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شیوهنامة نگارش و چگونگي پذیرش مقاله
 مااله باید حاصل پژوهش علمي در یکي از موضوعات مرتبط با زبان و ادبيّات فارسي باشد. هيئت تحریریّه در پریر  ،ردّ و ویرایش ماالهها آزاد است. تادّم و تأخّر چا ماالهها با بررسي و نظر هيئت تحریریّه مشخّص ميشود. مسئوليّت درستي مطالب مندرج در مااله به عهدۀ نویسنده است. مااالت باید از طریق سامانة یکپارچة نشریّات علمي ( )ltr.atu.ac.irارسال شود. در هر مااله ،فاصلة خطوط  ،6حاشيه از دو طرف  5.9و از زیر و زبر  9سانتيمتر باشد و هر مااله باید حدّاکثر در بيست صفحة ( A4با قلمزر  )68و بر پایة دستور خطّ مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي ( )www.persianacademy.irنگاشته شود.
 نرم افزار مورد استفاده حتما  Microsoft Word 10یا باالتر باشد. فاصلهگراري صفحات :به صورت  Multiple 0.9باشد. اولين پاراگراف بعد از هر تيتر بدون تورفتگي پاراگراف هاي بعدي با  8/9سانتيمتر تورفتگي پاورقي ها  APAباشد( .نام خانوادگي ،حرف اول نام). اعداد درون متن با رسم الخط فارسي باشد. از عالمت مميز ( )/براي اعشار استفاده شود. تمامي تيترها  pt62از متن قبل و  pt 8متن بعد فاصله داشته باشد. چکيده باید در یک پاراگراف تنظيم شاود و بدون آنکه عناوین مجزایي داشاته باشاد ،الزم اسات در آن زمينه مسئله (یک یا دو جمله)،هدف (یک جمله) ،رو (در دو تا سااه جمله و شااامل طرو پژوهش ،جامعه آماري ،تعداد نمونه ،رو نمونهگيري ،مداخله ،ابزار
{نام کامل ابزار ،نام ساازنده و ساال سااختر ،رو تحليل دادهها {نام نرمافزار قيد نشودر) ،نتایج (دو تا سه جمله و شامل یافتههاي
اصاالي بدون رکر اعداد و ارقام) و نتيجهگيري (دو جمله) نوشااته شااود (متن چکيده روایتي اساات و رکر عنوان و بخشبندي در آن
مجاز نيست) .تعداد کلمات چکيده بين  298-698باشد( .افعال چکيده به زمان گرشته باشند)B Zar 11( ).
 در صاافحة عنوان ،به ترتيب ،عنوان مااله ( ،)B Zar 15 Boldنام نویساانده /نویسااندگان ( ،)B Compset 12 Boldرتبةعلمي و نام دانشااگاه یا سااازمان وابسااته ( ،)B Compset 10چکيده ( 698واژه ،)B Zar 11 /کليدواژهها ( 5-7واژه و با
ویرگول از یکدیگر جدا شوند .)B Lotus 12/
*اسم نویسندۀ مسئول ستاره دار شود و در پاورقي ایميل نویسنده مسئول قيد شود.
اعضاي هيات علمي :رتبه علمي (مربي ،استادیار ،دانشيار ،استاد) ،گروه (در صورت وجود) ،دانشگاه ،شهر ،کشور.
دانشجویان :دانشجوي (کارشناسي ،کارشناسي ارشد ،دکتري) رشته تحصيلي ،دانشگاه ،شهر ،کشور.
افراد و محااان آزاد :ماطع تحصيلي (کارشناسي ،کارشناسي ارشد ،دکتري) رشته تحصيلي ،سازمان محل خدمت ،شهر ،کشور.
طالب :سطح ( ،)2،8،5رشته تحصيلي ،حوزه علميه /مدرسه علميه ،شهر ،کشور.
افراد و محااان عضو سازمان /پژوهشکده :رتبه علمي (مربي ،استادیار ،دانشيار ،استاد) ،گروه (در صورت وجود) ،موسسه ،شهر ،کشور.
مااله حاضر برگرفته از رساله دکتري  /پایاننامه کارشناسي ارشد رشته  .................دانشگاه  ...............است  /مااله حاضر برگرفته
از طرو پژوهشي با عنوان« ».................................با حمایت دانشگاه  /موسسه  ...............است)B zar 10( .
ا متن اصلي مااله نباید بيشتر از  1888واژه داشته باشد (تعداد واژههاي چکيده جداگانه در نظر گرفته ميشود).
 متن اصاالي مااله شااامل :مادمه ،پيشاانيه پژوهش ،رو  ،یافتهها ،بحث و نتيجهگيري ،تعارض منافع ،سااپاسااگزاري،ORCID ،منابع فارسي و التين ( )Referencesاست.
 تيترهاي داخل متن ( /)B Lotus 14 Boldمتن فارسي مااله ( /)B Zar 13منابع فارسي ( /)B Zar 12منابع التين ( Tims )New Roman 11و ترجمه التين منابع فارسي با درج [ ]In Persianدر انتهاي منبع (.)Tims New Roman 11
 عنوان تصویرها ،جدولها و نمودارها ( )B Lotus 11و متن تصویرها ،جدولها و نمودارها (.)B Lotus 10 -تعداد جدول هاي یک مااله بيشتر از  9جدول نباشد .جدول ها متناسب با فرمت  APAو اندازه  68تنظيم شوند.

 ارجاعات نالقولها (مساتايم) :نام و نامخانوادگي نویسانده /نویساندگان (سال نشر)( ،غير مستايم) :نام و نامخانوادگي نویسنده/نویسندگان ،سال نشر) و تکرار آن (همان :شماره صفحه).
 تمامي اسامي خارجي (بجز عربي) در متن اصلي ترجمه فارسي شده و در پاورقي به صورت (نام خانوادگي (حرف اول بزرگ)،حرف اول نام کوچک ).درج شود.
 معادل کلمات در پاورقي با حرف بزرگ اول کلمه و باقي حروف کوچک تایپ شود. اگر از یک نویسانده در یک ساال بيش از یک ا ر منتشار شده باشد ،این آ ار با رکر حروف الب ،ب ،و ...یا  ،b ،aو  ...پا ازسال انتشار از هم متمایز شوند.
 به منابع غيرفارسي با همان زبان ارجاع شود. اگر کتاب بيش از سه نویسنده داشته باشد ،پا از نام نخستين نویسنده ،عبارت «و همکاران» نوشته شود؛ ا ري که نام نویسنده ندارد ،به نامکتاب ارجاع داده شود؛ ا ري که توسّط مؤسّسه یا سازماني فراهم آمده باشد ،به نام مؤسّسه یا سازمان ارجاع داده شود.
 قبل از فهرست  )Tims New Roman 11( ORCIDارائه شود. منابع فارسي با  ،B zar 12منابع انگليسي با  Tims New Roman 11و منابع عربي  B badr 12و )Hanging 1cm فهرست منابع و مآخر در پایان مااله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زیر تنظيم شود:فارسي ()B Lotus 14 Bold
* کتاب :نامخانوادگي ،نام؛ نامخانوادگي ،نام و نامخانوادگي ،نام( .نویساانده  /نویسااندگان)( .سااال نشاار) .نام کتاب .نام و
نامخانوادگي افراد دخيل (مصااحّح ،مترجم ،ویراسااتار و  .)...شاامارۀ چا  .محلّ نشاار :ناشاار .کتابي که نام مؤلّب ندارد :نام
کتاب( .ساال نشار) .شامارۀ چا  .محلّ نشار :ناشار .کتابي که تأليب یک مؤساّساه اسات :نام مؤسّسة مؤلّب( .سال نشر) .نام
کتاب .شمارۀ چا  .محلّ نشر :ناشر)B Zar 12( .

* مقاله :نامخانوادگي ،نام؛ نامخانوادگي ،نام و نامخانوادگي ،نام( .نویساانده  /نویسااندگان)( .سااال نشاار) .عنوان مااله .نام
نشریه ،دوره /سال (شماره نشریه) ،شمارۀ صفحات مااله از راست به چپ زیاد به کم .درج )B Zar 12( doi
* پایاننامه /رساله :نامخانوادگي ،نام( .سال نشر) .عنوان پایاننامه .پایاننامه کارشناسي ارشد /رساله دکتري ،نام دانشگاه.
* مجموعهها :نامخانوادگي ،نام؛ نامخانوادگي ،نام و نامخانوادگي ،نام( .نویسانده  /نویساندگان)( .سال نشر) .عنوان مااله،
نام مجموعه مااالت ،محلّ نشر :نام ناشر)B Zar 12( .
* پایگاههای اینترنتي :نام خانوادگي ،نام نویسنده( .آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در پایگاه اینترنتي) .عنوان موضوع،
نام و آدرس سایت اینترنتي)B Zar 12( .
)References (Tims New Roman 13 Bold
* کتاب :نامخانوادگي ،حرف اول نام ،.نامخانوادگي ،حرف اول نام و ( )andنامخانوادگي ،حرف اول نام( .ساال نشر) .نام کتاب.
شامارۀ چا  .محلّ نشار :ناشر .کتابي که نام مؤلّب ندارد :نام کتاب( .سال نشر) .شمارۀ چا  .محلّ نشر :ناشر .کتابي که تأليب یک
مؤسّسه است :نام مؤسّسة مؤلّب( .سال نشر) .نام کتاب .شمارۀ چا  .محلّ نشر :ناشر)Tims New Roman 11( .
* مقاله : :نامخانوادگي ،حرف اول نام ،نامخانوادگي ،حرف اول نام و ( )andنامخانوادگي ،حرف اول نام( .سال نشر) .عنوان مااله.
نام نشریه .دوره /سال (شماره نشریه) .شمارۀ صفحات مااله از راست به چپ زیاد به کم)Tims New Roman 11( .
* پایاننامه /رسـاله :نامخانوادگي ،حرف اول نام( .ساال نشر) .عنوان پایاننامه .پایاننامه کارشناسي ارشد /رساله دکتري.
نام دانشگاه)Tims New Roman 11( .
* مجموعـههـا :ناامخاانوادگي ،حرف اول نام؛ نامخانوادگي ،حرف اول نام و نامخانوادگي ،حرف اول نام( .نویسااانده /
نویسندگان)( .سال نشر) .عنوان مااله .نام مجموعه مااالت .محلّ نشر :نام ناشر)Tims New Roman 11( .
* پـایگـاههـای اینترنتي :ناام خاانوادگي ،حرف اول ناام( .آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در پایگاه اینترنتي) .عنوان
موضوع ،نام و آدرس سایت اینترنتي)Tims New Roman 11( .
 -ترجمه التين منابع فارسي ،طبق فرمت استاندارد منابع التين ،در انتهاي منابع آورده شود و در ادامه منبع ] [In Persianافزوده شود.
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Abstract
Although we have access to a number of critical editions of Attār's
works, there still remain some problematic and ambiguous points in his
works that cannot be clarified merely based on the codicological details.
To elucidate such matters, it is indispensable to analyze closely the
different aspects of Attār's style based on the authentic documents to
discover the general patterns. In this study, we deal with some of the
symmetrical patterns recurring throughout all the layers (from the
verses to the whole work) of Attār's original poems. These patterns are
classified into four main groups including repetition, parallelism,
congruency, and a particular recurrent structure. The study of these
symmetrical patterns, combined with the other stylistic and
codicological details, can help us with evaluating the authenticity of
some of the confusing parts in Attār's works.
Keywords: Stylistics, Attār, Symmetrical Pattern, Parallelism,
Congruency.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

چند نوع التزام در منظومههای عطار
نگین مژگانی



دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

.a

علیرضا حاجیاننژاد

دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

با وجود دسترسي به تصحيح انتاادي آ ار عطار ،همچنان نااط مبهم و مشکوکي در آ ار او به چشم ميخورند
که حتي با دادههاي نسخهشناسي موجود قابل رفع نيستند .براي رفع چنين ابهامهایي ،الزم است هر یک از
جنبههاي مختلب سبک عطار که بر پایة آ ار مسلم او تعيين شده است به دقت مورد واکاوي قرار گيرد تا در
نهایت الگوي جامعي از سبک او به دست آید .در این پژوهش ،انواعي از التزام مورد بررسي قرار ميگيرند

تاریخ دریافت8931/42/42 :

چکیده

که در سراسر آ ار منظوم عطار از خردترین واحد؛ یعني بيت تا کالنترین واحد؛ یعني منظومه تکرار شدهاند.

سنجش صحت ابيات مبهم و مشکوک در آ ار عطار مفيد و راهگشا باشند.

کلیدواژهها :سبکشناسی ،عطار نیشابوری ،التزام ،تقارن ،تناسب.

تاریخ پذیرش8933/40/40 :

براي طرو الگویي منظم ،انواع التزام در چهار گروه اصلي شامل التزام به تکرار ،تاارن ،تناسب و نوعي اسلوب
ویژه طباهبندي ميشوند .بررسي انواع التزام در کنار سایر دادههاي سبکشناسي و نسخهشناسي ميتوانند در
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مقدمه
آ ار مجعول و عطارهاي دروغين تاریخ ،ابهامهاي بسياري را بر سر راه تصحيح آ ار عطار
قرار دادهاند؛ تا حدي که حتي پا از تعيين آ ار قطعي او همچنان نااط مبهم و مشکوکي در
ميان ابيات این آ ار باقي ميمانند که با اتکا بر دادههاي موجود نسخهشناسي رفع نميشوند.
در سالهاي اخير ،تال هاي ارزشمند شفيعيکدکني در راستاي تصحيح آ ار عطار ،شناخت
ما از عطار و آ ار او را متحول و حدود و غور سبک او را در نظم و نثر روشنتر ساخته است.
این تحاياات در حايات دنبالة مطالعات اساتيدي چون فروزانفر در شرو احوال و ناد و
تحليل آ ار شيخ فریدالدین محمد عطار نيشابوري و هلموت ریتر 6در دریاي جان بود که
هریک به نوبة خود افقهاي تازهاي از عالم عطارشناسي را روي محااان و دوستداران ادبيات
فارسي گشوده بودند .تصحيح مجدد مجموعة آ ار عطار و مادمات و تعليااتي که بر هریک
از این آ ار نگاشته شد در موارد بيشماري روشنگر و گرهگشا بود؛ با این حال تحریفاتي که
طي قرون در آ ار عطار راه یافتهاند به حدي گستردهاند که همچنان باید بااحتياط به برخي از
ابيات آ ار مسلم عطار پرداخت و براي اطمينان از صحت آنها تحايق و تعمق بيشتري کرد.
از ميان مطالعاتي که به حوزۀ ارزیابي اصالت آ ار عطار مربوط ميشوند ،ميتوان به
«بررسي سبکي خسرونامه براي تبيين صحت انتساب آن به عطار نيشابوري» نوشتة تيمور
مالمير ( )6868اشاره کرد که ماایسهاي است بين سبک منظومة خسرونامه و سبک آ ار مسلم
عطار در جهت تأکيد بر وجوه اشتراک این آ ار و تأیيد صحت انتساب خسرونامه به عطار
نيشابوري .در ماابل احمد عزتيپرور ( )6875در ماالهاي با عنوان «آیا خسرونامه از عطار
نيشابوري است؟» ضمن رد برخي از آراي شفيعيکدکني در مورد مجعول بودن این ا ر با او
اظهار موافات کرده است .اکبر نحوي ( )6836نيز در ماالة «خسرونامه (گل و هرمز) از
کيست؟» شيخ عطار ابوعبداهلل محمد ميانجي (درگرشته  )166را به عنوان گویندۀ اصلي این
منظومه معرفي کرده است (نحوي.)6836 ،
هدف از این تحايق ،تصحيح مجدد ابيات مبهم و مشکوک منظومههاي عطار نيست،
بلکه تمرکز ما معطوف به طرو الگویي تازه از منظري مشخص؛ یعني التزام به مشاکلت (در
واحدهاي خرد و کالن) است .براي طرو چنين الگویي ،ویژگيهاي آ ار مسلم عطار در
کانون توجه ما بودهاند و با جستوجو در ميان این آ ار ،نمونههایي از التزام به تکرار ،تاارن،
1. Hellmut, R.
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تناسب و اسلوبي خاص جمعآوري و طباهبندي شدهاند .در کنار این دادهها به آراي مصحح
و سنجش آنها براساس مصادیق نيز پرداختهایم تا در نهایت مجموعهاي از اطالعات پایه
پيرامون سبک شعر عطار به دست آید .واضح است که این اطالعات باید با مطالعاتي در
مورد الیههاي دیگر سبک عطار ،مسائل زبانشناختي و گونهشناختي و در نهایت دانش
نسخهشناسي تکميل شوند.

