رباح جارومجرور
یُبالِغُ فی اإلِنفاقِ وَ العَدلِ و ال ُّتقَی

ت الشِعرِ جارومجرور
مُبالَغَۀَ السعدِی فی نُکَ ِ

تقوم وتجثو فی المحاجر و اللوی و هل یختفی مشیالنواعم فیالوعر؟ جارومجرور
جارومجرور
لقد فتنتنی بسواد شعر و حمرۀ عارض و بیاض جید
خبر حروف
ان النصیحۀ مألوفی و معتادی
التعتبن علی مافیه من عظۀ
مشبه بالفعل
مبتدا
الجن واالنس واالکوان جمهرۀ تخر بین یدیه سجدا ذلال
مبتدا
ل و جاجهٌ و ان کان لی ذنبٌ یکفّر بالعذر
ت و لع ٌ
ففی السّمط یاقو ٌ
نفی متوازی به این معنی است که متن پیشین در خدمت متن حاضر در آید و حامل پیام جدید است که البته
نسبت به اصل خود اندکی دچار تغییر میشود ولی در راستای تجربۀ جدید و برای تثبیت آن است( .سعداللّه،
)53 :2007
1
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علی الشهداء الطاهرین من الوزر مبتدا و صفت
تحیۀ مشتاق و الف ترحم
جد وابتسم ،وتواضع ،و اعف عن زلل وانفع خلیلک و انقطع غلۀ افعال
الصادی
تقوم و تجثو فی المحاجر و اللوی و هل یختفی مشی النواعم فی افعال
الوعر؟
افعال
میزان عدل ال یجور و ال یحیف و ما اعتدی الّا علی مَن یعتدی
افعال
اکاد اذا تمشی لدیّ تبخترا اموتُ و احیی ان مررتَ علی قبری
در شواهد ذکر شده ،شاعر با استفاده از حرف واو ،واژگانی را که دارای تراکیب نحوی
مختلفی هستند به هم پیوند میدهد که بیشترین بسامد در موارد مذکور مربوط به
مجرورات است و بیشترین واژگان هم مانند (جفنی و حاجبی  /سادات و أمجاد  /البید و
الشیح و الغضا  /القتیل و میت  /دنیائی و دینی و مهجتی و نفسی و عقلی و  ).....با یکدیگر
رابطۀ مراعات النظیری دارند و سعدی با استفاده از ساختهایی ایجاد شده در اثر
«واو» های پی در پی و یکسانی تراکیب نحوی و معنایی ،آراستگی موسیقی لفظی و معنوی
شعرش را افزایش داده است که این امر هیجان مخاطب را بیشتر برمیانگیزد و این ترادف
و تناسب معنایی یکی از عوامل زیبایی است .زیرا «نفس آدمی به هر چیزی که در آن
تناسبی وجود داشته باشد میل میکند و از آنچه بینظام است ،روی گردان است و
مشمئز( ».وحیدیان )63 :1379،و زمانیکه این تناسب با تراکیب نحوی هم متقارن شود
زیبایی حاصل از آن دوچندان میشود .همچنین شاعر با استفاده از عطفهای پیدرپی
افعال که شگرد خاص وی در زبان فارسی است لطافت ویژهای به سخن خویش بخشیده
است و تمامی این موارد در کنار هم ،در نهایت منجر به زیبایی سبک شعر وی گشته
است.

 .2-3همپایگی نحوی بالغی:

این نوع همپایگی با یکسان بودن ساختار نحوی و تصاویر بالغی ایجاد میشود .سعدی در
اشعار عربی خود عالوه بر همپایگی نحوی با بهکار بردن تصاویر بالغی از قبیل؛ تشبیه،
استعاره ،مجاز و  ...باعث زیباتر شدن و انسجام بیشتر ابیات شعری شده است .بهعنوان
نمونه در بیت زیر ش اعر ،همزمان با همپایگی نحوی به شکل تام ،با استفاده از تشبیه
مفروق 1و مجمل ،2همپایگی بالغی نیز ایجاد کرده است:
 1در این نوع تشبیه ،هر مشبه با مشبهبه خود همراه است( .التفتازانی)206 : 1391 ،
 2تشبیهی است که وجهشبه آن حذف شده باشد( .الجارم و امین)34 :1379 ،
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و فی باطنی هم کلدغ العقارب (کلیات سعدی،
علی ظاهری صبر کنسج العناکب
 )1135 :1385بر ظاهرم صبریست همانند تار عنکبوتان و در باطنم اندوهیست همچون
نیش عقربان (کژدمها)
همپایگی نحوی :خبر مقدم (جارومجرور +مضافالیه)  +مبتدا موخّر  +جارومجرور +
مضافالیه  +حرف عطف واو (حرف همپایه ساز)  +خبر مقدم (جارومجرور +مضافالیه) +
مبتدا موخّر  +جارومجرور  +مضافالیه
همپایگی بالغی :مشبه مفرد غیر مقید  +ادات تشبیه  +مشبهبه مقید +حرف عطف واو
(حرف همپایه ساز)  +مشبه مفرد غیر مقید  +ادات تشبیه  +مشبهبه مقید
همچنین در بیت:
و فراق االنیس داء الیم (همان )1144 :خداحافظی
و وداع النزیل خطب جزیل
مهمان ،مصیبتی بزرگ است و دوری دوست ،دردی دردناک است.
شاعر با استفاده از همپایگی نحوی یکسان( :مبتدا  +مضافالیه  +خبر  +صفت) در دو
مصراع ،با استفاده از تشبیه موکّد 1و مجمل ،همپایگی بالغی یکسانی که شامل (مشبه
مقید  +مشبهبه مقید) است تصویری زیبا خلق میکند.
در جای دیگر سعدی میفرماید:
فَکیف القلب اَصلبُ مِن حدید (همان )1138 :آیا سینه
اَلیسَ الصّدر انعم مِن حریر
نرمتر از حریر نیست؟ پس چگونه قلب سختتر از آهن است؟
در این بیت نیز شاعر با ایجاد توازن نحوی و بالغی توجه خواننده را به شعرش جلب
می کند .به این ترتیب که با استفاده از همزه استفهام در مصراع اول که از معنای اصلی
اش خارج شده و به معنای تقریر به کار رفته و کلمه پرسشی کیف که در معنای تعجب
و انکار است و با به کارگیری دو تشبیه؛ سینه به حریر و قلب به سنگ ،همپایگی نحوی و
بالغی یکسانی را در دو مصراع به کار گرفته است.
شاعر عالوه بر تشبیه ،در ساختهای همپایه بالغی ،از استعاره هم استفاده کرده است که
به آنها اشاره میشود .به عنوان مثال در بیت:
فَاصبحت العنقا ُء الزمه الوکر (کلیات سعدی:1385،
تزاحمت الغربان حولَ رسومها
 )1140زاغها اطراف آثار ویرانهها جمع شدهاند پس سیمرغ همنشین النه شده است.
همپایگی در این مثال به این شکل جاری شده است:
همپایگی نحوی :فعل  +فاعل  +مفعول فیه  +مضافالیه  +مضافالیه  +حرف همپایه ساز
 +فعل ناقصه  +اسم اصبح  +خبر اصبح  +مضافالیه
1تشبیه موکّد آنست که ادات تشبیه در آن محذوف باشد( .عکّاوی)340 :1417،
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همانطور که پیداست همپایگی نحوی به شکل تام نیست و با تغییرات اندکی همراه است.
اما از نظر همپایگی بالغی در هر دو مصراع شاهد استعاره مصرحه 1هستیم که در مصراع
اول (الغربان؛ استعاره از انسانهای بی ارزش است) و در مصراع دوم (العنقاءُ؛ استعاره از
محبوب است).
در برخی از ابیات این اشعار ،دو مصراع در ساختار نحوی دارای ساختار کامل و یکسانی
هستند اما از نظر بالغی تنها در یک مصراع ،دو استعاره یا مجاز در کنار هم ذکر شدهاند
که باعث برجسته شدن مفهوم مورد نظر شاعر و تمایز سبک وی شده است .مانند:
و استنبط الدرّ من غایات دامائه (همان )1145 :و
و استنقذ الدین مِن کُلّاب سالبه
دین را از چنگ دین رُبا نجات داد و مروارید را از قعر دریایش استخراج کرد.
شاعر با به کارگیری ساختار نحوی یکسان (فعل  +فاعل(ضمیر مستتر)  +مفعول +
جارومجرور  +مضافالیه  +مضاف الیه  +حرف همپایه ساز ) در دو مصراع با استفاده از دو
استعاره مصرحه در کنار هم ( الدرّ؛ استعاره از حقیقت و دامائه؛ استعاره از ظلمت) در
تجسم معنا به خواننده کمک میکند .یا در بیت دیگری چنین آمده است:
و دَع جیف الدّنیا لطائفه النّسر (همان)1140 :
تهنّا بطیب العیش فی مقعد الرّضا
در جایگاه خشنودی به زندگی خرّم شاد باش و مردار دنیا را به گروه کرکسان واگذار.
در این بیت عال وه بر همپایگی نحوی تام در دو مصراع؛ (فعل  +فاعل(ضمیر مستتر) +
جارومجرور( مفعول با واسطه)  +مضافالیه  +جارومجرور  +مضافالیه  +حرف همپایه ساز
واو  +فعل  +فاعل(ضمیر مستتر)  +مفعول  )..... +در مصراع دوم؛ جیف الدّنیا (مردار دنیا)؛
استعاره مصرّحه از آرزوهای دنیوی است و طائفه النّسر(گروه کرکسان)؛ استعاره مصرّحه
از انسانهای دنیادوست میباشد و قرارگرفتن این دو استعاره در مجاورت هم توجه
خواننده را به خود جلب میکند و بیانگر توانایی شاعر در ساخت و همنشینی تصاویر است
که علیرغم اینکه دو استعاره همپایۀ یکدیگر قرار نگرفتهاند اما با در کنار هم قرار گرفتن
آنها نوعی انسجام و تناسب میا ن آنها ایجاد شده که با معنا و مفهوم بیت نیز هماهنگ
است.
و کیفَ خالصُ القلب من یدِ سالب (کلیات
متی جمعُ شملی بالحبیبِ المغاضبِ
سعدی )1136 :1385 ،کی کارم با یار خشمگین اصالح شود ؟ ( سرو سامان پذیرد) و
چگونه دل از دست دلبر رهایی یابد؟

 1در این نوع استعاره ،مشبهبه (مستعارمنه) در جمله ذکر میشود و مشبه (مستعارله) محذوف است.
(الهاشمی)317 :1425،
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عالوه بر همپایگی نحوی در دو مصراع به صورت (خبر مقدم  +مبتدا موخّر  +مضافالیه
 +مضافالیه  +جارومجرور  +صفت  +حرف همپایه ساز واو  +خبر مقدم  +مبتدا موخّر +
مضافالیه  +جارومجرور  +مضاف الیه) ،از نظر بالغی در مصراع دوم شاهد دو مجاز مرسل1
هستیم که القلب و ید مجاز مرسل به عالقۀ جزئیه هستند .زیرا قلب و ید هر دو مجاز از
کل وجود دلبر هستند و در هر دو جزء ذکر شده و کل اراده شده است.
 .3-3روابط معنایی موجود میان سازههای همپایه:

در ساختهای همپایه ،سازه ها دارای نظام مفهومی و روابط معنایی گوناگونی هستند که
معموال با حرف ربط همپایهساز بهدست میآیند .معانیای مانند :ترادف و یکسانی ،تضاد
و مقابله ،توالی ،افزایش ،تسویه و(.....فرشیدرود )532 :1382،در میان حروف همپایهساز
در اشعار عربی سعدی بیشترین سهم را حرف «واو» داشته و از جنبۀ روابط معنایی ،ترادف
و تضاد و مقابله ،پرکاربردترین معنا را داراست .در ادامه این روابط معنایی مورد تحلیل و
بررسی قرار میگیرد:
 .1-3-3رابطة ترادف وتناسب :در این ساختهای همپایه هر دوسازه در معنا مترادف و
یکسانند و معانی نزدیک به هم دارند .مانند:
و فراق االنیس داء الیم (کلیات سعدی)1144 :1385،
و وداع النزیل خطب جزیل
خداحافظی مهمان ،مصیبتی بزرگ است و دوری دوست ،دردی دردناک است.
در این ساخت ،که همپایگی نحوی آن به شکل کامل است و قبال بیان شد ،دو سازه با
معنای یکسان به جدایی و فراق تاکید دارد و پیام اصلی هر دو مصراع یکی است.
یا عدیم المثال قلبی عدیم (همان)
یا وحیدالجمال نفسی وحید
ای یگانه در زیبایی ،روحم تنهاست .ای بینظیر قلبم از دست رفته است.
نکته قابل توجه در این بیت این است که همپایگی در آن ،از نوع ناآشکار است .یعنی
حرف ربط همپایگی آشکاری وجود ندارد و با وجود اینکه حرف ربطی نیامده اما مصراع
دوم با مصراع اول همسازه است و دارای نقش نحوی یکسان ( حرف ندا  +منادای مضاف
 +مضاف الیه  +مبتدا  +خبر) هستند و روابط معنایی موجو در دو سازه بر تنهایی و بی
قراری تاکید دارد .ضمن اینکه هر دو بیت مذکور از نظر بالغی دارای موازنه هستند چرا
که هر دو مصراع « هموزن هستند ولی قافیه شان مختلف است( ».الهاشمی)419 :1425،
یا در؛ بکت سمرات البید و الشیح و الغضا  /ان النصیحۀ مألوفی و معتادی؛ که دارای
همپایگی واژگانی هستند ،رابطۀ ترادف به این ترتیب است که شاعر با استفاده از همپایگی
 1زمانی که عالقه و پیوند میان معنای مجازی و حقیقی غیر از مشابهت باشد مجاز مفرد مرسل است.
(التفتازانی)219 :1391،
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جزیی در نقش نحوی مضافالیه و خبر اِنَّ ،واژگانی را که از لحاظ معنایی بسیار نزدیک
به یکدیگرند و پیام واحدی را به مخاطب منتقل میکنند ،تاکید بیشتری بر مفاهیم
موردنظر خویش داشته است.
 .2-3-3رابطة تضاد و مقابله :در ساختهای متضاد ،سازهها از نظر معنایی مقابل هم قرار
میگیرند و «واژههاییکه در تقابل معنایی با یکدیگر قرارمیگیرند ،متضاد مینامند».
(القزوینی )495 :1420،یکی از انواع تقابل ،مقابله است و آن بدین شیوه است که نخست
دومعنای موافق و یا بیشتر را عنوان میکنند .سپس دو معنای متقابل و یا بیشتر از آن را
بهترتیب ذکر مینمایند( .ابوعلی )68 :1991،در اشعار عربی سعدی ساختهای همپایه با
حرف ربط همپایهساز که دارای معنای متضادی هستند و نوعی تقابل ساختاری و مفهومی
ایجاد میکنند به چشم میخورد .این شیوۀ سعدی ،نظر هانری ماسۀ فرانسوی را نیز به
خود جلب کرده است .وی میگوید« :سعدی نیز درست مانند رمانتیکهای فرانسوی،
شیوۀ تضاد را به کار میبرد( »...ماسه )254 :1369 ،از جمله:
و یوم وصالهنّ صباح عیدٍ (کلیات سعدی)1138 :1385،
ت
ن مساء مو ٍ
لیالی بُعده َّ
شبهای هجرانشان شامگاه مرگ است و روز وصالشان صبح عید است.
در این بیت عالوه بر همپایگی نحوی تام (مبتدا  +مضافالیه  +مضافالیه  +خبر  +مضاف-
ال یه  +حرف همپایه ساز) و همپایگی بالغی یکسان با استفاده از تشبیه بلیغ مفرد مقید
در دومصراع ،از نظر معنایی نیز دو مصراع در تقابل با یکدیگر قرار دارند .زیرا در یک
ن صباح عی ٍد
ن مساء موتٍ آمده و سپس معانی مقابل با آن و یوم وصاله ّ
مصراع لیالی بُعده َّ
در مصراع دیگر آمده است و این امر در برجستهسازی کالم و تاثیرگذاری عمیقتر معنا بر
مخاطب نقشی اساسی دارد و در واقع با رعایت آهنگ و موسیقی یکسان در دو سازه نوعی
همپایگی موسیقایی ایجاد شده است .این یکسانی نحوی و بالغی و موسیقایی و تقابل در
بیت زیر نیز مشهود است:
و نهار الفراق لیل بهیم (همان)1144 :
انَّ لیل الوصال صبح مضیءٌ
همانا شب وصال ،بامدادی روشن است و روز جدایی شبی تاریک است.
ضمن اینکه دو مصراع دارای ساختار نحوی یکسان (حرف مشبهه بالفعل  +اسم ِانّ +
مضافالیه  +خبر  +صفت  +حرف همپایه ساز) و همپایگی بالغی یکسان (مشبه  +مشبهبه)
هستند دو معنا مکمل یکدیگرند و دو سوی یک معنا را به تصویر میکشند .تمامی این
موارد در کنار هم زیبایی سبکِ شاعر نامدار پارسی را دوچندان کرده است.
در مواردی هم تضاد میان دو واژه یا دو ترکیب در دو مصراع به کار رفته است:
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و فی باطنی هم کلدغ العقارب (همان )1135 :بر
علی ظاهری صبر کنسج العناکب
ظاهرم صبریست همانند تار عنکبوتان و در باطنم اندوهیست همچون نیش عقربان (کژدم-
ها)
ل اصاراً ینوء بها ظهری (همان)1142 :
و احم ُ
احدّث اخباراً یضیق بها صدری
از اخباری سخن میگویم که سینهام از آنها به تنگ میآید و بارهای گرانی را حمل میکنم
که پشتم را خمیده میکند.
در ابیات فوق ،عالوه بر همپایگی نحوی تام ،واژگان مشخص شده با یکدیگر متضادند و
این کاربرد به جا و درستِ تضادگونۀ مفاهیم و واژگان سبب میشود مخاطب پس از اندیشه
و تفکر به هنری بودن متن حکم کند و بدون شک کاربرد چنین سبکی بر استحکام و
صالبت و تثبیت معنا می افزاید.

 .3-3-3رابطة همزمانی :برخی از ادوات مانند واو حالیه ،جملهای را به لحاظ همزمانی

با جملهای دیگر ملحق میسازند .در این حالت ،جملۀ دوم ضمیمه و ملحق جملۀ اول
محسوب می شود .گویی جملۀ اوّل رکن و پایه است و جملۀ دوّم ،پیرو( .نظری:1392 ،
 )44به عنوان نمونه در بیت زیر:
وَ فارقَ ِال ِفی وَ الخِیال مواظبی (کلیات سعدی1385،
تَجانَبَ خِلّی َو الوِدا ُد مالزِمی
 )1136 :دوستم دور شد در حالیکه دوستیاش همراه من است و دلدارم جدا شد در
حالیکه خیال او همواره با من است.
جمالتی که بعد از واو حالیه قرار میگیرند ( َو الوِدادُ مالزِمی َ /و الخِیال مواظبی) به لحاظ
زمانی ضمیمۀ جملۀ ماقبل واو حالیه هستند و کاربرد واو میان دو جمله آنها را در پیوند
همزمانی با یکدیگر قرار داده است .عالوه بر اینکه رابطۀ ترادف نیز بین آنها برقرار است و
معنای مصراع دوم مکمل مصراع اول است .زیرا مضمون هر دو سازه چنین است که؛ در
عین حال که یاد و خاطرۀ دوست همراه او است ،بر جدایی و فراق دوست تاکید دارند.
 .4-3-3رابطة نفی :در این ساخت ،به وسیلۀ حرف ربط همپایگی ،نفی صورت میگیرد.
بعنوان مثال در بیت :میزان عدل ال یجور و ال یحیف و ما اعتدی الّا علی مَن یعتدی
(همان )1138 :ترازوی عدلی که ظلم و ستم نمیکند و جز بر کسی که تعدّی میکند،
تعرّض نمیکند.
سازه های مشخص شده ،دارای ساخت همپایۀ واژگانی هستند .افعال به صورت متوالی با
حرف نفی ال و ما منفی شدهاند و مفهوم جمله را نفی میکنند و بار معنایی ویژهای را رقم
می زنند و تاکیدی بر اهمیت مفاهیم مورد نظر شاعر یعنی؛ عدم ظلم و ستم میباشند.

 -4نتیجهگیری:
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یکی از ویژگیهای سبکی اشعار عربی سعدی کاربرد شاعر در استفاده از ساختهای
همپایه است و این ساختهای همپایه نقش ویژهای در تمایز سبکی ایشان داشته است.
کاربرد فراوان ساخت های همپایۀ نحوی (به دو صورت؛ تام و واژگانی) و بالغی با استفاده
از تشبیه و استعاره در دو سازۀ مختلف یا در یک سازه و در مجاورت هم و با استفاده از
حرف همپایهساز «واو» از ویژگیهای برجستۀ سبکی شاعر محسوب میشود .همچنین
این سازهها از نظر معناییدارای معانی گوناکونی چون؛ ترادف و تناسب ،تضاد و مقابله،
نفی و همزم انی هستند.
در ساخت های همپایه انسجام و تناسب دقیق حاصل از همنشینی نحوی و بالغی قابل
مالحظه است .کاربرد همزمان و به هنگام این ساختها و ظرفیتهای مذکور جهت خلق
اثر ادبی ،توانایی شاعر را که در پی ابالغ معانی به شیوههای گوناگون است ،نشان میدهد
و این همراهی همپایگی نحوی با همپایگی بالغی سبب افزایش موسیقایی اشعار و زیبایی
سبک شاعر گشته است.

منابع و مآخذ:
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قرآن کریم

ابوحاقه ،احمد ،)1996( ،البالغهوالتحلیلاالدبی ،بیروت-لبنان :دارالعلم للمالیین

ابوعلی ،محمدبرکات حمدی ،)1991( ،البالغه العربیه فی ضوء منهج متکامل ،عمان:

دارالبشیر
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الجارم علی و أمین مصطفی ،)1379( ،البالغة الواضحة ،تهران :انتشارات الهام

سعداهلل ،محمد سالم ،) 2007 ( ،مملکه النص ،بیروت :دارالکتاب العالمی

سعدی ،مصلحبنعبداللّه ،)1385 ( ،کلیات سعدی (به تصحیح محمدعلی فروغی)،
تهران :انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

شعبانی ،منصور « ،)1389( ،ساخت همپایگی :با نگاهی به زبان فارسی» مجله ادب-

پژوهی ،ش ،13ص  134و 132

العسکری ،ابو هالل( ،بیتا) ،الصناعتین :الکتابه و الشعر

عکّاوی ،اِنعام فوّال ،)1417( ،المعجمالمفصّل فی علومالبالغه؛ البدیع و البیان و المعانی،
بیروت-لبنان :دارالکتب العلمیه

فالک ،جولیا ،)1377( ،زبانشناسی و زبان؛ ترجمه خسرو غالمعلیزاده ،مشهد :آستان
قدس رضوی

فتوحیرودمعجنی ،محمود ،)1391( ،سبکشناسی نظریهها ،رویکردها و روشها،
تهران :انتشارات سخن

فرشیدرود ،خسرو ،)1382( ،دستور مفصل امروز ،تهران :سخن

قائمی مرتضی و صاعدآور فائزه« ،)1394( ،تحلیل سبکشناختی نحوی-بالغی

ساختهای همپایه در خطبة صدویازده نهجالبالغه» فصلنامه پژوهشنامه نهجالبالغه،

ش ،11ص22

القزوینی ،االمامالخطیب ،)1420( ،االیضاح فی علوم البالغه ،القاهره :دارالکتاب المصری

ماسه ،هنری ،)1369( ،تحقیق دربارة سعدی ،ترجمۀ غالمحسین یوسفی و محمد حسن
مهدوی اردبیلی ،تهران :توس

مفتاح ،محمد ،)1996( ،التشابه و االختالف ،نحو منهاجیه شمولیه ،الدار البیضاء

تحلیل و بررسی سبک اشعار عربی سعدی با تکیه بر ....

279

موسی ،خلیل ،)2000( ،قرائات فی شعر العربی الحدیث و المعاصر ،دمشق ،منشورات
اتحاد الکتاب العرب

موید شیرازی ،جعفر ،)1372( ،شعرهای عربی سعدی ،شیراز :انتشارات دانشگاه شیراز

نظری ،علیرضا« ،)1392( ،کارکرد ادات ربطی در انسجام بخشی به خطبههای نهج-

البالغه» ،فصلنامه پژوهشنامه نهجالبالغه،ش 2ص44

وحیدیانکامیار ،تقی ،)1379( ،بدیع (از دیدگاه زیباییشناسی) ،تهران :دوستان

الهاشمی ،احمد ،)1425( ،جواهر البالغه ،قم :اسماعیلیان.
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اردیبهشت ماه 1397

تحلیل اشعار سلمان هراتی از منظر سبک شناسی  ،بالغت و نقد ادبی
مهناز بهروزی

معصومه زنجانی

1
2

چکیده

اساس سبک شناسی بر پایه کلیات سبک شناسی دکتر شمیسا ،بررسی ویژگی های زبانی
 ،ادبی و فکری یک اثر است .و آن پی بردن به چگونگی روش ها ی انتخاب وازگانی
است که شاعر یا نویسنده برای بیان معانی تازه و جدید  ،زمینه های بالغی ،شگردها
و ترفندهای هنری از آن بهره می برد به گونه ای که با خلق معانی و مضامین بکر ،او را
صاحب سبک شخصی می کند و از تقلید و پیروی محض از روش دیگران دور می سازد.
این سبک شخصی با مختصات نو ،موجب ماندگاری یک اثر و در نتیجه جاودانگی صاحب
اثر می شود  .در این مقاله سعی شده است ویژگی های سبکی اشعار سلمان هراتی با
توجه به مختصات سه گانه با ارائۀ نمونه هایی که بیانگر خالقیت شاعرانه اوست مورد
واکاوی ،بررسی و نقد قرار بگیرد تا نوآوری های بالغی ،کالمی و محتوایی اثرش مشخص
شود .
کلید واژه  :سبک شناسی  ،بالغت  ،نقد  ،اشعار سلمان

 1کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی چالوس –دبیر دبیرستان های تنکابن
mahnaz.behrouzi@yahoo.com
 2کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی چالوس –دبیر دبیرستان های تنکابن
masoom zanjani47@yahoo,com
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سلمان هراتی متولد سال  1338در روستای مزردشت تنکابن با تخلص شاعری «
آذرباد» است  .در کودکی بسیار پر شور و شوق و در تحصیل بسیار موفق بود تا اینکه
در سال نهم به دلیل عارضه ناگهانی روحی که برایش به وجود آمد از ادامه تحصیل
بازماند  .او در این مدت بسیار منزوی و گوشه گیر شده بود و مدام در حال نوشتن بود و
بدون آنکه نوشته هایش را به کسی نشان بدهد،پاره می کرد تا اینکه در سن سیزده سالگی
تصمیم می گیرد از خانواده جدا شود و در شهر تنکابن زندگی مستقلی را آغاز نماید.
پس از دو سال کار و تالش و دوری از تحصیل تصمیم می گیرد در مدرسه شبانه به
ادامه تحصیل بپردازد .در همین دوران سلمان با کتاب شاعران بزرگ ایران آشنا می شود.
این آشنایی تحولی بزرگ در روحیه او به وجود می آورد و به او باور و اعتماد به نفس می
بخشد  ،او که قبال نوشته هایش را در عزلت و انزوای خویش پاره می کرد با این اعتماد
به نفس ایجاد شده  ،توانست خودی نشان دهد و اشعارش را برای دیگران بخواند و از
نظرات آنان نسبت به شعر خود با خبر شود  .با وجود آنکه برخی از نوشته ها مورد تمسخر
دوستانش قرار می گرفت اما به دلیل خودباوری که به دست آورده بود اینگونه مسائل نه
تنها مانع نوشتنش نشد بلکه او را در نوشتن آثاری بهتر تشویق و ترغیب می نمود.
پس از اتمام سال دوم دبیرستان به واسطه یکی از دوستانش به نام کاظم شیخ محمودی
که بعد ها در دوران دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمد  ،برای ادامه تحصیل و
کار به تهران رفت .
وی پس از اخذ مدرک دیپلم برای گذراندن خدمت سربازی به اصفهان رفت و در طول
این مدت حتی یک بار هم به زادگاهش بر نگشت و علت این کارخود را ،پی بردن به
خویشتن خویش عنوان می کرد .سلمان به موسیقی  ،عکاسی و خطاطی بسیار عالقه مند
بود چنان که فرزندش رسول در باره او می نویسد «:سلمان در پایان دوران سربازی اش
در اصفهان با یک سنتور به خانه بازگشت  ،ولی به دلیل جو حاکم با مخالفت خانواده
روبرو شد و ساز و موسیقی را کنار گذاشت او در عکاسی هم حرفی برای گفتن داشت ،
همین طور در نقاشی و خط  (»...عبدالملکیان )39:1383 ،
پس از خدمت سربازی در رشته هنر دانشگاه تربیت معلم تهران پذیرفته شد و در این
مدت با شاعران معروفی همچون 'قیصر امین پور'  ' ،سید حسن حسینی ' و ' ساعد باقری
' آشنا شد و از طریق آنها به انجمن شعر حوزه هنری راه یافت.
سلمان هراتی در حقیقت از سال  1358که مصادف با پیروزی انقالب اسالمی بود به
صورت حرفه ای شعر و شاعری را آغاز کرد.
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سلمان در مورد خودش چنین می گوید « :شاید نتوانم بگویم شعر در زندگی من چه
نقشی می توانست داشته باشد  ،همین قدر است که من فکر می کنم یک غم مرموزی یا
یک اندوه ناشناخته ای در من بوده که مرا وادار می کرده به گفتن و نوشتن .خیلی وقت
ها شده که من تصمیم گرفتم شعری نگویم ولی نشد  ،خواستم ننویسم ولی دیدم نمی
شود  .احتیاج دارم به نوشتن و گفتن  .برای همین هم شعر از نظر من تج ّلی فراق انسان
است  .هر انسانی که از اصلش دور مانده باشد» .
«شاعر آن است که در وقت تولد شاعر باشد  ،به زور علم و تتبّع نمی توان شعر گفت .
تقلید الفاظ و اصطالحات بزرگان و دزدیدن مفردات و مضامین مختلفه ی مردم و با هم
ترکیب کردن کار زشت و نا الیقی است و نمی شود نام ان را شعر گذاشت کسی که طبع
ندارد  ،کسی که از کودکی شاعر نیست کسی که اخالق او از مردم عصرش عالی تر و
بزرگوارتر نیست و باالخره کسی که هیجان و حس رقیق و عاطفه تکان دهنده ای ندارد
ان کس نمی تواند شاعر باشد و لو مثل قاانی صد هزار شعر بگوید ( ».شفیعی کدکنی1390،
)390-391:

سلمان هراتی به عقیده بسیاری از بزرگان ادبیات کشور  ،یکی از ستارگان بی غروب
شعر معاصر است چنانکه « رضا براهنی » او را شاعر « مادرزاد » و « قیصر امین پور » او
را شاعری « نیمه تمام » می نامند.
سلمان پس از اتمام تحصیالت دانشگاهی به زادگاه خود بازگشت و به عنوان معلم هنر
در یکی از روستاهای کوچک منطقه 'واجارگاه ' گیالن به تدریس مشغول شد اما همچنان
رابطه خود را با دوستانش در حوزه هنری و انجمن شعر حفظ کرد  .وی در سال 1361
ازدواج کرد ثمره این ازدواج دو فرزند به نام های رسول و رابعه بود .
وی سرانجام در  9آبان 1365و زمانی که تنها  27سال سن داشت بر اثر سانحه تصادف
اتومبیل چشم از جهان فرو بست اگر زنده بود به قول قیصر «'هزار عرصه برای پریدنش
تنگ بود ».
حاصل اندیشه ورزیها سلمان در حوزه ادبیات سه مجموعه ی شعر به نام های زیر می
باشد .
 -1از آسمان سبز
 -2دری به خانه خورشید
 -3از این ستاره تا آن ستاره
سلمان هراتی بعد از نیما یکی از شاعران موفق مازندران در ادبیات معاصردر مواجهه با
روزگار خود و ترسیم ناکامی ها و رنج های مردم ستم دیده بود و در ادبیات پایداری و
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جنگ و انقالب و دفاع مقدس خود به تنهایی موفق ترین و برجسته ترین شاعر مازندران
محسوب می شود .
سلمان هراتی شاعری اندیشه ورزو باور مند بود که با بیان اندیشه های ناب و مفاهیم عالی
انسانی و مضامین معنوی و اعتقادی در قالب های متنوع خواننده اش را از مالل می رهاند
و سخنش چنان دلنشین است که گویی خواننده بار اولی است که آن را می خواند و چون
سخنانش از دل برآمده است بردل هم می نشیند .او را پیرو راستین نیما خوانده اند و از
طرفی رنگ و بوی سهراب در اشعارش دیده می شود.
واکاوی و تعمق در نوع نگاه و شیوه نوشتن و چگونگی کاربرد واژگان در بیان مفاهیم،امری
الزم و ضروری در شناخت شعر یک شاعر است و از طرفی می توان در بررسی های لفظ
و معنا با روحیات شاعر آشنا شد و به محرکاتی که او را در مسیر خاصی از سرودن و
نوشتن قرار می دهد پی برد .
هدف و ضرورت این تحقیق رسیدن به پاسخ سواالتی است که ذهن را درگیر می کند.
 آیاسلمان هراتی سبک مختص به خود دارد و یا شاعری مقلد و تاثیر پذیر است؟ آیاتابع مفاهیم تکراری ادب فارسی است یاخود آغازگر شیوه ای جدید دررویارویی با مسائل و جهان زمان خود است ؟
 چه کسی یا چه چیزی بیشترین تاثیر را در مسیر فکری سلمان داشته است ؟ در انتخاب لفظ و معنا چگونه عمل کرده است ؟ کاربرد بالغت در شعر سلمان چقدر او را در بیان مفاهیم یاری کرده است ؟ آیا بالغت در شعر سلمان روال طبیعی دارد یا تصنعی و خسته کننده است؟ چه آرایه هایی بیشترین کاربرد را در شعر سلمان دارد ؟ نگرش سلمان به ادبیات پایداری و جنگ چگونه بود ؟ محوری ترین محتوای شعر های سلمان چیست ؟ کاربرد بالغت در شعر سلمان چگونه است ؟ از نظر کاربرد زبان و نحوۀ بیان سلمان شاعری باستان گراست یا نوجویی هایزبانی و بیانی مختص به خود را داراست ؟
 عرفان سلمان تبعیت از عرفان گذشته ایران است یا عرفانی سهراب گونه دارد ؟رسیدن به پاسخ این سواالت با نگاه عمیق به نوشته های سلمان و مطالعه نظر
پژوهشگران و محققین و شاعران زمان سلمان و بعد از او میسر است  « .سلمان اهل
صالبت کوهها و زاللی چشمه سارها و عطوفت سبز جنگل و ابهت خیال انگیز دریا بود .
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چشمانش صفای آینه ها را داشت و با بال های خیالش تا افق های سبز مهربانی پرواز
کردو دنیا را بر سفره ی ایمان به مهمانی می خواند  ( ».عبدلملکیان )27 : 1383 ،
در مورد سلمان ب سیار گفته اند و بسیار نوشته اند با موضوعات گوناگون تحلیلی در
مفاهیم شعری  ،عرفان  ،زبان و بیان شعری  ،زیباشناسی سخن  ،سبک شناسی  .این
حجم تحقیقات در مورد سلمان بیانگر ارزش و اهمیت کار او در حوزه شعر معاصر،شعر
انقالب و جنگ است و نوع نگاه سلمان را نسبت به مفاهیم و موضوعات اجتماعی و سیاسی
زمانش ،نشان می دهد شاعری با عمر اندک اما با وسعت خالقیت و توانمندی درحوزه
ادبیات که پای بند قالب خاصی نیست با جرأت و جسارت قالب های بسیاری را تجربه
می کندو با استفاده از تلفیق باستان گرایی و نوگرایی در شعر و تعامل با اشیای پیرامون
خودوکاربردحداکثری واژگان بومی و محلی ازاو به عنوان شاعری تاثیرگذار و خالق یاد
می شود .
سبک شناسی اشعار سلمان

«سبک طرز برخوردبامسائل است .معمو ًال حاصل برداشت از مسائل ،نـه ایـن کـه فقـط
ظهور عواطف و احساسات یا جلوه انتظارات برنیامده باشد .این طـرز برخـورد ممکـن
اسـت عقالنی (مکتبی ،فلسفی و  )...یا احساسی و حتی طنزآلود باشد .برخورد حـافظ بـا
صـوفی وشیخ و زاهد سبک اوست .برخـورد خیـام بـا مـرگ و زنـدگی سـبک اوسـت.
پـس ،سـبک استراتژی شاعر در توضیح و تعلیل است .این طرز برخوردهای سبکی معمو ًال
بسـامد بـاالیی دارند؛ یعنی به صورت کم و بیش یکنواخت و متکرّری دیده می شوند.
برخـورد بـا بیـنش فـرق می کند .طرز برخورد آن جنبۀ عملی و متحقّق شدۀ بینش است
کـه تحـت تـأثیر شـرایط وزمینه ،ممکن است دچار تغییراتی شود (».شمیسا) 118 :1375 ،
با تعریفی که دکتر شمیسا از «سبک » می دهد طرز برخورد سلمان با مسائل روزگارش
و انتخاب شیوه بیان برای درد ها و رنج ها و محرومیت مردمانش او را صاحب سبک
جدیدی می سازد .
زبان شعراو زبان شعر انقالب است  ،ساده و بی آالیش؛چون خودش  .واژگان را بدون
هیچ گونه تشریفاتی در خدمت خلق معانی می گیرد و ترواش های ذهنی خود را عاری
از هر نو تصنعی منعکس می سازد .
سلمان را می توان از تأثیرگذارترین شاعران در حوزه زبان دوره انقالب و جنگ دانست
شاعر تاثیر پذیر و تاثیر گذاری است اما شاعر تقلید نبوده است در شعر های سلمان رگه
های از سبک و اندیشه نیما  ،سهراب و فروغ را می توان دید حتی تضمین هایی مستقیم
و غیر مستقیم از سعدی و مولوی را .
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سلمان هراتی با استفاده از انواع قالبهای شعری جدید« نیمایی و سپید» ،قالب های
سنتی« مثنوی  ،غزل ،رباعی ،دوبیتی و چهار پاره »و به کارگرفتن عناصر زیبایی شناسی،
به بیان اعتقادات و باورها و فرهنگ اسالمی پرداخت.
برای سلمان شعر ابزارخلق اندیشه تازه است .اندیشه ای هدفمند که باید پیام و محتوا
داشته باشد تا بتواند رسالت خود را به خوبی ایفا کندوشاعر فرزند شایستۀ روزگار و زمان
خود بود و با صداقت و سادگی که نشأت گرفته از شخصیت خود اوست ،پیام و مضامین
اعتقادی و مذهبی  ،محتوای سیاسی و اجتماعی را رقم می زند  ،هرگز در یافتن کلمات
برای بیان مفاهیم خود را به زحمت نمی اندازد و آنچه در اطراف اوست و برخاسته از
طبیعت زادگاهش با جرأت و جسارتی بی مانند سود می برد.
« زبان شعر سلمان زالل و ته نشین شده است و به زبان معیار و محاوره نزدیک .اگر
فروغ و سهراب را از لحاظ انعطاف و نرمی زبان در یک طرف ،و نیما را به لحاظ درشــت
ناکی وکاربــرد واژه های قدیمی در شــعر در طرف دیگر قرار دهیم،زبان سلمان ،تلفیق
استادانه ای از نیما و سهراب است و درواقع ،زبانی منحصر به فرد به حساب می آید .در
شعر سلمان طبیعت شمال به گونه ی مالیم تری نسبت به نیما جریان داردو ترکیب
سازیها و ایجاد فضای ملموس در شعر او باورپذیرتر و واقعی تر از سهراب اند»( .عبدالملکیان
)122: 1383،

تصاویرشعرسلمان بیانگرنوع نگاه او به مسائل خاصی است که درزمانش جاری است،
انقالب اسالمی ،جنگ تحمیلی وحتی درانتخاب قالب برای بیان موضوعات بهترین راه را
برمی گزیندواز قالب سپید که فضای باز تری برای بیان مضامین و محتوا دارد استفاده می
کند و در مجموعه « از آسمان سبز» بیشتر از قالب سپید بهره می برد .
«درشعرسلم ان جلوه های طبیعت با زبان نشانه (زبان تداعی ) با انسان به گفتمان می
نشیند  .شاعر ،مخاطب را به درنگ و بازنگری و اصالح زاویۀ دید می خواند» ( رحمدل ،
)129:1389

بهار تعجب سبزی است  /در چشم های خاک  /روبه روی این شگفت /درنگ کن! و
درختان /تجسم استفهامی سبز که سال را چگونه سر آوردی؟ (هراتی )57:1380،
شکل درخت با تصویر عالمت سؤال تو را مسئول گذشت زمان و مسئول ثانیه های بر باد
رفته می داند .تبلور یک تصویر خیالی جدید ؛ مبتنی بر دیدن درست طبیعت  ،این یعنی؛
بکر و تازه بودن روشی که وامدار کسی نیست .
سلمان شعر را اندیشه جدید می داند ،اندیشه ای که هدف مند است و بار معنایی بسیاری
دارد؛ با پیامی همراه است و به راستی آن پیام چیزی جز درک واقعیت های موجود روزگار

تحلیل اشعار سلمان هراتی از منظر شبکشناسی ....

287

او نیست .او که به قول زنده یاد حسن حسینی « با شعر ساده اش چشم های طمع را کور
کرد و دندان حرص و آز را با مشت تخیل و ایهام و تصویر درهم می کوفت » ( شفیعی ،
)31:1373

طبیع ت درشعر سلمان تجلی محرومیت ها و مظلومیت هایی است که با غرور انسانی
آمیخته شده است و غم و اندوهش خفت بار نیست وقایع صادقانه درآن منعکس می شود
و و با بیانی ساده و صمیمانه ،موضوعات و مضامین بیان می شود؛ گویی شاعر دست
خواننده را می گیرد و در فراز و نشیب جنگل ،کناره جویباران  ،در شب های صاف و آبی
آسمان به تفرج می برد و کم کم او را با واقعیت های زندگیش آشنا می کند.
ویژگی های زبانی سبک سلمان هراتی

عبد الجبار کاکایی معتقد است که سلمان هراتی در شعر خود به نوعی از تکامل زبانی و
ساختاری رسید  (.برومند )28: 1385،
نوع انتخاب واژگان در بستره شعری سلمان بسیار آگاهانه به نظرمی رسدو از آن جایی
که سلمان در دوره نوجوانی بسیار اهل مطالعه بوده و کتاب شعری شاعران بزرگ را مطالعه
می کرده و از هوش خوبی هم بهرمند بوده ،گنجینه ذهنی او سرشار از لغات فارسی است
.خواندن قرآن  ،ادعیه فراوان  ،همراهی و هم نشینی او با چوپانان دایره ی لغوی ذهنش
را وسعت داده است .
باستان گرایی در اشعار سلمان

باستانگرایی یا آرکائیسم عبارت از به کار بردن واژگان منسوخ یا شیوهی نحوی قدیمی
و غیرمتداول در شعر و نثر معاصر است« .از آن جا که زبان نمیتواند صورت ثابت و یگانهای
داشته باشد و همواره به تبع دگرگونیها و تحوالت جامعه ،دستخوش تغییرات میگردد،
در هر دورهای از تاریخ ،ویژگیها و مشخصاتی پیدا میکند که شکل آن را از زبان دورۀ
قبل متمایز میسازد ،لذا میتوان در بررسی تاریخ یک زبان ،سیر تحوالت آن را از
قدیمترین صورت دنبال کرد و تغییرات و تحوالت و قوانین حاکم بر آن تحوالت را در
طول تاریخ آن زبان تعیین نمود( ».باقری )37 :1376 ،
استفاده از عناصر و واژگان کهن ،به گونه ای به سبک هر شاعر عظمت میبخشد و باعث
برجستگی کالم او میگردد .کاربرد این شیوه فضای حماسی و نوستالژیک در شعر ایجاد
میکند .کهن گرایی سبب تداوم فرهنگ مردم نیز میگردد« .صورت-های آوایی ،واژگانی،
نحوی کهن زبان ،دوشادوش تلمیح و اسطوره و دیگر عناصر سخن بین متنی موجب پیوند
متن با گذشته و تداوم صفت ها با فرهنگ میشود( ».فتوحی)45 :1391،
باستان گرایی واژگانی
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یکی از شاخصه های مهم در کالم شعر آشنایی شاعر با زبان زمان خود است  .اما گاهی
شاعر برای این که به شعرش تشخص ببخشد و در مخاطب تاثیر بگذارد از واژگان کهن
ادب فارسی در شعرش بهره می گیرد .
فروغ فرخزاد در این مورد می گوید «:کلمات زندگی امروزی وقتی در کنار کلمات
سنگین و مغرور گذشته می نشینند ،ناگهان تغییر ماهیت می دهند و قد می کشند و در
یکدستی شعر اختالفها فراموش می شود( ».قاسم زاده و دیگران) 230: 1370،
و این بهره بردن از واژگان کهن به آگاهی و توانمندی هر شاعر بستگی دارد و در شعر
سلمان بارها می بینیم در کنار واژگان جدید و بومی از انواع واژگان کهن نیز بهره برده
است.
باستان گرایی در شعر سلمان  ،در کاربرد فعل  ،اسم  ،صفت و حروف نمود بسیاری دارد
که به طور جداگانه با نمونه ای از اشعارش ذکر می شود .
باستان گرایی فعل

 کاربرد فعل مضارع التزامی به شیوه دستور تاریخیمن کدامم  /که مهم عظمت کاینات نویسم  /و بی قراری زمین را اندازه کنم  /و جرأت
من آنقدر نیست  /که طوفان را به ادراک آورد (همان )31 :
«از جنگل دستمالی خواهم ساخت  /تا بر زخم تو گذارم » ( همان )18 :
 کاربرد فعل ساده کهن«باید از خانۀ دل  /گرد پریشانی رُفت »
 کاربرد فعل های پیشوندی با پیشوندهای فرا  ،در  ،بر  ،باز« چگونه می توان به انکار عشق برخاست  /و یاس ها را از عطر افشانی باز داشت » ( همان
)33:

و فعل هایی مانند  «:درآمیختی »  « ،درنوردیدند » « ،فرا می رفت» و .....
 کاربرد «مـ » نفی در آغاز افعال مانند  :مباد«عطش را مباد  /که دل به رخوت مردابی تو سپارد » (همان)72 :
باستان گرایی در اسم

 کاربرد اسم های اسطوره ای و ملی ؛مانند آرش  ،آتشکده اژدها  ،رویین تن ،قاف  ،دیو و ققنوس ...
«هم دهان باد با شما دیو عطش  /که به اب دشنام داده اید  ( ».همان )42 :
« حجله ی تومثل یک فانوس گشت روش با پر ققنوس » ( همان )162:
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 کاربرد اسم های دینی و آیینی؛ مانند ادم  ،ابراهیم ،براق  ،ابلیس  ،دجال  ،هابیلو قابیل ،بلقیس... ،
«از بستر کبود وسوسه برخاست  /و دشنه ابلیس را حمایل خود کرد (».همان )24:
« تو آن اشاره ای که بر براق طوفان نشسته ای » ( همان )37 :
با چشم های هیز  /دجّال وار/دشنه بر کفرو دشنام بر لب ( ...../همان )203:
 کاربرد اسم های کهن؛ مانند  :کسا  ،عبا  ،تعقید  ،قطیفه ،دشنه  ،رخوت  ،دهلیز،سارغ...
« خدا ! دل سرما زده ام را  /در قطیفه ای از نور بپوشان » (همان )52:
«رسید مثل نسیمی صمیم و پر شکوه  /شبیه مزرعه های عظیم شالی بود » ( همان)338 :
« و غفلت آه غفلت  /چه دریغ مطولی دارد » (همان )59 :
 کاربرد صفت های کهن مانند  :کمینه  ،گنگ  ،بی شکیب ،مطول  ،صمیم.ضعیفه ،سترگ ..
«فردا که زنگ حساب آمد  /با این کمینه چنین خواهند گفت  ( .../همان )68:
« تو مظلوم سترگی /و نه ضعیفه ای که  /پیراهنش را دریده باشند  ( ».همان )17 :
 کاربرد « چندی در معنی مدتی« کفتر بازان سیاست پیشه  /کفترهای کاغذی را  /چندی است  /در آسمان دنیا پرواز
می دهند ( ».همان)90 :
 کاربرد سپید به جای سفید« آه ای کبوتر سپید من  /کاش مردمان روزگار ما  /چون تو  /یک دل سپید و سیاه داشتند
» ( همان )375 :
 کاریرد ادات و سازه ها ی کهن مانند  :این سان  ،آنک  ،گفتی  ،بدان ... ،«این سا ن که به تقدیس معصیت نشستی و چشم از آفتاب بستی » ( همان)33 :
 کاربرد واژه « چقدر » با فعل منفی« چه انتظار حقیری  /دلم برای جبهه تنگ شده است  /چقدر صداقت نیست  /چقدر
شقایق ها را ندیده می گیریم  /حس می کنم سرم سنگین است
 جابجایی ضمیر ( رقص یا پرش ضمیر )«عظیم ترین معنی  /که به هیچ کوزه در نشایدش آوردن » (همان )334 :
« آی شمایان شب نشین  /که نغمه ی قبیحی به خوش رقصی تان وا می دارد
» ( همان )61 :
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« بیزارم از آن پنجره کو زارت خواند  /چون الله عزیز بودی و خارت خواند ».

-

(همان )166 :

کاربرد صوت « مرحبا  ،ای دریغ »
«مرحبا باران چه ها کردی  /اشنامان با خدا کردی » (همان )344 :

باستان گرایی حروف

حروف نیز به دلیل انعطاف پذیری ویژه اش در معنا و دگرگونی های کاربردی که در طول
هزار سال نثر و شعر پارسی گرفته  ،پیوسته در باستان گرایی امروز همانند سایر عناصر
زبان  ،نقش تعیین کننده ای داشته است  .در آثار شاعران امروز نمونه ها ی خوبی از بهره
برداری دقیق از حروف در جهت آرکائیسم یافت می شود که در همۀ آن ها کوشش برای
رسیدن به یک زبان مستقل و مشخص هدف اساسی است .
« در یک توصیف ساده می توان گفت که باستان گرایی در حرف عبارت از سر پیچی
شاعران در کاربرد حروف در معنی و مفهوم و ساختمان امروزین و پیروی از سنت های
قدما در کاربرد آن ها از جهت معنا و ساختار  ( ».علی پور )172 : 1378 ،
 آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم«دلواپس آفتابند انگار  /پنجره های مغموم به قاب اندر » (همان )73 :
 کاربرد «را» در بیان مالکیت« وگرنه خاک را بی تو جرآت آبادانی نیست ( ».همان )38 :
 کاربرد «را» در معنی حرف اضافه «برای »«که ابر ها نماز باران را در ان سجده می کنند » (همان)36 :
«آن کس که تو را نسراید  /بیمار است »(همان )36 :
 کاربرد «را» درمعنی حرف اضافه «به»« در بهار  ،اعتراف سبز باغ را شنیده ام که می گفت  /.اذن رویش بهار را تو داده ای
( همان )119 :

 کاربرد» را »ا فک اضافه« و دست آشوب را  /افسار بگسل » (همان )34:
 را نشانه مفعولی« طوفان را رها کن »(همان)
 کار برد « با » به جای «به » مانند :سالم بر آنان  /که در پنهان خویش  /بهاری برای شکفتن دارند  /و می دانند  /هیاهوی
گنجشک ها ی حقیر  /ربطی با بهار ندارد ( همان )208 ،
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 کاربرد « به » به جای « در»« برزیگر قدیمی این دشت  /وقتی که کشت را به خطر دید » (همان )142 :
 جمع بستن ضمیر شخصی جدا با « ان»« کدام صمیمیت  /به انتشار مظلومیت شمایان دست زد  /که هنوز هم  /طوفان از ان
زمین به ناله می گذرد » (همان )28 :
جمع بستن ضمیر پرسشی با « ان»
« در پشت های پنهان کیانند  /که در حضور مهربان می نمایند » ( همان )73 :
جمع بست صفت « تنها » با « ان»
« ای کاش درختی باشم  /تا همه تنهایان  /از من پنجره ای کنند » ( همان )231 :
 کاربرد» نا» به جای « ن»« برای ما  /ای از عشیره ناداران  /همیشه حرف ها نا تمام خواهد ماند » ( همان :
-

)330

ساکن کردن کلمات متحرک
« ای آفتاب شمایل دریا دل »

(همان )15 :

نوگرایی واژگانی دراشعار سلمان
-

کاربرد واژگان دخیل:

-

کاربرد واژگان بومی و محلی :

واژگانی که به تناسب مسائل سیاسی و اجتماعی زمان از زبان های بیگانه وارد حوزه
زبان شده است ومحصول تمدن دنیای جدید است و روزمره در محاورات مردم و کالم
سیاست مداران مورد استفاده قرار می گیرد.لغاتی که گاهی سلمان از ان واژه ها برای بیان
طنز اشعارش بهره می گیرد ؛ مانند « والیوم ،مارجوانا  ،پاپیون  ،پیپ  ،کنفرانس  ،کوکتل
مولوتف  ،کاپیتالیسم  ،بوتیک  ،والر  ،کوکا  ،آرشیتکت  ،کراوات  ،کلکسیون  ،پیپسی
و.ودکا  ،آرشیتکت ...
«من فرزند مظلوم توام  /نه پاپیون می زنم  /و نه پیپ می کشم  /مثل تو ساده  /که هیچ
کنفرانس رسمی او را نمی پذیرد و و شعر من  /عربده جانوری نیست  /که از کثرت
استعمال « ماری جوانا» /دهان باز کرده با شد»(همان)17:
« مردان « آرشیتکت » را دیدم  /در صف کراوات  /چرت می زدند » ( همان )76 :
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سلمان بعد از نیما از برجسته ترین شاعران مازندران و عصاره رنج و درد مردم دیار خود
است و دقیقا می داند که برای بیان مفاهیمی واالو جدید،نیاز مندموضوعاتی بکر با واژگانی
آشنا و خودمانی است  .از درد سرودن و برای مردم سرودن با واژگان مردم همراه شدن
،ویزگی است که شعر سلمان را در عصر خود و بعد از ان منحصر به فرد کرده است .
لغاتی که در گروه واژگان بومی مردم مازندران مخصوصا تنکابن حوزه محل زندگی شاعر
است مانند  :کالوخ  ،کرزل  ،کرچل  ،تومجار  ،خرمن سرا  ،امیر گته یا  ،بافه  ،ولگان،
تومجار  ،خرمن سرا  ،کله چال و شیشاق...
«در باغ های تو خون /گل سرخ می شود و و کالوخ گندنا ک  /در تو معطر شد و سنبله
بست »( همان )19 :
( همان )343 :
«عطر ناب ساقۀ شیشاق  /بازگشت از مرتع ییالق»
-

کاربرد واژگان بر اساس کسب و کار و شغل :

سلمان معلم است با همان واژگان کاربردی شغلش شعر می سراید و پیامی متعالی را به
خواننده اش منتقل می کند ؛ مانند  :زنگ حساب ،زنگ تفریح ،امتحان نهایی،نمرۀ بیست
 ،نهاد و گزاره  ،دفتر نقاشی  ،ساعت انشا  ،مساوی  ،منها  ،به عالوه و ....
« جبهه با تو  /مساوی است با فتح /با دشت های شقایق  /جبهه منهای تو هیچ معنا ندارد».

(همان )387 :

« مصطفی گفت  :شهید  /مثل یک نمرۀ بیست  /داخل دفتر قلب من و توست »
)367

(همان :

-

کاربرد تماشاجو به جای تماشاگر

-

ساخت صفت های جدید مانند  :شتابناک  ،گند ناک  ،مهتابناک  ،افسوس

-

کاربرد ضمیر پیوستة « ِ-مان » با واژه ی «تمام»

-

حذف « ی» میانجی از کلماتی که به مصوت بلند ختم می شوند

« آه دیگر نه درختی است مه من  /عطش چشم تماشاجو را بنشانم » (همان )276:

مند  ،رعدناک
(همان)52 :
«برای کدام معصیت به بار نشسته  /افسوسمند گریه کنم ».
«فکر می کنم  /اگر به شبی مهتابناک مانندت کنم  /دریافت روشن تری از عشق خواهیم
داشت » ( همان)337:
«فرومایگان  /دست تقلب را  /در برابر شتابناکی ایشان گشودند » (همان )27:
«من و دلم  /تماممان را به تو می بخشیم »

«مرحبا باران چه ها کردی  /آشنامان با خدا کردی »

( همان )344 :
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-

کاربرد ترکیب های کنایی محاوره ای مانند  :تشر زدن  ،قی کردن  ،تف

-

خلق ترکیبات جدید و نو ؛مانند  :شیر زهره بی باک  -شقیقه صبح -براق

-

تاثیر بالغت شعر فرنگی در اشعار سلمان به وضوح دیده می شود نکاتت بالغی

کرد ،هُل دادن  ،لک زدن ...
«دلم برای فضای نا پیدای مه لک زده است  ( ».همان )87 :
«زنهار که ما  /برای رضایت آفتاب  /به شب تشر زده ایم » ( همان )62 :
« دنیایی که چند سال پیش  /قلب خود را  /در سطل زباله « کاپیتالیسم » قی کرده است
» (همان)22 :
طوفان  -تاول معلق ..-

که در شعر های سنتی کاربرد نداشته است « شعر فارسی در طول هزار سال،
اصول و مبانی بالغت خاصی برای خود داشته که تا همین سال های برخورد با
غرب ،کمترین تغییری را در آن روا نمی داشته اند منظور  ...نوع سنت هایی که
برای آغاز و انجام یک شعر در نظر داشته اند.در طول هزار ساله شعر فارسی هیچ
گاه نشده است که شاعری بی هیچ مقدمه قبلی شعرش را با«و»...شروع کند یا
با« اما»و« چرا» ( شفیعی کدکنی)284: 1390 ،
سلمان نیز مانند دیگر شاعران قبل از خود چون نیما  ،فروغ و سهراب از این تأثیر
مستثنا نیست
نمونه هایی در شعرش وجود دارد « .و دنیا را می گویم  /تا از تو بیاموزد ایستادن را
 ( ».هراتی )18 :
« چرا همواره بی حاصل نشینیم /چرا از فیض گل غافل نشینیم » (همان )176 :
« اگر ای عشق پایان تو دور است  /دلم غرق تمنای عبور است » ( همان )179 :

ویژگی های ادبی سبک شعری سلمان

شاعر با اض افه کردن وزن و ردیف و قافیه و انواع موسیقی کالمی چون تکرار ،واج ارایی
و جناس در شعر خود قواعدی را به هنجار کالم اضافه می کند تا باعث جلب توجه خواننده
شود  .سلمان  .دقیقا با ارزش زیبایی شناسی و نظم دهی ردیف در شعر واقف است ودر
قالب های شعر ی چون مثنوی  ،رباعی  ،دو بیتی و غزل  ....کاربرد ردیف تنوع بسیاری
در شعر سلمان داردو شاعردر اشعارش از انواع «ردیف های فعلی ،صفتی ،اسمی  ،ضمیری
 ،عبارات کنایی ،ترکیب حرف  +فعل،ضمیر  +فعل و ادغام حرف قافیه در حرف ردیف «
رایی» استفاده کرده است ؛ مانند :
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ردیف فعلی  «:بهار سبز در آشوب خشکسالی بود  /شکوفه دارترین باغ این حوالی بود

»

(همان)339 :

ردیف صفتی «:تو را به خاطر رؤیای آن سه حسرت سبز /تو را به خاطر آن روزها و

صحبت سبز»

(همان)319:

اسمی « :آفتابید در هزارۀ عشق

دلتان گرم در شرارۀ عشق » (همان )315 :

ضمیری « :دیروز اگر سوخت ای دوست غم برگ و بار من و تو  /امروز می آید از باغ بوی
بهار من و تو »

(همان)294:

عبارات کنایی « :چون تشنه به آب ناب دل می بندیم  /بر خندۀ ماهتاب دل می بندیم

»

( همان )321 :

حرف  +فعل  « :میان آینه ها ر ّد داغ را می جست  /درخت بود و هوادار باغ را می جست

(همان )317 :

ضمیر +فعل  « :کاش می شد پریشان تو باشم  /یا نباشم یا از آن تو باشم »

( همان :

)146

ردیف ادغامی  « :باور شبز من سپیدارا  /دوست دارم تو را دریا را »

( همان )155 :

«سلمان هراتی هم با به کارگیری اوزانی نرم و سنگین و مالیم برای سروده های خود
بین وزن و محتوای شعر توازن ،تعادل و هم سویی برقرار کرده است.وی دراشعار کالسیک
خود اعم از غزل ،مثنوی ،رباعی ،دوبیتی و چهارپاره از انواع مختلف اوزان عروضی استفاده
کرده وساختار آوایی شعر خود را غنا بخشیده است ( محمدی )105 :
وزن های به کار رفته در شعر های سلمان هراتی طبق بررسی و تحقیقاتی که آقای برات
محمدی در مقاله ای با عنوان « تحلیل آوایی شعر سلمان هراتی داشته است عبارتند از
«:
 -1مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن (بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)
شعرهای «تا کومه های آبی دریا»« ،معصیت بودن»« ،محض رضای عشق» و«ای
عشق»
 -2مفعولُ فاعالت مفاعیل فاعالت(بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف مقصور)شعرهای
«به یاد شهیدان»« ،لحظه دیدار» و «پیش از تو»
 -3مفاعلن فعالتن مفاعلن فع الن (بحر مجتث مثمن مخبون مقصور)شعرهای «نیاز
محو شدن»« ،سرنوشت»« ،خواهش شکستن» و «شبیه زمزمـه غیـب»
 -4مفاعلن فعالتن مفاعلن فَعِلُن (بحر مجتث مثمن مخبون محذوف) غزل «شوق
رهایی»
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 -5مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن (بحر مجتث مثمن مخبون اصلم)غزلهای «بهار با
تو درختی اسـت»« ،داغـدارترین اللـه»« ،دوام باغچـه» و مثنـوی «کشـف
آفتاب»
 -6فاعالتن مفاعلن فَعِلُن (بحر خفیف مسدس مخبون محذوف) مثنوی «تا صدای
شکوفه»
 -7فاعالتن مفاعلن فع لن (بحر خفیف مسدس مخبون اصلم) شعر «قصه ی بازگشت
پدر» و « رونق تماشا»
 -8مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) غزل
«سبکبارتر از ابر»
 -9مفعول مفاعلن مفاعیلُ فعولْ (بحر هزج مثمن اخرب مقبوض مکفوف اهتم)
رباعی های «هوای بـاغ»« ،عاشـورایی»« ،توسـل»« ،چشـم تـو»« ،جنگلـی
»1و«عشق»
 -10مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فاع (بحر هزج مثمن اخرب مقبوض ازل)رباعی های
«هزاره عطش»« ،پیغام تو»« ،رود جاری»« ،بـاران شـکوفه»« ،یـاد تـو»« ،بـا
تـو»«،جنگلی « 2»،همزبانی»« ،ارمغان»« ،پل» و «آرزو»
 -11مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع (بحر هزج مثمن اخرب مقبوض ابتر)رباعی های «تا
ظهر ظهور»« ،تا زمزمـه توحیـد» « ،تـا زمزمـه مـرگ» و «تمنـا»
 -12مفعول مفاعلن مفاعیل فَعَل (بحر هزج مثمن اخرب مقبوض مکفوف
مجبوب)رباعی «با نیت عشق»
 -13مفاعیلن مفاعیلن فعولن (بحر هزج مسدس محذوف)دو بیتی های «مثل گل»،
«شکفتن»« ،فیض دل»« ،جسـتجو»« ،تنهـایی»« ،دل دریـایی» و پـنج دوبیتی
موجود در آخر مجموعه «از این ستاره تا آن ستاره»
ل (بحر هزج مسدس مقصور)دو بیتی های «بی دردی»،
 -14مفاعیلن مفاعیلن مفاعی ْ
«هوای عشق»« ،دعوت»« ،دل مـن» و «ترانـه»
هراتی غزل «آرزو» را در وزن فاعالتن فعالتن فعالتن (بحر رمل مسدس مخبـون) و
غـزل«داغ هجران» را در وزن فاعالتن فعالتن فاعلن (بحر رمل مسدس مخبون
محـذوف) و مثنـوی«ای گل خوشبو» را در وزن فاعالتن فاعالتن فع (بحر رمل
مسدس محجوف) و غزل «از بهار»را در وزن فعولن فعولن فعولن فعولن (بحر متقارب
مثمن سالم) سروده است.همچنین وی غزل «فروکش آتشفشان» را در وزن فاعلن
فاعلن فـاعلن فـاع (بحـر متـدارک مثمن احذ مذال) و غزل «سجاده باد و باران» را
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با افزودن رکنـی ( 16هجـایی) یعنـی متـدارک احذّ به صورت فاعلن فاعلن فاعلن
فاعلن فاعلن فع آورده است».
«سلمان درسرودن اشعار نیمایی هم از اوزان متنوع « متدارک» ،مضارع » «،
رمل »و «متقارب » استفاده کرده است «.برداشتی مستقیم از مقاله تحلیل زیباشناختی
ساختار آوایی اشعار سلمان هراتی »

تنوع موسیقیایی اوزان به کار رفته در شعر سلمان نشان می دهد که شاعر در
انتخاب وزن کامال مهارت داشته و با آگاهی به موسیقی بیرونی شعر وزن های
مناسب را برای بیان مفاهیم ذهنی خویش انتخاب کرده است در قالب مثنوی
از وزن سبک و زبان سلیس بهره می گیرد .در شعر هایی که می خواهد تداعی
گر غم و اندوه باشد و عاطفه ی مالیم ترو سنگین تری در خواننده ایجاد کند از
اوزانی که شمار هجاهای بلند آن به نسبت هجاهای کوتاهش بیشتر باشد
استفاده می کند .
در شعر های سپید هم با توجه به این که شعر فقط آهنگین است ووزن و قافیه ندارد
مانندسایر قالب های شعری از ارایه های لفظی و تناسب های اوایی مانند :تکرار،واج
آرایی وجناس استفاده می کند.
هراتی با مهارت باالیی از تکرارمصوت کوتاه ( ِ ) -یا تتابع اضافات و تکرار صامت ها ؛
یعنی :واج آرایی( تکرار یک واج (صامت و مصوت ) در کلمه های یک مصراع یا بیت
( به گونه ای تکرار شود که آفریننده ی موسیقی درونی باشد و بر تأثیر موسیقیایی
شعر بیفزاید ) تکرار حروف( حروف اضافه و ندا ) ،تکرار کلمه ها و هجا ها در یک
مصرع یا بخشی از شعر به خوبی استفاده کرده است و تکرار از روش های شعری
سلمان است که او سعی می کند از این روش در هماهنگ کردن عاطفه و تخیل خود
بهره ببرد  «.از مختصات مهم شعری سلمان تکرار است و همه ی مصادیق آن « تکرار
صامت » « ،تکرار مصوت»  « ،تکرار هجا » و «تکرار جمله »در شعر آورده است .
توان خارق ال عادۀ هراتی در هم آهنگی صوتی یا هم آوایی به شعر وی فضایی آرام و
یکنواخت و به واژه ها فرصت عرض اندام داده است  ،تا جایی که کیفیت گفتاری
بسیار عالی را از خود به نمایش گذاشته است  ( ».برومند )269: 1389 ،
نمونه هایی از تکرار در شعر سلمان :
گاهی تکرار در کلمه و صامت مصوت بلند «ا» با هم اتفاق می افتد.
« باید از خانه گریخت  /باد باید باشد و از صحرا رفت  /رود باید باشد و تا دریا خواند
» ( هراتی )173 :
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در سر انگشتان خویش دارند دارند  /کودکانی روشن  /کودکانی از پشت آفتاب /از
صلب سخاوتمند بهار  /کودکانی که هر پج شنبه عصر  ( ..../همان )241 :
«ای رویین تن متواضع  /ای متواضع رویین تن /.... /ای پوریای ولی /ای طیّب ،ای
وطن من! »(همان )22:
«مثل کوهی پر از استواری  /مثل باران شب بی ریا بود  /مثل امواج دریا گریزان ....../

(همان )287 :

« در ذات جنگل است  /جنگل با نام تو می روید  /جنگل به نام تو می رویاند/....
جنگل قیامت است » (همان)45 :
نمونه هایی از واج آرایی در شعر سلمان هراتی:
تکرار صامت ها
« سایب ان دست تو  /سرسرایی است سبز  /که می توان در مقابل خدا گریست » (
همان )43 :

« ای سپیدار ستوار سبز گلستان محراب »
« روی پرچم نوشته اند درشت  «:احمد خوش نشین شهید شده است » ( همان )359:
« ابر بیداری در غربت ما می بارد( » .همان )137 :
« خیابان پر از خلوت خاموشی بود ( ».همان )153 :
« و نگاهش را با بال های یک لک لک  /در ژرف بی درنگ گم کرد » (همان )159:
«این سواری که به خاک افتاده است  /طاقت طایفۀ طوفان بود » ( همان)277 :
تکرار مصوت ها
ت حصا ِر ترسِ هجومِ گرگ /چه می کاری ؟» (همان )50 :
« پش ِ
ل مسقف ِ فاضالب  /به سیاهکاری تن می زند » ( همان )337 :
« در گندِ کانا ِ
ن جنگل ِ انبوه ِ زندگی « ( همان )140 :
« ای ساکنا ِ
نمونه هایی از جناس در شعر سلمان هراتی
« تا نفس هست و قفس هست الهی  /من غزلخوان تو باشم » ( همان )156 :
« غنچه های نرگس این زمان  /به ناز باز می شوند » (همان )120 :
« بسیار بود رود در ان برزخ کبود »(همان)296:
« ای روشنی تمام  /تا ظهر ظهور  /چون صبح به آفتاب دل می بندیم  (»:همان )321 :
« به دنبال تو گشتم پیر گشتم  /تو را در پشت کوه قاف دیدم » (همان )178 :
«برکه ها آینۀ نام تو اند  /و خزر لبریز از آیۀ توست » ( همان )259 :
(همان )302 :

298

مجموعه مقاالت پنجمین همایش متنپژوهی ادبی ،جلد سوم

از آرایه های بدیع معنوی پر کاربرد در شعر سلمان هراتی می توان به « حس امیزی
» و« اغراق » اشاره کرد .
حس امیزی « :از تصاویر زیبای شاعرانه حس آمیزی و تعبیر فرنگی آن « synaes
 »thesaاست و آن نسبت دادن محسوسات یکی از حواس پنج گانه به حس دیگر است
و به عبارتی کاری است که نیروی تخیل در جهت توسعه لغات و ترکیبات مربوط به یک
حس انجام می دهد یا تعبیرات و لغات مربوط به یک حس را به حس دیگر انتقال می
دهد »( شفیعی کدکنی) 271 : 1375 ،
در شعر معاصر حضور این تصویر آشکار است و سلمان هراتی نیز همچون دیگر شاعران از
این آرایه بهره برده است  .اکثر ترکیبات حس آمیزی اشعار سلمان با صفت «سبز» ساخته
شده است .مانند  :نگاه تر باور سبز  /خواهش سبز  /درد سبز  /حیثیت سبز  /آواز های
ابی  /آرزوی سبز /حسرت سبز  /صحبت سبز  /شنیدن بوی زمستان  /صدای تر  /اتفاق
گرم //شعر تر /آرامش خیس  /شمد سورمه ای آسمان
« پیشانی ات /پاسخ سپیدی بود برای ما » ( هراتی )22 : 1380 ،
« باغ خیال خیابان  /آرامش خیس خود را  /مدیون باران مه بود» (همان )124 :
یکی دیگراز تجلی های زیبایی در شعر سلمان آرایه اغراق است.اغراق وجود صفتی در
کسی یا چیزی  ،به اندازه ای که حصول آن صفت در آن کس یا آن چیز بدان حد محال
یا بیش از ح ّد معمول باشد .
سلمان به یاری اغراق معانی بزرگ را کوچک و معانی کوچک را بزرگ جلوه داده است
واسباب زیبایی و تخیل شعری را فراهم کرده است نمونه هایی از اغراق در شعر سلمان :
« بر دامن مادرم اگر گندم می پاشیدم  /سبز می شد  /از بس گریسته بود » ( همان )113:
« حجله ی تو مثل یک فانوس  /گشت روشن با پر ققنوس »( همان )162 :
« پیشانی ات از سپیده مشهورتر است  /چشم تو به آفتاب پهلو زده است » ( همان )163:
علم بیان در شعر سلمان هراتی

بیان عرصۀ ایماژ هاو تصویر هایی است بر پایۀ تخیل که یکی از عناصر مهم و اصلی شعر
محسوب می شود و آن بیان موضوعی واحد به روش های گوناگون است .
سلمان هراتی درحوزه بیان حرفی برای گفتن داردواز هرچهارعنصربیانی« تشبیه ،
استعاره  ،مجاز و کنایه »به خوبی بهره گرفته است وهنرنمایی سلمان تصنعی و غیر طبیعی
نیست وشاعرسعی می کنداز عناصر و اشیاء اطرافش با توجه به موضوعات سیاسی و
اجتماعی و مفاهیم اعتقادی و مذهبی بهترین استفاده را ببرد تا با توجه به محدویت لغات
به تنگنا نیفتد .

تحلیل اشعار سلمان هراتی از منظر شبکشناسی ....