 .1مسألة سبک عطار و تصحیح آثار او
در سالهاي اخير به یمن تصحيحهاي انتاادي و تحايقهاي دقيق و ارزشمندي که بر پایة
رو هاي نوین علمي استوار شدهاند ،تصور و شناخت ما از شخصيت ،زندگي و آ ار عطار
نيشابوري نسبت به دهههاي پيشين تحولي اساسي یافته است؛ به طوري که امروز براي ما
روشن است که منظومههایي از قبيل هيالجنامه ،اشترنامه ،پندنامه و ...آ اري مجعولاند و آ ار
مسلم عطار بيشتر از  68مورد شامل-6 :دیوان-2 ،منطقالطير-8 ،الهينامه (به عايدۀ
شفيعيکدکني نام اصلي این ا ر «خسرونامه» است)-5 ،اسرارنامه-9 ،مصيبتنامه-1 ،
مختارنامه (رباعيات)-7 ،تذکرةاالولیا-3 ،جواهرنامه-6 ،شروالالب (موارد  3و  6بنابر قول
خود عطار به دست خود او از بين رفتهاند) و -68خسرونامه (دربارۀ صحت انتساب این ا ر
اختالفنظر وجود دارد .شفيعيکدکني معتاد است نام اصلي این ا ر مجعول «گل و هرمز»
است) نيستند (شفيعيکدکني.)6893 ،
از این ميان ،حتي اگر مورد  68را کنار بگراریم و تنها به آ اري بپردازیم که به طور حتم
متعلق به عطارند -بنابر قول خود مصحح-همچنان به ابياتي برخواهيم خورد که ميتوان در
صحت انتساب آنها به عطار شک کرد« :با اینکه تصحيح انتاادي متن این منظومهها براساس
کهنترین نسخههاي شناخته شده در جهان سامان پریرفته است ،هنوز بخشهاي دخيل و
مشکوک در این منظومهها باقي است» (شفيعيکدکني6865 ،الب)« .باید بپریریم که در
تصحيح الهينامه ،اجماع تمام نسخهها هم نميتواند صورت قطعي گفتار شاعر را در خود
داشته باشد» (شفيعيکدکني6865 ،ب) « .ما دعوي این را نداریم که بگویيم آنچه ما تدوین
کردهایم در تمام موارد عين گفتار او (عطار) است» (شفيعيکدکني.)6862 ،
شفيعيکدکني خود نشانههایي را براي شناسایي ابياتي که خارج از سبک عطارند ،تعيين
ميکند که در ادامه شرو داده ميشود.
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 .1-1افراط در صنعتپردازی و تکرار
«ناظم اشترنامه در ميان عطارهاي دروغين جنون تکرار از همه بيشتر است؛ مثالً در صفحة
 28-26چهل بيت با «تو چه داني» شروع ميشود و در صفحة « 86هست دنيا» با  6بيت [تکرار
ميشود]» (شفيعيکدکني6865 ،الب)« .صنعت بر شعر او غلبه ندارد؛ اگرچه نتوانسته خود را
به کل از آن نجات دهد» (شفيعيکدکني« .)6893 ،محال است در عصر فریدالدین عطار (نه
در شعر او که شاعري است ضد فرم و صنایع ،حتي در شعر شعراي طرفدار صنعت هم)
اینگونه افراط در یک صنعت (آن هم صنعتي بيلطب و بيارز از قبيل التزام «سنگ»)
دیده شود» (همان)« .این حد از افراط در تکرار را فاط در منظومههایي شبيه هيالجنامه و
جوهرالرات که از آ ار متأخر قرن نهم است ،ميتوان دید» (همان).

 .6-1نشانههایي از عرفان ابن عربي
«تعبيراتي فلسفي یا کالمي یا عرفاني که به هيچ وجه در دایرۀ زبان شعر و عرفان عطار
نميگنجد و کامالً خارج از حوزۀ واژگاني اوست .تعبيراتي از نوع «اعيان وجود» ...یا تعبير
«جوهر رات»» (شفيعيکدکني6865 ،ب)« .عطار «وحدت» را به معني توحيد بهکار ميبرد و
هيچ ربطي به آنچه در تفکر ابن عربي و اتباع او دیده ميشود ،ندارد»( 6شفيعيکدکني،
6865الب).

 .6ریتر بر این باورست که گاهي نشانههایي از وحدت وجود نيز در شعر عطار دیده ميشود« :گاه این اندیشه که تنها
خدا وجود دارد و گاه اندیشة دیگر که همة اشيا [در برابر حق] هيچاند ،بُرد بيشتري دارد» (ریتر .)6833 ،ابياتي از آ ار
مسلم عطار نظر ریتر را تأیيد ميکنند:
در ناگار کااایان عااالام و آن عااالم اوساااات

نايساااات غاير او و گر هساااات آن هم اوساااات
(منطقالطير)6868 ،

هااردو عااالاام قاادرت بااي چااون تااوسااااات

هاام تااویااي چااياازي اگاار بااياارون تااوسااااات
(مصيبتنامه)6862 ،

دوي را نااايسااااات ره در حضااااارت تاااو

هاااماااه عاااالااام تاااویاااي و قااادرت تاااو
(اسرارنامه)6865 ،

این در حالي است که شفيعي کدکني معتاد است که «[در شعر عطار] تلاي از وحدت به چشم نميخورد ...عالم چيزي
است وراي رات او [خدا]» (شفيعيکدکني.)6893 ،
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 .3-1سستي ابیات و بيتوجهي به قواعد عروض و قافیه
در مادمة الهينامه براي نشان دادن ضعب دیباچة نسخة اساس این منظومه به «ضعب ناظم
در انتخاب جاي کلمات و نوع کلمات» و «قافيه کردن صراط /نجات» اشاره شده است
(شفيعيکدکني6865 ،ب) .گاهي این ابيات سست ،تاليد ابيات اصيل منظومههاي دیگرند
مانند «حکایت «مرغ بيقرار» [در اسرارنامه] ...که تاليد احماانه و سستي است از همين داستان
در مصيبتنامةعطار» (شفيعيکدکني6865 ،الب).

 .0-1تحریف واژگان
بهکار بردن «حايات» به جاي «حاياتاً» و «ضرورت» به جاي «ضرورتاً» خارج از سبک
6
عطارست (همان) و جز در ابيات الحاقي و منسوبات در جاي دیگري ساباة استعمال ندارد
(شفيعيکدکني6665 ،ب) .همچنين بهکار بردن «پيرو» به جاي «پسرو»« ،قلندرخانه» به جاي
«قلندر»« ،پشه» به جاي «سارخک» و ...نشان از ضعب نسخه دارد (شفيعيکدکني.)6868 ،

 .5-1بيارتباط بودن ابیات با عالم تصوف و عرفان
در رد انتساب خسرونامه به عطار به این نکته اشاره ميشود که «این با هيچ منطق سليمي قابل
قبول نيست که مردي چون عطار آن هم در آخرین مراحل کمال فکري و عرفاني خویش،
داستاني به این بلندي را نظم کند و در خالل آن کوچکترین بهرهگيرياي در زمينة عرفان
و تصوف نکند» (شفيعيکدکني .)6893 ،حتي به طور کلي حکم ميشود که در آ ار عطار
«حتي یک بيت که نتواند رنگ عرفان به خود بگيرد ،نميتوان یافت و او [عطار] تمام
موجودیت ادبي خود را وقب تصوف کرده است» (همان).

 .6در تعلياات الهينامه واژۀ «نهایت» در بيت  6885با «حايات» در معناي «حاياتاً» ماایسه شده؛ حال آنکه در متن
«بينهایت» ضبط شده است نه «نهایت» و نيازي به تأویل آن به ساختاري دیگر نيست:
چااو جااایااي تشاااانااگااي باااشااااد بااغااایاات

کشاااااد در خاااویاااش آباااي باااي ناااهاااایااات
(الهينامه)6865 ،

کاربرد «حايات» به جاي «حاياتاً» در آ ار جعلي چون هيالجنامه و جوهرالرات بسامد باالیي دارد .تنها در یکي از ص
فحات جوهرالرات این واژه در  6بيت متوالي تص دیر شده است (جوهرالرات.)6838 ،
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 .2-1وفور اخذ و اقتباس از دیگر شعرا
در کنار این موارد ،عزتيپرور به نشانة ششمي تحت عنوان «وفور اخر و اقتباس از دیگر شعرا»
اشاره ميکند؛ «به احتمال قوي خسرونامه از گویندۀ دیگري است ،زیرا در آ ار مسلم عطار
به این همه اخر و اقتباس از دیگران برنميخوریم» (عزتيپرور.)6875 ،
با وجود این نشانهها ،برخي از ابيات در منظومههاي مسلم عطار هنوز محل ابهام و شبههاند
و جاي تحايق و بررسي بيشتر همچنان باقي است .در این تحايق سعي ميشود تا با طرو
چهارچوبي تازه ،سبک شعر عطار در آ ار منظوم مسلم او 6از منظري خاص مورد بررسي
قرار گيرد.

 .6انواع التزام در سبک عطار
تعاریب گوناگوني از اصطالو ادبي «التزام» وجود دارد :در علم بالغت« ،التزام» اصطالحي
است مترادف با «اعنات» یا «لزوم ما الیلزَم» و معموالً به تکرار کلمهاي در چند مصرع یا چند
بيت متوالي اطال ق ميشود (همایي 6865 ،و شميسا .)6868 ،در علم عروض و قافيه نيز این
اصطالو به معناي رعایت تناظر هجاهاي قبل از هجاي قافيه است (شميسا .)6836 ،در بدیع
از دیدگاه زیباشناسي ،غير از این دو کاربرد به کاربرد سوم این اصطالو نيز اشاره ميشود و
آن التزام به تکرار یک ترفند (صنعت) خاص در طول یک شعر است (وحيدیان کاميار،
 .)6868در این نوشتار تنها تعریب اصطالحي این واژه مورد نظر ما نيست و «التزام» شامل
هرگونه مشاکلت ،قرینهسازي و رعایت هماهنگي در واحدهاي خرد و کالن متن است .در
واقع منظور ما از «التزام» در این الگو ،التزام به تکرار ،تاارن ،تناسب یا اسلوبي خاص در
مجموعهاي از ابيات و حتي آ ار است.

 .1-6التزام به تکرار
 .1-1-6تکرار یک کلمه در چند بیت متوالي
در اینکه آیا اعنات («التزام» در معناي اصطالو بالغي) در سبک عطار جایي دارد یا خير،
دو رویکرد کامالً مخالب وجود دارد .دیدیم که شفيعي کدکني اعنات را یکي از دالیل
اصلي رد انتساب خسرونامه به عطار برشمرد در حالي که مالمير این صنعت را «از
 .6از آنجا که دیوان عطار نياز به تص حيح مجدد دارد تا حد امکان به این ا ر استناد نشده است.
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صنعتهاي دلخواه» عطار به حساب ميآورد و به نمونه هایي از آن در آ ار مسلم
عطار اشاره ميکند (مالمير .) 6868،در واقع ،صنعت اعنات به دو شکل در آ ار عطار به
کار رفته است:

 .1-1-1-6اعنات غیر مصنوع
در این شکل از اعنات ،عطار کلمه اي را بدون آنکه با آن بازي کند و ترکيب هاي متنوعي
با آن بسازد در چند بيت متوالي تکرار مي کند ،اما شمار این ابيات معموالً از  68بيت
تجاوز نمي کند .حتي گاهي تکرار کلمه در خدمت تمثيل است و معنا را تاویت مي کند.
ممکن است این تکرار الگوي منظمي نيز نداشته باشد و در برخي از ابيات از آن صرف
نظر شود:
رره را سااارگشاااتاگااي بااياانم صاااواب
رره گاار صااااد بااار غر ق خون شاااود
ود رره باااود
رره تاااا رره ب
گاار بااگاارداننااد او را آن نااه اوساااات
هاارکااه او از رره باارخااياازد نااخساااات
گر بکاال گم گشااات در خورشااايااد او
رره گاار با نيااک و گر با بااد بود
ماي روي اي رره چااون مساااتي خراب
صاااااباار دارم اي چااو رره بااي قاارار

زان کااه او را ناايساااات تاااب آفااتاااب
کي از آن سااارگشاااتگي بيرون شاااود
هاار کااه گااویااد ناايساااات او غااره بود
رره اساات و چشاامة رخشااان نه اوساات
اصاااال او هم رره اي باااشااااد درساااات
هاام بااود یااک رره تااا جاااویااد او
گارچااه عمري تااگ زنااد در خود بود
تااا تااو در کشاااتااي شاااوي بااا آفتاااب
تااا تااو عااجااز خااود باابااياانااي آشاااکااار
(منطقالطير)6868 ،

 .6-1-1-6اعنات مصنوع
نمونه هاي انگشت شماري از این شکل از اعنات در آ ار مسلم عطار به چشم مي خورد.
در این موارد بسامد تکرار بيش از  68مورد است .گاهي کلمه یا کلماتي بدون آنکه
تمثيل یا معنا را تاویت کنند در قالب ترکيب هاي متنوع و با الگویي منظم در تمام ابيات
یا حتي گاهي در تمام مصرع ها تکرار مي شوند و صورت کالم را آرایش مي دهند .در
الهي نامه در حکایت « دختر کعب و عشق او و شعر او» از بيت  1882تا  1865واژۀ «سَر»
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 91بار و از بيت  1838تا  1833واژۀ «آتش» در تمام مصرع ها و در مجموع  62بار تکرار
شده است .در اسرارنامه نيز از بيت  288تا  96 ،256بار با واژۀ «انگشت» بازي شده و واژۀ
«چنبر» در خالل ابيات  2256تا  2216دستمایة تفنن ادبي قرار گرفته است .اعنات واژۀ
«شست» در تمام مصرع هاي ابيات  2186تا  2162و جفت «نطع» و «ریگ» در تمام ابيات
 6326تا  6381نيز قابل توجه است.
شفيعيکدکني هر دو نوع اعنات -چه مصنوع و چه غيرمصنوع-را یعني «تکرار یک کلمه
بين سه و چهار تا چهل بار» دليل رد انتساب خسرونامه به عطار دانسته است (شفيعيکدکني،
 .)6893حتي اگر تصور کنيم تنها اعنات مصنوع ميتواند دليل رد انتساب ابيات به عطار
باشد ،باز هم نمونههایي از این جنا اعنات در تصحيح منظومههاي الهينامه و اسرارنامه
حفظ شدهاند .به هر حال باید توجه داشت که نميتوان اعنات را به طور کلي صنعت دلخواه
عطار دانست و تنها اعنات غيرمصنوع در آ ار عطار پربسامد است.

 .6-1-6تکرار کلمه یا کلماتي در آغاز مصرعها
دیدیم که شفيعيکدکني در بحث از سبک اشترنامه به یکي از ویژگيهاي آ ار مجعول
اشاره کرد که به تعبير او «جنون تکرار» بود؛ یعني حالتي که در آن سعي ميشود ابيات یا
مصرعهاي متوالي (از  6تا  58بيت) آغازي مشابه داشته باشند .در واقع این جنا تکرار که
ميتوان آن را از خانوادۀ «تصدیر» و «مطاباه» دانست (همایي )6865 ،از ویژگيهاي مسلم
سبک عطارست و حتي خود شفيعيکدکني نيز جاي دیگري در بحث دربارۀ بخشي از
ملحاات اسرارنامه که  62بيت آن با «زهي» آغاز شده است ،اشاره ميکند که این ابيات «از
لحاظ سبکشناسي و روحيه به حال و هوا و زبان شعر عطار نزدیک است» (شفيعيکدکني،
6665الب) .البته این نوع تکرار نيز خود زیرمجموعههایي دارد که برخي از آنها متکلبتر
از سایریناند.
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 .1-6-1-6تناظر آغاز مصرعهای اول

1

دور اسااااتادم دو دیااااده همچااااو ميااا
دور اساااتادم کاااه نتاااوانم کاااه کاااا
دور اسااااااتادم کااااااه ماااااان در راه او
دور اسااااتادم نااااه پااااا نااااه ساااار ازو
دور اسااااتادم ز هجااااران تياااارهحااااال

زانکااه آن رویاام بااه خااویش آیااد دری ا
روي او بيناااد بجاااز مااان یاااک نفاااا
نيسااااااااتم شایسااااااااتة درگاااااااااه او
چااااااون بسااااااوزم دور اوليتاااااار از او
چاااون نااادارم تااااب قااارب آن وصاااال
(مصيبتنامه)6862 ،

 .6-6-1-6تناظر آغاز مصرعهای دوم
شااااد پاادیااد آب مااهااياان آغاااز کااار
در ساااه ظلمات ميدوید و مينشاااسااات
هاامااچااو گااویااي گرد بودن خوي کرد
نااه مااه اناادر خااون تاانااش باااز اوفااتاااد
سااارنااگااون آمااد بااه دناايااا غاار ق خااون
لااب بااه شاااير آورد آنگااه اشااااک بااار
دیااد پسااااتااان را ساااايااه تااا چااناادگاااه
بااعااد از آن در شااااد بااه طفلي بي قرار
در جااوانااي رفاات از باايااگااانااگااي
باعااد از آن عاالش شااااد از پيري تباااه

یعناااااي امياااااد چناااااين پااااااکي مااااادار
یعناااي آن ناااورت نخواهاااد داد دسااات
یعناااي از سرگشاااتگي چاااون گاااوي گااارد
یعناااي از خاااون خاااوردن آغااااز اوفتااااد
یعناااي از فرقااات قااادم کااان سااارنگون
یعنااي اشااک افشااان کااه هسااتي شاايرخوار
یعناااي اکناااون عااايش کااان تلاااخ و ساااياه
یعنااااي از طفااااالن نيایااااد هاااايچ کااااار
یعناااي ایااان شااااخي اسااات از دیاااوانگي
یعناااي از مااارد خااارف دولااات مخاااواه

 .6نمونههاي بيشتر از این نوع التزام:
 منطقالطير :صفحة  ،867ابيات  8168-8169و  8167-8121و صفحة  ،522ابيات .5616-5673 مختارنامه صفحةهاي  281-251 ،286-288 ،261-263 ،616-672و 257-253 الهينامه :صفحة  ،628ابيات ،227-286صفحة  ،888ابيات  ،5686-5685صفحة  ،839ابيات  1835-1837و صفحة ،566ابيات .1157-1198
 اسرارنامه :صفحة  ،66ابيات  ،686-685صفحة  668ابيات  956-993و صفحة  ،282ابيات .2968-2965 -مصيبتنامه :صفحة  ،،218ابيات  ،8865-8863صفحة  ،211ابيات  8221-8288و صفحة  ،512ابيات .7566-7525
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یعناااي او باااویي نيافااات از جاااان پااااک

بعااد از آن غااافاال فروشااااد زیر خاااک

(همان)

 .3-6-1-6تناظر آغاز هر دو مصرع
ز شاااوقت آمااادم در عاااالم خااااک
ز شااااوقت در کفاااان خفااااتم بنااااازم

1

ز شاااوقت مااايروم باااا عاااالم پااااک
ز شااااااوقت در قياماااااات ساااااارفرازم
(اسرارنامه)6865 ،

با کاه ماا ایان خاوان فارو آراساتيم
بااا کااه گفااتم نفااا را فرمااان نباارد

بااا کاازین خااوان گرساانه برخاسااتيم
باااا کاااه دارو کاااردمش درماااان نبااارد
(منطقالطير)6868 ،

 .0-6-1-6تناظر آغاز مصرعهای اول با هم و آغاز مصرعهای دوم با هم:
قلب از آنم من که ميگردم مايم
قلب از آنم من که ميگردم مدام
قلب از آنم من که ميگردم چو گوي

تا رسد از نفخ روحم یک نسيم
تا رسد از قرب جانم یک سالم
تا رسد از جان مرا یک رره بوي
(اسرارنامه)6865 ،

 - 6نمونههاي بيشتر از این نوع التزام:
 منطقالطير :صفحة  ،867ابيات  6628-6629و صفحة  ،583ابيات .5955-5951 الهينامه :صفحة  ،688ابيات  ،982-988صفحة  ،677ابيات  ،6981-6987صفحة  ،288ابيات  2922-2928و صفحة ،879ابيات .9327-9323
 اسرارنامه :صفحة  ،685ابيات  ،565-569صفحة  ،683ابيات  ،965-969صفحة  ،668ابيات  ،181-187صفحة ،695ابيات  6958-6959و صفحة  ،619ابيات .6716-6778
 -مصيبتنامه :صفحة  ،588ابيات  1768-1769و صفحة  ،556ابيات .7696-7698
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 .5-6-1-6تناظر آغاز مصرعهای اول به همراه نوعي دیگر از تقارن در ابیات
زهااي رتباات کااه از مااه تااا بااه ماااهي
زهااي قاادرت کااه از قاادرتنمااایي
زهااي عاازت کااه چناادین بااينيااازيساات

باااود پيشاااش چاااو ماااویي از ساااياهي
ز ساار یااک مااوي صااد صاانعت نمااایي
که چندین عاال و جاان آنجاا بباازيسات...
(الهينامه)6865 ،

از بيت  686تا  685کلمات دوم تمام ابيات همقافيهاند.
گاهي به خودم بار دهد مستي مست
گاهيم چنان کند که حيران گردم

گاااهي ز خااودم دور کنااد پسااتي پساات
تااا هساات جهااان و در جهااان هسااتي هساات
(مختارنامه)6893 ،

این جنا از قرینهسازي در تمام آ ار مسلم عطار نمونه دارد با این حال باید در نظر داشت
که حدود  78درصد ( 17مورد از  69مورد) مصادیق این صنعت ،تصدیر محدود به پنج بيت
یا کمتر از آن است در حالي که در ا ري جعلي چون جوهرالرات بالفاصله پا از  23بيت
که با «نمانده عال» آغاز شدهاند 66 ،بيت بعدي با «یکي دیدي» آغاز ميشوند و پا از آن
نيز باز بالفاصله تصدیر دیگري شروع ميشود و قرینهسازيها به همين شکل ادامه ميیابند
(جوهرالرات .)6838 ،حالت مشابهي در ابيات  692تا  668مصيبتنامه نيز دیده ميشود؛ البته
ابيات  611تا  6831این منظومه الحاقي و «بيرون از سبک و سيا ق عطار» دانسته شدهاند
(مصيبتنامه .)6862 ،در مختارنامه نيز نمونههاي بسيار طوالني از تصدیر به چشم ميخورد؛
مانند تکرار «دو آمد و گفت» در  25بيت (و اگر از تغييرات جزئي چشمپوشي کنيم 85
بار) (مختارنامه« ،)6893 ،گل گفت»  63بار (همان)« ،پروانه به شمع گفت»  67بار (همان) و
عجيبتر از همه تکرار «شمع آمد» در  66بيت (همان).
کااه ماايکوبااد در چااون ماان یتيمااي
کااه ماايکوبااد در چااون ماان اساايري

باامااانااده در باار کااهاانااه گاالااياامااي
نشستااااااه بر سااار کهناااه حصيااااااري
(همان)
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 .6-6التزام به تقارن
وحيدیان کاميار از التزام به تاارن با عنوان «تکرار نحوي» نام ميبرد (وحيدیان کاميار.)6868 ،
در این صنعت ،ناشهاي نحوي در دو یا چند جمله در تناظر با یکدیگر چيده ميشوند .این
جنا تاارن در کالم صوفيه رایج است:
* ابوالحسن خرقاني« :مردماني دیدم که نشان یافت دادند و ندانستند که یافت حجاب است
و نشان مشاهده دادند و ندانستند که مشاهده حجاب است و نشان معرفت دادند و ندانستند
که معرفت حجاب است» (شفيعيکدکني.)6839 ،
* بایزید« :نور او به نور خود بدیدم و عزّ او به عزّ خود بدیدم و قدر او به قدر خود بدیدم و
عظمت او به عظمت خود بدیدم و رفعت او به رفعت خود بدیدم» (باليشيرازي.)6839 ،
* ابي علي السندي« :کنتُ فی حالٍ منّی ثمّ صرتُ فی حالٍ منهُ» (باليشيرازي.)6868 ،
این نوع قرینهسازي -به خصوص تاارن در یک بيت -در تمام آ ار عطار شایع است:
یکي را خوانااده اي بااا صااااد نواز

یکي را رانااده اي بااا صااااد گااداز
(الهينامه)6865 ،

قاارن هااا اناادر سااااجااود افااتاااده بااود

عااماارهااا اناادر رکااوع اساااتاااده بااود
(منطقالطير)6868 ،

نااه ز حااال رفااتااگااان دل را خااباار

نااه ز کااار خاافااتااگااان جااان را ا اار
(مصيبتنامه )6862 ،

سااااه باُعااد از عااطاار مااوي او مااعطّر

دو کااون از نااور روي او ماانااوّر
(اسرارنامه)6865 ،

هم در بر خود خواناادگااان داري تو

هاام از در خااود راناادگااان داري تااو
(مختارنامه)6893 ،

شااادي دل ز غم عشااق پراکنده مجوي

راحت جان ز خم جعد پریشااان مطلب
(دیوان)6856 ،
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 .1-6-6تقارن نحوی مصرع اول و مصرع دوم در یک بیت

1

 .1-1-6-6تقارن نحوی در دو یا چند بیت
در شعر عطار این صنعت معموالً در خارج از حکایات؛ یعني خطابهها و موعظهها ظاهر
ميشود .بر اساس نظریة «تناسبات مساباهدهنده» (گاستاال )6881 ،2نظم پيرنگي حکایت،
ساختار شعر را از نظم صوري بينياز ميکند و به همين دليل در آ اري مثل اسرارنامه و
مختارنامه که ساختار داستاني ندارند ،بسامد این صنعت به ترتيب به  53و  72بار ميرسد.

 .3-6التزام به تناسب
رعایت تناسب و مراعاتالنظير در شعر به خصوص شعر فارسي ،امر غریبي نيست و عطار نيز
مانند شعراي دیگر ضمن داستانپردازي یا خطبهگویي و وعظ نيمنگاهي به تناسبات بين
کلمات دارد ،اما گاهي ساختن شبکههاي نامها و اصطالحات به موازات معنا اهميت ميیابد؛
مانند ابيات  6119تا  6178الهينامهکه مسألة مبارزه با نفا را با استعانت از حکایات شاهنامه
و ساختن شبکهاي از نامهاي مربوط به این حکایات مانند «افراسياب»« ،بيژن»« ،اکوان دیو»،
«رستم»« ،ترکستان»« ،کيخسرو»« ،جام جم» و «رخش» مطرو ميسازند .در همين منظومه
ابيات  9369تا  9668مجموعهاي مفصل از نام مشایخ تصوف را ميسازند و در جایي دیگر،
اعداد دستمایة خالقيت شاعر در توصيب آفرینش قرار ميگيرند:
اوساات آن یااک کااز دو حاارف ناماادار
پاانج حااا در شااش جهاات ساااالر کاارد
نااه فلااک چااون دهیکااي خواساات از در

کاارد پياادا در سااه بُعااد ارکااان چااار
هفاااات را در هشااااتمين دوّار کاااارد
از دو عااااالم جاااااي آمااااد برتاااار

 .6نمونههاي بيشتر از این نوع التزام:
 منطقالطير :ابيات ،5125 ،5871 ،2389 ،2967 ،2886 ،6683 ،6687 ،6186 ،6856 ،6888 ،6639 ،6636 ،829 ،231 5173 ،5127 ،5129و. ...
 الهينامه :ابيات  1967 ،1991 ،9721 ،5685 ،8677 ،2187 ،2983 ،2232 ،6687 ،6683 ،6827 ،688 ،66و .1117 اسرارنامه :ابيات ،6826 ،793 ،935 ،821 ،829 ،212 ،636 ،633 ،673 ،63 ،15 ،18 ،12 ،55 ،86 ،66 ،68 ،3 ،1 ،5.2865 ،2862 ،2812 ،2816 ،6665 ،6636 ،6699 ،6688 ،6687 ،6625 ،6376 ،6775 ،6967 ،6617 ،6616 ،6628
 مصيبتنامه :ابيات  5728 ،5951 ،678-673 ،699-693 ،891 ،899 ،898 ،889 ،681و .98662. Guastalla, P.
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چااون بااه هشااتم در دو شااش را بااار داد

چااااار را نااااه داد و نااااه را چااااار داد
(مصيبتنامه)6862 ،

حالت سومي از تناسبسازي نيز در منظومههاي عطار به چشم ميخورد که در آن،
مجموعهها و شبکههاي اصطالحات مستاالً در مرکز توجه قرار ميگيرند بيآنکه ارتباطي با
عالم تصوف و وعظ و عرفان داشته باشند؛ مانند برشمردن نام پردههاي موسياي در ابيات 68
تا  67یا  62تن از شعراي قرن ششم در ابيات  767تا  722مصيبتنامه .مصنوعترین حالت
تناسبسازي در اسرارنامه دیده ميشود؛ ابيات  6763تا  6387که به اصطالحات شطرنج
اختصاص دارند و بالفاصله پا از آن در ابيات  6383تا  6327اصطالحات نجوم به شيوهاي
درهم فشرده در کنار هم قرار ميگيرند .شاید اشاره به این نکته خالي از فایده نباشد که التزام
مصنوع جفت «نطع» و «ریگ» نيز در همين بخش و بالفاصله بعد از مجموعة اصطالحات
نجومي قرار ميگيرد و مجموع این عوامل ،این بخش از اسرارنامه را به شکل قابل توجهي
مصنوع ميسازد .اگر یکي از نشانههاي سبک عطار را «غلبه نکردن صنعت بر شعر»
(شفيعيکدکني )6893 ،یا حتي عطار را «شاعري ضد فرم و صنایع» بشماریم (همان) ،ابياتي
از این دست ناگزیر نوعي انحراف از سبک عطار تلاي خواهند شد؛ مگراینکه بپریریم این
احکام در مورد سبک عطار جامع و مانع نيستند.

 .0-6التزام به اسلوبي خاص
عطار در مجموعة آ ار خود به برخي اسلوبها پایبند بوده و از آنها عدول نکرده است تا
جایي که ميتوان با توجه به این موارد اصالت نسخهها را ارزیابي کرد.

 .1-0-6رعایت تساوی در نعت هریک از خلفای راشدین
شفيعيکدکني در مادمة منطقالطير به این نکته اشاره ميکند که در تمام منظومههاي عطار
تعداد ابيات مربوط به نعت ابوبکر ،عمر ،عثمان و حضرت علي با هم برابر است و اگر در
نسخهاي این اسلوب رعایت نشود ،آن نسخه مشکوک است (شفيعيکدکني.)6868 ،
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 .6-0-6ابیاتي در نکوهش تعصب
تمام منظومهها با دیباچهاي شامل ابياتي در حمد و توحيد ،نعت رسول ،نعت خلفاي راشدین
و نکوهش تعصب آغاز و با خاتمةالکتاب تمام ميشوند« .آنچه مسلم است عموميت و شمول
چنين ساختاري است در کل منظومههاي مسلمالصدور او» (شفيعيکدکني6865 ،الب).
یکي از دالیل مشکوک بودن دیباچة فعلي الهينامه حرف ابيات مربوط به نکوهش
تعصب است ،چراکه «عطار در هر سه منظومة اسرارنامه ،مصيبتنامه و منطقالطير این قاعده
[آوردن ابياتي در نکوهش تعصب] را یکسان رعایت کرده است» (شفيعيکدکني6865 ،ب).

 .3-0-6رعایت تناسب بین حجم دیباچه و خاتمه و حجم متن اصلي منظومه
از این قاعده نيز در بحث ارزیابي اصالت دیباچه و خاتمة الهينامه بحث شده است (همان).