299

شاعر برای قدرت بخشیدن به قّوّه تخیل و خلق مضامین بکر و جدیداز شیوه های
مختلف بیان در اشعارش استفاده می کند و این شیوه ها عبارتند از :

تشبیه  :در سروده های سلمان انواع تشبیهات ساده  ،بلیغ اضافی  ،بلیغ اسنادی

به موازات هم آمده است بسا این تشبیهات در همه غزل ها یکسان نیست  ،اما
هر زمان که تشبیهی خلق شده است ارتباط خود را با اصل موضوع حفظ کرده
است  .از میان غرل های سلمان « غزل سجاده باد و باران »باالترین کاربرد
تشبیه را به خود اختصاص داده است،درحالی که درغزل«ای عشق»تنها یک
تشبیه بلیغ آمده است ودر نمونه های بررسی شده در شعر سلمان بیشترین
کاربرد ادات تشبیه ساده در واژه ی « مثل» است .مانند :
«درخشش تو مثل آبشاری  /از بلندی های محال می ریزد ( ».همان)190 :
« قلب تو مثل سکه های زمان طاغوت است » (همان )99 :
نمونه های تشبیه بلیغ اضافی در شعر سلمان :
چشمۀ نور-اشک های حسرت – آمو زگار وجود – مهد آزادی – شهد سورمه
ای آسمان – کوچۀ عشق باغ خیال – بذر حادثه – نیلوفر امید – بادپای سرکش
طوفان – باغ خاطر – شیطان هوا – گرد پریشانی – مردار آز و ابتذال – ارابۀ
مرگ – بادۀ نور – دفتر قلب – نیزه شب -بار های هول ...
نمونه هایی از تشبیه های غیر بلیغ در شعر سلمان :
«شب روز  /بی قرار پلک های تو نیست »( همان)38 :
«بهار تعجب سبزی است  /در چشم های خاک ( همان )57 :
«مه مهربان صمیمی است  /تا خود را تنها تصور کنیم » ( همان )87 :
« خورشید چشم توست  /چشمان تو خورشید » ( همان )158 :
و .....انواع تشبیهات به کار رفته در اشعار سلمان تاییدی است برهنرنمایی های
شاعر و دوربودن او از تقلید و تکرار تشبیهات کلیشه ای و تکراری .
استعاره:

استعاره بزرگ ترین کشف هنرمند و عالی ترین امکانات در حیطۀزبان هنری
است .کارامد ترین ابزار تخیّل و یکی از صور خیال بسیار مهم که به دلیل موجز
و فشرده بودن بیشترین تاثیر را در خواننده دارد و او را در راه کشف روابط پدیده
ها ،رسیدن به معنا و مفهوم به التذاذمی رساند.یکی دیگراز ترفندهای شاعرانه
که سخنور ،با یاری آن می کوشد تا سخن خویش را هرچه بیش در ذهن سخن
دوست جایگیر گرداند استعاره است .استعاره دامی است تنگ ترو نهان تر از
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تشبیه که سخنور در برابر خواننده یا شنونده خود می گسترد ،از این روی
پروردگی هنـری وارزش زیباشناختی آن از تشبیه فزونتر است؛ زیرا سخن دوست
را بیشتر به شگفتی در می آوردو به درنگ در سخن برمی انگیزد( .کزازی: 1370 ،
)95

سلمان هراتی در اشعارش بسیار گسترده ای از استعاره استـفاده کرده است و
یکی از شاخـصه های
ارزشمند درصور خیال اشعار اوست با توجه به وضع و حال زمان شاعر ،استعاره
های جدید که بر خاسته از ذهن اوست و مناسب جنگ و موضوعات دینی و
اجتماعی زمان  ،بروز و ظهور می یابد .
در اشعار هراتی « آفتاب » مفهوم استعاره ای « حقیقت  ،امام زمان  ،امام
حسین  ،امام خمینی
« وقتی که از هوای گرفتۀ بودن  /به سمت جبهه می آیی  /تمام تو در معیت
آفتاب است  /زیر کسای متبرک توحید » ( همان)83 :
« تمام خانه پر از نور ناب خواهد شد  /اگر به صبحدم ای آفتاب بر خیزی » (
همان )160 :

« خیمه یعنی آفتاب را کشتند »
« زنهار که ما  /برای رضایت آفتاب  /به شب تشر زده ایم » ( همان )62 :
و دیگر استعاره های پر کاربرد شعر سلمان عبارتند از  :باغبان استعاره از «
خداوند » باغ و چراغ استعاره از « امام علی » قافله ساالر سحر  ،خورشید ،
معنویت نا محدود و نور استعاره از «امام زمان »  -پرندگان افق آبی و هفتاد دو
آفتاب استعاره از « امام حسین و یارانش» – چراغ های سرخ ،آالله ها ،شقایق،
پرندگان مهاجر،ستارۀ دنباله دار،صنوبر،گل سرخ استعاره از « شهدا »– گل
محمدی و گل استعاره از « انقالب اسالمی »  -پرنده استعاره از « اندیشه »-
دفتر استعاره از « ذهن » -درخت استعاره از «حقیقت» -شکوفه استعاره از
«سخن و بالندگی »– میش استعاره از « مظلوم » – صحرا و بیابان استعاره از
« ایران قبل از انقالب »  -گرگ و خفاش استعاره از«ظالم »  -خوک استعاره
از « ارباب »  -موش استعاره از « محتکر »  -ابر گراز استعاره از « آمریکا » -
گراز و کفتر های کاغذی استعاره از«هوا پیماهای جنگی دشمن»-صخره استعاره
از « موانع و مشکالت »– وزغ و قرباغه استعاره از « انسان های حقیر »  -دجّال
یک چشم استعاره از « شیمون پرز » و......
( همان )107 :
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استعاره مکنیه با نوع تشخیص کاربرد بیشتری دارد .استعاره مکنیه یا اضافه
های استعاری در اشعار سلمان
به دو صورت نمود پیدا می کند
الف) استعاره مکنیه یا اضافه های استعاری که مضاف ان اعضای بدن انسان
است ؛مانند :
چشم ابر – چشم شب – چشم پنجره – چشم اسمان – چشم زمین – دست دل – صدای
پای عمر – دل آسمان – لب دل – پلک کوچه – گوش درخت – شانه های خاکستری
صبح – شانه های زمین – شانه های شیطان – دهان زخم – شقیقۀ صبح
ب) استعاره هایی که مضاف ان غیر از بدن انسان است ؛ مانند :
سکوت پنجره  -بغض بی رنگ وسواس – باور باغ – انزوای غربت – وجدان دنیا
– شعور برگ – پریۀ ابر – بوی کبود مرگ – بوی غارت – ابروی سراب – عطش
افتاب – بوی احتیاج – طلوع عشق  - -شب نشینی دنیا – عادت کومه ها –
شب نشینی عشق – عادت صحرا و...
آرایه تشخیص در اشعار سلمان

در سروده های سلمان آرایه تشخیص بسیار ماهرانه وادیبانه به کاررفته است و
چنان با ظرافت به پدیدهای اطرافش جان بخشیده است و آن را ملموس ساخته
که در عمق جان خواننده نفوذ می کند و دلش را می رباید و روح و جان خواننده
را با واژگان و معانی زیبای آن همراه می سازد.گاهی ارایه تشخیص با اغراق
همراه است .
«و آسمان تا صبح می گریست  /آفتاب این زخم را به تفاخر سرود و رفت» (
همان )25 :

« و چشمان تو معبدی که ابر ها نماز باران را در آن سجده می کنند »

(همان :

)36

« جنگل از خواب زمستانی برخاسته است  /با تاک های بزرگ « کرزل»

( همان :

)44

و نمونه های بسیار دیگری که خواننده را به وجد می اورد و به تفکر وا می دارد
کاربردی هنری به تاثیر از شیوه سهراب سپهری .
نماد :روش دیگری که سلمان برای بیان هنری اندیشه های خود از ان استفاده

می کند،نماداست «نماد نوعی نشانه است که مدلول خود را آشکارا نشان نمی
دهد و همواره هاله هایی از ابهام بر آن سایه می افکند و به همین دلیل نیازمند
تأویل است .در زبان فارسی «نماد» به معنی نمود ،نمودن است« .نماد برگردان
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فارسی واژۀ فرنگی سمبل است و در التیندر یونانیبه معنای عالمت هویّت و
شناسایی است( ».شوالیه :1384 ،ج ) 35/1
در نظر سلمان نمادها بیانگر اوج مفهومی است که شاعر تالش دارد با نگاهی
دیگر آن واژگان و مفاهیم را در عرصه هنری کالمش وارد کندوبه وسیله ی آن
به فراسوی واقعیت برسد.از جمله واژه هایی که درشعر سلمان جنبه نمادین
دارند عبارتند از :
جنگل  :در اشعار سلمان جنگل که بستر رشد و بالندگی اوست بیشترین سهم
را داراست و برای او جنگل نماد تمام خوبی ها  ،طراوت و سر سبزی و بی ریایی
محض است .
آفتاب :نماد هستی ،زندگی ،بودن  ،روشنایی و تابندگی است بدون کمترین
خساست و تظاهر  .بدون آفتاب جهان تاریکی مطلق و برابر با نیستی است و با
آفتاب «بودن »معنی می شود .
گل محمدی :نماد اسالم و جمهوری اسالمی است
ققنوس  :در شعر سلمان ققنوس نماد عاشقی است که با فنای فی اهلل به بقای
باهلل رسیده است و از خاکسترش ققنوسی دیگر پدید می اید .
تلسکوب نماد تنگ نطری انسانی است که می خواهد جهان فراسو را نه از دریچه
ی معنویت باطن و قلب بی ریای خویش بلکه از دریچه آیینه محدود ابزاری
ساخته دست خود ببیند و قضاوت کند .
رود  :نماد مردم انقالبی و آزادیخواه – چشمه و آب نماد پاکی – سحر نماد
پیروزی و امید – نیلوفر نماد عرفان  -دریا  :نماد اتحاد  -شب  :نماد ظلم و
ستم امتحان نهایی  :نمادجبهه و مبارزه با دشمن
قلم  :نماد اسلحه  -پیپ و پایون  :نمادغرب گرایی  -زیتون نماد صلح و آرامش
 سوسن های سپید نماد پاکی و آزادی  -و ...کنایه :

«کنایه در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن اسـت و در اصطالح سخنی است
که دارای دو معنی قریب و بعید باشد و این دو معنی الزم و ملـزوم یکدیگر باشند
پس گوینده آن جمله را چنان ترکیب کند و به کار برد که ذهن شنونده از معنی
نزدیک به معنی دورمنتقل گردد« (همایی )255 :1373 ،
سلمان هراتی از این عنصر خیال برای بازتاب و انعکاس مسایل اجتماعی و جنگ
استفاده کرده به خوبی استفاده کرده است .
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لک زدن  :مشتاق بودن
« دلم برای فضای ناپیدای مه لک زده است  ( » .هراتی )87 :
دل سپردن  :شیفته شدن
« عطش را مباد  /که دل به رخوت مردابی تو سپارد » ( همان )72 :
دل گرفتن  :ناراحت شدن خسته شدن ،
«از یکنواختی دیوار ها دلم می گیرد ( ».همان ):
و کنایه های دیگر مانند  :اندازه کردن « تخمین زدن  ،محاسبه کردن » -
خندیدن به « تمسخر کردن »
چشم بستن « نادیده گرفتن »  -چشم از چیزی بر داشتن « بی توجه بودن »
 دست سپردن به چیزی « اعتماد کردن »  -تن دادن « راضی شدن »  -دلسرمازده « افسرده و بی روح »  -طاق نصرت برای کسی بستن « جشن گرفتن
» -تشر زدن « پرخاش کردن  ،تهدید کردن »  -هوا گرفته و ابری است «
وضعیت نا مناسب است »  -تف کردن به چیزی « بی احترامی کردن »  -زنگ
زدن « فاسد شدن » و ....

رنگ در اشعار سلمان :

سلمان هراتی هنرنمایی ها یی هم در کاربرد انواع رنگ دارد از میان انواع رنگ به
رنگ های  ،سبز  ،ابی  ،سفید  ،سرخ  ،زرد  ،سیاه و کبود اشاره دارد و بیشترین
کاربردش رنگ های ابی و سبز است «رنگ سبز ،تأثیری آرامبخش بر ذهن دارد؛
ایجاد تازگی مـی کنـد وهمچنـین احـساسات را آرام می کند و شادی را به قلب می
آورد(» .الد )205 : 1370 ،
«انتخا ب کننده رنگ سبز دارای صفات روحی اراده در انجام دادن کار ،پشت کار
واستقامت است .سبز مایل به آبـی نمایانگر عزم راسخ،پایداری ،ومهمتر از همه ،
مقاومت در برابر تغییرات است .انتخاب کننـدگان رنگ سبز اصالحگرانی هستند که
مایل به اصالح وضع موجود هـستند .و شخـصی کـه رنـگ سبز را انتخاب می کند
مایل است تا عقاید خودرا به کرسی بنشاند وخود را به عنـوان نماینـده اصول اساسی
و تغییر ناپذیری معرفی کند و می خواهد بـه دیگـران پنـد و انـدرزهای اخالقـی
دهد (».لوشر )97 : 1380 ،
« رنگ ابی به معنای آرامش و از دیدگاه فیزیولوژیکی به معنای خشنودی از وضعیت
آرامش همراه با لذت بردن از آن و نیز نشانگر یکپارچگی و احساس تعلـق اسـت .آبی
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نشانه و بیانگر احساس عمیق است و به عنوان یک حساسیت تسکین یافتـه ،شـرط
قبلـی همدلی درتجربه زیباشناسانه و آگاهی اندیشانه است»(همان )80:
سلمان با استفاده از رنگهای سبز و آبی نشان می دهد که در پی یافتن صمیمیت ،
دوستی  ،امید  ،گستردگی  ،عظمت  ،ارامش ،تغییر و مقاومت در برابر لبستگی های
دنیایی است .رنگ سرخ در شعر سلمان مفهوم خون و حماسه و توصیف دالوریها
و ایثارگریهای مبارزان حق علیه باطل است .شاعر گویی درد و زخم رزمندگان و
مردم محروم را بر جسم و روح خود احساس می کند.وبا رنگ سفید می خواهد
امیدی قاطعانه که نشأت گرفته از عشق الهی در وجود اوست به تجلی برسدو رنگ
زرد .در نظرش همان فرسودگی و کهنگی است و شرط خارج شدن از این آفت را به
رود زدن و غبار را شستن می داند  .رنگ سیاه را برای بیان ظلمت اندیشه آدمی و
ظلم و ستم اربابان و اندوه اجتماعی و به کارمی گیرد .رنگ سورمه ای برای اولین بار
در شعر سلمان به کار می رود « شمد سورمه ای آسمان »که خود نوعی نواوری
درعرصه کالم است .

ویژگی های فکری سبک شعر سلمان :

سلمان هراتی از خانواده ای کم بضاعت اما با شور و شعور دینی و مذهبی باالست .در
کودکی و جوانی،حشر و نشر او با مردان بزرک و گم نام محل زندگیش که اطالعات و
سیعی از دین و مذهب و عرفان در چنته داشتند و صداقت و درستی و بی ریایی پدر و
مادرش و هم نشینی او با گالش ها ی بی ریا و درک صفا و صمیمیت جنگل و آسمان و
آب مسیر زندگی اورامشخص کرد و سلمان آموخت که زندگیِ درست ،دل سپردن به
اندیشه های واال و روی برگرداندن از ریا و دروغ و فریبکاری است او که بارها و بارها طعم
فقر راچشیده است و شاهد ظلم و ستم اربابان محلی بر والدینش و همه مردم فرودست
جامعه اش بود  .او که روی بالشی از علف می خوابید و الالیی اش را قورباغه ها می
خواندند ودستان پینه بسته مادرش نوازش زمخت مهربانی بر چهره اش می نواخت ،وقتی
شور و شوق نوشتن آغاز کرد ،قلمش در مسیر انعکاس وضعیت زمانش بود (.هرچند قبل
از انقالب هم می نوشت اما اوج کار او از سال  58است  ).درک او از جریانات انقالب و
جایگزینی جمهوری گل محمدی به جای حکومت پادشاهی و اندیشه های دینی و مذهبی
راه جدیدی را برای ذوق هنرمندانه او گشود و سلمان سپهری وار و نیما گونه فرزند زمان
خودشد و به ثبت جریانات پایداری مردم در برابر ستم و مقاومت رزمندگان در برابر هجوم
بیگانگان و مقام شهید و مفهوم شهادت  ...پرداخت و در اشعار سلمان انتظار و اعتراض
فراوان است انتظار ظهور امام زمان و عدل گستریهای حضرت و اعتراض به دلخوشی های
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مردمی که درپستوی زنگ زده ی ذهنشان جزرفاه نمی طلبند و دلخوش ودکا و پیپسی
و کنسرت  ...اند و برای فریب مردم فقط تظاهر دارند و بدون پرداخت کم ترین هزینه در
زمان انقالب و جنگ در رفاه کامل به سرمی برندوحتی اعتراض به اندیشه های حقیر
مردمی که در ستم و فقر هیپنوتیزم شده اند و برای رهایی خود فکری نمی کنند  .اعتراض
سلمان به دنیایی است که حیوان بر اشرف مخلوقات «انسان»ترجیح داده می شود .
« اما انسان  /پا برهنه می رود  /و در زکام دفن می شود /برای دنیایی که زیست شناسان
رمانتیکش /سوگوار انقراض نسل دایناسورند  /دنیایی که در حمایت از نوع بشر گاو شده
است  /دنیایی که انجمن حمایت از حیوانات دارد  ( » /هراتی )21 : 1380،
اعتراض سلمان به عدم خودشناسی انسان است  ،انسانی که خود را درک نکرده است
و با احساسات و عواطف درونی خود بیگانه است.
« انسانی که /راه کوره های مریخ را شناخته است  /اما هنوز  /راه دلش را نمی شناسد
 ( .همان )
اعتراض به بی حیایی و فراموشی نوع بشر است بشری که « با والیوم به خواب می رود
 /ودر مه غلیظی از نسیان دست و پا می زند » ( همان )21 :
« معنویت در آثارسلمان و تضاد فکری او با دنیای مدرنیته او را در سلک شاعران و
متفکران نو اسالمی عصر انقالب اسالمی قرار داده است،همانا که خواستگاه اعتقادی شان
خانواده های مذهبی و مبانی فکری شان دستگاه تفکر و روشنگری عصر اصالح دینی است
 ( ».عبدالملکیان )206 : 1383 ،
بیشتر اشعار سلمان به طور مستقیم یا غیر مستقیم به بازگویی جهان بینی ،اعتقادات
و برداشت های اجتماعی او می پردازد.مسئولیت پذیری و تعهد اجتماعی سلمان را نسبت
به زمان و جامعه و مردم و آموزه های مذهبی نشان می دهد .
شاعر برای بیان اندیشه هایش از شیوه طنز سود می برد.و می داند که طنز ابزاری تیز
برای اصالح بیماری موجود در بدنۀ جامعه است و با ظاهری نرم و خوشایند ،تالش دارد
نا راستی ها و زخم های متعفن را از جسم جامعه دفع نماید .روش کاربرد طنز در اشعار
سلمان متفاوت است ،یا کلیت یک شعرش ساختاری طنزی دارند اشعاری؛ مانند  :از بی
خطی تا خط مقدم– دنیا در باتالق تقلب  -یک قلم ناسزا به محتکر– من هم می میرم
– زمزمه ی جویبار – عید در دو نگاه – زمستان قرن بیستم .
یا اشعاری که رگه هایی از طنز در کلمه یا کالم دارند مانند  :بر قله های انتظار – صبح
انعکاس لبخند توست – در خلوت بعد از تشیع – با آفتاب صمیمی – آب در سماور کهنه
– افسردگی – تدفین مادر بزرگ .
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«از خصیصه های شعرسلمان عاطفۀ قوی و صمیمیت اوست در پیوند مسائل اجتماعی
با دنیای انتزاعی است و این یکی از نقاط مهمی است که در شعرمتعهد بعد از انقالب به
چشم می خورد .نگاهی معنوی به موضوعات اجتماعی امیدی شگفت را در دل شعر های
سلمان برای مخاطبانش به ارمغان می آورد » ( شکوری )77 : 1389،
محوری ترین محتوای اشعار سلمان عبارتند از :
 -1وطن دوستی  ،وطن در اشعار سلمان به سبب ارزش ها  ،باورها  ،انقالب ،
شهادت  ...معتبر است
 -2دروصف خاندان پیامبر ( امام علی – امام حسین – حضرت زینب – امام زمان
)
 -3توصیف ستایش شهیدان و شهادت
 -4توصیف جان فشانی و ایثار رزمندگان
 -5نگرش نو به عاشورا
 -6عدم تحمل ستم و هم صدایی با نهضت های ازادی بخش در فلسطین  ،لبنان ،
افغانستان و مصر ...
 -7باور های مذهبی
 -8مبارزه با تضاد طبقاتی
 -9در وصف رهبری ( امام خمینی )
 -10ترغیب و تشویق برای رفتن به جبهه و حمایت ارزمندگان
 -11بیزاری از روشنفکران غربزده و اندیشه های الحادی واندیشه های مخالف اسالم
 -12انعکاس واقعی خود و زندگی روستایی
 -13مبارزه با نظام ارباب رعیتی
 -14نکوهش مدرنیسم
 -15توجه به انسان و خواسته های معنویش

نتیجه گیری

سلمان به عنوان یک شاعر نوپرداز با وسعت دید و خالقیت خویش طرحی نوین در عرصه
ادبیات ترسیم کرد هرچند که از نظر زبان و بیان بعضی از شعرهایش به روش ژورنالیستی
و شعارگونه نزدیک است همانگونه که می بیند و می فهمد ،ساده بدون به کاربردن شیوه
بالغی می سراید و به نوعی می نویسد اما در بیشتر موارد خیال پردازی های بکر و زیبایی
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دارد و مفاهیم اشعارش دراوج است ودر بیان سخنش خواننده را با احساس خود همراه
می کند  .شاید عمر کوتاه سلمان مجال بررسی و تجدید نظر در اشعارش را نداده است و
اگر بود و می زیست اشعار زیباتر با مفاهیمی جهانی تر ی را می سرود و این عمر اندک
نیز او را شاعری در اوج و توانمند ساخت .جا دارد در شعر سلمان تامل و تعمق بیشتری
صورت بگیرد و ترکیب های زیبایی که خاص اوست با محتوا و مضامین بکر اشعارش
تحلیل و بررسی شود .
شاعری از دیار غرب مازندران با بن مایه های شعر پایداری و صمیمیت و صداقت واژگانی
که بر خاسته از خلوص درونی اوست هر خواننده ای را مجذوب خود می کند به گونه ای
خواننده در اشعارش خود را ارزیابی می کند و همسو و همراه می یابد  .او حقیقتاً شاعر
زمان خویشتن بود .
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اردیبهشت ماه 1397

شیوه های وقوع ایجاز قصر در قرآن کریم و ادب
(با محوریت اشتراک لفظی)

احمد امیدوار

1

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی و تبیین حاالت وقوع ایجاز قصر در قرآن کریم و زبان و ادبیات
فارسی و عربی و سازماندهی و قانونمند کردن آن است.برای این منظور از روش اسنادی
– کتابخانه ای استفاده شد .با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که ایجاز قصر را نیز
میتوان همانند ایجاز حذف قانونمند و منسجم ساخت .ازحوزه های وقوع ایجاز قصردر
قرآن کریم میتوان این موارد را نام برد -1 :اشتراک لفظی  -2صیغه های مشترک (مانند
اشتراک اسم مفعول و صفت مشبه در وزن فعیل یا اشتراک اسم مفعول ،مصدر میمی،
اسم زمان و مکان در یک وزن مانند مُستخرَج و  -3)......الفاظ و صیغههایی که احتمال
دالالت مختلفی دارند  -4هنجار گریزی و عدول از لفظی به لفظ دیگر  -5تضمین لغوی
ن واحد  -8ذکر لفظ عام به
 -6تقدیم و تأخیر  -7احتمال خبر و انشا بودن کالم در آ ِ
ص  -9اکتساب تأنیث و تذکیر مضاف از مضاف إلیه  -10عطف بین دو کلمه
جای خا ّ
متغایر (مثالً چنین به نظر برسد که مفعول به ،عطف به حال یا مفعول له شده است )
 -11جمله های چند معنایی و  . ....در این مقاله حالت های وقوع اشتراک لفظی ( همراه
با قرینه و بدون قرینه) در بافت متون و چگونگی ارتباط آن با ایجاز قصر تبیین شد.
کلیدواژه  :زبان قرآن ،ایجاز ،ایجاز قصر ،اشتراک لفظی.

 -1استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم -دانشکده خمین

ahmad60omidvar@gmail.com
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مقدّمه

علمای بالغت در ابتدای فعالیت خویش متون ادبی را نقدو بررسی میکردند و به نمونههای
کالمی قرآن  ،آثار شعرا و نویسندگان توجه داشتند سپس پای را از این حوزه فراتر گذاشته
و به بیان معیارها و قواعد فصاحت و بالغت پرداختند بدین ترتیب فعالیت ایشان رفتهرفته
از حوزه ارزش گذاری و سنجش آثار ادبی خارج شد و به آموزش قواعد و قوانین خاصی
که خود بنا نهاده بودندپرداختند .از جمله قواعدی که همواره مورد توجه علمای بالغت
بوده مسأله ایجاز است .ایشان ایجاز را به دو بخش ایجاز حذف و ایجاز قصر تقسیم ومعرفی
کردهاند .با تعمّق در کتب بالغت مشخص میشود که به ایجازحذف بیشتر از ایجاز قصر
اهتمام داشتهاند و انواع و شرایطش را ذکر کردهاند ولی آنچنان که باید و شاید حقّ ایجاز
قصر را ادا نکردهاند و بعد از تعریف آن عمدتاً به ذکر یک مثال اکتفا کردهاند که عبارت
است از آیه شریفه ( وَ َلکُ ْم فِی الْ ِقصَاصِ حَیا ٌۀ  :و برای شما در قصاص ،حیات و زندگی است
) (البقرۀ )179/و غالباً وجوه برتری آن را نسبت به جمله( القتل أنفی للقتل) (قتل از قتل
جلوگیری می کند) بررسی کردهاند.
اهمیت موضوع

پدیده زبانی ایجاز قصر از اهمیت فراوانی برخوردار است تا جایی که آنرا ایجاز بالغت
نامیده اند و علمای زیادی حتی امام علی (ع) بر اهمیت آن تأکید کرده و آن را شرط
بالغت دانستهاند .از طرفی دیگر یکی از مهمترین دغدغههای دانشمندان  ،کشف معانی
متون است .همچنین از جمله مباحث مه ّم نقّادان ادبی وزبان شناسان در عصر جدید
همین مسأله میباشد تا جایی که بیشترین نظریه پردازیهای ادبی در ارتباط با شیوههای
کشف معنا و مباحث زبانی صورت گرفته است .اهمیت کشف این معانی بهویژه قرآن کریم
برای مفسران و مترجمان امری است که نیاز به اطاله کالم ندارد .اعتقاد به وحیانی بودن
قرآن کریم مترجمان و مفسران را بر این داشته که در معنا شناسی واژهها ،ترکیبها و
جملهها به معانیای فراتر از معانی متداول و ظاهری آنها بپردازند.
ایجاز قصر از جمله امور مهمّی است که کشف معانی آن کمک شایانی به درک متون
ادبی و دینی خواهد کرد ولی همانگونه که ذکر شد حقّ این پدیده زبانی در علم بالغت
ادا نشده است لذا در این پژوهش تالش میشود تا ضمن معرفی حوزههای وقوع این پدیده
در متون یکی از حوزههای آن که اشتراک لفظی میباشد بررسی شود.نگاه متداول و
مرسوم زبان شناسان به پدیده اشتراک لفظی ،این بوده که معانی گوناگون یک واژه را در
جمالت و ترکیبات مختلف بررسی کنند و کمتر به وجود بیش از یک معنا برای واژهها در
آنِ واحد توجه کردهاند.
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با توجه به آنچه برشمردیم سؤال این است که اوالً حوزههای مختلف ایجاز قصر چیست؟
و چه ارتباطی میان این پدیده و اشتراک لفظی وجود دارد؟

سابقه پژوهش

از دیرباز تاکنون کتابها و مقاالت زیادی درباره اشتراک لفظی نگاشته شده است که ذکر
آنها در این مجال کوتاه میسر نیست  .عمده این پژوهشها تالش کرده اند تا معانی مختلف
یک واژه را در جمالت و مواضع مختلف بررسی کنند.
ایشان آنقدر بر این کار حریص بودند که مثالً برای واژه (حوب) سی معنا یا برای واژه
(عجوز) هفتاد و هفت معنا را برشمردهاند که فیروز آبادی آنها را در القاموس المحیط جمع
کرده و صاحب تاج العروس بیست و چند معنا که فیروزآبادی ذکر نکرده را بیان کرده
است.
در حوزه ایجاز در قرآن کریم نیز پژوهشهای بسیاری نگاشته شده است که از آن جمله
میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :
 -1اإلعجاز و اإلیجاز تألیف أبومنصور ثعالبی که در آن به ذکر نمونههایی از ایجاز در قرآن
کریم و حدیث نبوی و أقوال صحابه پرداخته است(.ثعالبی 1897،م  10:وپس ازآن ).
 -2بررسی و تبیین چگونگی اعجاز قرآن در هیئت ایجاز از نگاه متکلمان :علی اوسط
خانجانی -محمد رضا شعبانی درکی – چاپ شده در فصلنامه علمی – پژوهشی .پژوهش
های اعتقادی -کالمی .سال دوم شماره  -6تابستان  -1391صفحات . 92-75
 -3بالغۀ اإلیجاز فی الشعریۀ العربیۀ .تألیف یوسف بدیدۀ –سال 2009م در دانشگاه الحاج
الخضر -باتنۀ کشور الجزائر.
 -4بالغت حذف و ایجاز و رابطه آن با مجاز – سید رضا نجفی -مجله مقاالت و بررسی ها
دفتر 68زمستان 79ص . 170 -153
 -5من ایجاز الحذف فی القرآن الکریم – أحمد الحوفی –مجله مجمع الغۀ العربیۀ ،الجزء
 -35ربیع اآلخر  -1395صفحات  39تا . 51
 -6کارکردهای زیبا شناختی إیجاز حذف در قرآن کریم – محمود شهبازی و اصغر شبازی
– مجله کاوشی در پژوهشهای زبان شناختی قرآن کریم -سال دوم – شماره اوّل –بهار و
تابستان  – 92صفحات  55تا . 68
 -7همچنین در کتاب های بالغی در بخش علم معانی از این موضوع سخن به میان رفته
است .
با بررسی که در پژوهش های مذکور انجام دادیم مشخص شد که آنها بیشتر به بررسی
ایجاز حذف پرداختهاند و کمتر به ایجاز قصر توجه داشتهاند .کتاب های بالغی نیز از این
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قاعده مستثنی نیستند و در توضیح ایجاز حذف اهتمام بیشتری داشته وبه ذکر انواع
محذوف پرداختهاند،از جمله حذف یک کلمه ،حذف صفت ،حذف موصوف ،حذف مضاف،
حذف یک جمله ،حذف چند جمله و  ....یا آنکه شروط حذف و دالیل و اغراض آن از جمله
توسع معنا ،تعظیم ،تفخیم ،ابهام و  ....را بررسی کرده اند ولی حق ایجاز قصر را آنگونه که
باید و شاید ادا نکردهاند لذا در این پژوهش قصد داریم ایجاز قصر را نیز به مانند ایجاز
حذف دسته بندی کرده و یکی از حوزه های بروز آن که اشتراک لفظی می باشد را بررسی
کنیم.
ایجاز در لغت و اصطالح

ایجاز در لغت مصدر باب إفعال از ماده (وجز) می باشد (ابن فارس )62/ 2: 2008،ابن
منظور ذیل ماده (وَجُز) با عبارت ( وَجُزَ الکَالمُ وَجَازۀ و وَجَزَاً و أَوْجَزَ :قَلَّ فی البَالغَۀِ) معنای
آن را اختصار در نظر میگیرد و کارکرد این ماده در باب افعال را منحصر در کالم میدارند
ت فَأَوْجِ ْز أیْ أَسْرِعْ َو اقْتَصِرْ) دو مفهوم سرعت و کوتاهی را در آن
و با ذکر روایت (إِذا قُلْ َ
میگنجاند (ابن منظور.)221/ 15 : 1988،
ایجاز در اصطالح علم بالغت آن است که مراد و مقصود با لفظی کم تر و کوتاهتر از
معنای آن ادا شود ا لبته مشروط بر آنکه مطابق با مقتضای حال و مقام باشد .در اینجا با
یک سئوال روبرو هستیم  :تعریف ارائه شده ایجاز را در مقایسه معنا و لفظ بررسی میکند
ولی کدام لفظ را باید معیار قرار داد؟ به سخن دیگر لفظ نُرم و هنجار چیست ؟ و چگونه
کالم را باید با آنها تطبیق داد تا دریافت که آیا کالم ایجاز داشته است یا خیر؟
سکاکی در مبحث ایجاز و اطناب میگوید :برای شناخت اینکه کالم ایجاز دارد یا اطناب
باید مقدار انحراف آن از زبان «متعارف األوساط»که همان زبان عامه مردم که نه بلیغ
هستند و نه غیر بلیغ را مقایسه نمود و عالوه بر آن باید گاهی معیار و میزان را از خود
حال و مقام متن گرفت .یعنی چه مقدار از کالم شایسته بوده که ذکر میشده ولی از آن
عدول شده و سخن موجز یا مطنبی آورده شده است ( .التفتازانی1380 ،هـ)169-170:.
چنین اندیشهای را می توان در سخنان دانشمندان معاصر غربی همچون شارل بالی و
پیروان مکتب «سبک شناسی توصیفی» از قبیل ماروزو ( )Marouzeauو کرسو
( )cressotیافت که در مبحث هنجارگریزی انحراف از زبان رسمی و عادی مردم را اندازه
گیری میکنند(.شمیسا 1375 ،هـ  )63 :و انحراف از این نوع زبان را هنجارگریزی به
شمار میآورند.ولی برخی از ایشان مانند ریفاتر (  )Riffatorمعتقد است برای کشف این
انحراف نباید به معیارهای خارج از متن متوسل شویم بلکه میباید این معیار را از درون
خود متن گرفت(همانجا) .
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اشتراک لفظی

مشترک لفظی واژگانی هستند که شکل یکسان و معنای مختلفی دارند(سیبویه :1983،
 )24/1البته برخی از علمای لغت مثل ابن درستویه بر این باور است که در زبان عربی
مترادف و مشترک لفظی وجود ندارد (السیوطی ،د.ت  )385/ 1 :ولی اکثر علمای لغت
مانند خلیل ابن احمد ،سیبویه،اصمعی،أبوعبیده،ابن فارس و  ...معتقد به وجود پدیده
اشتراک لفظی در زبان عربی هستند (همان)372-296:در حقیقت شاهد مثالهای زیاد و
صحیحی که برای اشتراک لفظی ذکر شده است جایی برای انکار این پدیده باقی نمی
گذارد (أنیس )192/ :1992،بنابراین اشتراک لفظی واقعیتی ملموس و حقیقی است و نه
خیالی (شاهین 1400:هـ .)105 :
اشتراک لفظی در گذشته بیشتر به اسم وجوه و نظائر شناخته میشد ولی علماء بیشتر
بر این باور بودند که معنای وجوه و نظائر این است که یک کلمه با یک شکل و حرکات و
سکنات در موضعهای مختلف قرآن کریم معانی مختلفی را برساند(ابن جوزی1407،هـ :
 .)83برای تبیین رابطه وجوه و نظائر و اشتراک لفظی میتوان به تالش دکتر احمد مختار
عمر برای ایجاد لیست طویلی از مشترکهای لفظی قرآن کریم اشاره نمود.وی از کتب
وجوه و نظائر استفاده کرد و کتابی به نام « االشتراک و التضاد فی القرآن الکریم دراسۀ
إحصائیۀ» را تالیف کرد(مختار،د.ت.)108-17 :
انواع حالت های ایجاز قصر :

مسأله ایجازقصر در قرآن کریم حوزه گسترده ای دارد که در یک مقاله نمیتوان همه
جنبه های آن را بررسی کرد با بررسی آیات قرآن کریم میتوان دریافت که ایجاز قصر نیز
حوزههای مختلفی دارد مثالً یکی از شیوههای آن تقدیم وتأخیر است که
عبدالقاهرجرجانی بر اساس آن درباره آیه شریفه (وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکَاءَ الْجِنَّ)
(األنعام )100/ترجمه :آنها برای خدا همتایانی از جن قرار دادند .می گوید :معنای آیه این
ن شرکا َء اهلل  :جنیان را شریک خدا قرار دادند) و عالوه براین ،معنای
است که (وجعلوا الج َّ
دیگری را نیز میرساند که با تقدیم واژه (شرکاء) حاصل شده ( که مفید تعجب و إنکار
است) بنابراین با الفاظ اندکی  ،معانی بیشتری را منتقل نموده است (الجرجانی1366،هـ.
 )221:بدین ترتیب آیه دو معنا دارد  -1از جنس جنّ برای خدا شریک قرار دادند و همراه
با پرستش خدا آنها را نیز عبادت کردند  -2معنای دیگر اینکه شایسته خداوند نیست که
شریکی داشته باشد نه از جنّ و نه از غیر آن (همان .)222-221،
ازحوزه های وقوع ایجاز قصردر قرآن کریم میتوان این موارد را نام برد -1 :اشتراک لفظی
 -2صیغه های مشترک (مانند اشتراک اسم مفعول و صفت مشبه در وزن فعیل یا اشتراک
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اسم مفعول ،مصدر میمی ،ا سم زمان و مکان در یک وزن مانند مُستخرَج و  -3)......الفاظ
و صیغههایی که احتمال دالالت مختلفی دارند  -4هنجار گریزی و عدول از لفظی به لفظ
دیگر  -5تضمین لغوی  -6تقدیم و تأخیر  -7احتمال خبر و انشا بودن کالم در آنِ واحد
 -8ذکر لفظ عام به جای خاصّ  -9اکتساب تأنیث و تذکیر مضاف از مضاف إلیه -10
عطف بین دو کلمه متغایر (مثالً چنین به نظر برسد که مفعول به عطف به حال یا مفعول
له شده است )  -11جمله های چند معنایی و . ....
از آنجایی که بررسی همه این موارد در یک مقاله نمیگنجد بنابراین در این مقاله به
بررسی رابطه اشتراک لفظی و ایجاز قصر پرداخته میشود.
انواع حالت های وقوع مشترک لفظی در کالم:

اشتراک لفظی به دو شیوه در قرآن کریم وجود دارد:

الف :گاهی در کالم قرینه ای وجود دارد که مشترک لفظی را در یکی از معانیش محدود

کرده و معنای آن مشخص می کند .این قرینه ها عبارتند از :
 قرینه لفظی:آن است که در جمله ،لفظی می آید که معنای مراد و مطلوب از مشترک لفظی را مشخص
ب
ن آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّ ِه وَرَسُولِ ِه وَا ْلکِتَابِ الَّذِی نَزَّلَ عَلَى رَسُولِ ِه وَا ْلکِتَا ِ
می کند مانند (یا أَیهَا الَّذِی َ
ن َقبْلُ()...النساء )136/ترجمه :ای کسانی که ایمان آوردهاید! به خدا و
الَّذِی أَنْزَلَ مِ ْ
پیامبرش ،و کتابی که بر او نازل کرده ،و کتب (آسمانی) که پیش از این فرستاده است،
ایمان (واقعی) بیاورید .در این آیه شریفه مقصود از (الکتاب) اول قرآن است که این معنا
را وصفی که برای آن ذکر شده (الذی نزّل علی رسوله) مشخص می کند و (الکتاب) دوم
کتاب هایی است که پیش از قرآن نازل شده است در اینجا نیز وصف (الذی أنزل من قبل)
مقصود از آن را مشخص می کند .بنابراین مراد از واژه (الکتاب)در اینجا که یک مشترک
لفظی در میان کتابهای آسمانی است با آمدن قرینه لفظی مشخص می شود .
یا مانند واژه (إِنْ) که گاهی حرف شرط و گاهی نفی و گاهی مخفّفه از إنّ ثقیله است که
در موارد متعددی در قرآن کریم با ذکر قرینه لفظی از یکدیگر مشخص شده اند مانند (
ن مِنْ دُونِ ِه إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ یدْعُونَ إِلَّا شَیطَانًا مَرِیدًا) (النساء )117/ترجمه [ :مشرکان]
إِنْ یدْعُو َ
به جای او جز بتهای مادینه را [به دعا] نمیخوانند و جز شیطان سرکش را نمیخوانند.
نون عوض از رفع فعل( یدعون) و آمدن حرف (إلّا) در ادامه کالم قرینه لفظی است که
ک
ن َکفَرُوا َلیُزْلِقُونَ َ
مشخص میکند (إِنْ)حرف نفی است یا در آیه شریفه (وَإِنْ یکَا ُد ا َّلذِی َ
بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ال ِّذکْرَ وَیقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ)(القلم )51/ترجمه  :و آنان که کافر شدند
چون قرآن را شنیدند چیزی نمانده بود که تو را چشم بزنند و میگفتند او واقعا دیوانهای
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است .آمدن الم مفتوح بر سر ( َلیُزلِقُونَکَ) قرینهای است لفظی که مشخص می کند (إنْ)
حرف مشبه الفعل و مخفف از إنّ ثقیله است ودر آیه شریفه (وَإِنْ کُنْ ُت ْم فِی رَیبٍ ِممَّا
نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَۀٍ مِنْ مِثْلِهِ () ...بقره )23/ترجمه  :و اگر در آنچه بر بنده خود
نازل کردهایم شک دارید پس اگر راست میگویید سورهای مانند آن بیاورید . ...آمدن فاء
جزاء بر سر (أَتُوا) قرینهای است لفظی که مشخص می کند (إِنْ)حرف شرط است  .مثال-
های زیادی از قرینه لفظی برای تعیین معنای مشترک های لفظی وجود دارد که ضیق
مجال اجازه ذکر موارد بیشتر را نمی دهد.
 قرینه عقلی:در اینجا مقصود از مشترک لفظی با قرینه منطق عقلی مشخص میشود یا به سخن دیگر
ل
عقل معنای مراد از اشتراک لفظی را معین می کندمانند ...(:وَأُشْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْعِجْ َ
بِکُفْرِهِمْ( )...بقره )93/ترجمه :بر اثر کفرشان [مهر] گوساله در دلشان سرشته شد .واژه
(عِجْل) میتواند به  -1گوساله  -2حبّ گوساله ترجمه شود ولی عقل مشخص میکند
که گوساله با قلب آمیخته نمی شود بلکه مهر و محبت آن است که با قلب در میآمیزد .
 قرینه معنوی:ن وَرَاءَ ُهمْ
در این موارد مراد از لفظ مشترک را معنا مشخص میکند مانند آیه شریفه َ(کَا َ
مَلِکٌ یأْخُ ُذ کُلَّ َسفِینَ ٍۀ غَصْبًا)(الکهف )79/ترجمه :پیشاپیش آنان پادشاهی بود که هر
کشتی [درستی] را به زور میگرفت .واژه سیفنه از لحاظ مطلق بودن ،مشترک لفظی است
که هم شامل کشتی سالم و هم خراب می شود ولی معنای کالم قرینهای است که مشخص
می کند مقصود کشتی سالم است .
 قرینه حالیه و مقامیه:ق إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ
در این حالت مقصود از واژه را سیاق و مقام مشخص می کند مانند ( ُذ ْ
الْکَرِیمُ)(الدخان )49/ترجمه  :بچش که تو همان ارجمند بزرگواری.در اینجا واژه العزیز و
الکریم با توجه به حقیقت یا مجاز بودن دارای دو معنا است -1 :عزیز و گرامی  -2تمسخر
کردن و طعنه زدن (ذلیل و حقیر) .آیات قبلی مشخص می کند که معنای دوم مورد نظر
ب
صبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَا ِ
است ( :خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِیمِ)(الدخانُ ()47/ثمَّ ُ
الْحَمِیمِ ) (الدخان )48/ترجمه  :او را بگیرید و به میان دوزخش بکشانید .آنگاه از عذاب
آب جوشان بر سرش فرو ریزید.
این نوع از مشترک های لفظی در حوزه ایجاز قصر قرار نمی گیرد و با توجه به قراین می
توان معنا را تعیین کرد.
ب :گاهی در کالم قرینه ای وجود ندارد که مشترک لفظی را در یک معنا محدود کند.
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در این حالت یکی از معناها قوی تر است یا هر چند معنا میتوانند به طور مساوی مقصود
و مراد باشند .در قرآن کریم نیز گاهی همه این معانی در یک مشترک لفظی مقصود و
مراد است که شایسته است از این منظر مورد بررسی قرار گیرند .این نوع از مشترکهای
لفظی با پدیده زبانی مهمّی یعنی إیجاز قصر که (إیجاز البالغۀ) نامیده میشود در ارتباط
هستند(هاشمی1379هـ .)194:
نظر اکثر علماء این است که اصل در اشتراک لفظی آن است که واژه در یکی از معانی آن
به کار رود( أبوزهرۀ ،د.ت)169 :ولی در بسیاری موارد پیش میآید که همه معانی لفظ
در یک موضع ،مراد باشد.ابن عاشور به این مسأله اعتقاد دارد و میگوید  :آن چیزی که
درباره اشتراک لفظی باید مورد توجه قرار گیرد این است که واژه به همه معانی محتملش
در قرآن حمل شود( ابن عاشور،د.ت )99 /1 :البته این امر در شرایطی است که قرینه ای
نباشد که واژه را در یک معنا محدود کند.علمای اصول نیز پیش از این بر این مسأله واقف
بوده اند و اینکه یک لفظ ذکر شود و همه معانی آن اراده شود را عموم مشترک نامیده-
اند(الخضری،د.ت.)147 :
ب فِی ال ّلفْظِ یَرِدُ مُحْتَملَاً لِأمْرَینِ أَحَدُهُمَا
ابن جنّی نیز در کتاب «الخصائص» در باب (بَا ٌ
أَقْوَی مِنْ صَا ِحبِه أَیُجَازَانِ جَمِی َعاً فِیهِ أَمْ َیقْتَصِرُ عَلَی اَ َألقْوَی مِ ْنهَا دُونَ صَا ِحبِهِ) میگوید:
بدان که در این موارد (اشتراک لفظی) و مانند آن راه و روش این است معنای قویتر مورد
توجه قرار گیرد هرچند این امر مانع از برداشت معنای دیگر نمی شود(.ابن جنّی،د.ت/ 2:
)489 -488مانند شعر خنساء شاعره عرب در سوگ برادرش معاویه:
ض أثْقَا َلهَا
ِد حَلتْ بِهِ األرْ ُ
ل الشَّریـ
أَبَعْدَ ابْنِ عَمْروٍ مِنْ آ ِ
واژه (حَلَتْ) در بیت ممکن است از مصدر (حِلْیَۀ) به معنای زینت دادن باشد (یعنی زمین
مردگان خود را با او زینت بخشید) و یا از (حَلّ) باشد به معنای منحلّ کردن (یعنی گره
کارها از هم گسست)(همان .)173 -172/ 3
ولی زیبایی معنا آنجاست که هر دو معنا در نظر گرفته شود یعنی با مردن ابن عمرو آنها
که زیر خاک بودند زینت یافتن د ولی ریسمان و قوام کارهای روی زمین با فقدان او از هم
گسست.
در ادامه به ذکر نمونه هایی از این پدیده زبانی مهم می پردازیم:
نمونه هایی از قرآن کریم:

در قرآن کریم نمونههای زیادی از این پدیده زبانی وجود دارد که به عنوان نمونه برخی
از آن را ذکر می کنیم:
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 -واژه (نَهَر):

ن فِی جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ)(القمر )54/ترجمه:
مانند فرموده خداوند متعال در آیه شریفه (إِنَّ الْمُ َّتقِی َ
در حقیقت مردم پرهیزگار در میان باغها و نهرها هستند.
در این آیه شریفه ،واژه (نَهَر) بر خالف دیگر مواضع قرآن جمع بسته نشده هرچند لفظ
(جنات) قبل از آن به صورت جمع آمده است .برخی مفسران باور دارند که کلمه (نَهَر) به
صورت مفرد آمده است تا اینکه فاصله آیات رعایت شده باشد چرا که آیات قبلی بر این
ل شَی ٍء فَعَلُو ُه فِی الزُّبُر)ِ(القمرَ ()52/وکُلُّ صَغِی ٍر وَکَبِی ٍر مُسْ َتطَرٌ)(القمر)53/
فاصله هستندَ ( :وکُ ُّ
ترجمه :و هر چه کردهاند در کتابها[ی اعمالشان درج] است .و هر خرد و بزرگی [در آن]
نوشته شده .البته برخی باور دارند عالوه بر این دلیل موسیقایی آمدن واژه به شکل (نَهَر
) و نه ( أنهار) مفید چند معناست:
معنایاوّل:

لفظ (نَهَر) اسم جنس است وبه معنای (أنهار) یعنی نهرها (زمخشری)86/3 :1987،
(أبوحیّان 1328،هـ( )184/8 :.اآللوسی ،د.ت .)95/27 :که این معنا واضحترین معنای واژه
است و در ترجمههای قرآن نیز اینگونه ترجمه شده است.
معنای دوم :

از معانی (نَهَر) ،وسعت و گسترش است(ابن منظور :1988،ماده نهر( )967،الفیروز
آبادی،د.ت :نهر( )1502،الزبیدیّ1306، ،هـ( )5913:.زمخشری )186/3: 1987،برخی باور
دارند که وسعت و گسترش در این آیه شریفه ،لفظ عامی است که شامل منازل گسترده
و روزی گسترده میشود .در کتاب البحر المحیط آمده که مقصود از (نَهَر) در آیه شریفه
گسترش و وسعت در رزق و منازل است (أبوحیّان 1328،هـ.)184/ 8 :.
از ابن عباس روایت شده که وی در تفسیر لفظ (سعۀ) گفته مقصود از وسعت،آنگونه که
از ظاهر لفظ پیدا است وسعت منازل می باشد و گفته شده مقصود ،وسعت چیزی است
که آنها را در برمیگیرد (اآللوسی  ،د.ت.)95/ 2 :
معانی سوم:

یکی دیگر از معانی (نَهَر) روشنی ودرخشندگی است(ابن منظور :1988،ماده نهر)967،
(الزبیدیّ1306، ،هـ( )5913:.زمخشری )186/3: 1987،در لسان العرب آمده است که
جایز است معنای کالم خداوند متعال در آیه شریفه (إِنَّ ا ْلمُ َّتقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ) سِعَۀ
ضیَاء (درخشندگی و روشنایی) باشد یا اینکه مقصود (نهر) است
(وسعت و گستردگی) و ِ
که محلّ جریان آب است که به شکل مفرد آمده و مقصود از آن جمع است و درباره آیه
(جنات و نهر) گفته شده مقصود از آن ضیاء (درخشندگی و روشنایی) و سعۀ (وسعت و
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گسترش) است چرا که بهشت شب ندارد بلکه نوری است درخشان (ابن منظور:1988،
. )96/7
با تأمّل در این سخنان میتوانیم دریابیم که جایز است همه این معانی مراد و مطلوب
قرآن باشد چرا که این امر هم زیباتر و هم شایستهتر حال پرهیزگاران است که ایشان در
جنّات و کنار نهرهای جاری هستند و رزق و روزی و آرامش گستردهای دارند و در مکانی
نورانی و درخشان هستند که در آن شب و تاریکی وجود ندارد (السامرائی1421،هـ)166:.
بنابراین ذکر لفظ (نهر) عالوه بر مراعات مقتضای فواصل آیات در حوزه ایجاز قصر میگنجد
که معانی را گسترش میدهد .از آنجایی که قرینه ای در آیه شریفه وجود ندارد که به
طور ق طع و یقین لفظ را محدود به یک معنا کند شایسته است کلمه در همه معانی
محتمل بررسی شود که با لحاظ کردن همه آنها معنا زیباتر و مناسبتر میشود.

واژه (حَفَدة):

مانند فرموده خداوند متعال در آیه شریفه (...وَجَعَلَ لَ ُکمْ مِنْ أَزْوَاجِکُمْ بَنِینَ وَ َحفَدَۀً).....
(نحل )72/ترجمه :و از همسرانتان برای شما پسران و نوادگانی نهاد.
واژه (حفدۀ) بر  -1خدمتکاران و أعوان -2فرزندان زن که از شوهر فعلی او نباشد (از
همسران قبلی)  -3دامادها  -4نوههای پسری داللت می کند و طبری معتقد است که
همه این معانی جایز است مراد و مقصود باشد چرا که قرینه ای لفظی و عقلی وجود ندارد
که واژه را در یکی از این معانی محدود کند (الطّبری 1405،هـ )304/ 14:.لذا دلیلی وجود
ندارد که یک معنای خاص از این واژه را برداشت کنیم بلکه بهتر است لفظ به معنای عام
آن اراده شود (همان).
در حقیقت خداوند متعال نعمتهای بسیاری را در سنت ازدواج قرار داده است که برخی
از آنها در لفظ (حفدۀ) به معنای عامّ آن قرار دارد در اینجا نه تنها جایز است که لفظ
(حفدۀ) به معنای عام آن لحاظ شود بلکه هم به معنا زیبایی بیشتری می بخشد و هم
حقّ مطلب را دقیق تر و کامل تر ادا می کند .
واژه «حِلّ»:

سمُ بِهَذَا الْبَ َلدِ) (البلد( )1/وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا
مانند فرموده خداوند متعال در آیه شریفه ( :لَا أُقْ ِ
الْبَلَدِ) (البلد )2/ترجمه  :سوگند به این شهر .و حال آنکه تو در این شهر جای داری.
مشهور آن است که واژه (حلّ) به مقیم و ساکن بودن معنا شده است ولی چنین به نظر
می رسد که در ذکر واژه (حلّ) زیباییهای نهفته است که میتوان از دریچه ایجاز قصر
آنها را کشف کرد .بنابراین واژه (حلّ) با این نگرش چند معنا دارد:
معنای اوّل:
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ل و مقیم) است (أبوحیّان1328،هـ:.
نخستین معنایی که برای واژه (حلّ) ذکر شده (حا ّ
( )474/8،الرازی،د.ت( )180/31 :اآللوسی  ،د.ت.)134/ 30 :
س ٌم بِهِ یعنی (البلد) برشمردهاند چرا که
و هدف از ذکر این واژه را تعظیم و بزرگداشت مُق َ
وقتی پیامبر (ص) ساکن این شهر است دو فضیلت و شرافت دارد  -1 :شرفی که خداوند
متعال به این شهر عطا فرموده است  -2شرف و فضیلت حضور پیامبر اسالم (ص) در آن
 ،بنابرهمین فضیلت مضاعف این شهر شایسته قسم خوردن شده است.
معنای دوم:

از دیگر معانی (حلّ) آن است که به معنای اسم مفعول به کار می رود به معنای (مستحلّ)
یعنی (حالل شده) و معنایش این است که قتل تو در این شهر توسط دشمنان اسالم
حال ل شمرده شده است و در این شهری که جان و مال همه مردم و حتی پرندگان و
حیوانات حرمت دارد جان تو حالل و مباح است (السامرائی1421،هـ.)167:.

معنای سوم

دیگر معنای (حلّ) حالل (متضاد حرام) است یعنی (وأنت حالل بهذا البلد) بدین معنا که
قتل و کشتن هرکس که در این شهر بخواهی برای تو حالل است که این مسأله مربوط
به روز فتح مکّه بوده است (أبوحیّان1328،هـ( )474/8 :.الرازی،د.ت )180/31 :زمخشری
نیز این معنا را اراده کرده و می گوید (أنت حلّ به) آن است که در آینده قتل و به اسارت
گرفتن در این شهر برای تو حالل خواهد بود و از لفظ آینده بدینگونه تعبیر شده است
مانند (إنک مَیّت و أنّهم میّتون) یعنی تو خواهی مرد و آنها خواهند مرد
(الزمخشری. )339-338/ 3 :1987،
معنای چهارم

ل بهذا البلد) آن
گفته شده که از جمله معانی (حلّ) رها و ُمبّرا است و معنای (أنت ح ّ
است که از گناهان آنها مبّرا هستی (اآللوسی  ،د.ت ()133/30 :الرازی،د.ت.)181/ 31:
از آنجایی که در کالم قرینه ای نیست که یکی از این معانی را با قطعیت معیّن کند جایز
است که همه این معانی مراد و مقصود باشد .چرا که پیامبر (ص) مقیم این شهر بوده و
از گناهان اهل آن در زمان جاهلیت مُبّرا است و حرمتش را نگاه نداشته و خون وی را به
هنگام اقامتش در این شهر و تبلیغ رسالتش حالل کردند و بنابراین در روز فتح مکّه ،قتل
و به اسارت گرفتن کافران و مشرکان آن شهر برای وی حالل خواهد بود  .از این روی
چنین به نظر میرسد که با ذکر واژه (حلّ) همه این معانی اراده شده باشد و در این آیه
شریفه مراعات مقتضای فواصل آیات اینگونه نبوده که چنین تعبیری را بطلبد تا کسی
ادعا کند که موسیقای کالم منجر به این نوع تعبیر شده باشد(السامرائی1421،هـ-168:.
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 .)167به نظر می رسد این آیه شریفه نیز از مصادیق تجلی ایجاز قصر در مشترک های
لفظی باشد که بر زیبایی معنای افزوده است .

واژه (سلطان) :

ق وَاجْعَلْ لِی مِنْ
صدْ ٍ
ل صِ ْدقٍ وَأَخْرِجْنِی ُمخْرَجَ ِ
ب أَدْ ِخلْنِی مُدْخَ َ
مانند آیه شریفه َ (:وقُلْ رَ ِّ
ک سُلْطَانًا نَصِیرًا)(اإلسراء )80/ترجمه  :و بگو پروردگارا مرا [در هر کاری] به طرز درست
لَدُنْ َ
داخل کن و به طرز درستخارج ساز و از جانب خود برای من تسلطی یاریبخش قرار ده.
لفظ سلطان مشترک لفظی و اسم مصدر است که بر سلطه  ،حجت وبرهان و ملک داللت
دارد و در این آیه شریفه همه این معانی مراد و مطلوب است و از خداوند درخواست
میشود که برای وی تسلّط  ،حجت و برهان قوی و ملکی عظیم قرار دهد (ابن عاشور
،د.ت.) 187/15 :بنابراین لفظ سلطان نیز یکی از مشترکهای لفظی است که قرینهای
ندارد که آن را در یک معنا محدود سازد وبا لفظ کمی معانی بیشتری برداشت شده است
و در حوزه ایجاز قصر جای میگیرد.
واژه (دعاء) :

ب َل ُکمْ ( )...غافر )60/ترجمه  :و پروردگارتان فرمود مرا بخوانید
ل رَ ُّبکُ ُم ادْعُونِی أَسْتَجِ ْ
( َوقَا َ
تا شما را اجابت کنم. ....
مصدر ( دعاء ) در فعل (ادْعُونِی) در آیه شریفه مشترک لفظی است که دو معنا از آن
برداشت میشود  -1دعا (فراخواندن) -2عبادت کردن .با توجه به این دو معنا مقصود از
(أَسْتَجِبْ ) قبول دعاء یا حاصل شدن اثر عبادت است .ولی فعل (ادْعُونِی) در هر دو معنا
استعمال شدهاست(همان ،د.ت.) 182 / 24 :و زیبایی معنا نیزآنجاست که هر دو معنا
لحاظ شود یعنی مرا عبادت کنید و بخوانید تا عبادتتان اثر بگذارد و دعایتان قبول شود.
بنابراین لفظ(ا ْدعُونِی) را میتوان از باب إیجاز قصر مورد بررسی قرار داد.
چند واژه ای که به بررسی معنای آنها پرداختیم تنها نمونه ای از واژگان اشتراک لفظی
در قرآن است که با مسأله ایجاز قصر ارتباط تنگاتنگی دارد .به دلیل ضیق مجال از ذکر
نمونه های دیگر اجتناب می شود .
البته چنانکه ذکر کردیم گاهی یکی از معناهای اشتراک لفظی قویتر مینماید ولی مانع
از برداشت معناهای دیگر نمی شود و جایز است معناهای دیگر را نیز اراده کرد مانند آیه
ن عَاقِبَ ُۀ
شریفه (وَ َلقَ ْد أَرْسَلْنَا فِیهِ ْم مُنْذِرِینَ)(الصافات( )72/فَا ْنظُرْ کَیفَ کَا َ
الْمُنْ َذرِینَ)(الصافات )73/ترجمه  :و حال آنکه مسلم ًا در میانشان هشداردهندگانی
فرستادیم .پس ببین فرجام هشداردادهشدگان چگونه بود.
واژه (انْظُرْ) با توجه به معنای (عاقبۀ) دو معنا خواهد داشت:
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 -1اگر مقصود عاقبت آنها در دنیا باشد واژه (انظر) بصری و حسی است.
 -2اگر مقصود عاقبت آنها در آخرت باشد (انظر) قلبی و اعتقادی است که این معنای دوم
قوی تر است ولی مانعی از اراده هر دو معنا و به کاربستن هم زمان لفظ مشترک در دو
معنا نیست (ابن عاشور ،د.ت)129/ 23 :
نمونههایی از اشعار عربی:

از جمله موارد پیوند اشتراک لفظی و ایجاز قصر میتوان به این شعری که در مدح رسول
اهلل (ص) سروده شده اشاره کرد:
وَ المُشْ َتکَی ظَ َّماً َو المُبْتَغَی دَیْ َناً
المُرْتَمَی فِی الدُّجَی وَ المُ ْبتَلَی بِعَمَیً
ستَفِیدُونَ مِنْ ُنعَمَــائِهِ عَیْ َن ًا
وَ یَ ْ
یَأتُـــونَ سَدّتَهِ مِــــنْ کُـلِّ نَاحِیۀٍ
(سبحانی1387،ش)22 :
ترجمه :کسی که در تاریکی گرفتار شده و شخصی که مبتال به کوری است و کسی که از
تشنگی شکایت میکند و انسانی که قرضی از او طلب شده است از هر سوی به درگاه
پیامبر(ص) میآیند و از نعمتهای وی (عین) بهره میبرند.
آنگونه که مالحظه می شود واژه (عین) مشترکی لفظی است که در یک جمله معانی
مختلفی از آن اراده شده است .این واژه با توجه به بیت اوّل مفید این معانی است -1
خورشید :مناسب حال کسی است که در تاریکی گرفتار شده است  -2چشم :مناسب حال
کسی است که کور است  -3چشمه :مناسب حال کسی است که از تشنگی شکایت دارد
 -4طال :مناسب حال کسی است که دین و بدهکاری دارد و بهدنبال برآورده کردن آن
است( .شاکر1387،ش)9:
لطافت و زیبایی بیت در آنجا است که از باب ایجاز قصر و اشتراک لفظی به واژه (عین)
نگریسته شود و اصالً معنای بیت در گرو این چنین نگرشی است.
مثال دیگر:
سراج الدین نامی در مدح دو نفر از دوستانش ملقّب به شمس الدین و بدر الدین چنین
سروده است:
قَدْ انْجَلَتْ دُونَهمَــا ال َّدیَاجِی
وَ لَمَّا رَأیْتُ الشَّ ْمسَ وَ البَ ْدرَ مَعَ ًا
وَ قُلْتُ مَــاذَا مَوْضِعُ السِّرَاجِ
حَقَّرتُ نَ ْفسِـی َو مَضَیْتُ هَارِبَاً
(سبحانی،بی تا)217 :
ترجمه :هنگامیکه (شمس و بدر) را همراه هم دیدم تاریکیها در برابر آنها زدوده شد
خود را حقیر پنداشتم و پای به فرار گذاشته و گفتم :چه جای (سراج) است اینجا؟
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آنگونه که مالحظه میشود شاعر ازهرکدام از سه واژه (شمس ،بدر و سراج) دو معنا را
برداشت کرده که مالحت و زیبایی خاصّی به بیت بخشیده است .معنای اول این واژهها
بهترتیب عبار ت است از  :خورشید ،ماه و چراغ و معنای دوم آنها عبارت است از نام این
اشخاص یعنی :شمس الدین ،بدر الدین و سراج الدین( .شاکر1387،ش )10:
این بیت شعر نیز مصداق زیبایی برای پیوند اشتراک لفظی و ایجاز قصر میباشد که شاعر
با ذکر الفاظی کم معانی بیشتری را اراده میکند.
نمونههایی از اشعار پارسی:

در شعر پارسی نیز نمونههای زیادی وجود دارد که شاعر باذکر یک واژه چند معنا را اراده
کرده است که این خود نیز از جمله مصادیق کاربرد اشتراک لفظی در همه معانی آن در
یک موضع است و پرده از یکی از حوزه های وقوع ایجاز قصر برمیدارد .بهعنوان نمونه
خواجوی کرمانی اینگونه سروده است :
لیک از منظر او معترف آمد به قصور
حور با شاهد ما الف لطافت میزد
(خواجوی کرمانی1378،ش)507 :
واژه (قصور) در مصرع دوم این بیت محتمل دو معنا است  :کوتاهی و قصرها( پایمرد،
1383ش -1 )67 :قصور :جمع مکسر قصر به معنای کاخ و بر این اساس معنای مصرع
دوم این می شود که حوریان بهشتی از زیبایی چهره او زبان به اعتراف گشوده و به قصرهای
خود باز گشتند -2قصور :بهمعنای کوتاهی و عجز و بر این اساس معنای مصرع دوم این
می شود که حوریان از زیبایی او اعتراف به عجز و ناتوانی خود کردند .ولی زیبایی معنا
آنجا است که هر دو معنا اراده شود بهویژه اینکه قرینهای وجود ندارد که واژه را محدود
به یکی از این دو معنا کند و یا احتمال یکی از آنها را قویتر نماید .مثال دیگر از حافظ
شیرازی :
ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است ببین که در طلب حال مردمان چون است
(حافظ1379،ش)109 :
در مصرع دوم می توان از واژه (مردمان) دو معنا را اراده کرد :
 -1مردمان :انسانها  -2مردمان :مردمک چشمها(حسن زاده1384،ش .،) 136:به این
اعتبار یعنی حال مردم در آرزوی تو آشفته است و چشمان ایشان گریان است .ولی در
مصرع اوّل از قرینه لفظی (چشم) میتوان فهمید که مقصود از (مردم) مردمک چشم
است.
مثال دیگر از حافظ شیرازی :
گشاد کار مشتاقان در آن ابروی دلبند است خدا را یک زمان بنشین گره بگشا ز پیشانی
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(حافظ1379،ش)389 :
در مصرع اوّل واژه (دلبند) مفید دو معنا است  -1معشوقه :بدین ترتیب که صفت جانشین
موصوف خود شده است یعنی ابروی یار  -2دلبند :یعنی ابرویی که دل بر آن بسته شده
و جذاب و دوست داشتنی است ( .پایمرد1383 ،ش)71 :
لطافت و زیبایی معنا آنجا نمایان میشود که هر دو معنا لحاظ شود یعنی ابروی معشوقه
که دل بر آن بسته شده و شیفته آن است.

نتیجه

با ذکر این مثالها از قرآن کریم و شعر فارسی و عربی مشخص میشود که کاربرد اشتراک
لفظی به چند معنا در یک موضع پدیدهای است واقعی نه خیالی و این خود یکی از
حوزههای ایجاز قصر می باشد که در بالغت از آن غفلت شده است .ولی در کتابهای بالغی
بیشتر به إیجاز حذف توجه کرده و در ذکر انواع حاالت إیجاز قصر ،قصور کردهاند و تنها
به ذکر یک یا چند شاهد مثال اکتفا کردهاند.
در پژوهش هایی که درباره إیجاز در قرآن کریم به رشته تحریر درآمده نیز این مسأله
خودنمایی میکند و پژوهشها متوجّه إیجاز حذف و قضایای آن بوده است.از این روی
پژوهش حاضر ،شیوه های مختلف إیجاز قصر را معرفی کرده و ازآنجایی که شرح و بررسی
همه آنها در یک مقاله میسّر نبود به بررسی یکی از حوزههای آن که اشتراک لفظی باشد
همّت گماشته است.
با بررسیها مشخص شد که واژگان مشترک لفظی در قرآن کریم و ادبیات فارسی و عربی
به دو شکل وجود دارد:
 -1یا به همراه آن قرینهای وجود دارد که معنای مقصود لفظ را معین کرده و از برداشت دیگر
معانی جلوگیری میکند و به سخن دیگر معنا را محدود میکند این نوع از کلمات در
حوزه إیجاز قصر قرار نمیگیرند.
 -2یا به همراه این واژگان مشترک لفظی قرینهای وجود ندارد که آن را در یکی از معنای
محدود کند .این نوع از واژگان یکی از حوزههای وقوع إیجاز قصر است.در این حالت حتّی
اگر نگوییم که برداشت همه این معانی از واژه واجب است ولی برداشت این معانی جایز
بوده وکالم را زیباتر و دقیقتر می سازد.
این نوع پژوهشها در حوزه زبانشناختی قرآن کریم دارای اهمیت میباشند به خصوص
در ترجمههای تفسیری توجه به این پدیده بسیار مفید خواهد بود ولی متأسفانه تا جایی
که ما بررسی کردیم در ترجمههای ارائه شده کمتر به این موضوع توجه شده است و
عمدت ًا حتّی در مواردی که قرینهای در کالم نیست به اولین معنای معجمی قرآن اکتفا
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کرده اند واگر همه این معانی،مقصود و مراد قرآن کریم باشد باید پذیرفت که فرایند انتقال
پیام و معنای سخن هرچند اشتباه نشده ولی کامل هم نیست حال اینکه شریف مرتضی
در کتاب أمالی می گوید کسی که به تفسیر و تبیین سخن و شعر غریبی می پردازد باید
همه حاالت معانی محتمل را ذکر نماید چرا که ممکن است مخاطب هر کدام از این معانی
را به تنهایی برداشت کند(الشریف المرتضی 1425،هـ  . )46/1:این پژوهش میتواند
راهگشای پژوهشهای دیگری در تبیین حوزههای إیجاز قصر ازجمله تقدیم و تأخیر،
صیغههای مشترک و ...باشد تا تکمیل کننده این حوزه باشد.
همچنین پیشنهاد می شود که مفسران و مترجمان قرآن کریم و شارحان و ناقدان متون
ص نمایند چرا که گاهی درک معنای صحیح متون در گرو
ادبی به این پدیده توجه خا ّ
چنین نگرشی است و گاهی لطافت و زیبایی بیشتر اشعار با چنین نگاهی حاصل میشود
لذا کشف این ارتباط از جمله مسائل مه ّم متون دینی و ادبی بهشمار میرود.
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ویژگیهای زبانی و ادبی مجالسِ تفسیری فضلبن محب نیشابوری
سیدمحمد صاحبی

1

محمد رضایی
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چکیده

مجالس تفسیریِ فضلبن محب نیشابوری متنی چاپنشده و متعلق به قرن پنجم هجری
قمری است و مشتمل است بر تفسیر آیاتی از قرآن مجید به شیوهای خاص و نظاممند و
با صبغهای واعظانه و عرفانی .در این جستار ،ویژگیهای زبانی و ادبی این متن متقدم با
ارائۀ شواهدی متعدد ،بررسی و تحلیل گردیدهاست؛ در مقالۀ حاضر ،فقط از ویژگیهایی
سخن رفتهاست که نسبت به سایر آثار بازمانده از دورۀ رشد و تکوین زبان فارسی ،نادر و
کمیاب بهشمار میروند و یا در مجالس تفسیری از بسامدی باال و قابلتوجه برخوردارند.
در بخش ویژگیهای آوایی و واجی ،از فرایندهای واجی در مجالس تفسیری و کاربرد
ی همانند یا نزدیک به فارسی میانه سخن گفته شدهاست؛
برخی از واژهها با صورت آوای ِ
در ادامه ،مشخصههای صرفی و ساختواژی و سپس مؤلفههای نحوی کتاب تجزیه و تحلیل
شده و در پایان ،خصایص ادبی اثر واکاوی گردیدهاست .در این مقاله ،ویژگیهای زبانی
برپایۀ آموزهها و روشهای زبانشناسی معاصر ،و مشخصههای ادبی براساس علم بالغت
سنتی بررسی شدهاست و ضمناً از کاربرد اکثر این خصایص در تبیین ،تفهیم و تفهّم
مطالب و تأثیر آنها بر ذهن و احساس مخاطبان سخن رفتهاست .دادهها و نتایج این
جستار در تحقیقات گستردهتر بعدی درزمینۀ تاریخ زبان فارسی و سبک دورۀ تألیف این
کتاب ،مفید ،کارا و قابل استناد خواهند بود .برای انجام این پژوهش از دستنویس کهن
و منحصربهفرد مجالس تفسیری استفاده شدهاست.
کلیدواژهها :مجالس تفسیری ،فرایندهای واجی ،ویژگیهای صرفی ،مؤلفههای نحوی،
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ا -مقدمه

در خراسان بزرگ و مناطق تحت نفوذ فرهنگی آن در فاصلۀ سدههای چهارم تا هفتم
هجری قمری ،سنتی جالب و خاص درزمینۀ تفسیر قرآن کریم رواج داشت؛ در این روش،
منتخبی از آیات قرآن ،در قالب مجالسی معموالً واعظانه ،با نقل احادیث ،داستانها ،شعرها
و اشاراتی تفسیر میشد .هر یک از مجلسها دربارۀ یکی از آیهها و دارای موضوعی ویژه
بود .مطالب هر مجلس به فصلهایی جداگانه با عناوینی مشخص تقسیم میشد .شیوۀ
فصلبندی و عنوانهای فصول در تمامی مجلسها ،یکسان و تکراری یا بسیار مشابه بود
و بر همۀ مجالس نظم و نظامی واحد و فراگیر حاکم بود .از نمونهآثار بازمانده از این سنت
تفسیری میتوان به الفصول اثر عبدالوهاببن محمد حنفی دانشمند کرامی اواخر سدۀ
چهارم یا اوایل قرن پنجم هجری ،زادالمذکرین جمالالدین استاجی (م644ق) و لباللباب
منسوب به قطبالدین راوندی اشاره کرد (نک :شفیعی کدکنی103-72 :1377 ،؛ انصاری
قمی :1391 ،جاهای مختلف) .مجالس تفسیری یا المجالسالسنیة (نک :صدرایی خویی،
 )35/29 :1376اثر فضلبن محب نیشابوری نیز از متون متعلق به این سنت و ژانر تفسیری
است.
نام کامل نویسندۀ این کتاب ابوالقاسم الفضلبن عبداهللبن محمدبن احمدبن جعفربن
المحب است .فضل بن محب عالمی شافعی ،محدثی مشهور ،واعظی زاهد و از مفسران
قرآن کریم بود .از تاریخ تولد او اطالعی در دست نیست ،اما میدانیم که وفات وی به سال
472ق اتفاق افتاد (نک :الفارسی677 :1391 ،؛ همو337 :1384 ،؛ بشری و افشین وفایی،
.)18-7 :1394
در مجالس فضلبن محب ،گزیدهای از آیات به ترتیب قرآن کریم و به شیوهای واعظانه و
عرفانی تفسیر شدهاست .در آغاز هر مجلس پس از عبارت «مجلس فی قوله تعالی» و
نظایر آن ،یک آیه درج گردیده و سپس تفسیر آن آمدهاست؛ همۀ مجلسها ساختاری
واحد یا بسیار مشابه دارند؛ اکثر آنها بهگونهای یکسان فصلبندی شده و به ترتیب شامل
ن ترتیبالمجلس ،االخبار و اآلثار ،النکت و االشارات ،العددیات و النیاحات
فصولی با عناوی ِ
است .بخش هایی از این اثر به زبان عربی است .در این متن ،اخبار و احادیث ،اقوال مشایخ
تصوف ،حکایات و اشعار فارسی و عربی گوناگونی مشاهده میشود (نک :بشری و افشین
وفایی 19 ،12 :1394 ،؛ صدرایی خویی :همانجا) .تنها دستنویس بازمانده از این متن با
شمارۀ  12013در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی نگهداری میشود .این نسخه مشکول
و متأسفانه از ابتدا و انتها ناقص است ،شامل چند اثر است و مجالس تفسیری در صفحات
 3تا  272آن کتابت شدهاست .احتماالً این نسخه در اواخر قرن هشتم یا اوایل قرن نهم
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هجری استنساخ گردیدهاست (بشری و افشین وفایی19-18 ،2 :1394 ،؛ صدرایی خویی،
 .)36-29/35 :1376پژوهش حاضر با استفاده از همین دستنویس انجام شدهاست.