 .0-0-6ساختار مقاالت و حکایات
فروزانفر به ساختاري واحد در مااالت الهينامه اشاره کرده است:
طرو سوال یکي از پسران  جواب پدر حکایت بحث از امور دیگر (همان).
شفيعيکدکني نيز دو قاعدۀ کلي براي ساختار تمامي حکایات منظومههاي عطار در نظر
ميگيرد :اوالً «رو عطار این است که قبل از هر حکایت با کلمه یا تعبيري زمينه را براي
آوردن حکایت آماده سازد» (شفيعيکدکني6865 ،الب) .مصحح بنابر این قاعده ،ابيات
 6668تا  6683اسرارنامه را خارج از سبک عطار دانسته است .انياً «اگر بخواهيم در آ ار
عطار نسبتي برقرار کنيم ميان اصل داستان و استنتاجهاي عرفاني ،حجم استنتاجها چند برابر
حجم تمثيلها و داستانهاست و عطار در همة آ ار مسلم خویش از هر تمثيل و داستاني،
هرچند کوتاه ،بيشترین استفاده را براي عرضهداشت اندیشهها و آموزههاي عرفاني خویش
ميکند» (شفيعيکدکني .)6893 ،این قاعده یکي از دالیل رد انتساب خسرونامه به عطار
برشمرده ميشود.
در اینجا باید به یکي از حکایات الهينامه اشاره کرد که قاعدۀ اخير را رعایت نميکند؛
«حکایت دختر کعب و عشق او و شعر او» (ابيات  9728تا  )1688یکي از طوالنيترین
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حکایات منظومههاي عطارست که با وجود این حجم ،حتي یک بيت استنتاج عرفاني نيز در
خاتمة آن نيامده است و بالفاصله بعد از پایان آن «المقالة الثانی و العشرون» شروع ميشود.6

 .5-0-6مضامین مشابه در تحمیدیهها
شفيعيکدکني معتاد است دیباچة حاضر الهينامه با سبک عطار هماهنگي ندارد و در عوض،
خطبة آغاز خسرونامه احتماالً سرودۀ عطار است (شفيعيکدکني6865 ،ب) .در مجموع
ميتوان چهار دیباچة احتمالي براي الهينامه در نظر گرفت که در تصحيح شفيعيکدکني
یکي از آنها بنابر نسخة اساس در متن حفظ شده است و سه دیباچة دیگر با عنوان ملحق ،2
 8و  5در پایان متن ارائه شدهاند و در این ميان ملحق  5با احتمال بيشتري همان دیباچة اصلي
است .اگر دیباچة تمام منظومههاي عطار را در نظر بگيریم ،متوجه خواهيم شد که تحميدیهها
مضامين کمابيش مشترکي را تکرار ميکنند .ميتوان این ابيات را به اختصار تمام نشان داد:

 .1-5-0-6بیان ارتباط خداوند با هستي
 .1-1-5-0-6اشاره به حدیث کنز مخفي (تمثیل گنج و طلسم)
 منطقالطير :صفحة  ،286بيت 651 مصيبتنامه :صفحة  ،623بيت 269 اسرارنامه :صفحة  ،36بيت 59 -الهينامه :اساس ،ملحق ( 2صفحة  ،566بيت  )681ملحق  8و ملحق ( 5فحة  ،523بيت .)889

 .6-1-5-0-6اشاره به آیة «هوَ االولُ و اآلخرُ و الظاهرُ و الباطنُ»

2

 منطقالطير مصيبتنامه :صفحة  ،628بيت668 -اسرارنامه :صفحة  ،37بيت 62

 .6به طور کلي این داستان صبغة غنایي دارد و به تعبير فروزانفر نمونهاي از «صنعت و شعر غيرعرفاني» است و شيوۀ
«شاعران منظرهساز» و «سبک صنعتآميز و متکلفانه» در آن آشکار ست (شفيعي کدکني6865 ،ب) .بنابراین ،مورد
پنجم از نشانههاي مجعول بودن ابيات در مورد این حکایت صد ق نميکند.
 .2سورۀ حدید ،آیة 8
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 الهينامه :اساس ،ملحق ( 2صفحة  ،563بيت  ،)62ملحق  8و ملحق ( 5صفحة  ،526بيت.)883

 .6-5-0-6آفرینش
 .1-6-5-0-6اشاره به آیه «انّما امرُه اِذ أرادَ شیئاْ أن یقولَ له کُن فَیَکون»

1

 منطقالطير :صفحة  ،288بيت1 مصيبتنامه :صفحة  ،626بيت 18 اسرارنامه :صفحة  ،37بيت 9 الهينامه :اساس ،ملحق ( 2صفحة  ،566بيت  ،668ملحق ( 8صفحة  ،521بيت  217و ملحق( 5صفحة  ،523بيت .)868

 .6-6-5-0-6خلقت آسمان از دود و قرار دادن آسمان در بلندی و زمین در
پستي
 منطقالطير :صفحة  ،285بيت 28و صفحة  ،289بيت 51 مصيبتنامه :صفحة  ،628بيت 88 اسرارنامه :صفحة  ،37ابيات  1و 8 الهينامه :اساس ،ملحق ( 2صفحة  ،569بيت  ،78ملحق ( 8صفحة  ،521ابيات  215و )219و ملحق ( 5صفحة  ،523بيت .)865

 .3-6-5-0-6خلقت انسان از خاک
 منطقالطير :صفحة  ،289بيت 53 مصيبتنامه :صفحة  ،666بيت 8 اسرارنامه :صفحة  ،37بيت 3 الهينامه :اساس ،ملحق ( 2صفحة  ،567بيت  ،)18ملحق ( 8صفحة  ،525بيت  )293و ملحق( 5صفحة  ،523بيت .)829

 .6سورۀ یا ،آیة 32
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 .0-6-5-0-6خلقت عناصر اربعه
 منطقالطير :صفحههاي  281و  ،287ابيات  36تا 62 مصيبتنامه :صفحههاي  666و  ،625ابيات  68و  682 ،65و 688 اسرارنامه :صفحة  ،33ابيات  29تا 23 الهينامه :اساس (صفحة  ،669ابيات  68تا  ،)65ملحق ( 2صفحة  ،563ابيات  38تا ،)38ملحق  8و ملحق ( 5صفحة  ،526ابيات  828تا .)828

 .3-5-0-6بیان معجزات انبیا
 منطقالطير :صفحة  ،285ابيات  65تا 66 مصيبتنامه :صفحههاي  666و  ،628ابيات  1تا 63و  27تا 56 اسرارنامه :صفحة  ،37ابيات  7و 3 الهينامه :اساس ،ملحق  ،2محلق  8و ملحق ( 5صفحههاي  588و  ،586ابيات  891تا 893و  878تا .)875
در جدول ( )6به ماایسه مضامين مشترک تحميدیهها پرداخته شده است .براساس این
جدول ،کامالً روشن است که از نظر مضامين مشترک ،دیباچة نسخة اساس الهينامه کمترین
شباهت را با دیباچههاي دیگر منظومههاي عطار دارد و از این بابت ،نظر مصحح دربارۀ رد
انتساب این دیباچه به عطار تأیيد ميشود .6البته باید توجه داشت که این تنها یکي از الیههاي

 .6حتي در آ ار منحولي چون جوهرالرات نيز شاعر به مضامين مشترک دیباچههاي عطار توجه داشته و ابياتي دربارۀ
عناصر اربعه یا معجزات انبيا را در ا ر خود گنجانده است .توجه به حدیث کنز مخفي و تمثيل گنج و طلسم _گرچه به
جاي حق در مورد روو انسان به کار رفته است_ نيز نشان از دقت شاعر در سبک عطار دارد.
تااو گاانااجااي لاايااک در باانااد طاالسااااامااي

تاااو جااااناااي لاااياااک در زنااادان جساااااماااي
(جوهرالرات)6838 :

و یا آیة «انما امره »..و خلات جهان از دو حرف کاف و نون:
فاالااک خاارگاااه تااخاات المااکااان ساااااخاات

ز کاااف و نااون زمااياان و آسااااامااان ساااااخاات
(جوهرالرات)6838 :
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سبکي این متن است و براي نتيجهگيري نهایي باید تمامي وجوه سبکي مورد بررسي قرار
گيرند.
جدول  .1مضامین مشترک تحمیدیهها
الهینامه

مضمون

منطقالطیر

مصیبتنامه

اسرارنامه

خلقت انسان از خاک

+

+

+

-

خلقت آسمان و زمین

+

+

+

-

+

عناصر اربعه

+

+

+

+

-

+

معجزات انبیا

+

+

+

-

-

-

+

آيۀ «انما امره اذ »...

+

+

+

-

+

+

+

آيۀ «هو االول و»...

-

+

+

-

+

-

+

حديث کنز مخفی

+

+

+

-

+

-

+

اساس

ملحق 2

ملحق 3

ملحق 4

+

+

+

+

+
+

بحث و نتیجهگیری
الگوي انواع التزام در آ ار مسلم عطار نشان ميدهد که التزام به تاارن و التزام به تکرار از
نوع غيرمصنوع از ویژگيهاي قطعي سبک عطارند و نمونههاي مصنوع تکرار واژه
انگشتشمارند .التزام به تناسب نيز ،مگر در بخشهایي از مصيبتنامه و اسرارنامه که
شبکههاي مراعاتالنظيري مستاالً مورد توجه شاعر قرار گرفتهاند ،هميشه خالي از تکلب و
در خدمت معناست .از نظر التزام به اسلوب ،دیباچة فعلي الهينامه و حکایت دختر کعب در
همين منظومه قابل توجهاند .دیباچة فعلي الهينامه در بين گزینههاي احتمالي ،کمترین
مشابهت را از نظر مضامين با دیگر دیباچههاي آ ار عطار دارد و داستان دختر کعب نيز
ماجراي عاشاانة طویلي است که بدون هيچ استنتاج عرفاني خاتمه ميیابد .ابيات مربوط به
داستان دختر کعب همچنين از نظر التزام به تکرار و ابيات  6327-6383اسرارنامه از نظر التزام
به تکرار و التزام به تناسب ،خارج از الگوي معمول التزام در شعر عطار و قواعدي که مصحح
در بحث از ارزیابي صحت ابيات برميشمرد ،قرار ميگيرند.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

واکاوی خوانش تصویری آفتاب از گزارۀ انسان کامل در
مثنوی موالنا و داستانهای سهروردی
مریم حقشناس

استاد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

چکیده
مهمترین مضامين آ ار عرفاني ،تصاویر معرفتي است که از آبشخور اسطوره و فلسفه نشأت گرفتهاند .تصویرها
به دليل پيوند راتي که با مفاهيم دارند ،ناش حيات معنوي عارف را ایفا ميکنند .یکي از این تصاویر «آفتاب»
است که به عنوان یک کالن استعاره در مثنوي و یک اسلوب فکري در آ ار سهروردي مطرو است .در
آفرینش تصویر «آفتاب » براي مفهوم «انسان کامل» به شمار ميرود و دیگري ،بررسي چگونگي خلق تصاویر
واحد براي معاني متعدد یا مفاهيم واحدي که در هيأت تصاویر گوناگون ظهور ميیابند .یکي از پاسخهاي
احتمالي بدان ،متأ ر بودن «فهم» از «حاالت و موقعيت¬»هاي گوناگوني است که انسان با قرار گرفتن در آنها

به ادراک متفاوتي نائل ميآید و در نتيجه ،این فهم¬هاي متفاوت در شکل تصاویر متنوع ،ممثل ميشوند.

کلیدواژهها :آفتاب ،انسان کامل ،تصوير ،مولوی ،سهروردی.
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مقدمه
بحث از گزارۀ انسانکامل و جایگاه او در نظام هستي یکي از مباني بسيار محوري در عرفان
است .هر باوري «انسان کامل» را به نامي ميخواند؛ اراهات ،فيلسوف ،انسان بزرگوار،
ابرانسان ،کون جامع ،خلیفةاهلل ،غوث و ،...اما خواستگاه نظریة «انسان کامل» را در چه متوني
ميتوان جست .خاورشناساني چون کریستين سن 6معتاد است ،مفهوم «انسان کامل» در
عرفان ،شباهتهایي با مفهوم «انسان نخستين» یعني «کيومرث» در ایران باستان دارد .از این
رو« ،انسان کامل» در اسالم را برابر با «انسان نخستين» در اوستا ميپندارند و برخي آن را به
زرتشت منسوب ميکنند .عدهاي ریشه تصوف اسالمي را به طور کامل به عااید نوافالطونيان
و پيروان مکتب اسکندریه منسوب ميکنند؛ زیرا یکي از تعاليم اصلي افلوطين تأکيد بر لزوم
داشتن راهنما بوده است .اما زرینکوب معتاد است ،این گزاره از طریق تعاليم گنوسي و
رواقي به افالطون ميرسد و انسان کامل صوفيه را تا حدي یادآور «انسان قدیم» ماني و «آدم
کادمون» متلکلمان یهود ميداند (زرینکوب.)6812 ،
آدم کادمون یا انسان ازلي ،ایدهاي است که در عرفان مرکاباي یهودیت مطرو بوده است.
برخي چون لویي ماسينيون 2اسالمشناس ،ریشههاي غيراسالمي را در تصوف اسالمي به طور
کلي رد ميکند .عرفاي مسلمان نيز خاستگاه فرضية انسان کامل را در قرآنکریم یافتهاند و
عايده دارند هر چند اصطالو «انسان کامل» به صراحت در قرآن نيامده ،اما خداوند در این
کتاب آسماني از ویژگيهاي چنين انساني صحبت کرده است.

 .1پیشینة پژوهش
سيروس شميسا ( )6836در صفحاتي از کتاب «موالنا و چند داستان دیگر» با بررسي «اسطورۀ
آفتاب» به پيوند آن با شما تأکيد دارد .شيمل )6831( 8در کتاب «موالنا ،دیروز ،امروز،
فردا» نماد آفتاب را از نمادهاي اصلي اشعار موالنا دانسته است به نحوي که به بهترین وجه
احساسات موالنا را نشان ميدهد .او در «شکوه شما» ( )6836صور حاصل از خورشيد را
در مثنوي عالوه بر مشاهدات روحاني به زیبایي خورشيد در آناتولي نسبت ميدهد و معتاد

1. Christensen, A.
2. Massignon, L.
3. Schimmel, A.
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است عشق حاياي مولوي به شما ،صفتي بسيار شخصي و زنده به خيالبندي مولوي از
خورشيد ميبخشد.
محمديآسياآبادي ( )6837در کتاب «هرمنوتيک و نمادپردازي در غزليات شما» بحث
مفصلي دربارۀ واژۀ شما دارد و معتاد است ،تأویل نشانة شماتبریزي به کلمه ،امکان
استفاده از مترادفات این واژه را براي مولوي فراهم ميکند.
در «شيوههاي گوناگون داللتپردازي آفتاب در زبان موالنا» از نجفي ( ،)6865شيوۀ
کاربرد آفتاب و چگونگي معنادهي این واژه در زبان موالنا و نيز داللتهاي گوناگون از
طریق این واژه ،تبيين و تفسير شده است.
«بررسي و تحليل کالن نمادهاي تاابلساز در مثنوي و غزليات شما مورد مطالعه:
کالننمادهاي شير و خورشيد» با همکاري حياتي و جباري ( )6861با تکيه بر منطق
ساختارگرایي با تحليل تاابلهاي خرد قصد دارد به درک و دریافت تاابلهاي کالن نائل
آید و با این رویکرد تاابلهاي مثنوي و غزليات را بررسي کند.
پورنامداریان در کتاب «رمز و داستانها رمزي در ادب فارسي» ( )6831در رابطه با
سهروردي به بررسي رمز و تمثيل در پيوند با ماولههاي ادبيات ،دین و عرفان به اجمال
ميپردازد و با این بسترسازي ،چند داستان فلسفي و عرفاني از سهروردي و ابنسينا را تفسير
ميکند .وي همچنين در کتاب «عال سرخ» به بررسي و شرو داستانهاي سهررودي همت
گماشته است.
همداني ( )6833در ماالهاي با عنوان «حماسه ،اسطوره و تجربه عرفاني؛ خوانش
سهروردي از شاهنامه» ،نگاه تأویلي سهروردي به روایات ،عناصر و مؤلفههاي ا ر حماسي
بزرگ ایران؛ یعني شاهنامة فردوسي را نشان ميدهد.
ماالة «بررسي و تحليل کهن الگوي پير فرزانه در رسالههاي سهروردي» از طاهري،
رضایي و آقاجان ( )6862با رویکرد ناد کهنالگو به بررسي کهنالگوي پير فرزانه در سيماي
پير طریات ميپردازد و برجستهترین خصيصة او را در فرهمنديا ميداند.
مدرسي ( )6832در ماالة «کيخسرو فرهمند به روایت فردوسي و سهروردي» با نگاهي
اسطورهاي به شخصيت کيخسرو به بررسي ویژگيهاي او در شاهنامه و آ ار سهروردي همت
ميگمارد.
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حسيني ( )6837در ماالة «تأ يرپریريهاي سهروردي از حدیاة سنایي در آفرینش
داستانهاي رمزي و تفاوت مصدا ق پير در نظرگاه این دو در ماجراي «دیدار با پير» با هدف
ميزان ا رپریري داستانهاي سهروردي از حدیاة سنایي» به تفاوت دیدگاه آنها دربارۀ پير
اشاره ميکند.