 -1-1بیان مسئله

در این مقاله ،ویژگیهای بخشهای منثور مجالس تفسیری فضلبن محب نیشابوری را در
چهار سطح آوایی ،صرفی ،نحوی و ادبی با نقل شواهدی گوناگون بررسی و تحلیل خواهیم
کرد؛ از آنجا که بشری و افشین وفایی در کتاب تحقیق در مجالس تفسیری فضلبن محب
نیشابوری و ابیات فارسی آن  ،اشعار فارسی این متن را بررسی و تصحیح کردهاند ،دربارۀ
سرودههای مندرج در مجالس سخنی نخواهیم گفت .ویژگیها و موارد مطرح در این مقاله
به دو دسته تقسیم میشوند:
الف) خصایصی که در این کتاب از بسامدی باال و درخور توجه برخوردارند.
ب) ویژگیها و موارد نادر و کمیابی که در سایر متون بازمانده از دورۀ رشد و تکوین زبان
فارسی (اواسط قرن چهارم تا اوایل قرن هفتم هجری) رخداد و کاربرد چندانی نداشتهاند.
در این مقاله ،مشخصههای زبانیای را نادر دانستهایم که در تاریخ زبان فارسی اثر پرویز
ناتل خانلری شواهدی قلیل و اندک برای آنها ذکر شده ،یا خانلری آنها را کمکاربرد و
یا منحصر به متونی معدود دانستهاست .در تحقیق پیش رو ،ویژگیهای زبانی برپایۀ
آموزهها ،رویکردها و روشهای زبانشناسی معاصر و خصایص ادبی براساس علم بالغت
سنتی تجزیه و تحلیل میشوند و در ضمن از کاربرد اکثر این ویژگیها در تبیین ،تفهیم
و تفهّم مطالب و تأثیر آنها بر ذهن و روح و احساس مخاطبان سخن میرود.
سؤالی که قصد داریم در این جستار به آن پاسخ دهیم این است که کدام ویژگیهای
زبانی و خصایص ادبی مجالس تفسیری را از سایر آثار متعلق به دورۀ رشد و تکوین زبان
فارسی متمایز کرده و آن را بهمثابۀ یکی از اسناد ارزندۀ تاریخ زبان فارسی و متنی ادبی
مطرح ساختهاند؟
 -2-1پیشینة تحقیق

صدرایی خویی در فهرست نسخههای خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی به معرفی
مجالس تفسیری فضلبن محب پرداخته و فهرستی از مجلسهای موجود و آیات
تفسیرشده در آن را ارائه کردهاست (نک :صدرایی خویی :همانجا) .انصاری قمی در
یادداشتی که در سایت کاتبان منتشر کرده ،از تفسیرنویسی در قالب مجالس سخن گفته،
ساختار و مشخصههای این ژانر را بررسی نموده و به مجالس تفسیری فضلبن محب و
ساختار ،خصایص کلی و شباهتهای آن با الفصول و لباللباب اشارهای کردهاست.
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بشری و افشین وفایی نیز در کتاب تحقیق در مجالس تفسیری فضلبن محب نیشابوری
و ابیات فارسی آن ،از اهمیت مجالس فضلبن محب ،زندگانی ،احوال ،عقاید و افکار وی

سخن گفته اند؛ کلیاتی دربارۀ نسخه ،ساختار ،محتویات و صحت انتساب این کتاب مطرح
ساخته و اشعار فارسی آن را بررسی کردهاند و سپس به تصحیح و شرح این سرودهها
پرداختهاند .به گفتۀ ایشان ،شعرهای فارسی این کتاب «سراسر نویافته» و در پیوندی
استوار با کل متن است .مضامین زاهدانه ،عالمانه و گهگاه عرفانی و کالمی ،و سبک و
زبانی کهن در این اشعار بهچشم میخورد و اکثر آنها در قالب رباعی سروده شدهاند (نک:
بشری و افشین وفایی .)23-1 :1394 ،این محققین همگی به ذکر مقدمات و مطالبی
کلی دربارۀ مجالس تفسیری اکتفا کردهاند و هیچ یک پژوهشی دقیق ،تفصیلی و موشکافانه
درمورد ویژگیهای ارزندۀ زبانی و ادبی آن ارائه ننمودهاند.
 -3-1ضرورت و اهمیت تحقیق

اشاره کردیم که مجالس تفسیری اثری چاپنشده ،کمترشناختهشده و متعلق به قرن
پنجم هجری است .متون منثور اندکی از سدههای چهارم و پنجم هجری (دوران آغازین
زبان نوشتاری فارسی) باقی ماندهاست؛ فلذا در مطالعات مربوط به زبانشناسی تاریخی و
سبکشناسی ادبی ،کشف و بررسی این گنجینهها از اهمیتی وافر برخوردار است .در
بخشهایی از مقالۀ حاضر ،ویژگیهای نادر و کمیاب مجالس تفسیری را برمیرسیم ،این
داده ها برخی از زوایای پنهان و مغفول تاریخ زبان فارسی را آشکار خواهند ساخت و در
پژوهشهای گستردۀ مربوط به دورۀ رشد و تکوین این زبان قابل استناد و استفاده خواهند
بود .همچنین از خصایص پربسامد ادبی و زبانی کتاب سخن خواهیم گفت ،بنابراین
میتوان از نتایج جستار پیش رو در بررسی سبک دورۀ تدوین این کتاب نیز بهره برد.
افزون بر این ،تفاسیر دیگری نیز در قالب مجالس تألیف شده که همۀ آنها ویژگیهای
مشابه بسیاری دارند .بررس ِ
ی موردی مجالس تفسیری فضلبن محب ،از منظر خصایص و
اسالیب ادبی ،در تحقیقات مربوط به مشترکات این گونهآثار و ویژگیهای کلی این ژانر
راهگشا خواهد بود و با دیدی گستردهتر میتوان از دستاوردهای این مقاله در شناخت
شیوههای وعظ و خطابه در روزگاران گذشته و خصایص عمومی کلیۀ مجالس فارسی بهره
برد.
 -2بحث و بررسی

اینک به ترتیب ،ویژگیهای آوایی و واجی ،صرفی ،نحوی و ادبی مجالس تفسیری را ،به
شکل جزئی و تفصیلی و با نقل شواهدی مختلف ،تجزیه و تحلیل میکنیم:
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 -1-2ویژگیهای آوایی و واجی

در مجالس تفسیری ویژگیهای آوایی درخور توجه و ارزندۀ بسیاری مشاهده میشود که
در اینجا با استفاده از آموزهها و شیوههای مطرح آواشناسی و واجشناسی معاصر به بررسی
مهمترین آنها میپردازیم:

 -1-1-2وجود نمونههای فراوان از فرایندهای واجی

بسیاری از واحدهای واژگانی زبان فارسی ،همانند دیگر زبانها ،بازنمایی واجی یا
زیرساختی 1مشترکی دارند ،اما بازنمایی آوایی یا روساختی 2آنها در گونهها و گویشهای
مختلف با یکدیگر متفاوت است .آنچه را که سبب تمایز بازنمایی واجی از بازنمایی آوایی
میشود ،فرایند واجی مینامند (نک :مشکوةالدینی .)130 :1388 ،این فرایندها داللت بر
نوعی تغییر ساختاری در مشخصهها یا عناصر واجی زبان دارند (بیجنخان.)185 :1392 ،
در آثار کهن و علیالخصوص متون بازمانده از دورۀ رشد و تکوین زبان فارسی ،نمونههایی
چشمگیر از فرایندهای واجی مالحظه میشود که یکی از علل آن حفظ گویشهای محلی
و غیررسمی در آثار مکتوب است (نک :خانلری .)59/2 :1377 ،کاربرد واژههای گویشی
ممکن است برای ایجاد همزبانی و همدلی با مخاطبان محلی و جلب توجه بیشتر ایشان
باشد .در مجالس تفسیری نیز نمونههایی بسیار و گهگاه ویژه از فرایندهای واجی بهچشم
میخورد ،انواع فرایندهای واجی در این کتاب عبارتاند از:

 -1-1-1-2نرمشدگی

3

نرمشدگی (تضعیف) تبدیل یک واج به واجی ضعیفتر است و خود شامل فرایندهایی
مانند سایشیشدگی« ،4تغییر از تولید لبی به لثوی»« ،تبدیل به غلت» و حذف است (نک:
هایمن261-248 :1368 ،؛ مدرسی قوامی :1394 ،ذیل «نرمشدگی»؛ Kenstowicz,
.)1994: 35
در فرایند سایشیشدگی ،همخوانهای انفجاری به همخوانهای سایشی تبدیل میشوند
(نک :جم :1394 ،ذیل «سایشیشدگی») .در مجالس تفسیری بر اثر این فرایند ،همخوان
لبی انفجاری  5/b/به همخوانهای لبی سایشی ] 5[vیا ] [fمبدل گردیدهاست ،مانند:
ابره ← «اوره».
با (حرف اضافه) ← «وا»« ،فا».
باز (حرف اضافه) ← «فاز»« ،واز».
تابان ← «تاوان».
تبش ← «تَوَش».
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زَبَر ← «زَوَر».
زندانبان ← «زندانوان».
شتاب ← «شتاو».
گَبر ← «گَور».
مهربان ← «مهروان».
یابند ← «یاوند» (نک :نیشابوری،168 ،99 ،137 ،100 ،117 ،234 ،120 ،61 ،82 :
.)157 ،135 ،155 ،46
تبدیل همخوان لبی خیشومی  /m/به همخوان لثوی خیشومی ] [nاز مصادیقِ «تغییر از
تولید لبی به لثوی» است که در مجالس نمونهای دارد:
لگام ← «لگان» (نک :همان.)32 :
«تبدیل به غلت» از دیگر گونههای نرمشدگی است؛ گاهی همخوانهایِ لبیِ غیرخیشومیِ
 /v/ ،/b/و  /f/در پایانۀ هجا به غلت (نیمواکه) [ ]wتبدیل میگردند؛ سپس این فرایند
درونداد فرایند دیگری واقع میشود که طی آن واکۀ افتادۀ ماقبل بر اثر همگونی با غلت،
به [ ]oمبدل میگردد (نک :کرد زعفرانلو کامبوزیا)212-199 :1392 ،؛ نمونهای از این
فرایند نیز در مجالس تفسیری مالحظه میشود:
بیفگنند ← «بیُوگنند» (نک :نیشابوری.)93 :
در این کتاب ،نمونههایی از حذف همخوان از پایان تکواژ نیز وجود دارد:
دود ← «دو»« :اندران روز بدان صراط بباید رفت ،باریکتر از موی ،تاریکتر از دوی»

(همان.)6 :
در برخی از گویشهای ایرانی« ،دود» بهصورت ] [duتلفظ میشود (نک :حسندوست،
 :1389ذیل «دود») ،احتماالً فضلبن محب نیز همین صورت آوایی را در نظر داشتهاست،
اما به قیاس با برخی از کلمات فارسی مختوم به ] [âیا ] ،[uمانند «پا» و «مو» که در
آثار کهن و در اصل با همخوان شناور ] [yو به صورت «پای» و «موی» تلفظ میشدهاند،
این واژه را نیز به صورت ] [duyبهکار بردهاست؛ این فرایند قیاسی در زبان فارسی دارای
سابقه است (نک :کرد زعفرانلو کامبوزیا.)301-298 :1392 ،
دیگر نمونههای حذف در مجالس تفسیری عبارتاند از:
گواه ← «گوا».
نگاهدار ← «نگادار».
لختلخت ← «لخلخ» (نک :نیشابوری.)248 ،158 ،46 :

 -2-1-1-2درج همخوان ] [nبعد از تکواژ مختوم به واکة بلند
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این فرایند در برخی از مناطق ایران و در بازهای محدود از تاریخ زبان فارسی رخ داده،
تعدادی از کلمات را دربر گرفته و سپس از بین رفتهاست؛ اما بعضِ لغاتی که این تغییر
ساختاری در آنها واقع شده ،به فارسی معاصر نیز رسیدهاند« .آشتین»« ،اون»« ،بی-
همتان» و «همگین» نمونههایی از این فرایند هستند (نک :صادقی)4-1 :1383 ،؛ در
مجالس تفسیری نیز در چند جا ،نمونهای از این فرایند بهچشم میخورد« :اندر خروجِ
شکم مادر ...تو میگریستی و همگینان میخندیدند» (نیشابوری« .)26 :طمع از همۀ

خلق ببر که همگینان همیگویند :بیا و بیار» (همان81 :؛ نیز نک :همان.)195 :

«همگینان» در دیاتسارون فارسی نیز بهکار رفتهاست« :عیسی بدیشان گفت :همگینان

درین شب مرا منکر شوید» (عزالدین یوحنا.)318 :1388 ،

 -3-1-1-2درج همخوان میانجی بهگونهای متفاوت با فارسی معیار

هنگامی که تکواژی به واکه پایان مییابد و پس از آن نیز تکواژی میآید که با واکه آغاز
میشود ،برای جلوگیری از التقای واکهها ،همخوانی میان این دو واکه درج میگردد (نک:
صادقی .)25 :1380 ،در مجالس تفسیری در برخی از بافتهای آوایی از همخوانهای
میانجی متفاوتی با فارسی معیار و رایج استفاده شدهاست؛ برای نمونه گاهی در بافت “e
” + âاز همخوان چاکنایی انفجاری (همزه) ] [ʼبه جای همخوان کامی ناسودۀ ][y
استفاده شدهاست ،مانن ِد «وفاءِ من»« ،زمینها ِء مطبق»« ،مسجدهاء عالم» (نک:
نیشابوری)271 ،39 ،15 :؛ این ویژگی در دیگر متون کهن فارسی نیز شواهدی دارد (نک:
صادقی.)47-46 :1380 ،
همچنین در بافت” “â + iاز همخوان ] [gبهعنوان میانجی استفاده شدهاست آن هم
برای کلمهای عربی« :زبانیگان» (نک :نیشابوری)164 :؛ این کاربرد در معدودی از دیگر
آثار متقدم نیز مشاهده میشود (نک :ژندهپیل159 :1368 ،؛ رازی314/13 :1368 ،؛
درمورد تفاوت این کاربردها با فارسی معیار نک :صادقی.)39-28 :1380 ،

 -4-1-1-2ابدال

ابدال دگرگونی یک واج به واجی دیگر است ،بدون آنکه بتوان در چارچوب فرایندهای
مطرح واجی برای آن توجیهی زبانشناختی یافت (نک :حقشناس)160 :1393 ،؛ برخی
از انواع ابدال در مجالس تفسیری عبارتاند از:
ابدال  /e/به ] :[oسِپار ← «سُپار» (نک :نیشابوری.)46 :
ی تاجیکی نیز به همین صورت (سُپار) تلفظ
«سِپار» (بن مضارع «سپردن») در فارس ِ
میشود (نک :شکوری و دیگران :1385 ،ذیل «سُپار)»3
ابدال  /u/به ] [eیا ] : [aبازو ← «بازه» (نک :نیشابوری.)81 :
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«بازو» در برخی از گویشها و زبانهای ایرانی نیز به صورت ] [bâheو [bāzə]əبهکار
رفتهاست (نک :حسندوست :1389 ،ذیل «بازو»؛ کیا :1390 ،ذیل «بازو»).
ابدال  /a/به ] : [âرئیس ← «رائیس(؟)» (نک :نیشابوری.)195 :
ابدال  /r/به [ :[lسوراخ ← «سوالخ» (نک :همان.)183 :
ابدال  /z/به [ :[rمیزبان ← «میروان» .در مجالس تفسیری ،سه شاهد برای این ابدال
نادر بهچشم میخورد« :براق فرستاد .چون بر براق نشست ،جبرئیل رکاب وی فراکشید،
میکائیل غاشیه بر دوش نهاد؛ جبرئیل رکابدار ،میکائیل غاشیهدار ،اسرافیل زمامدار ،شب
شب اسرار ،نجیب براق راهوار ،مهمان محمد مختار ،میروان ملک جبار» (همان)42 :؛

«چهارصد مرد گَور مهمان ابرهیم آمدند ،میروانی کرد» (همان)155 :؛ «اندر خانۀ فالن

دعوتی است ،صفت آن چنین و چنین ،خادمان چنین ،قاربان چنین ،میروان چنین»

(همان« .)190 :میروان» در لغتنامۀ دهخدا و فرهنگ بزرگ سخن ثبت نشدهاست؛ اما با
توجه به آنکه در چند جای این متن تکرار گردیده ،احتما ًال ضبطی صحیح است.

 -2-1-2کاربرد برخی از واژهها با صورت آواییِ همانند یا نزدیک به فارسی میانه

در مجالس تفسیری ،برخی از واژهها به صورت اصل پهلوی بهکار رفتهاند ،مانند« :اسپ»،
«استه» (هسته)« ،خوفتن»« ،درفشان» (درخشان) و «زوان» (زبان) .بعضی از کلمات نیز
همانند زبان پهلوی به صورت مشدد ثبت شدهاند ،مانند «بدرّد»« ،بپرّید» (نک :همان:
24 ،14،152 ،9 ،26 ،206 ،32؛ در مورد کاربرد این کلمات در پهلوی نک :مکنزی،
 :1394ذیل zuwān ،darrīdan ،drafšīdan ،xuftan ,ast(ag) ،asp؛ حسن
دوست :1393 ،ذیل «پریدن»).

 -2-2ویژگیهای صرفی

بیشتر ویژگیهای صرفی مجالس تفسیری مربوط به ساختمان فعل است .در اینجا به
بررسی این خصایص میپردازیم:

 -1-2-2بسامد باالی فعلهای پیشوندی

در این اثر ،افعال پیشوندی بسیار زیادی بهکار رفتهاست ،اما فراوانی فعلهایی که با
پیشوندهای «وا»« ،اندر» و «فرا» ساخته شدهاند ،چشمگیرتر از سایر افعال پیشوندی
است:
الف) پیشوند «وا»  +فعل پایه« :وابردن»« ،واخواستن»« ،وادادن»« ،واداشتن»،
«واستاندن»« ،واکردن»« ،واکندن»« ،واگستراندن»« ،واماندن»« ،وایافتن» (نک:
نیشابوری.)10 ،17 ،162 ،206 ،52 ،196 ،43 ،69 ،108 ،180 :
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در بعض متون کهن ،از این پیشوند استفاده میشده و ظاهر ًا نشانۀ یکی از گویشهای
محلی بودهاست (نک :خانلری.)47/3 :1377 ،
ب) پیشوند «اندر»  +فعل پایه« :اندرآمدن»« ،اندرآموختن»« ،اندراستادن»،
«اندرپوشیدن»« ،اندرتافتن»« ،اندردادن» «اندرشدن»« ،اندرگفتن»« ،اندرماندن»،
«اندرنگریدن» (نک :نیشابوری.)91 ،84 ،4 ،15 ،121 ،108 ،64 ،117 ،176 :
استفاده از این پیشوند یکی از دالیل قدمت نثر و به گفتۀ بهار ( ،)373/1 :1376تعلق آن
به قرن چهارم یا اویل قرن پنجم هجری است.
ج) پیشوند «فرا»  +فعل پایه« :فرادادن»« ،فرادویدن»« ،فراستدن»« ،فراشدن»،
«فراکردن»« ،فراکشیدن»« ،فرانمودن» (نک :نیشابوری،229 ،255 ،210 ،237 ،257 :
.)6 ،42

 -2-2-2استفاده از «فا» بهعنوان پیشوند فعلی

«فا» از پیشوندهای نادر و کمبسامد است و خانلری (نک )48-47/3 :1377 :تنها چهار
شاهد از ترجمۀ تفسیر طبری برای آن نقل کردهاست؛ در مجالس تفسیری نیز این پیشوند
با چند فعل بهکار رفتهاست« :فابوییدن»« ،فاستاندن»« ،فاگرفتن» (نک :نیشابوری،63 :
.)115 ،246
«اندرآموختن»« ،اندراستادن»« ،اندرپوشیدن»« ،اندرتافتن»« ،اندردادن»« ،اندرنگریدن»،
«فابوییدن»« ،فاگرفتن»« ،فرادویدن» و «واگستراندن» در لغتنامۀ دهخدا و فرهنگ
بزرگ سخن ثبت نشدهاند ،بر این پایه میتوان آنها را از موارد نادر موجود در مجالس
تفسیری بهشمار آورد.

 -3-2ویژگیهای نحوی

اینک پس از بررسیهای واجشناختی و صرفی که عمدتاً متمرکز بر کلمات و واژههاست،
شایسته است دید خود را به سطح جمله و ساختمان آن گسترش دهیم و از خصایص
نحوی مجالس تفسیری سخن گوییم:

 -1-3-2کاربرد «فرا» بهعنوان حرف اضافه

«فرا» فقط در بعضی از آثار متقدم و به میزانی اندک بهعنوان حرف اضافه بهکار رفتهاست
(نک :خانلری .)402/3 :1377 ،در مجالس تفسیری ،رخداد «فرا» بهمثابۀ حرف اضافه از
بسامدی باال برخوردار است؛ در این متن ،از «فرا» در موارد ذیل استفاده شدهاست:
الف) بهعنوان هستۀ گروه حرف اضافهایِ مفعولی
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گروه حرف اضافهای مفعولی اجبار ًا به همراه فعل بهکار میرود و از نظر نقش معنایی،
«هدف» یعنی شخص یا چیزی را که فعل بر آن حادث میشود ،بیان میکند (نک:
ی همراه با «فرا» در
مشکوةالدینی)180 :1390 ،؛ نمونههایی از گروه حرف اضافهای مفعول ِ
مجالس تفسیری:
«فرا کسی که بر پا بود ،نگویند :برخیز» (نیشابوری« .)35 :هر سالی به خدمت خداوند
تو چندان رنج فرا تو رسید» (همان« .)117-116 :پادشاه جل جالله فرا شبخیز گوید:
همه را بخواندیم و ترا برانگیختیم» (همان230 :؛ برای شواهد بیشتر نک :همان،99 ،89 :
.)231 ،218 ،214 ،156 ،145 ،138 ،101
ب) پیش از مفعولِ بواسطۀ اجباریِ فعل «دادن»
فعل «دادن» باالجبار با مفعول صریح و نیز یک گروه حرف اضافهای همراه است .اسم
مندرج پس از حرف اضافه مفعول بواسطۀ اجباری است؛ در فارسی معاصر پیش از مفعول
بواسطۀ اجباری از حرف اضافۀ «به» استفاده میشود (نک :مشکوةالدینی-176 :1390 ،
 ،)177اما فضلبن محب در این مورد از «فرا» هم بهره بردهاست:
«ای بار خدایا ،این طعام فرا که دهم» (نیشابوری« .)6 :ایزد تعالی ...مفاتح خزاین خویش
فرا فریشتگان داد» (همان155 :؛ برای نمونههای بیشتر نک :همان.)245 ،109 ،74 ،72 :
ی قیدی
ج) بهعنوان هستۀ گروه حرف اضافها ِ
«اندر حکایت است که جایی آواز رودی همیآمد ،کسی از مشایخ فرا آن در خانه شد،
گفت :خداوند این خانه بنده است؟» (همان)220 :
 -2-3-2رخداد فراوان حرف اضافة «باز» و گونههای دیگر آن

«باز» و گونههای سایشیشدۀ آن «واز» و «فاز» در بعضِ متون کهن بهعنوان حرف اضافه
کاربرد داشتهاست ،رخداد «باز» در معنا و نقش حرف اضافۀ «بهسویِ» یا «نزدِ» در آثار
مربوط به دورۀ رشد و تکوین زبان فارسی ،فراوان و در نقش سایر حروف اضافه اندک است
(نک :خانلری)333-329/3 :1377 ،؛ در مجالس تفسیری« ،باز» و گونههای دیگر آن در
موارد زیر بهکار رفتهاست:
الف) بهعنوان هستۀ گروه حرف اضافهایِ مفعولی
«محمد مصطفی را به قاب قوسین بردم تا اندر سِر ،حدیث بازو بگویم» (نیشابوری.)45 :

« هر سالی به خدمت خداوند تو چندان رنج فرا تو رسید که بدین دو درم وازین مزدور

همیرسید» (همان« .)117-116 :اصحاب فازان راعی گفتند که سگ را بران» (همان:

234؛ برای نمونههای بیشتر نک :همان.)197 ،169 ،152 :
ی وابستۀ اسم
ب) بهعنوان هستۀ گروه حرف اضافها ِ
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«مسلمان شد از برکت احسان بوحنیفه بازان گَور» (همان« .)115 :آن جامه بازان خادم
آنِ وی است» (همان230 :؛ نیز نک :همان.)6 :
ی قیدی
ج) بهعنوان هستۀ گروه حرف اضافها ِ

«یوسف از مرگ بترسید ،تو بازین همه بشولیدگی نترسی» (همان203 :؛ نیز نک :همان:

.)250
د) پیش از متمم فعل

«جملۀ عمر مقابله کرد به رنج خویش بر در خدای تا بازان روزیِ آن مزدور برابر برنیامد»

(همان.)117 :
ه) پیش از مفعول بواسطۀ اجباری فعل «دادن»

«وی آن هزار درم فازان وامخواه داد» (همان.)245 :

شواهد منقول مشعر است بر آنکه در مجالس تفسیری ،حرف اضافۀ «باز» و دیگر گونههای
آن غالب ًا پیش از صفت اشاره بهکار رفتهاست.

 -3-3-2استفاده از شناسة دومشخص مفرد به جای دومشخص جمع

در تاریخ زبان فارسی برای این مؤلفۀ نحوی تنها چهار شاهد از دو کتاب نقل شدهاست
(نک :خانلری)389-388/2 :1377 ،؛ فلذا میتوان این ویژگی را از موارد کمیابی دانست
که در مجالس تفسیری نیز شواهدی دارد:
«جنازه مرکب تو بود؛ بر دوش چهار حمال همیتازند و از هوا بانگ همیآید :عجلوا عجلوا
بشتاوی وی را به خدای سُپاری» (نیشابوری« .)46 :منافقان چون شما را نکبتی و...

بلیتی رسید ،اندر جنگ هزیمت شدی ،بدان شادی کردند» (همان.)191 :

 -4-3-2بسامد باالی جمالت کوتاه

کثرت جمالت کوتاه و منقطع باعث شتاب سبک ،سرعت اندیشه و هیجانانگیزی میگردد
(نک :فتوحی .)275 :1391 ،در جایجای مجالس تفسیری دیده میشود که چندین
جملۀ کوتاه در پیِ یکدیگر آمدهاند؛ گاهی در این زنجیرۀ جملههای کوتاه ،یک یا چند
واژه بهطور متوالی تکرار میشود:
«معرفت اندر دل مؤمن . ..به باد ماند ،به خاک ماند ،به آب ماند ،به آتش ماند ،به سمع
ماند ،به بصر ماند ،به عنبر ماند ،به کافور ماند ،به زنجبیل ماند ،به سما ماند ،به شمس
ماند ،به قمر ماند ،به بحر ماند ،به کواکب ماند ،به ملک ماند ،به خرما ماند» (نیشابوری:
204؛ برای نمونههای بیشتر نک :همان.)223 ،206 ،164 :

342

مجموعه مقاالت پنجمین همایش متنپژوهی ادبی ،جلد سوم

گاهی در خالل این سلسلۀ جمالت کوتاه ،یک جمله تکرار میگردد؛ تکرار عبارات و
جملهها عالوه بر افزودن بر موسیقی کالم در تفهیم و تفهّم مطالب بسیار مؤثر است و
باعث حفظ و یادگیری بهتر آنها میشود:
«اندر قیامت ،بندۀ مؤمن خوار نباشد؛ آدم همیگوید :فرزند من است ،من احقترم .نوح
همیگوید :بر شریعت من است ،من احقترم .ابرهیم گوید :بر ملت من است ،من احقترم.
مصطفی گوید از امت من است ،من احقترم .مولی همیگوید :بندۀ من است ،من احقترم»
(همان53 :؛ برای نمونههای بیشتر نک :همان.)265 ،188 ،118 ،73 :
بعضاً نیز در این جمالت کوتاه فعل ربطی حذف میگردد:
«هرچه پادشاه آفرید از بهر تو آفرید؛ وی را بدان حاجت نیست :آفتاب طباخ تو ،ماه صباغ
تو ،ستاره رهنمای تو ،آسمان مظلۀ تو ،زمین گهوارۀ تو ،کوه خزینۀ تو ،دریا حوض تو ،باد
مروحۀ تو ،هوا نسیم تو ،جبرئیل برید تو ،میکائیل وکیل تو» (همان« .)64 :چنان استی
که گفت :یا مصلی قربت ترا ،یا مزکی فالح و راحت ترا ،یا صائم تیسیر طاعت ترا ،یا حاجی
امن قیامت ترا ،یا غازی نجات عقوبت ترا» (همان78 :؛ برای نمونههای بیشتر نک :همان:
.)246 ،68 ،59 ،44
 -4 -2ویژگیهای ادبی

پژوهش در این متن کهن بدون ذکر و بررسی خصایص ادبی و بالغی پربسامد و درخور
توجه ،ناقص و ابتر خواهد ماند؛ مؤلفههایی که ادبیت متن را ایجاد میکنند و اهمِّ آنها
عبارتاند از:

-1-4-2کثرت ایضاح بعد االبهام

ایضاح بعد االبهام یکی از شیوهها و کاربردهای اطناب در کالم است و بدین معناست که
مطلب و معنایی را به دو گونه در سخن بیاورند :نخست فشرده ،پوشیده و مجمل و سپس
مفصل و واضح .ابهام و اجمال باعث ایجاد حالت تعلیق و انتظار در مخاطب میشود و او
را به تعقیب ادامۀ کالم ترغیب میکند (کزازی .)267-265 :1374 ،در مجالس تفسیری
نمونههای بسیار بسیار زیادی از این شیوۀ اطناب دیده میشود .ایضاح بعد االبهام در این
کتاب مبتنی بر تقسیمبندی عددی مطالب است که باعث تنوع ،بیان منسجم و منطقیتر
مطالب از سوی گوینده و درک دقیق و نظاممند آنها از سوی مخاطبان میشود ،و در
نهادینه کردن مفاهیم در ذهن خوانندگان بسیار کاراست .ایضاح بعد االبهام و تقسیمبندی
عددی مطالب در مجالس تفسیری ،گاه با درج آیات قرآن همراه است:
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«خدای عز و جل همۀ دعاهای پیغمبران اجابت کرد ،اال دعاء چهار رسول اجابت نکرد:
ن ابنی من اهلی» ،6یا رب وی را نجات ده از
دعاء نوح اندر فرزند وی کنعان که گفت« :ا َّ
غرق« ،انه لیس من اهلک» ...7دوم دعاء ابرهیم اجابت نکرد اندر حدیث پدر وی آزر که
گفت« :ساَستغفر لک ربی» ...8وی را بر کفر ازین جهان بیرون برد ،اندر عذاب جاوید بماند.
سیم دعاء مصطفی اجابت نکرد اندر هدایت وی عم وی بوطالب [را] که گفت« :ال تهدی
من احببت» ...9چهارم دعاء موسی اجابت نکرد اندر رؤیت ،آن وقت که گفت« :ارنی انظر
الیک قال لن ترانی»( »10نیشابوری.)168-167 :
اما در اکثر موارد ،ایضاح بعد االبهام با درج آیات قرآنی توأم نیست:
«راه به خدای تعالی چهار چیز است :یا شمشیر و سر کافران ،یا محبره و درِ عالمان ،یا
سفره و شکم گرسنگان ،یا محراب و مناجات رحمان» (همان.)4 :
«چهار چیز عام است ،اندر جنب آن چهار چیزی خاص :امر عام است ،توفیق اندر جنب
آن خاص؛ نهی عام است ،عصمت اندر جنب آن خاص؛ تخلیق عام است ،اختیار اندر جنب
آن خاص؛ دعوت عام است ،هدایت اندر جنب آن خاص» (همان.)184 :
«ایزد تعالی دَه چیز خطیر اندر دَه چیز حقیر نهاد تا قدرت اظهار شد :سیم و زر خطیر
اندر سنگ حقیر نهاد ،ابریشم خطیر اندر دود حقیر نهاد ،مشک خطیر اندر ظبی حقیر
نهاد ،عنبر خطیر اندر گاو حقیر نهاد ،لؤلؤ خطیر اندر صدف حقیر نهاد ،و روح خطیر اندر
نفس حقیر نهاد ،ذکر خطیر اندر لسان حقیر نهاد ،معرفت خطیر اندر دل حقیر نهاد،
انگبین خطیر اندر نحل حقیر نهاد» (همان.)223-222 :
ایضاح بعد از ابهام در جایجای کتاب بهچشم میخورد و کثرتش به حدی است که
میتوان آن را اصلیترین ویژگی مجالس تفسیری دانست (برای نمونههای بیشتر نک:
همان،121 ،117 ،112 ،109 ،107 ،103 ،95 ،92 ،86 ،77 ،71 ،68 ،59 ،45 ،44 :
،238 ،233 ،214 ،202 ،191 ،179 ،171 ،162 ،160 ،144 ،138 ،132 ،129 ،126
.)268 ،251 ،249 ،245
ایضاح بعد االبهام همراه با دستهبندی عددی مطالب از اسالیب نویسندگان و فصّاالن
کرامی است و در الفصول عبدالوهاببن محمد نیز شواهد بسیاری دارد (نک :شفیعی
کدکنی)105-103 :1377 ،؛ به نظر میرسد فضلبن محب در اتخاذ این روش از ایشان
پیروی کردهاست.
 -2-4-2بسامد قابلتوجه جمالت ندایی

در مجالس تفسیری جمالتی ندایی آمده که با عبارت «یا هذا» آغاز میشوند؛ این جملهها
اغلب برای تنبیه و هشدار ،ترغیب و تحریک احساسات مخاطب بهکار میروند:
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«یا هذا! بترس از خدای عز و جل ،از پس آنک ترا دوست خواند ،دشمن نخواند»
(نیشابوری« .)124 :یا هذا! دل تو از کوه سختتر نیست؛ از کوه آب همی بیرون آید از
بیم خدای  ،نگاه کن از چشم تو اشک بیاید از بیم خدای عز و جل» (همان« .)139 :یا
هذا! اگر تقصیری کردهای اندر حقوق مادر و پدر ،عذری بخواه» (همان227 :؛ برای
نمونههای بیشتر نک :همان،251 ،250 ،238 ،231 ،224 ،214 ،196 ،131 ،98 ،55 :
.)254

 -3-4-2فراوانی سجع و توازی نحوی( 11قرینهسازی)

در بسیاری از بخشهای مجالس تفسیری ،توالی گروهها یا جمالت مسجع و دارای توازی
نحوی بهچشم میخورد؛ تأثیر اسجاع پیاپی و قرینهسازی در ایجاد موسیقی کالم و جذب
مخاطب امری است واضح .در اکثر این گروهها یا جمالت ،تکرار یک یا چند واژه نیز وجود
دارد؛ نمونهای از این قسم گروهها:
« خذای عز و جل ولی مؤمنان است اندر ده جا :اندر وقت دادن ایمان ،اندر وقت دادن
قرآن ،اندر وقت دادن نان ،اندر وقت آمرزیدن گناهان ،اندر وقت دادن جان ،اندر وقت
گرفتن خصمان ،اندر وقت مکافات عصیان ،اندر وقت عرض دیّان ،اندر وقت دخول جنان،
اندر وقت دیدن رحمان» (همان21 :؛ نیز نک :همان.)42 :
دو نمونه از جمالت مسجع و بسیار زیبای این کتاب چنین است:
« قیمت آسمان اندر شمس تاوان کرد ،قیمت ابر اندر رعد و باران کرد ،قیمت زمین به
حیات عالمان کرد ،قیمت کوه اندر معادن فراوان کرد ،قیمت دریا به دُرّ و مرجان کرد،
قیمت زنبور به انگبین الوان کرد ،قیمت نعمت به شکر زوان کرد ،قیمت باغ به گل و
ریحان کرد ،قیمت تن به نور این جان کرد ،قیمت چشم به گریستن گناهان کرد ،قیمت
گوش به سماع قرآن کرد ،قیمت زوان به شهادت سبحان کرد» (همان.)100 :
«ترا دوستی و دشمنی است :دشمنت مکار است ،دوستت نیکوکار است .دشمنت حسود
است ،دوستت ودود است .دشمنت زراق است ،دوستت رزاق است .دشمنت جاحد است،
دوستت واحد است .دشمنت کفور است ،دوستت شکور است .دشمنت جافی است،
دوستت وافی است .دشمنت لئیم است ،دوستت کریم است .دشمنت غدار است ،دوستت
غفار است؛ دشمنت شیطان رجیم است ،دوستت رحمن الرحیم است» (همان-112 :
113؛ برای نمونههای بیشتر نک :همان.)265 ،205 ،201 ،158 ،127 ،122 ،17 :
در این متن ،اکثراً سجع در پایان جمالت ساده یا مرکب همپایه آمدهاست ،اما گهگاه
نیز در انتهای جملههای مرکب ناهمپایه ،کلمات مسجع مشاهده میشود« :اگر توانگری
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خواهی به داد خداوند پسندکار باش ،و اگر بزرگی خواهی به علم بزرگوار باش و اگر
مهتری خواهی از خلق بردبار باش( ».همان33-32 :؛ نیز نک :همان.)83 :

 -4-4-2درج حکایات کوتاه

فضلبن محب در مطاوی کتاب خود برای تشریح و تبیین مفاهیم و تقریب آنها به ذهن
مخاطبان و جذب ایشان گهگاه حکایتی کوتاه آوردهاست؛ یک نمونه از این داستانها
چنین است:
«خدای عز و جل گفت :کلید دلها فرا کس ندهم ،من دارم .آن را خوانم که خواهم ،آن
را رانم که خواهم« ،و عنده مفاتح الغیب ال یعلمها اال هو»12؛ اندر حکایت است که چهار
صد مرد گَور مهمان ابرهیم آمدند ،میروانی کرد .چون طعام بخوردند ،گفتند :فرا ابرهیم
باید گفت که از ما حاجتی خواه که بسیار از رنج برگرفت .گفتند :یا ابرهیم از ما حاجتی
خواه .ابرهیم گفت :حاجت من آن است که خدای را سجود کنید .ایشان اندرماندند ،گفتند:
زشت بود حاجت روا نکنیم ،بعد آنک گفتیم بکنیم این سجود آنگه برگردیم ازین سجود.
چهارصد مرد گَور بهیکبار بر زمین سر نهادند .ابرهیم با ایشان سر بر زمین نهاد و گفت :یا
بار خدای ،بر من آن است که به درگاه آورم {متن :آوردم}؛ اگر دانی که بار باید داد ،بار
ده و آن کلید غیب فرست و درِ دل ایشان باز کن که گفتهای« :و عنده مفاتح الغیب».
اندروقت ،آن چهارصد مرد گَور سر از سجود برگفتند و مسلمان شدند» (نیشابوری155 :؛
برای نمونههای بیشتر نک :همان.)189 ،170 ،156 ،141 ،91 ،60 ،33 ،24 :
 -3نتیجهگیری

وجود نمونههای فراوان از فرایندهایی واجی نظیر نرمشدگی ،درج همخوان ] [nبعد از
تکواژِ مختوم به واکۀ بلند ،درج همخوان میانجی بهگونهای متفاوت با فارسی معیار و ابدال،
و نیز کاربرد برخی از واژهها با صورت آوایی همانند یا نزدیک به فارسی میانه از مهمترین
ویژگیهای مجالس تفسیری در سطح آوایی و واجی است.
بسامد باالی فعلهای پیشوندی بهویژه افعال ساختهشده با «وا»« ،اندر» و «فرا» ،و استفاده
از «فا» بهعنوان پیشوند فعلی از مشخصههای درخور توجه این اثر در حیطۀ صرف و
ساختواژه است.
کاربرد «فرا» بهعنوان حرف اضافه در نقشهای گوناگون ،رخداد فراوان حرف اضافۀ «باز»
و گونههای دیگر آن («واز» و «فاز») در معانی و نقشهای مختلف ،استفاده از شناسۀ
دومشخص مفرد بهجای دومشخص جمع و بسامد باالی جمالت کوتاه از مؤلفههای مهم
یا کمیاب و نادر مجالس تفسیری در سطح نحوی است.
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کثرت ایضاح بعد االبهام همراه با تقسیمبندی عددی مطالب و گهگاه درج آیات قرآنی،
بسامد قابلتوجه جمله های ندایی ،فراوانی سجع و توازی نحوی و درج حکایات کوتاه را
نیز باید از خصایص ادبی اصلی این اثر دانست.
ویژگیها و مؤلفههای مذکور مجموعاً مجالس تفسیری را از سایر آثار متعلق به دوران
رشد و تکوین زبان فارسی متمایز کرده و باعث ادبیت آن شدهاند ،و این متن را چونان
سندی ارزنده از تاریخ آغازین زبان فارسی مطرح ساختهاند .همچنین برخی از این خصایص
و اسالیب به تبیین ،تشریح ،تفهیم و تفهّم نظاممند ،منطقی و بهتر مطالب و نهادینه شدن
آنها در ذهن مخاطبان یاری میرسانند ،و باعث جذب ،جلب توجه ،ترغیب ،برانگیختن و
تحریک احساسات ایشان میگردند و در ایجاد تنوع و زیبایی ،همزبانی و همدلی و عالقه
به پیگیری سخن مؤثرند؛ اموری که از اهداف اصلی مجلسگویی و مجلسنویسی بهشمار
میروند.
پینوشتها
Underlying Representation..1
2. Surface Representation.
3. Lenition.
4. Fricativization.
 . 5زبانشناسان معمو ًال واجنویسی و بازنمایی واجی را در میان دو خط مورب  / /و
آوانویسی و بازنمایی آوایی را در میان دو قالب [ ] قرار میدهند (نک :مشکوةالدینی،
.)16 :1388
 .6قرآن کریم.45/11 :1388 ،
 .7همان.46/11 :
 .8همان.47 /19 :
 .9همان.56/28 :
 .10همان.142/7 :
 .11توازی نحوی به این معناست که در دو جمله ،نقشهای نحوی یکسان در مقابل
یکدیگر قرار گیرند و تعداد آنها نیز برابر باشد (نک :کابلی.)53-50 :1376 ،
 .12قرآن کریم.59/6 :1388 ،
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 ______________ ( .)1388ساخت آوایی زبان .چاپ ششم .مشهد :دانشگاهفردوسی مشهد.
 نیشابوری ،فضلبن محب ،مجالس تفسیری .نسخۀ خطی شمارۀ  .12013تهران:کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.
 هایمن ،الری ام ( .)1368نظام آوایی زبان (نظریه و تحلیل) .ترجمۀ یداهلل ثمره .چاپاول .تهران :فرهنگ معاصر.
- Kenstowicz, Michael (1994). Phonology in generative grammar.
First published. Cambridge: BLACKWELL PUBLISHING.
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بررسی سبک شناسانه ی تمهیدات عین القضات همدانی
دکتر مهین پناهی

چکیده

مهرناز عسگری

1

2

موضوع این جستار بررسی سبک شناسانه ی کتاب تمهیدات اثر عین القضات همدانی
است .هدف از این پژوهش ،تحلیل و بررسی ویژگی های سبکی تمهیدات در سه محور
واژگانی ،دستوری و بالغی است .نتایج حاصل از این پژوهش بدین شرح است :در الیه ی
واژگانی ب سامد باالی واژگان و ترکیبات عربی؛ واژگان ذهنی و انتزاعی؛ رمزگان های سه
نهاد شریعت ،ت صوف و فل سفه قابل م شاهده ا ست .در الیه د ستوری نیز از آن جا که نثر
جنبه ی خطابی دارد ،بنابراین بسامد باالی جمالت ندایی؛ ضمیرهای خطابی و فعل های
خطابی دوم شخص بسیار است .سایر ویژگی های دستوری اثر عبارتند از :کاربرد حروف
ا ضافه به جای یکدیگر؛ جمالت مرکب؛ کاربرد آیات و احادیث در نقش د ستوری؛ ب سامد
باالی شـــ به جم له ی دری غا؛ کاربرد ف عل های غیر شـــخصـــی با و جه مصـــدری؛
جایگزینی((می))به جای((ب))بر سر فعل م ضارع التزامی و امری؛ کاربرد افعال مجهول و
حذف نهاد در برخی جمالتی که کن شگر ا صلی خداوند ا ست .در زمینه بالغی نیز کاربرد
برخی صــنایع ادبی که با تار و پود آثار عرفانی گره خورده اســت مانند :تضــاد؛ متناقض
نمایی؛ طرد و عکس؛ تشبیه؛ تمثیل و نماد ،در این اثر نیز بسیار دیده می شود .همچنین
بسامد باالی جمالت پرسشی با معنای ثانویه ی جلب توجه و تأکید و نقش ترغیبی زبان
از دیگر ویژگی های سبکی بالغی این اثر است.
واژگان کلیدی :تمهیدات؛ سبک شناسی؛ واژگانی؛ دستوری؛ بالغی

 . 1دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی ،استاد ،عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا
 . 2نویسنده مسئول ،دانشجوی دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه الزهرا
mehrnazasgari1986@yahoo.com
mpd@alzahra.ac.ir
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مقدمه

یکی از شاخه های ادبیات فارسی ،ادبیات عرفانی است که در دو قالب نظم و نثر تجلی
می یابد .در تاریخ هزار ساله ی ادب فار سی ،آثار عرفانی ب سیاری به ر شته ی تحریر در
آمده است .از جمله ی این آثار ،کتاب تمهیدات ،اثر عارف نامی قرن  6ه.ق ،عین القضات
همدانی اســت .عین القضــات در این اثر مکاشــفات و تجارب روحانی خود را خطاب به
تمامی عاشـــقان و اهل دالن در طول تاریخ به نگارش درآورده اســـت .زبان تمهیدات،
صمیمی و تأثیرگذار است و گاهی رنگ شطح به خود می گیرد.
هدف از این پژوهش نیز ،بررسی سبک شناسانه ی تمهیدات عین القضات است .منظور
از سبک در ا صطالح ادبیات شیوه ی رفتارهای زبانی افراد ا ست .هر هنرمند برای بیان
افکار و ادراک خاص خود از جهان ،روش زبانی خاصـــی را برمی گزیند .از آن جا که
تمهیدات نیز ،یکی از مهم ترین آثار منثور عرفانی اســـت این امر به ذهن متبادر گردید
که عین القضـــات برای بیان افکار و تعالیم عرفانی خود از چه رفتارهای زبانی اســـتفاده
نموده است؟ این مقاله برآنست تا ویژگی های ساختاری و بالغی این اثر را مورد تحلیل
و بررسی سبک شناسانه قرار دهد.
در این مقاله ابتدا شرحی از آرا و اندیشه های عین القضات همدانی ارائه شده و سپس
تعریفی از سبک در لغت و ا صطالح ادبی آورده شده ا ست .در ادامه نیز کتاب تمهیدات
در سه محور واژگانی ،دستوری و بالغی مورد بررسی سبک شناسانه قرار گرفته و نتیجه
ی بررسی هر الیه همراه با ذکر نمونه هایی از اثر ارائه شده است.
پیشینه پژوهش

برخی از پژوهش هایی که پیشتر در این حوزه انجام شده است عبارتند از:
 )1سبک شنا سی نثرهای صوفیانه از قرن  5تا اوایل قرن  ،8دکتر محمد غالمر ضایی،
 ،1388تهران ،انت شارات دان شگاه شهید به شتی؛ این کتاب در شش بخش بدین شرح
تنظیم شده ا ست :کلیات؛ آثار منثور مت صوفه؛ تأثیر مفاهیم و دیدگاه ها در نثر مت صوفه؛
بع ضی شیوه های طرح و تو ضیح مطالب در نثر مت صوفه؛ مقت ضای حال در نثر مت صوفه؛
بعضی وجوه بالغی در آثار متصوفه
)2زبان شعر در نثر صوفیه (درآمدی به سبک شناسی نگاه عرفانی) ،محمد رضا شفیعی
کدکنی ،1392 ،تهران ،انتشارات سخن ،چاپ سوم
)3سبک نگارش تمهیدات بر پایه احوال مخاطب ،فاطمه مدرسی و مریم عرب ،فصلنامه
تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی ،سال چهارم ،شماره اول ،بهار  .1390در این
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پژوهش به بیان آن ویژگی های ســبکی پرداخته می شــود که عین القضــات جهت تأثیر
گذاری و ملموس ساختن مطالب برای خواننده به کار برده است
)4نقد و بررســی ســاختار نثر عین القضــات همدانی در تمهیدات ،زرین تاج پرهیزکار،
پایان نامه کارشناسی ارشد ،به راهنمایی احمد محمدی ،دانشگاه آزاد ،واحد کرج1374 ،
با بررسی هایی که صورت گرفت هیچ پژوهشی در حوزه ی سبک شناسی تمهیدات بر
پایه سبک شناسی الیه ای واژگانی ،دستوری و بالغی مشاهده نگردید.
سیری در آرای عین القضات همدانی:

ابوالمعالی عبداهلل بن ابی بکر ،ملقب به عین القضــات ،از مهم ترین عارفان قرن شــشــم
هجری اســت .تصــوف عین القضــات آمیزه ای از عقاید تازه و آرای تهورآمیز عرفانی با
مقاالت فالسفه است( .زرین کوب)71 :1394 ،
مکتب عرفانی وی نیز کشــف و شــهود اســت که رگه هایی از وحدت وجود هم در آن
دیده می شود .مؤلفه های ا صلی مکتب ک شف و شهود؛ ک شف ،شهود ،معرفت ،فنا و بقا
اســت  .کشــف مراتب مختلفی دارد که از آنها با عناوین محاضــره ،محادثه ،مشــاهده یا
مکاشفه و معاینه نام برده شده است( .پناهی)108 :1394 ،
عارفان در مکا شفه به اقت ضای ا ستعداد روحی خود حاالت متفاوتی را تجربه می کنند.
حاالتی از قبیل وجد ،ســکر ،بازگویی احوال (شــطحیات) ،زودگذر بودن احوال ،ســکوت،
شادی و بهجت روح( .همان)138 :
رگه هایی از مکتب وحدت وجود نیز در آثار عین القضــات دیده می شــود؛ چنانکه وی
ب سان وحدت وجودیان جوهر همه ی ادیان را یکی می داند و شرط اول یقین را طلب و
یک سان بودن مذاهب در نگاه سالک دان سته ا ست و تفاوت قائل شدن میان کفر و ا سالم
را سدی می داند که سالک را از رسیدن به حقیقت باز می دارد( .همان)225 :
عین القضات به سبب غلیان عواطف و سورت عشق ،اسرار صوفیان را هویدا می کرد و
بر متعصــبین می تاخت .ســرانجام از میان آثار او ،الفاظی را برای اثبات زندقه والحاد وی
بیرون آوردند و در ســـال  525ه .ق او را به دار آویختند( .صـــفا ،جلد 939 :1386 ،2و
)938
عین القضات ،تمهیدات را در سال  521ه .ق به رشته تحریر درآورد« .دراین کتاب تنها
از عرفان محض گفتگو شـــده اســـت .عین القضـــات تجارب روحی خود را که عبارت از
فداکاری برای و صول به محبوب و فنا در مع شوق و تحمل گداز ع شق و دریافت لذت و
صمیمیت و صفاست بیان می دارد( ».همدانی)14 :1392 ،
نگاهی به سبک شناسی در لغت و اصطالح
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سبک در لغت:

ذیل واژه ی سبک در فرهنگ های لغت چنین آمده است:
« گداختن چیزی را پس از ریختن» « ،گداختن ســـیم و جز آن» « ،پالودن»« ،طرز»،
«شــیوه»« ،روش خاصــی که هنرمند ادراک و احســاس خود را بیان می کند»« ،روش»،
«روش یا شیوه ی خاص شاعر یا نویسنده برای بیان مطالب و افکار خود مانند طرز جمله
بندی ،اســتعمال الفاظ و ترکیبات ،چگونگی تعبیرات و بیان مضــامین» (دهخدا ،معین،
عمید)
سبک در اصطالح:

« سبک در ا صطالح عبارت ست از روش خاص ادراک و بیان افکار به و سیله ی ترکیب
کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر – ســـبک به یک اثر ادبی وجهه ی خاص خود را از
لحاظ صورت و معنی القا می کند و آن نیز به نوبه خویش وابسته به طرز تفکر گوینده یا
نویسنده درباره ی حقیقت می باشد(».بهار ،جلد اول)5 :1349 ،
اصطالح سبک در زبان شناسی و ادبیات به شیوه رفتارهای زبانی افراد اطالق می گردد.
سخن گفتن یک رفتار زبانی است که بنابر موقعیت اجتماعی و ویژگی های شخصی افراد
به گونه های مختلف انجام می پذیرد .لیچ ،زبان شناس انگلی سی ،سبک را شیوه کاربرد
زبان در یک بافت معین به وســـیله ی شـــخص معین برای هدفی مشـــخص می داند.
(فتوحی)34 :1390 ،
«به طور کلی می توان گفت که ســبک وحدتی اســت که در آثار کســی به چشــم می
خورد .یک روح یا ویژگی های م شترک و متکرر در آثار ک سی ا ست .به عبارت دیگر این
وحدت منبعث از تکرار عوامل یا مختصاتی است که در آثار کسی هست و توجه خواننده
دقیق و کنجکاو را جلب می کند .ممکن است برخی از این عوامل یا مختصات سبک ساز
نسبتاً آشکار باشند اما معموالً و غالباً پنهان و پوشیده اند( ».شمیسا ،الف)16 :1386 ،
سبک شناسان مفهوم سبک را از دیدگاه های گوناگونی مورد بررسی قرار داده اند و هر
گروهی به رویکردی خاص ،توجه بی شتری ن شان داده ا ست.برخی از مهم ترین مفاهیمی
که در سبک شناسی مورد بررسی قرار گرفته است بدین شرح می باشد:
)1برخی ســـبک را گزینش انگیخته از زبان می دانند .زبان نظام گســـترده ای اســـت
متشکل از ساخت های کوچک و بزرگ از قبیل واج ،تکواژ ،واژه ،عبارت و  ...که هر فرد با
توجه به توانایی های فردی و شرایط اجتماعی گفتار خاصی را از نظام زبانی بر می گزیند
و به کار می برد (فتوحی)25 :1390 ،
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)2سبک حاصل نگرش خاص هنرمند به جهان بیرون و درون است .این نگرش ویژه در
زبانی خاص تجلی می یابد ،به گونه ای که هر کس برای انتقال مفاهیم ذهنی خود زبان
جدیدی را برمی گزیند( .شمیسا ،الف)18 :1386 ،
)3از دیدگاه فرمالی ست ها ،سبک نتیجه ی خروج از زبان معیار و برجسته سازی ا ست
(همان) .به اعتقاد آنان برجسته سازی به دو شیوه صورت می گیرد :نخست آن که نسبت
به قواعد حاکم بر زبان خودکار انحراف صـــورت پذیرد و دیگر آن که قواعدی بر قواعد
حاکم بر زبان خودکار افزوده شود( .صفوی ،جلد)46 :1394 ،1
)4از دیگر شــاخصــه های مهم ســبک باید به مســأله ی تکرار و تداوم رفتارهای زبانی
خاص در یک پیکره ی متنی ا شاره نمود .به گونه ای که تکرار عنا صر صوری و محتوایی
در سخن یک گوینده محسوس گردد( .فتوحی)48 :1390 ،
)5از نگاهی دیگر ،ا ساس سبک بر شخ صی شدن زبان و ظهور فردیت ا ستوار ا ست.
منظور از فردیت در سبک ،بازتاب خصوصیات فردی گوینده مانند ذوق ،سلیقه ،خلقیات،
عقیده و تلقی شخصی او در سخن است( .همان)62 :
سبک شناسی تمهیدات عین القضات همدانی

الف) الیه ی واژگانی
برخی از ویژگی های واژگانی تمهیدات به شرح ذیل می باشد:
)1بسامد باالی واژگان ،عبارات و ترکیبات عربی:
از آنجایی که زبان تمهیدات آمیخته با آیات و احادیث اســـت و این کتاب در حوزه نثر
عارفانه قرار می گیرد بنابراین وفور واژگان و اصطالحات عربی در آن امری اجتناب ناپذیر
است .اما ذکر این نکته ضروری است که بیشتر این واژگان ساده و قابل فهم می باشند.
زیرا در این کتاب ،هدف تعلیم و آموزش ا ست؛ بنابراین واژگان نیز در را ستای این هدف
به کار می روند .برخالف نثر مصــنوع و فنی که واژگان دشــوار عربی جهت آرایش لفظ و
تفاخر نویسنده به کار می روند در این کتاب واژگان عربی نه برای زینت کالم ،بلکه برای
انتقال اصطالحات و مفاهیم عارفانه به کار می روند.
)2ب سامد واژگان ذهنی متن ب سیار زیاد ا ست ،هر چند واژگان عینی نیز در متن دیده
می شــود اما کفه ی واژگان ذهنی اثر به مقتضــای درون مایه ای آن ســنگینی می کند.
بنابراین می توان متن را در حوزه ی سبک انتزاعی قلمداد نمود.
« شوق از حضور و رویت باشد نه از غیبت و هجران ...به اصطالحی دیگر این مقام را بقا
خوانند و مســکنت ...دانی که این کدام عافیت اســت؟  ...و هیچ مذهب به ابتدای حالت
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بهتر از ترک عادت نداند ...چون به آخر طلب ر سید خود هیچ مذهب جز مذهب مطلوب
ندارد ...اختالط توقفست و اخالص ترقی» (همدانی22 :1392 ،و)21
«کفر میانه ی مرتبه ی عبودیت است و اوسط طریق حالتست و آخر هدایت جز نصفی
نیست به اضافت یا ضاللت و ضاللت همچنین نسبت دارد با هدایت( ».همان)48 :
)3رمزگان های تخصصی:
در کتاب تمهیدات واژگان تخصــصــی ســه نهاد شــریعت ،تصــوف و فلســفه را می توان
مشـاهده نمود .از آنجا که موضـوع این اثر عرفانی اسـت و با آیات قرآنی و احادیث پیوند
یافته است و عین القضات خود نیز با آرای فالسفه آشنایی داشته است ،بنابراین رمزگان
های این سـه نهاد در این کتاب بسـامد باالیی دارد .این رمزگان ها در عناوین هر تمهید
نیز دیده می شود.
«فرق علم مکتب با لدنی» « ،شرط های سالک در راه خدا»« ،خود را ب شناس تا خدا را
بشنا سی» « ،شرح ارکان پنج گانه ی ا سالم»« ،بیان حقیقت ایمان و کفر»« ،ا سرار قرآن
و حکمت انسان» و ...
نمونه هایی از رمزگان های نهاد شریعت:
«آشنایی درون را اسبابست بعضی ملکی و بعضی ملکوتی هر چه به ظاهر و قالب تعلق
دارد ملکی بود چون نماز و روزه و زکات و حج و خواندن قرآن و تســبیح و اذکار و آنچه
افعال قالب بود که ثواب بدان حاصــل شــود .و هرچه به باطن تعلق دارد بعضــی ملکوتی
باشد چون حضور و خشوع و محبت و شوق و نیت صادق(».همان28 :و )27
«دریغا در هر عالم از عالم های خدا قرآن را به نامی می خوانند که در آن عالم دیگر
نخوانند .در پرده ای قرآن را مجید خوانند ...در پرده ای دیگر مبین خوانند ...در پرده ای
دیگر عظیم خوانند ...قرآن را چندین هزار نام است به سمع ظاهر نتوانی شنید اگر سمع
درونی داری در عالم ((حم عســق)) این نام ها پوشــیده با تو در صــحرا نهند( ».همان:
)174
نمونه هایی از رمزگان های نهاد تصوف:
«بدان ای عزیز بزرگوار که اول چیزی از مرد طالب و مهم ترین مقصودی از مرید صادق
طلبست و ارادت یعنی طلب حق و حقیقت» (همان)19 :
«دریغا که سالک در عالم یقین خود را محو بیند و خدا را ماحی بیند(».همان)53 :
« نه با تو گفتم که هوای جان ،نفس اســـت؟ تا از این عالم هوا رخت بی خودی و بی
آرزویی به صحرای الهی نیاری ،از خوف نجات نتوانی یافت» (همان)233 :
نمونه رمزگان های فلسفی
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«اگر تو خواهی و اگر نه ،دان ستی که جوهر عزت ذات یگانه را عرض و عرض جز ع شق
نیست؟ »(همان« )112:کون و مکان تو را خادم آمدی» (همان)114 :
الیه ی دستوری

برخی از ویژگی های نحوی و دستوری تمهیدات به شرح ذیل می باشد:

)1بسامد باالی جمالت ندایی

یکی از ویژگی های ســـبکی تمهیدات کاربرد فراوان جمالت ندائی اســـت که نثر این
کتاب را خطاب ی می ســـازد .به گونه ای که عین القضـــات تقریباً آغاز هر پاراگراف را با
خطاب آغاز می کند .از آنجایی که این کتاب تعلیمی است خطاب مستقیم ،تأثیر پیام را
شدت می بخ شد و توجه مخاطبین را برمی انگیزد .عین الق ضات مخاطبین این کتاب را
تمامی محبان و اهل دالن در طول تاریخ قرار داده اســت ،بنابراین خواننده ی این اثر در
هر زمان و مکانی که باشد خود را مخاطب مستقیم عین القضات می پندارد.
«بدان ای عزیز بزرگوار که اول چیزی از مرد طالب و مهم ترین مقصودی از مرید صادق
طلبســت و ارادت( ».همان« )19 :ای عزیز طالبان از روی صــورت بر دو قســم آمدند»...
(همان)
«ای عزیز شرط های طالب بسیار است در راه خدا ( »...همان)21 :
«ای عزیز آشنایی درون را اسبابی است و پختگی او را اوقات است( »...همان)26 :
« ای دوســت بدانکه هر کاری که پیر مرید را فرماید خلعتی باشــد الهی که بدو دهند»
(همان« )35 :ای عزیز جمال قرآن آنگاه بینی که از عادت پرســـتی به در آیی» (همان:
)176
)2کاربرد ضمیرهای خطابی

از دیگر ویژگی های سبکی این اثر کاربرد ضمایر دوم شخص است که جنبه ی خطابی
بودن نثر را فزونی می بخشد.
« " ...اطلبوا العلم ولو بالصین" تو را به چین و ماچین باید رفت(».همان)5 :
«چون باقی شدی تو را بگویند که چه کن و چه باید کرد» (همان)14 :
«ایشان را نیز نصیبی باید تا نپنداری که همه ی مقصود تویی  ...تو ای عزیز پنداری که
قرآن مجید خطابست با یک گروه یا صد طایفه یا صد هزار( ».همان)6 :
«قرآن در چندین هزار حجاب ست ،تو محرم نی ستی ،و اگر در درون پرده تو را راه بودی
این معنی که می رود بر تو جلوه کردی» (همان)169 :
)3کاربرد فعل های خطابی
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از دیگر ویژگی های سـبکی عین القضـات بسـامد باالی فعل های خطابی دوم شـخص
است:
«دانی که ج مال اســـالم چرا نمی بینم» (ه مان...« )68:ا ما تو قرآن ک جا بینی»
(همان)169:
«تو را به چین و ماچین باید رفت آنگاه «علماء أمتی کأنبیاء» بنی اسـرائیل بیابی(».همان:
)5
« تا بنده ن شوی آزادی نیابی ،تا پ شت بر هر دو عالم نکنی به آدم و آدمیت نر سی تا از
خود بنگریزی به خود در نرســـی ،و اگر خود را در راه خدا ن بازی و فدا نکنی مقبول
حضرت نشوی» (همان 26 :و )25
)4کاربرد جمالت مرکب و طوالنی

بیشتر جمالت متن مرکب و طوالنی هستند که با اقسام پیوندهای وابسته ساز و یا واو
عطف به هم مت صل شده اند .از آن جا که متن ،تعلیمی و خطابی ا ست نوی سنده جهت
انتقال مفاهیم عرفانی خود ناگزیر به بسط کالم می شود.
«مگر که از اینجا گفت« :أهل القرآن أهل اهلل و خاصـــته» که چون مقری به کتاب «
وعنده ام الکتاب» رسید به معانی قرآن برسد و جمال پرتو قرآن ،او را چنان از خود محو
کند که نه قرآن ماند و نه قاری و نه کتاب ،بلکه همه مقروء بود و همه مکتوب باشـــد».
(همان 3 :و )4
«دریغا «کلم الناس علی قدر عقولهم» پندی تمام ست اما در این ورق ها بع ضی سخن
ها گفته شــود که نه مقصــود آن عزیز بوده بلکه دیگر از محبان باشــد که وقت نوشــتن
حاضر نباشند ،ایشان را نیز نصیبی باید تا نپنداری که همه مقصود تویی( ».همان)6 :
«اما مرید را ادب هاست یکی ادب آن باشد که از پیر ،معصومی و طاعت نجوید چنانکه
دانستی ،و دیگر آن که او را به صورت و عبارت طلب نکند و او را به چشم سر نبیند که
آن گاه قالب مجرد بیند از گوشــت و پوســت ،بلکه حقیقت و مغز علم و معرفت وی بیند
به چشم دل( ».همان)31 :
)5بسامد باالی آیات و احادیث

یکی از ویژگی های مهم ســبکی تمهیدات ،کاربرد بســیار آیات و احادیث می باشــد به
گونه ای که تقریباً در بیشتر سطور متن آیات و احادیث به چشم دیده می شود.
به طور کلی ا ستناد به آیات و احادیث از ویژگی های سبکی تمام آثار عرفانی به شمار
می رود .زیرا متصــوفان در جوامع دینی همچون عالمان دینی ناگریز می شــوند تا برای
اثبات نظریات خود به دالیل شرعی و نقلی متو سل شوند .از سوی دیگر سخن شرع
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سخنی ا ست که چون و چرا نمی پذیرد و در برابر آن باید ت سلیم بود ،لذا عارفان نیز با
ا ستناد به دالیل شرعی برهان را بر شنونده تمام می کنند( .غالمر ضایی 342 :1388 ،و
)341
از مختصــات ســبکی تمهیدات این اســت که در برخی موارد آیات و احادیث در متن،
نقش دستوری می گیرند و در نقش های مفعولی ،نهادی ،مسندی ،مضاف الیهی و  ...به کار
می روند.
«و اهلل ف ضّ ل بع ضکم علی بعضٍ فی الرزق» عذر این همه بخوا سته ا ست« ،تلک الّر سلُ
ف ضّلنا بعضهم علی بعضً» پدید کرده است «و فوق کل ذی علم علیم» ظاهر شده است.
(همدانی)4 :1392 ،
«او از قرآن «قل یا ایها الکافرون» شــنود و نصــیبش این بود ،اما «الحمداللّه» نصــیب
محمد بود و محمد شنید( ».همان)7 :
««وکان من الکافرین» خلعت او آمده اســت .شــمشــیر «فبعزتک الغوینّهم أجمعین»
کشــیده اســت .در ظلمات «فی ظلمات البرّ و البحر» فضــولی و خود را بی اختیار کرده
است(».همان)119 :
«ای دو ست باش تا به کتابخانه ی «اول ما خلق اهلل نوری» ر سی آنگاه ا ستاد «أدَّبنی
ربّی فاحسنَ تأدیبی» قرآن را بالواسطه بر لوح دل تو نویسد( ».همان)174 :
)6در بیشــتر موارد هنگامی که نهاد جمله خداوند باشــد جمالت مجهول می

شوند:

یکی از ویژگی های سبکی این کتاب این است که هنگامی که نهاد جمله خداوند باشد،
حذف می شود و افعال صورت مجهولی می گیرند .پذیرنده ،مفعول یا هدف نیز در نقش
نهادی به کار می رود و جمالت صـــدای منفعل و پذیرا می یابند« .صـــدای منفعل بیان
کننده ی انفعال و پذیرندگی ناپویاترین یا غیرفعال ترین عنصـــر جمله (مثالً پذیرنده ی
یک فعل متعدی در جمله ی مجهول) در قبال یک کنش است .این صدا از آن رو منفعل
نامیده می شـــود که مبتدا در حالت «پذیرنده ی عمل» یا «متحمل تأثیرات عمل» آن
قرار می گیرد( .فتوحی)255 :1390 ،
از جمله دالیلی که نهاد خداوند حذف می شود ،قداست و بزرگی حضرت احدیت است
که به راحتی ا سم ای شان آورده نمی شود .نوی سنده هنگامی که از کنش ها و افعال حق
یاد می کند جهت رعایت احترام و بزرگدا شت ،در خود نمی بیند که به سهولت نام حق
را بر زبان آورد و هم چنین با مجهول کردن افعال و ذکر مفعول و هدف در نقش نهاد بر
کنش پذیری پدیده ها در برابر حق تأکید می ورزد .از ســـوی دیگر نهاد این جمالت به
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قدری بر همگان واضــح و مبرهن اســت که عدم ذکر آن خللی در انتقال پیام ایجاد نمی
کند.
ذکر این نکته ضروری ا ست که افعال مجهول یا با فعل کمکی « شدن ،آمدن ،گ شتن»
مجهول می شوند یا به صورت سوم شخص مفرد و جمع در می آیند که با وجودی که
صورتی معلوم دارند اما معنایی مجهول می گیرند .با توجه به دو اصطالح دستور زبانی و
د ستور منطقی باید توجه دا شت که هر چند در د ستور زبانی فعل معلوم با افعال کمکی
مذکور مجهول می گردد اما در زبان فارسی استفاده از افعال مجهول چندان رایج نیست
و به جای آن از فعل سوم شخص مفرد یا جمع ا ستفاده می کنند و در د ستور منطقی
این کاربرد را فعل مجهول به شمار می آورند( .شمیسا ،ب)96 :1386 ،
«چون مرد بدان مقام رسد که از شراب معرفت مست شود ،چون به کمال مستی ر سد
و به نهایت انتهای خود رسد ،نفس محمد را که «لقد جاء کم رسول من أنفسکم» بر وی
جلوه کنند «طوبی لمن رآنی و آمن بی» طراز روزگار وی سازند .دولتی یابد که ورای آن
دولت ،دولتی دیگر نباشـــد .هر که معرفت نفس خود حاصـــل معرفت نفس محمد او را
حاصــل شــود ... ،چون معرفت نور محمد حاصــل آید و بیعت «إن الذین یبایعونک إنما
یبایعون اهلل» ب سته شود ،کار این سالک در دنیا و آخرت تمام شد( »...همدانی:1392 ،
 57و )56
«هر کسی را راه نداده اند به معرفت ذات بی چون او » (همان))58 :
«عیســی – علیه الســالم -کمال و رفعت که داشــت از آن داشــت که او را خلعت روح
القدس در پوشیده بودند ( »...همان)148 :
«چون وقت باشــد تورا در عالم «الرحمن علم القرآن» آرند و جمله ی اســرار الهی در
دایره ی باء بسم اهلل و یا در میان میم بسم اهلل به تو نمایند» (همان)155 :
)7کاربرد حروف اضافه به جای یکدیگر

نمونه هایی از کاربرد «باء» به جای «به»
«بدان که در حق صورت بیان و ظاهر جویان با م صطفی  -صلعم  -خطاب این آمد».
(همان« )1 :اما او را با اهل بصیرت و حقیقت نمودند( ».همان)2:
«روح خود جمال عزت با تو نماید( ».همان)148 :
)8بسامد باالی شبه جمله ی «دریغا» در متن:

«دریغا قفل بشریت بر دل هاست و بند غفلت بر فکرها» (همان)11 :
«دریغا چه می دانی که شاه حبش کیست» (همان)30 :
«دریغا ندانم ای عزیز که قدر این دعا بدانسته ای یا نه» (همان)38 :
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«دریغا چه دانی که دایره ی (ال) چه خطر دارد» (همان)75 :

)9کاربرد «می» به جای «ب» بر سر افعال مضارع التزامی و امری

«آن در کتاب نیست و هم در کتاب می طلب» (همان)3 :
«عبداهلل بن عباس می گوید که اگر این آیت را  ...تفسیر می کنم  ...صحابه – رضی اهلل
عنهم – مرا سنگسار کنند( ».همان)7 :
«نیک طلب می کن و باز می یاب ،و نگاه می دار و از من شنیده می باش تا دانی»(همان:
)64
«این درخت ،نور محمد را می دان که کالم و رؤیت به واسطه ی او توان دید و شنید».
(همان)104 :
)10کاربرد فعل های غیر شخصی با وجه مصدری

«طلب علم فری ضه ا ست و طلب باید کردن اگر خود به چین و ماچین باید رفتن» (همان:
)65
«ای عزیز مجنون صفتی باید که از نام لیلی شنیدن جان توان باختن» (همان)97 :
«عشق میانه دریغما نمی یارم گفتن» (همان)102 :
ا«ین آن مقام دان که عاشق بی معشوق نتواند زیستن» (همان)105 :
« چون به میانه ی عشــق رســد گوید که من می دانســتم که قدم در نمی باید نهادن،
الجرم بباید کشیدن» (همان 112 :و )111
الیه ی بالغی

در مورد ویژگ ی های بالغی تمهیدات باید گفت که این اثر نثری تعلیمی عرفانی دارد و
نویسنده ی آن از روی تفاخر به زیور بخشی کالم نمی پردازد ،بنابراین آرایش های لفظی
و معنوی ویژه ای در اثر دیده نمی شود .گرچه عین الق ضات ،خود ،در علم بالغت ا ستاد
بوده ا ست اما وی «در مقدمه ی کتاب شکوی الغریب از به کار نبردن این گونه صنایع
لفظی پوزش می طلبد و می گوید « :با اینکه صنایع لفظی طبیعتاً دلن شین ا ست لیکن
پس از بلوغ ،من با آن وداع کردم و به دورش انداختم ،پس از آن به فراگرفتن علوم دینی
همت گماردم و برای پیمودن طریقه ی تصوف آماده گردیدم( ».همان)47 :
اما برخی از صنایع ادبی مانند ت ضاد ،متناقض نما ،تمثیل و  ...با تار و پود متون عرفانی
گره خورده است .در تمهیدات نیز  ،این صنایع مانند سایر کتب عرفانی ،بسیار دیده می

شود)1 .تضاد

یکی از ویژگی های اصلی سبک تمهیدات کاربرد واژگان و مفاهیم متضاد است .به طور
کلی کاربرد واژگان و مفاهیم متضــاد یکی از ویژگی های ســبکی متون عرفانی اســت.
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زمینه ساز پیدایش واژگان و مقوله های مت ضاد در آثار عرفانی عوامل گوناگونی ه ستند
که برخی از آن ها بدین شرح می باشد:
 1-1یکی از نکات مهم در بحث واژگان متضاد در متون عرفانی ،صفات الهی ا ست که
به دو د سته ی صفات جاللی و جمالی تق سیم می شود .بر این ا ساس ،خداوند دارای
صفاتی است که میان آن ها نوعی تقابل وجود دارد که بازتاب این صفات متضاد در متن
های عارفانه کاربرد گروهی از واژگان و مفاهیم متضاد را اقتضا می کند.
 1-2از عوامل دیگری که به خلق واژ گان متضـــاد در آثار عرفانی می انجامد مباحث
مربوط به وحدت وجود و تقابل های دوگانه ی آن است.
 1-3یکی از دالیل دیگر این اســت که پیشــینیان و از جمله عارفان معتقد بودند که
آفرینش و از جمله انسان جمع اضداد است که این تضاد هم در امور عینی مانند شب و
روز ،فرشتگان و شیاطین و ...نمود می یابد.
 1-4یکی از علت های دیگر وجود واژگان متضاد در متون عرفانی این است که تربیت
عرفانی مبتنی بر نوعی نفی و اثبات است .چنانکه وظیفه ی انسان این است که صفات و
حاالتی را در خویشتن به صفات و حاالتی دیگر بدل کند و صفات رذیله ی خویش را به
صفات متعالی تبدیل کند
 1-5در مواردی صرف دید عارفانه و اعتقادات خاصی که از این دیدگاه سرچشمه می
گیرد سبب پیدایش گروهی از مفاهیم و واژه های متضاد در متون می شود .نمونه ای از
واژه های متضــاد که از این مبحث بر می خیزد در مباحث عارفان در باب عقل و عشــق
می توان دید( .غالمرضایی)253 _ 259 :1388 ،
نمونه هایی از واژگان و مفاهیم متضـــاد تمهیدات را در عناوین برخی از تمهیدهای ده
گانه ی کتاب می توان م شاهده نمود؛ مانند« :فرق علم مکت سب بالدنی»« ،بیان حقیقت
ایمان و کفر»« ،اصــل و حقیقت آســمان و زمین نور محمد و ابلیس آمد»« ،تو از قرآن
حروف سیاهی می بینی بر کاغذ سفید» (همدانی)2 :1392 ،
«تا از خود پر ستی فارغ ن شوی خداپر ست نتوانی بودن ،تابنده ن شوی آزادی نیابی ،تا
پشت بر دو عالم نکنی به آدم و آدمیت نرسی و تا از خود نگریزی به خود در نرسی ... ،و
تا پای بر همه نزنی و پشـــت بر همه نکنی همه نشـــوی و به جمله راه نیابی ،و تا فقیر
نشوی غنی نباشی ،و تا فانی نشوی باقی نباشی( » .همان 26 :و )25
«دریغا هرگز نداشته ای که قلب لطیف است و از عالم علوی است و قالب کثیف است و
از عالم سفلی است( » .همان)142 :
«ادب دیگر آن است که مرید مبتدی حضور و غیبت پیر نگاه دارد( » .همان)33 :
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«تا از خلق نگریزی به خالق نرسی» (همان)207 ،
«در عالمی از عالم ســـالکان یک کفر را جاللی خوانند و دیگر کفر را جمالی» (همان:
)214
)2متناقض نمایی

از دیگر ویژگی های بالغی تمهیدات متناقض نمایی یا پارادوکس ا ست .متناقض نمایی
نیز مانند ت ضاد جزو جدایی ناپذیر زبان صوفیانه ا ست ،زیرا ظرف زبان از ارائه ی مفاهیم
عارفانه و تجارب روحانی قا صر ا ست لذا تناقض گویی در متون عارفانه شدت می یابد و
کثرات در قالب تناقض ها وحدت می یابند.
«طالب خود مطلوب است که اگر نجویندش نجوید» (همان)20 :
«اینجا هیچ از عارف نمانده با شد ،و معرفت نیز محو شده با شد ،همه معروف با شد» .
(همان)62:
«آن لحظه شــوم زنده که پیشــت میرم و آن دم میرم که بی تو مانم زنده» (همان:
)98
« این مقام آن دان که عاشــق بی معشــوق نتواند زیســتن و بی جمال او طاقت و حیات
ندارد ،و با وصال و شوق معشوق هم بی قرار باشد و بار وصال معشوق کشیدن نتواند» .
(همان« )105:شاهد مشهود باشد و مشهود شاهد( » .همان)115:
«هرگز مسلمان کافر را دیدی( » .همان)118 :
)3طرد و عکس

«چون خواســـتی که زبانش از دل شـــنود گفتی «ارحنا یا بالل» ما را از خودی خود
ســاعتی با حقیقت ده ،و چون خواســتی که دل مســتمع زبان باشــد گفتی «کلمینی یا
حمیرا» ای عایشه مرا ساعتی از حقیقت با خود ده» (همان)16 :
«در خواب آن دســتوری با نهاد و حقیقت خود بردم و حقیقت و نهادم دســتوری با دل
برد و دلم د ستوری با جان م صطفی – علیه ال سالم – برد و روح م صطفی از حق تعالی
دســتوری یافت و دلم از روح مصــطفی – صــلهم – دســتوری یافت و حقیقتم از دل
دستوری یافت و زبانم از نهاد و حقیقتم دستوری یافت( » .همان)17 :
)4تشبیه

یکی دیگر از ویژگی های بالغی تمهیدات کاربرد تشــبیه اســت .تشــبیهات نیز بیش ـتر
ازنوع معقول به محسوس می باشند .در نثرهای صوفیانه از میان انواع صور خیال ،تشبیه
کاربرد فراوانی دارد .در این متون تشــبیه صــرفاً جنبه صــور خیال ندارد بلکه توضــیح و
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تبیین مسائل ذهنی از طریق ملموس کردن آن ها نیز هدف نویسنده است( .غالمرضایی،
)417 :1388
« عروس جمال قرآن چون خود را به اهل قرآن نماید به هفت صـــورت اثر بینند» .

(همان)3 :

«آنگاه تو را در بوته ی عشق نهند( » .همان)14 :
«دریغا قفل بشریت بر دلهاست و بند غفلت برفکرها» (همان)11 :
«جمله ی موجودات گنجشک و صید محمد آمده است( » .همان)181 :

)5تمثیل

تمثیل نمایش مفهوم ذهنی به صورت عینی است .از آن جایی که متون عارفانه سرشار
از مفاهیم انتزاعی و ذهنی اســت گاهی نویســنده جهت تبیین هر چه بهتر موضــوع از
تمثیل بهره می گیرد تا بتواند مفهوم ذهنی خود را با نمایش عینی به مخاطب انتقال
دهد.
«اگر باور نمی کنی از عمر خطاب ب شنو که گفت :م صطفی – صلهم – با ابوبکر سخن
گفتی که شــنیدم و دانســتم و گاه بود که شــنیدم و ندانســتم و وقت بود که نشــنیدم و
ندانستم ،چه گویی؟ از عمر دریغ می داشت! نه حاشا و کال ،از او دریغ نمی داشت ،لکن
فرزند طفل را که رضـــیع بود از بره ی بریانی و حلوای شـــکر نگاه دارند که اورا معده
احتمال نکند تا رسیده ی روزگار شود آنگاه مأکوالت و مشروبات مضر او نشود( » .همان:
)7
« ای عزیز آ شنایی درون را ا سباب ا ست و پختگی او را اوقات ا ست و پختگی میوه را
اسباب است؛ کلی آنست که آشنایی درون چنان پدید آید به روزگار که پختگی در میوه
و سـپیدی در موی سـیاه و طول و عرض در آدمی که به روزگار زیادت می شـود و قوی
می گردد ،اما افزونی و زیادتی که به حس بصر و چشم سر آن را ادراک نتوان کرد اال به
حس اندرونی و به چشم دل ،و این زیادتی خفی التدریج باشد ،در هر نفسی ترقی باشد
و چون سفید در موی سیاه و پختگی در میوه و شیرینی در انگور( » .همان)26 :
)6نماد

از دیگر ویژگی های بالغی تمهیدات کاربرد نماد می باشد و در بیشتر موارد این نمادها
تأویل می گردند.
شیوه ی انتقال معانی دریافتی در احواالت و تجارب روحانی عین القضات بدین صورت
است که وی هنگامی که از سکر و مستی خارج می شود بدان تجارب و دریافت ها جامه
ی صور محسوس می پوشاند و آن را هم قابل بیان می سازد و هم حفظ می کند .هدف
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عین القضـــات از محســـوس کردن این تجارب روحانی یادگار کردن آن ها برای خویش
اســت .از آن جا که چنین نمایشــی تجارب فردی عین القضــات اســت و فقط برای وی
رهنمون ا صل و حقیقت معنی ست لذا عین الق ضات در برخی موارد آن ها را برای انتقال
به دیگران تأویل می کند و در واقع وی تفسیر تجربه های خود را عمومی و مشترک می
سازد نه اصل تجربه و حقیقت آن را( .پورنامداریان 70 :1389 ،و )69
«خالیست سیه بر آن لبان یارم مهریست زمشک بر شکر پندارم
گر شاه حبش به جان دهد زنهارم من بشکنم آن مهر و شکر بردارم
دریغا چه می شنوی؟ خال سیاه مهر محمد ر سول اهلل می دان که بر چهره ی «الاله الّا
اهلل» ختم و زینتی شـــده اســـت ...دریغا چه می دانی که شـــاه حبش کیســـت؟ پرده
دار«االاهلل» که تو او را ابلیس می خوانی و اغوا پیشه گرفته است( »..همدانی30 :1392 ،
و )29
کفر ما آن زلف تار و ابروی ترکانه
«دین ما روی و جمال و طلعت شــاهانه اســت
است
ای عزیز چه می دانی که خد و خال و زلف معشــوق با عاشــق چه می کند؟ تا نرســی
ندانی! خد و خال معشــوق جز چهره ی نور محمد رســول اهلل مدان که «اول ما خلق اهلل
نوری» نور احمد خد و خال شده است بر جمال نور احد( ».همان 117 :و )116
)7کاربرد اشعار فارسی و عربی

یکی دیگر از ویژگی های سبکی تمهیدات ،کاربرد ا شعار فار سی و عربی در میان متن
ا ست  .ا شعار فار سی ن سبت به ا شعار عربی ب سامد بی شتری دارد و غالباً ا شعار فار سی در
قالب رباعی ارائه شــده اند .اصــوالً این ابیات در راســتای تأیید و تکمیل کالم می آیند و
برخ الف نثر مصنوع جنبه ی آرایشی و تکلیف ندارند .از سوی دیگر چون این نثر خطابی
است و هدف آن تأثیرگذاری بر مخاطب است لذا کاربرد این ابیات در متن بر تأثیرگذاری
کالم می افزاید.
)8موسیقی کالم عین القضات

نثر صوفیه غالباً نثری مو سیقیایی ا ست .لحن گفتار نوی سندگان این نثرها لحنی ا ست
که در آن نوعی خوش نوایی احســاس می شــود .در نثر عین القضــات نیز این موســیقی
چ شم گیرتر می با شد .نظام مو سیقیایی نثر عین الق ضات از جهاتی شبیه نظام ایقاعی
حا صل از موسیقی ترتیل در آیات قرآنی ا ست .شاید افزونی چشم گیر نثر عین الق ضات
به آیات قرآنی سبب شده با شد که همان نظام ترتیلی که در آیات وجود دارد در نثر او
نیز ناخودآگاه شکل گیرد( .شفیعی کدکنی)400 :1392 ،
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دکتر زرین کوب نیز تمهیدات را سر شار از شور و جذبه و ذوق می داند و آن را شعر
عارفانه ای می بیند که در قالب کالم منثور نمود یافته اســت و به آن عنوان شــعر منثور
می دهد( .زرین کوب)130 :1394 ،
)9کاربرد فراوان جمالت پرسشی

از ویژگی های سبکی تمهیدات کاربرد فراوان جمالت پر س شی ا ست .از آن جایی که
نثر خطابی است لذا جمالت پرسشی در آن بسیار است .در واقع نویسنده با پرسش های
پ یاپی از م خا طب تو جه وی را برمی انگیزا ند تا پ یام خود را به نحو تأثیر گذارتری به
مخاطب انتقال دهد .از دیدگاه علم معانی این جمالت پر س شی در معنای ثانویه ی خود
با هدف تأکید ،جلب توجه و تأثیرگذاری بر مخاطب به کار می روند.
«ندانم که هرگز ندانسته ای که در عالم خدا کیست؟» (همدانی)5 :1392 ،
«از دریا چه بر توان گرفت؟ تا ساکن دریا ن شدی هر چه یابی قدری و حدی دارد مالح
از دریا چه حد و وصـــف کند و چه برگیرد؟» (همان« )9:تو چه دانی که چه گویم؟»...
(همان)23 :
« آسمان با او چه معرفت دارد که حامل او باشد؟ و زمین با او چه قربت دارد که موضع
او بود( » .همان)24:
)10نقش ترغیبی زبان

با توجه به نظریه ی ارتباط یا کوســـن در هر ارتباط زبانی  6عامل را می توان در نظر
گرفت پیامی که از سوی گوینده به سوی فرستنده در بافتی معین و با رمزگانی مشخص
ارســال می گردد و نوع تماس نیز بر اثر رابطه ی گوینده با فرســتنده تعریف می گردد.
حال با توجه به هریک از این عوامل ،شــش نقش برای زبان می توان قائل شــد که این
نقش ها عبارتند از :عاطفی ،ترغیبی ،ارجاعی ،فرازبانی ،همدلی ،ادبی و هنری (شــمیســا،
ب)57 :1386 ،
هدف عین القضـــات نیز از نگارش تمهیدات ارائه ی آموزه ها و تجارب عرفانی خود به
مخاطبان اســـت که با بهره گیری از روش های مختلفی چون افعال خطابی ،جمالت
ندایی ،کاربرد ضمیر مخاطب و جمالت پرسشی به هدف خود جامه ی عمل می پوشاند
لذا در این اثر ،نقش ترغیبی زبان برجستگی خاصی می یابد.
نتیجه گیری

نتایج حاصل از این پژوهش بدین شرح است:
الف) در الیه ی واژگانی
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)1کاربرد بسیار واژگان ،ترکیبات و عبارات عربی :موضوع کتاب عرفانی است و نثر کتاب
آمیخته با آیات و احادیث ا ست ،بنابراین واژگان و ترکیبات عربی ب سیاری در متن دیده می
شود.
 )2واژگان ذهنی و انتزاعی در متن بسامد باالیی دارد ،بنابراین می توان تمهیدات را در
حوزه ی سبک انتزاعی قلمداد نمود.
)3کار برد رمزگان های تخصصی نهادهای شریعت ،تصوف و فلسفه :از آن جایی که این
اثر عرفانی اســت و با آیات قرآنی و احادیث پیوند یافته اســت و عین القضــات خود نیز با
آرای فال سفه آ شنایی دا شته ا ست بنابراین رمزگان های این سه نهاد ،در این کتاب ب سیار
زیاد است.
ب) الیه ی دستوری

)1بســـامد باالی جمالت ندایی :نثر این کتاب خطابی اســـت ،از این رو جمالت ندایی
بسیاری درآن دیده می شود.
)2کاربرد ضــمایر خطابی:کاربرد ضــمایر دوم شــخص جنبه خطابی بودن نثر را فزونی می
بخشد.
)3کاربرد ف عل های خطابی در و جه های التزامی و امری؛  )4کاربرد جمالت مرکب و
طوالنی
)5بســامد باالی آیات و احادیث :برخی از آیات و احادیث نیز ،در جمله نقش دســتوری
می گیرند و در نقش های نهادی ،مسندی ،مضاف الیهی و  ...به کار می روند.
)6در بی شتر موارد هنگامی که نهاد جمله خداوند با شد جمالت مجهول می شوند .در
این موارد جمالت صدای منفعل و پذیرا می یابند .از جمله دالیلی که نهاد خداوند حذف
می شــود قداســت و بزرگی حضــرت احدیت و همچنین ،واضــح و مبرهن بودن نهاد این
جمالت است.
)7کاربرد حروف اضافه به جای یکدیگر)8،بسامد باالی شبه جمله ی «دریغا» در متن
)9کاربرد تکواژ «می» به جای تکواژ «ب» بر سر افعال مضارع التزامی و امری
)10کاربرد فعل های غیرشخصی با وجه مصدری
ج) الیه ی بالغی

)1ت ضاد :کاربرد واژگان و مفاهیم مت ضاد جزء الینفک تمامی متون عرفانی ا ست که در
تمهیدات نیز بسیار دیده می شود.
)2متناقض نمایی؛ )3طرد و عکس)4تشـبیه :بیشـتر تشـبیهات از نوع معقول به محسـوس

است.
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)5تمثیل :از آن جا که متون عارفانه ســـرشـــار از مفاهیم انتزاعی و ذهنی اســـت لذا
نویسنده جهت تبیین بهتر موضوع از تمثیل بهره می گیرد.
)6نماد :عین القضـــات در آگاهی و هوشـــیاری ،به تجارب روحانی و معانی دریافتی در
احوال خویش جامه ی صــور محســوس می پوشــاند و آن ها را برای خود یادگار و حفظ
می سازد
)7کاربرد اشعار فارسی و عربی
)8مو سیقی کالم عین الق ضات :نظام مو سیقیایی نثر عین الق ضات از جهاتی شبیه به
نظام ایقاعی حاصل از موسیقی ترتیل در آیات قرآنی است.
)9کاربرد فراوان جمالت پرسشی :بسامد باالی جمالت پرسشی هماهنگ با نثر خطابی
متن است که از دیدگاه علم معانی این جمالت پرسشی در معنای ثانویه ی خود با هدف
تأکید ،جلب توجه و تأثیرگذاری بر مخاطب به کار می روند.
) 10نقش ترغیبی ز بان :هدف عین القضـــات از ن گارش تمهیدات ارا ئه ی آموزه ها و
تجارب عرفانی خود به مخاطبان است ،لذا نقش ترغیبی زبان برجستگی خاصی می یابد.
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)1بهار ،محمد تقی ( ،)1349ســبک شــناســی ،جلد اول ،چاپ ســوم ،تهران :کتاب های
پرستو یا سرمایه ی موسسه انتشارات امیرکبیر
)2پناهی ،مهین ( ،)1394تطور مکاتب عرفانی ،چاپ سوم ،تهران :روزنه
)3پورنامداریان ،تقی ( ،)1389رمز و داســـتان های رمزی در ادب فارســـی ،چاپ هفتم،
تهران :علمی و فرهنگی
)4دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه
)5زرین کوب ،عبدالحســـین ( ،)1394ارزش میراث صـــوفیه ،چاپ هفدهم ،تهران :امیر
کبیر
 )6شفیعی کدکنی ( ،)1392زبان شعر در نثر صوفیه(درآمدی به سبک شنا سی نگاه
عرفانی) ،چاپ سوم ،تهران :سخن
 )7شمی سا ،سیروس ( ،)1386کلیات سبک شنا سی ،چاپ دوم از ویرایش دوم ،تهران:
میترا
)8شمیسا ،سیروس ( ،)1386معانی ،چاپ نخست از ویرایش دوم ،تهران :میترا،
)9صـــفا ،ذبیح اهلل ( ،)1386تاریخ ادبیات در ایران ،جلد دوم ،چاپ شـــانزدهم ،تهران:
فردوس
)10صفوی ،کورش( ،)1394از زبان شناسی به ادبیات ،جلد اول ،چاپ پنجم ،تهران :سوره
مهر
)11عمید ،حسن ( ،)1369فرهنگ فارسی ،چاپ سوم ،تهران :امیرکبیر
)12غالمر ضایی ،محمد ( ،)1388سبک شنا سی نثرهای صوفیانه ،تهران:دان شگاه شهید
بهشتی
)13فتوحی ،محمود ( ،)1390ســـبک شـــناســـی نظریه ها ،رویکرد ها و روش ها ،چاپ
نخست ،تهران :سخن،
)14معین ،محمد ( ،)1386فرهنگ فارســـی ،جلد دوم ،چاپ بیســـت و چهارم ،تهران:
امیرکبیر
)15همدانی ،عین القضات ( ،)1392تمهیدات ،با مقدمه و تصحیح و تحشیه و تعلیق عفیف
عسیران ،چاپ نهم ،تهران :منوچهری
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جستجویی در عوامل ابهام در شعر خاقانی
دکترحسن حیدری
الهام آشتابو

1

2

چکیده:

خاقانی از بزرگترین شعرای قصیدهسراست که از عمدهترین ویژگیهای شعر او ،ابهام و
پیچیدگی کالم است؛ از جمله دالیل بیرونی ابهام در شعر او حسب نظر محققان  ،شرایط
زیستی ،تاریخی و روانشناختی خاقانی در کاربرد زبان مطنطن و پیچیده بوده است .ابهام
در شعر او مطابق معیار های منابع بالغت قدیم از محاسن شعر اونبوده اما مطابق نظریه
های جدید ادبی نشان قدرت شاعری و نبوغ شاعر و هنرمندانه بودن شعر او تلقی می
شود .این جستار نشان می دهد که عالوه بر دالیل بیرونی دالیل درونی ودرون متنی نیز
در ابهام شعر او تأثیر مستقیم دارد .در مجموع چند نوع ابهام در شعر خاقانی وجود دارد
که آن را به دو دسته کلی ابهام واژگانی و ابهام نحوی تقسیم کرده ایم  .سپس هر کدام
از آنها انواعی نیز دارد  ،ابهام واژگانی شامل ابهام ترکیبی و ابهام فنی است  .ابهام نحوی
شامل ابهام زبانی  ،ابهام هنری و ابهام تصحیحی است .سومین نوع ابهام در ابهام است که
شامل ایهام ،ایهام تناسب  ،ایهام تضاد  ،ایهام تبادر ،ایهام ترجمه و پارادوکس است  .برای
هر کدام از این انواع دالیل و شواهدی نیز ارائه شده است.
کلید واژه :خاقانی ،قصاید ،ابهام ،چند معنایی ،رمز

 1دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک –
 2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اراک –

h-haidary@araku.ac.ir
logashtabu@gmail.com
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پیشینه ی پژوهش:

در این خصوص پیش تر مقاالتی چون:
.1بهنام فر,محمد«.ابهام هنری در شعر خاقانی».پنجمین همایش پژوهش زبان و ادبیات
فارسی,1389,صص128-143
.2سرمدی,مجید«رازناکی شعر خاقانی».مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
تهران  ,1393صص 110-112
.3شیری,قهرمان«.روان شناسی ابهام در شعر خاقانی».مجله تاریخ
ادبیات,شماره,62/3سال,1389صص123-149
.4طباطبایی,سیدمهدی«.واکاوی و مقایسه ابهام در شعر خاقانی و بیدل».مجله تاریخ
ادبیات,شماره,74/3سال,1393صص151-175
ارائه شده است و پژوهش حاضر مکمل تحقیقات پیشین برای پر کردن خال هایی است
که در مورد ابهام در شعر خاقانی وجود داشته است.
مقدمه:

بدون تردید خاقانی یکی از قصیدهسرایان بزرگ ایران است؛ تسلط و قدرتی که خاقانی
در ابداع الفاظ و ابتکار معانی دارد ،او را به یکی از قلههای رفیع شعر فارسی بدل
ساختهاست .کاربرد علوم و دانشهای معمول زمان و به کار بردن الفاظ و تعابیر مطنطن
و استفاده از تعابیر مبهم و پیچیده و صنایع بدیعی چون ایهام ،استعارههای دور از ذهن
و ...باعث دشواری و دیریابی شعر این شاعر بزرگ گشتهاست .در واقع یکی از ویژگیهای
عمدهی شعر خاقانی ،ابهام و پیچیدگی آن است( .بهنامفر)140 :1389 ،
بحث فصاحت و بالغت در کالم و سخن ابهام آمیز از دیرباز مورد توجه پژوهشگران و
منتقدان آثار ادبی بوده و به همین دلیل ،امروزه عنوان «ابهام در ادبیات» بسیار مورد بحث
و بررسی منتقدان قرار میگیرد .در متون ادبی و ادبیات همهی ملل ،ابهام بهعنوان
جوهرهی ادبیات و راز ماندگاری و حیات آثار ادبی معرفی میشود .ادبیات ،حقیقت و گوهر
ذاتی خود را در پنهان سازی معنا و به تاخیر انداختن ادراک آن میجوید( .فتوحی1387،
.)20:
مشارکت و دخالت بیشتر خواننده در فرایند خوانش متن و جداسازی آن از سلطهی
مؤلف ،یکی از اهداف ابهام آفرینی در شعر و متن است .بر این اساس ،ابهام ،آشفتگی و
نابسامانی ساختار متن نیست؛ بلکه طرحی است که طی آن خواننده در برابر متن منفعل
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نمیماند؛ چرا که با فعالیت ذهنی و تالش فکری بهمعنی نهفته در متن نزدیک میشود.
(رضایی.)49: 1386 ،
در واقع ابهام ،ویژگی ذاتی زبانهاست که بیشتر در عرصه ادبیتِ آن نمود مییابد .بر
همین مبناست که برخی پژوهشگران ،ابهام را مرز میان زبان و ادبیات میدانند؛ چرا که
کوشش زبان ،اراده کردن آن چیزی است که گفته میشود؛ اما ادبیات بر زبان آوردن
مطلبی و اراده کردن مطلبی دیگر براساس بهره گرفتن از امکانات و قواعد زبانی است.
بررسی تاریخ ادبیات فارسی نشان میدهد که ابهام و چندمعنایی ،سیری از فراز تا فرود را
تجربه کردهاست؛ بدین گونه که نخستین کتابهای بالغی و نقدالشعر ،ابهام را از موانع
فصاحت کالم برشمردهاند که رسانیدن پیام را دشوار میکند و منتقدان جدید ،آن را
عاملی برای کشف و التذاذ ادبی میدانند که از مسیر ابهامزدایی ،برای خواننده ایجاد جاذبه
میکند (.طباطبایی)170 :1393 ،
نگرش منتقدان پیشین به ابهام ،آن را تا مرتبهی نامشخص بودن یا پیچیدگی معنی
که حاصل ناتوانی نویسنده یا شاعر است ،پایین میآورد؛ اما امروزه ابهام را فرایندی برای
شرکت دادن خواننده در آفرینش معنا میدانند که بر اثر تسلط خالق متن اتفاق میافتد.
اهمیت ابهام در ادبیات کنونی جهان به اندازهای است که آن را مهمترین عنصر متن ادبی
شمردهاند( .احمدی)69: 1370 ،
بحث اصلی:

باید گفت دیوان خاقانی یکی از پرابهامترین کتابهای شعر ،در ادبیات فارسی است.
دالیل ابهام در شعر خاقانی اگر با متون همزمان آن مثل کلیله و دمنه مقایسه شود،
ماهیت و ساختاری بسیار متفاوتتر یافت خواهد شد«.در یک تعریف کلی ،ابهام عبارت
است از هر تمایز جزئی زبانی ولو ناچیز که زمینه را برای واکنشهای متفاوت به یک
قطعهی زبانی فراهم میکند»( .فتوحی.)25 :1387 ،
دالیل ابهام در شعر خاقانی:

عوامل تاثیرگذار بر پیچیدگی سبکی و ابهام فراوان در شعر خاقانی ،نه پسند زمانه و
تاثیرپذیر ی از سبک شاعران دیگر و نه مخالفت با سیطره سیاسی و فرهنگی حکومت و
مذهب خاص ،بلکه بیش از هر چیزی ،برتریطلبی و عقدههای فروخورده است که او را به
انتخاب چنان زبان دشوارپسند و مفاهیم انتقادگرایانه سوق میدهد .به قول استاد
زرینکوب ،در شهر کوچک شروان ،هنر شعر و شاعری ،خریداران پرشوق و قویمایهای از
آنگونه که برای شاعرانی چون رودکی و عنصری پیدا شده بود ،وجود نداشت( .شیری،
)125 :1389
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زرینکوب ،سرچشمه خودستاییها و آوازهگریها و شکایتهای تلخ و سرخوردگی
زهرآلود و خودپسندی سیریناپذیر را که در سراسر سخن خاقانی هویداست ،به وجود
عقده حقارت در او نسبت میدهد که زمینههای آن را میتوان در سرگذشت جوانی،
خانواده و محیط و شهر و دیار او جستجو کرد( .زرینکوب )187: 1370 ،در شهر کوچک
شروان که زادگاه او بود و در بین همشهریانی که پدر و مادر وی ،علی نجار و زن نسطوری
او را نه بدان چشم که شاعر آرزو میداشت ،دیده بودند و در محیطی که هنر شاعر،
خریداران پرشورِ قویمایهای از آنگونه که پیش از وی برای شاعرانی چون رودکی و
عنصری پیدا شده بود ،نداشت ،دلتنگیها و خواریها و سختیها در خاطر این
درودگرزادهی بینوا و جاهطلب جمع میشد ،عقده میشد و وجود او را میخورد و میآزرد
و با چنین حالی عجیب نیست که در اشعار وی این همه طعن و ناسزا و دشنام و شکایت
در حق زمانه ناسپاس آمده باشد و شاعر ،آن همه از جور ابنای زمان سختی دیده باشد و
این همه از دست آنها شکایت کند( .زرینکوب)188: 1370 ،
یکی دیگر از دالیل پیچیدهگوییهایی از نوع خاقانی آن است که اغلب کسانی که سر
سازگاری با روزگار ندارند و با دیدگاههای انتقادی به رفتارهای همکیشان و هموطنان و
حتی همنوعان خود مینگرند ،آدمهایی متفکر و مغموم و درونگرا و اغلب عزلتنشین
هستند .افراد درونگرا نیز همواره با دقت و تعمق و وسواس و حساسیتهای خاص به
سخن گفتن و نوشتن می پردازند .خاقانی ،نظامی و شاعران رانده شده از دربار صفویه،
نمونههای مجسمی از این دست افراد هستند که روح حاکم بر اشعار و نوشتههای آنها را
نمیتوان درباری قلمداد کرد؛ بلکه در دنیای روحیات شخصی خود غرق هستند و همین
درونگرایی ،یکی از دالیل ابهام در اشعار این هنرمندان است( .شیری)128 :1389 ،
درونگرایی سخن را پختهتر و پیچیدهتر و ژرفناکتر میکند .آنهمه شیفتگی شدیدی که
خاقانی به عزلت و فقر و قناعت و اعراض از جامعه نشان میدهد ،از همین موضوع حکایت
دارد .او در بعضی از ابیات خود ،گاه حالتهای مردمگریزانه شدید نشان میدهد:
ببین تا چه بیند مه از اجتماعی
ندارم دل جمعیت ،تفرقه به
که وحشی صفاتی ،بهیمی طباعی
ز انسان گریزم ،کدام انسی ای مه
من و ناله همکاسه و همرضاعی
من و سایه همزانو و همنشینی
(خاقانی)440 : 1374 ،
البته دلیل دیگر ابهامگرایی در شعر خاقانی ،نبوغ سرشار اوست؛ خاقانی از زمره کسانی
است که فراتر از زمانه خود می اندیشند و همین نبوغ و جدا ایستادن از جامعه ،او را به
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سمت پیچیدگی و ابهام سوق میدهد؛ به خاطر سیاستهای زمانه است که گاهی نمیتواند
سرراست و عریان سخن بگوید( .شیری)130 :1389 ،
از دیگر علتهای دشوارفهمی در شعر خاقانی این است که او بلندپروازترین شاعر ایران
است که هم از طریق اشعار و هم از طریق رفتار ،در جستجوی چیزهایی است که کمتر
کسی با آن شور و حرارت در پی دستیابی به آنها بودهاست .خاقانی به رغم آن همه
توصیفها و تصویرهایی که از واقعیتهای عینی در قصاید خود ارائه دادهاست ،یک شاعر
تخیلگرا و به شدت ذهنی است که عینیتهای رئالیستی را درون تصورات ایدهآلیستی و
تخیلگرای خود به واقعیتهای ذهنی تبدیل میکند و یکی از علتهای دشواری زبان و
بیان خاقانی نیز همین است( .شیری)129 :1389 ،
مهارت بی نظیر خاقانی در تطابق کالم با مقتضیات حال و مقال و موقعیت ،که همان
رعایت مالزمات فصاحت و بالغت در نظر قدماست ،واقعیتی است که نمونه آن را در دیوان
کمتر شاعری میتوان سراغ گرفت و همین عامل که باعث غث و سمین در قصاید خاقانی
شده است ،زمینههای الزم را برای ایجاد ابهام در بخش عمدهای از اشعار فراهم آوردهاست.
قدرت اندیشه و مهارت او در ترکیب الفاظ و خلق معانی و ابتکار مضامین جدید و
پیشگرفتن راههای خاص در توصیف و تشبیه مشهور است ...ترکیبات او که غالب ًا با
خیاالت بدیع همراه و با استعارات و کنایات عجیب آمیختهاست ،معانی خاصی را که تا
عهد او سابقه نداشته ،مشتمل است( .صفا ،2536 ،ج)782:2
در این میان یک نکته دیگر هم وجود دارد؛ شعر خاقانی در مقایسه با اشعار ناصرخسرو،
نظامی و سنایی ،شعری است تصویری .در شعر تصویری ،گستره استفاده از صور خیال
اصال قابل مقایسه با شعر حرفی نیست؛ بیشترین استعارات و تشبیه ها و تلمیحها در
شعرهای تصویری به کار گرفته میشود .از آن جا که بسیاری از سخن ها در شعر تصویری
با استفاده از تصویرها و توصیفهایی مطرح میشود که مربوط به موضوعات دیگر است،
وجود اینگونه واسطههای توصیفی یا توضیحی ،خود عاملی برای دور شدن از اصل موضوع
و ایجاد ابهام در شعر است.
حتی دو سه قرن بعد از وفات خاقانی ،اشعار او برای کسانی که در ادب فارسی بصیرت
و معرفت داشتند ،مشکل مینمود( .زرینکوب )24: 1383 ،برخی از پژوهشگران نیز دلیل
این پیچیدگی زبانی را استفاده خاقانی از افکار و اطالعات علمی و به کار بردن لغات دشوار
در کنار رقّت فکر و باریک اندیشی او در ابداع مضامین و اختراع ترکیبات خاص و تازه و به
کار بردن استعارات و کنایات مختلف و متعدد دانستهاند (صفا )783: 1352 ،که التزام در
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آوردن غرایب معنی و تعبیر ،گاه سخن او را از حد طبیعت بیرون میبرد (زرینکوب،
)312 : 1385

تقسیمبندی ابهام:

اگرچه ابهام را به گونههای عارضی ،عمدی و غیرعمدی تقسیم کرده (خواجات1387 ،
 )81:و تاثیرات مؤلف ،مخاطب و محیط را در آن برجسته ساختهاند(،شیری: 1390 ،
 )15-36اما بررسی پژوهشها نشان میدهد که مبنای اکثر تقسیمبندیها ،براساس ابهام
واژگانی و ابهام نحوی بودهاست (معدنی.)92-104: 1375 ،
 -1ابهام واژگانی

کاربرد واژگانی خاص و همچنین کاربرد خاص واژگان ،از جمله دالیل ابهام شعری
بهشمار میرود و خاقانی و بیدل ،با رویکردی اینگونه به واژگان ،ابهام شعری خود را سبب
شدهاند که در سه سرفصل کلی به آن پرداخته میشود:
الف -کاربرد واژگان کمکاربرد:
فرشیدورد این نوع ابهام را ابهام کهن گرایانه مینامد (فرشیدورد .)690: 1363 ،اگر از
این منظر به شعر خاقانی نگاه کنیم ،با واژگانی مواجه میشویم که افزون بر دیرین بودن،
در ادب فارسی بسامد چندانی ندارند و به ابهام و پیچیدگی شعر او دامن زدهاند؛ در زیر
چند نمونه از این نوع ابهام در شعر خاقانی را میآوریم:
چو تخم پرپهن آرد برون سپید لعاب
ز میغها که سیهتر ز تخ ِم «پَرپَهَن» است
(خاقانی)50: 1357 ،
در این بیت« ،پرپهن» به معنای گیاهی دارویی است که بذر آن سیاهرنگ است.
«خُنفُسا» را چه نسبت از عطار؟
پارسا را چه لذت از عشرت
(خاقانی)196 : 1357 ،
«خُنفُسا» به معنای سرگینگردان است.
نکوبد آهنِ سردِ طمع «کُدینه» من
به «کَلبَتینم» اگر سر جدا کنی چو شمع
«کَلبَتین» انبر اهنگران که بدان آهن تافته را از کوره بیرون بیاورند؛ کُدینه :پتک
آهنگران
ب -ترکیب واژگان (ابهام ترکیبی)
گونه ی دیگری که واژگان در ابهام شعری نقش دارند ،به هم پیوستن آنها از طریق
ترکیبسازی است .چند نمونه از ترکیبهای برجسته در شعر خاقانی به شرح زیر است:
شیر علم را حیات هدیه دهی تا شود «پنجهی شیران شکن»« ،حلق پلنگانفشار»
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(خاقانی)181: 1357 ،
پنجهی شیرانشکن :کسی که پنجه شیران را در هم میشکند؛ حلقِ پلنگانفشار :کسی
که گلوی پلنگان را میفشارد
هست کفِ شهریار گوهرِ «دریایمین»
هست لبِ لعل تو کوثر آتشنمای
(خاقانی)335 :1357 ،
دریایمین :صفت کسی که از حیث توانگری به مانند دریاست

ت «صلتگسترَش»
بستانِ دولت کشورش ،در دس ِ
(خاقانی)456 :1357 ،
صلتگسترَش :صفت دستی که صلههای فراوانی میبخشد.
ن من است خشکجان«،بوسهبهای»
«بوسهخرانت» را همه ز ّر تر است در دهن و آ ِ
چون تویی
(خاقانی)461 :1357 ،
بوسهخرانت :خریدار و طالب بوسه /بوسهبها :بهای بوسه
ج -کاربرد واژگان و ترکیبات سایر علوم (ابهام فنی)
واژگان به گونهی دیگری نیز بر ابهام شعر خاقانی میافزایند و آن ،کاربرد واژگان و
ترکیبات سایر علوم و دانشها در شعر اوست تا جایی که بافت شعر او را از دیگران متمایز
کردهاست .اکثر معاصرین به علم و اطالع و تقدم او در فنون فضل گرویده و وی را فیلسوف
و آیت حق میخواندهاند (فروزانفر:)618 :1369 ،
در مرکز مثلث بگرفت ربع مسکون فریاد اوج مریخ از تیغ مهصقالش
(خاقانی)228 :1357 ،
صالحالدین سلجوقی در توضیح این بیت آوردهاست :در این شعر خاقانی ،شما باید به
فرهنگ های لغوی و هندسی و حتی نجومی رجوع کنید تا بدانید اوج و خانه مریخ ،برج
اسد (شیر) است و هم تا بد انید که زمین مرکز افالک است و هم تا به خود معلوم کنید
که عالم کون و مکان که زمین مرکز آن است ،مثلث است؛ یعنی سه بع ِد طول ،عرض و
عمق دارد و هم ربع مسکون عبارت است از معمورهی زمین که تقریباً ربع آن کره را
اشغال نموده است .هم این که به عقیده قدما ،ماه کرهای صیقلی است که نور آفتاب در
آن منعکس میگردد (سلجوقی.)106 :1388 ،
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 -2ابهام نحوی:

در پارهای اوقات ،ابهام شعری خاقانی در سطح بیت و کالم اتفاق میافتد .بدین معنی
که مشکل بیت از طریق بررسی واژگانی حل نمیشود و نیاز به واکاوی بیشتر و در نظر
گرفتن مفهوم جمله دارد .این نوع ابهام نیز در سه قالب بررسی میشود:
الف -ابهام زبانی:
این ابهام که در کتب بالغت پیشین ،ضعف تألیف نامیده میشود و از عیوب فصاحت
بهشمار می رفت ،پیچیدگی معنایی است که به دلیل کاربرد غیرطبیعی یا نادرست
ساختهای صرفی ،نحوی و معنایی در کالم ایجاد میشود .البته نباید از تاثیر دوزبانگی
خاقانی بر ابهام زبانی او چشم پوشید .گاهی نیز نادیده انگاشتن دستور زبان فارسی و
به کار بردنِ ساختمانهای دستوری مهجوریا کاربرد بیحدومرزِ قواعد آن ،و یا حذف
بخشی از جمله یا تقدم و تاخر غیررایج در ساختار جمالت ،شعر را به مرز ابهام معنایی
رسانیدهاند (طباطبایی .)162 :1393 ،نمونههایی از این نوع ابهام ذکر میشود:
ها و ها باشد اگر محملِ من سازی و هم برسانیم به کم زان که ز من ها شنوند
(خاقانی)103 :1357 ،
معنای مصرع دوم این است که مرا در زمانی کمتر از آن که صدای «هایی» از من
بشنوند ،به مقصد برسانی
چو خود در خود شود حیران ،کند
چو طوطی کاینه بیند شناس خود بیفتد پی
حیرت سخندانش
(خاقانی)210 :1357 ،
اینجا معنی مصرع اول این است که همانگونه که طوطی با دیدن تصویر خود به
شناخت خود دست مییابد.
طبعم شود ز لطف ،چو از جوهر آینه
ل تو یافت توانم نشان خویش
گر در د ِ
(خاقانی)399 :1357 ،
معنای بیت دوم این است :طبعم از لطافت همانند لطافت آینه از جوهر خواهد شد.

ب -ابهام هنری:
این نوع ابهام ،ریشه در ذات شعر یا نوشته ادبی دارد؛ بدین معنا که شاعر یا نویسنده،
گسترهای از احتماالت معنایی را فراروی مخاطب خود می گشاید تا او را در نوشته
خویش سهیم کند ،یا ذهن و اندیشهاش را به تکاپوی بیشتر وادارد .الزمهی برقراری
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ارتباط با ابهام هنری ،آشنایی با نظام ادبیات است .نظام ادبیات ،یعنی دانشی که باید
ورای دانش زبان فراگرفته شود تا بتوان آثار ادبی را کشف و تعبیر کرد (کالر:1379 ،
 .)123ویژگیهای این نظام در آن است که رمزگانهای آن ثابت نیست و همواره در
حال تغییر و دگردیسی است؛ برای روشن شدن موضوع ،توصیف خاقانی از «نی» را در
چند بیت او پی میگیریم:
ب مار
آن آبنوسین شاخ بین ،مارِ شکمسوراخ بین افسونگر گستاخ بین ،لب بر ل ِ
آمده
(خاقانی)389 :1357 ،
در این بیت ،آبنوسینشاخ و مارِ شکم سوراخ هر دو اشاره به نی دارد که به دلیل
سیاهرنگ بودن ،به شاخهی آبنوسی و به دلیل شکل ظاهری و سوراخهایی که دارد ،به
مارِ شکمسوراخ تشبیه شدهاست .و اما توصیفی دیگر از نی:
نای عروسی از حبش ،ده ختنیش پیش و پس تاج نهاده بر سرش از نی قند
عسکری
(خاقانی)427 :1357 ،
گرچه در این بیت به صراحت از نای نام برده شده اما باز هم باید ویژگیهای دیگری
از آن را کشف کرد تا به مفهوم بیت رسید .نای به دلیل سیاهرنگ بودن ،عروسی حبشی
است و ده ا نگشتِ سپیدِ نایی ،ده نفری هستند که در پیش و پس این عروس حرکت
میکنند .بر سرِ این عروس نیز تاجی از نی قندِ عسکری نهادهاند که اشاره به لبهای
نوازندهی آن دارد.
خاقانی در بیتی دیگر ،به نُه سوراخ داشتن نی اشاره دارد که دانستههای ما را در
خصوص آن افزایش میدهد:
بانگش از آهنگ ده غالم برآمد
نای چو شهزاده حبش که ز نُهچشم
(خاقانی)144 :1357 ،
با عنایت به این ابیات و پی بردن به نظام ادبیات خاقانی در بارهی نی ،به راحتی
میتوان با بیتهای زیر ارتباط برقرار کرد:
سوراخ مار در شکم بادپرورش
مار زبانبریده نگر نایِ روز عید
(خاقانی)223 :1357 ،
هم استخوانش سرمهدان ،هم
وان نی چو ماری بیزبان ،سوراخها در استخوان
گوشت ز اعضا ریخته
(خاقانی)378 :1357 ،
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هشتخلد از طبع و نُه چشم از

نای چون شاه حبش ،ده تُرک خادم پیش و پس
میان انگیخته
(خاقانی)393 :1357 ،
ناییاست چون طفل حبش ،ده دایگانش تُرکوش /نُه چشم دارد شوخ و خوش ،صد
چشم حیرانبین در او
(خاقانی)452 :1357 ،
پیرامن نُه چشم کند مارفسایی
نای است یکی مار که ده ماهی خردش
(خاقانی)435 :1357 ،
ج -ابهام بر اثر نادرستی تصحیح
مسأله دیگری که به ابهام شعرهای خاقانی میافزاید ،نبود تصحیحی منقّح و جامع
از دیوان این شاعر است(طباطبایی .)167 :1393 ،برخی از ابیات خاقانی هستند که
مصحّحان در تشخیص شکل صحیح بیت ،به بیراهه رفتهاند و بر ابهام شعر وی
افزودهاند؛ اصل بیت را میتوان با استناد به نسخههای کهنتر بهدست آورد:
ندیدی آفتاب جان در اصطرالب اندیشه نخواندی احسنالتقویم در تحویل انسانی
نه مهمل عالم
نه هرزهاست آنچه دیدستی ،نه عشوهاست آنچه خواندستی
خلقی ،نه قاصر علم یزدانی
(خاقانی)412 :1357 ،
متن این ابیات در دستنویسهای دیرین به این شکل است:
بخواندی احسنالتقویم در تحویل
بدیدی آفتاب جان در اصطرالب اندیشه
انسانی
نه هرزهاست آنچه دیدستی ،نه عشوه آنچه خواندستی نه مهل عالم خلقی ،نه
قاصر علم یزدانی
(خاقانی ،دست نویس اواخر قرن ششم)7 :
با مقایسه ابیات باال در دو نسخه مختلف ،متوجه میشویم که اگر در بیت اول،
«ندیدی» و «نخواندی» آمده بود« ،دیدستی» و «خواندستی» در بیت بعد ،کامال
بیمعنی بود.
 -3ابهام در ابهام

گاه دلیل ابهام برخی ابیات ،آمیخته شدن چند عامل ابهام در یکدیگر است؛ برای
نمونه ،در چهار بیت زیر ،ابهام فنی ،ابهام زبانی ،ابهام هنری ،ابهام بر اثر نادرستی
تصحیح و تقدم و تاخر ابیات ،پیچیدگی متن را بیشتر کردهاست:
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زهره با ماه و شفق گویی ز بابل جادویی است
انگیخته
گو ز مه کرده است و گوز از
گوز بازد چرخ چو طفالن به عید از بهر آنک
اختران انگیخته
لیک بر قبه شررها و دخان
آتشین حراقه برده گرمی از حراق چرخ
انگیخته
دود در زیر و شرر باالی آن
نه شرر باشد به زیر و دود باال ،پس چراست
انگیخته
(خاقانی)394 :1357 ،
برای درک مفهوم این ابیات ،ابتدا باید معنای واژه حراقه مشخص شود؛ اجماع
خاقانیپژوهان بر این است که واژهی حراقه در معنی کشتی آتشافکن است (سجادی،
( ،)354 :1382کزازی .)125 :1386 ،گرچه برخی دیگر ان را به معنای جامه سوخته
و یا آنچه از شب باقی بماند ،گرفتهاند .تعدد معانی و کثرت ابهامات ،خوانش مجموعه
شعر باال را دشوار کردهاست.

صنایع بهوجود آورنده ابهام:

خاقانی مانند دیگر شاعران کهن ،از صنایع ادبیِ مختلف استفاده کرده و به کمک
آنها در شعر ابهامآفرینی کردهاست .در اینجا به مهمترین این صنایع اشاره مختصری
مینماییم .در بین صنایع مطرح شده ،پارادوکس در باالترین درجهی آفرینشِ ابهام
است و از میان انواع ایهام ،ایهام تناسب ،بیشترین بسامد را در شعر خاقانی دارد.
(بهنامفر)142 :1389 ،
الف)ایهام
یکی از مهمترین صنایع ادبیِ به وجود آورده ابهام در شعر خاقانی ،ایهام است :ایهام
از صنایع ظریف معنوی و شعر و نثر دیروز و امروز سراسر جهان است و اساس آن بر
دو یا چند معنی داشتن یک کلمه یا یک عبارت است که البته یک معنی پیداتر و معنی
یا معنیهای دیگر ،پنهانتر است( .خرمشاهی )12 :1384 ،چند نمونه از بهکارگیری
ایهام در اشعار خاقانی در زیر آمدهاست:
گر مرا دشمن شدند این قوم معذورند از آنک من سهیلم کامدم بر موت اوالدالزنا
(خاقانی)18 :1385 ،
در این بیت ،واژهی «اوالدالزنا» دارای ایهام است؛ معنی اول آن حرامزاده و در معنای
دوم به معنی کرمشبتاب آمدهاست.
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عقل بر گنج روان خواهم فشاند

شرع را گنج روان از کلک اوست
(خاقانی)141 :1385 ،
ایهام در این ترکیب بدین گونه است که «گنج روان» در معنای اول به معنی گنج
سخن ستوده است که دستبهدست میشود و در معنای دوم ،نام کتاب مجدالدین
خلیل است.
تظلم کردنم زان نیست یارا
مرا ز انصاف یاران نیست یاری
(خاقانی)25 :1385 ،
«یاری» در دو معنای یاری کردن و همچنین یار و همراه ،ایهام دارد؛ «یارا» نیز در
دو معنی توانایی و معنای یار و رفیق به کار رفتهاست.
ب)ایهام تناسب
یکی از انواع پرکاربرد ایهام که در شعر خاقانی نیز بسیار کاربرد دارد ،ایهام تناسب
است؛ ایهام تناسب آن است که الفاظ جمله در آن معنی که مراد گوینده است با یکدیگر
متناسب نباشد؛ اما در بعضی دیگر تناسب داشته باشد؛ به عبارتی فقط یکی از دو معنی
کلمه در کالم حضور داشته باشد؛ اما معنی غایب با کلمه یا کلماتی از کالم ،رابطه و
تناسب داشته باشد( .شمیسا)102 :1375 ،
پوشید بر ارادتش این نیلگون وطا
گردون پیر گشت مرید کمال او
(خاقانی)5 :1375 ،
پیر در دو معنای مراد و مرشد و همچنین پیر سالخورده آمدهاست که در معنای
مراد و مرشد با مرید ایهام تناسب دارد.
خرچنگ ناپروا ز تف پروانهی نار
مهر است یا زرین صدف خرچنگ را یار آمده
آمده
(خاقانی)390 :1385 ،
در این بیت ،خرچنگ در یک معنی به معنای برج خرچنگ است که با مهر تناسب
دارد و در یک معنی هم نام جانوری دریایی است که با صدف تناسب دارد.
آفاق را از جرم خور هم قرص و هم آتش نگر هم مطبخ و هم خوان زر ،هم میده
ساالر آمده
(خاقانی)391 :1375 ،
خور را میتوان در دو معنای خورشید و خوردن در نظر گرفت که در معنای دوم با
مطبخ و خوان ایهام تناسب دارد.
ج) ایهام تضاد
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یکی از انواع ایهام ،ایهام تضاد است؛ این نوع ایهام ،یکی از زیرمجموعههای ایهام
تناسب است که معنی غایب با معنی کلمه یا کلماتی از کالم ،رابطهی تضاد دارد .آنجا
که سخنور واژههای ی را که در یک معنی متضاد و ناسازوار و در همین معنیِ تضادی و
ناساز ،کاربرد رایج دارد ،در معنی دیگری که تضاد ندارد ،به کار برد و به این گونه تنها
تضادی ظاهری و برونی و نه واقعی و درونی در سخن خود بپرواند (راستگو:1379 ،
.)84
این غول دار بادیه را کرد زیر پا
آن شب که سوی کعبهی خلت نهاد روی
(خاقانی)5 :1385 ،
روی در معنی توجه کردن و قصد کردن آمدهاست؛ روی در معنای دوم که موقعیتی
را نشان میدهد ،با کلمهی «زیر» در تضاد است.
پس پایمال مال مباش از سر هوا
گر سر یوم یحمی بر عقل خواندهای
(خاقانی)4 :1385 ،
«سر» در یک معنی در معنای از قصد و از روی است و در معنای دیگر سر در معنای
قاموسی و به عنوان یکی از اعضای بدن با پا در تضاد است.
د) ایهام تبادر
این ایهام در علم بدیع به این صورت تعریف شدهاست که هرگاه واژهای از کالم واژهی
دیگری را که با آن تقریبا همصدا است به ذهن متبادر کند؛ معموالً واژهای که به ذهن
متبادر میشود ،با کلمه یا کلماتی از کالم تناسب دارد( .شمیسا)54 :1375 ،
بلکه بر سر هر سری را صد کاله
سر بنه کاینجا سری را صدسر آید در عوض
آید عطا
(خاقانی)1 :1385 ،
«بر سر» به معنای عالوه بر آن و افزون بر آن امدهاست؛ اما معنای بر روی سر را نیز
به ذهن متبادر میکند.
خطوی از این مسالک و صد خطهی
کسری از این ممالک و صد کسری و قباد
خطا
(خاقانی)3 :1385 ،
«کسری» در معنای اندکی و مقداری آمده است؛ اما کسری نام پادشاه ایرانی را نیز
به ذهن متبادر میکند.
آسمان زو تیغ بران سازد از بهر غزا
هرکجا نعلی بیندازد براق طبع من
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«غزا» در معنی جنگ است که در اینجا معنای قضاوت و داوری را نیز به ذهن متبادر
میکند.
و) ایهام ترجمه
گونهی متداول دیگری از ایهام ،ایهام ترجمه است؛ بدین صورت که شاعر لفظ را به
گونهای به کار می برد که ترجمه ان به زبانی دیگر ،مثال عربی ،با دیگر اجزای بیت
تناسب دارد؛ خاقانی گاهی از این نوع ایهام استفاده کردهاست:
نقش عیسی در نگارستان راهب
نفس عیسی جست خواهی رای کن سوی فلک
کن رها
(خاقانی)1 :1385 ،
«رای» به معنی قصد کردن و اندیشه کردن آمده؛ اما در زبان عربی معنای دیدن و
نگاه کردن نیز آمده.
عم چه؟ که پدر بود و خداوند به هر باب
کو آن که ولی نعمت من بود و عم من
(خاقانی)58 :1385 ،
«باب» در این بیت به معنای موضوع و مقوله است؛ در زبان عربی این واژه به پدر
ترجمه میشود.
هـ) پارادوکس:
پارادوکس یا متناقض نما یکی از ترفندهای بسیار مهم در شعر و ادب است؛
پارادوکس در اصطالح ادبی یکی از انواع آشناییزدایی و شگردهای برجسته و
شگفت انگیز ادبی است و آن کالمی است ظاهرا متناقض با خود یا مهمل که دو امر
ناسازگار و یا متضاد را جمع کرده و با باورهای عرفی و عقلی ناسازگار است( .داد:1371 ،
 )133متناقضنما یکی از شگردهایی است که کالم را دوبعدی میسازد؛ یک بعد
متناقض آن که عجیب است و باورنکردنی و بعد دیگر آن که حقیقتی را در بر دارد و
این خود شگفت انگیز است .به زبان دیگر ،پارادوکس در ادبیات ،بیانی است که حقیقت
دارد اما حقیقی به نظر نمیرسد (فتوحی)327 :1386 ،
کز گرمی خونابش آتش چکد

خود دجله چنان گرید صد دجلهی خون گویی
از مژگان
(خاقانی)358 :1385 ،
چکیدن ویژگی آب است که در اینجا با آتش همراه شدهاست.
می عاشقآسا زرد به همرنگ اهل درد به رد صفا پرورد به تلخ شکروار آمده
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(خاقانی)389 :1385 ،
در ترکیب «تلخ شکروار» یک تناقض و پارادوکس دیده میشود؛ تلخی که چون
شکر است!

خوانش چند بیت پرابهام از خاقانی و تفاسیر محققان:

پژوهش های معدودی در ارتباط با خوانش شعرهای خاقانی و دریافت معانی این
اشعار انجام شدهاست .این پژوهشها با ارجاع به استعارات و صنایع ادبی ،در نظر گرفتن
آیات و احادیث دینی ،کالم روزمره و همچنین علوم و صنایع زمان خاقانی ،به تحلیل
معنای ابیات دشوار خاقانی پرداختهاند.
پژوهندگانی مانند معصومه معدنکن در کتاب «نگاهی به دیوان خاقانی» و
ضیاءالدین سجادی در طبع و تصحیح دیوان و همچنین عباس ماهیار و میرجاللالدین
کزازی در گزارش دشواریهای دیوان خاقانی قلمفرسایی کردهاند؛ اما هنوز جای
پژوهشهای بیشتر در این زمینه خالیست( .سرمدی)104 :1393 ،
در زیر فقط چند نمونه از اشعار مبهم و دشوارخوان خاقانی به همراه نظرات محققان
و اساتید آورده شدهاست تا تنوع ابهامآفرینی خاقانی و نگاه مفسران به این ابهامات،
واضح تر مشخص شود:
چون دم مرغان صبح نیروی شیران

 -1سِحر دمِ او شکست رونق گویندگان
غم
در این بیت ،تقابل میان مرغان صبح (خروس) و شیران غم ابهام آمیز است.
عبدالرسولی در شرح این بیت میگوید :شیر شب از بیشه بیرون آید و چون صدای
خروس سحری برآید( ،عبدالرسولی)49 :1381 ،
به زن بر در سلطان چه کنم
 -2لب خویش از پی نان چون پرنان
ابهام در این بیت ،رابطه نان طلبی و واژه پرنان است؛ کزازی در گزارش این بیت
چنین آوردهاست :پرنان کناره نان است؛ خاقانی لب خویش را چون کناره نان بوسه
میزند و با خرسندی و کمجویی میزید؛ پس نیازی به رفتن پیش پادشاه و بوسه زدن
بر درگاه او ندارد (کزازی.)426 :1386،سجادی نیز در کتاب «فرهنگ لغات و تعبیرات
خاقانی» نوشتهاست« :پرنان» ریزه کوچک و قطعه نازکی از نان است (سجادی ،فرهنگ
لغات.)218 :
 -3بچه بازی برو بر ساعد شاهان نشین بر مگسخوران قولنجی رها کن آشیان
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در این بیت ،نوعی درمان سنتی باعث ابهام شدهاست .در خصوص تاثیر مگس در
درمان قولنج ،در پانوشت دیوان خاقانی ،عبدالرسولی اشاره مختصری بدون ذکر ماخذ
کردهاست و آورده است :عالج قولنج غالبا فضله مگس است .کزازی نیز در گزارش
دشواریهای خاقانی به همین توضیح اکتفا کردهاست.
محو کرد آیت ایشان چکنم
 -4چون رسید آیت روز آیت شب
در این بیت ،با توجه به سبک ویژهی خاقانی ،الفاظ آیت روز و شب و محو کردن
بیجهت نیامدهاست .به نظر میرسد خاقانی آیه شریفه  12از سوره اسراء را مد نظر
داشته است .متن فارسی آیه شباهت بسیاری به تعبیرات خاقانی دارد :و قرار دادیم شب
و روز را دو نشانه ،پس نابود کردیم نشانه شب و قرار دادیم نشانه روز را روشنگر.
چون من از بسطام باشم این
 -5دشمن جاه منند اینها و چون باشند دوست
گروه از دامغان
در خصوص انتساب کفر و ملحدان به سرزمین دامغان در دیوان خاقانی ابیات دیگری
نیز آمدهاست که نشان از شهرت دامغان به سکونت ملحدان در آن دیار است .ضیاءالدین
سجادی از منابه متعدد در این باب یادداشتهای مفیدی ذکر کردهاست؛ از جمله به
نقل از کتاب قالع اسماعیلیه تالیف منوچهر ستوده نوشتهاست که گردکوه یا دژگنبدان
در دامغان از قالع معروف اسماعیلیه بودهاست (سجادی ،فرهنگ لغات.)1298 :
 -6بر تو نمیرسم به پر وهم جبرئیل هم عاجز است و هست پرش هفتصدهزار
در خصوص جبرئیل و پرهای او در تفسیر کشفاالسرار میبدی ذیل آیه  98سوره
بقره چنین آمده است :دیگرباره در این آیت ،نام ایشان یاد کرد ،تشریف و تخصیص
ایشان را که ایشان در میان مالئکه ،سران و سروراناند و بهینه فرشتگان چهاراند:
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و بهینه این چهار ،جبرئیل است ،ششصد پر
دارد؛ هر پری هفتاد هزار ریشه (میبدی ،کشفاالسرار .)290 :انتساب بال و پر به
جبرئیل در نوشتهها و سرودههای دیگران نیز دیده میشود و در برخی منابع مانند
ثمارالقلوب ثعالبی و یا عجایبالمخلوقات قزوینی بدان اشاره شدهاست.

نتیجه

در شعر کهن فارسی ،ابهام و پیچیدگی زبان یکی از رایجترین اتفاقاتی است که در سطح
زبان رخ میدهد؛ خاقانی نیز یکی از پرابهامترین شعرای فارسی است؛ ابهام در شعر خاقانی
ریشه در نوع نگاه او به دنیا و تالشش برای باال بردن جایگاه شعریاش دارد .او صنایعی از
قبیل ایهام و پارادوکس را برای ابهامآفرینی به کار میبرد؛ ابهام میتواند در سطح زبان یا
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در سطح نحو ایجاد شود؛ علیرغم همه اینها تا کنون تحقیقات جامعی در ارتباط با جایگاه
ابهام در شعر خاقانی انجام نشدهاست و این مقوله نیازمند پژوهشهای بیشتری است.
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زیباشناشی در دیوان عنصری
سمیه عباسی نسب

1

چکیده:

علوم بالغی شـــامل معانی،بیان وبدیع که روی هم رفته دانش های زیباشـــناختی ادب
اسالمی نام گرفتهاند،علومی هستند که شیوهها ،شگردها وترفندهای هنری موجود در اثر
ادبی را مورد بحث و بررســـی قرار میدهند و با بهرهگیری از این ســـه دانش اســـت که
می توان تفاوت میان زبان عادی و زبان ادبی را آ شکار نمود.از میان سه علم مذکور ،بیان
و بدیع بی شتر با آرایههای زیبا شناختی مربوط با تخیل و مو سیقی لفظی کالم سروکار
دارند .ابوالقاســـم حســـنبن احمد عنصـــری بلخی یکی از بزرگترین قصـــیدهپردازان و
ثناگستران زبان فارسی است .در این مقاله سعی شده است صنایع بدیع لفظی یر اساس
تعاریف و دیدهگاههای اســتادان علم بدیع در دیوان عنصــری مورد بررســی فرار گیرد تا
دریابیم او به چه صـــنایعی بیشـــترین توجه را داشـــته اســـت .دراین پژوهش به روش
کتابخانهای به ذکر نمونههایی از صنایع بدیع لفظی در این دیوان پرداخته شده است؛ که
ضمن پژوهش مشخص گردید عنصری از میان صنایع بدیع لفظی به کاربرد انواع جناس
عالقۀ زیادی داشــته ،در واقع او از این طریق پرداختن به جناسهای گوناگون موســیقی
شعر خود را تقویت کرده است.
واژههای کلیدی :صنعت ،بدیع لفظی ،دیوان ،عنصری.

1

.دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان
ss.abbasi2014@gmail.com
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 -1مقدمه:
کلمه ی بدیع در لغت به معنی چیزِ تازه ونوظهور و نوآیین ،ودر اصـــطالح عبارت
ا ست از آرایش سخن ف صیح بلیغ ،خواه نظم با شد وخواه نثر .ومرادف آن را سخن آرایی
ونادره گویی ونغزگفتاری میتوان گفت.
موضــوع علم بدیع ســخن ادبی فصــیح وبلیغ اســت ،و اموری را که موجب زینت
وآرایش کالم بلیغ میشود ،محسّنات وصنایع بدیع مینامند(.همایی)23:1391،
بدیع در ا صطالح ادبی ،عبارت ا ست از دانش ،شناخت و به کارگیری زیبایی ها و
آرایه های خاصی که سبب جذابیت و افزایش تاثیر سخن منظوم و منثور در خواننده می
شود.
صـــنایع بدیعی شـــعر یک شـــاعر با ســـبک او ارتباط نزدیکی دارد .بدیع مجموعه ی
شگردهایی ا ست که سخن عادی را به سخن ادبی تبدیل می کند و یا بر ارزش سخن
ادبی می افزاید.
بدیع ،بیش از تمام شاخه های بالغت د ستخوش ا صطالح سازی ها و تغیرات بی
مورد و ســطحی دوران انحطاط فرهنگی و ذوقی بوده اســت .منتقدان ســنتی و در واقع
بدیع نویسـان ،فقط به ویژگی های بارز آثار اسـتادان توجه داشـته و کمتر در ارزش آثار
آنان از خود تردید ن شان داده اند .ا صوالً نقد ادبی گذ شته ،بی شتر تو صیفی و بر مبنای
آرایش های لفظی بود تا ارزشــی !و کمتر به تناســب های معنوی توجه داشــت .برای
شاعران قدیم ،معنی و قالب و نحوه ی بیان جدا بودند ،ولی در شعر معاصر این عناصر به
هم پیوسته اند و این دگرگونی اساسی بر معیارهای زیبا شناسی کنونی هم تاثیر گذاشته
است .صنایع بدیعی به دو دسته تقسیم می شود:
-1-1صنایع بدیع لفظی:

به شعر و نثر ادبی تعلق دارند و در نثر غیر ادبی – مگر تصادفا  -به کار نمیروند و
موجب افزایش مو سیقی کالم از طریق ایجاد ارتباط با تنا سب میان الفاظ به شیوه های
متعدد می شوند .مانند:
الف :همجنس سازی :یعنی به کارگیری واژههای هم ریشه مثل ساز و سازه.
ب :هماهنگ سازی :یعنی به کاربردن واژه هایی که با هم شباهت آوایی دارند.مثل
سرود و سروش.
ج :تکرار :یعنی ایجاد تاکید در ســخن با مکرر ســاختن یک واژه.مثل:ای یاوه یاوه
یاوه خالیق،مستبد و منگ!!!
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صنایع لفظی گاه بدون آن که سودی دا شته با شند فقط برای تنوع و برانگیختن
شگفتی مخاطب به کار میروند.مثل :حذف ،تجرید و توشیح.
صنایع تجنیس و جناس و تکرار در شمار صنایع لفظی هستند.
 -2-1صنایع معنوی:

موجب زیبایی معنوی در شــعر و نثر میشــوند.این صــنایع،ســخن را خیال انگیز و
ت صویری چند بُعدی و از زبان روزمره،متمایز می سازند .مخاطب زبان ادبی با شناخت و
فراگیری این صنایع،به جنبه های زیبایی شناس یک زبان د ست مییابد .برخی مباحث
مهم بدیع معنوی مانند کنایه و اســتعاره و تشــبیه که در آرایش کالم نقشــی ندارند و
صـــنعت به شـــمار نمیروند،در مبحثی به نام "بیان" که ادای معانی واحد به روشهای
گوناگون است ،تعریف می شوند.
صنایع لف و نشر،التفات،حُسن تعلیل و حُسن طلب از صنایع معنوی هستند.
عنصری بزرگترین استاد قصیدهپرداز ومدح سرای قرن پنجم بلکه زبان پارسی است
وتاکنون بدین پایه ومایه در جزالت لفظ ورشاقت سبک هیچیک از شعرای قصیده سرا با
کثرت عده وتوجه به معارضــه نتوانســتهاندقصــیدهای انشــاء کنند واگر از عهدهی لفظ
برآمدند گرو معنی شـــدند واگر حق معنی ادا کردند فخامت لفظ را از دســـت دادند .در
تمام دیوان او یک قرینهی غیر متوازن وتعبیر غیرمتنا سب نمیتوان یافت ویک جمله که
در افادت غرض وپرورش مقصــود دخالت نداشــته باشــد نمیتوان دید عباراتش بامعنی
متوازن ا ست ،نه عبارتها کوتاه ا ست ونه معانی نا ساز وبیاندام دعاوی شعری را به معانی
وادلهی فل سفی متقن وبنای مدح وتغزل را بر پایهی محکم برهان وا ستدالل گذا شت وبا
این همه تعبیرات شــاعرانه را از دســت نداد واین خود بر قدرت طبع وتصــرفش در انحاء
تعبیر بهترین دلیل است زیرا هر یک از معانی شعری و علمی قالب مخصوصی دارد وبیان
هند سی جز بیان حکیم و شاعر ا ست و تا گوینده مقتدر و اقتدارش در حد اعالء نبا شد
نمیتواند یکی از این معانی را در طریق دیگر تعبیر کند(.شـــفیعی کدکنی-530:1372،
)526
 -3-1روش تحقیق:

در این پژوهش با مراجعه به امهات کتب بدیعی ،عنوان وتعریف ومختصــات هر یک
از صنعتها به طور جداگانه ذکر شده ا ست ودر ادامه ابیاتی که در بردارندهی آن صنعت
ه ستند همراه با شماره آنها (که در انتهای هر بیت ذکر شده) و همچنین اوزان عرو ضی

392

مجموعه مقاالت پنجمین همایش متنپژوهی ادبی ،جلد سوم

آنها آورده شـــده و برای پرهیز از اطناب اگر با ابیات دیگری که دارای همین صـــنعت
هستند برخورد شده به مکان آنها در دیوان اشاره شده است.
-4-1پیشینه تحقیق:

در مورد شرح بدیعی دیوان عن صری تاکنون تحقیق منفردی صورت نگرفته ا ست
اما کتابهای بدیعی ومقاالتی موجود میباشد که جسته وگریخته به نقد وبررسی سبک و
ابیاتی از دیوان عنصری پرداختهاند ،به شرح زیر:
 .1محمد خلیل رجایی ،)1392( ،در کتاب خود با عنوان " معالم البالغه در علم معانی،
بیان وبدیع" ابیاتی از دیوان عن صری به عنوان شاهد مثالی در صنایع گوناگون ذکر
کرده است.
 .2جالل الدین همایی ،)1391( ،در کتاب خود با عنوان " فنون بالغت وصــناعات ادبی
" بعد از تعریف صنایع بدیعی ابیاتی از دیوان عن صری را به عنوان شاهد مثالی ذکر
کرده است.
-3ناصر علیزاده وکمال راموز ،)1389(،درمقاله خود تحت عنوان"از جهان نگری تا
کاربرد صنایع بدیعی در شعر سبک خرا سانی" سعی دا شته اند که با بهره گیری از مدل
سـاختارگرایی تکوینی گلدمن و مطالعه دیالکتیکی او ،به بررسـی رابطه عناصـر بدیعی با
جهان بینی شــاعران ســبک خراســانی پرداخته،تا از این طریق نشــان دهند که چگونه
ذهنیت ا شرافی و درباری اکثریت شاعران سبک خرا سانی سبب افزایش ب سامد کاربرد
صنایع لفظی در شعر این دوره شده ا ست و در این مقاله کاربرد صنایع بدیعی در شعر
چهار شاعر سبک خرا سانی (فرخی ،عن صری ،رودکی ،م سعود سعد سلمان) مورد برر سی
قرار گرفته است.

-2بررسی صنایع بدیع لفظی در دیوان عنصری:
 -1-2اعنات:

که آن را لزوم ماالیلزم و التزام نیز می گویند :آن است که شاعر یا نویسنده ،به قصد
آرایش کالم یا هنرنمایی ،آوردن حرفی،یا کلمه یی را ملتزم شـــود که در اصـــل الزم
نباشد(.همایی)1391:87،
التزام یا اع نات  :در هر مصـــراع یــا بیــت شـــعر،کلمــه یی را تکرار کننــد.

(شمیسا)1374:60،
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لزوم ماالیلزم  :از جمله محســنات لفظیه لزوم ما ال یلزم اســت که آن را اعنات نیز
گویند و آن عبارت اســـت از این که متکلم قبل از حرف روی درقوافی ابیات یا قبل از
حرفی که به منزله حرف روی است در فواصل فقرات حرفی یا حرکتی را التزام کند،یعنی
تکرارآن را در آخر ابیات وفقرات بر خودملزم نماید در حالتی که آوردن آن واجب نباشدو
بدون آن سجع و قافیه تمام باشد(.رجایی)269:1392،
رمـــل مـــثـــمـــن مـــحـــذوف
فــا عال تن ،فــا عال تن ،فــا عال تن ،فــا ع لن
خواستهبخشی که خواهنده چنان داندکه هست

زیرهرپیچیازانگ شتتوگنجی شایگان""2395

فــا عال تن ،فــا عال تن ،فــا عال تن ،فــا ع لن

رمـــل مـــثـــمـــن مـــحـــذوف

ا ندرایران ازع طای توبوادی زین ســـپس

زرنســتاندســتاننده ازدهنده رایگان ""2396

فـعـولـن ،فـعـولـن ،فـعـولـن ،فـعـولــن
چنــان پرشــــد از تو گمــان مخــالف

مــتــقــارب مــثــمــن ســـــالــم
که گویی تو اندر میان گمانی""2652

امــل را بــمــانــد اجــل بــر گــرفــتــه

گرف ته یمین تو تیغ ی مانی ""2653

م ف عولُ ،مفــا عی ـلُ ،مفــا عی ـلُ ف عو لن
زین هر دو زمین هر چه گیا روید تا ح شر

هزج مثمن اخرب مکفوف محــذوف

بخشهمهرویینتنبودوشــاخطبرخون""3267

 -2-2تجنیس = جناس:

آن ا ست که گوینده یا نوی سنده در سخن خود کلمات هم جنس بیاورد که در ظاهر
به یک دیگر شـــبیه،و در معنی مختلف باشـــند .دو کلمه متجانس را دو رکن جناس می
گوییم،و آن بر نه قسم است:

-1-2-2جناس تام:

آن ا ست که الفاظ متجانس در گفتن و نو شتن یعنی حروف و حرکات یکی و فقط
در معنی مختلف باشند(.همایی)60:1391،

مفــا ع لن ،فع ِال تن ،مفــا ع لن ،فع ْالت
ا گرب ـه ت یرمــهازجــامــه ب یشبــایــد ت یر
مفعولُ ،فــاعالتُ ،مفــاعی ـلُ ،فــاعالت

مجتــث مثمن مخبون اصـــلم مســـبغ

چرا برهنــه شـــود بوســـتــان چو آیــد تیر ""799

مضـــارع مثمن اخرب مکفوف مقصـــور

394

مجموعه مقاالت پنجمین همایش متنپژوهی ادبی ،جلد سوم

گ ف تم ن هی بر یند لمآنتــاب ـدارز لف

گفتــا کــه مشــــک نــاب نــدارد قرار تــاب ""126

مفــا ع لن ،فع ِال تن ،مفــا ع لن ،فع ِ لن
م ثل زن ند که جوی ندهیخطر بیحزم

م جتــث م ث من م خ بون محــذوف
ازآرزویخطردرشــودبچشــمخطر""955

فــاعالتن ،فــاعالتن فــاعالتن ،فــاعلن
باز ســـر گیری تو وکبکی ن یاز آرد ترا

رمـــل مـــثـــمـــن ســــــالـــم

بــازایندوســـتی کی بود بــا کبــک دری ""2773

مفــا ع لن ،ف عال تن ،مفــا ع لن فع ِ لن

مــثــمــن مــخــبــون مــحــذوف

بز یر دا من ـت انــدر ب نفشــــه ب ی نم و تو
اب یات2770،2777،2811،3053،3071،3314:

بنفشـــه را ســـپری یا بنفشـــه را ســـپری ""2810

و...

-2-2-2جناس ناقص:

که آن را جناس محرف نیز گویند،آن است که ارکان جناس در حروف یکی و در حرکت
مختلف باشند(.همایی)61:1391،
رمــــل مــــثــــمــــن مــــقصــــــور
فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالت
رویگــردان را زگــرد جــنــگــجــویــانــت رقــاب ""165
بردههــا مونراز نعــلبــادپــایــانــت هالل
فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعلن
گرچهســـامانجهاناندرخِردباشـــد،خُرد

رمــــل مــــثــــمــــن مــــحــــذوف
تاازوسامان نگیردسخت بیسامان بود ""346

مفــا ع ی لن ،مفــا ع ی لن ،مفــا عیــل
جهــانپرمِهردینــار دینــارســــت ازیرا

هزج مثمن مقصـــور مســــدس مقصـــور
که نام اوســــت نقش مُهر دی نار ""451

مفــا ع لن ،ف عال تن ،مفــا ع لن فع ِ لن
بلی کننــده بــه امرش رهــاشـــودزبال

مــجــتــث مــثــمــن مــخــبــون مــحــذوف
نَعَمکننده به کامشرسدبه جاه ونِعَم""2010

فــاعــالتــن ،مــفــاعــلــن ،فــعِــلــن
گرزجنس فرشـــت ـه هســـتش خ ُلق

خ ف یف مســــدس م خ بون محــذوف
پس چراخ َلق او زجنس بشـــر ""733

ابیات:
1989،2394،2903،2919،3328و...

زیباییشناسی در دیوان عنصری
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-3-2-2جناس مکرر:

که آن را ج ناس مزدوج و مردد نیز گوی ند :آن اســـت که دو رکن ج ناس را در آخر
سجعهای نثر یا در آخر ابیات ،پهلوی هم آورده باشند(.همایی)71:1391،
م جتــث م ث من م خ بون اصـــ لم
مفــا ع لن ،ف عال تن مفــا ع لن ،فع ْ لن
از آن که در ه مه احوال در خال و مال ""14
ازآفــتــابجــهــانمــردمــیــشپــیــداتــر
مفــا ع لن ،فع ِال تن ،مفــا ع لن ،فع ِ لن
خدایدادشهرچآنســزاواردرخوراوســت

م جتــث م ث من م خ بون محــذوف
مثلزنندکهدرخوربودســـزابســـزا""20

مــفــاعــیــلــن ،مــفــاعــیــلــن ،فــعــولــن
بـــدیراازکـــهرنـــجآیـــدکـــهخـــوبـــان

هـــزج مســــــدس مـــحـــذوف
بـــیـــارامـــنـــددرظـــلّظـــالال""39
م جتــث م ث من م خ بون مقصـــور
کــههســــتز خم ترا شـــ یرشـــرزه
شــــــکــــلشــــــکــــال""1882

مفــا ع لن ،فع ِال تن ،مفــا ع لن ،فع ِ لن
همی چمــدفلــک ازبهرآنکــه توبچمی

م جتــث م ث من م خ بون محــذوف

مفــا ع لن ،ف عال تن ،مفــا ع لن ،فع ِالت
نهی به پای عدوبراجل بشـــکل شـــکیل

همیشــــه بــادتراکــاربــا چمیــده بچم ""2018

ابیات:
362،37،383،479،477،493،522،528،615،660،1889،1892،1901،1928،2040،
2163،2185
2212،2220،2290،2308،2710،2756،2766،2831،2837،2862،2916،2922،
2963،3137،3138،3139،3140،3141،3142،3143،3316و.