 .6روش پژوهش
پژوهش حاضر بر مبناي رو توصيفي -تحليلي انجام شده است .براي این منظور با مراجعه
به منابع اصلي فلسفي و اسطورهاي به نظرات گوناگون دربارۀ گزارۀ «انسان کامل» اشاره
کردهایم ،سپا با بررسي پيوند فلسفي موقعيت و فهم با تصویر به تحليل بازتابِ انگارۀ آفتاب
در مثنوي موالنا و داستانهاي رمزي سهروردي همت گماشتهایم.

 .3بحث و بررسي
 .1-3تعریف گزارۀ انسان کامل
ابنعربي به عنوان واضع اصطالو «انسان کامل» در «فصوصالحکم» زیر عنوان «فص حکمة
الهیة فی کلمة آدمیة» از انسان کامل سخن ميگوید؛ «فَهُوَ الحَقُّ الخَلقُ :آدمي هم حق و هم
خلق است» (ابنعربي .)6862 ،به بيان دیگر ،آدمي از بُعد روحاني و اتصاف به صفات الهي،
حق است و از لحاظ جسم و حواس ،خلق .در حايات در عرفان نظري «انسان کامل» تجلي
کامل خداوند روي زمين است؛ زیرا «تجلي حق در انسان کامل به کمال خود ميرسد .حق
خود را در کاملترین صورت به شکل انسان کامل متجلي ميسازد .انسان کامل از این جهت
در عين آنکه مخلو ق است ،حق است» (ایزتسو.)6862،6
عزیزالدین نسفي در کتاب «االنسان الکامل» این گزاره را چنين تعریب ميکند« :بدان که
انسان کامل آن است که در شریعت و طریات و حايات تمام باشد و اگر این عبارت را فهم
نميکني ،یک عبارتي دیگر بگویم ،بدان که انسانکامل آن است که چهار چيز او را به
کمال باشد «اقوال نيک و افعال نيک و اخال ق نيک و معارف» (نسفي.)6898،
مفهوم انسانکامل موالنا نيز ملهم از اندیشهوران پيش از او؛ یعني سهروردي ،ابن عربي و
عطار است .ابن عربي انسان را کونجامع دانسته است .به زعم او ،انسان ،عالم صغير است و
1. Izutsu, T.
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عالم ،انسان کبير .هر چه در عالم کبير وجود دارد ،قرینة آن در عالم صغير نيز وجود دارد.
در واقع عالم ،نسخة مفصل کتاب وجود است و انسان نسخة فشردۀ آن است (ابن عربي،
 .)6862بنابراین ،شناخت عالم برابر با شناخت حق است .حق در رات خویش غيرقابل
شناخت و دستنيافتي باقي ميماند ،اما حضرت اسماء و صفات نردبان معرفت و واسطة فيض
است.
در ميان فالسفة اسالمي «ابنسينا» به تأسي از تفکرات ارسطو به مسألة «انسان» پرداخت
که بعدها مفهوم «انسان» و گزارۀ «انسان کامل» به یکي از موضوعات اصلي آ ار سهروردي
نيز تبدیل شد« .لزوم داشتن مرشدي» براي هدایت انسانها -به عنوان یکي از اساسيترین
مباحث فلسفي -در تمامي رسالههاي سهروردي قابل مشاهده است .البته یکي از آموزههاي
اصلي هرما که سهروردي تحتتأ ير او بوده است و از او با لاب «والدالحکما» یاد ميکند،
لزوم اختيار کردن پير و هادي آسماني است؛ کسيکه باالخره سالک بدو ميپيوندد و «طباع
تام»ا

مينامند .بازتاب مفهوم «هادي آسماني» در داستانهاي «رسالةالطیر ،حي بن یاظان و

سالمان و آبسال» ابنسينا نيز قابل مشاهده است .موالنا نيز با تأسي از تفکرات فالسفة اسالمي
و اندیشههاي هرمسي بر «لزوم داشتن هادي» تأکيد ميورزد .از نظر سهروردي ،انسان اشرف
مخلوقات است« :االنسان أشرف الحیوانات» (سهروردي )6838 ،و چون هم روو دارد و هم
عال ،کاملترین موجودات است .سهروردي معتاد است «کاملترین انسان آن است که نفا
او عاقل به فعل شود؛ یعني صورت معاوالت در وي به برهان یاين حاصل شود .خاصيتها
در نفا او پدید آید که نفوس دیگران را نبود .چنان که سخن خداي به گو بشنود و
فرشتگان را به چشم ببيند و وجود چنين شخصي در عالم جایز است و در باا نفا انساني
واجب است» (سهروردي .)6817 ،او باید «هم در فلسفه استداللي به کمال رسيده و هم به
اشرا ق یا عرفان دست یافته باشد .شيخ اشرا ق حکيم واقعي را نسخهاي کامل از عالم هستي
ميداند» (همان).

 .6-3تأثیر موقعیت و فهم در آفرینش تصویر
از یک سو ،تصویر «آفتاب» در مثنوي در کنار «انسان کامل» براي مفاهيم دیگري همچون
«حق ،روو ،وحدت وجود و »...بهکار ميرود و از سوي دیگر ،بازتاب مفهوم «انسان کامل»
در قالب تصاویر متعددي چون «آفتاب ،دریا ،درخت ،پادشاه ،صياد و صيد و »...قابل مشاهده
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است .در داستانهاي سهروردي نيز «آفتاب» بين مفاهيم «انسان کامل ،نفا ناطاه و خداوند»
در حرکت است .اما چه عواملي سبب ميشود تا یک تصویر براي معاني متعدد بهکار رود و
یک معني در تصاویر متنوع ظهور یابد .به طور حتم در تبيين مسألة «انسان کامل» ،نزدیکي
این مفهوم با معني «خداوندي» بسيار حائز اهميت است؛ زیرا «انسان کامل» به یک معنا ،حق
روي زمين است و گاه چنان در متون به خداوند مشتبه ميشود که امکان تميز سلب ميشود.
شاید این یک علت معنيشناسانه در چندوجهي بودن تصویر «آفتاب یا خورشيد» براي «انسان
کامل» باشد ،اما این ارتباط بين تمامي معاني و تصاویر برقرار نيست .این تصاویر پویا و
روالبطون از پيوند دوسویة فهم با موقعيت شکل ميگيرند.
فهم به خودي خود یا صرفاً تحت تأ ير پيشفرضهاي رهني شکل نميگيرد ،بلکه
موقعيتها و حاالت متنوع ،فهم را متأ ر ميکنند .هيدگر 6از ماولهاي به نام «حال و هواداري»
سخن ميگوید« .حال و هواداري» یا «یافتگي» در فلسفة هيدگر جایگاه ویژهاي دارد و از
جمله سه شرط اساسي در شناخت خود و جهان به شمار ميرود؛ یعني موقعيتي که منجر به
متأ ر شدن ميشود .او بر این باور است که «انسان پيوسته در عالم است ،اما هر بار در حالتي
و هر یک از این حاالت شرایطي پدید ميآورد که ما به سبب آن ،نوعي از ارتباط و
گشودگي بر جهان را تجربه ميکنيم» (حيدري .)6839 ،در حايات ،دازاین در حال و هوایي
که در آن قرار ميگيرد به گشودگي دست ميیابد که به واسطة آن معني هستي بر او آشکار
ميشود .هيدگر ميگوید «آنچه از طریق حال آشکار ميشود ،این است که «کا چون
هست ،چون ميشود» (جمادي .)6833 ،پا با دو گشودگي مواجيهم؛ ابتدا گشودگي دازاین
و سپا گشودگي جهانِ دازاین .گشودگي دازاین حال و هواي او است و گشودگي جهانِ
دازاین امکاناتي است که جهان در اختيار دازاین قرار ميدهد .امکانات متنوعي که دازاین به
جانب امکاني از این امکانها ميرود .به عبارت دیگر« ،یافتگي ،جهان را به نحوي معين یعني
در حال و هوایي ویژه ميگشاید» (لوکنر .)6865 ،2بنابراین ،ادراک انسان از هستي ملهم از
وضعي است که در آن قرار گرفته است و از آنجایيکه انسان هيچگاه در یک موقعيت پایدار
باقي نميماند ،بلکه همواره در حال تجربة موقعيتهاي گوناگون است ،پا فهم او نيز
متناسب با همان موقعيتِ خاص است .از این رو ،فهمهاي مختلب در تصاویر متعدد در آ ار
1. Heidegger, M.
2. Luckner, A.
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تجلي ميیابند؛ به این معنا که این فهمها خاص هر فرد است؛ یعني هر کا درکي منحصر
به خود در موقعيت ایجاد شده دارد .پا تصاویر در شعر و نثر عارفان در اشکال گوناگون
خلق ميشوند .بنابراین ،ميتوان گفت پيشامد حال و هواهاي مختلب یا موقعيتهاي مرزي
گوناگون براي انسان ،گویاي این است که انسان توانایي درک حاالت و عرصههاي مختلب
را دارد.
6
شاید بتوان گفت حال و هواداري هيدگر همان موقعيتهاي لبه مرزي است که یاسپرس
مطرو ميکند .حاالتي چون ترسآگاهي ،رنج ،مرگآگاهي ،عشق و کشمکش که انسان با
قرار گرفتن در آنها از زندگي عادي خویش جدا شده و در هر موقعيت به شناخت نویي
دست ميیابد« .این حالتها نه بنبستها که مرزهاي رویاویي با هستي در خود است»
(بالکهام )6871 ،2و آنچه این موقعيتها فراهم ميکنند ،شکستن صورتهاي ابت شناخت
و حرکت و تغيير به فراسوي است .او معتاد است انسان براي حرکت به سوي تعالي نياز به
تحرک و قرار گرفتن در این موقعيتها دارد؛ زیرا این حاالت هستند که منجر به خودشناسي
ميشوند و البته که خودشناسي به خداشناسي ختم ميشود.

 .3-3انگارۀ پیر در مثنوی و داستانهای تمثیلي
«انسان کامل» شخصيت قدسي است که به واسطة والیت معنویي ،راهنماي سالک در طي
طریق است.
بااهاار او گاافااتااياام کااه تاادبااياار را
آنکااه او از پااردۀ تاااااليااد جساااات

چاون کااه خواهي کرد بگزین پير را
او بااه نورِ حق ببينااد آن چااه هسااات
(مولوي)6867 ،

سهروردي ،آنان را «اصحاب مشاهده» خطاب ميکند که معاوالت بر آنها در «آنِ»
تجربة اشرا ق وارد ميشود .ایشان نياز به آموختگي ندارند و حق مطلب را بدون مطالعة کتاب
درک ميکنند .در واقع «گمان قوي» این افراد را «خلیفةاهلل فیاالرض» ميکند (شهرزوري،
 .)6872آنان به واسطة بهرهمندي از قدرت اشرا ق «-پاسبان آفتابند اوليا» -بر دلها آگاه و بر
1. Jaspers, K.
2. Blackham, H.
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جانها سيطره دارند .اولياءاهلل ،از جمله کساني هستند که ماام اشرا ق دارند .موالنا نيز در کنار
اولياءاهلل به پيامبران اشاره ميکند و آنان را جدا از اولياءاهلل نميداند و براي نشان دادن تفو ق
انبيا از تمثيل نور خورشيد در برابر نور چراغ و شمع بهره ميگيرد.
زآنااکااه نااور انااباايااا خااورشااايااد بود

ناور حاا مااا چراغ و شااامع و دود
(همان)

سهروردي در الواو عمادي ،ویژگيهاي انبيا و متألهان را چنين توصيب ميکند« :مسير
شود ایشان را در بيداري اطالع بر مغيبات ،زیرا که نفوس ایشان یا قوياند در فطرت و یا
قوي شوند به طریاي که ایشان دانند و به مغيبات مناش شوند ،زیرا که نفوس ایشان چون
آینه زدوده است ،درو ناو ملکوت پيدا آید» (سهروردي .)6838 ،به اعتااد سهروردي،
ماهيت وجودي «انسان کامل» از همة شوائب زدوده و شخصيت او جلوهاي از وجود الهي
است.
تعاليم گنوسي ،هرمسي و مانوي از جمله آموزههایي هستند که بر «لزوم داشتن پير» تأکيد
ميورزند .بنابر روایات مانوي ،ماني دو بار در طول زندگانيش توانسته بود همزاد مينویيا
یا «نُرجميگ» را مالقات کند .یکبار در  62سالگي و بار دیگر در  25سالگي .ماني معتاد
بود همزاد مينویيا  ،راز کيهان و اسطورۀ نور و ظلمت را بر او گشود (اسماعيلپور.)6879 ،
این اصلي باورمند نزد تمامي عااید است که سالک به تنهایي قادر به تغيير موقعيت خویش
در جهان مادي نيست .سهروردي در رسالة «بستانالالوب» بر اهميت اختيار کردن پير تأکيد
ميکند« :همچنان که شيخي باید تا خرقه بپوشاند؛ پيري باید که رکر تلاين کند و بيپير به
جایي نرسد» (سهروردي.)6838 ،
سالک (روو) پا از هبوط در عالم جسماني و فرامو کردن اصل خویش به واسطة
گشایشي در صحرا با راهنماي دروني مالقات ميکند که ویژگي معرفتبخشي به همراه
دارد .این پير یا فرشتة آسماني که در شرع ،بدان «جبرئيل» و در فلسفه «عال فعال یا عاشر»
ميگویند ،راهنمایي است که سالک خواستار رجوع و اتحاد با آن بوده است؛ زیرا «در سلسة
موجودات ،نزدیکترین وجود معنوي وراي عالم انساني است» (کربن)6877 ،6؛ به این معنا
که از لحاظ رتبه از باقي عالها ،متأخرتر و به عالم انساني نزدیکتر است« .عال فعال» غالباً
1. Corbin, H.
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در هيأت «پير» در داستانهاي سهروردي متجلي ميشود .در داستانهاي اشاره شده رووِ
سالک زندگي عادي خویش را طي ميکند تا اینکه گرفتار بند اسارت ميشود .در این
موقعيت ،او هویت حاياي خویش را به فراموشي ميسپارد« .افتادن در چاه در قصة غربت
غربي ،گرفتاري در بند در عال سرخ ،دیدن جماعتي که براي تحصيل ميرفتهاند در فی
الحالة الطفولیّة ،افکندن سلّه و پوشيدن چرم بر طاووس در فصل هشتم لغت موران ،قيد و
حجر کودکي در آواز پر جبرئيل» از جمله حال و هواهاي مرزي هستند که سالک با قرار
گرفتن در آنها ،نخستين گامهاي خودشناسي را برميدارد تا زماني که هادي آسماني بر او
متجلي شده و با دستگيري او خودشناسي به خداشناسي مبدل شود .موقعيتهایي که به قول
یاسپرس حد نهایي طاقت بشري است و سالک در آن احساس عجز ميکند؛ زیرا
استعدادهایش براي رسيدن به ماصود کافي نيست .از این رو ،در کشمکش خودشناسي ،پير
بر او متجلي ميشود .دیدار با پير در واقع به عنوان پتانسيلي بيروني براي سالک ،سرآغاز خط
سير معرفتي است که با پرسش آغاز ميشود .در حايات زماني که سالک تصميم ميگيرد
خود را از زنداني که در آن گرفتار آمده نجات دهد ،چنان که «در عال سرخ ميبينيم ،باز
از غفلت نگهبانان استفاده ميکند و به سوي صحرا گام مينهد یا سالک غربت غربي که
شبها به باالي کاخ ميرود و یا جواني که در آواز پر چبرئيل تصميم ميگيرد دري از خانااه
را باز کند که به سوي صحرا گشاده ميگردد» ،استعدادِ تعاليجویي در او قوت ميگيرد و
این قوه با دیدار پير بالفعل ميشود.
یکي از بنيانهاي فکري موالنا نيز در مثنوي «لزوم اختيار کردن پير» است .انسان کامل
در داستانهاي موالنا در هيأتهاي متفاوت سر برميآورد .یکي از ویژگيهاي «انسان کامل»
در مثنوي ،برخورداري از دانش و عال در کنار روو است؛ «روو با علم و با عال است یار».
به این معنا که وجود نوراني انسان کامل از ترکيب عال و روو تشکيل شده است؛ «مشر ق
او غير جان و عال نيست» .بنابراین «انسان کامل» موالنا عالوه بر تهریب نفا و ترک عالیق
مادي که سببِ صيال روو ميشود باید از «عال» نيز بهرهمند باشد .موالنا عال را به بالي
تشبيه ميکند که پرنده بدون داشتن آن قادر به پرواز نخواهد بود.
عااااال باااشااااد ماارد را بااال و پااري