-4-2-2جناس زاید:

آن اســت که یکی از کلمات متجانس را حرفی بر دیگری زیادت باشــد  ،و آن حرف زاید
گاه در اول کلمه است.
(همایی)62:1391،
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اصل او از زنگ و بریک اصل او سیصد شکن
فـــاعـــالتـــن ،مـــفـــاعـــلـــن ،فـــعـــالت
بــت کــه ب ت گر کنــدش د ل بر نیســــت
مــفــاعــیــلــن ،مــفــاعــیــلــن ،فــعــولــن
یکی پیوســـتــه از مــاهیســــت ت ـا مــاه
فــا عال تن ،فــا عال تن ،فــا عال تن ،فــا عالت

جام پیروزه ا ست گویی بی ضهی عنبر درو

هر شکنجیراکه بینیزا صلاو سی صد سرا ست""174
خ ف یف مســــدس م خ بون اصــــ لم مســــ بغ
د ل بری دســــ ت برد ب ت گر نیســــت ""211
هـــــزج مســــــــدس مـــــحـــــذوف
یــکــی گســــتــرده از چــیــن تــا بــخــاور""600
رمــــل مــــثــــمــــن مــــقصـــــــور
پیش شــاهنشــاه پیروزاختر نیکوخصــال""1799

ابیات 1936،1962،2023،2439،2461،2539،2733،2736،2806،3069،3250 :و...
و گاه زیادت در وسط کلمه باشد.
مــفــاعــیــلــن ،مــفــاعــیــلــن ،فــعــولــن
زهــی ک ـفّــش کــه از درویــش بــر مــال
فــاعــالتــن ،مــفــاعــلــن ،فــعِــالت
گــفــتــم انــدر عــذاب عشــــق تــوام

هـــزج مســــــدس مـــحـــذوف
بســـی عاشـــق تر آمد بر مناال ""55
خفیف مســدس مخبون اصــلم مســبغ
گ فت عاشـــق بلی بود ب عذاب ""90

مفــا ع لن ،ف عال تن ،مفــا ع لن ،فع لن

م جتــث م ث من م ک فوف اصــــ لم

جهــانیــان برســـوم تو تهنیــت گوینــد

ترا برســـم کســــان تهنیــت نگویم من""2482

فــا عال تن ،فــا عال تن ،فــا عال تن ،فعــا لن
زانکه فعلش جمع گردانید معنی های نیک
مــفــاعــیــلــن ،مــفــاعــیــلــن ،فــعــولــن
یـــکـــی از مـــاهِ آذار آب اللـــه

رمـــل مـــثـــمـــن مـــحـــذوف

چونمعانی جمع گرددشاعری آسانبود ""353

هـــزج مســــــدس مـــحـــذوف
یکی از ماه آذر چشـــم عبهر ""558

ابیات :
560،368،2006،1973،1931،2493،2717،2779،2837،2848،2892،2901،29
3242 ،41،2953،299و...
چون در اول یا آخر یکی از متجانسین بیش از یک حرف زیادت باشد آن را نیز ملحق به
جناس زاید و مذیل باید شمرد(.همایی)64:1391،

زیباییشناسی در دیوان عنصری

مـــفاعلن ،فعــِالتن ،مــفاعلن ،فـــعـــْلـــن

بـنام ایـــــزد چونــان شده ست هیبــــت او
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م جتــث م ث من م خ بون اصـــ لم

که نیست کس را کردن خالف او یارا""30

مــفــاعــیــلــن،مــفــاعــیــلــن ،فــعــولــن
زشـــرح جود شـــکرش بس نماندســـت

هـــزج مســــــدس مـــحـــذوف
که جان بر جانور گردد و باال ""52

مـفــاعـیـلـن ،مـفــاعـیـلـن ،فـعـولــن
دل من دایره گشــــت ای شـــگفتی
مف عولُ ،فــاعالتُ ،مفــاعی ـلُ ،فــاع لن

هـــزج مســــــدس مـــحـــذوف
مر اورا نقطـه آن دلبنـد خـاال ""41
مضـــارع مثمن اخربا مکفوف محذوف

گفتم دلم بســـوزد وز د یده خون چکد

گفتا که تا ن سوزد گل کی دهد گالب ""135

فــاعــالتــن ،مــفــاعــلــن ،فــع الت

خفیف مســدس مخبون اصــلم مســبغ

داد را کی شـــنــاســــد آن شـــهری

کاندرو شـــهریار داور نیســـت ""240

ابیات:
236،321،360،365،429،749،833،272،1825،2068،1869،1969،1987،2026،20
37،2051،2114،2283،2290،2341،2383،2492،2547،2618،2645،2665،2679،
2707،2884،2947و...
-5-2-2جناس اشتقاق و شبه اشتقاق :

صنعت اشتقاق آن است که در نظم یا نثر الفاظی را بیاورند که حروف آنها متجانس و به
یکدیگر شبیه با شند  ،خواه از یک ری شه م شتق با شند یا از یک ماده م شتق نبا شند اما
حروف آنها چندان شبیه و نزدیک به یکدیگر باشد ودر ظاهر توهم اشتقاق شود.قسم دوم
را شبه اشتقاق نیز گویند(.همایی)74:1391،

مــفــاعــیــلــن ،مــفــاعــیــلــن ،فــعــولــن
من از بس ح یلــت چشـــ مش ،بــدا نم
مــفــاعــیــلــن ،مــفــاعــیــلــن ،فــعــولــن

هـــزج مســــــدس مـــحـــذوف
که نرگس را چه در دســـت احتیاال""40
هــــزج مســــــدس مــــحــــذوف
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دال گشــــت از فراق ســـرو ســـیمین

تن ســـروت شـــد از ناله چو ناال ""42

مــفــاعــیــلــن ،مــفــاعــیــلــن ،فــعــولــن
اگر چه من زعشـــقش رن جه گشـــتم
فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالت

هــــزج مســــــدس مــــحــــذوف
خوشــــا رنجــا کــه نفزایــد مالال ""43
رمـــل مـــثـــمـــن مـــقصــــــور

خادم او باش تا مردان ترا خدمت کنند
مفعولُ ،مفــاعی ـلُ ،مفــاعی ـلُ ،فعولن

سایل او باش تا شاهان کنندازتو سؤال ""1803

هزج م ث من ا خرب م ک فوف محــذوف

هر چند بگیتی خرد واصــل کریم اســت

اندر حرم میر کریم است ومکرّم ""1919

ابیات:
61،72،93،94،95،96،142،171،172،184،221،248،256،276،301،352،400،406،
425،457،49،1858،1892،1920،1938،2044،2047،2097،2099،2570،2520،22
94،2258،2214،2196،2193،2628،2653،325،2194،2720،2780،2822،2967و...

 -6-2-2جناس مطرف :

آن است که دو رکن جناس فقط در حرف آخر مختلف باشند(.همایی)67:1391،
مضــارع مثمن اخرب مکفوف مقصــور
م ف عولُ ،فــا عالتُ ،مفــا عی ـلُ ،فــا عالت
گفتا شــرار غم که نشــاند بجز شــراب
گفتم کــه ازدلم بنشــــان توشـــرارغم
""140
فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعلن
رمـــل مـــثـــمـــن مـــحـــذوف
باغ همچون کل بهی بزّاز پردی با شـــود

بــادهمچون طبلــهی عطــار پرعنبرشـــود ""283

فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالت

رمـــل مـــثـــمـــن مـــقصـــــور

دشـــمنش را هســـت ازودر ســـر دو چیزاندر دوچیز

تنبهزیر اضـــطراب وجان به زیر اضـــطرار ""692

فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالت
بر توفرخ باد و کار تو به کام دوســـ تان

رمـــل مـــثـــمـــن مـــقصـــــور

هرکجا باشــیســپهرت خاضــع ویزدانتیار ""699

زیباییشناسی در دیوان عنصری

م ف عولُ ،مفــا عی ـلُ ،مفــا عی ـلُ ،ف عو لن
جــای تو ب غز نی در و جــاه تو ب بغــداد

399

هزج مثمن اخرب مکفوف محــذوف

جیش توببلخ انــدر و جوش تو بــدیلم ""1971

ابیات1968،2281،2839 ،266،50،158،386:و...

-7-2-2جناس مضارع و الحق:

هر گاه دو لفظ متجانس در نوع حروف مختلف باشــند در این صــورت چنانچه دو حرف
مختلف فیهما قریب المخرج باشند جناس را جناس مضارع نامند(.رجایی)258:1392،
م جتــث م ث من م خ بون محــذوف
مفــا ع لن ،فع ِال تن ،مفــا ع لن ،فع ِ لن
بروز گار خزان هم هوا ک ندش ه با ""9
ا گر هواش بــد ین روزگــار تــازه کنــد
فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالت

رمـــل مـــثـــمـــن مـــقصــــــور

حلم اوکوه اســــت و جودش بحرو را یش آفتــاب

قدراوگردون وحزمشســــدّوعزمش روز گار ""682

فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالت
گر نبودی عزم او دو لت نبودی پیشـــرو

رمـــل مـــثـــمـــن مـــقصــــــور

ور نـبودی حـزم او مُلکت نبودی استـوار ""680

فــعــولــن ،فــعــولــن ،فَــعــولــن فَ ـعَــل
بــحــزم بــدانــدیــش بــر،عــزم تــو

مــتــقــارب مــثــمــن مــحــذوف
بخ ندد همی چون قضـــا و قدر ""652

فــاعــالتــن ،مــفــاعــلــن ،فــعِــلــن
بــر ســــر و بــر بــر و گــریــبــانــش

خ ف یف مســــدس م خ بون محــذوف
دامنش در زمین فکنده کشــان ""2071

ابیات 1952،2271،2433،2521،2653،2758،2780،2960،3021،3164 :و...
و هر گاه قریب المخرج نباشـــند جناس الحق گویند .شـــرط آن اســـت که اختالف
متجانسین در بیش ازیک حرف نباشد(.رجایی)258:1392،
م جتــث م ث من م خ بون محــذوف
مفــاع لن ،فع ِال تن ،مفــاع لن ،فع ِ لن
که از هواش جمالســت و از بخار نوا ""8
چه فایده ســـت زنقش بهار و پیکر او
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مفــا ع ی لن ،مفــا ع ی لن ،ف عو لن
زمشـــکین ج عد زنجیرســــت گویی

هـــزج مســــــدس مـــحـــذوف
ز عنبر حلقــهی زلفین چنبر ""555

فاعالتن ،فاعالتن ،فاعالتن ،فاعالت
همـت درگـاه او عـالیتر از اوج فلـک

رمـــل مـــثـــمـــن مـــقصـــــور

گرد شــــادروان او کــافیتر از موج بحــار ""673

فاعالتن ،فاعالتن ،فاعالتن ،فاعالت

رمـــل مـــثـــمـــن مـــقصـــــور

مفــا ع ی لن ،مفــا ع ی لن ،ف عو لن
بصــــف بز مگــه صــــا فی روا ننــد

هـــزج مســــــدس مـــحـــذوف
بصـــف رزمگــه شـــیران عنتر ""858

آ سمان و دهر و خور شید ا ست و دریای بموج

روز بزم و روز رزم وروز ج نگ وروز بار ""693

ابیات:
1879،1885،1910،1971،2051،20603037،3042،3050،3200،3289،3383،
2419،2712،2794،2812،2893،2981،3032 ،325،2225و...

-8-2-2جناس مرکب:

آن است که یکی از دو رکن جناس،بسیط یا در حکم بسیط و دیگری مرکب باشد.

جناس مفروق و مقرون :از اقسام جناس مرکب است به این قرار:

چون در جناس مرکب هر دو رکن در نو شتن شبیه یکدیگر با شند،آن را جناس مرکب
مقرون و متشـــابه گویند،و هر گاه در کتابت مختلف باشـــند آن را جناس مرکب مفروق
نامند(.همایی)64:1391،
رمــــل مــــثــــمــــن مــــحــــذوف
فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعلن
عدل او نوش روان گشـــ ته اســـت کا ندروصـــف
بیتهای شعر توقیعات نو شروان بود ""327
مفــاع لن ،فع ِال تن ،مفــاع لن ،فعالت
به مغزش اندر بیزنگ زنگ زنگار اســت

مجتــث مثمن مخبون اصـــلم مســـ بغ
شگفت با شد زِ نِگار گون بیزنگار ""1581

فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعلن
آنچهرویستآن شکفتهگردشاندرگلستان

رمــــل مــــثــــمــــن مــــحــــذوف

وانچهجرّارها ستخفته سالومهبرگل ستان""3282

زیباییشناسی در دیوان عنصری

مفــا ع لن ،ف عال تن مفــا ع لن فع ِ لن

فغــان ازآن دوســـیــه زلف وغمزگــان کــه همی
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مــجــتــث مــثــمــن مــخــبــون مــحــذوف
بدین زره ببری و بدان ز ره ببری""3327

-9-2-2جناس لفظ یا لفظی:

آن است که کلمات متجانس در لفظ یکی،و در کتابت مختلف باشند(.همایی)70:1391،
هـــــزج مســـــــدس مـــــقصـــــــور
مفــا ع ی لن ،مفــا ع ی لن ،مفــا عیــل
یکی چون نرگس وخــارش جگر خوار ""1706
یکی چون ســـرخ گــل بیخــار ودلبنــد
م فاعیلن ،م فاعیلن ،م فاعیلن ،م فاعیلن

هـــــزج مـــــثـــــمـــــن ســـــــالـــــم
ب حارســـتشدلوحک مت بدانزاخر ب حارا ندر""1754

فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعلن
گرنه ابراهیم آزر گشــت مشــکین زلف تو

رمــــل مــــثــــمــــن مــــحــــذوف
زیرآذرپس چرا رسته است شمشاد طری""2776

بهارســـتش کف ونعمت بدان فاضـــل بهار اندر

-10-2-2جناس قلب یا مقلوب :

قلب در لغت به معنی واژگونه کردن اســـت و مقلوب به معنی واژگونه؛ و در فن بدیع
آوردن الفاظی است که حروف آنها مقلوب یکدیگر باشند .و این امر چون در بعض حروف

اتفاق افتاد،آن را قلب بعض گویند.و چون در تمام حروف دو کلمه واقع شده باشد،آن را
قلب کل می نامند(.رجایی)259:1392،

مــفــاعــیــلــن ،مــفــاعــیــلــن ،فــعــولــن
اگر خالی شــــد از شـــخصـــش ک نارم

هـــــزج مســــــــدس مـــــحـــــذوف
خــیــالـش کــرد شــــخصــــم را خــیــاال ""38

م فاعیلن ،م فاعیلن ،م فاعیلن ،م فاعیلن
فعالش در خور نصرت خصالش زیور دولت

هـــــزج مـــــثـــــمـــــن ســـــــالـــــم
کمالشدفترحکمت،کالمشرشـــتهیگوهر""1304

م فاعیلن ،م فاعیلن ،م فاعیلن م فاعیلن

هـــــزج مـــــثـــــمـــــن ســـــــالـــــم
زجودتبادیهجیحون،زخشمتخارهخاکستر""1316

ز گ نج ـتزا یرانقــارون،ز ج نگ ـت ق لعــههــا هــا مون
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فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالت
همت عالیش راگویی عیال است ای عجب

رمــــل مــــثــــمــــن مــــقصـــــــور
هرچهبشناسی زهستی جزخدای ذوالجالل""1813

ل ف عو لن
م ف عولُ ،مفــا عی ـلُ مفــا عی ـ ُ
بر دولــت شــــاه ملکــان فرّخ وفیروز

هــزج مــثــمــن اخــرب مــکــفــوف مــحــذوف
آن ق بلــهی ف خر وشـــرف گو هر آدم ""1902

ابیات 281،2381،3379،1304،1316،2460،2909 :و...
-11-2-2جناس خط:

گاهی جناس را اطالق کنند مجازاً بر ت شابه دو کلمه در کتابت ،یعنی دو کلمه آورند که
قطع نظر از نقطه در نو شتن به یک شکل بوده و در تلفظ مختلف با شند و این را جناس
خط یا تصحیف و مضارعه نیز گویند(.رجایی)260:1392،
مضــــارع مثمن اخرب مکفوف مقصـــور
مفعـلُ ،فـاعالتُ مفـاعیـلُ ،فـاعالت
گف تا که مشـــک ناب ندارد قرار و تاب
گفتم نهی برین دلم آن تا بدار زلف
""126
مفــا ع ی لن ،مفــا ع ی لن ،ف عو لن
ســتوده شــد طمع تا شــد بجودش

هــــزج مســــــدس مــــحــــذوف
طــمــع بــالــیــده ونــالــیــده مــاال ""66

مفــا ع ی لن ،مفــا ع ی لن ف عو لن
ز تا نیســـر بت آوردی به اشـــتر

هــــزج مســــــدس مــــحــــذوف
ز روم اکنون صــلیب آور به اســتر ""891

مفــاعلن ،فع ِالتن ،مفــاعلن ،فعلن
ب جای خی مه دی با ن هاد بر اشـــتر

مــجــتــث مــثــمــن مــخــبــون اصــــلــم
بجای موکب گوهر نهاد بر اســتر ""1498

مفــا ع ی لن ،مفــا ع ی لن ،مفــا عیــل
یکی در جســـمها روشـــنتر از جان

هــــزج مســــــدس مــــقصــــــور
یکی در چشــمها خوشــتر زدیدار ""1711

ابیات 1612،1743،2409،2631،2813،2962،3020،3127 :و...

زیباییشناسی در دیوان عنصری
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 -3-2تشابه االطراف :

و آن وقتی اســـت که یکی از کلمات اواخر مصـــراع اول ،در اوایل مصـــراع دوم ویکی از
کلمات اواخر مصراع دوم در اوایل مصراع سوم ویکی از کلمات اواخر مصراع سوم در اوایل
مصراع چهارم وقس علی هذا تکرار شود(.شمیسا)59:1374،
رمـــل مـــثـــمـــن مـــقصــــــور
فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالت
عقلاوچیزیشـــودکانچیزاجلرارهبر اســـت""188
ور ک سی از تیغ تیز او نیندی شد به عقل
فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعلن
بر حذر باشــند مردم از صــروف روزگار

رمـــل مـــثـــمـــن مـــحـــذوف

خودصـــروف روز گاراز تســـت دایم بر حذر""1200

مفــا ع لن ،ف عال تن ،مفــا ع لن ،فع ِ لن
وکر ســـ خاوت گویی بر ســـ خاوت او

م جتــث م ث من م خ بون محــذوف
بود سخاوت ابر ومطر هبا وهدر ""1398

مفــا ع لن ،ف عال تن ،مفــا ع لن ،فع ِ لن
زبس اســیر که در خام کرد شــاه زمین

م جتــث م ث من م خ بون محــذوف

مفعولُ ،فــاعالتُ ،مفــاعی ـلُ فــاعالت
از عشــق خیزد انده،تا کی بالی عشــق

مضـــارع مثمن اخرب مکفوف مقصـــور

بدان زمین نه ه ما نا که ز نده ما ند بقر""1450

در عشـــق خیر نیســـت من ونعت شـــهریار""1648

ابیات :
1789،1783،1660،2469،2472،2473،2503،2771،2836،2845،2869،3032،30
76و...
 -4-2تضمین المزدوج=ازدواج:

آن است که در اثنای جمله نثر یا نظم،کلماتی را پیوسته یا نزدیک به یکدیگر بیاورند که
در حرف روی موافق باشند (.همایی)59:1391،
فرق تضمین المزدوج با ترصیع و موازنه در این است که در تضمین المزدوج ،کلمات
مسجع و متجانس در کنار همند و رابطهی آنها با هم افقی است .اما در ترصیع و موازنه
،اســـجــاع هر جملــه در تقــابــل بــا اســـجــاع جملــه دیگرنــد و رابطــهی عمودی
دارند(.شمیسا)32:1374،
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مفــا ع لن ،فع ِال تن ،مفــا ع لن ،فع ْ لن
یمیندو لت م جد و امین م لت صــــدق
فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالت
مخبرش بگرفت گیتی سرب سر در ف ضل او

مــجــتــث مــثــمــن مــخــبــون مــحــذوف
امــیــر غــازی ،مــحــمــود،ســــیــداالمــرا""13
رمــــل مــــثــــمــــن مــــقصـــــــور
گــــــرچــــــهبســـــــــیــــــارســـــــــت
مــخــبــرهــمنــهــبــیــشازمــنــظــراســــت""191

فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالت
روی بنــدهرزمینی حلّــهی چینی شـــود

رمــــل مــــثــــمــــن مــــحــــذوف
گوشــوارهردرختی رشــتهی گوهرشــود ""285

فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعلن
آ نکــه اورا جویــدارچــا کر بود م ه تر بود

رمــــل مــــثــــمــــن مــــحــــذوف
وآنکــه زوبگریزدار مهتر بودچــاکرشـــود ""308

فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالت

رمــــل

مــــقصـــــــور

کــامگــاری راثبــات ونــامــداریرا ســـبــب

پاد شاهی را صالح و شهریاری راجمال ""1801

مــــثــــمــــن

ابیات:
418،421،458،463،490،513،516،632،573،691،815،819،886،887،998،999،1
912،1977،2095،2628،2497،2156،642،2733،2794،2815،2823،2844،2885،
2886،2887و...
 -5-2تکرار یا تکریر :

در یک بیت دو کلمه پشت سر هم تکرار شوند(.همایی)60:1391،
هـــزج مســــــدس مـــقصــــــور
مفــا ع ی لن ،مفــا ع ی لن ،مفــا عیــل
سپهبد خ سرو خ سرو شکار ست ""269
شــکار خســروان مرغ اســت ونخجیر
مفــاعلن ،فعِالتن ،مفــاعلن ،فعالت

ز مان ز مان ب خداو ندی ج هان شــــب و روز

مجتــث مثمن مخبون اصـــلم مســـبغ
یکی بگوید نامش دگر کند تکبیر ""423
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ف عو لن ،ف عو لن ،ف عو لن ،ف عو لن
بکردار کشـــتی ولیکن نه کشـــتی

مـــتـــقـــارب مـــثـــمـــن ســـــالـــم
چو کشـــتی به پرد زمعبر بمعبر ""522

مفــاعلن ،فعِالتن ،مفــاعلن ،فعالت

مجتــث مثمن مخبون اصـــلم مســـبغ

کنون عجبتر از آن فتح فتح غرجســـتــان

مفــاعلن ،فعِالتن ،مفــاعلن ،فعِالت

زمــان زمــا نش فزون بود جــاه وکــارش بــه

که شد به دولت او مر سپاه او را رام ""1950

م جتــث م ث من م خ بون مقصــــور

دلـــشگشاده بـــپیششســـپاه بـــسته مـــیان
""2138

ابیات :
917،931،1209،1216،1455،155،2019،2074،2142،2410،2440،2454،24
83،2581،2675،2680،2707،2746،3046،3163،3168،3214،3313،3403،3415،
 3473،3502و...
 -6-2ردالعجز علی الصدر:

این صنعت به نام تصدیر نیز معروف است ،به این معنی که لفظی که در اول بیت وجمله
نثر آمده است،همان را به عینه یا کلمه شبیه متجانس آن را در آخر بیت و جمله نثر باز
آرند(.همایی)80:1391،
م جتــث م ث من م خ بون محــذوف
مفــاعلن ،فعالتن ،مفــاعلن ،فعلن
کســـی نــدیــد ونبینــدش ازین چهــار جــدا ""16
چ هار وقتش پیشــــه چ هار کار بود
مفــاع ِل ُن،ف َع ِال تن ،مفــاع ِل ُن،ف َع ِ لن
بهای او نه بم لک اســـت نی معاذاهلل

م جتــث م ثم ّن م خ بون محــذوف
که ملک را ببزرگی و نام اوست بها ""31

فــعــالتــن ،مــفــاعــلــن ،فــعــالت
گفتم اعجاب دین وملک به کی اســت

خفیف مســدس مخبون اصــلم مســبغ
گ فت هر دو بدو کن ند اع جاب ""114

ف عو لن ،ف عو لن ،ف عو لن ،ف عو لن
نکوتر زروشـــن رخش تیره زلفش

مــتــقــارب مــثــمــن ســـــالــم
وگر چ ند روشـــن زتیره نکوتر ""485
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مفعولُ ،مفــاعیلن ،مفــاعی ـلُ فعولن
از حاتم و رســـتم نکنم یاد که او را

هزج مث من ا خرب مکفوف محــذوف

انگشت کهین است به از حاتم ورستم ""1911

ابیات:
31،36،114،136،173،195،223،297،299،324،334،346،378،442،485،489،49
5،523،1779،1807،1816،1871،1873،269،2113،2165،2173،2274،2286،231
5،2339،2340،2342،2343،2344،2345،2355،2379،2479،2500،2609،2613،2
3072،3166،3185،3239،3495 ،649،2669،2686،2784،2861،2911و...
-7-2ردالصدر علی العجز:

چون کلمــه یی کــه در آخر بیــت آمــده اســــت در اول بیــت بعــد تکرار شــــده
باشد(.همایی)82:1391،
رمــل مــثــمــن مــخــبــون مــقصــــور
فع ِال تن ،فع ِال تن ،فع ِال تن ،ف َع ِالت
دست کی یابد بره اندیشههایناصواب""149
بدسگاالن ناصواب اندیشه ها کردند،گفت
فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالتن ،فــاعالت
رمــــل مــــثــــمــــن مــــقصــــــور
ناصواب بد سگاالن سوی ایشان بازگشت
بــازآن گرددکــه بر گردون برانــدازدتراب""150
مفــا ع لن ،فع ِال تن ،مفــا ع لن فع ِ لن
مــجــتــث مــثــمــن مــخــبــون مــحــذوف
چنان شـــجاعت کرد او بکودکی در غور
زپشــت اســب مبارز ربود پیش پدر""1408
مفــا ع لن ،فع ِال تن ،مفــا ع لن ،فع ِ لن
مــجــتــث مــثــمــن مــخــبــون مــحــذوف
پــدر کــز اول تــأیــیــد و ف ـرّ یــزدانــی
بچشــمخویشبدیداندرآننبردهپســر""1409
 -8-2طرد وعکس :

که آن را تبدیل و عکس تنها نیز گفته اند،یکی از صنایع لفظی بدیع است؛ بدین قرار که
مصراع اول را با تقدیم وتأخیر کلمات در مصراع دوم تکرار کنند(.همایی)86:1391،
م جتــث م ث من م خ بون محــذوف
مفــا ع لن ،ف عال تن ،مفــا ع لن ،فع ِ لن
چنین هوا ز صبا گ شت،یا صبا زهوا ""2
زر نگ و بوی همی دانم و ندانم از آ نک
فــا عال تن ،فــا عال تن ،فــا عال تن فــا عالت
ای جها نداری که گر بر آب وآتش ب گذری

رمـــل مـــثـــمـــن مـــقصــــــور

از دل آب آتش آری،از م یان آتش آب ""169
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فــا عال تن ،فــا عال تن ،فــا عال تن ،فــا ع لن
سدّ ا سکندر بعزمش ساحت صحرا شود

رمـــل مـــثـــمـــن مـــحـــذوف

فــا عال تن ،فــا عال تن ،فــا عال تن ،فــا ع لن
از عطا بخشـــیدن و تدبیر او نشـــگفت اگر

رمـــل مـــثـــمـــن مـــحـــذوف

زرّگیتی خاک گردد،خاک گیتی زرشــود ""300

مفــا ع لن ،فع ِال تن ،مفــا ع لن ،فع ِالت
سیا ست و کرم خواجه گردش فلک ا ست

م جتــث م ث من م خ بون مقصــــور
کزو سوار پیاده شود،پیاده سوار ""1261

ساحت صحرا بحزمش سدّ اسکندر شود ""299

ابیات :
169،291،308،379،545،1006،2374،2079،211،2282،2314،2319،2495،2558
،654،2659،2816،2834،2867،2889،2902،2906،2981،3101،3240،3281،32 ،
87 2614،و...

 -9-2موازنه و ترصیع :

موازنه  :نوعی از ســجع متوازن اســت که مخصــوص به نثر و اواخر قرینهها نباشــد،و آن
چنان اســـت که در قرینه های نظم یا نثر،از اول تا آخر،کلماتی بیاورند که هر کدام با
قرینه خود در وزن یکی ،و در حرف روی مختلف باشند(.همایی)56:1391،
هـــزج مســــــدس مـــحـــذوف
مفــا ع ی لن ،مفــا ع ی لن ،ف عو لن
امــانــت را ز قــدش اعــتــداال ""44
خیــانــت را ز زلفش اعوجــاجســــت
مفــا ع ی لن ،مفــا ع ی لن ،ف عو لن
بر آثــارش بقــا را ا ع تمــادســــت

هـــزج مســــــدس مـــحـــذوف
بر انگشـــتش ســـ خا را ات کاال ""64

مفــا ع ی لن ،مفــا ع ی لن ،مفــا عیــل
همــه اجرام آن ارکــان نور اســــت

هـــزج مســـــدس مـــقصـــــور
همه اجسام این اجزای نارست ""248

مفــاعلن ،فع ِالتن ،مفــاعلن ،فع ِالت
زحلم او اثر ناقصـــســــت کوه بل ند

م جتــث م ث من م خ بون مقصـــور

زخشــم او عرض زایلســت چرخ اثیر ""824

فــعــالتــن ،مــفــاعــلــن ،فــعِــلــن
پــاک چون رای تو زدوده ســـ خن

خفیف مســــدس مخبون محــذوف
تیز چون تیغ تو گ شاده زبان ""2054

ابیات:
181،193،261،262،277،283،294،306،361،427،446،447،449،466،467،487،4
88،525،526،578،625،633،645،679،687،696،759،817،869،2072،2011،200
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8،1947،1995،1946،1929،1904،1886،1871،1879،1826،1800،2153،2155،2
211،2363،2417،2456،2595،2636و...
نتیجه گیری:

دیوان بازمانده از عنصری-که قطعا مشتمل بر بخشی از اشعار قطعی اوست 70-قصیده،
 77رباعی ،تعدادی ابیات پراکنده وبعضی قطعه ،قطعه مانند وتغزل مانند دارد.
با بررســی صــنایع بدیعی در دیوان عنصــری به این نتیجه میرســیم که بعضــی از
صــنایع بدیعی مورد عالقهی وی بوده و در شــعر او زیاد به کار رفته اســت .در اینجا به
اختصار به توضیح بعضی از آنها میپردازیم :
-1عن صری از طریق پرداختن جناسهای گوناگون ،موسیقی شعر خویش را تقویت
کرده است .از میان انواع جناس ،توجه وی بیشتر به جناس مضارع است .جناس مضارع
در شعر عن صری آنقدر فراوان ا ست که آن را از ویژگیهای شعر او میتوان بر شمرد.
پس از جناس مضارع ،پر کاربردترین جناس در شعر وی ،جناس زاید است.
 -2همچنین عنصـــری در شـــعر خویش از ســـجع متوازی ومتوازن ومطّرف فراوان
استفاده کرده است .وهمچنین یکی از پرکاربردترین صنعتهای شعری او ،ترصیع است.
-3صــنعتهای بدیعی دیگری که از تکرار حاصــل میآید وعنصــری به آنها عالقه
دارد عبارت است از  :طرد وعکس و ردالعجز علی الصدر.
-4عنصری به واجآرایی نیز توجّه دارد واز طریق توزیع یک یا چند صامت یا مصوت
در ابیات متعدد ،موسیقی خاص در شعر خود ایجاد کرده است.
-5اشـتقاق وشـبه اشـتقاق از صـنعتهای پر کاربرد شـعر اوسـت .وی بیشـتر آنها را با
واژههای عربی ساخته ا ست؛ زیرا واژههای عربی به دلیل قالبی و صرفیبودن واژهها ،برای
ساختن این صنعت مناسبترند .گاهی نیز از واژههای فارسی استفاده کرده است.
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Aestetics of Onsori Balkhi’s Divan
Somayeh Abbasi Nasab1

Abstract:
Rhetorics consists of three parts: semantic, speech and prosody
which altogether make aesthetic sciences of Islamic literature.
These sciences discuss about existing artistic methods and
techniques in the literary work. Using these sciences, we can
reveal the difference between literary speech and non-literary
speech. Among thee mentioned sciences, speech and prosody are
mostly about aesthetics arrays relating to imagination and music
of the words. Abol Ghasem Hasan Onsori Balkhi was one of the
greatest composer of lyric poems. In this study the researcher
attempted to investigate verbal figures of speech according to the
definition of prosody masters in Onsori Divan to observe which
figure of speech was used more. This research were done by
library method. it was observed that Onsori was mostly interested
in using pun among verbal figures of speech. Actually he paid
more attention to different puns of music of poem.
Key words: literary device, verbal innovative, Divan, Onsori
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نگاهی به قصه پنجم از مجموعه عزاداران بیل
از دیدگاه نقد بومگرا

سمانه رفاهی

1

چکیده

در عصر حاضر به دلیل مشکالت متعددی که در زمینه محیط زیست در دنیا به وجود
آمدهاست ،کتاب های بسیاری با محوریت محیط زیست نگاشته شده است .بسیاری از
نویسندگان سعی نمودهاند با توجه به مسأله محیطزیست و ارائه راهکارهای مختلف نقشی
در فرهنگسازی داشته باشند و یا راهکاری برای از بین بردن این مشکالت به دیگران
ارائه نمایند .نقد بومگرا از شاخههایی است که به بررسی رابطه ادبیات و محیط زیست
میپردازد .توجه به حیوانات و حقوق آنها نیز در دسته نقد بومگرا جای میگیرد .ایجاد
انجمنها برای حمایت از حقوق آنها و نگارش کتابها و مقاالت متعدد از کارهایی است
که در این راستا انجام میشود .در ادبیات فارسی نیز کتابهایی با محوریت حیوانات و
دفاع از آنها نگاشته شدهاست ولی از آنجا که نقد بومگرا رشتهای نو پاست ،این کتابها
از این منظر مورد بررسی قرار نگرفتهاند .در این مقاله سعی شدهاست قصه پنجم از
مجموعه عزاداران بیل نوشته غالمحسین ساعدی از منظر نقد بومگرا تحلیل شود و
خوانشی تازه از آن ارائه گردد.
واژگان کلیدی :غالمحسین ساعدی ،عزاداران بیل ،نقد بومگرا ،محیط زیست
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مقدمه

استفاده از طبیعت و محیطزیست از دیرباز نقش بسزایی در ادبیات ما داشته است .گلها
و گیاهان و حیوانات و کوه و صحرا و سایر عناصر طبیعی جز جدایی ناپذیر اشعار فارسی
محسوب می شوند تا جایی که سعدی از شاعران بلندآوازه شعر فارسی دو کتاب ارزشمند
خود را بوستان و گلستان نامگذاری میکند که به روشنی گواه این موضوع است .همینطور
منوچهری با استفاده بسیار از عناصر طبیعی در اشعارش شاعر طبیعت نام میگیرد.
با مرور زمان نوع نگاه نویسندگان به مقوله محیطزیست تغییرات بسیاری داشتهاست و
نوع استفاده از عناصر طبیعی در آثار آنها با آثار گذشتگان بسیار متفاوت است .این تغییر
جهت دالیل بسیاری میتواند داشته باشد .با پیشرفت علم و افزایش آگاهی انسان دید
ابزاری او به طبیعت و موجودات زنده کمرنگتر شده و نگاه انسان محورانه او دستخوش
تغییرات بسیاری شدهاست .این روزها انجمنهای بسیاری در سطح دنیا برای دفاع از
محیطزیست و موجودات زنده به وجود آمدهاند .مقاالت و کتابهای بسیاری در مورد
حقوق حیوانات و گیاهان نوشته میشود و افراد بسیاری سعی در تغییر نگرش انسانها
نسبت به محیطزیست دارند.
از منظری دیگر با افزایش جمعیت کره زمین و از میان رفتن منابع طبیعی و گونههای
مختلف گیاهی و جانوری خطرات بسیاری انسانها را تهدید میکند و زمین را به سوی
ناامن شدن برای زندگی پیش میبرد .اگر انسان رابطه خود را با طبیعت اصالح نکند به
زودی خطرات بسیاری گریبانگیر خود او خواهد شد.
از این رو نویسندگان زیادی در دنیا سعی کردهاند که با به وجود آوردن آثار ادبی در
زمینههای مختلف سهمی در اصالح رابطه انسان با محیطزیست ایفا کنند .برخی با ارائه
راهکارهای مختلف دست به فرهنگ سازی میزنند و برخی با نشان دادن رفتارهای
نادرست انسانها با عناصر طبیعی سعی میکنند تلنگری به انسانها بزنند تا به زشتی کار
خود پی ببرند .قصه پنجم از مجموعه داستان عزاداران بیل نوشته غالمحسین ساعدی که
در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته نیز در این دسته جای دارد .این داستان به روابط
بین انسانها و عکس العملهایشان در برابر ورود یک سگ تازه وارد میپردازد.

پیشینه پژوهش

با توجه به اینکه نقد زیستمحیطی شاخهای نوپا در پژوهشهای ادبی است ،از این رو
پژوهشهای زیادی در این زمینه صورت نگرفتهاست و نیازمند توجه بیشتری است .با این
حال به تعدادی از آنها اشاره میشود.
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کتاب «درباره نقد بومگرا» که مجموعهای است از مقاالت افراد مختلف پیشگام در نقد
بومگرا از جمله پیتر بری ،کیت ریگبی و دیگران که توسط زهرا پارساپور گردآوری و
ویرایش شدهاست .عبداهلل نوروزی و حسین فتحعلی این مقاالت را ترجمه کردهاند.
همچنین دو مقاله دیگر با نامهای «بررسی ارتباط انسان با طبیعت در شعر» و «نقد بومگرا،
رویکردی نو در نقد ادبی» از زهرا پارساپور مقاالتی هستند که در زمینه نقد بومگرا به
نگارش در آمدهاند .در مقاله اول به انواع توصیفهای مختلف شاعران از طبیعت پرداخته
شدهاست و تغییرات آن در گذر زمان مورد بررسی قرار گرفته است .در مقاله دوم نیز پس
از عنوان نمودن ضرورت نگرش بوم گرایانه در حوزههای متفاوت به معرفی شاخههای
مختلف آن در علوم انسانی پرداخته شده است.
همچنین مقاله «مضامین زیست محیطی در اشعار گیلکی براساس رویکرد نقد بوم گرا»
نوشته مریم سادات فیاضی پژوهش دیگری است در این زمینه که با بررسی اشعار گیلکی
به چگونگی استفاده شاعرانِ آنها از عناصر طبیعی در راستای تجلی رابطه انسان و طبیعت
پرداختهاست.
مقاله «خوانش بوم گرایانهی گلستان سعدی» از عرفان رجبی نیز پس از معرفی دو شیوه
خوانش متفاوت از متن و بررسی گلستان با توجه به این دو خوانش به این نتیجه میرسد
که سعدی در گلستان انسانمدار است و از عناصر طبیعی در راستای ترویج معارف تربیتی
و اخالقی بهره بردهاست.
مقاالت « استعاره و نقد بو مگرا (مطالعۀ موردی دو داستان از خم چمبر و گیله مرد)» از
فاطمه نعیمی حشکوائی « ،بوم نقد جنبشی میان رشته ای بین دو حوزۀ محیط زیست و
ادبیات» نوشته محمد ناصر مودودی و «خوانشی بومگرایانه از داستان کوتاه درخت گالبی
نوشته گلی ترقی» از نوذر نیازی از نمونههایی هستند که در این زمینه میتوان به آنها
اشاره کرد.

بیان مسأله و ضرورت پژوهش

از آنجا که نقد بوم گرا از شاخههای نوپا در ادبیات به حساب میآید و متأسفانه در کشور
ما نیز خیلی به آن پرداخته نشدهاست ،انجام این پژوهش ضرورت مییابد.
از سویی دیگر مسأله محیط زیست و مشکالت مربوط به آن از مسائل بسیار مهم عصر
حاضر به شمار میرود .توجه به حیوانات و اصالح رفتارهای ما نسبت به آنها از مسائلی
است که احتیاج به فرهنگسازی دارد .اگرچه در سالهای اخیر نویسندگان بسیاری به
فکر افتادهاند که به محیطزیست بپردازند اما برخی از نویسندگان در گذشته نیز نگاه
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ویژهای به عناصر طبیعت و بخصوص حیوانات داشتهاند .از میان این نویسندگان
غالمحسین ساعدی از پیشگامان به شمار میآید .از این رو آثاری که در این زمینه نگاشته
شدهاند باید معرفی و بررسی شوند و از منظر نقد بومگرا بازخوانی شوند تا بیشتر مورد
توجه قرار گیرند.

نقد بومگرا

نقد بومگرا یکی از شاخههای مکتب آمریکایی در ادبیات تطبیقی به حساب میآید .این
نقد به تبیین رابطه ادبیات و محیط زیست میپردازد .بنا به گفته میشل پی برنچ شاید
بتوان گفت اولین بار نام ویلیام روئکرت در مقالهای به نام «ادبیات و بوم شناسی :تجربهای
در نقد زیست محیطی» در سال  1978به این مقوله به عنوان یک رویکرد علمی اشاره
کردهاست .اگرچه تا پیش از آن نیز طبیعت و ادبیات با یکدیگر پیوند داشتهاند؛ اما هیچگاه
نقد زیست محیطی به عنوان یک شاخه علمی مطرح نبودهاست.
نقد بومگرا بنا به گفته پیتر بری «غالب ًا نگاه کردن به متون شناخته شدهای است که همراه
با هشیاری تازه نسبت به این بعد صورت گیرد؛ بعدی که شاید همیشه بر فراز متن قرار
داشته اما هرگز تا پیش از این ،توجه کامل خواننده را به خود جلب نکردهاست( ».پارساپور،
)1392:24
از دیگر پژوهشگران این حوزه میتوان به چریل گالتفلتی اشاره کرد که او را آغازگر نقد
زیست محیطی در آمریکا میدانند .گالتفلتی که از مؤسسان آزلی (انجمن مطالعات ادبی
و محیط زیست) است به همراه هارولد فروم مجموعه مقاالت «نقد بومگرا :نقاط عطف در
بوم شناسی ادبی» را منتشر کردند.
البته ذکر این نکته ضروری است که صرفاً استفاده از عناصر طبیعت در یک اثر آن را در
حوزه ادبیات بومگرا نمیگنجاند و نباید انتظار داشت بتوان آن را از منظر نقد بومگرا
بررسی کرد .در بسیاری از آثار ،باالخص در ادبیات کالسیک پدیدههای طبیعی صرفاً
عناصری کنشپذیر هستند و نویسنده با نگاهی انسان مدارانه به آنها نگریستهاست .اما در
گذر تاریخ و تغییر نوع رابطه انسان با محیط زیست ،نگاه نویسندگان نیز در آثارشان
نسبت به محیطزیست تغییر یافتهاست.
مطال عات مربوط به حیوانات ،که بخش مهمی از طبیعت هستند و بررسی حقوق آنان نیز
در مجموعه نقد بومگرا میگنجد .این نگاه به ما یادآوری میکند که ما باید به آنها به
عنوان بخشی از محیط زیست طبیعی احترام بگذاریم .همه موجودات بر روی کره زمین
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در یک چرخه زندگی میکنند و آزار رساندن و تخریب قسمتی از این چرخه ،کل آن را
تحت تاثیر قرار خواهد داد.
اگرچه در ابتدای امر نقد بومگرا بیشتر به بررسی آثار کالسیک با رویکردی جدید
میپرداخت ،اما امروزه به دلیل تغییر نگاه نویسندگان معاصر و تفاوتهای بنیادین آثار
آنها با آثار کالسیک حوزههای گستردهتری را در برمیگیرد .درنتیجهی تنوع و گستردگی
داستان هایی که با محوریت عناصر طبیعی و حیوانات و گیاهان نوشته میشود ،این نوع
نقد را نیازمند توجه بیشتری مینماید.

خالصه داستان

قصه پنجم از مجموعه عزاداران بیل داستانی است در مورد سگی که در گذشته به یکی
از افراد ده خاتونآباد تعلق داشتهاست اما به دلیل مشکالتی که برای سالمتیاش به وجود
آمده او را رها کرده اند .روزی عباس ،که از اهالی ده بیل است ،در حال بازگشت از ده
خاتونآباد متوجه میشود که این سگ او را دنبال میکند و در پیاش روانه شدهاست.
عباس هرچه سعی می کند او را از خود براند و مجبور به بازگشتش کند موفق نمیشود.
به ناچار سگ با او تا ده بیل میرود.
پس از رسیدن به بیل ،اهالی بیل که دورهم جمع شده بودند ،شروع به پرسیدن سواالتی
از عباس در مورد سگ میکنند و هر کدام راجع به سگ نظری میدهند .آنها سعی
میکنند عباس را متوجه سازند که کار اشتباهی کردهاست که سگ آبادی دیگری را به
ده آنها آوردهاست.
با شنیدن حرفهای اهالی بیل عباس مجددا سعی میکند سگ را از خود براند و او را
مجبور به بازگشت به خاتونآباد کند اما سگ باز هم دست بردار نیست و در پی عباس به
سمت خانهاش روانه میشود.
مدتها میگذرد و اهالی بیل هر روز به دلیلی سعی میکنند که عباس را مجبور کنند از
نگهداری سگ منصرف شود و یا او را بکشد اما عباس نمیپذیرد .حتی خاله عباس که با
او زندگی میکند ،عباس را تهدید میکند که اگر از نگهداری سگ دست نکشد او را ترک
میکند .اما عباس گوشش بدهکار این حرفها نیست و در پاسخ به خالهاش میگوید که
اگر بخواهد میتواند او را ترک کند ولی او از سگ دست نمیکشد.
در این میان روزی در پی درگیری لفظی عباس با یکی از اهالی روستا (پسر مشدی صفر)
بر سر نگهداری سگ ،او را تهدید میکند که سگ را خواهد کشت.

416

مجموعه مقاالت پنجمین همایش متنپژوهی ادبی ،جلد سوم

پسر مشدی صفر با همدستی تعدادی از اهالی بیل تصمیم میگیرند با چیدن نقشهای به
بهانه سروسامان دادن به زندگی عباس و ازدواج کردن او ،عباس را از سگ دور کنند .به
همین منظور عباس را برای شام به خانه خواهرش دعوت میکنند تا با او صحبت کنند.
در این زمان پسر مشدی صفر که او را تهدید به قتل سگش کردهبود ،هنگامی که آنها
مشغول خوردن شام بودند با همدستی خاله عباس به خانه آنها وارد میشود و با کلنگ
سگ را میکشد.
پس از اینکه عباس متوجه مرگ سگ می شود برای گرفتن انتقام و کشتن او به
جستجویش میپردازد و در اینجا داستان تمام میشود.

بحث و بررسی
 .1انواع محیط زیست در داستان

از دیدگاهی میتوان زیستبوم و یا به عبارتی محیط زیست را به سه دسته عمده تقسیم
بندی کرد :محیط زیست طبیعی ،محیط زیست اجتماعی و محیط زیست مصنوعی.
در قصه پنجم ما با دو محیط زیست مهم روبرو میشویم .یکی محیط زیست اجتماعی
است که متشکل از اهالی روستای بیل از جمله :عباس ،خاله عباس ،کدخدا ،مشدی صفر،
پسر مشدی صفر ،مو سرخه و سایر اهالی و روابط ،تفکرات و نظرهای آنان و در کل اجتماع
آنان است.
در نقطه مقابل محیط زیست طبیعی را میبینیم که محیط روستا ،خاتونآبادی (سگ
عباس) ،پاپاخ ،بز سیاه اسالم و سایر سگهای بیل آن را تشکیل میدهند .البته عنصر
طبیعی اصلی در این داستان که محوریت داستان نیز با اوست همان سگ عباس است.
محیط زیست مصنوعی در واقع همه مصنوعات ساخته دست بشر هستند .در این داستان
عناصر زیست محیطی مصنوعی نسبت دو قسمت دیگر خیلی پررنگ نیستند .از آن میان
میتوان به استخر ،گاری مشدی اسالم و کلنگی که با آن سگ کشته میشود اشاره کرد.

 .2محیطزیست طبیعی درتقابل با محیط زیست اجتماعی

می توان گفت در این داستان محیط زیست اجتماعی سعی دارد عباس را در برابر
محیطزیست طبیعی که همان سگش است قرار دهد .گویی به سگ حسادت میورزند و
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نمیتوانند ببینند که شخصی از محیط زیست خودشان توانستهاست رابطه خوبی با محیط
زیست دیگری برقرار کند و این کشمکش پیرنگ داستان را به پیش میبرد.
شاید در ابتدا این گونه به نظر برسد که اهالی بیل به خاطر خود عباس از سگ متنفر
هستند و می خواهند او را از سر راهش بردارند تا او به زندگیش برسد .اما گفتگویی وجود
دارد که اهالی روستا به صراحت تنفر خود را از سگ اعالم میکنند.
مشدی بابا گفت« :داره خودشو به خاطر یه جانور به خاک سیاه مینشانه ».پسر مشدی
صفر گفت« :به ما چه که خودشو به خاک سیاه مینشانه یا نمینشانه .من اصال از این
سگ خاتونآبادی بدم میآد .خدا شاهده چشم ندارم ببینمش ».مشدی جبار گفت:
«منم مثل تو ».خاله گفت« :فکر من بدبختو بکنین که باید تو اون خونه نماز بخوانم».
( .ساعدی)184:1356 ،
سگ برای اهالی بیل یک دیگری است تا جایی که او را «خاتونآبادی» مینامند .دیگریای
که نمی توانند حضور او را در میان خود بپذیرند با آنکه مزاحمتی برای آنان ندارد .به دلیل
اینکه از روستای دیگری آمدهاست مانند یک انسان به او حسادت میورزند ،او را آزار
میدهند و در نهایت نیز او را میکشند .عبداهلل گفت« :هرجوری شده شر این خاتونآبادی
لعنتی را باید از سر بیل دور کرد( .همان )184:1356 ،تقابل بیل و خاتونآباد در این
عبارت به وضوح روشن است .برای آن ها آن سگ تنها یک سگ ساده نیست بلکه به
دیگریای تبدیل شده که باید از بین برود.
در قسمتهای مختلفی از داستان این دو محیط زیست در تضاد و تقابل با یکدیگر قرار
میگیرند و گاهی حتی با هم مقایسه میشوند .در همان بخش اول داستان هنگامی که
عباس در حال پرس و جو از یکی از اهالی خاتونآباد در مورد سگ است به فرد خاتونآبادی
میگوید که نگران است اگر سگ را با خود به بیل ببرد سگهای ده او را به ده را ندهند
و آن فرد در پاسخ میگوید :سگها که راهش میدن .اگه آدمها راهش ندادن ،ولش کن،
اون وقت خودش برمیگرده و میآد خاتون آباد( .همان )168:1356 ،نمونه مشابه دیگری
برای این موضوع زمانی است که عباس در بدو ورودش همراه سگ در حال گفتگو با اهالی
بیل است :مشدی جبار گفت« :تازه مگه پاپاخ و سگهای دیگه میذارن تو بیل بمونه؟»
عباس گفت« :اونا کاری باهاش ندارن .اگه شماها بذارین( ».همان )171:1356 ،در این
دو دیالوگ در مقایسه بین انسان و حیوان ،این حیوان است که برتر شمرده شدهاست و
این نشان دهنده نوع نگاه و ایدئولوژی غالمحسین ساعدی نسبت به این دو موضوع است.
در چند جای داستان این دو با یکدیگر مقایسه شدهاند و سگ در تقابل با انسان قرار
گرفتهاست .از جمله در بخش دوم داستان هنگامی که عباس همراه سگ به ده رسیدهاست

418

مجموعه مقاالت پنجمین همایش متنپژوهی ادبی ،جلد سوم

و اهالی بیل در حال پرس و جوی او هستند ،یکی از اهالی میگوید :اگه عوض این جنازه،
یه زن از خاتونآباد میآوردی که بیشتر به دردت میخورد( ».همان )171:1356 ،زن و
سگ دریک جایگاه قرار گرفتهاند و با هم مقایسه شدهاند.
دقیقا در صفحه بعد این بار سگ و مشدی بابا که از اهالی بیل است باهم مقایسه شدهاند
و در یک کفه ترازو قرار گرفتهاند.
عباس گفت« :اما دندونهاش سالمه .میبینین؟» پوزه سگ را گرفت باال و لبهایش
را باز کرد و دندانهایش را نشان داد .پسر مشدی صفر گفت« :دندان که دلیل جوانی
نمی شه .مشدی بابام دندان داره ،دهنتو واکن مشدی بابا! واکن ببینین( ».همان،
)172:1356
جای دیگری که سگ به طور آگاهانه در تقابل با انسان قرار میگیرد زمانی است که خاله
عباس از او میخواهد که سگ را از خانه بیرون کند و عباس را تهدید میکند :خاله گفت:
«یا جای من یا جای این حیوان ».عباس گفت« :اوقات تلخی نکن خاله ،این بیچاره که
نیومده جای تو را بگیره( ».همان )180:1356 ،خاله عباس خود را در تقابل با سگ قرار
میدهد و در واقع میپندارد که عباس مطمئنا او را انتخاب میکند ولی در بخش بعد
زمانی که این دیالوگها مجددا تکرار میشود ،در کمال ناباوری عباس میگوید« :باشه،
هروقت که خواستی برو( ».همان )183:1356 ،و ما شاهد هستیم در این تقابل دوگانه
سگ پیروز میشود .سگ که نماینده محیط زیست طبیعی است ،برای عباس از ارزش
بیشتری برخوردار است.

 .3محیطزیست طبیعی در کنار محیط زیست اجتماعی

در قسمت های مختلف داستان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به این مسأله اشاره
میشود که سگ برای عباس یک سگ معمولی نیست .بلکه برای او مانند یک انسان است.
اولین صحنهای که عباس سگ را میبیند این گونه توصیف شدهاست:
عباس با ستار و مشدی رحیم و میرحمزه که خداحافظی کرد و از خاتونآباد آمد
بیرون ،از ظهر گذشته بود .آفتاب پهن شده بود روی گندمها و عباس که میخواست
آفتاب چشمانش را نزند ،جلو پایش را نگاه میکرد و سالنه سالنه میرفت طرف بیل.
صدقدمی که رفت حس کرد که یکی آرام آرام با نفسهای بریده بریده پشت سرش
میآید .عباس فکر کرد« :این کیه که دنبالم میاد( ».همان)165:1356 ،
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استفاده از لفظ «کیه» حاکی از انسان پنداشتن سگ است .در اولین برخورد عباس که
هنوز سگ را ندیده او را انسان میپندارد و این جمله نشان دهنده شروع رابطه دوستانه
او با سگ است .این جمله دقیقا در روز بعد هم تکرار میشود:
آفتاب زد و تپههای سفید اطراف «شور» روشن شد .عباس چشمهایش را دوخت پایین
و راه افتاد .صد قدمی که رفت حس کرد یکی آرام ،با نفسهای بریده بریده پشت
سرش میآید .عباس فکر کرد« :این دیگه کیه که دنبال من میآد؟» (همان،
)176:1356
تکرار دقیق این جمله از سوی نویسنده بیانگر تاکید او بر این انسان انگاری سگ است.
در ابتدای گفتگوی اهالی بیل با عباس راجع به سگ ،اهالی در مورد نگهداری و بردن سگ
به درون خانه نظر میدهند.
اسماعیل گفت« :همه این حرفها بکنار ،تازه خاله نمیذاره ببریش توی خانه ».کدخدا
گفت« :آره دیگه ،سگ نجس رو چه جوری راه بده تو خانهش؟» عباس گفت« :کدام
یک از شماها سگشو میبره توی خانه که من ببرم؟» (همان)173:1356 ،
شاید نگهداری سگ در حیاط و نبردن او به درون خانه بدیهی به نظر میرسد اما عباس
این قانون را نیز نقض میکند و بر خالف مخالفتهای خالهاش پس از شستن سگ او را
به داخل خانه میبرد و حتی از غذای خودش به او میدهد.
عباس ،خاتونآباد ی را برد توی اتاق و جلو پنجره نشاندش .خاله چراغ را روشن کرده
نشسته بود آخر اتاق .عباس شامش را از تاقچه برداشت و دوباره آمد کنار پنجره .شله
را تا نصفه خورد و بقیه را گذاشت جلو خاتونآبادی .خاله گفت« :من میدونستم که
آخر سر میآریش تو خونه!» (همان)186:1356 ،
عباس با این کار در واقع عرف جامعهاش را از بین بردهاست .عرفی که خود نیز به آن
واقف است و آن را اذعان میکند .در عرف جامعه او سگ اجازه ندارد به درون خانه بیاید
ولی عباس با این رفتار نشان میدهد که سگ برای او بیشتر از یک حیوان ارزش دارد و
مانند یک انسان با او برخورد میکند.
در قسمتهای مختلفی از داستان ،نویسنده برای توصیف حاالت و رفتارهای سگ از لغات
و اصطالحاتی استفاده میکند که در حالت کلی برای انسان استفاده میشود .این نوع
بیان ،همانطور که قبال هم اشاره شد ،نمایانگر طرز نگاه ساعدی به حیوانات است که در
داستانهای دیگر او هم به چشم میخورد.
به طور مثال در صحنهای که برای توصیف راه رفتن سگ کنار عباس آمدهاست ،عبارت
«دوش به دوش» استفاده شده که در کاربرد عام برای دو انسان استفاده میشود .عباس
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گفت« :پاشو ،پاشو راه بیافت بریم سرکار که دیر شده ».هر دو دوش بدوش هم ،با قدمهای
بلند به طرف صحرا راه افتادند( .همان)176:1356 ،

 .4انسان محوری )(Humanism

یکی از مسائل مهمی که در داستان به خوبی به آن اشاره شدهاست ،طرز تفکر انسان
محورانه انسانهاست .در این نوع نگاه تمام پدیدهها برای یاری رساندن به انسان آفریده
شدهاند و به خودی خود ارزشی ندارند .انسانهایی که به سگ صرفا به چشم وسیلهای در
خدمت خودشان نگاه میکنند و برای او به عنوان یک موجود زنده هیچ ارزش و احترامی
قائل نیستند .آنها تصور میکنند سگ تا زمانی حق حیات دارد که بتواند به آنها خدمت
کند در غیر این صورت اجازه ادامه زندگی ندارد و باید کشته شود .از این رو او را با القابی
همچون «مردنی»« ،جنازه»« ،نیمه جان»« ،بدترکیب»« ،کثافت»« ،لعنتی» و غیره
خطاب میکنند.
نگاه انسان گرایانه در برابر نگاه بوم گرایانه قرار دارد .برخالف تفکرات اومانیستی ،در نگاه
بومگرایانه اصالت با طبیعت و محیط زیست طبیعی است .این نگاه مظاهر فرهنگ و تمدن
بشری را بخشی از بوم سپهر میداند .باز نگری در شاخههای مختلف علوم انسانی با
رویکردی بوم نگرانه حدود نیم قرن است آغاز شدهاست و رشتههای مختلفی را چون زبان،
اخالق ،فلسفه ،ادبیات ،جغرافیا و تاریخ را در برگرفتهاست( .پارساپور)6:1392 ،
در همان بخش اول داستان هنگامی که فرد خاتونآبادی زندگی سگ را برای عباس شرح
میدهد ،میگوید پس از زخمی شدن سگ صاحبش او را ول کردهاست و هنگامی که
عباس دلیل زخمی شدن سگ را جویا میشود او در پاسخ میگوید:
«یه شب چندتا پوروسی اومده بودن تو خاتونآباد و میپلکیدن که میرحمزه اینو
فرستاد سراغشون .اونام بی انصافی نکردن ،با قمه و قداره گردنشو پاره کردن و در
رفتن ».عباس گفت« :میرحمزه هم بیرونش کرد؟» خاتونآبادی گفت« :آره ،کس
دیگه هم صاحبش نشد( ».همان)167:1356 ،
از سگ تا زمانی نگهداری میشد که برای میرحمزه منفعتی داشته است .اما زمانی که
زخمی شدهاست و نمیتواند خوب بدود رها میشود و حتی میرحمزه به عنوان یک انسان
به این مسأله توجهی نمیکند که سگ در راه دفاع از او به این وضعیت دچار شدهاست.
این نوع نگاه از سمت یک انسانها به خوبی نشانگر تفکر اومانیستی آنهاست.
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تمامی عباراتی که در ادامه خواهد آمد حاکی از نوع نگاه افراد روستا نسبت به سگ اوست.
این افراد با استناد به عدم کارایی سگ با این جملهها از عباس میخواهند که سگ را از
ده بیرون کند.
کدخدا گفت« :به نظرم غیر از خوابیدن کار دیگری ازش برنیاد ».مشدی جبار گفت:
«خوب دیگه از تاب و توان افتاده ... ».پسر مشدی صفر گفت« :یه لگد محکم بزن به
کلهش وکلکشو بکن( ».همان)173:1356 ،
عبداهلل گفت« :اگه میفروختش ،ازش میخریدیم ».پسر مشدی صفر گفت« :هیشکی
حاضر نیس بخاطر این کثافت دیناری دور بریزه( ».همان)185:1356 ،
سگ پیر و زخمی شده است ،کاری از او بر نمیآید در نتیجه نه ارزشی دارد و میتواند به
حیات ادامه دهد .باید او را کشت .این نتیجهای است که اهالی بیل با طرز فکر اومانیستی
خود به آن رسیدهاند.

نتیجه گیری

اگرچه امروزه با مطرح شدن نقد بومگرا و شاخههای دیگری مانند اخالق زیست محیطی،
نویسندگان بسیاری به این فکر افتادهاند که در مورد طبیعت و حیوانات و مسائل و
مشکالت آنها بنویسند اما در ادبیات و فرهنگ گذشته ما نیز نمونههایی از این دست به
چشم میخورد که نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر است .الزم است با توجه نشان دادن به
این کتابها و ارائه نمودن خوانشهای جدید از آنها همگام با پیشرفتهای نوین در نقد
ادبی ،پتانسیلهای آنها کشف شود و زوایای پنهان آن آشکار گردد.
خوانشی تازه از قصه پنجم از دیدگاه نقد بومگرا جهانی نوین از اندیشههای ساعدی را به
روی ما میگشاید .دیدگاهی که به ما نشان میدهد اندیشهها و افکار او کامال انسان
محورانه نیست .او به حیوان به چشم یک وسیله در خدمت انسان نمینگرد .به عبارتی
نگاه او نگاهی ابژهوار نیست .حیوان به خودی خود حیات دارد و ارزشمند است.
اگرچه در روستا کسانی مانند پسر مشدی صفر هستند که در تعارض با سگ قرار دارند و
به عنوان یک موجود زنده هیچ حقی برای او قائل نمیشوند ،اما کسی هم پیدا میشود
مانند عباس که به سگ به چشم یک انسان مینگرد و او را به خانه میبرد و بااینکه به
گفته دیگران هیچ فایدهای برای او ندارد ،باز هم به تیمار و نگهداری او ادامه میدهد .پس
از مرگ سگ نیز مانند یک انسان به خونخواهی او برمیخیزد.
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این نوع نگاه به محیط زیست باید در انسان ها تقویت شود و این کار جز با فرهنگسازی
میسر نخواهد شد و یکی از مهمترین ابزارهای فرهنگساز ادبیات است و با توجه نشان
دادن به این قبیل کتابها و نقد و بررسی آنها این هدف میسر خواهد شد.

نگاهی به قصهی پنجم از مجموعه داستان عزاداران بیل ...
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نگاهی دیگر به رمزها و نمادهای عرفانی

1

ویدا دستمالچی

رحمان مشتاق مهر

2

3

چکیده:

در مطالعۀ بالغیِ ادبیات رمزآلود و نمادین عرفانی ،به یکباره با خالء غیرمنتظرهای روبرو
میشویم :نه عنوان سنتی «رمز» (رمز عرفانی) و نه عنوان جدید «نماد» را در هیچیک از
ن دل آگاه بودند و
کتب بالغت قدما نمی یابیم.حال آنکه عرفا خود ،نسبت به رمز زبا ِ
اشاراتی که بهجاگذاشتهاند،جزو اولین نظریههای بالغت در خصوص ادبیات عرفانی
محسوب میشود .اما بحث اصلی دراینباره ،حدود میان رمز و نماد است که در واقع
پیشنهاد تحلیل و تقسیمبندی دیگری درشاخۀ رمز و نماد ارایه میکند .رمز بهعنوان قفلی
هنرمندانه در آثار عرفانی ،نیازمند کلیدهای ذوقی(تأویلها و تفسیرها) است .ویژگی بارز
ی متفاوت است؛
رمز در مقایسه با نماد ،عدم سابقۀ بالغی یک واژه در یک حیطۀ معنای ِ
حالآن که نماد ،اتفاق ًا از سوابق بالغی یک واژه در یک گسترۀ معنایی حاصل میشود و
بهعنوان واژهای با معنایی هنری در بین اهل خود یا عالقهمندان ،استعمال میگردد.
تاجاییکه نگارندگان بررسی کردهاند ،در سنت ادبیات بالغی ما و همچنین در پژوهشهای
معاصر و اخیر،تفکیکی بین نماد و رمز پیشنهاد نشدهاست .این نوشته تئوری مذکور را
بسط داده است.

کلیدواژهها :ادبیات عرفانی ،بالغت ،رمز ،نماد ،تفکیک رمز از نماد.

ی دانشجو ،با عنوان «سیرتکامل تاریخی-معنایی نماد در ادبیات عرفانی» استخراج شده
1این مقاله از رسالۀ دکتر ِ
است.
dastmalchivida@yahoo.com
 2استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
r.moshtsghmehr@gmail.com
 3استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدمدنی آذربایحان
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مقدمه

مباحثی که در پی خواهدآمد ،تأکیدی بر سابقۀ بالغی-معنایی نماد در شکل های متنوع
بالغی (تشبیه ،استعاره ،تمثیل ،اسطوره ،کهن الگو و رمز) است.

.1درباره ی نمادهای عرفانی:

این همه نقش دانی از پی چیست؟
 463ب )4
اگر نماد به عنوان یکی از عناصر اصلی ایجاز در بالغت عرفانی مطرح شود« ،دومعنایی»
و «چندمعنایی» از ضروریات آن محسوب خواهد شد که با کالبد شکافی نماد آشکار می
شود .شکل گیری و تولد بیشتر نمادها معمو ًال یکباره و ناگهانی اتفاق نمی افتد؛ که اگر
اینگونه بود و شاعر یا نویسنده بدون توجه به مفاهیم جمعی ،الفاظ منتخبی را بدون
مناسبت ها و پشتوانه های ذوقی و فکری ،نماد معانی منتخب قرار می داد ،ادبیات نمادین
تا حد یک ادبیات شخصی پررمز و راز تنزل پیدا می کرد .بلکه پیش زمینه های معنایی
متعددی ،از قبیل پیش زمینه های ادبی ،دینی ،اجتماعی و ...در تقویت و تکامل نمادها
دخیل است .نماد در جریان سیر تاریخی خود ،شاخه های معنایی گوناگونی را در یک
شبکۀ معنایی جای می دهد که هرکدام از این معناها آبشخوری در یکی از دوره های
تاریخی ادبیات فارسی دارد .حال اگر تأثیرات ادبیات فارسی میانه ،ادبیات اسطوره ای،
ادبیات عربی ،سنسکریت ،وتعالیم یونانی ترجمه شدۀ دورۀ اسالمی هم در جریان تاریخی
نمادهای ادبیات عرفانی لحاظ شود ،به نظر می رسد برای اغلب نمادهای عرفانی در ادبیات
فارسی ،می توان یک فرآیند تاریخی-معنایی قایل شد که در متون عرفانی به بلوغ می
رسند.گویا ادبیات عرفانی رسالتی بر دوش خود داشته است تا برخی از واژه های
چندصدساله را به "تکامل کاربردی" و "تعالی معنایی"شان نزدیک تر کند.
 .2قدمت ادبیات نمادین فارسی:

تا به معنی رسی بدانی زیست(سنایی:1383 ،

هر مکتوبی بی تردید شکل منسجمی از افکار و باورهای مقدم بر متن است .این کالم ،به
ویژه دربارۀ آثار خلق شده در ادبیات هر ملتی ،تقدم آثار شفاهی و نقش مؤثر آن در
بازآفرینی آثار مکتوب را می رساند .مجموعۀ رمز ها و نمادهای موجود در متون
مقدس(شامل نیایش ها و سرودها و ،)..اساطیر(که در حقیقت آیین های اقلیمی انسان ها
در هر منطقه بوده است) ،و ادبیات قدیمی اقوام ،سابقۀ ادبیات نمادین را به تاریخ های
دور می برد .در ادبیات فارسی میانه ،متون ادبی پهلوی ،و قسمت هایی از اوستا-مثالً یشت
ها که پر از نمونه های رمزی و نمادین است-از بین اسناد به دست آمده ،جزو اولین تجربه
های مکتوب رمزی-نمادین تلقی می شود؛ آن چه مربوط به بعضی از رمزها و نمادهای
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روایات اساطیری است ،در مدون ترین شکل خود در شاهنامۀ فردوسی-بخش های
اساطیری و پهلوانی-آمده است .این پیشینه مربوط به شبکه های اسطوره ای ،یا برخی
نمادهای پس از رمزهای قدسی است.
دستۀ دیگری از مجموعۀ رمزها و نمادهای موجود در ادبیات و متون ادبی،که در حقیقت
منشاء بالغی آن یک تشبیه ساده یا استعاره است ،از دوره های آغازین ادبیات فارسی دری
قرن سوم ریشه گرفته است و رفته رفته در مسیر تکامل معنایی ،به یک خویشکاری
مشخص رسیده است .طبق سنت های آموزشی آن دوره ،شامل حفظ متون و اشعار به
مقدار قابل توجه ،با انگیزۀ آشنایی با فکر و بالغت بزرگان ادبی ،مسلماً آثار درجۀ اول در
این سنت آموزشی مد نظر بوده است .بنابراین برای مطالعۀ تاریخی نمادهایی که از تشبیه
یا استعاره منشعب شده است ،آثار برجسته ترین های هر دوره می توانسته در اندیشه ها
و اذواق نسل پس از خود مؤثر باشد .برهمین اساس ،رودکی ،پدر شعر فارسی ،سرحلقۀ
هر مطالعۀ تاریخی دربارۀ نماد (نمادهایی که زیرساخت تشبیهی دارند)خواهد بود.
ادبیات تمثیلی در جریان نمادگرایی و رشد آن بسیار تأثیرگذار بوده است .مخصوصاً نقش
برجستۀ کلیله و دمنۀ نصراهلل منشی؛ که بعدها در تبدیل تمثیل داستانی به نماد-در آغاز،
نمادهای حکمی و رفته رفته نمادهای عرفانی -بیش از هر اثر و جنبش ادبی مؤثر بوده
است.
نخستین دورۀ ادبیات صوفیانه –شعر و نثر-که از عناصر حکمی ،تعلیمی ،یا غنایی در خلق
مفاهیم عرفانی استفاده کرده است ،تجربه های پراکنده ای از اواخر قرن چهار(عصر
فردوسی)در اشعار شاعران مذهب کرامی(وابسته به مذهب محمد بن کرام)است(ر.ک:عطار
نیشابوری ،1383،منطق الطیر :مقدمه  .)38-39به هرحال چون اهل این فرقه ،به تبع
پیشوای شان از اهل مجسمه بودند(ر.ک:مشکور ،)363-364 :1387،در اشعار عرفانی که
در عشق آسمانی سروده اند ،نسبت به مطالعۀ نمادها باید احتیاط کرد و جسم¬انگاری
اعتقادی را از مقولۀ نمادپردازی حساب نکرد .
پس از آن ،ابوسعید ابوالخیر ،به عنوان برجسته ترین عارفی که اشعار غیرصوفیانه را با
اهداف صوفیانه به کار برده است ،تأثیر قابل مالحظه ای در گرایش به استفاده های نمادین
از معانی غنایی گذاشت .عین القضات همدانی و احمد غزالی نیز به شیوۀ ابوسعید ،جزو
مؤثران جریان نمادگرایی محسوب می شوند(ر.ک:عطار نیشابوری ،1386،مختارنامه:مقدمه
.)17-18
اما در مطالعۀ تاریخی نمادگرایی در ادب صوفیانه ،سنایی را اولین شاعری می دانیم که
اوالً شعر و تصوف او غیر قابل تفکیک از هم است .دوم ًا نماد پردازی در ادبیات عرفانی از
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آثار سنایی به ویژه حدیقه به طور جدی و منسجم ،بسامدگرفته است و در آثار پس از
سنایی راه یافته است.

 .3ادبیات نمادین و ادبیات عرفانی:

از دیدگاه منطقی بین ادبیات نمادین و ادبیات عرفانی رابطۀ عموم و خصوص من وجه
برقرار است .بدون زبان نمادین و هنری ،دربارۀ امور کامالً انتزاعی عرفان نمی توان نظر
زیبایی شناختی داد .به قول شمس تبریزی «کالم صفت است .چون در کالم می آید خود
را محجوب می کند تا سخن به خلق رسد .تا در حجاب به آید کی توان سخن به خلق
رسانیدن که در حجابند؟»(شمس تبریزی .)750 :1385 ،با این که نظریه های متعددی
برای رمزپردازی و نمادگرایی عرفا وجود دارد که بیشتر به عوامل اجتماعی ،سیاسی،
مذهبی و فرهنگی ،وکمتر به عامل هنر و بالغت پرداخته است ،نماد و شبکه های معنایی
محمول بر نماد(معناهای بالقوه وبالفعل) است که تعیین می کند آیا این نماد ظرفیت
بازتاب مقاصد قدسی ،االهی و تجریدی را دارد یا نه؛ یعنی مفهوم عرفانی مورد نظر در
محدودۀ خویشکاری کدام شبکۀ نمادین ،محسوس تر درک می شود .البته در بعضی رموز
شطحیات و مکاشفات ،وسایر آثار نمادین عرفانی نمی توان منکر تأثیرات اجتماعی شد.
پیگردها معموالً زبان صریح را به رمز و نماد تبدیل می کند ،اما دربارۀ آثاری مانند
عبهرالعاشقین ،معارف بهاء ولد ،منطق الطیر و مکتوبات عین القضات ،نمی توان نمادگرایی
را از عواقب خفقان های اجتماعی قلمداد کرد .بلکه نماد در این گونه آثار،محسوس ترین
و رساترین ابزار تبدیل شهود یا تجرید به گزارش یا داستان
است(ر.ک:ستاری،1389،مدخلی بر رمزشناسی عرفانی .)60-61:در حقیقت نماد برای
فعال شدن حداکثر معنا و رسانایی االهی کلمه به عنوان کارآمدترین وسیلۀ بالغی عمل
کرده است .زمانی هم رمز و نماد در قالب بی پرواترین و ضدهنجارترین مضامین در ادبیات
عرفانی حضور داشته است که شطحیات نمونۀ بارز آن است و با توجه به این شاخه از
نمادهاست که می گوییم فرضیه های مبتنی بر نمادگرایی برای مصونیت از پیگردهای
اجتماعی یا مذهبی ،قابلیت تعمیم ندارد(ر.ک:ستاری ،همان .)90 :اما به نظر می رسد
آنچه باعث مؤکد شدن نظریۀ "منع پیگرد" در بین مخاطبان آثار عرفانی نمادین شده
است ،وجود دو انگیزۀ مهم تر برای نمادپردازی است که یکی دربارۀ ادبیات عرفانی مصداق
دارد و آن دیگری ندارد:
الف .استعداد معنوی و ظرفیت فکری متفاوت ،میان طرفداران تعالیم عرفانی ،همیشه
تفاسیر و تعابیر و کلیدهای متفاوتی برای درک آثار عرفانی می طلبد و عارف نمادگرا
معموالً این مسأله را در گزارش های روحی اش لحاظ می کند تا هر مخاطبی بر اساس
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کوزۀ وجودی اش ،از بحر معنای او آب برگیرد و حتی مخاطبی که کوزه ندارد هیچ نیابد؛
هدف واقعی عرفان که "شناختن و به سمت شناخت حرکت کردن ،با ابزار دریافت و ذوق
قلبی" است ،ممکن است به دلیل برداشت های غیرعرفانی یا سطوح معنایی بی ارتباط با
عوالم روحی ،نه تنها معنای موردنظر عارف را نرساند ،بلکه هدف اصلی او را زیر سوال ببرد
و نقض کند .پس طبق حاالت و اقتضائات معنوی مخاطب ،نماد عرفانی از سطحی ترین
تا اصلی ترین معنا ،در نوسان است و این سیالن معنا ،انتخاب ذوقی خود عارف است.گاه
مخاطبی در برخورد با عوامل اجتماعی ،احتمال خوانش های فقهی یا اجتماعی از متن
عرفانی را خطری جدی برای عرفا می شمارد و برهمین اساس نظریۀ "فرار از پیگرد" را
انگیزۀ مهمی در نمادگرایی عرفا می داند .در حالی که به مقدمات تأثیرگذاری که گفته
شد(ظرفیت مخاطب )...اهمیت کمتری قایل است.
ب" .منع پیگرد" به هیچ وجه با شطح و طامات پرآوازۀ عرفا قابل جمع نیست .مسألۀ
نمادگرایی و رمزپردازی در ادبیات عرفانی ،امری هنری-معنایی است تا واکنشی اجتماعی.
دربارۀ ادبیات نمادین انتقادی-که کمتر در حوزۀ عرفان می توان دید(البته به صورت
تخصصی) و بیشتر مربوط به ادبیات طنز و تعلیمی است ،یکی از انگیزه های قابل توجه،
منع پیگرد است .چون به سیاست حاکم بر جامعه می پردازد .تحت تأثیر همین انگیزه در
ادبیات نمادین طنز یا تعلیمی،گاه نمادپردازی ادبیات عرفانی نیز با نظریۀ منع پیگرد مورد
بررسی قرار می گیرد و به عنوان "لفافۀ عقیدتی نهضت های ضد فئودالی" قلمداد می
شود(پطروشفکسی:1354،ص ،294نیز)362 ،349 ،334که وزنۀ ذوقی و هنری عرفان را
تا حد چشمگیری از بین می برد .این تحلیل دربارۀ عرفان و عرفای بیپروای شطاح ،نباید
چندان جدی تلقی شود.
پیشینه پژوهش:

دکتر پورنامداریان در مقدمه کتاب وزین «رمز و داستان های رمزی در ادب فارسی» بحث
های جامعی درباره رمز و نماد آوردهاستکه نگارندگان در بخش های مختلف مقاله بدان
ارجاع داده اند .در تفاوت قایل شدن بین «نماد» و «رمز» در علوم بالغی  ،تا جایی که
دانشو جستجوی محدود نگارندگان به آن رسیدهاست ،تاکنون بحث یا تحقیق مستقل یا
غیرمستقلی انجام نشده است.

بحث اصلی:

این قسمت برای تبیین حدود نماد و رمز است .بنابراین ابتدا جایگاه این دو در علوم
بالغی بررسی می شود.
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براساس نظریه ی معروف ریچاردز(  )I.A.Richardsتمامی گزاره های هنری ،یا به عبارت
دقیق تر ،همۀ گزاره های غیر ارجاعی و غیر علمی در حیطۀ زبان عاطفی قرار دارد .اعتبار
این گزاره ها ،بر مبنای "صدق و کذب" نیست؛ بلکه برمبنای تأثیرگزاری آن بر مخاطب
و "اقناع" مخاطب است(شفیعی کدکنی،زبان شعر در نثر صوفیه .)30-38 :1392 ،حتی
مقصود ارسطو از کاتارسیس ،تأثیرپذیری روح مخاطب و سپس تحول روح اوست(ر.ک:
احمدی .)395 ،1389 ،بنابراین هنر و زیبایی آن ،نه وابستۀ گزاره های منطقی ،که تابعی
از گزاره های اقناعی است .پس می توان با نگاهی دقیق تر پذیرفت که همۀ ابزارهای
بالغی موجود در ادبیات و گزاره های ادبی نیز ،در خدمت خلق زبان عاطفی و اقناع
مخاطب است" .نماد" به عنوان یکی از این ابزارهای بالغی  ،از قدیمی ترین متون ادبی و
اسطوره ای ،رسانندۀ مجموعه ای از معانی غیبی یا الاقل پنهان و دور بوده است .صفت
"غیبی" یا "پنهان" و "دور" از این جهت مطرح است که گاهی "نماد" و "رمز" در
کنار هم قرار می گیرند و به یک مفهوم داللت می کنند .مثالً می گوییم زبان رمزی
عرفان ،یا زبان نمادین عرفان ،و از هر دو یک معنا را اراده می کنیم .اگرچه جداکردن
حدود "رمز" و "نماد" کاری بی سابقه و بحث برانگیز در حوزۀ بالغت است؛ به خصوص
زمانی که تقریباً عرف دانشگاهی و ادبیاتی ،رمز و نماد را با صدها مثال از آثار سهروردی
و سنایی و عطار و عین القضات مترادف هم می شناسند .این در حالی است که اصطالح
"نماد" در بالغت سنتی مطرح نبوده ،و "رمز" ِ حاصل از کنایه با "رمز ِ"حاصل از تشبیه
یا استعاره در متون رمزی ،از نظر عنوان با یک اسم شناخته شده است و رمز زبان عرفان
جایگاه مستقلی در بالغت ندارد.
در مباحث بالغی معاصر اصطالح نماد در ترجمۀ  symboleوارد بالغت فارسی شده
است .پیش از آن در متون بالغی قدما عنوان "رمز" زیر شاخه ای از کنایه بوده و رمز
ی آن هیچ گاه مورد توجه تحلیل
ی مورد نظر در این نوشته با زیرساخت های تشبیه ِ
عرفان ِ
گران حوزۀ بالغت سنتی نبوده است .مطالعات دکتر پورنامداریان معنای اصطالحی رمز
عرفانی را از رمز کنایی در بالغت سنتی جدا کرده است(ر.ک :پورنامداریان ،رمز و داستان
های رمزی در ادب فارسی" .)3 :1386،رمز" در بالغت جدید فارسی خصوصاً بالغت
عرفانی(مربوط به حوزۀ عرفان) ،دقیقاً مترادف "نماد" است و "رمزگرایی" معادل
"نمادگرایی" است .همچنان که در مقدمۀ رمز و داستان های رمزی ،رمز «با تمام وسعت
مفهوم و معنی خود ...معادلی برای واژۀ سمبل در زبان های اروپایی» پیشنهاد شده است
فارسی(ر.ک :همان.)5،
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"رمز" سنتی یکی از زیرشاخه های کنایه است که وسائط و عالئم آن چنان اندک است
که گویا ارتباطی بین رمز و معنا وجود ندارد .در بالغت سنتی مثال معروف "عریض القفا"
در معنای کودن از این دسته است .در واقع وسائط بین رمز و معنا قطع شده است و علت
انتخاب لفظ خاص برای معنای خاص تا حد زیادی نامعلوم مانده است؛ درست نقطۀ مقابل
"نمادِ" ادبی ،که همیشه زیرساخت تشبیهی دارد(یا می تواند داشته باشد) وعالیق بین
نماد و معنا قابل کشف و دریافت است .خالصه اینکه طبق دیدگاه های موجود ،نماد اغلب
از مقولۀ "مجاز" است و رمز مورد بحث در بالغت سنتی ،از مقولۀ کنایه .نیت هنری از
نماد ،زیبایی و تأثیر و تکثیرمعناست و نیت بالغی از کنایه ،پنهان کاری و عدم ایضاح .در
حالی که "قرینۀ صارفه"ای ،مخاطب را به معنایی هنری-غیر از معنای عرفی و عام-در
نماد و مجاز هدایت می کند.
اما بدیهی است که "رمز"عرفانی تفاوتی اساسی با رمزکنایی دارد .فرمول رمز عرفانی
همواره با مجاز و تشبیه ارتباط دارد که در اصل «آنچه در آن بیان می شود ،دال بر معنای
واقعی کلمات نیست» ،بلکه «شیوه ای از سخن گفتن دربارۀ چیزی ،از طریق سخن گفتن
دربارۀ چیز دیگر است» (لوینسون.)120 ،1387 ،حال آنکه کنایه اشاره ای چندجانبه است
که یکی از جوانب آن همیشه ،همان واقعیت و شرایط واقعی است که بقیۀ جوانب ،علت
شرایط واقعی را برمال می کند .رمزِ کنایی "دندان گرد" در معنی طماع را در نظر می
گیریم" ،طماع" در شرایط واقعی می تواند دندان های گرد داشته باشد چون طمع او را
وادار به خوردن بیش از حد می کند و دندانها در اثر ساییدگی شکل زاویه دار یا تیزش را
از دست می دهد و گرد می شود .پس ارتباط دندان گردی با طمع چند واسطه دارد که
یکی از آنها همان نتیجۀ واقع ی طمع بر روی دندان است .درحقیقت رمز کنایی ،نتیجۀ
امری را بیان می کند(دندان گردی) و علت امر را اراده می کند .این نوع رمز ،کامالً متفاوت
از رمز مطرح شده در متون رمزی و نمادی است.
ت انتزاعی در مجازِ بالغی :
 -1نماد و رمز ،بیان حقیق ِ

تحلیل های جامع استیس( )Staceبه دو نوع زبان استعاری(مجازی) و زبان
انتزاعی در ادبیات عرفانی منتج شده است(ر.ک:استیس .)312 :1387،زبان
انتزاعی که به هیچ وجه استعاری نیست و جزو زبان عالم معنا و عالم ملکوت
است ،مانند بیشتر جمله های روزبهان در عبهرالعاشقین« :و به نعت توحید بر
مرکب تجرید نشست»(روزبهان بقلی ،عبهرالعاشقین )121 :1366 ،یا «لباس
قدم یافتم»(همان« .)4:مرکب تجرید» و «لباس قدم» ترکیبی استعاری-انتزاعی
است .بخشی از نمادهای ادبیات عرفانی می تواند در ردۀ نمادهای استعاری-
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انتزاعی بررسی شود« :شمس عشق در برج حمل دل رسد»(همان )111:یا:
«سیمرغ جانش از غربت امتحان سوی صحراء خرد آمد»(همان) .با این نظریه
«شمس عشق» و «سیمرغ جان» گرچه از یک جنبه نمادین محسوب می شود،
از جنبه ای دیگر حقیقی و مربوط به زبان انتزاعی و جهان انتزاعی است .سیالن
معنا در دو وادی حقیقت و مجاز ،انتزاعی و استعاری ،خود مناسب ترین زبان
برای تجارب و خاطره های عرفانی است.
بنا به بحث «حقیقت و مجاز» در علم بیان ،مسألۀ «شناخت» جزء اصلی این نوع
مطالعات محسوب می شود؛ شناخت حقیقت و شناخت مجاز و شناخت ارتباط بین
آن دو .به نظر می رسد تمام کلمات-یا الاقل بیشتر کلمات-در تقسیم بندی به
دوشاخۀ "حقیقت" و "مجاز"  ،از رسالت کامل خود در "ابالغ معنا" دور می افتند.
رسالت یک کلمه ،فقط استعمال شدن آن دربارۀ (به قول عدۀ زیادی از محققان)
امری مخصوص یا حقیقی نیست .چرا که دنیای مادی و دنیای فرامادی ،دنیای بیرونی
و دنیای درونی و ذهنی ،غیرقابل تفکیک از هم است .همان گونه که "دیدن"با چشم
سر ممکن است اتفاق بیفتد"،دیدن" بدون چشم سر هم ممکن است اتفاق بیفتد و
به هیچ وجه غیرحقیقی و مجازی نباشد.کلمات(مثالً دیدن) می تواند مربوط به
هردوعالم و یا حتی چند عالم باشد و حقیقی باشد(صرف نظر از بحث معنایی شناسی
و بالغت) .وقتی کلمه ا ی می تواند وارد قلمروی ذهن غیرمادی و جهان انتزاعی شود،
پس معنای یک کلمه نیز می تواند در همان قلمرو ،رسالت خود را انجام دهد .یعنی
یک بُعد اصلی در قضیۀ نماد پردازی ،حضور کلمات در میدانی غیرمادی است .درحالی
که غیر ماده هرگز مجاز نیست! نماد و کلمات نمادین نیز لزوماً همیشه
مجازی(غیرحقیقی) با معنایی مجازی نیست؛ بلکه بخشی از معنا در هرکلمه می تواند
درفضای غیر مادی تحقق پیدا کند که اگر کلمه وارد آن فضا شود ،این رسالت را به
انجام می رساند .نماد اجازه می دهد هر کلمه ،تمام و کمال ،جهات مختلف معنایی
خود را آشکار کند؛ ا ین بزرگترین فایدۀ نماد و رمز در پرثمرترکردن کلمات و لغات
است؛ یک کلمۀ چند منظوره (چند معنایی)که همۀ معناهای آن در محدوده و دایرۀ
ی
خود ،معنایی کامالً واقعی محسوب می شود .هانری کربن برای بسط این تئور ِ
مغفول ،رمز را نقطۀ مقابل مجاز فرض کرده است تا تأکید کند که معنای رمزی و
نمادین به هیچ وجه معنایی غیر واقعی نیست؛ چرا که «تصویری است برای نشان
دادن چیزی که همۀ حقیقت آن به بیان نمی آید»(کربن 29-1387،پیشگفتار
مترجم).
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شاید خود لفظ "معنا" کمک کند این فرضیه را به راحتی بپذیریم که معنا در دنیای
داخل کلمه حضور دارد ،درحالی که به دلیل ظاهر نبودنش در قالب واژگان ،غیر واقعی یا
مجازی نیست؛ بلکه کامالً مرتبط با همان کلمه است(البته در حوزۀ ادبیات و معنای هنری،
بحث دور و دراز سابقۀ نماد در زندگی بشر ،نمادهای الفبایی ...به هیچ عنوان مطرح
نیست).گاهی در مواجهه با "معنای نمادین" متوجه می شویم که ما ذهن خود را محدود
کرده ایم که فقط یک یا دو معنا را از ساخت واژگانی یک کلمه بپذیریم ،درحالی که
تمامی معانی مرتبط(به واسطۀ عالیق) در آن وجود و حضور دارند؛کافی است ذهنی
هنرمند و نگاهی تازه ،به پویایی ذهن و نگاه یک عارف ،آن را کشف کند و ببیند .تجربۀ
عارفانه در بطن کلمات و لغزندگی معانی آن ها نهفته است .به نظر می رسد «کشف اسرار
کلمه» همان کشف عرفانی و هنری است(ر.ک:شفیعی کدکنی ،زبان شعر در نثر صوفیه،
.)245 :1392

-2جایگاه رمز و نماد در علوم بالغی:

«عرصۀ سخن بس تنگ است و عرصۀ معنی فراخ است .از سخن پیش تر آ تا فراخی بینی
و عرصه بینی»(شمس تبریزی.)96 :1385 ،
نماد ادبی به عنوان عنصری خالق «بیش از معنی ظاهری خود معنی می دهد»(پرین،
 .)94 :1387قید «بیش از» هر نوع محدودیت تفسیری و برداشتی را از نمادها دور می
کند .به شرطی که تفسیر در تناسب با مجموعۀ اثر قابل توجیه باشد .بر اساس خصوصیت
«برداشت باز و آزاد» از نماد« ،کثرت معنایی» در عین «ایجاز» اصلی ترین ویژگی نماد
ادبی است(ر.ک :مقدادی .)578-576 :1378،این امتیاز دربارۀ رمز هم وجود دارد .کثرت
معنایی در عین ایجاز یعنی استعاره ای پر از ایهام و ابهام؛ که زیرساخت همۀ رمزها و
نمادهاست .ایهام رمز و نماد را از ثبات در معنا جدا می کند و زبان را در معناهای متعدد
گسترش می دهد .پس نباید خاصیت ابهام آمیز زبان عرفان را نارسایی قلمداد کرد .بلکه
یکی از ابزارهای غنابخشیدن و بارور کردن استعاره ،ابهام است(ر.ک :هاوکس.)96 :1377 ،
حال با درنظر گرفتن بالغت سنتی و مطالعات اخیر دکتر پورنامداریان و دکتر شمیسا و
دیگر محققان ،جایگاه تکوینی نماد و رمز در علوم بالغی سؤال اصلی این بخش است؛ تا
در روشن تر شدن حدود رمز و نماد نتایج دقیقی حاصل شود.
همچنان که اشاره شد ،اصطالح نماد معادل  Symboleقدمت چندانی در بالغت ما
ندارد .در واقع رمز و نماد مطرح شده در ادبیات رمزی از بررسی های بالغی قدما دور بوده
است .با اینکه خود عرفا به رمز متون رمزی خود وقوف داشتند ،و مثالً روزبهان بقلی رمز
متون عرفانی را تعریف کرده است« :رمز باطن است و مخزون تحت کالم ظاهر،که بدان
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ظفر نیابند اال اهل او»(بقلی،شرح شطحیات .)561 :1344،حجم قابل توجهی از متون
ادبی ،رمزی و نمادین در حیطۀ تشبیه و مجاز قابلیت بررسی دارد .اساس ساختار رمز و
نماد مشخص ًا در قلمروی علم بیان جا می گیرد .آنچه در تعریف علم بیان آمده است ،ادای
معنای واحد به طرق مختلف ،گویی که بیش از هر ابزار دیگری در رمز و نماد ظهور و بروز
هنری تری دارد .زمینه های اسطوره ای ،تشبیهی-استعاری ،و تمثیلی برای نمادها به
منزلۀ شکل اولیه و ابتدایی است .و چون همۀ این زیرساخت ها مربوط به حوزۀ بیان
است ،شکل بالغ و کامل آن(رمز و نماد) نیز در همین حوزه جای دارد.
برای شاهد پاسخ ،شیوه های خلق نماد در بالغت فارسی را بررسی می کنیم.
صفت"فارسی" برای "بالغت"در اینجا ناشی از جداکردن آن از بالغت سنتی عربی نیست.
بلکه مشخص ًا گرایش ایرانی بالغت و به ویژه نماد است و ما به دو دلیل باید گرایش ایرانی
بالغت را زیرمجموعه ای هنرمندانه و قدرتمند از مجموعۀ بزرگ بالغت اسالمی بدانیم:
الف.ادبیات اسطوره ای قبل از اسالم و اوایل دورۀ اسالمی ،منبعی ارزشمند از نمادهای
باستانی ایرانی ،نمادهای اوستایی و روایات ملی را به ادبیات دوره های بعد انتقال داده
است و مثال نماد "زال" را خارج از اسلوب نمادسازی در بالغت اسالمی ،ساخته و حفظ
کرده است( .ادبیات عرب با همۀ قدمت و قدرت ،فاقد روایات ملی است؛ بنابراین کمتر می
تواند از نماد اسطوره ای و ملی بهره برداری ادبی و هنری داشته باشد .درحالی که میزان
قابل توجهی از نمادهای عرفانی ادامۀ حیات هنری نمادهای اسطوره ای است.
ب.اقبال به عرفان شهودی و عاشقانه در مکتب خراسان و بغداد ،بالغت را درخدمت خلق
نمادهایی قرار می دهد که در نوع خود ،خاص ادبیات عرفانی فارسی است و می توان گفت
ادامۀ بالغت حوزۀ ادبیات غنایی محسوب می شود .همان طور که فریتس مایر دربارۀ حلقۀ
ابوسعید و پیروانش متذکر می شود ،اشعار مورد عالقۀ آنها به هیچ وجه اشعار زهد و
حکمت نبوده است .بلکه چیزی شبیه نغمه های اهل دنیاست(ر.ک :مایر ،ابوسعید ابوالخیر،
 .)257 :1378نمادهای "عروس"" ،داماد"" ،بوسیدن"" ،گزیدن"" ،چشیدن" در معارف
بهاءولد نمونۀ آشکار این بخش است .دربرابر عرفان علمی و فلسفی ابن عربی و پیروان او،
نمادهای عرفان ایرانی(فارسی) حامل معنای معاشقه ای عارفانه در سطح گسترده ای از
متون موجود هستند .مخصوص ًا اگر ادبیات عرفانی ایران را بعد از شیوع ابن عربی گری
بررسی کنیم این تفاوت آشکارتر است.
فرآیند نمادپردازی در ادبیات ما چند شکل ثابت دارد:
 -3شیوه های خلق نماد در ادبیات فارسی:
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 .1-3استفاده از نمونه های باستانی ،حماسی و اعتقادی مانند انتخاب پرنده به نمایندگی
روح ،رستم به نمایندگی سالک عالی همت ،قربانی کردن حیوان یا انسان برای فردی
واالمنصب به قصد انتقال دادن روح قربانی به فرد صاحب مقام و نیرو گرفتن وی ،همچون
قربانی کردن جوانان ایرانی برای ماران رسته از دوش ضحاک .برخی نمادها ماهیتی
اعتقادی درباورهای باستانی دارد و علیت وجود آن ،ادارۀ امورات معنوی-قدسی و
فرهنگی-اجتماعی انسان های گذشته است .بنابراین ذوق جمعی بشر براساس معیارهای
اعتقادی -اقلیمی اش ،از راه خلق این نوع نمادها ،با دنیای دوردست و قدرتمند خدایان و
نیروهای طبیعت ارتباط برقرار کرده است و آن را به عرصۀ زندگی و عمل کشانده است.
مثالً نگاهی به نمادهای اساطیرخلقت در باورهای اقوام و ملل گوناگون ،نشان می دهد که
در اغلب روایات ،زیر ساخت نسبت ًا ثابت ،و فقط نحوۀ روایت با توجه به مقتضیات اقلیمی
و پشتوانه های فرهنگی متفاوت است .این دسته از نمادها در جریان حیات ادبی خود به
دو شکل باقی مانده اند:گاه بدون تغییرات اساسی در بنای هنری و فکری یک نماد ،به
عنوان یکی از عناصر تأثیرگذار یا کم تأثیر ،در اثری عرفانی به کارگرفته شده است .مانند
نمادهای حوزۀ نور و ظلمت در فکر و فلسفۀ عرفانی سهروردی که به طور مستقیم تحت
تأثیر فلسفۀ اعتقادی ایران باستان است .یا گاهی پس از تغییر و تبدیلهای ذوقی و
هنرمندانه ،نمادی باستانی در شکل نمادی عرفانی ظاهر می شود .مانند موتیف بسیار
برجستۀ "قربانی کردن" نفس برای پروردن روح در روایات عرفانی؛ که تبدیلی از سنت
"قربانی" برای انتقال روح قربانی در حیات فرد مورد نظر و قدرت گرفتن وی است .پس
طبق این نمادشناسی ،در داستان پادشاه و کنیزک مثنوی ،قربانی کردن زرگر ،برای قدرت
بخشیدن به حیات معنوی کنیزک نیز می تواند تفسیر شود .در این تعبیر قربانی قلمداد
کردن زرگر از اهمیتی قدمتدار برخوردار است ،زیرا در اندیشۀ اسطورهای ،شکل قابل
رؤیت ایمان دینی ،از طریق عمل قربانی کردن معنا پیدا می کند و این عمل همواره از
عاملی سلبی نشأت می گیرد« :محدود کردن خواهش های حسی و اعالم ترک
آنها»(کاسیرر .)332 :1390،از این نظر سنت «قربانی» به دلیل کارآمدیهایی که ادبیات
اساطیری در عرصۀ "حیات بخشی" و "تزکیه" از خود بروز داده است ،استعداد قابل
مالحظهای برای ورود به عرصۀ ادبیات عرفانی دارد.
این دسته از نماد که «نسل به نسل روایت شده است و با گذشت روزگار ،در هالۀ خیال
شاعرانۀ نسل های مختلف متبلور شده است»(شفیعی کدکنی،صور خیال در شعر
فارسی ،)234 :1386،همان «رمزهای اسطوره ایِ» مطرح در "صور خیال در شعر فارسی"
است(ر.ک :همان.)237:
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حتی نگاه گذرا به قدمت ادبیات نمادین ،قسمت قابل توجهی از آن را در قلمروی گستردۀ
اساطیر قومی-ملی قرار می دهد .خود راه های متنوع خلق نماد ،نشانۀ انعطاف پذیری
نماد است و این اولین نقطۀ اشتراک اسطوره و نماد در انعطاف پذیری و انطباق پذیری
است(ر.ک :روتون .)7 :1378،براساس آرای پروپ) ،(Vladimir Proppدر مطالعۀ
ادبیات بی تاریخ گذشته ،اگر روایات مشابهی در میدان های متفاوت وجود داشته¬باشد،
مثالً روایات مربوط به یک کوه ،هم در داستان های اساطیری و هم در متون مقدس
باستانی ،تقدم از آن متون مقدس و باورهای مذهبی است(ر.ک:شفیعی کدکنی،1391،
رستاخیز کلمات . )345-346 :رمز در اصل زبان و ادبیات خدایان در جوامع ابتدایی
است(ر.ک:ستاری ،1389،مدخلی بر رمزشناسی عرفانی)54 :که مضامین قدسی را به
زمین منتقل می کند .طبق این نظریۀ پروپ ،نمادهای اساطیری گاه از رمزهای اعتقادی
متولد شده اند و گاه نیز اسطوره خود بستر تولد رمزهایی شده است که در متون بعدی،
در جریان نمادپردازی قرار گرفته است .خصیصۀ دیگر اینکه عرفان مانند اسطوره امور
انتزاعی را با زبان نمادین امور حسی توصیف می کند .در حالی که کلیت موضوع انتزاعی
است و به حس در نمی آید(ر.ک :کاسیرر 120 :1390 ،و  .)1179-116ضمن آنکه هر
دو متناقض و مجموعه ای از تضادها هستند(ر.ک :جواری .)44 :1384 ،یعنی هر دو می
تواند مظهر دو چیز متناقض باشد(ر.ک :قبادی .)61 :1388 ،رمزگرایی ادیان و حتی
باورهای اساطیری نیز مانند رمزگرایی در ادبیات و هنر-می تواند ازدو نظر قابل درک
باشد:
الف .بیان تجربه یا ادراک قدسی/ضد قدسی ،در مرحله ای که تفکر هنوز با ظرافت¬های
دریافتی و دقت دوران خردگرایی فاصله ای بسیار دارد ،برای انسان "کلی بین" آن دوره
کارآسانی نبود(ر.ک:ستاری،1390،اسطوره و رمز در اندیشۀ میرچا الیاده .)17 :درحالی که
الزم بود این نوع تجلیات قدسی موکد ًا مطرح شود تا اوالً عامل نظام و انتظام در زندگی
اجتماعی اقوام باشد ،و براساس اعتقادات و باورهای مقدس ،حد تمایزی میان اقوام
گوناگون ایجاد کند .ثانیاً انسان کلی بین ،ابتدایی ترین سطح تقسیم بندی هستی را ،به
امور مقدس/شیطانی و امور عادی و تأثیر پذیر(مقهور) ،ابتدا با پذیرفتن امر قدسی و به
تدریج با تفکر دربارۀ آن بیاموزد.
ب .هرچیز رمزآلودی ،محرکی برای تعقل و تالش فکری است تا کلید آن را بیاید .رمز
همیشه مخاطب را به باطن و درون معنا دعوت می کند و این نوع "معناپردازی" از طریق
"رمزپردازی" ،جلب توجه مخاطبان به سمت معناست .در واقع رمز مخاطب را به مکاشفۀ
معنایی می طلبد.گاه ممکن است آن معنا ،دربیان عادی چنان ساده باشد که مخاطب را
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تحت تأثیر قدسی یا هنری قرار ندهد ،اما جاسازی معنا در بطن رمز ،ذهن را احتمال
قریب به یقین در دریافت معنا مشتاق تر می کند و لذت رسیدن به آن ،حدی از تأثیر را
بر روح مخاطب(با توجه به پشتوانه¬های روحی و فکری او) ،می گذارد .با این توضیح نیز
ی اسطوره با خرد ابتدایی بشر سازگاری دارد و رمزپردازی¬ها و نمادگرایی¬های
رمزپرداز ِ
اساطیر و باورهای اعتقادی اقوام ،جدا از این نظریه نیست .از طرف دیگر ،تعداد چشمگیری
از نمادها ،از رمزهای اساطیری یا باورهای باستانی متولد شده است که گاه در سیر تاریخی،
نمود و منشأ آن از دید مخاطب دور مانده است .نمادهایی مانند سیمرغ ،آب حیات ،قاف،
خورشید ،پرنده و...در ادبیات عرفانی از نمونه های مشهور همین دسته است.
به نظر می رسد انگیزۀ اصلی گرایش¬های فکری-ادبی عرفان ما به سمت جهان شناسی
اسطوره ای و استفاده از نمادهای مربوط به آن ،عالوه بر دالبل زیبایی شناختی و ذوقی،
بازگرداندن عامل "قدرت" در باور انسان و اندیشۀ "یکسان پنداری انسان-جهان و جهان-
انسان" باشد .از مزایای این باور ،ارتباط و اتحاد با همۀ هستی و نیز نزدیک تر کردن
فاصلۀ غیب و شهادت است .طوری¬که حتی به "اتحاد با خداوند" منتهی شود .درواقع
رمز و نماد ،زبان قابل دریافت خداوند و هستی است ،یا بهتر است بگوییم :زبان
"غیرانسان" ،خداوند-مافوق بشر(زبان قدسی) ،درختان ،پرندگان ،همۀ عناصر هستی(زبان
هستی-غیر بشر) است(ر.ک:ستاری،1389،مدخلی بر رمز شناسی عرفانی .)56 :به این
ترتیب نماد گاهی خویشکاری اسطوره ایش را در دوره های بعد همچنان بر عهده دارد.
اگرچه همواره در زمینۀ خویشکاری نماد نیز نوسانات و تغییرات معنایی ،اتفاقی ممکن
است.
 .2-3استفاده از نمونه های غنایی یا حکمی؛ مانند انتخاب ساقی به نمایندگی مقام فیض
بخشی(خداوند یا پیر) ،چراغ به جای دانش ،این تشبیه از رودکی با گذراندن دورهای از
تحول ،به صورت نمادی کامل ،چنان در بیت مولوی جای گرفته است که شاید کمتر
مخاطبی به قرینۀ" شیخ " متوجه نماد تکامل یافتهای از تشبیه سادۀ رودکی شود:
وز همه بد برتن تو جوشن است(رودکی،
دانش اندر دل چراغ روشن است
 :1382ب) 860
با این بیت مولوی:
کز دیو ودد ملولم و انسانم آرزوست(مولوی،
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
غزلیات) : ،
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وشیخ همان فیلسوف معروف دیوگنس( )Diogenesاست که به رغم داشتن چراغ دانش،
جُستۀ خود را نیافته است و با آن همه علم ملول گشته است .پس از تشبیه ،به شکل
تمثیل در شعر سنایی جریان حیات بالغی آن ادامه پیدا می کند:
چو علم آموختی از حرص آنگه ترس کاندر شب
چو دردی با چراغ آید گزیره تر برد کاال
(سنایی ،دیوان-19 /55 :1380 ،ز)
و یا:
همچو نور چراغ و روغن اوست
علم در مغزت و عمل در پوست
(سنایی ،حدیقه)3/324 :1383 ،
زیرساخت نمادهای غنایی ،تشبیه یا استعاره است.
 . 3-3استفاده از تمثیالت و روایات حکمی؛ مانند انتخاب شیر به نمایندگی عارفان ساعی
متوکل و خرگوش به نمایندگی سالکان هوشمند و خردگرا در داستان معروف شیر و
خرگوش .در این زمینه به تأثیر شگرف کلیله و دمنه باید توجه ویژه شود .بسیاری از
نمادهای سنایی و مولوی از «تمثیل داستانی» شکل گرفته است.
 .4-3خلق نماد با استفاده از کشف روابطی تشبیهی یا استعاری بین لفظ نمادین و معنای
حمل شده برآن؛ مانند انتخاب بط در منطق الطی ر به عنوان نمایندۀ زاهدان دچار وسواس
در شستشو .در این صورت گروههای تالی ممکن است به نماد تازه خلق شده توجه کنند
و در اثر تالقی افکار و اذواق ،رفته رفته معنای غنیتری از همان نماد به دست آید.

 .4جایگاه ویژة تشبیه در نمادپردازی:

رادویانی در ترجمان البالغه-کهن ترین اثر بالغی زبان فارسی -دربارۀ تشبیه می نویسد:
« و راست ترین و نیکوترین آن است که چون باشگونه کنیش تباه نگردد و نقصان نپذیرد
و هریکی از ماننده کردگان به جای یکدیگر بیستند به صورت و به معنی»(رادویانی،
 .)150 :1380این نوع از تشبیه است که قابلیت تبدیل شدن به نماد را دارد .زیرا تمامی
وجوه شبه در شبکۀ معنایی مشبه به وجود دارد و از این نظر می تواند تعدد و تکثر معنایی
بیافریند؛ ضمن آنکه در نهایت ایجاز است .یعنی مشخصات اصلی یک نما ِد کامل را دارد.
گاهی ساختار نماد به سادگی ساختار تشبیه نیست که بتوان آن را در فرمول مشبه+ادات
تشبیه+مشبه به+وجه شبه نشان داد .اما حقیقت این است که حداقل نمادهای حوزۀ
ادبیات و معنای آن ،همواره ارتباطی تشبیهی دارد" .قطب" نماد انسان کامل صاحب
والیت ،همان قطب کرۀ خاکی است که انسجام و ایستایی زمین بر مدار قطب است.
فیوضات غیبی قطب(پیر) نیز دستگیر و راهنمای سالکان است ،همانند ستارۀ قطبی که
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جهت قطب و مدار را می نمایاند .پس ارتباط تشبیهی بین نماد و معنا قابل تشخیص
است .گرچه اغلب نماد ها به دلیل غلبۀ جنبه های معنایی در یک اثر ،ممکن است کمتر
مورد مداقه واقع شود و روابط تشبیهی و مانند انگاری ،در حاشیه بماند؛ در حالی که
گاهی«تشبیه سر آغاز رمزی است که هنوز به وظیفه و مسئولیت خود تماماً وقوف نیافته
ال به عهده نگرفته است»(جالل ستاری:1389،مدخلی بر رمزشناسی
و آن رسالت را کام ً
عرفانی 67 ،پاورقی) .در هر حال نکتۀ اصلی ،زیرساخت تشبیهی در انواع نمادها است.

 -تکرار تصویر بالغی ،ابتذال یا نماد؟

ال چراغ دانش) در آثار یک شاعر و
طبق آنچه گذشت ،تکرار یک تشبیه یا استعاره(مث ً
نویسنده یا شاعران و نویسندگان متعدد ،می تواند آن را تبدیل به نماد کند .یعنی این نوع
تکرار ،یکی از راه های نمادپردازی است .قدما در مواجهه با تشبیهات و استعارات تکراری،
مبحث ابتذال(تشبیه مبتذل-استعارۀ مبتذل) و سرقات را مطرح کرده اند .به نظر می رسد
همین عنوان مبتذل و سرقت می توانست عاملی منعی و کاهنده در رشد جریان نمادگرایی
باشد و اگر ادبیات عرفانی با بالغت عرفانی خاص این متون ،از امکانات متنوع نمادپردازی
بهره نمی برد ،بحث قابل طرحی در ادبیات رمزی و نمادین غیرعرفانی وجود نداشت و
جای خالی رمزهای غیرکنایی در مباحث بالغی سنتی امروزه بی معنا بود.
ال "ذوق جمعی" و "عالیق مشترک" ،محدودۀ
بی توجهی به مسایل هنری در این باره ،مث ً
زیبایی شناختی بین «کلیشه» و «نماد» را نیز نادیده میگیرد؛ درحالیکه «دعوی اخذ و
سرقت در حوزۀ معانی مشترک ،امری است که در هیچیک از ادوار نقد ادبی ارزش نداشته
و بسیاری از شاهکارهای ادب جهان بر اساس یک معنی یا یک اندیشه بهوجود آمده و با
اینهمه هرکدام ارزش خود را حفظ کرده است»(شفیعی کدکنی،صور خیال در شعر
فارسی .)210 :1386 ،حتی تذکر جرجانی -بهعنوان یک بالغتدان با افکار و اندیشههای
پیشرو -نشان از وجود مرزی هنری بین انواعِ تکرار در حوزۀ تصاویر و مضامین می
دهد(ر.ک :همان) .در نماد ،مقولۀ تکرار از نوع هنری است.
 .5مرز بین رمز ،نماد و تمثیل

عرفا مرز میان رمز و تمثیل را اغلب در اثنای اشارات تخصصی و غیر تخصصی شان
یادآوری کرده اند و منظورشان از رمز ،نماد امروزی است که از زیرساختی تشبیهی به
تکامل می رسد .از حالج تا موالنا –در محدودۀ اطالع نگارنده-همۀ پژوهشگران فارسی
زبان ،اصطالح رمز را به کاربرده اند .پژوهش های وزینی همچون "رمز و داستان های
رمزی در ادب فارسی" یا "مدخلی بر رمز شناسی عرفانی" مباحث جامعی دربارۀ رمز و
ادبیات مربوط به آن مطرح کرده است .هرجا که سخن از متون عرفانی نمادین پیش آمده
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است ،زبان رمزی این متون نیز مورد توجه قرار گرفته است .این که یک دسته از متون را
"متون نمادین" یا "متون رمزی" بنامیم ،طبق نتایج و پرداخت هایی که تاکنون انجام
شده است ،اشکالی پیش نخواهد آمد .اما به نظر می رسد متونی مانند "سالمان و ابسال"
و "معراجیۀ بایزید بسطامی" و "منطق الطیر عطار و "داستان دقوقی مثنوی"  ،از لحاظ
زیرساخت های "رمزپردازی" یا "نمادپردازی" تفاوت های اساسی با هم دارند.
طرح تفاوتهای زیرساختی رمزپردازی یا نمادپردازی ،با همۀ نگرانی هایی که ممکن است
به وجود بیاورد(از جمله این که اصطالح پروری پیش می آید ،یا یک موضوع واحد در
سنت مطالعات بالغی ،به دو موضوع مجزا در مطالعات جدید تبدیل می شود) ،دقت
بالغی -اسطوره ای مخاطب و پژوهنده را در مطالعۀ متون عرفانی باال می برد و سهم
تأثیرات فکری و ذوق و هنر و شهود ،هرکدام را در یک متن عرفانی برجسته تر می سازد.
حقیقت این است که مثالً داستان های دقوقی در مثنوی که گزارشی از یک شهود است-
با منطق الطیر عطار نمی تواند از یک نوع ادبیات رمزی یا نمادی شمرده شود؛ منطق
الطیری که طرح فکریِ اثر ،مسبوق به سابقه است و تعدادی از شخصیت های روایت از
خویشکاری قدمتداری برخوردارند .مثل سیمرغ ،هدهد ،و مخاطب می تواند برجستهترین
ویژگی مصداق خارجی هر پرنده را ،با رویکرد ذوقی و هنرمندانۀ عطار و پیشینیان مؤثرش،
به عنوان خویشکاری آن پرنده در سفر معرفتی شان بپذیرد ،آیا می تواند با داستان دقوقی
که تمام عناصرآن ،اوالً بسیار نزدیک به واقعه ای شهودی است ،وثانیاً مخاطب دربارۀ
عناصر رمزی آن ،هیچ خویشکاری از اساطیر یا متون پیشین در ذهن ندارد ،بنابراین باید
برای دریافت معنی،به گشودن رمزها بپردازد ،از یک نوع محسوب شود؟! یا داستان رساله
فی حاله الطفولیه و عقل سرخ با روایات محمد غزالی و نجم رازی؟ این تفاوت اصلی دو
دسته از متونی است که ما همۀ آنها را رمزی می دانیم .در حالی که با توجه به توضیحات
گذشته ،پیشنهاد این نوشته ،قایل شدن به مرزی میان رمز و نماد است .به نظر می رسد
گاه محققان در بررسی های خود برای تبیین چنین مرزی اشاراتی داشته اند .هنری کربن
در مطالعۀ حی بن یقظان به «خلط نسنجیدۀ میان تمثیل symboleو
استعاره »allegorieاشاره می کند(ر.ک :ابن سینا9 :1366 ،مقدمه) .گویا منظور کربن
از  symboleهمان رمز(که فردی است) و  ، the accidental symbolسمبل
تصادفی در تقسیم بندی اریک فروم است(ر.ک :پورنامداریان ،رمز و داستان های رمزی
در ادب فارسی)13 :1386 ،؛ و  allegorieهمان تمثیل .سمبل تصادفی مسبوق به سابقۀ
ادبی و هنری نیست؛ در حالی که تمثیل با همۀ نمادهایش بخشی از ادبیات مشهور و
بدونِ قفل ملت هاست.
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رویکرد نمادها اغلب با رویکرد اسطوره ها-که شبیه سازی تا حد یکسان انگاری بر اساس
مناسبتی بین دو امر است -هم جهت است و به همین دلیل بیشتر نمادها ،خویشکاری
تاریخی-اسطوره ای دارند .برخالف رمزها که دلیل اصلی پیچیده بودنشان ،ناشناخته و بی
سابقه بودن شان است .در عین حال ،نقطۀ تالقی این دو حیطه نیز در سطور بعد خواهد
آمد.
متون عرفانی غیر مدرسی را می توا ن در دو دستۀ بزرگ و اصلی جا داد :متون مکاشفه
ای ،که گزارشگونههای عرفا از تجارب روحی و عرفانی خودشان است ،بدون اینکه عارف
خارج از محدودۀ خواب یا مکاشفهاش ،تصرفی در جزئیات صحنۀ آن کند؛ و متون عرفانی
هنری و خالقانه،که عارف بنا بر ذوق و دریافت هنرمندا نهاش ،تعابیر وکلمات پرورده و
عمیق ادبی را بر ای انتقال حس زیبایی و ملکوتی انتخاب می کند .در دستۀ اول ،متون
مکاشفه ای ،زبان با زبان متون عرفانی دیگر ،تفاوتهایی دارد ،و دریافت معنی از آن
مشکل به نظر می رسد :زبان از تجربهای مربوط به عالمی سخن می گوید که در آن بی
زبان سخن می گویند و بی گوش میشنوند و بی چشم میبینند .بنابراین بدیهی است که
بازگو کردن خاطرات مربوط به چنین عوالمی با گرههای زبانی همراه باشد .عارف آنچه را
در آن حال معنوی دریافته است ،با کلمات آشنای عادی بیان میکند .زیرا ابزار دیگری
برای بازگویی ندارد .درحالیکه معنای مکشوف عارف ،درحقیقت هیچ ارتباطی با معنای
اولیۀ این گزارش روحی ندارد! همه چیز رمزی است از معنای متناسب با حال آن عارف.
بنابراین برای این که بتوانیم مرزی بین رمز و نماد قایل شویم  ،حیطۀ متون شهودی را
از متون خالقۀ هنری جدا می کنیم:

 :1-5دربارة رمز:

رمز زبان تجارب شهودی و مکاشفهای ،مانند خواب و رؤیا ،الهام و از این قبیل است که
ممکن است خلق هنری درآن کمترین تأثیر را داشته باشد .زیرا اوالً تأکید در متون رمزی،
ال بر مدار معنا و تأویل می چرخد .به
ارائۀ هنر و بیان هنری نیست .بلکه همه چیز کام ً
عبارت دیگر ،موضوعیت رمز ،القای معنایی خفی و سری است ،و جنبههای تشابه بین رمز
و معنای نهفتۀ آن ،اهمیت چندانی ندارد .زیرا اگر حتی از دیدگاه بالغی یا معنایی ،کمترین
مشابهت بین رمز و کلید آن وجود داشته باشد ،همچنان اشکالی پیش نمی آید و تأویل
می تواند معانی و کلیدهای متناسبی برای رمز بیابد .ثانی ًا زبان گزارشهای شهودی نمی
تواند انتخابی و گزینشی باشد تا صاحب کشف ،در آن دخل و تصرفی داشته باشد ،و از
این جهت رمز نامیده می شود که معنای آن باید کشف شود .مثالً برخی خواب ها پر از
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رمز اند و برای رسیدن به تعبیر ،باید آنها را رمزگشایی کرد .بعضی شطحیات نیز رمز است.
وقتی ختام آن برداشته می شود امکان بهره برداری برای مخاطب وجود دارد.

 :2-5دربارة نماد:

نماد همواره از آگاهی و تعمدی فلسفی-هنری سرچشمه می گیرد .حتی اگر یک نماد
کامالً شخصی باشد؛ نماد خالقیتی انتخابی است که نیازی به تأویل ندارد.کافی است
برجسته¬ترین ویژگی¬های یک مصداق را که به عنوان نماد استفاده شده است ،در ارتباط
با حقیقتی قدسی(یا ضد¬حقیقتی قدسی)فرض کرد .عالوه بر این نماد اغلب ضمن یک
ارتباط معنایی اصلی و قوی با معنایی از عوالم قدسی ،هاله ای از سایر معنایی را درخود
دارد که آن معانی ،به نوعی مکمل و مقوی معنای اصلی است و معموالً منافاتی با آن
ندارد .برجسته¬ترین ویژگی یک مصداق ،یا هر ویژگی برجسته سازی شده ای از یک
مصداق ،براساس شبیه¬سازی آن ویژگی با معنایی قدسی و روحی ،آن مصداق را تبدیل
به نماد می کند.
در قلمروی بالغت ،ابزارهایی وجود دارند که کارایی معنایی کلمات را تنوع می بخشد یا
ال تشبیه ابزاری است که قدرت دارد یک کلمه را تا
از حالت قوه به فعل می رساند .مث ً
ناکجاآباد معناها ببرد ،بدون اینکه محدودیتی برای طرفین تشبیه وجود داشته باشد .چون
منطق تشبیه و مجاز ِ به عالقۀ مشابهت ،منطقی کامالً ادعایی است؛ در اصل "ادعای
شناخت" دومقوله است .هنرمندی که امری را به امری دیگر تشبیه می کند ،یعنی نسبت
به هر دو امر ادعای شناخت دارد-حداقل در حوزه و محدوده ای از آن دو مقوله-که می
تواند تشابه آن دو را کشف کند ،تشخیص دهد یا خود ایجاد کند .اینجاست که برداشت
مخاطب به تنوع معنایی نماد کمک می کند .همان نظر روالن بارت که نیت مؤلف را در
خوانش های مخاطبان به حدی کم اهمیت می داند که تحمیل هر معنایی بر متن را مجاز
می شمارد(ر.ک :شفیعی کدکنی ،زبان شعر در نثر صوفیه .)199 :1392 ،کاتارسیس
ارسطو نیز زمانی اتفاق می افتد که ابتدا مخاطب برداشتی اقناعی از اثر ادبی بکند ،تحت
تأثیر قرار بگیرد ،و سپس تزکیه کند .اگر برداشتی از متن نداشته باشد کاتارسیس معنی
ندارد.
ازطرف دیگر در تشبیه ممکن است دو امر از وجوه مختلف هیچ تشابهی با هم نداشته
باشند و فقط از یک وجه شبیه به هم باشند و هنرمند همان یک وجه را برجسته کند و
هنری بیافریند .بین "فرشته" و "پرنده" از جهات مختلف هیچ شباهتی موجود نیست،
جز این که صعود و نزول فرشته ،درمقام درک و حس ،مانند اوج و فرود پرنده می تواند
باشد ،پس پر چبرییل یا پر فرشته ،نماد ابزاری جهت صعود و نزول و انتقال چیزی از عالم
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غیب به عالم شهادت است که با زیرساختی تشبیهی خلق شده است .این ابزارها در حیطۀ
"مجاز" بررسی می شوند.
ابزارهای بالغی مورد استفاده ،هرچه که باشد ،با ابزارهای دیگر-کلمات -در ترکیب و
نظمی هنری ،در خلق تجربه های عرفانی مستقیم ًا دخالت دارند .چه بسا اوقاتی که کلمات
منجر به حاالتی عرفانی مانند وجد و قبض و بسط و غیره شود و این ،قطع ًا تقدم زبان بر
تجربۀ عرفانی است(ر.ک :همان .)251،فریادهای دستفروشِ «سعتر بری»گوی در کوچه
های شهر ،و برداشت آن عارف که «سَع تَرَ بِری» و وجد و حال او ،یا «از خود رفتن»
ابراهیم ادهم در اتفاقی مشابه ،مثال این دسته است(به عنوان نمونه ر.ک :عطار
نیشابوری ،1387،ابیات 3477تا 3485وبیت .)3487نتیجه اینکه همۀ کلمات نزد عارف
خوش ذوق «به تناسب نیاز معنوی» تفسیر و تأویل می شود(ر.ک :شفیعی کدکنی ،زبان
شعر در نثر صوفیه.)197 :1392،
 :3-5تالقی رمز و نماد:

رمزاولین بهره برداری هنرمندانه از ارتباط یک لفظ با یک معنای روحی و معنوی است
که عارف برای ادای منظور عرفانی ،با دخالت ذوق و سلیقۀ فکری و زیبایی شناختی خود،
در اثری عرفانی از آن استفاده می کند .آیا رمزی که در اثری خلق شده و بعد از
رمزگشایی ،در اثر دیگری ،بدون تغییر و تحول اساسی در معنا و کلیدش ،استفاده می
شود ،می توان باز هم آن را رمز دانست؟ در صورتی که کلیدآن کشف شده است!
اگر رمز پس از اولین خلق هنری یک عارف ،رمزگشایی شده ،مجدد ًا در آثار دیگران ،به
هر نحوی ،استفاده شود،کاربردهای بعدی آن ،رمز را تبدیل به نماد می کند .زیرا در این
شرایط رمز وسیله ای است که معنایی از جهان معانی شهودی را با خود حمل می کند و
این نقش و معنا از رمز ،برای اهل خود شناسایی شده است .از این به بعد هر متنی رمز
مورد نظر را داشته باشد معنای کشف شده نیز در بطن آن وجود خواهد داشت ،و این
رمز ،نمادی است از این معنا .اینجا نقطۀ تالقی رمز و نماد است .حاصل کالم این که ،نماد
باید ریشه ای اعتقادی-آیینی در گذشته داشته باشد ،هرچند با تغییرات و دگرگونیهای
زمانی و فکری ،از شکل اصلی و اولیهاش فاصله گرفته باشد .در صورت نداشتن پشتوانۀ
فرهنگی ،باید آن را رمز دانست و رمزگشایی کرد .دسته ای از خواب ها که ابتدا شکل
رمزی داشتند ،با کشف کلید آن ،به عنوان خواب های نمادین مطرح می شوند .مثل نماد
گاو در رؤیای عزیز مصر.
 :4-5دربارة تمثیل:
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تمثیل گنجاندن معنای مورد نظر در قالب و قصه ای است که اوالً معنا به طور دقیق و
مشخص قابل دریا فت است .یعنی معنای تمثیل ،معادل دقیقی از یک موقعیت یا شرایط
در زندگی واقعی است .ثانیاً تمثیل برای جلب پذیرش عمومی و تأثیرات حکمی بر
مخاطب ،اغلب از ادبیات اقلیمی ،بومی و منطقهای بهرهمند است .چنان که یک تمثیل
مشابه در بین قومیتهای مختلف تفاوتهای متناسب با فرهنگ و سلیقۀ ذوقی آن قوم و
منطقه را دارد .ویژگی سوم این که ،تمثیل حامل پیام اخالقی یا اجتماعی است و کاری
به مفاهیم قدسی و روحانی ندارد.کارکرد تعلیمی ،مشخصۀ بارز تمثیل است .پیام تمثیلی
از مجموع قصۀ تمثیلی حاصل می شود و تک تک عناصر آن ،خارج از مجموعۀ تمثیلی،
کارآیی معنایی چندانی ندارد .مگر به شکل نماد درآمده باشد .نماد می تواند از بطن روایتی
تمثیلی برای رساندن معنایی که در آن روایت ،جزیی از کل محسوب می شد ،به وجود
بیاید؛ فقط به بهانۀ اینکه آن روایت تمثیلی ،معنا را در ذهن ها بسترسازی کرده و حال
نماد می تواند جایگزینی از معنای مقدم به اضافۀ معنای جدید کنونی باشد.

در زبان عرفان تقسیم بندی تمثیل در دو دستۀ خیالی و واقعی است که هر دو قابلیت

ل خیالی نمی
تبدیل به «تمثیل رمزی» دارد(ر.ک :فوالدی .)489 :1387 ،اما عناصر تمثی ِ
تواند رمز محسوب شود .چون لفظ(دال) اشاره به همان مجموعه معانی(مدلول ها) دارد
که شکل تمثیلیِ آن در ذهن مخاطب اهل ادب و فرهنگ حضور دارد .پس نمادی است
که از تمثیل متولد شده است .اگر حکایت واقعی جزو احواالت و دریافت های شخصی
هنرمند و عارف باشد ،دال های آن رمزی است .اما استفاده های بعدی از دال های همان
حکایت بهتر است نماد تلقی شود.

 .6دام کثرت معنایی برای مخاطب:

درست است که ارزش بالغی یک رمز و نماد وابستۀ تعدد و تکثر معنایی آن است ،اما این
نظریه نباید توجیهی برای «نمادتراشی» یا «معناتراشی» از یک اثر رمزی و نمادین باشد.
هر معنایی که با کلیت اثر ادبی و مت ن آن تناسب داشته باشد ،می تواند موجه قلمداد
شود .یعنی در نهایت برای هر تفسیر و معنایی تأییدکننده ای وجود دارد و آن خود متن
است .همچنانکه گاهی یک نماد از دیدگاه دو روایت ،دو معنای مستقل به دست می
دهد«.شیر» در حکایت نخچیران و شیر مثنوی ،تا آنجا که با طایفۀ نخچیر در ترجیح
جهد و اکتساب بر توکل بحث می کند ،نماد عارف ساعی و متوکل است که تالش و توکل
را توصیه می کند(تا بیت.)991پس از آن به ویژه پایان حکایت ،نشان می دهد که شیر به
تناسب چاره گری خرگوش از محل نماد آغاز حکایت فاصله می گیرد و از دیدگاه عرفانی
دیگری ،حامل معنا می شود:

نگاهی دیگر به رمزها و نمادهای عرفانی

445

مر ورا بگذاشت واندر چه جهید
چونکه خصم خویش را در آب دید
زآنکه ظلمش در سرش آینده بود
در فتاد اندر چهی کو کنده بود
(مولوی ،مثنوی ،1383،د)1308-1307 :1

سخن آخر:

رمزهای موجود در ادبیات عرفانی ،گاه در جریان استفادههای مکرر ،تبدیل به نماد در
عرفان شده است و حتی گاهی در شکل فراگیرتر همین نمادها ،بخشی از زبان متون عرفانی
را از نظر زبانی و معنایی حمایت کردهاست .مانند رمز «صحرا» در کالم بایزید(به سحرا
شدم عشق باریده بود) که در اثر استفادههای بعدی ،به عنوان کلیدِ کشف شده و «نمادی»
از عالم مثال ،در قاموس ادبیات عرفانی پذیرفتهشدهاست .مطلب دیگر اینکه ،هیچ
ی رمز یا نماد ،در باری
ارجحیتی بین رمز و نماد نمیتواند وجود داشتهباشد .ارزش بالغ ِ
است که با خود حمل میکند؛ هرچه گسترۀ معنایی یک رمز یا نماد وسیعتر و البته از
جوانب گوناگون مرتبط تر با مقصود هنری عارف باشد ،امتیاز بالغی و زیبایی شناختی
بیشتری کسب میکند و اقبال بیشتری برای تبدیل شدن به نماد دارد .همینطور،
استفاده های ذوقی و هنرمندانۀ بعدی(در قالب نماد) است که این رمز را پربارتر و
قدرتمندتر ،یا ضعیفتر و بیمعناتر و مبتذلتر میکند .بنابراین بالغت زبان و نظم کالم،
دو اصل مؤثر در ارزشگذاری رمز و نماد محسوب می شود.
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Another Glance at the Codes and Symbols of Gnostic
Literature1
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Abstract:
Studying Rhetoric aspects of coded and symbolic Gnostic
literature suddenly we counter unexpected gap. Nor
traditional term of “Ramz” (code) is founded in traditional
rhetoric books nor new term of Nemād (symbol), while
mystics were aware of symbols of the language of Gnostics
secrets and they leave references which are first rhetoric
theories in terms of gnostic literature. But the main
discussion is the boundary of code and symbol which
supposed another analysis and classification about code and
symbol. Code as an artistic complexity in gnostic works is
needed for pertaining keys (interpretation and
commentary). Main aspect of code in comparison with
symbol is lack of rhetoric tradition of a word in different
meaning context, while the symbol comes from rhetoric
traditions of a word in meaning extension and is used as a
word with artistic meaning by its followers. This paper
extends the mentioned theory.
Keywords: Gnostic Literature, Rhetoric, Code, Symbol
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بررسی اسلوبهای مفهومی و ساختاری قرآن کریم در شاهنامهی
فردوسی

(مطالعهی موردی مقدمهی شاهنامه)
ریحانه صادقی
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چکیده

غنای فرهنگی و ادبی آثار ناموران و سخنوران ما از پرتو مؤانست و مجالست با قرآن کریم
اعتال یافتهاست .به طوریکه در پارهای موارد افزون بر بهرهگیری از مفاهیم و مضامین
قرآنی ،به لحاظ ساختار ظاهر و برونِ متن نیز از آن وام گرفته است .نوشتار حاضر در پی
آن است که با روش تحلیلی -توصیفی ،به تبیین و تشریح گونههای مختلف اسلوبهای
قرآنی در مقدمهی شاهنامهی حکیم فردوسی بپردازد و به میزان تأثیرگذاری قرآنکریم
بر روساخت و ژرف ساخت آن دست یابد .اثرپذیری حکیم فردوسی از قرآن کریم ،ابعاد
گوناگونی دارد .در مقالهی حاضر ،ابتدا به جلوههای تأثیر مفاهیم آیات آسمانی به عنوان
عنصر درونمتنی و سپس به بررسی ساختار و فرم ابیات به لحاظ عنصر برونمتنی در
مقدمهی شاهنامه پرداختهایم و میزان بهرهگیری ذهن و زبان حکیم توس را از سبک
قرآنی مورد بررسی قرار دادهایم .نتیجهی این پژوهش آن است که جلوههای کالم وحیانی
در شاهنامه به وسیله ی حکیم توس از ذهن و مفاهیم و اندیشه ،به زبان و فرم و ساختار
نیز راه پیدا کردهاست.
کلیدواژه :حکیم فردوسی .مقدمهی شاهنامه .قرآن کریم .عنصر درونمتنی .ساختار
برونمتنی.

 1دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری (نویسندهی مسؤول).
roohafza90@yahoo.com
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 .1مقدمه

از هنگام نزول قرآن کریم تا کنون ،این کتاب مقدس در زندگی انسان ،نقش بسزایی
داشتهاست .گذشته از مفاهیم عمیق و ژرفی که آینهای به بلندای ابدیت در منظر همگان
قرار داد تا کمال برین و جمال برتر را در آن بنگرند و به معرفت حقیقی خویشتن خویش
آگاه شوند ،صورت و ساختار این کتاب آسمانی نیز تأثیر فراوان در حیات علمی بشر داشت،
به گونه ای که در سبک نوشتار و گفتار نیز از آن پیروی نمود .باید گفت که اصوال علم
سبکشناسی از قرآن نشأت گرفت .دانشمندان اسالمی در طرح مباحث علوم بالغی
پیشگام بودهاند و مباحث اساسی را ،هرچند نامی بر آن ننهادند ،مطرح کردند (ر.ک:
دیانتی .)125 :1375 ،ادیبان و نامورانی که بیشتر با قرآن مأنوس بودند ،حتی در
ساختمان کالم و نگارش خود ،خواسته یا ناخواسته ،از اسلوب قرآن تقلید کردند .نمونه را،
از اسلوب هنری و قرآنی حافظ شیرازی در غزلیاتش بایست نام برد .با نگاهی ساختارگرایانه
به اشعار وی میتوان به وجوه تشابهات غزلیات حافظ با سور قرآنی دست یافت (ر.ک:
خرمشاهی .) 25-20 :1378 ،مولوی نیز به نوعی از ساختار قرآن متأثر شده و در خالل
تجربه های روحی و قرارگیری در شرایطی شبیه شرایط حاکم بر وحی ،زمینهی ظهور
نکات و ظرایف ساختاری قرآن را بیاختیار در شعر خود فراهم آوردهاست (ر.ک:
پورنامداریان .)136 :1392 ،از سویی مولوی و فردوسی را در سرودن مثنوی و شاهنامه از
لحاظ بیدلی و بیخودی ،با هم مقایسه کردهاند .با توجه به این مطلب ،میتوان در مواردی
به تأثیرات اسلوب و ساختار قرآن هم در شاهنامه دست یافت.
قرآن کریم ،دلنشینترین موسیقی ملکوتی را در رواق جان طنینافکن میسازد و
جسم و جان آدمی را بر سر ذوق می آورد .به هرحال ،چون سخن از قرآن و نام شاعری
میآید ،ممکن است تنها در ذهن مخاطب ،اقتباس و تلمیح و تأثیر مفاهیم آیات به وسیله-
ن مضامین آیات
ی شاعر و هنرمند مدّ نظر قرار گیرد .اگرچه تأثیر بینامتنی آشکار و پنها ِ
در کالم شعرا و ادبای فارسی همواره در جهت تعلیم و تربیت و اصالح نفوس بشر بودهاست،
اما توجه به عنصر برونمتنی و ساختار و فرم و سبک و زبان قرآن کریم هم میتواند در
کالم سخنورانی مدّ نظر قرار بگیرد که انس بیشتری با کالماهلل داشتهاند.
به هر روی ،قرآن کریم معیار فصاحت و بالغت است و شاعران و نویسندگان ،افزون
بر آنکه با استفاده از آیات و احادیث ،توانایی خود را در کاربرد الفاظ و عبارات و مضامین
دینی نشان میدهند ،با استشهاد و نظرداشتن به آن تأثیر سخن خویش را افزونی می-
بخشند؛ «زیرا در همهی موارد این استشهادها و تضمینها اگر قانعکننده نباشد ،ساکت-
کننده هست» (راشد محصل .)20 :1380،بحث و فحص دربارهی اسلوبهای قرآنی کتاب
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عظیم شاهنامه ،کاری است بس سترگ؛ و ما در این مقال تنها به ذکر نمونهای از کل و با
توجه به آغاز شاهنامه و مقدمهی آن ،بسنده میکنیم و قضاوت دربارهی اندیشهی قرآنی
فردوسی و ذهن و زبان او را در این باب ،در کل منظومهاش به زمانی دیگر موکول میکنیم.
ناگفته نماند این پژوهش در استناد ابیات حکیم فردوسی به نسخهی خالقی مطلق()1383
ارجاع دادهاست.

 .1-1بیان مسأله

سخن در این پژوهش از چگونگی تأثیرپذیری کالم فردوسی از مفاهیم قرآن کریم است و
این که آیا در ساختار و اسلوب کالمی هم به مانند حافظ و یا مولوی متأثر از این کتاب
مقدس بوده و اگر پاسخ مثبت است ،این عنصر به چه شیوه و میزانی نمود یافتهاست؟

 .2-1پیشینهی پژوهش

تا آنجا که بررسی شد ،پژوهشهایی دربارهی دیدگاه قرآنی شاهنامه انجام گرفتهاست؛
مثال« ،تأثیر قرآن و حدیث بر شاهنامهی فردوسی» (امین )37-38 :1392،و یا در پایان-
نامهای با عنوان «قرآن در شاهنامه» (جلیلی :1373،سراسر متن) که به تأثیرپذیری
فردوسی از آیات قرآن پیرامون موضوعات مختلف اعتقادی ،اجتماعی و ...اشاره نمودهاست؛
نیز در «قرآن و حدیث در شاهنامه» (رستنده  ،)26-30 :1377،به تأثیرپذیری ذهن و
زبان فردوسی از قرآن و حدیث اختصاص دارد که در آن مصادیق جزیی از قبیل :ساختار
و نظم سخن ،کاربرد موضوعی آیات و احادیث ،کاربرد کمی آیات و احادیث و کاربرد فنون
و آرایههای ادبی را مطرح میکند .این پژوهنده بعد نیز همین موضوع را به صورت کتابی
مدون ( )1378تحریر کرد .مقالهی «بینامتنیت قرآنی در شاهنامه» ( باوان پوری و دیگران،
 ) 59-72 :1393به بررسی مفاهیم قرآنی در ابیات شاهنامه اختصاص دارد که البته خالی
از ضعف نیست ،زیرا برخی اشارات و استنادهای قرآنی با ابیات فردوسی همخوانی ندارد.
در پژوهش حاضر ،توجه به عنصر درونمتنی و برونمتنی مقدمهی شاهنامه در
حوزهی تحقیق نویسندگان این مقاله مورد ارزیابی قرار میگیرد که با رویکرد و نگرشی
نوین بدان پرداخته شدهاست.

 .3-1اهمیت موضوع

این پژوهش با هدف نمایاندن اسلوبهای هنری و زبانی و مفاهیم قرآن کریم در مقدمهی
شاهنامه ،به تأثیر جلوههای صوری و معنایی قرآن کریم در ذهن و زبان فردوسی ،این
نکته را روشن مینماید که اگرچه در این اثر ،خالصه و چکیدهی حکمت ایران باستان
پیش از اسالم متجلی است ،اما یکی از دالیل ماندگاری این حماسهی ملی به عنوان
شاهکار جهانی ،ارتباط و انس و تأثیرپذیری حکیم توس از شیوههای بالغی قرآن کریم و

452

مجموعه مقاالت پنجمین همایش متنپژوهی ادبی ،جلد سوم

نیز بهرهگیری از مفاهیم قرآنی و کاربرد خلّاقانهی آن در کالم و سخن خویش بنا بر
اقتضای حال و مقام هم بودهاست.

 .2بحث

 .1-2فردوسی و قرآن

آنچه دربارهی زندگی و دوران کودکی فردوسی مسلّم است ،آن است که وی در خانوادهای
شیعی و ارادتمند به خاندان اهل بیت (ع) و قرآن کریم پرورش یافت .فردوسی ،با محبت
به خاندان نبی (ع) و انس و عشق به قرآن کریم بزرگ شد این ارتباط عمیق با جان و
روان او آمیخته شد ،چنانکه بعدها در شاهنامه بر اسلوب کالمی او نیز اثر گذاشت به
طوریکه یکی از دالیل امتیاز حماسهی وی را با دیگر حماسهها در فصاحت و بالغت
بینظیرش ،که بی تأثیر از قرآن نبوده ،باید برشمرد .شاهنامه را آیت فصاحت و بالغت و
قرآن عجم و آیینهی تمام نمای معرفت و دانش و حاوی افکار گوناگون حماسی ،غزلی،
حکمی و بلندترین و عالیترین و زیباترین و شیواترین سخنان فارسی دانستهاند (ر.ک:
صفا .)224 :1374 ،فردوسی سوای بهرهگیری مضمونی از آیات و مفاهیم قرآن از لحاظ
اسلوب و ساختار کالم هم از زبان قرآن اثر پذیرفتهاست .طرفه آنکه این مسأله مجوز
ورود بیاندازهی واژگان عربی در کالم شاعر نگردیدهاست.
منظور از زبان قرآن ،تنها صرف و نحو و عربیت آن نیست ،بلکه سخن از سبک و
سیاق و اسلوب بهکارگیری واژگانی است که توانست ربط بین خالق و مخلوق شود و به
طرز بیبدیلی موجب هدایت و بیدارسازی بدون مالل بشر شود .اسلوب هنری قرآن،
نمونهی اعالی بالغت و فصاحت است .تصاویر فنی و نحوهی ترسیم و تجسم معقوالت به
محسوسات به طریق تمثیالت بدیع ،به همراه گزینش و توازن الفاظ در متن ،متناسب با
مفاهیم هر آیه است (ر.ک :قطب :1359 ،سراسر متن) .در این زبان ،با گزینش نوعی
مناسب از بیان و سخن روبه روییم که با فهم و فضای فکری و فرهنگی که در قالب آن
بیان و سخن میگنجد ،همخوان است (ر.ک :محمودیفر  .)88 :1374 ،لذا ،زبان قرآن
منحصر به فرد است و شاعر ماهر در سایهسار شناخت و انس با قرآن میتواند کالم خود
را در کسوتی نو بیاراید و آن را جاودانه کند.
پیش از هر سخن باید دانست که فردوسی گذشته از گفتار خود در شاهنامه ،صفات
و رفتاری نیز متأثر از قرآن داشت .دقت در ادای امانت و ابالغ رسالتِ خود در نگارش
حماسهای که حاوی سند هویت ملت ایران بود ،از این ویژگیهاست .گویی فردوسی نیز
آنگونه که او را در شعر یکی از پیامبران سهگانه نامیدهاند ،بنا بر نیاز ملی و شرایط حاکم
بر جامعهی آن روز ،خود را مکلف به ابالغ پیام و رسالت میدانست تا تخم سخن را پراکند
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و کاخ بلند نظم شاهنامه را برافرازد .در رعایت امانت فردوسی در سرودن شاهنامه تردیدی
نیست و به گفتهی او اگر پشیزی از آنچه باید از سخن برگوید افتادهباشد ،روانش را جای
ماتم بود .فردوسی در اصلِ هیچ یک از مطالب دخل و تصرفی نکرده ،اما دخالت او تنها
در خطب داستانها ،بعضی مطالب حکمی ،طرز ادای مطلب ،پرورش موضوع ،تصرفات
شاعرانه در بیان مناظر و اوصاف پهلوانان و صحنهها و پسوپیشکردن مطالب از لحاظ
ترتیب و تنظیم بودهاست( .ر.ک :صفا .)203 :1274 ،همین دقت در ادای امانت بیانگر
ک
ل بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَ ْی َ
رسالتی است که بر دوش احساس میکرده .گویی آیهی «یَا أَیُّهَا الرَّسُو ُ
ل َفمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ ُه » (مائده )67:را پیش چشم داشتهاست .فردوسی
ک وَإِنْ َلمْ َتفْعَ ْ
مِنْ رَبِّ َ
متأثر از قرآن و با اسلوب آن مینویسد .او حکیمی امانتدار است که سند هویت ملی ایرانی
را با استفاده از منابع در دسترس با دقت و رعایت امانت به نگارش در میآورد.
اسلوب ادب ،ویژگی دیگری است که در کالم فردوسی وجود دارد .استاد توس به
عفت کالم وحجب سخن شهره و ممتاز است و این امر از وجوه بارز تأثیری که از پرتو
قرآن گرفتهاست ،حکایت میکند .قرآن کریم که نظر به تعالی انسانها دارد ،در بیان و
الفاظ به شیوهی عالی و احسن عمل میکند .داستان یوسف(ع) ویا داستان باروَری پاک-
بانویی چون مریم ،داستان موسای جوان و دختران شعیب (ع) و  ...نمونهای از بسیارنمونه-
های ادب و اخالق قرآنی است .قرآن کریم در توصیه و تعلیم به دور از واژههای خالف
ادب است وتنها از تعابیری کنایی و استعاری سود جستهاست (تحریم12:؛ انبیا .)91:از
سویی به حفظ و نگهداری خویش از گناه توصیه و تأکید میفرماید (:نور31-30 :؛
احزاب( ،)35:ر.ک :ابوالحسنی .) 275 :1378 ،فردوسی نیز در سخن ،چنین است و در
بیان عشقورزی زال و رودابه یا تهمتن و تهمینه و...کالم را به زیبایی و ادب بیان کردهاست.
درست است که فردوسی در تدوین شاهنامه و مفاهیم تربیتی آن به اوستا و مزدیسنا
و کتب مقدس دیگری جز قرآن هم نظر داشتهاست ،اما «هرچند ادبیات مزدیسنا به شکل
مؤثری در عروق شاهنامه جاری است ،این واقعیت که فردوسی فردی شیعه معتقد و
خوشفکر است از دیده پنهان نمیماند .تأثیرپذیری محتوا و حتی سبک و سیاق برخی
داستانهای شاهنامه از قرآن کریم (ر.ک :بازرگان ،)48: 1372 ،به ویژه عبرتپردازیهای
متعدد و تکرارهای ارزشی (که دراین مقال بدان می پردازیم) ،در این کتاب بیانگر آن
است که فردوسی متأثر از اندیشههای دینی و قرآنی نیز بودهاست .باری ،این را نیز میدانیم
که در عصر فردوسی و سالهای آفرینش شاهنامه ،نابسامانیهایی ناشی از تحول دولت،
عزل و نصبهای مکرر ،نزاع و اختالفات حاکم بر جامعه وگرایش به فرق گوناگون شیعی،
به گونه ای بوده که رنگ و بوی فضای اجتماعی ،سیاسی و حتی فکری بر شاهنامه و
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اندیشهی شاعر بیتأثیر نبودهاست (ر.ک :امین ریاحی .)109 :1380 ،با این وجود،
فردوسی در دوران اسالمی میزیست و توانست باورهای دینی و اسالمی خود را تا آنجا
که به ژرفساخت داستانها لطمه وارد نکند ،در حماسهی ملی رنگ دهد .گزارههای
کالمی او ناشی از عشق به فرهنگ و آیین ایرانی و اسالمی و به دور از تعصب قومی -نژادی
است  .فردوسی شیعهمذهب بود و ازکودکی به مهر حیدر و عشق اهل بیت و انس قرآن
پرورش یافته بود و دوست داشت تا آخر عمر این مهر را درون جانش حفظ کند .آرزو
داشت ایران تازهای بسازد تا دالوری و جوانمردی و مهر و در آن موج زند .ایران تازهای که
اسالم ،روح آن باشد (ر.ک :زرینکوب)49: 1389 ،
بنابراین با مطالعهی شاهنامه و تعمّق در آن ،به این حقیقت میرسیم که قرآن بر
ذهن و زبان فردوسی تأثیر گذاشته و دیدگاه فردوسی نسبت به مبدأ آفرینش ،معاد ،جهان،
انسان ،سرنوشت ،جبر ،اختیار ،زندگی ،مرگ ،جامعه ،تاریخ ،سیاست ،علم ،اخالق و ...
عمدت ًا بر باورهای مذهبیاش استوار است ،باورهایی که از «قرآن و حدیث» ریشه گرفته
و بالنده شدهاند.

 .2-2جلوه های تأثیر قرآن در شاهنامه

همانگونه که پیشتر گفتهآمد تأثیرپذیری فردوسی از قرآن به دو شکل درونمتنی و
برون متنی صورت گرفته است .در عنصر درون متنی ،بیشتر نظر بر مفاهیم و مضامین
قرآنی است که رویکردی تعلیمی تربیتی دارد و با بینامتنی آشکارا یا پنهان رابطه دارد.
اما در عنصر برون متنی ،به ساختار ظاهری و فرم و اسلوب هنری کالم متأثر از قرآن بحث
میشود.

 .1-2-2تأثیر عنصر درونمتنی قرآن در کالم فردوسی

ادبیات ایران به دلیل وامگیری از سرچشمههای فیاض الهی و وحیانی ،دارای مفاهیم غنی
و پرباری است و برای خواننده و مخاطب آن ،بدون آشنایی با قرآن وسخن بزرگان دین
وائمهی اطهار (ع) آگاهی نسبت به همه ی زوایا و خفایای سرودههای شعرای ایرانی ممکن
نیست.از این میان ،فردوسی عالوه بر بیان آموزههای زردشتی و مزدایی ،به طور مستقیم
و غیر مستقیم با تأثیر از مکتب اسالم آموزههای تعلیمی فراوانی دارد .او به مواعظ دینی
و اسالمی و ابعاد گوناگون آن ،با تکیه بر معارف الهی و قرآنی پرداختهاست .جهانبینی
فردوسی مبتنی بر خداباوری ،مرگاندیشی ،خردورزی ،احساس مسؤولیت در برابر خداوند،
خود و جامعه است .پیوند وی با مفاهیم قرآن و حدیث و روایات وآموزه های بلند دینی،
عرفانی و حکمی ،موجب شده تا خود نیز در کالم و اندیشه از این کتاب مقدس تأثیر
پذیرد و کتابش آیینهی ادب و عفت و اخالق و حکمت گردد.
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فردوسی با این روش ظرفیتی تازه در خلق حماسهی منظوم ایجادکردهاست .طرفه
آن که آمیختگی مفاهیم آیات قرآن با اسلوب نگارشی و بیانی شاعر چنان است که به
سادگی نمی توان به اقتباس و تلمیح و تضمین در متن کالم وی پی برد ،بلکه نوعی
بینامتنیت بر اساس نظریه ی «ریفاتری» را تداعی میکند .این نظریه ناظر بر این مطلب
است که خواننده به تنهایی و بر پایهی تجربهی خود ،پیوندی بینامتنی را با متن غایب و
حاضر بازشناسی میکند و بر دانش و فرهنگ خواننده ،استوار است (ر.ک :خواجهایم،
 )51 :1395بیگمان دلبستگی شاعر و التزام و پایبندی به معارف و مضامین و مفاهیم
قرآنی است که به فردوسی قدرت و نبوغی خالقانه در عرصهی هنر و شاعری عطا کرده-
است .حال بنگریم به کالم فردوسی در مقدمه و آغاز شاهنامه:
کزین برتر اندیشه بر نگذرد
به نام خداوند جــان و خـرد
خـــداوند روزیده رهنمای
خداوند نام و خـداوند جــای
فروزندهی ماه و ناهید و مهر
خداوند کیوان و گردان سپهر
(فردوسی.)3 :1389،
کتاب با نام خداوند آغاز میشود .به نام خدا معادل آیهی «بسماهلل» است .سپس با
تحمیدیه به صفات و نامهای خداوند روی میآورد؛ خدایی که صاحب جان و خرد است.
حسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا» (اعراف )180 :و اینکه
خداوندی که صاحب نامهاست« :وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْ ُ
به آدم نامها را تعلیم فرمود« :وعلَّ َم ادَ َم االَسمَا َء کُلّها» (بقره .)31:خداوندی که روزیده:
«هُوَ الرَّزَّاقُ» (ذاریات ))58:و راهنمای است« :وَ َکفَى بِرَبِّکَ هَادِیًا وَنَصِیرًا» (فرقان،)31 :
سمَاوَاتِ» احقاف 33:و...کواکب و نجوم« :وَهُوَ الَّذِی
خالق آسمان« :أَنَّ اللَّ َه ا َّلذِی َخلَقَ ال َّ
جَعَلَ َلکُ ُم النُّجُومَ» (انعام )97 :و ماه و خورشید« :وَجَعَلَ ا ْلقَمَ َر فِیهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّ ْمسَ
سِرَاجًا» (نوح )16 :است.
در ادامه با اشاره به برتری و علو خداوند ،او را از هر شایبهی نام و جایگاه داشتن
تنزیه میکند .این سخن فرمایش قرآن کریم را در آیهی  43اسراء فرایاد میآورد« :سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى عَمَّا َیقُولُونَ عُلُوًّا کَبِیرًا»:
نگارندهی برشده پیکرست
ز نام و نشان وگمان برترست
که او برتر از نام و از جایگاه
نیـابد بـــدو نیـز اندیــشه راه
(فردوسی.)3 :1389،

 .2-2-2اقرار به عجز در ثنای خداوند
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این سخن بر سر هرکوی و بازاری است که ندای «ال احصی ثنائک» و خطاب «ماعبدناک
حق معرفتک» بر زبان خاصان درگاه حق نیز جاری و ساری است .فردوسی هم معتقد
است:
ستود آفرینـنده را کی تــوان
بدین آلت رای و جان و زبان
(فردوسی.)3 :1389،
ل مَا
ن کُ ِّ
این گفته ،در مضمون شریفهی  34ابراهیم (ع) چنین است« :وَآتَاکُ ْم مِ ْ
سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا» و از هر چه از او خواستید به شما عطا کرد و
اگر نعمت خدا را شماره کنید نمى توانید آن را به شمار درآورید .در حقیقت آنچه را
فردوسی وظیفهی مخلوق میداند ،میان را به بندگی او بستن است ،چنان که باید:
میان بنـــدگی را ببـایدت بــست
ستودن نداند کس او را چو هست
(فردوسی.)3 :1389،
چنانکه ارادهی خالق نیز در کتاب وحی چنین است« :وَ ما خَلَقتُ الجِنَّ وَ االنسَ اِلّا
ن» (ذاریات.)56:
لِیَعبُدُو ِ

 .3-2-2فقط خدا ،دیگر همه هیچ

اقرار به وحدانیت الهی و اینکه تنها او هست و دیگر موجودات نمودی بیبودند ،به نوعی
اندیشهی وحدت وجود را القا میکند و مضمون کلمهی توحیدی الاله اال اهلل را به خاطر
می آورد .حکیم توس معتقد است با اعتراف به وجود حق ،دیگر از هر گفتهای مبنی بر
چیستی و کیستی ذات الهی باید برکنار بود:
ز گفتــار بیکار یکسو شــوی
به هستیش باید که خستو شوی
(فردوسی.)3 :1389،
ل اللَّهُ ُثمَّ ذَرْ ُهمْ فِی
سیاق مضمون بیت برگرفته از قرآن است .آنجاکه میفرماید« :قُ ِ
خَوْضِهِمْ یَلْ َعبُونَ» (انعام.)91 :
بگو خدا [همه را فرستاده] آنگاه بگذار تا در ژرفاى [باطل] خود به بازى [سرگرم] شوند .