چااون ناادارد عااااال عااااال رهاابااري
(مولوي)6863 ،
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همانطور که سهروردي نيز معتاد است ،حکيم الهي کسي است که «ابتدا با بال اندیشه
به پرواز درميآید و سپا با دور انداختن ال مادي ،نفا مجرد را بر برا ق همت مينشاند
و به سير در کائنات ميپردازد» (سهروردي .)6817 ،پا بيگمان موالنا همچون سهروردي
به همنشيني عال و روو در وجود انسان کامل ،باور داشته است .البته نباید از این نکته غافل
شد که گاهي مراد موالنا از «عال» همان «نفا ناطاه یا روو» است .در واقع هرگاه موالنا
عال و نفا را در تاابل با یکدیگر بهکار ميبرد ،ماصود از «عال»« ،روو» و از «نفا»،
قواي حسي انسان است.
متهم نفا اسااات نااه عااال شاااریب

مااتااهاام حااا اساااات نااه نور لطيب
(مولوي)6865 ،

بنابراین شيخ خبير از نظر موالنا باید صاحب روحي وارسته و عالي سليم باشد که هيچگاه
عرصة هستي از وجود مبارک او خالي نخواهد بود؛ «به هر دوریي ولي قائم است» .سهروردي
از اصلي به نام قاعدۀ «امکان اشرف» سخن ميگوید که براساس آن وجودِ شریب ،مادم بر
وجود اخا است؛ به این معنا که وجودِ ممکن اخا ،خود ،گواه بر وجودِ ممکن اشرف
است« .وجود ممکن اخا قبل از ممکن اشرف ممتنع است .پا معلول اول باید که اشرف
باشد از اني و اني از الث» (دیناني .)6876 ،پا تا زماني که انسانهاي عادي در عالم
حضور دارند ،بيشک انسانکامل نيز هست؛ یعني وجود انسان عادي دليل بر وجود انسان
برتر است .همواره در عالم کسي هست که نسبت به دیگران به خدا نزدیکتر است و ناش
واسطة فيض الهي را برعهده دارد .از همين رو است که انسان کامل را برابر با عالم خيال
ميپندارند .این امر به خاطر ماهيت واسطهگون انسان کامل است.
از نظر موالنا ،جسمِ انسان واال همچون رووا لطيفهاي است که قابليت صعود دارد ،در
چارچوب زمان و مکان تاویمي جاي نميگيرد و حيطة جوالن او از عالم خلق تا امر را دربر
ميگيرد .چنانکه سهروردي معتاد است جسمشان چونان لباسي است که گاهي آن را به
درميآورد و گاه آن را ميپوشند .به طور کلي ،عنصر وجودي اولياءاهلل و شيخ ،نور حق
است؛ «شيخ نوراني ز ره آگه کند» که بهواسطة این نورالهي توانسته «ینظر بنوراهلل» شود و
چون جنا این نور طور وراي عال و از جانب حق است؛ بنابراین ،حد ندارد «شيخ و نور
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شيخ را نبود کران» و در جایي دیگر شيخ را همچون شيري ميانگارد که قلوب مومنان چون
بيشهاي تحت سيطره او قرار دارد.
شااايخ واقب گشااات از اندیشاااه

شاايخ چون شااير اساات و دلها بيشااها
(مولوي)6865 ،

اندیشة انسان کامل چنان در تصویر آفتاب در وجود موالنا نهادینه شده که او نميتواند
اولياءاهلل را به چيزي جز خورشيد و متعلااتش تشبيه کند .شير در باورهاي کهن همواره به
عنوان حيواني خورشيدي مورد توجه بوده است .در برهان قاطع به آفتاب ،شير سوار اطال ق
شده است و ایرانيان خورشيد را به صورت شير ناش کردهاند (شميسا .)6837 ،یال شير
همچون تي هاي خورشيد تصور شده است .عالوه بر این ،خانة خورشيد در برج اسد است.
اوج فروغ خورشيد زماني است که در برج اسد قرار ميگيرد .موالنا در ابيات زیر زبدۀ سخن
را دربارۀ انسان کامل ادا ميکند؛ به نحوي که تصویري کامالً خورشيدي و مطابق با اساطير
مربوط بدان ميآفریند.
ظاال او اناادر زمااين چون کوه قاااف
در بشااار روپو کرده اسااات آفتاب

روو او سااايمرغ با عااالي طواف...
فااهاام کاان اهلل اعاالاام بااالصاااااواب
(مولوي)6837 ،

موالنا در این ابيات بار دیگر بر یگانگي ماهيت وجودي حق و انسان کامل صحه گراشته
است .به واقع هر چيزي که نشاني از خورشيد دارد در نظرگاه موالنا در هيأت انسان کامل
پدیدار ميشود ،خواه آن سيمرغ و باز باشد ،خواه شير.

 .0-3آفتاب -انسانکامل
کربن به نال از نوشتارهاي هرمسي موجود به زبان عربي به تشریح «سرشت کامل» و ارتباط
آن با «انسان نوراني» ميپردازد« :هرما فرزانه ميگوید :هنگامي که جهان بزرگ که آدمي
است ،سرشت کاملي پيدا کرد ،جان او ،آنگاه ،همچون خورشيدِ ایستاده در آسمان است که
پرتوهایش بر همه افقها نور ميپاشد» (کربن .)6837 ،در اینجا هرما «سرشت کامل» را
برابر با خورشيد دانسته است و در ادامه کربن به این همانندي در آ ار نجمالدین کبرا و
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سهروردي اشاره ميکند .در آ ار سهروردي «خورشيد و متعلااتش» ناش ویژهاي را ایفا
ميکنند؛ به عنوان مثال ،در لغت موران که شامل  68قصه است ،خورشيد به عنوان یکي از
ارکان اصلي ،ناش اساسي ایفا ميکند .براي نمونه در قصة ششم که حربا (انسان کامل) شيفتة
آفتاب است و نه تنها در برابر معرب نيست ،بلکه آرزوي وصال آن را دارد .سهروردي
در پایان داستان به آیة  616سورۀ آل عمران اشاره دارد «ال تحسبنالذین قُتلوا فی سبیل اهلل
أمواتا بل احیاءٌ عند ربهم یرزقون» (سهروردي .)6838 ،سهروردي با این شاهد مثال به
رمزگشایي از تصویر خورشيد ،دست ميیازد .او نشان ميدهد که خورشيد رمز حق تعالي
است که هرگاه سالک در معرض انوار الهيا قرار گيرد به مرتبة الوهيت نائل ميآید .قصه
نهم ،حکایت حضرت ادریا و سخن گفتنش با کواکب است که در واقع تاابل سالک و
حضرت حق در تصویر ماه و خورشيد نمود ميیابد .شخصيت ادریا در تاریخ با هرما و
الياس یکي تلاي شده است .ابنعربي در فصوصالحکم ،ادریا و الياس را یکي دانسته و
فصل بيست و دوم را به نام او کرده و گفته ،الياس همان ادریا است و جایگاه ادریا را
در فلک چهارم یا همان فلک مياني؛ یعني خورشيد و ماام او را برابر با انسان کامل ميداند.
موالنا نيز با عطب ادریا و عيسيگویي به همخانه بودنشان در آسمان چهارم (جایگاه
خورشيد) اشاره دارد.
عيساااي و ادریا برگردون شاااادنااد

بااا مالئک ،چون که همجنا آمدند
(مولوي)6867 ،

بنابراین ،در اندیشه ابنعربي و موالنا ،خورشيد رمزي از صورت متعالي انسان برتر است.
شاید بتوان گفت ماصود سهروردي نيز از بيان ادریا و سخن گفتنش با کواکب ،اشارهاي
است به همانندي او با هرما؛ زیرا در آ ار منسوب به هرما به اشرافش بر علم نجوم تأکيد
شده است.

 .1-0-3خورشید و انسان کامل در مثنوی
 .1-1-0-3نسبت چشم با خورشید
یکي از وجوهي که سببِ خلق تصویر «خورشيد» براي مفاهيم «انسان کامل و خداوند» در
مثنوي شده است ،پيوند اساطيري «خورشيد» با «چشم» و مصادیق آن است« .وَ هُو لِلحَقِّ
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بِمَنزلَةِ اِنسانِ العَینِ الَّذی یَکُونُ بِهِ النَّظَرُ» :نسبت انسان به حضرت حق تعالي ،نسبت مردمک
چشم است با چشم که دیدن بدان صورت ميگيرد (ابنعربي)6862 ،؛ در این تمثيل ابنعربي
حقتعالي را به منزلة چشمي پنداشت که انسان ناشِ مردمک آن چشم را بازي ميکند .به
طور یاين ،چشم بدون مردمک توانایي دیدن نخواهد داشت .گویي این تمثيل ابنعربي از
روایات اسطورهاي برميآید؛ زیرا در اساطير ،خورشيد به عنوان چشم اهورامزدا بهشمار
ميرود و اوپانيشاد ،آفتاب را موکل بينایي ميداند (داراشکوه .)6891،به همين ترتيب هندوان
نيز در دوران ودایي ،ماه و خورشيد را به منزلة چشمان آسمان ميدانستهاند و عايده داشتهاند
که خورشيد از مردمک چشمان نارایانا آفریده شده است (ایونا .)6878 ،6بدین ترتيب هم
«حقتعالي» و هم «خورشيد» در ماام «چشم» معرفي شدهاند و این تشابه ،رشته پيوندي ميان
حقتعالي و تصویر خورشيد ميآفریند که در نوع خود ناگسستني و راتي است .شاید یکي
از نااط اتصال گزارۀ «حق» در تصویر «خورشيد» را باید در رمز «چشم» جست .جایي که
«چشم» از قالب یک نشانه ساده فراتر رفته به رمز تبدیل ميشود .موالنا در بيان رمزي به هيچ
شاعري شباهت ندارد و این حاصل تجربة خاص عرفاني اوست .بيان رمزي ناطهاي است که
موالنا سنتهاي عرفاني را به فراموشي ميسپارد و به خلق معاني انوي دست ميیازد .به
طریق اوال تجربيات عرفاني به عنوان عرصهاي بيزمان و غيرتاریخي که مکان استومند نيز در
آن مفهوم خویش را از دست ميدهد ،سببِ آفرینش معاني ميشود که تنها پهنة زبان رمزي
قابليت ترسيم آنها را دارد.
بنابراین «حق» به گونهاي کامل ویژگيهاي اساطيري خورشيد را دریافت کرده است؛ به
این معنا که عالوه بر تنهایي خورشيد که رمز وحدانيت است ،رمز «چشم بودن» نيز از باورهاي
اساطيري «خورشيد» به «حق» منسوب شده است .بعدها خورشيد را بزرگترین نماد روو
دانستهاند و این در حايات به واسطة این است که از او به عنوان «چشمِ جهان» یاد ميشد؛
زیرا چشم دریچه و آیينة روو است .براین اساس «خورشيد» رمزي است براي «چشم» و در
راستاي آن براي «حقتعالي» .بنابراین ،چشم و خورشيد برابر نهاد یکدیگر محسوب ميشوند.
نکته حائز اهميت این است که در عرفان ،تمامي عوالم دوگانه در یک عالم ميانجي یا به
اصطالو برزخي به وحدت ميرسند .این امر در مورد حق و خلق نيز صد ق ميکند .به این
معنا که حق و خلق نيز در مکاني به اتحاد ميرسند و آن عالمي جز «انسان کامل» نيست.
1. Evans, V.
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«انسان کامل» واسط بين حق و خلق است .همانطور که چشم را نيز «واسطة ميان حق و خلق
و رشتة پيوندي ميان آن دو» (ستاري )6831 ،دانستهاند .براین اساس ميتوان گفت که «چشم»
در عرفان عالوه بر روو ،رمزي براي «انسان کامل» نيز است .با رمزگشایي تأویلي از واژه
چشم به طرز باورمندي به پيوند سمبليک ميان خورشيد ،انسان کامل ،حق و چشم دست
یافتهایم .این در حايات تجلي گزارهاي فلسفي اسطورهاي با یاري زبان نمادین در عرصة
عرفان است؛ زیرا جوهر زبان عارف ،نماد و تصویر است.
کااي تااوان اناادود این خورشااايااد را
که کي باشاااد کو بپوشاااد روي آب

بااا کااب گاال؟ تااو بااگااو آخاار ماارا
طين کي بااشاااد کو بپوشاااد آفتاااب
(مولوي)6867 ،

در حايات دالهاي موالنا هيچگاه در مسيري خطي پيش نميروند ،بلکه ارتباط دالها با
یکدیگر و بيان ویژگيهاي هر دال براي تصویرپردازي سبب شده آنها به صورت دوراني
در دادوستد با یکدیگر قرار گيرند .پا همواره باید در حال تأویل و کشب بود ،زیرا هيچگاه
نميتوان به معاني ابتي دست یافت .از این رو است که ابنعربي حق را «چشم» و انسان را
«مردمک» آن خطاب ميکند و موالنا گاهي «حق» را «خورشيد»:
مااا رماايااتَ إر رماايااتاام در حااراب

مان چاو تاياغام و آن زننااده آفتاااب
(مولوي)6837 ،

و گاهي «انسان کامل» را در «خورشيد» متجلي ميبيند.
ماافااتاار ق شاااااد آفااتااابِ جااانااهااا

در درون روزن اباااادانااااهااااا
(مولوي)6865 ،

 .6-1-0-3نسبت شمس با خورشید
رو ز ساااااایااه آفااتااابااي را بااياااب

در درون روزن اباااادانااااهااااا
(مولوي)6837 ،
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موالنا در این بيت شما تبریزي را با دو واژۀ اساطيري «آفتاب» و «شاه» خطاب کرده
است .او صفت «پادشاهي» را که از جمله صفات ویژۀ خورشيد به شمار ميرود و «در ریگ
ودا قدیميترین سند مکتوب هند و ایراني ،خورشيد سرور سلطنت عالي قلمداد شده است»
به شماالدین نسبت ميدهد .در حايات در رهن موالنا ،شماالدین و آفتاب دو چيز
متفاوت از یکدیگر نيستند و حتي ميتوان آنها را به جاي یکدیگر نيز به کار برد .شما به
6
عنوان نمونة یک انسانکامل در خورشيد متجلي ميشود .در همين راستا ،گاستون باشالر
معتاد است تصاویر ادبي براي حرکت و رشد به بنمایه یکي از عناصر اربعه (آب ،آتش،
خاک و هوا) نياز دارند (خطاط .)6832 ،آنچه بنمایة تصویرآفریني آفتاب را براي شما
ميسازد ،آتش است؛ زیرا در اساطير از نور خورشيد با رنگ سرخ یاد ميشود و در برخي
روایات نيز خداوند را نيز با جامهاي سرخ رنگ تصویر ميکنند .عالوه بر این ،آوردهاند
ردایي که شماالدین بر تن و کالهي که بر سر ميکرد به سرخي ميمانست .از همين رو،
از نظر موالنا بهترین رنگها ،رنگ سرخ است؛ زیرا از خورشيد برميآید:
بااهااتااریاان رنااگهااا ساااارخااي بااود