 .4-2-2رؤیت خدا

اگرچه مشرب فردوسی مبنی بر عدم رؤیت خدا با چشم سر ،مبتنی بر اندیشههای کالمی
و یا معتزلی وی است ،اما در بیتِ
«به بینندگان آفریننده را /نبینی مرنجان دو بیننده را» ،اسلوب قرآنی «لَا تُدْرِکُ ُه الْأَبْصَا ُر
وَهُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصَارَ» (انعام )103:را جلو دیدگان خود داشته که فرمود :چشمها او را درنمى-
یابند و اوست که دیدگان را درمى یابد (ر.ک :راستگو.)123:1376،

 .5-2-2رویکردهای انسانگرایانهی مشترک قرآن و شاهنامه
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 .1-5-2-2پایان قدرت انسان و توجه به عاقبت کار خود

یکی از روش های تربیتی قرآن کریم دعوت آدمی است به نگاه عبرتآمیز و نظاره در
سرانجام خود و گذشتگان است تا بدینگونه به زندگی خویش سامان بخشد و بهترین راه
زندگی را که مایهی کمال اوست در پیش گیرد .برای مثال در آیهی  82کریمهی غافر با
دعوت به دیدن فرجام کار پیشینیان و سود نبخشی از اکتسابات دنیویشان هنگام مرگ،
ف
به نوعی ضعف و ناتوانی انسان را به رخ او میکشد« :افَ َل ْم یَسِیرُوا فِی الْأَ ْرضِ فَ َینْظُرُوا کَیْ َ
کَانَ عَا ِقبَۀُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِ ِهمْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّۀً وَآثَارًا فِی الْأَرْضِ َفمَا أَغْنَى َعنْهُمْ مَا
کَانُوا یَکْسِبُونَ» میتوان با تأمل در بیت فردوسی به رگههای قرآنی در این مورد دست
یافت:
نگه کن سرانجام خود را ببین چو کاری بیابی ازین به گـزین
(فردوسی.)8 :1389،
در پارهی نخستین بیت با شگردهای بالغی حذف و ایجاز نیز روبهروایم .از این بیت
درمی یابیم که :ای انسان غافل ،در احوال و اوضاع خود و کسان دیگری که چون تو به
غفلت و با مکنت زیستند و اکنون دیگر نیستند ،با دیدهی عبرت ،بنگر چشم باز کن و
تفکر کن .در پارهی دیگر بیت نیز ،حکیمانه و به ایجازی ملیح و خوشایند ،بهگزینی را در
هرکاری توصیه مینماید.چرا که به فرمودهی قرآن آنچه انسان از خیر و نیکی میفرستد،
نزد خداوند به احسن وجه درخواهدیافت (مزمل.)20:

 .2-5-2-2نمایش تکریم انسان

تابلوی تکریم و تشریف انسان و خلقت بیواسطهی وی و خطاب آفرین الهی به ذات
خویش ،مبنی بر خلقت این موجود شریف در قرآن به تصویر کشیده شدهاست ،از این
منظر ،آدمی هدف آفرینش است .به گفتهی فردوسی او را از دو گیتی برآورده و بپروردهاند،
چنانکه هستی رام اوست:
به چنـدین میانجی بپــروردهاند
تو را از دو گــیتی برآوردهاند
(فردوسی.)5 :1389،
این سخن فردوسی با شریفهی اسراء 70:متناسب است .آنجا که فرمود« :وَ َلقَدْ کَرَّمْنَا
طیِّبَاتِ وَفَضَّ ْلنَاهُمْ عَلَى َکثِیرٍ مِمَّنْ خَ َلقْنَا
بَنِی آدَمَ وَحَمَ ْلنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْ َبحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ال َّ
تَفْضِیلًا» و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم و آنان را در خشکى و دریا [بر
مرکب ها] برنشاندیم و از چیزهاى پاکیزه به ایشان روزى دادیم و آنها را بر بسیارى از
آفریدههاى خود برترى آشکار دادیم.

 .3-5-2-2خلقت بیواسطه
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ت
باید گفت انسان موجودی است که برخالف دیگر موجودات عالم ،سزاوار خلعت «خَلق ُ
بیَدَیّ» و «نَفَختُ فِی ِه مِن رُوحِی» گشت؛ یعنی بنا بر روایات ،خداوند متعال او را بیواسطه
در چهل صباح (فروزانفر )545 :1385 ،و بنا بر شریفهی « 75ص» به دست خویش آفرید
تا شایستگی احاطه بر غیب و شهادت را بیابد .از این روی فردوسی میگوید:
تویی کردهی کردگار جهان ببینی همــی آشکار و نهـــان
(فردوسی.)5 :1389،
کاربرد بالغی ضمیر «تو» درآغاز مصرع ،مفید تنبیه و هشداری است که نشان از اهمیت
و بزرگداشت نهاد دارد ،زیرا توجه مخاطب را به این نکته جلب میکند که تو ای انسان( ،
و نه دیگر هیچ موجودی)کردهی کردگار و آفریدهی او هستی .از این مصراع میتوان
دریافت که چون بدون شک همهی موجودات مخلوق الهی هستند ،در این مصرع با
ترکیب«کردهی کردگار» به خلقت بیواسطهی انسان اشاره دارد ،افزون بر آن که به قرینه-
ی مصرع دیگر تنها آدمی است که میتواند به آشکار و نهان دست یابد.

 .4-5-2-2هدفمندی از خلقت انسان

اگر به آیات قرآن بنگریم ندای الهی را دربارهی هدفمندی خلقت انسان به گوش جان
خواهیم شنید که آفرینش انسان به عنوان موجودی شریف ،بیهوده و به بازی نیست:
«أَفَحَسِ ْبتُ ْم أَنَّمَا خَلَ ْقنَا ُک ْم عَ َبثًا» (مؤمنون .)115:آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریدهایم؟
در بیت زیر نیز که بنیاد گرفته از کالم الهی است آدمی را گل سرسبد آفرینش برمیشمرد
و زندگی را به عبث و بازی داشتن سزاوار او نمیداند:
تو مرخویشتن را به بازی مدار
نخستین فکرت پسین شــمار
(فردوسی.)7 :1389،

 .5-5-2-2تسخیر عالم برای انسان

انسان به دلیل برخورداری از عقل و خرد ،طبیعت را رام خویش میکند .بیگمان این
تسخیر نیز به امر الهی خواهد بود .آنجا که فرمود حیوانات را در خدمت آدمی رام کردیم
(حج 36:و )37و البته خداوند ،عالم را از آسمانی و زمینی مسخّر انسان کرد (ابراهیم32:؛
نحل:)12 :
پذیرنده هوش و رای و خرد مر او را دد و دام فرمان بــرد
(فردوسی.)7 :1389،

 .6-5-2-2رنج انسان در راه دانش

سعی و جدّ بسیار در راه فراگیری علم و دانش همواره مورد تأکید دین بودهاست .چنانکه
در آیهی  17شریفهی نجم ،بهرهی انسان را در زندگی در سایهی تالش و کوشش او
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میداند و اینکه نتیجهی تالش خود را به زودی خواهد دید .طرفه آنکه در قرآن کریم
بهرهی آدمی را نه در کار ،که در تالش و رنجی که میبرد ،میداند .حال اگر اجتهاد در
کار خیری چون کسب علم و دانش باشد ،شایسته و سزاوار است .از این روی ،فردوسی
میگوید:
که خود رنج بردن به دانش سزاست
به رنج اندر آری تنت را رواست
(فردوسی.)8 :1389،
ک َکدْحًا َفمُلَاقِیهِ»
ح إِلَى رَ ِّب َ
ک کَادِ ٌ
در آیهی دیگری نیز میخوانیم« :یَا أَیُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّ َ
(انشقاق )6:اى انسان ،حقا که تو به سوى پروردگار خود بهسختى در تالشى ،و او را
مالقات خواهىکرد و یا در کریمهی 4بلد ،با اشاره به خلقت انسان در رنج ،این نکته را
متذکر میشود که زندگی انسان از آغاز زندگی تا دوران پیری به انواع رنجها و مشقات
همراه است.

 .7-5-2-2خردورزی و خردگرایی

تفضل انسان به واسطهی عقل و خرد ،بر دیگر موجودات ،نشان از اهمیت خردورزی و
کسب دانش دارد .به فرموده ی قرآن کریم آدمی اگر به زینت تعقل و تفکر آراسته نباشد
و بدینگونه جهان را ننگرد در حقیقت با چهارپایان تفاوتی ندارد ،هر چند به ظاهر صاحب
چشم و گوش باشد .شریفهی  179انعام تأکید بر این مطلب است .فردوسی نیز گویی به
چنین آیاتی نظر داشته است که گسسته خرد را چون انعام و چارپایان در بند میداند:
گسسته خرد پای دارد به بند
ازویی به هر دو سرای ارجمند
(فردوسی.)9 :1389،
در این بیت« ،پای دارد به بند»؛ یعنی به منزلهی چهارپا و حیوان است که متخذ
ن أَو یَعقِلون إنْ ُهمْ إ ّال کَاألنعام بَل هُم
ب أنَّ أکثَرَهُ ْم یَسمَعُو َ
حسَ ُ
است از آیاتی چون « :أ ْم تَ ْ
ع
أضلُّ سبیالً» (فرقان .)44 :به گفتهی قرآن کریم ،دوزخیان نیز میگویند« :لَو کُنّا نَسمَ ُ
ب السّعیر» (ملک( ،)10 :ر.ک :ابوالحسنی .)275 :1378 ،در بیت
ل مَا ُکنّا فی أصحَا ِ
اَو نَعقِ ُ
ل
دیگری توصیه به دانشِ دین کرده که با شریفهی 122توبه تطابق دارد« :فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کُ ِّ
فِرْقَۀٍ مِنْ ُهمْ طَائِفَۀٌ لِیَ َت َفقَّهُوا فِی الدِّینِ» ،پس چرا از هر فرقهاى از آنان دسته اى کوچ نمى
کنند تا [دستهاى بمانند و] در دین آگاهى پیدا کنند:
در رستگاری ببایـدت جســت
تو را دانشِ دین رهاند درست
(فردوسی.)9 :1389،
به هر حال ،موضوع خردگرایی و دانش در شاهنامه از تکرارهای ارزشی است که به
مناسبتهای مختلف از آن سخن به میان آمده است.
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 .8-5-2-2راهجویی از دانایان

بهره گیری از مصاحبت دانایان و کسب هدایت از محضر آنان نیز نگاه عمیق فردوسی را
به اهمیت گروه عالمان دیندار نشان میدهد:
به گیتی بپوی و به هر کس بگوی
به گفتار داننـــدگان راه جوی
از آمـــوختن یک زمان نغنــوی
ز هر دانشی چون سخن بشنوی

(فردوسی.)9 :1389،
این ابیات با آموزه ی پرسش از دانایان در آیهی  43انبیا همخوانی دارد« :فَاسْأَلُوا
أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْ ُتمْ لَا تَعْ َلمُونَ» پس اگر نمیدانید از پژوهندگان کتابهاى آسمانى جویا
شوید.

 .6-2-2آفرینش افالک و سکون و جنبش

بر طبق مذاهب ابراهیمی ،خداوند جهان را از ناچیز ( )Exmihiloآفریدهاست .در تورات
نیز آمده که خداوند گفت :روشنایی باشد ،پس روشنایی بود؛ از زمین گیاه بروید و چنین
شد (رستگار فسایی .)376 :1388 ،در قرآن کریم نیز آیاتی در خصوص ارادهی الهی در
خلقت هرچیز با امر «کن» سخن آمده (نحل40:؛ یس 82:و )...که مبنی بر خلقت از عدم
است .فردوسی در بیت زیر به این نکته اشاره دارد:
سر مایهی گوهران از نخست
از آغاز باید که دانی درست
بـدان تا توانــایی آرد پــدیـد
که یزدان ز ناچیز چیز آفرید
(فردوسی.)5 :1389،
مسألهی آفرینش افالک و زمین وآسمان و رتق و فتق آنها (بستن و گشودن) دیگر-
سمَواتِ
ن ال ّ
نکتهای است که در آیهی 30انبیا بدان اشارت رفتهاست« :اَوَلَم یَرَالّذینَ َکفَرُوا اَ ّ
ض کَانَتا رَتقًا فَ َفتَقنَاهُمَا» ،آیا کافران ندیدند که آسمانها و زمین به هم پیوسته
وَ االَر َ
بودند و ما آنها را از یکدیگر جدا ساختیم؟
از نظر مفسران ،منظور از به هم پیوستگی ،یکنواختی مواد جهان است که به صورت
مادهی واحدی خودنمایی میکرد .بستن آسمان ،بیبارانی آن بود و پیوستگی زمین هم
بیگیاهی آن ،که پس از فتق و گشودن آنها همهچیز به جنبش درآمد و از سکون و
یکنواختی به درآمد .از آسمان باران بارید و در زمین گیاه و نبات رست و دشت و باغ و
راغ و کوه پدیدار شد (ر.ک :مکارم شیرازی .) 394 :13 /1373 ،به نظر میرسد که اسلوب
بیانی فردوسی در بیت زیر مبنی بر بسته شدن افالک ،برگرفته از همین موضوع است :
بجنبــید چون کار پیوســته شـد
فلکها یک اندر دگر بسته شد
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به زیر اندر آمد سرانشان ز بخت
(فردوسی.)8 :1389،

به تعبیر قرآن کریم در آیهی 103شریفهی یوسف(ع) ،نشانههای فراوانی در آسمان و
زمین در شناخت پروردگار ،وجود دارد که آدمی بیتوجه بدانها مینگرد و به سادگی از
کنار آنها عبور میکند .شاید موضوع طلوع و غروب خورشید از مشرق به مغرب برای
پژوهشگری که به دنبال مضمونهایی با اندیشههای ابتکاری و بدیع هست ،حرف تازهای
نباشد .اما ذکر همین نکته در کریمهی  258بقره به صورت آشناییزدایی ،موجب بهت و
شگفتی مخاطب شدهاست .با تأمل در این مسأله ،این شایبه برکنار میشود که توجه به
پدیدههای گوناگون و مکرر ،به گونهای خاص ،راه به عالم توحید دارد .البته ذکر این نکته
خالی از فایده نیست که زبان قرآن در بیان و تأثیر آن بر خواننده نیز اهمیت بسزایی دارد؛
لذا اسلوب بیانی فردوسی در بیان این مسأله نیز مورد توجه است ،چرا که ممکن است
بیان این موضوع در کالم شاعری دیگر این آیه را تداعی ننماید:
ز مشرق شب تیره سر برکــشد
چو از مشرق او سوی خاور کشد
(فردوسی.)8 :1389،
شمْسِ مِنَ ا ْل َمشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ».
این بیت متناسب است با« :فَإِنَّ اللَّهَ یَأْتِی بِال َّ
تکرار موضوعات آفرینش از شب و روز و ماه و خورشید و ...همه برای آگاهی و بیداری و
از نوع تکرارهای ارزشی و هشداردهنده است .علت گرایش فردوسی به ذکر جداگانهی
پدیدههای خلقت را (سوای مختصات مرسوم آغاز حماسهها مبنی بر ذکر آفرینش جهان
و کاینات و نخستینها) باید نگاه حکیمانهی وی به جهان و بهرهگیری از معارف دینی
دانست .تکرار مفاهیمی چون خرد ،مرگ ،اغتنام فرصت ،گرایش به نیکی و مبارزه با بدی
در قرآن کریم نیز هست .این بازگویی ،به مضامین حکمی و اخالقی اختصاص دارد و با
آن تکرار که از خصایص فنی شاهنامه است (و در اجزای داستان یا پارهای ابیات و مصرعها
که ناشی از سهو کاتبان بوده یا از متن منثوری که مأخذ نقل شاعر بوده) و در غالب کتب
حماسههای ملل جهان دیده میشود ،مربوط نمیشود (ر.ک :زرینکوب.)144 :1389 ،
با این حال ،بیان مکرر محتوایی یکسان اما با زبانهای گوناگونِ فردوسی ،موجب
شده تا این حماسهی ملی ،بر خالف دیگر حماسهها روی مالل و دلزدگی به خود نگیرد،
چنانکه خواننده ی کالم وحی نیز با وجود تکرار برخی مفاهیم در متن هرگز روی مالل
و خستگی نمیبیند .کمینهی محتوایی یکسان و مکرر که برای همه آشناست ،آنگاه که
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هر بار به زبانی دگر گفته شود ارزش بیانی خاصی مییابد به طوری که شنیدنش برای
مخاطب نامکرر مینماید .این درک زبان ،شاهکاری است که در سبکشناسی ساختاری
بدان میپردازند .به گفتهی اوهمان( ،)Ohmannزبانشناس معاصر امریکایی ،مفهوم
سبک ایجاب می کند که برای بیان یک محتوا ،طرزهای گوناگون بیابند (ر.ک :غیاثی،
 .)20 :1368بافت کالم فردوسی در برخی از مواضع کالم در شاهنامه متأثر از محفوظات
قرآنی و حدیثی فردوسی است.

 .8-2-2عدم سبقت خورشید بر ماه

از لطایف دیگر کالم الهی در مورد تدبر در کاینات و نظام احسن عالم هستی که در آیهی
 40شریفهی یس می خوانیم ،پیشی نگرفتن شب از روز و یا خورشید از ماه است« :لَا
ک َیسْبَحُونَ» ،نه
ل فِی فَ َل ٍ
ل سَابِقُ النَّهَارِ َوکُ ٌّ
ک ا ْلقَمَ َر وَلَا ال َّلیْ ُ
ن تُدْرِ َ
س َینْبَغِی لَهَا أَ ْ
الشَّمْ ُ
خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشى جوید و هر کدام در سپهرى
شناورند .به گفتهی سید قطب ،شب و روز و خورشید وماه ،پیوسته در مسابقهاند ،اما هرگز
در این مسابقه به خط نهایی نرسیدهاند ونمیتوانند به هم برسند .مسابقهای که هیچ یک
از پیشتازان نمیتوانند گوی سبقت بربایند (ر.ک :قطب .)109 :1359 ،نفوذ این روح قرآنی
را در خامه ی افسونگر شاعر توس ،معاینه توان دید و از این روست که کالم وی در نزد
مخاطب ،رنگی دیگر میگیرد:
ز مشرق شب تیره سر برکشد
چو از مشرق او سوی خاور کشد
نباشد از ین یک روشن زاستر
نگــیرنـد مـر یکدگــر را گــــذر
(فردوسی.)8 :1389،

 .9-2-2تجسم و تمثیل و تشبیه و تصویر هنری ،مفید تنبیه و موعظه

حکیم توس ،در توصیف و تجسم احوال از طریق تشبیهات محسوس به محسوس یا معقول
به محسوس از دقایق بالغت فرونگذاشته است .او عادیترین مسایل را که در نظر ،رنگ
روزمرّگی و تکرار و عادتزدگی دارد در بیان و توصیف شاعرانهی خود رنگ و مایهی
آسمانی و خدایی میزند (ر.ک :زرینکوب .)144 :1389 ،این دقیقه ،موضوعی است که
سید قطب هم در تحقیق آیات قرآن به گونهای هنری و فنی به تحریر درآوردهاست (ر.ک:
قطب :1359 ،سراسر متن) .با این حال باید دانست کاری که سزاوار شاهنامه باشد ،آشنایی
با پیام شاهنامه و نفوذ خردمندانهی روح تربیتی آن است .تأمل در شاهنامه به همراه
تعمق در آن باید ما را به افق های اخالقی انسانیت ،به دنبال تقوا و عدالت واقعی بکشاند
(ر.ک :زرینکوب.)171 :1389 ،

 .1-9-2-2ماه و منازل آن
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تصویر هنری قرآن کریم دربارهی منازل ماه و توصیف هالل آن تا مرحلهی محاق ،در
شریفهی  39یس ،بیان شدهاست« :وَالْقَمَرَ َقدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ کَالْعُرْجُونِ ا ْلقَدِیمِ» و
براى ماه منزلهایى معین کردهایم تا چون شاخک خشک خوشهی خرما برگردد.
«عرجون» در نظر ارباب لغت و تفسیر :آن قسمت از خوشهی خرماست که به درخت
اتصال دارد پایهی این خوشه به صورت چوب قوسیشکل زردرنگ متصل به درخت است
(تشبیه محسوس به محسوس) و نوک آن مانند جاروست و دانههای خرما به آن متصل
است .هنگامی که خوشهی نخل را میبُرند ،آن پایهی قوسیشکل بر درخت باقی میماند
و پژمرده میشود .در این صورت کامال به هالل قبل از محاق میماند؛ زیرا همانگونه که
هالل آخر ماه که در جانب مشرق نزدیک صبحگاهان ظاهر میشود خمیده ،زرد و کمرنگ
است« ،عرجون قدیم» از نظر هاللی و زردی و خمیدگی همینگونه است و حتی از نظر
تمایل نوک قوس آن به پایین و نیز قرارگرفتن در میان تودهی سبزرنگ شاخههای
درخت(که بیشباهت به هالل آخر ماه در میان آسمان تیره نیست) بدان مانند است.
توصیف به «قدیم» ،اشاره به کهنگی است که هرچه کهنهتر باشد ،به هالل آخر ماه شباهت
بیشتری دارد (ر.ک :مکارم شیرازی.)384 :18/1363 ،
به بد تا توانـی تـو هــرگز مپیــچ
چراغست مر تیره شب را بسیچ
شـود تیره گیتـــی بـدو روشــــنا
چو سی روز گردش بپیــمایدا
چو پشت کسی کو غم عشق خورد
پدید آید آنگاه باریک و زرد
هم انــدر زمـان او شـود ناپـدیـد
چو بیننده دیدارش از دور دید
(فردوسی.)8 :1389،
حال بنگریم به تصویرسازی فردوسی که گویی با در نظرداشتن این آیه ،با نوعی
انتقال ،به ابداع دیگر در این توصیف دست یافتهاست .فردوسی ،هالل ماه را در زردی و
باریکی به شخص نزار و بیماری که رخ از غم عشق زرد دارد تشبیه نموده ،در حالیکه
پشت وی از غم عشق خمیده و هاللگون گشته است .از طرفی طول غم دوران عشق و
کهنگی و قدمت در آن نیز ذکر شده است .از نظر ساختار ظاهریِ الفاظ نیز ،تکرار حرف
دال و خمیدگی این حرف در نوشتار هم بیشباهت به خمیدگی هاللگون آن نیست .پس
ازآن ،محاق و ناپدید شدن ماه را ذکر میکند .فردوسی با توجه به نبوغ شعری و هنری
خود توانسته از سبک نگارشی و اسلوب قرآنی بهره ببرد.

 .3-2تأثیر قرآن بر اسلوب برون متنی و فرم و ساختار شاهنامه

هنر فردوسی آن است که توانست شاهنامه را در قالب و فرم هم تحت تأثیر قرآن بسراید.
شاهنامه را  ،عالوه بر «معنی و مضمون» ،در «قالب و فرم» نیز شدیدا تحت تأثیر قرآن
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مجید شمردهاند و اسلوب و روش نظمی آن را تقلید و نظیری از اسلوب قرآن برشمردهاند
(ر.ک :فروزانفر .)47: 1358 ،این مطلب ،به دلیل آگاهی فردوسی از آیات و روایات اسالمی
و گفتار بزرگان دین به ویژه امام علی (ع) بوده که مضامین آن در شاهنامه دیده میشود
 .هرچند برخی از پژوهشگران بر این باورند که اشتراک پارهای از مضامین در شاهنامه و
نهجالبالغه از باب توارد است و تنها میتوان تأثیر فردوسی را از گفتار علوی ،که در آثار
ن دیگری جز نهجالبالغه( ،آن هم به دلیل عدم تطابق زمانی میان این دو اثر ادبی و
پیشی ِ
دینی)گردآوری شده ،دانست (ر.ک :آل یاسین ،)111 :1384،اما شهیدی در پژوهشهای
خود در باب نهجالبالغه ،شاهنامه را در آغاز داستان ،سرفصلها ،هنگام تشریح مضمون
پیامها ،آفرینش ،صفات خدا ،پیدایش انسان و موضوعاتی از این دست ،اقتباسی از نهج-
البالغه شناساندهاست (ر.ک :شهیدی .) 67 :1387،این موضوع به جهت کالم حماسی و
اندیشههای بزرگ این حکیم وارسته است.

 .1-3-2ساختارشکنی

ساختار ظاهری کالم در سورهها و آیات قرآن به گونهای بس شگفت و شگرف در عین
انسجام و هماهنگی ،متناقض و گسسته مینماید .در هر سوره ،گویی از هر دری سخن
رفته و از مضامین مختلف شکل یافتهاست .این در حالی است که بلغا و سخنوران،
انسجام در کالم را همان یکدستی و هماهنگی واژگان در چینش کلمات روی محور هم-
نشینی میدانند .گسستهنمایی و عدم تالئم آیات و فقدان نظم ظاهری ،بارزترین خصیصه-
ی سبکی قرآن کریم است (ر.ک :خرمشاهی )1378:22 ،و همین نکته جنبهای از اعجاز
کالم خالق آن است که اینگونه ساختارشکنانه در سوره و گاه در یک آیه به طرح مضامین
چندگانه میپردازد؛ مثال در آیهی  3شریفهی مائده ،سخن از منع خوردن گوشتهای
حرام وخوراکهایی است که به روش غیر شرعی ذبح میشود و به ناگاه و به روش
ساختارشکنانه از بحث پیشین به موضوع دیگری چون اکمال دین بهوسیلهی اسالم و
نومیدی کفار ،واقعهی غدیر خم ،گریز میزند که ظاهرا انسجام و ارتباط خود را با آیات
قبل از دست میدهد ،تا توجه را به موضوعی دیگر جلب کند و پس از آن به ذکر همان
مطلب آغازین کالم (منع خوردن گوشتهای حرام) بازمیگردد .البته مفسران با تعمق در
آیات ،تا حدودی به ربط درونی آن پی بردهاند .تأثیر این اسلوب قرآنی را در سخن فردوسی،
شاید بتوان در بیتی که به منازل ماه اشاره دارد ،یافت .آنجا که در پارهی نخستین از ماه
به عنوان چراغ روشنیبخش شب نام میبرد و به ناگاه و به شیوهی ساختارشکنانه و به
ی التفات ،به بازداشتن انسان از بدی سفارش و تأکید میکند و در ادامه
طریق شگرد بالغ ِ
باز به همان مبحث پیشین میپردازد:
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به بد تا توانی تو هرگز مپیچ
چراغست مر تیره شب را بسیچ
شود تیره گیتی بدو روشــنا
چو سی روز گردش بپیمایـدا
(فردوسی.)8 :1389،
به نظر میرسد تیرگی شب و ظلمت و سیاهی آن موجب شده تا فردوسی بنا بر
رعایت اقتضای کالم به موضوع نهی مخاطب از تمایل به بدی ،که مانند شب تیره و تاریکی
به ارمغان میآورد ،معطوف گردد .هر چند به ظاهر ،خالف اقتضای کالم سخن به میان
آمدهاست .به هرروی ،آشنایی با شگردهای بالغت و فصاحت ،رنگ ویژهای به شعر حماسی
او دادهاست که در هیچ حماسهای چنان که باید و شاید ،نتوان یافت.

 .2-3-2اقتباس الفاظ قرآنی

در ساختار ظاهری اقتباس الفاظ ،شاعر لفظ را از محیط قرآنی میگیرد و بر طبق ارتباطات
جدید و خواستهی خود تغییر و معنای جدیدی در بافت موقعیتی دیگری به آن میدهد
که به نحوی با معنای قبلی هم مرتبط باشد (ر.ک :صادقی نیری .)66 :1389 ،منظور از
بهرهگیری و اقتباس فردوسی از الفاظ قرآنی آن است که وی لفظی را از متن الحق(قرآن)
وام گیرد اما در متن حاضر و در زمینهی خواست خود به کار گیرد.

 .3-3-2سخن نرم

یکی از آموزههای تربیتی قرآن کریم آداب سخنگویی با دیگران است .ترکیب (قول لیّن)
را که به معنای سخن نرم است ،در شریفهی  44طه پیش روی داریم.آنجا که خداوند
متعال به موسی(ع) وبرادرش امر فرمود تا در نحوهی سخنگویی با فرعون زمان خود،
نرمگویی را در پیش گیرند ،شاید این طرز بیان در او مؤثر واقع شودَ « :فقُولَا لَ ُه قَوْلًا َلیِّنًا».
فردوسی نیز در بیتی با ذکر داستان ابو منصور پسر عبدالرزاق ،او را به سخنگفتن خوب
و آوای نرم توصیف میکند:
سخن گفتنش خوب و آوای
خداوند رای و خـداوند شرم
نرم
(فردوسی.)14 :1389،
کلمات بدون مالحظهی جایگاه خود در نظم و زنجیرهی کالم و تناسب آن با معانی،
هیچ برتری نسبت به یکدیگر ندارند .مهم آن است که کاربرد کلمهای در جایی به گونهای
باشد که زیبا و به ذوق خوشایند آید .چنانکه ممکن است همان کلمه در جای دیگر
سنگین و نامتناسب باشد (ر.ک :جرجانی .)84 :1368 ،باید گفت که ترکیب «آوای نرم»
با وجود زبان آسانش به گوش خوشایند است و نوعی فضای آرام همراه با متانت و ادب و
وقار را برای مخاطب القا میکند .با در نظر گرفتن موقعیت کالم و لفظ در جمله و ترکیب
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آن در ساختار ،اسلوب ظریف قرآنی نمایان میشود و نیز نبوغ خاص فکری فردوسی در
کاربرد هنری کالم وی.
 .4-3-2تنزیل و وحی

«تنزیل» و «وحی» دو واژهی قرآنی و دربارهی کتاب مقدس قرآن است« .تنزیل» در
شریفهی  5یس« :تَنْزِیلَ الْعَزِیزِ الرَّحِیمِ» و آیات دیگر و «وحی» نیز در شریفهی 4
ن هُوَ إِلَّا وَ ْحیٌ یُوحَى» بیان شدهاست:
نجم« :ا ْ
خــداوند امـر و خـداونـد
چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی
نهــی
(فردوسی.)9 :1389،

 .5-3-2ماء معین

در بیت زیر ،که خالقی مطلق ،آن را از ابیات افزوده دانسته و در پاورقی نسخهی
شاهنامه ثبت کردهاست ،محتوای دو سورهی قرآنی را به خاطر میآورد :یکی اشاره
به چهار نهر بهشتی مذکور در شریفهی  15محمّد(ص) و دیگر که اقتباس لفظ قرآنی
«ماء معین» است و به کریمهی  30سورهی ملک اشاره دارد:
همان چشمه شیر و ماء
خداوند جوی می و انگبین
معین
(فردوسی.)10 :1389،
آری ،حکیم این ترکیبات را از گنجینهی قرآن برگرفته و در ساختار کالم خود جای
دادهاست .شاید به این دلیل است که شاهنامهی فردوسی با دیگر حماسهها به نوعی متمایز
است و خامهی حماسهسرای توس مورد تحسین جهانیان قرار گرفته است« .مختصات
زبانی و درونی قرآن و نیز تعدد مفاهیم و معانی به گونهای است که در آغاز ،در تمامی
ابعاد بسیار ساده و آسان مینماید ،اما هرچه انسان با ژرفاندیشی به آن نزدیکتر میشود
از عظمت آن اندیشهمندتر میشود» (دیانتی .)127 :1375 ،شاهنامه نیز در عین سادگی
و عاریبودن از پیرایههای زاید ،دارای استعارات و تشبیهاتی است که در عین آنکه قوهی
خیال و اغراق درآن مؤثر است ،در کمال سادگی و متناسب با ذوق اهل زبان است (ر.ک:
صفا )278 : 1374 ،و همین نکته ،الزمهی کالم بلیغ و فصیح است .همانگونه که استعاره
و تشبیه در قرآن بسیار ساده و طبیعی و دور از هرگونه تکلفی انجام شدهاست (ر.ک:
جوینی  .)46:1346بیجهت نیست که ابن اثیر شاهنامه را «قرآن قوم» خواندهاست .آنجا
که در فرق میان کتابت و شعر ،معتقد است شاعری که میخواهد موضوع مفصلی را در
دویست ،سیصد بیت بسراید ،مسلّما نمیتواند تمام آن اشعار را خوب بسراید .با وجود این،
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شاهنامهی فردوسی ،کتابی است استثنایی؛ زیرا تمام آن در غایت فصاحت است و بالغت؛
و شصت هزار بیت شعر در تاریخ ایرانیان است و در واقع ،قرآن قوم به شمار میآید» (ر.ک:
علویمقدم.)322 :1359 ،
 .3نتیجه و یافتههای پژوهش

در این پژوهش با بررسی ابیات آغازین مقدمهی شاهنامهی فردوسی به نتایج زیر دست
یافتیم:
 .1فردوسی ،شاعر بزرگ حماسه ملی ایران از جملۀ کسانی است که تعابیر و مفاهیم
قرآنی به گونهای هنرمندانه و با خالقیتی خاص ،در شعر او به کار رفته و باعث
جذابیت و تأثیر گذاری اشعار او شده است.
 .2به کارگیری اسلوب و شیوههای بالغی قرآن در کالم وی به گونهای است که در
خوانش اولیهی متن ،شاید نتوان بدان دست یافت ،اما با خوانش مکرر ابیات ،به
شرط آشنایی با اسلوب قرآن میتوان به ارتباط عمیق و تأثیر قرآن بر ذهن و
زبان و اندیشهی شاعر پیبرد.
 .3تجلی مضامین و مفاهیم قرآنی در کالم فردوسی از مصادیق بارز تأثیرپذیری وی
از کالم الهی است.
 .4بهرهگیری از الفاظ قرآنی به طور محدود در پارهای از ابیات مقدمه مشهود
است.
 .5در بهکارگیری تمثیل و تشبیهات قرآنی ،با استفاده از نبوغ شاعرانه و خالقیت
هنری خویش توانسته معنایی دیگر ،جز آنچه در آیات است ،بیافریند که به
نوعی بینامتنیت با نفی کلی را تداعی میکند.
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بررسی تطبیقی اسطورههای ملی درشعر حافظ و شفیعی کدکنی
مریم علیمرادی

1

چکیده:

اسطوره ها از دیرباز ریشه در فرهنگ و تمدن ما و پیوند بسیار نزدیکی با شعر دارند،
جاودانگی اسطورهها در کاربرد آنها از ادبیات کهن تا امروز آشکار است .شاعران در هر
دورهای ،پرورش دهندهی باورهای قومی ملت خویشند .چنانکه در اشعار حافظ و شفیعی
کدکنی ،بازتاب آنها بسیار چشمگیر است .این دو شاعر بزرگ و نامی ،شعرشان آیینهی
انعکاس باورهای تاریخی و اساطیری است و درکالمشان انسانهایی جلوهگرندکه به طور
کامل جنبهای اسطورهای دارند ،یا به همان سبک گذشته یا با تغییراتی در شخصیت
اسطورهای آنان .مقاله حاضر ،به مواردی چند ازاسطورههای ملی دراشعار حافظ و شفیعی
میپردازد و دید این دو شاعر را نسبت به اسطورهها بررسی میکند تا نموداری باشد بر
این واقعیت که شاعران در هر دورهای برای اسطورههای ملی ،زمان و مکان نمیشناسند
و از این پشتوانههای غنی قومی بهره میبرند و بنا به شرایط خاص اجتماعی هر زمانی،
نحوهی دید و شیوهی کاربردشان از اسطورههای ملی متفاوت میسازند.
کلیدواژهها :اسطورهی ملی ،شعر ،حافظ ،شفیعی کدکنی

 1عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

b12alimoradi@yahoo.com
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 -1مقدمه:

ارزش و اهمیت اسطوره ها در همهی دورانها آشکار است .اسطوره کلمهای معرب است
که از واژه یونانی هیستوریا به معنی «جستجو ،آگاهی ،داستان» گرفته شده است برای
بیان مفهوم اسطوره در زبانهای اروپایی از بازماندهی واژه یونانی میتوس به معنی« شرح،
خبر و قصه» استفاده شده است(.آموزگار « )3 :1388،یکی از تعریفهای معقول از
اسطوره ،جهانبینی انسان های اولیه است؛ دریافت و تعقل آنان از محیط پیرامون خود و
تفسیر و توجیه پدیدههای طبیعی و کیهانی بر مبنای تفکر و اندیشهی سادهی
خویش(».فاضلی)21 :1391،
اسطوره گاهی ظاهر حوادث تاریخی را روایت میکند ،اما آنچه در این روایتها
مهم است صحت تاریخی آنها نیست؛ بلکه مفهومی است که شرح این داستان برای
معتقدان آنها در بردارد( .آموزگار )4 :1388،اسطورهها از تصویرهای بدیع زبان فارسیاند،
که از گذشتههای دور حکایت میکنند واز بدوپیدایش انسان با او حضور دارند .اسطورهها
دارای حقایقیاند ،که با تصویر خیال شاعر در هم میآمیزند و اصول اخالقی ،تواناییها،
عواطف و ....به نمایش میگذارند
«اسطورههای قدیم شعر فارسی به صورت تلمیح در شعر بیان میشود .در کتاب-
های قدیم بالغت هم از اسطوره صحبتی نشده است و اشاره به داستانهای قدیمی را در
خالل تعریف تلمیح آوردهاند (».ر.ک .شفیعیکدکنی)243 :1392،و(فتوحی:1389 ،
 )278اسطورههای شاعرانه،گاهی همان اسطورههای کهن شعر است ،گاهی پیامبران و
بزرگان دینی و مذهبی ،گاهی معشوقههای فارسی و عربی و گاهی اسطوره پردازی هایست
که ساختهی خود شاعر است.
شخصیتها ،حوادث و مسائل اسطورهای ،در شعر شاعران کالسیک و نو ،ملموس
و زنده و بازگو کننده ی خاطرات ازلی ،باورها ،اعتقادات قومی و ملی و موجب غنای شعر
فارسیاند .چنان که شاعران ما در آفرینش چنین اسطورههایی که تعلق به زمان خاص
ندارند ،هنرمندانه درخشیدهاند و اسطورههای ادبی بزرگی را رقم زدهاند .اسطورههایی که
حاوی مفاهیمی هم چون :عشق ،آزادی ،مبارزه ،یأس ،عدالت ،استقامت ،و دیگر مفاهیم
قومی ،وطنی و آیینی است.
اسطورههای شعری ،گاهی یک سوی صورخیال شاعران را تشکیل میدهندو شاعران
برداشت های متفاوتی از آن دارند ،این برداشت هم ،مرهون نوع نگاه و نگرش شاعران از
گونههای مختلف اساطیر است.

بررسی تطبیقی اسطورههای ملی در شعر حافظ ...

473

اهمیت اسطورههای ملی در این مبحث ،از جنبه تصویر و تصویر آفرینی آنها در
شعر حافظ و شفیعی کدکنی است ،که به خوبی در ترکیب صور خیال این دو شاعر ،نمود
قابل مالحظهای یافته است «.برداشت و طرز تلقی شاعران از اسطورهها ،عالوه بر اینکه از
نظر تاریخی ،به جو سیاسی و اجتماعی و محیط زندگی ایشان بستگی دارد ،به میزان
هنرمندی و قدرت تخیل ایشان نیز وابسته است(».شفیعی کدکنی )242 :1392 ،بهره-
گیری از عناصر اساطیری در شعر شاعران ،سنتی دیرین است .این عناصر در شعر دورههای
مختلف ،نقشهای متفاوتی دارد و در هر دورهای شاعر به منظوری خاص به کار میبرد.
دانش عمیق این دو شاعر نسبت به اسطورههای ایرانی که میراث ادبی گذشتگان
است؛ اشعارشان را تجلیگاه ماندگارترین و هنریترین مجموعهی اسطورههای ملی و
ایرانی کرده است .به قول بهار«به جای اسطوره و زیباییهای روایی اسطوره باید به حماسه
سراییمان و به زیبایی ها و تنوعی که در حماسه سرایی داریم ،توجه کنیم ،بویژه که
ایرانیها از سطح کهن آن را زیباتر کردهاند؛ نه تنها به آن غنای هنری بخشیدهاند؛ بلکه
با وامگیری فرهنگی از اطراف و اکناف خود به غنا و عظمت آن افزودهاند(».بهار:1377،
 )564این دو شاعر ،به بهترین و واالترین کالم ،باعث حفظ و بقای اسطورهها شدهاند .به
نظر یونگ«هنرمند بزرگ کسی است که بینش ازلی داشته باشد؛ یعنی حساسیتی خاص
نسبت به الگوهای صور-مثالی و استعدادی برای بیان خود از طریق تصویرهای
ازلی(.گورین و دیگران)194 :1383،
این پژوهش ،به چگونگی کاربرد و تحلیل اسطورههای ملی در شعر حافظ و شفیعی کدکنی
میپردازد و بیان میدارد که هرچند اسطورهها و نام آنها در اشعارشان یکی است؛ اما
گاهی برداشتهایی که از آنها دارند ،متفاوت است .شعر این دو شاعر ،سرشار از باورها و
اسطورههایی است که مبین نمادهای فرهنگی ملت ایران از گذشتههای دور تاکنون است
شفیعی ،با استفاده از اسطورههای قدیمی ،اسطورههای جدید خلق میکند وحافظ،
اسطورهها را در همان کسوت قدیمیاش به خواننده عرضه میدارد .از میان انبوهی
اسطوره های ملی دیوان حافظ و شفیعی کدکنی ،جهت نمونه به تعداد معدودی از آنها
اشاره میکنیم تا راهی برای نشان دادن ،کاربرد اسطورههای ملی درشعر شاعران ایرانی و
برداشتشان از به کارگیری آن در هر دورهای باشد.
 -2حافظ و توجه به اسطوره های ملی:

عصر حافظ ،عصر عرفان و معرفت و شعر عرفانی است؛ اما در کالمش باستان-
گرایی و چهره های اساطیری کامال مشهود است .دلیل این بسامد ،دلبستگی حافظ به
فرهنگ ایرانی است؛ حافظ همه شخصیتهای اساطیری ،ملی و تاریخی را در اشعارش
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میآورد و از پادشاهان و بزرگان ایرانی یاد میکند ،از آنجا که « نام هر شخص از اشخاص
باستانی ،تاریخی و فرهنگی به پشتوانه خود دارد ،هم به شعر ژرفا و عمق میبخشد و هم
ذهن خواننده را به دورانهای گذشته میکشاند و دیرینگی را در دل و روح او زنده میکند،
بدین صورت آن بیت یا شعر را با روح نیاکان خود پیوند زده میبیند و از آن لذت می برد؛
بویژه این که گاهی بُعد عرفانی یا اخالقی آن بربُعد تاریخی آن میچربد(».اشرف
زاده )8 :1381،وجود عناصر اسطورهای به شعر حافظ ،عمق و انرژی خاصی بخشیده است.
شخصیتها و مکانهای اسطورهای برای شاعر زنده و ملموس و سرشار از اعتقادات و
باورهای قومی و ملی است.گاه یک تصویر اسطورهای در شعر حافظ ،چنان احساس عمیقی
به شعر میبخشدکه حتی چندین دفتر ،قادر به ایجاد آن احساس نیست.
حافظ از عناصراسطورهای ،برای عمق بخشیدن به تجربههای عرفانی خویش بهره میبرد
و با عاطفهی دقیق و خیالانگیز خود درهم میآمیزدو گاه این عناصر اسطورهای را به
نماد بدل میسازدکه از عالم مادی پا فراتر میگذارد و به جهان بیکران جان اشاره میکند.
اسطورههای شعر حافظ در حوزهی داللتگری به مفاهیم عمیق و بلند انسانی وعرفانی بر
میگردد.

1-2بازتاب اسطورههای ملی در شعر حافظ:

حافظ با آگاهی کامل از منابع عظیم اسطورهای ،تاریخی ،ادبی و ...با هنرمندی
بیمثال خود ،اسطورههای ایرانی را به صورت فشرده و در نهایت ایجاز در شعرهای خود
آورده است .تکرار زیاد نامهای اسطورهای در دیوان این شاعربزرگ،گویای احاطهی وی به
فرهنگ ایرانی و توجهی است که به قهرمانان ملی دارد و در ذکر نام اسطورههای ملی،
نیازی به تغییردر ماهیت و اصل آنها نمیبیند .او راز بقای اسطورهها را در عدم تغییر آن
و انطباقش با مضمون خاص عصر خود میداند و همان حوادث تاریخی را بی کم و کاست
بیان میدارد؛ از جمله:

1-1-2جمشید:

یکی از اسطورههای که در شعر حافظ ،زیاد به چشم میخورد جمشید و جام
جم اوست « .جمشید از قهرمانان ایرانی و در افسانههای ایرانی نقش او و شخصیت ممتاز
و فره کیانیاش که اورا چونان خورشید تابناک جلوهگر ساخته است ،همواره به نیکی
یا دشده است .جمشید از خود اقدامات و ابداعاتی بر جای گذاشته است که فردوسی آن را
به نظم در آورده است(».آموزگار )53 :1388 ،از جمله ذوب آهن ،آموزش بافندگی،
استخراج طال و نقره و سنگهای گرانبها ،آشنا کردن مشام مردم با بوهای خوش ،و درمان
بیماری ها از طریق گیاهان دارویی ،جشن نوروز و...
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دربارهی جام جم وی نیز باید گفت«:جام جم ،پیالهی جمشید که ساختهی
حکما بود و راز هفت فلک در او مشاهده کردی به همین دلیل جام جهان نما نیز گویند.
این گوهر فرهنگی به دست توانای حافظ پس از فراز و نشیبهای تاریخیاش ،تابناکی و
جلوهای خاص یافته است( ».مرتضوی 169 :1365 ،و)187در ادب فارسی افسانهی
جمشید با حضرت سلیمان در هم میآمیزد و در بسیاری از جاها ،جمشید ،سلیمان نیز
میباشد.
حافظ دل را جام جم دانسته که با اتصالش به عالم غیب از هیچچیز واهمه ندارد حتی از
گم شدن خاتم پادشاهی .در بیت زیر جام جم را تصویری برای دل آورده و در این صورت
خیالی ،مشبه و مشبهبه را یکی دانسته؛ در واقع میگوید دل جام جم است و راز و رمز
هستی و وجود را میتوان در آن مشاهده کرد:
دلی که غیب نمای است و جام جم دارد

زخاتمی که دمی گم شود چه غم دارد

(غزل)119
در دیگر بیت از اسطورهی ملی جمشید ،با قصر زیبایی که در بیت میآورد اشاره میکند،
تنها چیزی که جمشید با خودش از این دنیا برد ،همین جامجم( دل آگاه و جان بیدار)
بود؛ یعنی فقط به دل توجه کن:
جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد

زنهار دل مبند در اسباب دنیوی(غزل)486

همان مضمون باال را با استفاده ازاسطورهی جمشید در قالب یک جملهی کنایی چنین
ابراز میدارد:
چه خوش گفت جمشید با تاج و گنج

که یک جو نیرزد سرای سپنج

2-1-2سیاوش:

شخصیت سیاوش در شاه نامه با ماجراهایی از عشق و بیگناهی درآمیخته است.
حافظ فشردهی داستان سیاوش را در یک بیت میآورد و با اشاره به این اسطوره ،خود را
در بیگناهی به سیاوش مانند میکند و بی گناهی خویش را از این طریق اثبات میکند:
شاه ترکان سخن مدعیان میشنود

شرمی از مظلمهی خون سیاووشش باد(غزل)105

476

مجموعه مقاالت پنجمین همایش متنپژوهی ادبی ،جلد سوم

خرمشاهی در ذیل بیت باال یادآور میشود «:اشارهی اصلی حافظ از شاه ترکان،
عالوه بر افراسیاب ،شاه شجاع است و سیاوش ،عالوه بر سیاووش شاهنامه ،خود شاعر است
پس از آنکه مدعیان شاه شجاع را بر انگیختند که خون بیگناهی چون حافظ را بریزد(».
خرمشاهی،ج)478 :1368 ،1

3-1-2فریدون:

از امتیازات فریدون این است که شخصیتی نیمه خدایی دارد ،بر ضحاک غالب
است .از نژاد جمشید است ،با دیوهای مازندران نبرد میکند .دختران جمشید که در کاخ
ضحاک گرفتارند نجات میدهد«.فریدون و جمشید ،هردو از پادشاهان بزرگ پیشدادی،
یکی مظهر قدرت و سلطنت و دیگری نماد از عدالت و دهش (».اشرفزاده:1381 ،
 ) 209/2حافظ با دانش تمام و کمال از چگونگی و برتری و امتیازات وی ،این خیال و
تصور را در ذهن جای میدهد که حتی اگر قدرت زیاد و توانایی و دانش بسیار هم داشته
باشی ،باز ارزش گوهر ذات باالتر و برتر است و آن است که تو را به بزرگی و صدارت
مینشاند:
تاج شاهی طلبی،گوهر ذاتی بنمای

ور خود از گوهر جمشید و فریدون باشی(غزل)458

حافظ در بیت باال ،در تشبیهی مضمر ،گوهر ذات را به تاج شاهی تشبیه کرده است و بر
آن است که انسان در پی کسب گوهر ذات باشد.

4-1-2کاووس:

حافظ ،اسطورهی کاووس را با اسطورهی پادشاهان کیانی همراه میکند تا تأسف
خود را از گذشت روزگاران و بیوفایی به تصویر بکشد و ناپایداری خود و امثال خود را در
اثر گذشت روزگاران فریادزند.
که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند

که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد(غزل)101

در بیت باال ،حافظ با بیان این تصویر ،که کاووس و کی با همهی عظمتشان بر باد رفتند
تو هم پایدار نخواهی بود مثل آنان ،آدمی را به تأمل و تفکر وامیدارد .این اسطوره ،در
قالب نماد آورده شده است و کاووس و کی و جم هر سه نماد از قدرتهای بزرگ و
پادشاهی است .تخت بر باد رفتن کنایه از نابودیست .حافظ ،اسطوره و نماد و کنایه را با
هم آورده است.
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کاووس بر هفت کشور و بر دیوان و آدمیان فرمانروایی مطلق مییابد .بنا بر متنهای
پهلوی ،کی کاووس نیز همچون فریدون و جم بیمرگ آفریده شده بودند و دیوان اورا
فریب دادند( .آموزگار)67 :1388،
کی :لقب کلی پادشاهان کیانی است و به شخص مخصوصی اشاره ندارد؛ بلکه به همه یا
هر یک از شاهان کیانی اطالق میشود(.صفا)484 :1363،
حافظ ،در بیتی دیگر ،بیوفایی دنیا را با آوردن حکایت جمشید و کاووس مطرح میکند
و جام می را نمادی از دل آگاه و دانا میآورد:
کی بود در زمانه وفا جام می بیار

و در بیتی دیگر کاووس و کیحسرو:

تامن حکایت جم و کاووس کی کنم(غزل)351

تکیه بر اختر شب دزد مکن کاین عیار

تاج کاووس ربود و کمر کیخسرو(غزل)407

5-1-2تخت سلیمان:

حافظ ب ر باد رفتن تخت سلیمان(جم) ،بارها در اشعارش به کار برده است :در
بیت زیر ،به کنایه و با استفاده از اسطورهی تخت سلیمان ،دنیا را به جایی تشبیه کرده
است که تخت و مسند جم ،یا به تعبیری سلیمان ،را نابود میکند ،پس غم دنیا خوردن
جایز نیست .همچنین ظریف و دقیق حسن تعلیلی ادعایی ذکر کرده است که علت غم
نخوردن ،توجه به همین داستانها و حکایتهاست:
جایی که تخت و مسند جم می رود به باد

گر غم خوریم خوش نبود به که می خوریم(غزل )372

در جایی دیگر ،از مرغ سلیمان ،در رسیدن به مراد خود یاد میکند و در تصویری استعاری
از آن به عنوان پیر و مراد راه نام میبرد:
من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه
زردشت:

قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم(غزل)319

حافظ از اسطورهی زردشت و آیین خاص این دین در شعرش با رویش گلهای بهاری و
سرخی رنگ گلها که یادآور رنگ شراب در آیین زردشتی است ،این چنین یاد میکند:
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به باغ تازه کن آیین دین زردشتی

کنون که الله بر افروخت آتش نمرود(غزل)219

سرخی گل الله ،نمایانگر آتش نمرود که بر حضرت ابراهیم(ع) گلستان شد ،شاعر
را به اسطورهی دین زردشتی میکشاند که در آن شراب حرمت داشت ،همچون آتش.
حافظ در این بیت هم زردشت و هم آتش وهم به کنایه آیین دین زردشتی که باده
نوشیست ،آورده است «.زردشت به روایت نوشتههای پهلوی ،انسان کامل آیین مزدیسنایی
است که در میانه تاریخ این جهان ظهور میکندو کارهای او بیدادی که به کیومرث رفته
است ،جبران میکنددر سایهی اوست که که سوشیانس،آخرین موعود زردشتی خواهد
توانست وظیفهی خود را به انجام رساند(».آموزگار)83 :1388،
اسطورهی زردشت را در بیت باال ،با صنعت تشخیص آتش افروزی الله که همان شکوفایی
گل الله است ،میآورد.
6-1-2مانی:

حافظ اسطورهی مانی را برای نشان دادن فخر و بالندگی خود به کار برده است:

وگر باور نمیداری رو از صورتگر چین پرس

که مانی نسخه میخواهد زنوک کلک مشکینم(غزل)356

در ادبیات فارسی مانی نقاش است و نقاشی را در چین آموخته است (.شمیسا:1375 ،
 )1515با این وصف ،نسخهی نقاشی مانی ،تصویرهای زیبای شعرهای حافظ است.

 7-1-2بهرام:

بهرام(وهرام پهلوی یابهرام پنجم) از سلسلهی ساسانیان جانشین یزدگرد اول
است(.دهخدا ،ذیل بهرام)
بهرام همیشه در حال شکار و شکار گورخر بود و در صید با کمند و تیر مهارتی بی نظیر
داشت.
کمند صید بهرامی بیفکن جام می بردار /که من پیمودهام این صحرا نه بهرام است پیدا و
نه گورش(غزل)278
با توجه به داستان بهرام گور ،همه چیز بیارزش و و ناپایدار است جز جام جم که نموداری
از دل انسان کامل است.
حافظ این اسطوره را برای نشان دادن ناپایداری اسباب دنیایی میگیردو راه نجات در
برابر آن را ،توجه به جام جم (دل) وپرداختن به صلح و صفا و شادکامی میداند وبرای
همین است که کمند صید بهرامی را در تقابل با جام جم میآورد و با آوردن فعل امر،
واجب شمردن این امر را تثبیت میکند.
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8-1-2بهمن ،قباد:

قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش

زکاسهی سر جمشیدو بهمن است و قباد(غزل)101

جمشید ،بهمن ،قباد ،سه شخصیت اسطورهی تاریخی ایران ،که هر کدام با توجه به تاریخ
نامی و مشهورند.
حافظ با تکیه و تاکید بر شخصیتهای اسطورهای چون جمشید و بهمن و قباد ،عدم
دلبستگی انسان به دنیای فانی و عبرت از سرگذشت اینها را حتی در هنگام شادکامی،
که انسان ممکن است رفتنش را از این دنیا فراموش کند ،یادآور شده است و برای این
مضمون ،تصویرآفرینی زیبایی خلق کرده است که ترکیب قدح از ترکیب کاسهی سر
جمشید و بهمن و قباد است و ارزشمندست.
خاقانی این مضمون را در بیتی زیبا ،این چنین میسراید:
خون دل شیرین است هر می که دهد رزبن /زآب و گل پرویز است هر خم که نهد
دهقان( خاقانی)1378:359،

9-1-2خسروپرویز:

حافظ از حشمت پرویز دگر قصه مخوان

که لبش جرعه کش خسرو شیرین من است(غزل)52

حافظ از ذکر این اسطوره و ایهامی که در بیت میآورد ،هدفش برتری و جلوه
گری یار یا پادشاه زمان خود( شاه شجاع) است که شکوه پرویز و داستانش در برابر شهریار
شیرین حرکات یا پادشاه زمان حافظ بیتأثیر است؛ زیرا جرعه نوش جام شراب یارمن
است .حافظ با کنایهای که از اسطورهی جمشید در مصراع دوم میآورد برتری یار را بر
خسرو پرویز نشان میدهد.

10-1-2افراسیاب:

شاه ترکان چو پسندید و به چاهم انداخت

دستگیر ار نشود لطف تهمتن چه کنم؟(غزل)345

بیت باال ،اشاره به داستان بیژن و منیژه و انداختن بیژن به چاه به فرمان افراسیاب و
رهایی یافتن او به دست رستم است.
حافظ با استمداد از این داستان ،برای تبیین مفاهیم عرفانی خود رستم را شخصیتی
فرازمانی دانسته که از اینکه لطفش دستگیر او نشود ،ناراحت است .حافظ از رستم ،به
عنوان خردمندی و نجات دهندهای یاد میکند که حضور او در هر دورهای الزم است.
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مراد از شاه ترکان ،شاه شجاع نیز هست چنانکه در قسمت قبل اشاره شد.

11-1-2سیمرغ:

ای مگس عرصهی سیمرغ نه جوالنگه توست

عرض خودمیبری و زحمت ما میداری (غزل)449

سیمرغ از اسطوره های ملی ایرانیان ،است خرمشاهی از قول دکتر معین آورده است که
این واژه در اصل سین مرغ بوده که در اوستا نام حکیمی دانا به نام سئنه بوده که با صفت
فروهر پاکدین ستوده شده است ...و باز در همان جا آورده شده ،سیمرغ عنقا را گویند و
آن پرنده ای بوده است که زال پدر رستم را پرورده و بزرگ کرده و بعضی گویند نام
حکیمی بوده است که زال در خدمت او کسب کمال کرد(.خرمشاهی)140 :1368،
اشاره به داستان سیمرغ ،هم تداعیگر زندگی حافظ است ،هم مشبهبه استعاره از عارفان
است و هم نمادی است از عارفان و وارستگان الهی ،که وجود افراد دیگر همچون زال و
حیات آنها به سیمرغ وابسته است.
 -3شفیعی و اسطورهی ملی:

عصر شفیعی کدکنی ،عصر ارتباطات و جریانهای سیاسی و اجتماعی است؛ اما
با این وجود میبینیم شعرهای م.سرشک،آکنده از اسطورههای ملی و باورها و اعتقادات
ایرانیان باستان است و در جامعهی امروز ،پاسداشت جاودانگی اسطورههای قدیمی است.
اسطورههای ملی در شعر م .سرشک ،خود خالق اسطورهای دیگرند؛ یعنی حاکی از انسان
عصر شاعرند که با ظلمتها و تیرگیها در ستیز است و دل به روشنیها سپرده است.
احساس عمیق شاعر که در بر دارندهی عشق به نوع انسان است و به قول شاعر«این شعله
فزاینده و زنده است و در همهی دهر وزنده است ».در شعرهایش موج میزند .در شعر م.
سرشک ،روایات و شخصیتهای اسطورهای حیات دوباره خود را از سر میگیرندو حوادث
تاریخی را دوباره تکرار میکنند ،اما در لباس و کسوت امروزی .فتوحی دربارهی اسطوره
سازی شفیعی مینویسد«:شفیعی ،حالج ،عین القضاه همدانی ،آواره یمگان( ناصرخسرو)،
فضل اهلل حروفی را از واقعیتهای تاریخی خارج و در فضای اساطیری تازه ،به جریان
میاندازد و آن را به اسطورههای آگاهی و مقاومت بدل میکند (».فتوحی:1385 ،
)294شفیعی ،معانی گسترده ی اسطوره های ملی را در عباراتی اندک ارائه میدهد و
تجربههای امروز خود را با تجربههای جاودانهی اعتقاد هم وطنانش گره میزند و عاطفهی
میهنخواهی و وطن دوستی معاصر خود رابا تجربههای کهن و تاریخی در هم میآمیزدو
به خاطرهی قومی و احساس ملی ایرانیان چنگ میزند.
 1-3بازتاب اسطورههای ملی در شعر شفیعی:
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اساطیر کهن ایرانی ،مانند :تهمتن ،کاووس ،بیژن ،کاوه ،افراسیاب ،سیمرغ،
زردشت ،مانی و...در ذهن شفیعی به گونهای امروز متبلور میشود .شاعر دست به تغییر
در شکل این اسطورهها میزند تا آنها را با وضعیت کنونی زمان خودش انطباق دهد؛
زیرا «اسطوره در هر زمان ،شکل و نقش و کاربرد ویژهای دارد و در جریان زمان و در
مرزهای جغرافیایی و در میان مردمان گوناگون ممکن است دستخوش دگرگونیهایی شود
و نقش تازهای بپذیرد(».سرکاتی)213 :1378،
1-1-3بیژن:

بیژن در شعر شفیعی ،نماینده و نماد جوانان ایرانی و مبارزان ضد حکومت زمانه است و
افراسیاب به عنوان نمادی ضد ایرانی برای حاکمان ظالم دورهی پهلوی است.

هر گوشهای از این حصار پیر/ /صد بیژن آزاده در بند است/خون سیاووش جوان

در ساغر افراسیاب پیر میجوشد ،خونی که هر قطرهاش صد صبح پیوند

است(.آیینه)125 ،

زندانی شدن بیژن از جانب افراسیاب ،تجلی اوضاع جور و بیداد زمانهی شاعر است که
جوانان را به خاک و خون میکشد.

2-1-3درفش کاویان:

درفش کاویان ،معروفترین علم ایرانیان ،از عهد قدیم تا دورهی ساسانی ،که آن
را به کاوهی دلیرمردی نسبت میدهندکه طبق متون حماسی گذشته و به ویژه شاهنامه،
با جوانمردی خویش در برابر بیدادیهای ضحاک ایستاد و او را از تخت پایین آورد«.آهنگر،
مردی که به روایت شاهنامه و سایر منابع معتبر بر ضحاک بیور اسب شورید و آن پوست
که آهنگران بر پیش پای بسته دارند بر سر نیزهای کرد و خلق را به یاری خواند و به همت
فریدون ،ضحاک را از اریکهی ستم به زیر آورد (».یاحقی)192 :1368 ،
م .سرشک با الهام از داستان کاوه و درفش کاویانیاش با زبانی حماسی در قالب شعر
امروز میسراید:

پیش آهنگ سپاهم/صد هزاران گُرد رویین تن/با درفش کاویان جاودان

پیروز/تیغ هاشان بر گذشته از حریر ابرسر به سر روی زمین زیر نگین

من(آیینه)110

گُرد رویین تن که صفت رستم است به جوانان ایرانی عهد خویش انطباق داده است تا
عالوه بر افزونی رستمان زمانه ،پیروزی آنان را جاویدان سازد .همچون پیروزیهای رستم
در برابر دشمنان زمانش.
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3-1-3کاووس:

شفیعی داستان اسارت کاووس در بند دیوان مازندران و عزم رستم برای نجات
آنها را با داستان مرگ تهمتن به دست برادرش شغاد ،همراه میسازد تا یأس و نا امیدی
از نبود قهرمان رهایی بخش از بند دیوان زمانه به تصویر بکشدو غربت خویش را فریاد
زند:
پای در زنجیر چون کاووس و یارانش/در طلسم جاودان از چار سو اینک

اسیرانیم/تهمتن با رخش پنداری به ژرف چاه افتاده/وینک اینجا ما چو تصویری

که بر دیوار/از درنگ غربت بیآشنای خویش حیرانیم(آیینه)117،

رستم به تنهایی تمام هویت ایرانی است .تحقق آرمانهای ایرانی به دست اوست
و مایهی زندگی و افتخار ایرانیان است .کاووس در اسطورههای ایرانی به عنوان شاهی
بیخرد شهرت یافته که همیشه با کارهای نابخردانه رستم را به درد سر میانداخته است.
در شعر شفیعی کدکنی ،از وی به عنوان یکی از شاهان گذشته ایران یاد شده و گاه
گرفتاریهای او در مازندران بن مایههایی برای تصویرسازی شاعر برای بیان گرفتاریها
و مصیبتهای سیاسی و تاریخی شده است و هدف شفیعی از باز آفرینی اسطورهی کاووس
و تهمتن ،انتقاد از وضعیت جامعه و ناامیدی حاکم بر آن است که چون انطباق اسطوره
ی کهن کاووس و رستم با جامعهی امروز شاعر میسر نیست ،با نبود رستمی و نجات
دهندهای ،تأسف و ندامت خود را با عبارت«تهمتن با رخش پنداری به چاه ژرف افتاده»
بیان میکند.
4-1-3سیمرغ:

بازتاب سیمرغ در شعر شفیعی ،بر خالف آنچه که در شاهنامه آمده ظاهر شده است .در
شاهنامه از سیمرغ به عنوان مرغی نجات بخش یادشده است؛ اما در شعر شفیعی از یاری-
رسانی او دیگر خبری نیست و نبود یاریگری او ،سراسر فضای جامعهی شاعر یأس و
ناامیدی پر کرده است .شاعر در شعر زیر ،بازآفرینی اسطورهی کهن سیمرغ و صحبت او
را با زال بیان میکندو به میگوید امید روشنایی نیست؛ شعلهای نخواهدبود تا پرت سوخته
شود و آگاهی به تو رسد و تو ای سیمرغ ناجی ،برسی و ظاهر شوی:
گفته بودی گاه سختی ها/،پر تو در آتش اندازم به یاری خوانمت باری /اینک این

جا شعلهای بر جا نمانده در سیاهیها/تا پرت در آتش اندازم/و به یاری خوانمت
با چتر طاووسان مست آرزوی خویش/از نهانگاه ستیغ ابر پوش تیرهی

البرز(آیینه)115،درجای دیگر از شعر شفیعی در پیکرهی این مرغ تغییری حاصل شده،
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وجود این مرغ افسانه نمای که در نظر برخی چون هما خجسته و میمون
بود(محجوب )243 :1383،باعث قحطی و بیبرگی دانسته اند:
روزگاری شد وآنگونه که شاعر میگفت«مهرگان آمدو سیمرغ بجنبید از

جای» /حالیا پر شده هر سو زحضور سیمرغ/زندگی بر همه مرغان تنگ آمده
است /نیز بر مردم شهر/و پر و پیکر سیمرغ شده لحظه فزای /همه گویند«آن

چه روزی باشد  /که دگر باره سوی قاف ،بر آید سیمرغ/قحطی آورده و بی برگی

و تنگی به سرای( خطی زدلتنگی)77،

در جایی دیگر ،اسطوره ی سیمرغ را با کیمیا و طلسمات یکجا آورده تا بگوید دیگر هیچ
کدامشان ،نمی توانند کاری انجام دهند و به نوعی یأس و ناامیدی خویش را از اوضاع زمانه
بیان میدارد که هیچ ناجی و نجاتدهندهای نیست:

سیمرغ،کیمیا ،طلسمات /دیگر نمیرسند به دادش/بیگانه با سراسر هستی ست/

نام بزرگ رفته زیادش(در ستایش کبوترها)60،

5-1-3آرش:

شاعر در اشاره به اسطورهی آرش ،طلب میکند همانند آرش که جان در تیر
گذاشت او نیز جان خود را در سرودهاش بگذارد:
مانند آرش ،که جان را/در تیر هشت ورها کرد /این لحظهها بیقرارم /تا جان

خود را در سرودی گذارم(در ستایش کبوترها)83،

6-1-3زردشت:

از زردشت به نیکی یاد میکند و خطاب به آنها میگوید :برای رهایی از تاریکی بیداد،
چراغی نوبر افروزد و دریچهای بگشاید .شاعر ،زردشتی را آرزو میکندکه مردم با تکیه به
او از غمها و گرفتاریها رها شوند:
در این شبها/که از بیروغنی داردچراغ ما/فتیله اش خشک میشود/دود و بوی

خنجیرش زهر سو می رود باال/بگو پیر خرد زردشت را یارا/چراغ دیگر از نو بر

افروزد(هزاره)29،

7-1-3اهورا مزدا:

از مزدا ،طلب گشایش دریچهی اجابت را دارد:

هان ای مزدا در این شب دیرند/بگشای دریچهی اجابت را(آیینه)142
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مانی ،مزدک ،شخصی که در دورهی ساسانیان ادعای پیامبریکرد و آیین مانوی
را بنیان نهاد و به فرمان بهرام اول کشته شد (.محمدی)391 :1374،مزدک پسر بامداد
از اهالی پسا(فسا) ،در زمان قباد ساسانی ادعای پیامبری کرد  .دین مزدک به منزلهی
اصالحی در دین مانی است .سرانجام یک روز ،خسرو ،انوشیروان،مزدک و پیروانش را به
مناظرهی مذهبی دعوت کرد .این مناظره در باغ بزرگی انجام شد؛ که قبال سربازان مسلح
انوشیروان آن را به طور پنهانی محاصره کرده بودند .زمانی که مزدکیان در برابر استدالل-
های موبدان ورزیدهی ساسانی مجاب شدند ،با شمشیرهای آخته بر اینها تاخته و همهی
مزدکیان را به همراه مزدک از دم تیغ گذرانده اند.گفتهاند انوشیروان دستور داد،همهی
مزدکیان را در همان باغ،چون درخت از سر در زمین بکارند (.همان)405-406م .سرشک
این واقعهی ناگوار را چنین میسراید:
اندر باد /روی دروازهی جندی شاپو/پیکر مانی /زندیق بزرگ/آن پیام آور زیبایی

و نور(هزاره)50،

گر چه پس ناژوی واژونه /در آن حاشیهاش /مینماید به نظر /پیکر مزدک و آن

باغ نگون سار مرا ( هزاره)21،
8-1-3سیاوش:

داستان سیاوش و گذر از آتش و و اثبات بیگناهی خویش و روسفید در آمدن
از این واقعه را ،آنگاه که منطبق بر زمانهی خود میسازد پایان خوشی مثل گذشته برای
آن نمیبیندو رنگ باختن پاکیها و دورویی و دورنگی ها را با این مضمون میآورد ( :با
توجه به آتش که در گذشته برای اثبات بیگناهی استفاده میکردند).
سیاووشی در آتش رفت و زان سو/خوک/بیرون شد(خطی زدلتنگی)15،

9-1-3جمشید و جامجم:

شفیعی ،با الهام ازداستان جمشید و جام جم وی ،آن را با آیین زردشت پیوند
میدهدو به گردش در آوردن آن جام را طلب میکند تا در روزگار خویش از البه الی
همهی شومیها ،امید یافتن رستم و یارانش را در دل خود آورد .در دین زردشت به شراب
اهمیت زیادی میدادندو « به عناصر اربعه ،به خصوص آتش احترام مینهادند و برای آن
آتشکدهها به پا کرده بودند(.اشرفزاده)783 :1381 ،

در گردش آور باز /آن جام جان پیوند ،آن آیینهی جم را/بار دگر ای موبد آتشگه
خاموش /تا بنگرم در ژرفنای این حصار شوم/یاران رستم را(شبخوانی)46 ،
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پشت آن پنجره در ابیانه /برقی از آذربرزین باقی ست /جامهی خویش دگرگونه

نکردهست و هنوز( مرثیههای سرو کاشمر)66 ،

 -4همسانیها و تفاوتهای اسطوره در شعر شفیعی و حافظ:

با توجه به کاربرد اسطورهها در شعر حافظ و شفیعی در مییابیم که اسطورهها
تنها مختص زمان گذشته نیستند واز مفاهیمی است که با ادبیات پیوند تنگاتنگی داشته-
اند ،درک بسیاری ازشع رهای حافظ و شفیعی منوط به آگاهی از دانش اسطورهای و
چگونگی پیدایش و شکل گیری و ویژگی و کارکرد آنهاست .شعر این دو شاعر مملو از
تنوع اسطورههاست .اسطورههایی که کاربرد آنها ،در شعرشان بر تنوع و تازگی آنها
نسبت به قبل افزوده است و آیینهدار احساس پاک شاعر است.
شباهتها و تفاوت اسطورههای ملی شعر این دو شاعر در موارد زیر است:
-1-4شکل و رویکرد اسطورهها :اسطورهها برای این که خالق تصویری بهتر باشندو به
راحتی با اوضاع و احوال زمان شاعر و هم سو با تفکر وی باشند رویکردهای مختلفی را
پذیرفتهاند؛ در شعر این دو شاعر با دو نوع رویکرد مواجهیم:
 1-1-4ذکر اسطورههای کهن بدون تغییر آنها
شعرهای حافظ و برخی از شعرهای شفیعی از این دستهاند؛ حافظ ،نیازی به
تغییرشکل و عمل در اسطوره نمیبیند و هیچ دخل و تصرفی در ماهیت اولیه اسطورهها
به وجود نمیآورد و درخلق فضای اساطیری خود ،شخصیتهای حوادث اسطورهای را
همچون گذشته زنده و ملموس به خواننده نشان میدهد .همان گونه که گفته شد ،عصر
حافظ ،عصر عرفان و معرفت و شعر عرفانی است و شاعر اساطیر ملی را در شعرش جانی
تازه می بخشد تا بتواند به خوبی مفاهیم عرفانی خود را متذکر شود به همین جهت است
که نیازی به تصرف در اسطورهها نمیبیند ،چون به همان شکل اولیشان ،به خوبی میتواند
از عهدهی این مضمون برآیند؛ برای مثال :چنانکه در شخصیت سیاوش و تهمتن ودیگر
شخصیتهای اسطوره ای شعرش(فریدون  ،بهرام ،جمشید و )...دیدیم که یادآورعملکرد
دیرینهی آنها بود تا جایی که بیشتر این اسطورههای شعری عالوه بر کارکر د اسطورهای
خود ،به نماد هم تبدیل شدهاند :کاووس وجمشید ،نماد اقتدار ،سیاوش ،نماد پاکی،
سیمرغ ،نماد حقیقت و رستم نماد انسان کامل است .پویایی و تأثیر این نمادها ،چون
وابسته به باورهای قومی و اعتقادی است و معنایی گسترده و فرازمانی به خود گرفتهاند،
همیشه زندهاند.
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حافظ در اصل داستانهای اسطورهای دخل و تصرفی نمیکند؛ هدف و شاخصهی اصلی
کاربرد عناصر اسطوره ای را در تبیین مفاهیم عرفانی خود میداندو همدلی عاطفی خود
را با شخصیتهای اسطورهای بیان میکند:
قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش
زکاسهی سر جمشید و بهمن است و قباد(غزل)101
یا
که آگه هست که کاووس و کی کجا رفتند
که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد(همان)
حافظ به سبکی شیوا ،افسوس خود را از ناپایداری جهان و وجود آدمی ،با تصویر آفرینی
اسطورهای به خوبی نمایان میسازد.گاهی با شک و تردید از اینکه از لطف وارستگان،
محروم ماند ،اسطورهی تهمتن را این چنین بیان میدارد«:دستگیر ار نشود لطف تهمتن
چه کنم» و در جایی دیگر مقام سیمرغ رابر همان مناعت طبع خودباقی میگذاردو
دسترسی بدان را برای همه ممکن نمیسازدمگر این که قابلیت وجودی یافته باشند.
سیمرغ حافظ ،همانند سیمرغ اسطورهای است که به عالم ماورایی برمیگردد.
 2-1-4ذکر اسطورههای کهن با تغییر شکل و کارکرد آنها
در شعرهای شفیعی ،با تغییراتی در اسطورهها در بعضی جاها روبرو هستیم« .بی گمان
دگرگونیهای تاریخی و اجتماعی ،در نگرش و طرز تلقی شاعران از گونههای مختلف
اساطیر،تأثیری غیر قابل انکار دارد .با نفوذ مذهب یا گسترش یافتن قدرتهای بیگانه در
ایران ،که در طول تاریخ نوسانهای زیاد داشته است ،در طرز تلقی شاعران از اساطیر،فراز
و نشیبهای بسیار دیده است ( ».شفیعی کدکنی ،صور خیال)238 :
شفیعی با انس و الفت دیرینهای که با فرهنگ و تمدن ایرانی دارد ،سودجویی از فرهنگ
ایرانی را برای خلق مضمونهای شعری خویش مؤثر میداند و تا حد زیادی برای انطباق
جامعهی استبدادی دههی چهل و پنجاه خود مناسب میبیند و به بهترین شکل آن را در
اشعار خود تسری میدهد و گاه با تصرف در اسطورههای گذشته به خلق یا تغییر اسطورهی
کهن دست میزند و بازتاب این حس و عاطفهی شاعرانهی خود را برای تبیین اوضاع
نابسامان جامعه به کار میگیرد و«اسطورههایی که قدرت انطباق پذیری با شرایط و
تفکرات جامع ه جدید ندارند جای خود را به اسطوره های جدید میدهند( ».اسماعیل
پور)73 :1377،
بنمایهی اسطورههای شعر شفیعی ،همان اسطورههای گذشته است ،اما مضمونی که برای
برخی از آن اسطورهها خلق میکند جدید و تازه است؛ آن هم از یک سو ،ریشه در آشنایی
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شفیعی با فرهنگ و اندیشهی گذشته و از سوی دیگر درک جریانهای فکری و فرهنگی
زمانهی شاعر است.
تهمتن که ناجی ملت ایران در شاهنامه است در اشعار شفیعی گویی دیگر کاری از دستش
نمیآید و «تهمتن با رخش پنداری به ژرف چاه افتادست» و در اسطورهی سیمرغ شفیعی
میبینیم آن سیمرغی که پر و بال و شکوه وعظمتی داشت و به یاری پهلوانان و دلیران
میآمد ،اکنون پر و بالش ریخته و قدرت ماوراییاش از دست رفته و نمیتواند همچون
رستم اسطورهی شفیعی پاسخ گوی نیاز افراد باشد .شفیعی با خلق این اسطوره ،به نوعی
اتکا به دیگری را نامردود دانسته است.
 -2-4مفاهیم اسطورههای هر دو شاعر:
اسطوره های شعری حافظ و شفیعی که بیانگر تصویرهایی در شعر و آرایش
دهندهی اندیشهی شاعرند ،بیانگر توصیفِ ذهن شاعرند به سخن دیگر ،مفهوم ذهن شاعر،
مناظراسطوره ای را به شعر کشانده است و بر رونق واعتبار آن بیش از پیش افزوده است؛
برای نمونه:
دلی که غیب نمای است و جام جم دارد
زخاتمی که دمی گم شود از او چه غم دارد(غزل)119
شاعر در مفهوم ذهن خود ،غیبنمای دل را با جام جم معنا کرده است.
تنها راهنبردن به سرمنزل مقصود ،بییاری مرشد و مراد ،به مرغ سلیمان که یاور همیشگی
سلیمان بود آورده:
من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه
قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم(غزل)319
شفیعی سستی پایههای حکومت ،با داستان سلیمان و موریانهها مفهوم سازی میکند:
نزدیکتر شدم /دیدم عصا و تخت سلیمان را /که موریانهها/از پایه خورده بودند ،اما هنوز
او/با هیبت و مهابت خود ایستاده بود(از بودن و سرودن)28،
سیاوش که نماد پاکی است در جامعهی شاعر به ناپاکی گراییده است.
سیاووشی در آتش رفت و زان سو خوک بیرون شد( خطی زدلتنگی)15،
شفیعی تأسف خود را از پای در زنجیر بودن همچون کاووس را و امید رهایی
نداشتن به دلیل نبود ناجی ،اینگونه ترسیم میکند :پای در زنجیر چون کاووس و یارانش/
در طلسم جاودان از چهار سوی اینک اسیرانیم/تهمتن با رخش گویی به چاه ژرف
افتاده(شبخوانی)39،
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در توصیفهای باال ،شاعر مفهوم بیکرانهی اسطوره را منطبق با مفاهیم ذهن خود ،به
قلمرو خیال شعری میکشاند و فضای اساطیری را با واقعیت زمانه خویش پیوند میدهد.
 3-4با روایت جزییات عناصر اسطورهای ،نوعی همدلی عاطفی با عناصر اساطیری برقرار
میکنند:
احترام به قدح شراب را عاطفانه با تجسم ترکیب آن با کاسه سر جمشید و بهن و و قباد
همراه می سازد:
قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش
زکاسهی سر جمشید و بهمن است و قباد(غزل)101
همدلی خود را با سیاوش در قالب ،نکوهش شاه ترکان بیان می کند:
شاه ترکان سخن مدعیان میشنود
شرمی از مظلمهی خون سیاوشش باد(غزل)105
شفیعی احساس و عواطف خود را در قالب اسطورهی آرش بدین شیوه جلوه میدهد:
مانند آرش که جان را /در تیر هشت و رها کرد /این لحظهها بیقرارم /تا جان خود در
سرودی گذارم(در ستایش کبوترها)83،
همچنین شفیعی ،با مضمونهای اسطورهای ،تشبیه مرکب میسازد تا مفهوم ذهنی خود
را به مدد تصویر اساطیری با عاطفهی خاص بیان کند:
ویرافوار ،دیده گشودم/وآن مرغ ارغوانی آمد /چون دانهای مرا خورد /و پر گشود و برد(از
بودن و سرودن)24،
 -4-4برای بیان اندیشههای اخالقی و تعلیمی ،با بنمایه های انسانی به کار میرود:
حافظ ،با توجه به اسطوره سلیمان ،هیچی و پوچی دلبستگی به این جهان را بیان می
دارد:
بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ
در معرضی که تخت سلیمان رود به باد(غزل)100
شفیعی باز در زمانه خود به دنبال جام جهان نما و آیینهی غیب است.
در گردش آور باز/آن جامِ جان پیوند آن آیینهی جم را(شبخوانی)49،
 -5-4همراهی اسطورهها با دیگر صنایع بدیعی و بیانی:
هر دو شاعر ،با عاطفه و خیال خود ،گاه درضمن این اسطورهها و باز آفرینی تصویرهای
جدید ،به صنایع بدیعی و بیانی دیگر نیز میپردازند و بر فضیلت شعر خویش ،می-
افزایند؛عالوه بر اینکه همگی اسطورهها دربردارندهی آرایهی تلمیح نیز هستند ،از جمله:
کنایه :پای در زنجیر چون کاووس و یارانش(آیینه)117
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که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد(غزل)101
تشخیص :سیمرغ ،قحطی آورده و بی برگی و تنگی به سرای(هزاره)156
کنون که الله برافروخت آتش نمرود(غزل)219
استعاره :چو چشم خویش بگشود و رخسار زمین را دید(هزاره)363
ای مگس عرصهی سیمرغ نه جوالنگه توست(غزل)449
تشبیه :مانند آرش که جان را در تیر هشت و رهاکرد(درستایش کبوترها)83،

گر چه پس ناژوی واژونه /در آن حاشیهاش /مینماید به نظر /پیکر مزدک

و آن باغ نگون سار مرا ( هزاره)21،

حافظ و شفی عی ،با دانش اساطیری خود ،رمزها ،نمادها ،تصاویر اساطیری و همچنین
بسیاری از معقوالت را به حوزهی معانی کوچک کشانده و محسوس و جلوهگر ساختهاند.
هر دو شاعر واقعهها و رویدادهای زمان خود را با دمیدن روح اسطورهای از قلمرو زمانی
خویش بر میکشندو آن را در دورههای بعد جاودانه میسازند.
نتیجه:
با توجه به اسطورههای ملی مطرح در دیوان حافظ و شفیعی ،و نمونههایی که در این
پژوهش ،بحث و بررسی گردید ،حاوی این نکته است که اسطورههای ملی دیوان حافظ،
به همان روش و سیاق اصل اسطوره ،بدون دخل و تصرف درآن ظاهر شدهاند؛ اما در
شعرهای شفیعی ،برخی از این اسطورهها بدین گونهاند و برخی تغییر ماهیت دادهاند.
چنانکه دیگر از رستم و سیمرغ کاری برنمیآید و زردشت نمیتواند آتش و روشنایی
برافروزد .همچنین حافظ و شفیعی با بهرهگیری از اسطورههای ملی ،یا تبیین تفکر عرفانی
را گوشزد کردهاند که این را بیشتر در شعر حافظ میبینیم و یا برای نقد از جامعهی
خویش به کار بردهاند ،که به کارگیری اسطورهها در این زمینه را در شعر شفیعی نظاره-
گریم؛ درواقع نوع مضمون و محتوای شعری این دو شاعر میطلبد که برخوردی این چنین
با اسطورهها داشته باشند .در بیشتر شعرهای حافظ ،اسطورهها بیانگر توصیفهایی هستند
که از آنها بوی بیوفای و ناپایداری دنیا به مشام میرسد و همین اسطورهها در شعر
شفیعی دستمایهای برای بیان مفاهیمی ،همچون :آزادی ،وطن ،استقامت ،مبارزه،
سیاست و ...میشوند و شاعر به فراخور قدرت ادبی و دست مایههای علمی و هنری خویش
با بهره گیری از اسطورههای کهن ،با پرداختی تازه و متناسب با نیازهای اجتماعی ،به
باززایی و بازآفرینی دوبارهی آنها میپردازد و با الهام از مفاهیم اساطیری ریشه دار
گذشته ،به آفرینش اسطورههای جدید دست میزند .هر دو شاعر ،عاطفه و همدلی خود
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را برای افزونی تخیل شعری در اسطورهها مینشانند و گاه برای بهتر جلوه نمودن اسطوره
ها آن را با آرایههای بیانی و بدیعی همراه میسازند .در پایان ،آنچه از اسطورههای ملی
حافظ و شفیعی می آموزیم در دو نکته قابل ذکر است :یکی راز جاودانگی اسطورههاو
دیگری تغییر در اسطورهها و خلق اسطورهی جدید برای تصویر آفرینی بهتر وملموس
شدن آنچه که مفهوم ذهن شاعر است.
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Abstract
Myths are rooted in our culture and civilization and are closely
linked with poetry. immortality of myths is evident by their
application from ancient literature to today’s time. Poets in each
period develop and grow ethnic beliefs of their own nation. This
is tremendously reflected in the poems by ShafieKadkani and
Hafez. These two great and well-known poets reflect historical
and mythological beliefs in their poems. The people in their
poems are fully mythological either in their original form or with
some changes in their mythological character. This paper focuses
on some cases of national myths in the poems of ShafieKadkani
and Hafez and examines the views of these poets about myths in
order to prove the fact that poets in each period use national myths
regardless of time and place. However, depending on the specific
social conditions of each period, the views and methods of
applications of national myths may differ.
Keywords: Myth, Poem, Hafez, ShafieKadkani
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احکام رهن (=گروگانی) در مادیان هزار دادستان
دکتر زهرا حسینی

1

چکیده:

مادیان هزار دادستان یکی از معتبرترین متون حقوقی دورۀ ساسانیان است و اطّالعات
مهم و بینظیری از جامعۀ مدنی ساسانیان ارائه میدهد .از موضوعات مطرح در مادیان
امرار معاش خانواده ،بردهداری ،شراکت و ضمانت ،بخشش(=هبه) ،وقف ،رهن (=گروگانی)،
ساالری زن ،ازدواج ،طالق و ...است .بررسی احکام رهن (=گروگانی) در کتاب حقوقی
مادیان با روش تحلیلی -تاریخی ،هدف اصلی این گفتار بوده است؛ پرسش مقاله این است:
چه احکامی برای رهن در مادیان موجود است؟ آیا قوانین رهن رضایت و منافع طرفین
معامله را تأمین می کرده است؟ در این بررسی مشخص شد که ،احکام نسبت ًا کاملی از
موضوع حقوقی رهن ،در مادیان وجود دارد .مانند :تنظیم سند ،تعیین مدّت رهن ،تضمین
حفظ و نگهداری و امنیت وثیقه ،توجّه به تناسب ارزش وثیقه با مبلغ وام ،ممنوعیت فروش
وثیقه در مدّت رهن برای طرفین ،ممنوعیت هرگونه اقدام یک طرفه و لزوم رعایت تعهدات
رهن ،وضعیت مالیات زمین در هنگام رهن ،رهن درختان (میوهدار و بیمیوه) ،رهن بَرده
و بسیاری از احکام دیگر .قانونگذاران به حقوق گرودهنده و گروگیرنده توجه کامل و
مبسوطی داشته اند ،تا آنجا که این موضوع حقوقی برای طرفین معامله سودآور بوده باشد.
واژگان کلیدی :ساسانیان ،فارسی میانه ،مادیان هزار دادستان ،نوشتۀ حقوقی ،رهن

(=گروگانی)

 1دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی ایران ،مدرس دانشگاه

hosseini_z90@yahoo.com
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 -1مقدمه

 -1-1مادیان و رهن

مادیان هزار دادستان تنها نسخۀ خطی ناقص موجود از چندین مجموعۀ حقوقی دورۀ
ساسانیان در دست است .این کتاب اصطالحات حقوقی بسیاری را در بردارد که بیانگر نظام
حقوقی کارآمد و تجربه شده ایران باستان در قرون متمادی است (تفضلی-287 :1376 ،
 .)288مادیان بیش از آنچه که کتاب قانون باشد ،ذکر موارد گوناگونی از مسایل حقوقی و
پاسخ آنها بر اساس روایتهای نقل شده از شخصیّتهای معتبر دینی و حقوقی است
(وهمن .)190 :1377 ،آخرین سندی که در بخشهایی از متن ذکر شده ،موضوع فرمانی
است که در سال  26پادشاهی خسرو اورمزدان/خسرو پرویز ( 615میالدی) صادر شده
است .در نتیجه ،کتاب هزار قضاوت ،باید در سال  620میالدی نوشته شدهباشد .و
گردآورنده فرّخمرد پسر بهرام ،شهروندی از شهر گور در استان اردشیرخوره 1،معاصر با
خسرو پرویز ( )628-591بوده باشد .فصلی در مادیان به گرو و گروگذاری اختصاص دارد
و احکام منحصر بهفردِ آن نشان میدهد که این مقولۀ حقوقی بسیار فعّال و مورد استقبال
بوده است؛ زیرا حقوق طرفین چنان رعایت میشـده است کـه گویی دو شریک ،معامله
میکنند و باید از این شراکت سود ببرند .رهنگذاری ضمن حلّ بسیاری از مشکالت
اقتصادی مردم ،در زمینۀ ایجاد اشتغال نیز گرهگشای بوده است .افرادی که در این مقولۀ
حقوقی فعّال بودند ،مانند بانک امروزی عمل میکردند؛ گروگیرنده با اتکّا به سرمایۀ خود
مشتری نیازمند به وام را پیدا میکرد ،با دادن وام ،وثیقهای (مانند :زمین زراعی ،درخت،
بَرده و )...برای تضمین آن دریافت میکرد؛ سپس آن وثیقه را مانند دارایی خود نگهداری
و حفظ میکرد و بهکار میگرفت .این فعالیّت با توجّه به احکام موجود ،چون بانک گرهگشا
مورد اطمینان طرفین بوده است.
این گفتار از نوع نظری و با روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است .هدف آن ،بررسی
احکام رهن با ا ستناد به قوانین حقوقی موجود در مادیان و به د ست دادن احکام جامع و
کامل رهن از دورۀ ساسانیان بوده است.

 -1-2پیشینه پژوهش

مادیان هزار داد ستان به خط و زبان فار سی میانه (پهلوی سا سانی) نو شته شده ا ست؛
زبان متن دشـوار و پر از اصـطالحات تخصـصـی اسـت .این کتاب به زبانهای انگلیسـی،
روســی ،آلمانی و فارســی ترجمه شــده اســت 2.تحلیل و بررســی احکام رهن از مادیان،
نخستین پژوهش در این زمینه است.
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 -2احکام رهن=( 3گروگانی) در مادیان هزار دادستان-
 -2-1تنظیم سند در رهن

اگر درگروگذاری سندی تنظیم نشود ،گروگیرنده هر وقت بخواهد میتواند وام خود را
مطالبه کند؛ و مشکالت دیگری ،ممکن است بهعلت بیتعهدی پیش بیاید .برای تضمین
موضوع رهن ،ابتدا بر تنظیم قرارداد ،تأکید میشود .برای جلوگیری از احتمال تقلب
طرفین ،باید سندی تنظیم شود و دو طرف تعهدات خود را مکتوب کنند ،تا موظف به
رعایت آن باشند .تنظیم سند در گروگذاری حافظ آرامش روانی گرودهنده است که مال
گروی او ،از بین نمیرود.
ka farrox pad abām stadan ī xwāstag ud grawgānīh ī xwāstag
andar mihrēn wizīr āwāšēd (8) pas mihrēn xwāstag xwāhēd,
az syāwaxš be guft kū tā ān wizīr abāz dahēd (9) pādixšāy ka
be guft kū tā ān wizīr abāz dahēd (9) pādixšāy ka drahm nē
wizārēd (MHD38/7-9).

اگر فرّخ 4برای گرفتن وام و سپردن گروی با مهرین سند مهر کند 5،سپس مهرین
درخواست <باز پسگرفتن> وام 6را بکند ،از <قول> سیاوش 7گفته شده است که تا
زمانی که آن سند (قرارداد) را باز پس ندهد< ،فرّخ> مجاز است که درهم را نپردازد8.

قانونگذار با توجه به اهمیّت سند میگوید تا عودت سند ،گرودهنده میتواند مبلغ وام را
در نزد خود نگاه دارد.

 -2-2تعیین مدّت رهن

مفسر پس از تنظیم سند ،از گرودهنده میخواهد که زمانی را برای باز پس دادن وام و
گرفتن گروی در قرار داد ،مشخص کند ،تا گروگیرنده نتواند قبل از آن زمان معین ،وام را
طلب کند9.
ka bun-xwēš drahm kē xwāstag pad-iš graw pad zamān ī
nāmčišt be (13) dād rāy abāg ān mard paymān kunēd
ayāb ka grawgāndār drahm xwāhēd abāz nē (14) dahēd
ud pas grawgāndār andar āgāhīh ud dānišn ī bun-xwēš
xwāstag graw kunēd ud agar (15) ēwbār grawgāndār
xwāstag graw kunēd bun-xwēš dārišn ī xwāstag xwāhēd
(16) grawgāndār
pādixšāy ka gowēd kū drahm xwad
wizār xwāstag xwad wēz (MHD39/12-16).

اگر صاحب اصلی 10گروی برای بازگرداندن پول در زمان معینی11،با گروگیرنده پیمان
ببندد ،چنانچه گروگیرنده12درخواست بازگرداندن پول را بکند و او باز پس ندهد 13،سپس
گروگیرنده با آگاهی و دانش صاحب اصلی ،گرویی را <به شخص دیگری> گرو دهد ،و
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اگر ناگهان ،پس از آنکه گروگیرنده گرو داد ،صاحب اصلی درخواست باز پس گرفتن گرویی
را بکند ،گروگیرنده مجاز است که بگوید :پول را بپرداز و دارایی خود را آزاد کن14.

با مشخص کردن زمان در سند ،گروگیرنده آن حق قانونی خود را از دست میدهد ،که
هر وقت بخواهد قرارداد گرو را بر هم زند؛ پس برای رضایت گروگیرنده راهی پیشبینی
می شود ،که او بتواند موضوع را به گرودهنده اطالع دهد و اگر گرودهنده نخواست یا
نتوانست با او تسویه کند ،مطلع باشد که گروگیرنده آن مال را نزد دیگری به گرو خواهد
گذاشت.

 -2-3امکان گروگذاری وثیقه نزد شخص ثالث از سوی گروگیرنده و بیان
وضعیت قرارداد

چنانچه در قرارداد رهن ،زمان مشــخص شــد ،و گروگیرنده پیش از زمان معین ،به پول
خود نیاز پیدا کرد میتواند ،مال گروی را در نزد شخص ثالثی گرو بگذارد .اگر گروگیرنده،
نیمی از مال گروی را نزد شخص دیگری گرو بگذارد ،گرودهنده موظف نی ست ،از طریق
پرداخت به آن شـــخص ،وثیقه را آزاد کند؛ چنانچه از این طریق اقدام کند ،قرارداد او با
گروگیرنده اصــلی فســخ نمی شــود؛ حتی اگر آن بخش از مال را آزاد کند ،قرارداد اولیه
معتبر است.
ka grawgāndār xwāstag-ē pad 100 pad (12) graw dārēd nēm
pad 50 pad farrox pad graw be nihēd ud farrox 50 be padīrēd
(13) ud xwāstag az grawīh be hilēd grawīh nē wišuft bawēd
(MHD37/1113).

اگر گروگیرنده دارایی(خواستهای) را به  100درهم به گرو نگهدارد ،نیمی را به 50
درهم نزد فرّخ به گرو بنهد و فرّخ  50درهم بپذیرد و دارایی را از گرویی آزاد کند ،گرویی
(= قرارداد گرو) باطل نمی شود15.

وام اولیه با یک قرارداد و یک وثیقه بسته شده است ،گروگیرنده نیمی از آن وثیقه را نزد
دیگری (فرّخ) به رهن میگذارد ،گرودهنده نیمی از وثیقه را که در نزد فرّخ بوده ،توانسته
از رهن آزاد کند؛ یعنی قسمتی از دین را پرداخته است؛ چون دین گروگیرنده اوّل پرداخت
نشده و نیمی از مال در نزد اوست ،باید با او تسویه کنـد تا آن پیمان نامه لغـو شود .یعنی
طرف حساب گرودهنده ،همان گروگیرندۀ اوّل است 16.این قرارداد فرق میکند با زمانی
که گرودهنده دارایی را نزد دو نفر گرو میگذارد و از آنها وام میگیرد.

 -2-4امکان گرو گذاشتن یک وثیقه نزد دونفر

احکام رهن (= گروگانی) در مادیان هزار دادستان

499

گرودهنده میتواند داراییاش را نزد دونفر گرو بگذارد و پس از پرداخت وام ،او میتواند
داراییاش را از هریک از آنها بگیرد؛ یعنی این دونفر در دادن وام و گرفتن وثیقه ،شریک
هستند ،و حکم واحد دارند؛ الزم نیست هر دو برای فسخ قرارداد حاضر باشند.
xwāstag pad 2 mard grawgān ka drahm wizārēd dārišn ī
xwāstag (6) az harw kē kāmēd pādixšāy xwāst (MHD/85/5-6).

<اگر کسی> دارایی را نزد دو نفر به گرو <بگذارد> ،چنانچه <گرو دهنده> وام را بپردازد،
مجاز است مالکیت دارایی <خود> را از هر یک بخواهد.

 -2-5امکان گرودادن دوبارة وثیقه به شخص ثالثی

اگر گرودهنده ،نتواند وام خود را در زمان تعیین شــده بپردازد ،میتواند به کســی اختیار
دهد که وثیقۀ او را از رهن آزاد کند ،و نزد خود نگه دارد؛ تا او بتواند با پرداخت وام به
گروگیرندۀ جدید ،اموال گروی را از او پس بگیرد.
ka kard kū-m drahm wizārdan ud ēn xwāstag az graw abāz
wēxtan rāy (16) mihrēn pādixšāy kard ud mihrēn ān xwāstag
az grawīh wēzēd drahm pad dastwarīh (17) wizārd bawēd ān ī
abāz āwarēd ān ī be wizārd rāy pad grawīh dāštan pādixšāy
gyāg-ē nibišt kū pādixšāy kardan pad tis ī xwēškār
(MHD37/15-38/1).

اگر کسی <اظهار> کرد که ،من برای پرداخت پول و آزاد کردن 17این دارایی از گرو ،به
مهرین اختیار دادم؛ و مهرین با پرداخت بدهی که بدو اختیار داده شده 18،آن دارایی را از
گروی خارج کند< ،آنگاه> او (=مهرین) مجاز است اموالی را که با پرداخت درهم باز آورده
(=آزاد کرده) به عنوان گروی نگاه دارد .جایی نوشته شده است که <آن شخص> به عنوان
وظیفۀ قانونی19مجاز است این کار را بکند20.

پس گروده نده هم می توا ند گروگیر ندۀ اموال گروی خود را تغییر د هد؛ تا هم طبق
قرارداد و تعهد خودعمل کرده با شد؛ یعنی در زمان م شخص وام پرداخت شود؛ و هم او
فرصت دوباره داشته باشد تا آن وام را تهیّه و پرداخت کند.

 -2-6تناسب ارزش وثیقه با میزان وام

تناسـب ارزش وثیقه با میزان وام ضـروری اسـت؛ گروگیرنده نباید گروی بیشتر از وام از
گرودهنده بخواهد.
grawgāndār kē graw abaydāg bawēd ān ī kadag-xwadāy
gōhrīg nē ud ān ī dādwar kard (1) ī gōhrīg pādixšāy xwāst
(MHD39/17-40/1).

500

مجموعه مقاالت پنجمین همایش متنپژوهی ادبی ،جلد سوم

گروگیرنده که <ارزش> گروی برای او پیدا (=روشن) نیست ،مجاز است <مبلغی> را در
عوض آنچه که نه توسط کدخدا بلکه از سوی داور تعیین میشود ،بخواهد(=ادعا کند).

اگر ارزش وثیقه مورد تأیید گروگیرنده نباشد ،این اختالف به داوران محول میشود؛ یعنی
به تعیین ارزش وثیقه از سوی بزرگ خانواده اکتفا نمیشود.

 -2-7ممنوعیت فروش مال گروی در هنگام رهن

گرودهنده مجاز نی ست مالی را که در رهن دارد ،بفرو شد؛ باید ابتدا آن را از گرو درآورد،
سپس بفرو شد .این قانون شامل گروگیرنده هم می شود ،او هم نمیتواند مالی را نزد او
گرو گذاشته شده ،بفروشد.
mard xwāstag (12) ī-š pad kas graw frōxt nē pādixšāy ān
bawēd ka-š any-iz xwāstag nēst čē (13) xwāstag ī agraw frōxt
nē ān ī grawgān frōxt pādixšāy (MHD38/11-13).
شخص (=گرودهنده) مجاز نیست دارایی را که نزد کسی گرو گذاشته ،بفروشد؛ حتی در
صورتی که دارایی دیگری نداشته باشد؛ زیرا مجاز است دارایی غیرگروی 21بفروشد< ،امّا>
مجاز به فروش <دارایی> گروی نیست22.

 -2-8تضمین امنیّت ،حفظ و نگهداری مال گروی از سوی گروگیرنده

گروگیرنده موظف به حفظ و نگهداری و تضــمین امنیّت وثیقه اســت .چنانچه گرودهنده
بترســـد که مال گروی او در زمان گرو بودن دزدیده شـــود ،میتواند به رَدان (داوران
شرعی)23مراجعه کند24و وثیقه را به آنان بسپارد؛ بدینگونه ،مال نزد دو نفر گرو گذاشته
میشود؛ و گرودهنده با ادای دین خود به رَدان ،میتواند وثیقه را پس بگیرد.
ka ān kē xwāstag xwēš graw az grawgānīh (10) be duzēd
xwāstag ō radān appār ud rad hamēmālīh ī ōy kē xwāstag
xwēš (11) pādixšāy kardan kū drahm be wizār ud xwāstag
abāz stān čē man xwēš(MHD38/9-11).

هرگاه مالک <بترسد که> دارایی گروی از گرو دزدیده شود ،دارایی به رَدان منتقل
شود 25.رَد ،حق دارد که علیه مالک اظهار کند که ،درهم را بپرداز 26و دارایی را باز ستان،
زیرا که <دارایی> از آنِ من است.

چنانچه گروگیرنده آسیبی به گروی برساند یا از آن خوب محافظت نکند ،گرودهنده باز
هم میتواند از داوران شرعی کمک بخواهد تا مال گروی به آنها منتقل شود.
abāg ān guft kū ka grawgāndār pad xwāstag ī (4) grawgān
wināh kunēd ēg-iš graw pad grawīh dārišn ō radān appār,
u-š drahm appār (5) nē bawēd čē pad ān wināh nē kard
(MHD89/3-5).
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در ضمن گفته شده ا ست که اگر گروگاندار به مال گروی آ سیب بر ساند 27،آنگاه گروی
برای گرو دا شتن به ردان منتقل می شود .امّا دِرهم از او (=گرودهنده) گرفته نمی شود زیرا <او> به

آن آسیب نمیرساند.

حکم فوق تأکیدی اســت بر این که پیمان نامۀ رهن فســخ نمیشــود و مبلغ وام در نزد
گرودهنده می ما ند ،تا زمانی که طرفین در تنظیم قرارداد مشـــخص کردها ند؛ زیرا وام
آسیبپذیر نیست .پس از پایان رهن ،گرودهنده طبق قرارداد ،وام را میپردازد و وثیقهاش
را از داوران شرعی میگیرد.
 -2-9ممنوعیت هرگونه اقدام یک طرفه و لزوم رعایت تعهدات رهن

قانونگذار هر گونه اقدام یک طرفه را از ســوی گروگیرنده و گرودهنده غیرقانونی میداند
و آنها را ملزم به رعایت تعهدات فیمابین میکند.
ka mard xwāstag-ē ī-š pad-iš graw az grawīh be (2) hilēd
xwāstag rāy tis-iz nē gōwēd, būd kē guft kū-š xwāstag nē
hišt (3) bawēd. u-š bōzišn ēn guft kū ka grawgān kunēd bar
grawgān kard bawēd, ud ka (4) agraw kunēd bun agraw kard
)bawēd ud ka az grawīh hilēd bar hišt bawēd (MHD40/1-4

اگر فردی(= گروگیرنده) دارایی را که در نزد او گرو است ،از گرو آزاد کند ،در مورد آن
نیز چیزی نگوید ،بود کسی که گفت که دارایی<از گرو> آزاد نشده است؛ و علّت آن رأی28،
این گفته شده است :وقتیکه <گروگیرنده چیزی را> گرو بگیرد ،ثمر <آن را نیز> به گرو
گرفته است ،و اگر از گرو آزاد کند ،اصل<گروی> را آزاد کرده است .و اگر از گروی <اصل
مال را> آزاد کند ،ثمر<آن نیز> آزاد شده است.
اگر گروگیرنده بدون ادای دینِ گرودهنده ،مال گروی را آزاد کند و آزاد شـــدن آن را
اظهار نکند ،مال از نظر قانونی آزاد نمیشـــود .به همین ترتیب اگر گرودهنده ،از وثیقه
خود صرف نظر کند ،معذور از پرداخت وام نمی شود .باید در ف سخ قرارداد طرفین حا ضر
باشند ،و وام و دارایی همزمان در اختیار هر دو طرف قرار بگیرد.
abāg ān ī guft kū ka az xwāstag ī (6) graw abē-saxwan bawēd
ēg-iš drahm nē hišt bawēd (MHD89/5-6).

در ضمن گفته شده است که اگر کسی از اموال گروی صرف نظر کند 29،آنگاه درهم او
آزاد نمی شود.

وثیقه با ســـود آن ،در گروِ گروگیرنده قرار میگیرد ،زمانی که گروگیرنده دارایی را آزاد
کند ،سود آن نیز آزاد می شود و او دیگر نمیتواند از آن بهرهمند شود؛ و از طرف دیگر،
زمانی که گروگیرنده گروی را آزاد میکند ،ممکن اســت گرودهنده وام را آماده نداشــته
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باشــد تا به گروگیرنده پرداخت کند؛ بنابراین گروگیرنده یک طرفه اقدام کرده ،که قانونی
نیست .الزام دو طرف به رعایت قوانین رهن و توجه به مسائل ریز و مهم ،برای بستن راه
هرگونه سوءاستفادهای که ممکن است براثر بیتوجهی و غفلت باز شود؛ با توجّه به احکام،
موارد زیر باید مورد توجه قرار بگیرد:

 -2-9 -1باید قرارداد رهن باصراحت و وضوح قانونی بسته شود ،اگر گروگیرنده وثیقه را
بدون ت سویه برمیگرداند ،ن شانۀ این ا ست که او آن وام را به گرودهنده بخ شیده ا ست،
پس باید با صراحت اظهار کند تا جنبۀ قانونی پیدا کند و قرارداد رهن فسخ شود.

 -2-9 -2وثیقه با رعایت جزئیات ،رهن گذا شته می شود ،باید با همان دقت و توجه ،از

رهن آزاد شــود .همانگونه که در عقد قرارداد دوطرف حاضــر میشــوند و وام و دارایی با
بســتن قرارداد رد و بدل میشــود ،به هنگام فســخ قرارداد نیز باید به همین ترتیب عمل
شود و گروگیرنده یکطرفه به کاری اقدام نکند.

 -2-9 -3گرودهنده نیز اگر از مال گروی خود صــرفنظر کند ،نمیتواند از پرداخت وام
معاف شود.

-2-10امکان پرداخت اقساطی وام و بیان وضعیّت وثیقه

حکم زیر نشان میدهد که امکان پرداخت اقساطی وام نیز می سّر بوده است؛ سازماندهی
و ترتیب چنین امری در رهن مانند امور بانکی امروزی عمل میکرده است.
būd kē guft kū ka 50 abām stānēd ud xwāstag-ē graw kunēd
(3) harw ē(w) drahm ī be wizārēd, xwāstag drahm marīhā čand
ān ī abāz stānēd niyābēd az grawīh (4) be hilišn (MHD85/2-4).

بود ک سی که گفت که ،اگر ک سی < 50درهم> وام ستاند و دارایی را <در برابر آن>
به گرو ب گذارد ،هر یک درهمی که میپردازد ،به ا ندازه ه مان م قدار درهم < که> باز
میستاند ،به تناسب باید < دارایی> از گروی آزاد شود30 .

 -2-11بیان وضعیّت وثیقهای که وام آن ،توسّط گرودهنده به کسی اهدا شده

اگر گرودهنده ،پولی را که در ازای آن وثیقه گذاشته ،به کسی اهدا کند ،در واقع آن
وثیقه را اهدا کرده است؛ یعنی آن کس که پول به او اهدا شده ،باید آن دارایی را از گرو
آزاد کند و در اختیار بگیرد.
ud abāg ān ī syāwaxš guft (7) kū ka drahm kē xwāstag padiš grawgān bē dahēd ēg-iš xwāstag-iz dād bawēd (MHD89/6-7).

در ضمن سیاوش(مفسر) گفته است که اگر کسی پولی را مالی برای آن در گرو است،
واگذار کند ،آنگاه آن دارایی نیز واگذار میشود.

احکام رهن (= گروگانی) در مادیان هزار دادستان

503

 -2-12همبستگی و احساس مسئولیت هموطنان و خویشاوندان نسبت به

یکدیگر

پیام معنوی حکم ،بیان همبستگی و احساس مسئولیت هموطنان و خویشاوندان نسبت به
یکدیگر است.
mard kē xwāstag ī (2) kasān az anērān abāz xīrnēd tā ān ī be
wizārd abāz dahēnd pad grawīh dāštan (3) pādixšāy (MHD38/13).

شخصی که دارایی کسان(= افراد) < ایرانی> را از غیر ایرانی 31باز خرد ،مجاز است تا زمانی
که آنچه (مبلغ) پرداخت شده را پس دهند< ،آن دارایی را> به عنوان گرو نگه دارد.

اگر اموال یک ایرانی به هر دلیلی به دست غیر ایرانی بیافتد ،ایرانیان موظفند آن دارایی را
از افراد بیگانه بخرند و نزد خود گرو نگه دارند تا صاحب اصلی ،آن را از گرو درآورد .ترغیب
افراد متمول به اینکه اجازه ندهند ،دارایی یک ایرانی در دست یک بیگانه بماند.

 -2-13احکام رهن درختان (میوهدار و بیمیوه)

اگر درخت میوهدار گرو گذاشته شود ،فقط میوۀ آن متعلق به گروگیرنده است .اگر درخت
بیبار به گرو گذا شته شود و یا درختی مانند سرو ،که اگر قطع شود ،دوباره نمیروید،
گروگیرنده فقط از بخشهای قطع شده آن میتواند استفاده کند.
ka draxt-ē graw kunēd kē bar ast graw[gān]-(14)dār ēwāz
bar xwēš, ka-š bar nēst agar ka zanēnd abāz nē rōyēd čiyōn
sarw (15) grawgāndār ēwāz hambāhišn (MHD40/13-15).

هر گاه کسی درختی را که بار دارد ،به گرو بگذارد؛ میوه فقط به گروگیرنده تعلق دارد.
اگر آن <درخت> را میوه نباشد<و یا > اگر<آن را> قطع کنند ،باز نروید ،مانند سرو،
<پس به> گروگیرنده فقط <بخشهای> قطع شده<32میرسد>.

اگر درختانی مانند چنار و خرما به گرو گذاشته شود ،چون شاخههای این درختان پس از
قطع نیز دوباره میرویند ،هم بخشهای قطع شده و هم بخشهای تازه روییده متعلق به
گروگیرنده است.
ud agar ka zanēnd abāz rōyēd čiyōn
činār ud xurmā
hambāhišn-iz (16) ud abzōn xwēš(MHD40/15-16).

و اگر چنانچه <آن را> قطع کنند ،باز بروید ،مانند چنار و خرما < ،آنگاه هم بخشهای>
قطع شده و هم شاخههای افزون (تازه روییده) <به گروگیرنده> تعلق دارد.
البته گروگیرنده نمیتواند بخش های تازهروییده در مدّت گرو را قطع کند ،ولی میتواند
بهای آن را بگیرد.
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ud tā ān ī ka andar abzōn ēstēd bē hunsandīh ī ōy kē graw
kard ēg-iš (17) zadan nē pādixšāy, u-š abzōn-iz ī andar
grawīh wahāg ayāb gōhrīg stānišn(MHD40/16-17).
و تا هن گامی که <آن در خت> رو به فزونی(= روییدن) دارد ،بجز با خرســـندی
گرودهنده ،ک سی حق ندارد <آن درخت را> قطع کند؛ و آن < شاخههای تازه> روییده
نیز در گرو است< ،و گروگیرنده > بها یا قیمت <آن را> باید بستاند33.

 -2-14قوانین رهن دستگرد(= زمین زراعی)

اگر زمین زراعی گرو گذاشته شود ،حکم آن مانند درخت میوهدار است ،یعنی فقط
محصول در مالکیت گروگیرنده قرار میگیرد؛ و اگر در آن زمین زراعی درختانی مانند سرو
و چنار باشد ،بخش های خشکیده و قابل بریدن را باید به گروگیرنده داد ،نه بخشهای
تازهروییده را.
ka dastgird (1) graw kunēd u-š sarw ud činār abzāyišn nē bē
hambāhišn grawgāndār xwēš čē (2) dastgird ēw-kardagīhā
dādestān ēdōn čiyōn draxt ī barōmand(MHD39/1-2).

اگر ک سی د ستگردی را با درختان سرو و چنار گرو کند ،آنچه متعلق به گروگیرنده
اســت ،نه افزایش بلکه کاهش 34داشــته باشــد؛ زیرا حکم تمام دســتگرد مانند حکم یک
درخت بارور است.
گروگیرنده باید بتواند از زمین در مدّت رهن ،محصولی بگیرد .اگر زمین دوبار در سال
محصول بدهد ،قرارداد رهن آن ،شش ماهه بسته میشود و اگر در سال یک بار محصول
بدهد ،قرارداد آن ،یکساله بسته میشود؛ تا گروگیرنده سود وام خود را دریافت کند.
xwāstag ī grawgān ka az ān ī harw [sāl bar 2 gīrēd] pad 6
māh (4) ud ka harw sāl bar ēk gīrēd pad 12 māh [čē bar pad
1 sāl] ēk gīrišn (MHD38/3-5).

اگر مال گرویی<قطعه زمینی> باشد< ،و مالک>  ،دوبار در سال از آن محصول گیرد
<گروی آن را>  6ماهه ،و اگر هر سال یکبار محصول گیرد ،به  12ماه باید گرفت .زیرا
<گروگیرنده> باید یکبار در سال محصول برگیرد.

در حکم زیر ،زمین در رهن شش ماهه است و قانونگذار میگوید که ،گروگیرنده باید روی
زمین رهنی مانند زمین خودش کشاورزی کند ،چون محصول آن متعلق به اوست.
ka grawgāndār zamīg māh (14) ādur graw gīrēd ud bun-xwēš
māh tīr abāz wēzēd dastgarīh ōwōn kunišn čiyōn bar (15) xwēš
(MHD37/13-15).
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اگر گروگیرنده زمینی را ماه آذر به گرو گیرد و مالک اصلی <قرار باشد آن را> ماه تیر
<از گرو> آزاد کند< ،گروگیرنده> باید به گونهای <بر زمین> کشاورزی کند ،گویی که
محصول از آن خودش است.
امّا اگر به ســبب کوچکی یا باریکی زمین ،محصــول کمی به دســت آید ،حتی اگر دوبار
درسال به بار بنشیند ،به هنگام رهن ،قرار داد آن زمین یک ساله محاسبه میشود.
ka (5) tangīh ī zamīg rāy kam kunēd az ān čiyōn zamīg ka-z
abēr tanuk ēg-iz hamāg bar čē- š (6)bawēd pad ē(w) sāl ud ka
nē bawēd tā āb rāy kam gīrēd pad 2 sāl baxšišn (MHD38/5-6).

اگر به سبب تنگی(= کمبود) 35زمین ،کم <محصول> برگیرد ،چون زمین بسیار تُنُک
اســت ،آنگاه نیز همۀ محصــول یک ســال از آنِ اوســت .و اگر به ســبب کم آبی نتواند تا
<محصول> برگیرد(برداشت کند)< ،مالک> تا دوسال باید <محصول را> ببخشد.
و اگر به علّت کم آبی یا خ شک سالی ،زمین در مدّت یک سال مح صول ندهد ،باید مدّت
رهن سه ساله محا سبه شود؛ یعنی باید مح صول دو سال دیگر به گروگیرنده بخ شیده
شود.
ka xwāstag-ē (10) grawgān kard hamē andar ān sāl ka bar
)hambun-iz nē āwarēd 3 sāl abāz ō pas (11) kunišn(MHD39/9-11

هر گاه دارایی گروی <زمین با شد و> در آن سال <اوّل> نیز هیچ 36مح صولی نیاورد،
باید <پس از> سه سال به <گرودهنده> باز پس داده شود.

چنانچه در آن ســـال رهن ،زمین آنگونه که پیشبینی میشـــد ،پربار نبود ،باید زیان
گروگیرنده جبران شود.
ud andar ēd sāl ka-š bar mayānag āwurd zyān ī ōy ī
grawgāndār be (12) wizārīšn(MHD39/11-12).

و در آن سالی که محصول متوسطی 37آورد ،باید زیان گروگیرنده پرداخت شود.

قانونگذار معتقد اســت باید ضــرر و زیان گروگیرنده جبران شــود هنگام پرداخت دین،
محصول زمین باید طبق پیشبینیهای قرارداد محاسبه شود.
ka az zamīg bun-xwēšān xwēš u-š pad bar grawgāndār
ziyān (16) wizārišn (A30/16-17).

اگر از زمین متعلق به مالکان <فقط> محصول در <گرو> گروگیرنده <باشد> زیان
او باید جبران شود.

اگر در مدّت معین رهن ،چشمهای در زمین بجوشد ،حق استفاده از آن تا پایان قرارداد،
متعلق به گروگیرنده است.
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ka zamīg-ē graw kunēd u-š pas xānīg andar āxēzēd xānīg-iz
(5) grawgāndār [dārišn] (MHD85/4-5).

اگر کس ـی زمینی را به گرو بگذارد ،ســپس در آن (= زمین)
چشمه نیز باید در اختیار گروگیرنده باشد.

چشــمهای 38بجوشــد39،

 -2-14-1وضعیت مالیات زمین در هنگام رهن

در مورد اینکه پرداخت مالیات زمین رهنی به عهدۀ چه کســی باشــد ،مفســرین نظرات
متفاوتی بیان میکنند:
ka ādurfarrōbay az mihrēn abām stānēd ud xwāstag ī
grawgān <rāy> paymān kunēd kū harg (6)-iz bār ī ēn
xwāstag rāy az tō xwāhēnd rāy xwāstag pad grawgānīh
dāštan pādixšāy (7) hē; būd kē guft kū ka xwāstag be wizārēd
ud harg ud bār rāy grawgānīh (8) nē pādixšāy dāštan.
čē ka-š guft kū harg- iz <bār> rāy xwāstag ī abāmdān harg
ud bār (9) rāy guft bawē kū pad tō grawgān xwāstag ī
abāmdān nē pādixšāy be ka stānēd; čē nazdist abām būd ud
)harg ud bār. u-š pad harg ud bār pad grawgān dāštan (11
tā ān tāyag guft ka abām be wizārēd(MHD40/5-11).

اگر آذر فرنبغ از مهرین وام بستاند و برای دارایی گروی ،پیمان کند که ،تو مجاز
هستی برای خراج و مالیاتی 40که از تو میخواهند ،این دارایی(= قطعه زمین) را در نزد
خود گرو نگاه داری .کسی بود که گفت که ،وقتی دارایی را از گرو آزاد کند(=وام را پس
دهد) ،گروگیرنده مجاز نیست دارایی را برای خراج و مالیات به گرو نزد خود نگاه دارد.
و او (= قانونگذار) گفته است که <گروگیرنده> برای خراج و مالیات <دارایی را باید> در گرو نگه دارد؛ تا آن زمان

که <گرودهنده> وام را پرداخت کند .چه زمانی که میگوید :برای خراج و مالیات <یعنی> گفته
است که ،دارایی که <در برابر آن> وام <گرفته شده> ،جهت مالیات و خرج در گرو تو
باشد< .گروگیرنده در صورت تسویه وام از سوی گرودهنده> حق ندارد دارایی را <در
برابر> وام بستاند .زیرا نخست وام بوده و سپس خراج و مالیات <مربوطه> .و او (= قانونگذار)
گفته است که< گروگیرنده> برای خراج و مالیات <دارایی را باید > در گرو نگه دارد؛ تا آن زمان که <گرودهنده>
وام را پرداخت کند.

وامی که گرودهنده که گرفته ،برای پرداخت مالیات و هزینههای قطعه زمین است.
پس در مدّت رهن نیز مالیات به آن زمین تعلق میگیرد؛ بنا به نظر یکی از مفسرین،
گروگیرنده باید مالیات زمین را درمدّت رهن بپردازد؛ یعنی خراج و مالیات بعد از وام باید
به عهدۀ گروگیرنده باشد و گرودهنده فقط موظف به پرداخت وام در برابر زمین باشد؛ امّا
قانونگذار دیگر معتقد است که خراج و مالیات زمین به عهدۀ صاحب زمین
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(=گرودهنده) است؛ و اگر گروگیرنده مالیات را پرداخت کرده باشد ،گرودهنده باید آن را
حساب کند و به هنگام تسویه وام ،مالیات را نیز به او بپردازد .مفسر بعدی ضمن تأیید این
حکم ،معتقد است که گروگیرنده تا زمان تسویۀ مالیات و خراج میتواند وثیقه را در رهن
خو د نگه دارد .بنابر حکم زیر ،خراج و مالیات زمین رهنی به عهده گرودهنده است نه
گروگیرنده .در واقع دولت مالیات زمین را از صاحب آن میگیرد نه از گروگیرنده.
ud būd kē guft kū ka-z abām abāz (12) stānēd ēg-iz harg ud
bār rāy pad grawgān dāštan pādixšāy ud ēn-iz pādixšāy
ka abām (13) ud harg ud bār pad ē(w) jār abāz stānēd
(MHD40/11-13).

و بود کسی که گفت که حتی اگر<گروگیرنده> وام را بازستاند ،آنگاه نیز میتواند برای
خراج و مالیات <دارایی را > در گرو نگه دارد؛ و نیز این اختیار را دارد که وام و خراج و
مالیات را <با هم و> یک زمان باز ستاند.

قانونگذار با بیان مثال حکم را صادر میکند :مالیات زمین زراعی یا مخارج احتمالی
وثیقه در مدت رهن نیز محاسبه شود؛ اگر گروگیرنده مالیات و هزینۀ زمین یا وثیقه را
پرداخته باشد ،هنگام تسویه ،مجاز است وام و مخارج را باهم بگیرد .پس ضمن قرارداد،
صاحب زمین(=گرودهنده) باید مبلغ مالیات آن را طبق زمانهای قبل ،محاسبه کند و به
همراه وام از گروگیرنده بگیرد که خود موظف به پرداخت مالیات است؛ در پایان قرارداد
هم ،فق ط با پرداخت وام ،زمین خود را پس بگیرد و با گروکشی دوبارۀ گروگیرنده برای
مالیات روبرو نشود.

-2-14-2گرودادن زمین زراعی با برده

با استناد به حکم ( 41)Anklesaria, 1912: p.36/17-37/1میتوان گفت هنگام
رهن زمین زراعی ،بردهای هم که روی آن کار میکند ،جزو رهن حساب میشود.
ka dastgird ud anšahrīg (14) graw ud xwāstag pad zamān ī
)nāmčišt dād rāy ud ēn-iz abāg ān mard paymān kard kū (15
uzēd ān zamān ka ān xwāstag nē wizārd ēstēd ān dastgird ud
anšahrīg ōy xwāstag (16) rāy tō xwēš ud pēš az zamān
anšahrīg mīrēd syāwaxš guft grawgāndār (17) pādixšāy
ka xwāstag pad xwēšīh xwēšīh pādixšāy ka pad grawīh
gīrēd (MHD38/13-17).

هر گاه کسی دستگرد و برده را برای گرو و وام در زمان معین <به کسی> داده باشد
و با آن فرد این پیمان را بســـته باشـــد که ،چنانچه در پایان زمان <مقرر> وام پرداخت
نشـــود ،آن قطعه زمین و برده برای آن وام از آن تو باشـــد و پیش از زمان<مقرر> برده
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بمیرد .سیاوش(مفسر) گفته است ،گروگیرنده مجاز است که یا دستگرد را تملک کند و یا
آن را به گرو گیرد42 .

-2-15رهن بَرده

بَرده نیز مانند دارایی ،گرو گذا شته می شد؛ یعنی گرودهنده در برابر وامی که میگرفت،
بردۀ خود را در اختیار گروگیر نده قرار میداد تا برای او کار کند .گاهی نیز گروگیر نده
بَردۀ گروی را نزد شخص ثالثی گرو میگذاشت و برای کار به جای دیگری میفرستاد.
ka anšahrīg (6) pad grawgān pad kār ō any šahr frēstēd ud
drahm wizārēd tā abāz abespārdan ī (7) anšahrīg gōhrīg ī
anšahrīg ō ōy abespārišn kē anšāhrīg xwēš (MHD39/5-7).

اگر <گروگیرنده> بردۀ گروی را برای کار به شهر دیگری بفر ستد و <در این هنگام
گرودهنده> مبلغ <بردۀ گروی را به گروگیرنده> بپردازد تا باز ســـپردن (=پس دادن)
برده ،باید عوض برده به صاحب برده پرداخت شود.
اگر گرودهنده برای بردن بَردۀ خود بیاید ،گروگیرنده حا ضر با شد ،ولی بَرده نزد شخص
دیگری باشـــد؛ گروگیرنده قانوناً باید تا زمان تحویل بَرده به صـــاحبش ،درآمد بَرده را به
گرودهنده بپردازد.
ka grawgāndār (8) nē anšahrīg mad ēstēd zan ud frazand ī
grawgāndār pādixšāy ka tā grawgāndār (9) abāz ayēd drahm
nē padīrēnd ud anšahrīg az dārišn nē hilēnd(MHD39/7-9).

اگر گروگیرنده <نیامده باشد ،امّا صاحب اصلی> برده آمده باشد ،زن و فرزند گروگیرنده
مجازند که تا بازگشت گروگیرنده درهم (=پول) نپذیرند و برده را از تملک رها /آزاد
نکنند43.

اگر زمانی که گرودهنده برای بردن بَرده خود بیاید ،بَرده حضـــور داشـــته باشـــد ،ولی
گروگیرنده حا ضر نبا شد ،او نمیتواند بَردۀ خود را از خانوادۀ گروگیرنده بگیرد و از تملک
آزاد کند؛ یعنی فسخ قرارداد یکطرفه قانونی نیست.
ka anšahrīg <ī pad> graw (3) āzād kunēd bē agar xwadāy
anādān enyā anšahrīg pad gyāg āzād ud xwāstag (4) ī
grawgānīh xwadāy pad grawgāndār(MHD39/2-4).
اگر او (=صاحب برده) بردۀ گروی را آزاد کند 44،در صورتی که صاحب برده ورشکست
شود 45،برده فوراً آزاد می شود و صاحب برده باید دارایی گروی را در اختیار گروگیرنده
<باقی بگذارد>.
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ud agar anšahrīg wizārd gōhrīg pad anšahrīg wizārišn
(5) ud tā drahm wizārēnd grawgāndār anšahrīg pad grawīh
dāštan pādixšāy(MHD39/4-5).

و اگر برده آزاد شده باشد ،باید عوض آن به< گروگیرنده> پرداخت شود .و تا زمانی که
قیمت<برده> را بپردازند ،گروگیرنده حق دارد ،برده را درگرو داشته باشد46.
بَردۀ گرودهندۀ ورشــکســته ،از بَردگی آزاد میشــود ،فقط باید به اندازۀ قیمت خود برای
گروگیرنده کار کند؛ در واقع باید بهای خود را به او بپردازد و آزاد شود.

 -3نتیجه گیری

 )1تنظیم سند و تعیین زمان برای گروگیری ،تعهد و پایبندی گروگیرنده و گرودهنده را
در پی داشت .در آغاز گروگیرنده هر زمان که میخواست ،میتوانست وام خود را پس
بگیرد و گرودهنده نیز بالفاصله پس از رهن اگر میخواست میتوانست ،به گروگیرنده
رجوع کند و دارایی خود را از رهن آزاد کند .بنابراین ،قانونگذار با تنظیم سند و تعیین
زمان در رد و بدل کردن وام و وثیقه ،امنیت روانی و مالی طرفین را تضمین میکند .آنها
موظف بودند طبق زمان مقرر در سند ،به تعهدات خود عمل کنند.
 ) 2گروگیرنده با تنظیم سند و تعیین زمان ،آن اختیار خود را از دست داده بود که هر
زمان بتواند وامش را پس بگیرد ،بنابراین حکمی برای رضایت او صادر میشود؛ اگر
گروگیرنده پس از رهن به پول خود نیاز داشت ،میتوانست با اطالع دادن به گرودهنده،
وثیقه را نزد شخص دیگری گرو بگذارد.
 )3گروگیرنده میتواند بخشی از مال گروی یا کل آن را نزد شخص دیگری به گرو بگذارد؛
در این ارتباط قراردادی که بین آن دو بسته میشود ،به گرودهنده اصلی مربوط نمیشود؛
پس از اتمام زمان گرو ،برای فسخ قرارداد و پرداخت وام ،گرودهنده مجاز نیست به شخص
دوّم مراجعه کند؛ یعنی طرف قرارداد گرودهنده ،همان گروگیرندۀ اوّل است.
 ) 4اگر گرودهنده دارایی را نزد دونفر به گرو بگذارد ،پس از پرداخت وام میتواند آن
دارایی را از هریک از آنها بخواهد و تسویه کند.
 )5گرودهنده میتواند اختیار از رهن درآوردن مال گروی خود را به شخص دیگری واگذار
کند؛ بدینترتیب وثیقه در اختیار گروگیرندۀ جدید قرار میگیرد؛ سپس گرودهنده باید با
او تسویه کند و مال گروی خود را پس بگیرد .این قانون به گرودهنده فرصت میدهد تا
در زمانی که قادر نیست وام خود را به موقع بپردازد ،ضمن رعایت تعهد خود ،بتواند وثیقه
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را نزد شخص دیگری گرو بگذارد .بدینگونه گرودهنده با آرامش میتواند برای بازپرداخت
وام خود اقدام کند.
 )6ارزش وثیقه باید با میزان وام تناسب داشته باشد .اگر ارزش آن مورد تردید گروگیرنده
باشد ،طرفین میتوانند برای تعیین ارزش وثیقه از داوران کمک بگیرند.
 ) 7گرودهنده مجاز نیست مالی را که به رهن گذاشته ،بفروشد ،حتی اگر آن مال ،تنها
دارایی او باشد.
 )8امنیّت گروی باید تضمین شده باشد؛ گروگیرنده موظف به حفاظت از وثیقه است :اگر
گرودهنده نگران دزدیده شدن وثیقۀ خود یا آسیب رسیدن به آن باشد ،میتواند به داوران
شرعی مراجعه کند و وثیقه را نزد آنها بگذارد؛ در پایان قرارداد نیز وام را به داوران شرعی
میپردازد و وثیقهاش را نیز از آنها پس میگیرد.
 ) 9وظیفۀ رَدان یا حاکمان شرعی در حوزه رهن ،حفاظت از وثیقه تا تحویل آن به مالک
اصلی ،داوری در تناسب ارزش وثیقه با میزان وام در موارد لزوم ،تبیین شده است.
 )10طرفین نمیتوانند از موضوع قرارداد صرفنظر کنند:
الف) گروگیرنده ،نمیتواند گروی را بدون اطالع گرودهنده ،آزاد کند ،قانونی نیست؛
چنانچه بخواهد وام را به گروگیرنده اهدا کند ،باید بگوید و قرارداد را فسخ کند .مالی که
گرو گذاشته شود ،سود آن نیز جزو گرو است ،و با آزاد شدن وثیقه ،سود آن نیز آزاد
میشود .گروگیرنده نمیتواند وثیقه را آزاد کند ولی بخواهد سود آن را دریافت کند.
ب) گرودهنده نمیتواند از اموال گروی خود صرفنظر کند ،قانونی نیست؛ او باید مبلغ
وام را بپردازد و قرارداد را فسخ کند .اینگونه نیست که گرودهنده با صرفنظر کردن از
اموال گروی خود ،بتواند از پرداخت وام خودداری کند.
 )11اگر مبلغ وام قسط بندی شود ،با پرداخت یک قسط ،یک بخش از اموال رهنی آزاد
میشود.
 ) 12چنانچه پولی که در ازای آن وثیقه وجود دارد ،به کسی اهداء شود ،آن وثیقه اهداء
شده است؛ بنابراین آن فرد باید پول را به گروگیرنده بپردازد و آن وثیقه را تحویل بگیرد.
 )13احکام رهن درخت:
الف) میوۀ درخت جزو رهن محاسبه میشود.
ب) در رهن درختبیمیوه ،گروگیرنده میتواند شاخههای خشکشده و قابل بریدن
را بردارد.
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ج) درختانی که شاخههای آن را قطع میکنند و باز میرویند(مانند چنار ،خرما) ،به
هنگام رهن عالوه بر شاخههای قطع شده ،شاخههای تازهروییده نیز جزو رهن قرار دارد
یعنی شاخههای تازه روییده در مدت رهن ،متعلق به گروگیرنده است.
د) شاخههای تازه روییده درخت فقط با مجوز صاحب اصلی( گرودهنده) قابل بریدن
است ،بنابراین گروگیرنده میتواند بهای آن را بگیرد.
 )14احکام رهن زمین:
الف) حکم زمین زراعی مانند درخت میوهدار است ،محصول آن در رهن قرار میگیرد.
گروگیرنده باید بتواند در زمین رهنی یک بار محصول بگیرد یعنی اگر زمین یکبار در
سال محصول بدهد ،رهن آن یکساله محاسبه میشود.
ب) اگر زمین دوبار در سال محصول بدهد ،رهن آن شش ماهه محسوب میشود.
ج) اگر زمین به دلیل کوچکی یا تنگی محصول پر باری ندهد ،حتی اگر دوبار در سال
محصول دهد ،رهن آن یک ساله محاسبه میشود.
د) اگر به دلیل بیآبی یا خشکسالی ،گروگیرنده نتواند در یکسال محصول بگیرد ،رهن
زمین سهساله محاسبه میشود؛ نباید گروگیرنده زیان کند .باید خسارت او پرداخت شود.
ه) چشمه ای که در زمین گروی بجوشد ،در مدت رهن در اختیار گروگیرنده ،باقی
میماند.
و) پرداخت مالیات زمین به عهده صاحب زمین (گرودهنده) است ،بنابراین اگر
گروگیرنده مالیات را پرداخته باشد ،باید گرودهنده ،هنگام فسخ قرارداد ،وام را بهعالوۀ
مالیات به او بدهد؛ اگر گرودهنده مالیات پرداختشده را ندهد ،گروگیرنده نیز میتواند تا
پرداخت آن ،زمین را تحویل ندهد.
ز) زمین زراعی با بردهای که روی آن کار میکند ،گرو گذاشته میشود.
ح) اگر گرودهندۀ زمین زراعی ،شرط کند ،چنانچه نتواند وام را در زمان مقرر بپردازد،
گروگیرنده آن زمین را میتواند ،صاحب شود ،هر اتفاقی بیافتد (مثل فوت برده) که به ضرر
گروگیرنده تمام شود ،گروگیرنده بنا بر آن شرط میتواند زمین را به تملک درآورد و یا
برای جبران خسارت آن زمین را در رهن نگه دارد.
 )15احکام رهن برده:
الف) گرودهنده در مقابل وام ،بردۀ خود را در اختیار گروگیرنده قرار میداد؛ تا برای
او کار کند.
ب) گروگیرنده میتوانست بردۀ گروی را نزد شخص ثالثی گرو بگذارد.
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ج) چنانچه در پایان قرارداد ،برده حاضر نبود ،گروگیرنده باید تا زمان تحویل برده،
دستمزد او را به گرودهنده میداد.
د) گرودهنده پس از اتمام زمان رهن ،باید بردۀ خود را از گروگیرنده پس میگرفت.
یعنی نمی توانست بدون حضور گروگیرنده ،برده را از خانوادۀ او تحویل بگیرد؛ باید طرفین
در فسخ قرارداد حضور داشتند.
 )16بَردهای که صاحبش ورشکست شده باشد ،قانوناً از بردگی آزاد میشود؛ فقط باید
بدهی صاحبش را بپردازد؛ یعنی به اندازۀ قیمت یک بَرده.
بررسی احکام گروگانی در مادیان نشان داد که ،حوزۀ رهن بسیار فعال و جایی امن برای
سرمایهگذاری بوده است .مفسران با تصویب قوانین کارآمد ،سالمت و سودآوری این حوزه
را تضمین کردهاند .بدین ترتیب منافع و رضایت طرفین معامله ،تأمین میشده است .توجّه
قانونگذار به شرایط جوی ،کم آبی یا خشکسالی و برآورد میزان محصول در رهن زمین
زراعی ،تبیین منش عدلی احکام است .اینکه گروگیرنده باید طبق پیشبینیهایش در ازای
وام پرداختی خود ،سود ببرد و ضرر و زیانش جبران شود ،جرأت و جسارت او را دوام
میبخشد تا سرمایه اش را به کار بگیرد و به دیگران وام بدهد؛ ضمن اینکه برخی از مشکالت
جامعه را حل میکند ،خودش نیز سودی میبرد .و یا اینکه شاخههای تازه روییدۀ درختان
در طول رهن متعلق به گروگیرنده است ،این امر تشویقکنندۀ او میشود تا در نگهداری و
رسیدگی به درختان رهنی کوشا باشد.
اجرای احکام جامع موجود در مادیان ،درک وضعیّت طرفین گروگذاری ،تشویق
سرمایه داران به دادن وام ،در نظر گرفتن سود قابل قبول برای وام دهنده ،بهکار گرفتن
وثیقه (زمین زراعی ،باغ و  ،) ...ایجاد اشتغال و ...همه و همه در جهت رفاه مردم ،اعتماد
به هم ،پای بندی به تعهدات ،ایجاد فضای کار و تالش ،انگیزه و امید ،شکل گرفته است؛
این امر ،نموداری از جامعهای متمدن با سرزمینی آباد را در اذهان ترسیم میکند.
پینوشت

 1فیروزآباد نام امروزی اردشیرخوره است.
2
) 1937 )Anahit Perikhanian؛  )2آناهید پریخانیان( Bulsaraاین ترجمهها عبارتند از )1 :بُلسارا(
) از کتاب پریخانیان در سال 1997؛  )4ماریا 1973Nina Garosian؛  )3نینا گارسویان(
) 1993 ،1981؛  )5رستم شهزادی 1365؛  )6سعید عریان Maria Macuch.1391ماتسوخ(

3

 :grawgānīhگرو ،وثیقــه ،تضـــمین ،وجــهالضـــمــان؛ در اصــــل چیزی را برای تضـــمین نگهــداشـــتن

()Perikhanian,1997: 361؛ گرو ،شـرط ،وثیقه ،عوض ،جبران (فرهوشـی)184 :1346 ،؛ گرو گذاشـتن ،رهن.
«رهن مصدر است و در لغت ،به معنی ثبوت و دوام آمده و به بازداشتن نیز گفته می شود؛ در اصطالح ،رهن عبارت
از عقدی اســت که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار میگیرد .اصــطالح حقوقی از معنی لغوی دور نیفتاده ،زیرا در
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عقد رهن ،عین مرهونه از نقل و انتقال بازداشــته میشــود و مالک نمیتواند تصــرفات مالکانه خود را به طور کمال
ن سبت به آن انجام دهد» (امامی « .)413 :2 ،1390رهن ،عقدی ا ست که به موجب آن ،مدیون مالی را برای وثیقه
به دائن میدهد(ماده  771قانون مدنی)» (جعفری لنگرودی.)340 :1370

 4فرّخ ،مهرین و آذرفرنبغ نام افراد فرضی هستند؛ این اسامی برای مثالهای حقوقی ذکر شدهاند.
 :wizīr āwāšēd 5سند مُهر کند.
 :xwāstag 6وام.
 :syāwaxš 7سیاوش نام مفسر و قانونگذار.

( 8اگر در) رونوشت سند نوشته شده بهوسیله بستانکار ،مدت انتقال وام منعقدشده باشد ،ارزش واحدی (با اصل سند)
دارد ،ثبت الزامآوری است(مثلسفته) ،درست پیش از تسویه بدهی طلبکار باید سند را به بدهکار
برگرداند( .)Perikhanian,1997: 324ماده  787قانون مدنی چنین میگوید« :عقد رهن نسبت به مرتهن جایز
و نسبت به راهن الزم است و بنابراین مرتهن میتواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند؛ ولی راهـن نمیتواند قبل از
اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود ،رهن را مسترد دارد» ( قاسم زاده و همکاران،
.)256 :1382
 9نک .رهن بَرده  .2-15مطالب این حکم برای جلوگیری از بینظمی در مو ضوع رهن ،به گونهای ترتیب مییابد که
منتج به تعیین زمان در قرارداد شود .اگر زمان برای رهن تعیین ن شود ،ممکن ا ست چنین ا شکاالتی پیش بیاید:
 -1گرودهنده هم میتواند ،هر زمان که بخواهد با تســویه وام ،وثیقه را از گرو درآورد و در اختیار بگیرد -2 .ممکن
است گروگیرنده گروی را در زمان تسویه در اختیار نداشته باشد ،و به کس دیگری گرو داده باشد -3 .ممکن است
هنگام تسویه ،گروگیرنده حاضر نباشد؛ گرودهنده بدون حضور او نمیتواند وثیقۀ خود را از رهن آزاد کند.

 :bun-xwēš 10مالک اصلی( .)Perikhanian,1997: 346راهن یا گرودهنده.
11
 :مشخص ،معینnāmčiš.
 :grawgāndār 12بستانکار ،مالک وثیقه( .)Perikhanian,1997: 361گروگیرنده ،گرودارنده،
مرتهن« .رهندهنده را راهن و رهنگیرنده را مرتهن میگویند (مادۀ  771قانون مدنی)» (قاسم زاده و
همکاران.)252 :1382 ،
 13چون زمان مشخص است ،باز پس ندادن گرودهنده قانونی است.

14

چنانچه گرودهنده به قانون فوق اعترا ضی دا شته با شد ،گروگیرنده میتواند بگوید که اگر را ضی نی ستی که مال

تو در نزد شخص دیگری گرو گذاشته شود ،تسویه کن و مال خود را صاحب شو .نک .یادداشت.16

 :nē wišuft bawēd 15باطل نمی شود ،فسخ نمی شود ،لغو نمی شود (تا تسویه با گروگیرنده اصلی
آن پیمان نامه فی مابین به قوت خود باقی است).
 16به نظر می رسد امکان گروگذاری دوباره وثیقه از سوی گروگیرنده مشکالتی در پی داشته است ،زیرا
به مرور این حکم اعتیار خود را از دست داده است .در مادیان حکمی ( )Modi,1901:P.104/4-6پیدا
شد که بصراحت اعالم می کند :گروگیرنده مختار نیست که وثیقه را نزد دیگری گرو بگذارد ،اگر چنین
کند ،پولی را که به عنوان وام در ازای وثیقه به گرودهنده داده ،از دست میدهد.
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 :wēxtanباز خر یدن ،از گرو درآوردن ،ر هایی دادن()Perikhanian,1997: 395؛ برابر با » فکِ رهن»

امروزی « .فکِ رهن :خالص کردن عین مرهونه از قید رهن ،خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء دائن»
(جعفری لنگرودی.)505 :1370 ،

 :dastwarīh 18در اینجا تنفیذ اختیار ،مجوز رسمی به کسی دادن برای اجرای امری.
19
) .کار یا امر موظف :Perikhanian,1997: 404.وظیفۀ قانونی(tiš ī xwēškār

20

شخص دیگری که وثیقه را از رهن آزاد میکند ،می تواند آن مال را در نزد خود نگه دارد تا گرودهنده آن پول را

به او بپردازد .برخی از صاحبنظران به این امر به عنوان وظیفه قانونی مینگرند.

 :a-graw 21غیرگروی ،آزاد شده از رهن.

22

گرودهنده مال به رهن گذاشـــتۀ خود را نمیتواند بفروشـــد .در مادۀ  793قانون مدنی چنین موردی پیشبینی

میشــود« :راهن نمیتواند در رهن تصــرفی کند که منافی حق مرتهن باشــد ،مگر به اذن مرتهن» (قاســم زاده و
همکاران.)257 :1382 ،

 :rad 23مجری قوانین شرعی ،قاضی شرعی ،پیشوایان دینی که در اجرای قوانین مدنی نظارت دارند.
24
اگر گرودهنده بترسد که وثیقۀ او را گروگیرنده با دادن وام صاحب شود ،در این صورت نیز میتواند
به داوران شرعی مراجعه کند.
 :ō … appār 25منتقل کردن مال از کسی به کسی.
26
 :بپردازbe wizār .
 :wināh kunēd 27گناه کند ،آسیب برساند ،زیان وارد کند.
 :bōzišn 28رأی ،تصمیم ،تصمیمگیری ،تفسیر ،توجیه ،راه حل.
 :abē-saxwan 29بیسخن ،ساکت؛  :abē-saxwan bawēdبیاعتراض بودن ،صرفنظر کردن.

30

یکی از آثار و احکام عقد رهن را حقوق مدنی امروز چنین تفســیر میکند « :هر جزئی از اجزای مال مرهون در

مقابل هر جزئی از اجزای دین اســت .در رهن هر جزئی از اجزای مال مرهون در مقابل هر جزئی از اجزای دین قرار
می گیرد که هر گاه قســـمتی از دین را مدیون بپردازد به همان نســـبت از مال مرهون فک میشـــود( ».امامی
) 1390،2:438

 :anērān 31غیر ایرانیان ،بیگانه ،غیر زردشتیان :anēr .غیر زردشتی(.)Perikhanian,1997: 336
 : hanbāh- 32ویران کردن ،خراب کـردن (خانه) ،پراکـندن ،افکـندن ،پایین انداختن یا پایین کشیدن
(درختان) ،قطعکردن :hanbāhišn ،بریدن و انداختن (.)Perikhanian,1997: 366
 : hanbāhišnبراندازی ،فروریزی ،تخریب (میرفخرایی .)84 :1379منظور درختان سرو و چناری که به
هر دلیلی تخریب شده ،و قابلیت سرسبز شدن را ندارند ،آنچه که از آن درختان و یا شاخههای تخریب
شدۀ آن را بتوان قطع کرد ،متعلق به گروگیرنده است.
 33بخش پایانی این حکم لزوم کارمزد را بیان میکند .آن مقدار درختی که در مدت رهن رشد کرده ،به
گروگیرنده تعلق دارد ،یعنی کارمزد نگهداری مال گروی نیز برای گروگیرنده تصویب میشود.
 34نک .یادداشت.32
 :tangīh 35تنگی ،باریکی ،کمبود.
 :hambun 36هیچ ،اصالً.

احکام رهن (= گروگانی) در مادیان هزار دادستان
37

 :mayānagمیان ،میانگین ،متوسط.

515

 :خان ،چشمهxānīg.

38

 :āxēzēd 39بلند شود( ،برای چشمه) بجوشد (حسینی .)287 :1394
40
یکی از عایدات دولت  :Perikhanian,1997: 367).مالیات و هزینه ،باج و خراج (harg ud bār
ساسانی از مالیات اراضی حاصل میشد ،مالیات برای هر بلوکی نسبت به حاصلخیزی آن معین شده بود از
هر جری ب (معادل دوهزار و چهارصد ذرع مربع امروزی) مقدار معلوم و معینی مالیات مطالبه میشد :یک
درهم از گندم و جو ،هشت درهم از تاکستان ،هفت درهم از یونجه ،شش درهم از برنج .از درخت خرما و
زیتون مالیات را نظر به عدّۀ درختها میگرفتند :یک درهم از چهار درخت خرما و شش درخت زیتون
(:.)239پیرنیا1387 ،

 41اگر کسی بخواهد دستگردی را به دیگری ببخشد ،بردگانی که در آن کار و زندگی میکنند ،جزوی از آن دستگرد
هستند و زندگی بردگان وابسته به کار و اقامت در آن است:
)… pad dād ī dastgird… (1) nibišt kū az anšahrīg41 ī-š andar mānēd hammis ōwōn ē(w
bawēd (A36/17-37/1).

در مورد واگذاری دستگرد(=زمین مزروعی آبادی) نوشته شده است ،شامل بردگانی که در آن ساکناند
نیز میشود

42

در رهن زمین مزروعی ،بردهای که روی آن کار میکند جز مال گروی به حســاب میآید .در اینجا گرودهنده در

ضمن عقد موافقتنامه اظهار کرده ا ست ،اگر زمان مقرر برای پرداخت وام بگذرد ،زمین و برده را گروگیرنده تملک
کند .در حقوق مدنی امروز چنین نوشته است « :نمیتوان ضمن عقد رهن شرط نمود که هر گاه راهن دین خود را
در موعد مقرر نپرداخت ،مال مرهون متعلق به مرتهن باشــد .در صــورتی که چنین شــرطی بشــود رهن مزبور باطل
است» (امامی .) 2:449 ،1390
43

نک )-2-2( .تعیین مدّت رهن و یاددا شتهای آن .باید ف سخ قرارداد گرو با ح ضور گروگیرنده با شد .قانونگذار

این مثال را برای تعیین زمان رهن ترتیب می دهد :الف) تا در زمان مشــخص گرودهنده مبلغ تســویه را آماده کند؛
ب) تا مال گروی هنگام ت سویه در اختیار گروگیرنده با شد؛ ج) تا گروگیرنده در هنگام ف سخ قرارداد ح ضور دا شته
باشد.
44

گرودهنده مجاز نی ست در مو ضوع گروی دخل و ت صرف کند ،پس نمیتواند برده به رهن گذا شته شده را آزاد

کند ..با ورشکست شدن گرودهنده ،برده آزاد میشود؛ امّا برده در رهن گروگیرنده میماند تا معادل دین گرودهنده
را بپردازد و رسماً آزاد شود.

 : anādān 45مفلس ،معسر()Perikhanian,1997: 335؛ درمانده ،ورشکسته.
46
) اشاره به این دارد که ،برده آزاد شده را دوباره به بردگی  Modi,1901: P.20/7-10حکم (
نمیگیرند .پس گروگیرنده به اندازۀ ادای دین گرودهنده ،برده را میتواند در گرو نگـه دارد ،نمیتواند او را
به بـردگی بفروشد یا برای همیشه در گرو نگه دارد.
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