و آن ز خورشيد است و از وي ميرسد
(مولوي)6865 ،

بنابراین ،جانمایة آفرینش این تصاویر از آتش برميآید .آتشي که در «ني» موالنا نيز
جوشش ميآفریند و موجبات ناشآفرینش را در تصویر «انسان کامل» فراهم ميکند .همان
آتش ،نيروي محرکة آفتاب است براي تصویرآفریني انسان کامل .البته نميتوان از ارتباط
چشم با آتش نيز چشم پوشيد؛ در «سنتهاي مصري ،چشم به عنوان طبيعت خورشيدي و
ناري ،منبع نور ،آگاهي و باروري ملحوظ ميشود» (شواليه و گربران .)6876 ،2بدین ترتيب
وجه مشترک تصاویري که موالنا براي انسانکامل ميآفریند ،آتش است.
در مثنوي با استحالة معنایي پادشاه مواجه هستيم؛ به این نحو که پادشاه در آ ار موالنا
تصویري از خداوند است ،خداي متشخص انسانوار که دیگر آن فاصله بين انسان و او
موجودیت ندارد .از این رو ،موالنا با معرفي کردن شماالدین به عنوان پادشاه در حايات
او را در ماام خداوندي به تصویر ميکشد؛ به این معنا که شماالدین همان خداوند است؛
1. Bachelard, G.
2. Chevalier, J. & Gheerbrant, A.
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انسان کامل به مثابة خداوند؛ زیرا برخي با استناد به حدیث «ان اهلل خلق آدم علی صورته:
خلق ما بر صورت خود کرد حق» ،معتادند خداوند انسان را به شکل خویش آفرید .از این
رو ،موالنا ،شما را هم خدا و هم انسان کامل دیده است که تنها خورشيد ،پادشاه عالم،
ظرفيت به دو کشيدن این دو گزاره را در خود دارد؛ زیرا خورشيد را جایگاه انسان کامل
دانستهاند .همانطور که ابنعربي در فتوحات بيان ميکند منازل ماه و خورشيد بزرگترین
و گویاترین ضربالمثل براي علم الهي است و از آنجایي که انسان کامل مظهر علم الهي و
معرفت رباني است؛ بنابراین؛ خورشيد را ميتوان جایگاه او دانست (ابنعربي .)6837 ،موالنا
با آفرینش تصویر «آفتاب» و «شاه» براي «شماالدین» در حايات او را به گزارۀ خدا نزدیک
و چه بسا با آن همسان ميکند.
خود غریبي در جهان چون شما نيست

شما جان باقيست کاو را اما نيست
(مولوي)6837 ،

فروزانفر ميگوید «جان؛ یعني روو انسان در این جهان مادي غریب است؛ زیرا از وطن
خویش به دور افتاده است» (فروزانفر« .)6876 ،شما» را در این بيت معادل با «روو دور از
وطن» تعبير کرده است .همانطور که ميدانيم بنا بر مصطلحات قرآن ،انسان کامل همان
الروو است و ابنعربي در فصوصالحکم صراحتاً انسان را رووِ عالم قلمداد ميکند .از
آنجایي که «خورشيد» نيز رمزي براي «روو» است و موالنا تمام ویژگيهاي اساطيري
«خورشيد» را براي «شما» متصور است؛ بنابراین« ،شماِ جان» معادل با «انسان کامل» است.
از این رو ،ميتوان گفت در نظرگاه موالنا «آفتاب» در سير تکاملي یک تجلي در عين واحد
هم به شکل «حق» و هم «انسان کامل» پدیدار ميشود؛ یعني حق در ماام تعيين به صورت
انسان کامل متجلي ميشود و در این سير ،گسستي قابل تصور نيست.

 .6-0-3آفتاب و انسانکامل در داستانهای سهروردی
 .1-6-0-3نسبت کیخسرو با خورشید
«فرّ» ،فروغي است ایزدي به دل هر که بتابد از همگنان برتري یابد و از پرتو این فروغ است
که کسي به پادشاهي رسد .از سوي خداوند براي راهنمایي مردمان برانگيخته شود و به ماام
پيغمبري رسد و شایستة الهام ایزدي شود (پورداود.)6877 ،کيخسرو از جمله کساني است
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که صاحب فرّ ایزدي است .از او در یشت پنجم ،نهم ،سيزدهم ،پانزدهم و نوزدهم یاد شده
است .در یشت سيزدهم ،فروهر کيخسرو به عنوان درخشانترین شاه ،دالورترین و
شریبترین کا ستوده ميشود .در واقع کيخسرو نمونة مطلق رهبري کامل و بيعيب است
(بهار .)6836 ،او فاط آرزوي سفر اخروي داشت .از اینرو ،بارها به خلوت نشست تا سرو
را در خواب دید که به او مژدۀ کاميابي سفر مينویي داد .در واقع او از نظرها ناپدید شد و
برایش مرگ طبيعي قائل نشدهاند .از همين رو ،در اوستا از جملة هفت جاودان بهشمار مي-
رود.
تعریفي که سهروردي از «فرّ» ميکند بسيار به پيشينة ایرانيا نزدیک است؛ «نوري که
معطي تأیيد است که نفا و بدن بدو قوي و روشن گردد ،در لغت پارسيان «خرّه» گویند»
(سهروردي .)6838 ،ماصود سهروردي از «روشن و قوي شدن بدن» با دریافت فرّ چيست؟
به طور یاين از نظر او ،قواي جسماني در پرتو فرّ ،ماهيت مادي خویش را از دست ميدهد.
به این معنا که جسم تحت تسلط صاحب فرّ قرار ميگيرد .در آ ار سهروردي از دو پادشاه
صاحب فرّ یاد ميشود؛ فریدون و کيخسرو .در الواو عمادي ميگوید« :از جمله کساني که
بدین نور رسيدند ،خداوند «نيرنگ» ملک افریدون ...و دوم او از ررّیت او ملک ظاهر
کيخسرو مبارک که تادس و عبودیت را برپاي داشت ،از قدس صاحب سخن شد و غيب با
او سخن گفت و نفا او به عالم اعلي عروج کرد .متناش گشت به حکمت حق تعالي و
انوار حقتعالي او را پيدا شد و پيش او باز آمد .و معني «کيان خّره» دریافت» (سهررودي،
.)6838
اوصافي که سهروردي در وصب کيخسرو ميآورد یادآور خصيصهها و البته اتفاقاتي
است که براي رسول اکرم (ص) پيش آمد .همانطور که رکر آن در اوستا آمد ،صاحب فرّ
ميتوان به ماام پيغمبري برسد .بنابراین ،سهروردي به کيخسرو با عنوان صاحب فرّ ،مرتبتي
همطراز با حضرت رسول ميدهد .در لغت موران ،سهروردي از جام گيتينماي کيخسرو
سخن ميگوید ،جامي که «هرچه خواستي ،در آنجا مطالعت کردي و بر کائنات مطلع گشتي
و بر مغيبات واقب شدي» (همان) .جام جهاننماي کيخسرو رمزي است براي طالب حايات
که وقتي پرتوي اشرا ق بر او ميافتد ،خود جلوگاه تجلي عالم اکبر ميشود .همين است که
باید بگویيم «انسان کامل» به عنوان عالم اصغر ،نسخة فشردۀ عالم اکبر است.
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از نظر سهروردي «جام گيتينما» همان روو ناطاه یا نور اسهبدي است که جسم همچون
غالفي آن را دربر گرفته است ،اما کيخسرو به واسطة ارتباط با غيب ،صاحب روحي است
که به اختيار و اراده قابليت جدا شدن از جسم را دارد «وقتي که خواستي که از مغيبات چيزي
بيند ،آن غالف را در خرطه انداخت» (همان) .پا «انسان کامل» از نظر سهروردي توانایي
فراغت از جسم به اختيار خویش را دارد .هنگامي که کيخسرو جام گيتينما را در برابر آفتاب
قرار ميدهد ،زمان پيوند نفا ناطاه به اصل حاياي خویش است« .پا وقتي که آفتاب در
استوي بودي ،او آن جام را در برابر ميداشت .چون ضوء نيّر اکبر بر آن ميآمد ،همة ناو
عالم در آنجا ظاهر ميشد» (همان) .روو ناطاه در مکاشفهاي ابدي در برابر پرتو اشرا ق آفتاب
حايات به اصلش به وحدت ميرسد .این تمثيل در واقع نشان ميدهد که رووِ انسان کامل
همچون آینهاي تمام عالم هستي را در خود دارد.
از نظر سهروردي ،انسان کامل چيزي جز عالم هستي نيست .نور اسهبديِ وجود انسان
برتر در استوي آفتاب؛ یعني در اعتدال بهاري در معرض نيّر اعظم قرار ميگيرد و با اصلش
یکي ميشود .همان زماني که هدهد ،رووِ سالک براي سيمرغ شدن ،ترک آشيان ميکند.
در فصل بهار ،آفتاب با قرار گرفتن در برج حمل که خانة او به شمار ميرود ،جاني دوباره
ميیابد« .آفتاب» تصویري است برتر براي «حضرت رات» و کيخسرو به عنوان کسي که
نوري از وجود آفتاب (فرّ) را در خود دارد هنگام رویارویي با آفتاب حق از بندهاي جسماني
رها شده و در تجربهاي عرفاني به شهود اشراقي نائل ميآید .این تمثيل یادآور آموزههاي
ماني و برابري انسان با جهان است .جایي که «انسان به عنوان عالم اصغر پارهاي نور در تن
خویش دارد که به گونهاي مرواریدي درون صدفي خاکي است» (اسماعيلپور .)6879 ،پارۀ
نور که همان نور اسهبد سهروردي است در فرآیند نجاتبخشي از سوي «عيساي درخشان»
آزاد ميشود؛ عيسي که بنابر روایتها با خورشيد همخانه است .بنابراین ،ميتوان گفت
اندیشههاي سهروردي بيتأ ير از آموزهاي گنوسي و مانوي نيست.

 .6-6-0-3نسبت سیمرغ با خورشید
سيمرغ ،شاه مرغان پرندهاي که «پيونددهندۀ اضداد و انسان -مرغ است .او از سویي انسان
است ،انساني روحاني و یاريدهندۀ آورندۀ دین بهي و از سوي دیگر ،مرغي که بر فراز
محور عالم در اقيانوس آغازین زهدان هستي است ،آشيانه دارد» (ستاري .)6831 ،در
رسالههاي سهروردي سيمرغ در کنار پير و جبرئيل رمزي است براي «عال فعال» و در
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داستانهاي سهروردي در اینهماني با خورشيد قرار داد .البته این امر دور از رهن نيست،
چراکه در باورهاي اسطورهاي همواره سيمرغ را پرندهاي خورشيدي ميدانستهاند .تصویر
رمزي از هدایتگري است که سالک در پرتو رهنمودهاي او به حکمت اشراقي دست
ميیابد .در لغت موران ،کيخسرو زماني جام جهاننما را در برابر آفتاب اشرا ق الهي قرار
ميدهد که آغاز اعتدال بهاري است؛ یعني همان زماني که هدهد براي رسيدن به ماام سيمرغ،
ترک آشيان ميگوید؛ «هر آن هدهدي که در فصل بهار بترک آشيان خود بگوید ...و قصد
کوه قاف کند» (سهروردي .)6838 ،بنابراین ،آنچه اسباب استحالة روحاني سالک را فراهم
ميکند ،پرتوي تابناک سيمرغ آفتابگون است .هدهد همچون جام جهاننما رمزِ سالک
جانآگاهي است که با معرفت نسبت به قفا تن به شو ق رهایي از آن قدم در وادي حايات
مينهد تا به مبدأ اصلي؛ یعني جایگاه سيمرغ ،کوه قاف برسد .بنابراین ،هدهد «رمز روحي
است که قوت ترک آشيانة جسم و پيوستن به اصل خویش سيمرغ یا عال فعال و از او به
حق را دارا است» (پورنامداریان.)6865 ،
در لغت موران ،هدهد به عنوان پرندهاي که «به غایت حدّت بصر مشهور است»
(سهروردي )6838 ،در برابر بومان روزکور وصب ميشود .توصيب خورشيد به عنوان
«ینبوع نور» و انتخاب حرکت در روز از سوي هدهد که خود را در مرتبة معرفت کشفي
ميبيند از او به طور تلویحي به عنوان سالکي شيفتة خورشيد یاد ميشود .پيوند هدهد با
خورشيد و سيمرغ و حرکت او به سمت این دو ماصد ،نشان از اینهماني سيمرغ با خورشيد
است .در عال سرخ به جایگاه سيمرغ بر سر درخت طوبي اشاره ميشود .با توجه به توصيفات
سهروردي «درخت طوبي» رمزي براي «خورشيد» است .پا خورشيد خانة سيمرغ است.
چنان که عطار نيز بر این اینهماني صحه ميگرارد:
چون شااامااا سااايمرغ اینجااا آماادیااد
مااحااو او گشااااتاانااد آخاار باار دوام

ساااي در ایان آیينااه پياادا آماادیااد...
سااایه در خورشاايد گم شااد و الس اّالم
(عطار)6839 ،

در «صفير سيمرغ» از سيمرغ به عنوان غایت مسير سالک یاد ميشود .او کسي است که
«صفير او به همه کا برسد .سایة او عالج بيماران است .همه ناشها از اوست و او خود
رنگ ندارد .در مشر ق است آشيان او و مغرب از او خالي نيست» (سهروردي.)6838 ،
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همانندي ميان سيمرغ و خورشيد در عال سرخ و لغت موران قوت ميگيرد .در عال سرخ
از زبان پير گفته ميشود «سيمرغ آن خاصيت است که اگر آینهاي یا مثل آن برابر سيمرغ
بدارند ،هر دیده که در آن آئينه بنگرد خيره شود» (همان) .چنان که در لغت موران ،جام
جهاننما زماني همة ناو عالم را ظاهر ميکرد که کيخسرو جام را در برابر آفتاب
ميداشت .در ادامه زماني که زال (رمز روو هبوط کرده) در صحراي عالم جان رها ميشود،
سيمرغ او را زیر پر ميگيرد .وقتي شب درآمد «سيمرغ از آن صحرا منهزم شد» و در روز
سيمرغ به پرستاري از زال ميپرداخت .کارکرد سيمرغ در این توصيب کامالً برابر نهاد
خورشيد است .شاید با این وصبها سيمرغ بهترین رمز براي حضرت رات در عالم معني
باشد ،اما آنچه مانع چنين برداشتي ميشود ،توصيب از زبان پيرِ عال سرخ است که تنها یک
سيمرغ در جهان نيست ،بلکه «هر زمان سيمرغي از درخت طوبي به زمين آید و اینکه در
زمين بود ،منهدم شود» (همان).
در داستانهاي سهروردي «خورشيد» رمزي است براي «حضرت حق» ،اما آیا ميتوان
براساس اینهماني که سهروردي بين خورشيد و سيمرغ رقم ميزند« ،سيمرغ» را نيز رمزي
براي «حق» دانست؟ پورنامداریان او را تمثل نوراالنوار ميداند که در هيأتهاي گوناگون
متجلي ميشود (پورنامداریان ،)6865 ،اما در نه جایگاه خودِ نوراالنوار .همداني نيز به تبعيت
از کربن با استناد به پرسش و پاسخ مطرو شده در عال سرخ ،معتاد است ،نميتوان از
سيمرغ ،حضرت رات را مراد کرد (همداني.)6833 ،
با توجه به نظرات بيان شده ،ميتوان گفت سيمرغ به عنوان رمز انسان کامل و عال فعال،
بيگانه با حضرت رات نيست ،بلکه بالاوه حق است و شاید بتوان گفت به واسطة ماهيت
دوگانة رمز ،سيمرغ را در صحراي معنايِ عالم جان ميتوان ،هم تجلي حضرت حق دانست
و هم انسان کامل .چنان که غایت هدهد در «صفير سيمرغ» ،سيمرغ و در لغت موران به
خورشيد است .پا خورشيد و سيمرغ در گسترۀ استحالة رمزي قابليت تبدیل شدن به
یکدیگر را دارند .بنابراین ،در رهنيت ناآگاه سهروردي ،خورشيد و سيمرغ در پيوندي
ناگسستي با یکدیگر به سر ميبرند .از این رو ،نميتوان به طور قاطع آفتاب را تنها رمز
حضرت رات و سيمرغ را تصویري براي انسانکامل دانست؛ زیرا رمزها یک معني ابت
ندارند و هر بار در هيأتي جدید سر برميآورند و این امر از موقعيتهاي گوناگوني ناشي
ميشود که انسان از سر ميگرراند .شاید بهتر باشد خلق تصویر سيمرغ و خورشيد را به

 | 16متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 96تابستان 0010

صورت رمزهایي دوسوگرا به حال و هواي متنوع سهروردي نسبت دهيم .در واقع حاالت
گوناگون ،مراتب روحي متنوعي را براي انسان رقم ميزند که هربار در تصویري تازه ظهور
ميیابد.
یاسپرس عايده دارد هر یک از موقعيتها براي هر شخصي منحصر به خود اوست و دليل
این امر آن است که آگاهي و عکاالعمل ما در هر موقعيتي خاص همان موقعيت است .بنابراین،
آنچه سبب ميشود یک تصویر (مثل خورشيد و سيمرغ) در چند معني گوناگون متجلي شود و
یا یک مفهوم (خدا یا انسانکامل) در تصاویر متنوعي متمثل شود به موقعيت انسان و گشودگي
او در برابر جهان و پدیدههاي آن بستگي دارد .چنانکه هيدگر ميگوید :سخن شاعرانه «در ميان
گراردن امکانهاي اگزیستنسيالِ 6یافتگي است» (لوکنر .)6865 ،2ما در معناي گستردهتر،
آفرینش تصویر شاعرانه را بيان امکاني ميدانيم که انسان به سمت آن سو ق ميیابد و در آن
موقعيت خود را ميشناسد و به تبع آن چنين موقعيتهاي گوناگون ،فهم را متأ ر ميکند و سبب
خلق تصاویر متنوع ميشود .حال آنچه را از واکاوي تصویر آفتاب در داستانهاي سهروردي و
مثنوي موالنا حاصل شد در جدول ( )6و ( )2به ایجاز نشان ميدهيم.
جدول  .1کالن اشتراکات سهروردی و موالنا دربارۀ انسان کامل
موالنا

سهروردی

هیچگاه عرصۀ هستی از وجود او خالی نیست.

اثبات قاعدۀ امکان اشرف

عنصرِ وجودیاش نور است (خورشیدبین)

پاسبانِ آفتاب

صاحب نفس قوی و زدوده

لطافت جسم به مانند روح

مدبر عالم کون و فساد

همنشینی عقل و روح

لزوم اختیار کردن او در مقام پیرطريقت

عقل فعال و پیر

ارتباط با ملکوت و آگاهی از مغیبات

استعداد تعالی جويی سالک پس از ديدار با او

جدول  .6ویژگيهای مشترک تصویر خورشید (آفتاب) در آثار سهروردی و موالنا
ويژگیهای مشترک
تصويری فراتر از نمادکه تبديل به معنی شده يعنی با معنی به وحدت رسیده است«.معنیواره»اش مینامیم.
اين تصوير برای معانی متعددی به کار میرود چون (خدا ،روح ،انسانکامل ،عقل فعال) ،پس «پويا و
داينامیک» است.
وحدت تصوير خورشید با نور و نوراالنوار در آثار سهروردی و اتحاد با خدا و شمسالدين در مثنوی.
1. Existential
2. Luckner, A.
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برجستهترین اشتراک موالنا و سهروردي ،نور و خورشيد است که آنان را به مبدع و
احياکنندۀ نظام نوري تبدیل کرده است .این وجه اشتراک در آ ار آنان هم در جلوۀ سطحي
و هم در جلوۀ شهودي در قالب تصاویر گوناگون نمود ميیابد .ازاینرو ،تصویر خورشيد
هم در مثنوي و هم در رسالههاي رمزي سهروردي در سيري استعالیي با مفهوم و معني به
وحدت ميرسد؛ یعني بين تصویر و معني هویتي مشترک پدیدار ميشود و درنتيجه خودِ
تصویر در جایگاه یک معني ظاهر ميشود.

بحث و نتیجهگیری
رهن خورشيدي سهروردي و موالنا ،بستر اشتيا ق به آفتاب و کاربرد آن را براي تصویرسازي
مفاهيم گوناگون فراهم ميسازد .آنچه تصویرآفتاب را در روایتهاي سهروردي و موالنا با
سایر عارفان متمایز ميکند ،تجربههاي ناب شخصي آنان در برخورد شدید عاطفي با پدیدۀ
«آفتاب» است که ریشه آن را در بنيادهاي اساطيري یافتيم .جایي که خورشيد با حفظ جایگاه
خویش به عنوان امر مادس وارد حيطة عرفان ميشود و در ماام کالن استعارهاي پویا و رمزي
روالبطون در خلق معاني متنوع گمارده ميشود .آفرینش تصویرهاي متنوع یا بروز رمزها در
شکلهاي گوناگون به وضع انسان بازبسته است و هر تصویر خاص همان شرایط و حال بروز
ميیابد .بنابراین ،گاه آفتاب براي انسانک امل ،گاهي براي حق و زماني براي مفاهيم دیگري
چون نفا ناطاه و روو بهکار ميرود .پا هر موقعيتي موجب ایجاد شرایطِ خاص روحي
براي انسان ميشود که او در ادراک آن تجربه به خلق تصاویر و رمزهاي گوناگون دست
ميیازد .حال و هواداري و موقعيتهاي مرزي که اگزیستانسياليستهایي چون یاسپرس و
هيدگر مطرو ميکنند ،مبين این امر است .عارف از زندگي متعارف جدا شود و نوعي
گشودگي براي او رقم خورد و از آنجایي که فهمها کامالً ملهم و متأ ر از وضع انسانند ،یک
معني ميتواند در قامت تصاویر گوناگوني متجلي شود یا یک تصویر براي مفاهيم متعدد به
کار رود .بدین ترتيب هر چند «حال و هوا» براي افراد مختلب به گونههاي متفاوت درک
ميشود ،اما آنچه سهروردي و موالنا را بهم نزدیک ميکند ،خطمشي فکري مشابه است که
نمود آن را در خوانش تصویرآفتاب مالحظه کردیم .بنابراین ،ميتوان گفت بينش سهروردي
و موالنا در سير به وحدت رسيدن تمامي گزارهها در خورشيد به عنوان یک تصویر تکامل
یافته ،قابل مشاهده است.
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Abstract
Rudaki is one of the poets whose poetry collection has not been found and the
existing poems attributed to him have been collected from various sources such
as biographies, dictionaries, rhetorical and historical books. Nafisi studied the
cited resources and collected the attributed poems to Rudaki and published them
which were taken as the basis for the next research on Rudaki’s poems. Although
Nafisi tried to make a distinction between the attributed poems to Rudaki and
poems of other poets in the book, there are still some verses in Rudaki’s book of
collected poems that are stylistically more similar to the poems of other poets and
later periods of Persian poetry. This research studies the rejection of the attribution
of a fragment by the following opening-verse regarding Rudaki in a historical and
stylistic manner: "I use the spirit of the prophets / What water can I get from the
dry river of the Greeks?", which is addressed in the Rudaki Divan Nafisi (1963),
Daneshpajooh (1996), Ahmadnejad (1997), Ghader Rostam (2013), and
Dehghani (2016), and in Emami's collection (2009) and Shoar (2011) as the
poems attributed to Rudaki. Nakhjavani (1955) brought it in Qatran's Divan and
Ravaghi (2021) also wrote its poet of Qatran. The oldest resources which
attributed this fragment to Rudaki and Qatran belong to the beginning years of the
12th century. From a stylistic point of view, excessive use of Arabic terms, the
abundance of abstract words and imaginaries, the existence of religious terms, the
tendency toward shariah, anti-philosophy approach, complaint, and snobbery,
which are the properties and style of the poems in the sixth century, weaken the
possibility of attributing this fragment to Rudaki and Qatran.

Keywords: Rudaki, Qatran, critical text research, layered stylistics.

 Corresponding Author: m.nikmanesh@alzahra.ac.ir
How to Cite: Nikmanesh, M., Seraj, A. (2022). A Sourceology and Stylistic Critique
of a Fragment Attributed to Rudaki. Literary Text Research, 26(92), 59-86. doi:
10.22054/LTR.2020.45884.2798

Original Research
Received: 02/Sep/2019

Associate Professor, Department of Persian Language
and Literature, Alzahra University, Tehran, Iran

Accepted: 28/Sep/2020

Mahdi Nikmanesh 

ISSN:2251-7138

A Sourceology and Stylistic Critique of a Fragment
Attributed to Rudaki

eISSN:2476-6186

-- Literary Text Research --------Summer 2022, 26(92), 59-86
ltr.atu.ac.ir
DOI: 10.22054/LTR.2020.45884.2798

مقاله پژوهشی

 -متنپژوهي ادبي---------دوره  ،62شماره  ،26تابستان 62-52 ،1041
ltr.atu.ac.ir
DOI: 10.22054/LTR.2020.45884.2798

نقد مأخذشناسانه و سبکشناسانة قطعهای منسوب به رودکي


مهدی نیکمنش
اشرف سراج

دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران

رودکي از شاعراني است که تاکنون دیوان او یافته نشده و مجموعهاشعاري که امروزه از وي در دست است
از ترکرهها ،فرهنگهاي لغت ،کتابهاي بالغي و کتابهاي تاریخي جمعآوري شده است .مجموعه
اشعاري که نفيسي از منابع بيان اشاره فراهم کرده ،مبناي بسياري از پژوهشهایي قرار گرفته که بعدها دربارۀ

تاریخ دریافت8931/46/88 :

چکیده

اشعار رودکي انجام شده است .هرچند وي کوشيده است اشعار منسوب به رودکي و دیگر شاعران را از هم
دیگر شاعران مانندتر است .در این پژوهش با بررسي تاریخي و سبکشناسي دربارۀ رد انتساب قطعهاي از
رودکي با مطلع زیر بحث ميشود:
مرا ز منصااااب تحايق انبياااساااات نصااايااب

چااه آب جااویاام از جااوي خشااااک یااوناااني

قطعهاي که در دیوان و مجموعه شعرهاي رودکي به کوشش نفيسي ( ،)6856دانشپژوه ( ،)6875احمدنژاد

رواقي ( )6866نيز شاعرآن را قطران نوشته است .براساس نتایج پژوهش ،قدیميترین منابعي که این قطعه در
آنها به رودکي و قطران نسبت داده شده ،مربوط به پا از قرن یازدهم است .از لحاظ سبکي استفادۀ زیاد از
واژههاي عربي ،فراواني واژهها و تصاویر انتزاعي ،وجود عبارتهاي دیني ،شرعگرایي و فلسفهستيزي و

کلیدواژهها :رودکی ،قطران تبريزی ،متنشناسی انتقادی ،سبکشناسی.
 نویسنده مسئولm.nikmanesh@alzahra.ac.ir :

eISSN: 4206-6816

تفاخر ،انتساب آن را به رودکي و قطران رد ميکند .این ویژگيها نشانگر سبک شعر در قرن ششم است.

ISSN: 4428-0891

( ،)6879قادر رستم ( )6866و دهااني ( )6865جزء اشعار رودکي و در مجموعههاي امامي ( )6837و شعار
( )6836جزء اشعار منسوب به رودکي رکر شده است .نخجواني ( )6888آن را در «دیوان قطران» آورده و

تاریخ پذیرش8933/40/40 :

جدا کند ،هنوز ابياتي در دیوان رودکي وجود دارد که از لحاظ سبکي به دورههاي بعدي شعر فارسي و شعر
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مقدمه
ناد متون یا ناد متنشناختي ،مهارتي براي کشب اشتباهات موجود در متن و هنر بيرون راندن
آنهاست .نظریهپردازان ناد ادبي همعايدهاند که هرگونه ناادي در متون ادبي وابسته به
وجود متني درست و معتبر است؛ زیرا منتاد باید مطمئن باشد متني را بررسي ميکند که
صاحب ا ر آن را نگاشته و متعلق به اوست (امامي .)6877 ،هدف تصحيح انتاادي متون
تثبيت نسخة معتبر است .نسخهاي از یک متن ادبي که از صافي رو دقيق تصحيح انتاادي
متون گرشته باشد ،زیربناي محکمي براي دیگر پژوهشهایي است که دربارۀ این متون انجام
ميشود (گرین و دیگران .)6871 ،6تصحيح انتاادي متون در سطوو مختلب انجام ميشود
که بررسي درستي انتساب شعري به شاعري خاص را ميتوان یکي از آنها دانست.
رودکي از شاعراني است که تاکنون دیوان شعري از او یافت نشده و مجموعه اشعار
موجود از او را در ایران اولين بار سعيد نفيسي در سال  6866و سپا بهصورت کاملتر در
سال  6856از  68منبع گوناگون جمعآوري کرده است که در انتساب تعدادي از اشعار آن
به رودکي جاي تردید وجود دارد .نفيسي خود به این نکته اشاره کرده و یادآور شده است
که تعدادي از ابيات موجود در این دیوان در مجموعه اشعار دیگر شاعران نيز دیده ميشود؛
از جمله قطران ،مولوي ،فرخي ،معزي ،فردوسي و( ...نفيسي.)6832 ،
بسياري از مجموعه اشعار رودکي که بعد از نفيسي فراهم شد ،غالباً متا ر از پژوهش
نفيسي است .دیوان موجود از اشعار قطران به تصحيح نخجواني ( )6888نيز تصحيحي انتاادي
نيست و منابع اشعار بهدرستي کاویده نشده است .جعفريجزه دربارۀ منابع اشعار قطران اظهار
داشته است که «از دیوان قطران نيز دستنوشتة کهني در دست نيست و آنچه وجود دارد از
قرن دهم به بعد است که گاهي با شعر دیگر شاعران ازجمله رودکي درآميخته است .دیوان
قطران را محمد نخجواني با استفاده از چند نسخه تصحيح و در سال  6888چا کرد .در این
تصحيح به سبب مغلوط بودن دستنوشتهها و عواملي دیگر ،صورتي مناح از شعر قطران
عرضه نشده است» (جعفري جزه و دیگران.)6868 ،
نفيسي و نخجواني گامهاي دشوار اوليه و ارزشمند جمعآوري اشعار رودکي و قطران را
برداشتهاند ،به طوريکه سالهاي طوالني مبناي بسياري از پژوهشهاي مربوط به شعر
1. Green, W. et al
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رودکي و قطران قرار گرفتهاند ،اما از ضروریات تحايق در روزگار حاضر این است که متون
کالسيک با رویکردي علمي و انتاادي بررسي شوند و بهویژه در دیوانهاي شعري ،اشعاري
که صحت انتساب آنها با دالیل علمي رد ميشود از چا هاي جدید مجموعه اشعار و
دیوان این شاعران حرف شوند تا مبناي نادرستي دربارۀ شاعر ،اندیشه هاي او ،زیباشناسي
اشعار و ...قرار نگيرند.
در این پژوهش انتساب قطعهاي به رودکي و قطران تبریزي (مندرج در دیوان قطران
تبریزي ،تصحيح نخجواني ،)6812 ،رد ميشود .نفيسي این قطعه را در  9بيت زیر در شمار
اشعار رودکي آورده است .این قطعه در برخي از مجموعه اشعاري که پژوهشگران متأخر بر
نفيسي از رودکي فراهم کردهاند ،نيز آمده است:
مرا ز منصاااب تحايق انبياااسااات نصااايااب
براي پرور جسااام جااان چااه رنجااه کنم
بااه حسااان صاااوت چو بلباال مايااد نظمم

چااه آب جویم از جوي خشااااک یوناااني
کاه حيب بااشاااد رووالاادس به ساااگباني
به جرم حسااان چو یوساااب اساااير و زنداني

بساااي نشاااساااتام مان بااا اکااابر و اعيااان
ناخاواساااتام ز تمني مگر کااه دساااتوري

باايااازمااودمشااااان آشااااکااار و پاانااهااانااي
ناايااافااتاام ز عااطاااهااا مااگاار پشااااياامااانااي
(نفيسي)6832 ،

بيت اول این قطعه دستمایة تعدادي از مطالب و مااالتي است که دربارۀ تفکر دیني و
کالمي رودکي نوشته شده است (نفيسي6832 ،؛ طالبيان 6832 ،و هاشمي )6837 ،و نيز برخي
رکر کردهاند رودکي با سرودن آن خود را از قرمطي بودن بري دانسته است (انصافپور،
6896؛ صفا 6872 ،و لؤلؤیي.)6873 ،

 .1پیشینة پژوهش
دربارۀ رودکي کتابها و مااالت متعددي نوشته شده است که بيشتر آنها به بررسي
جنبههاي مختلب زندگي ،شيوۀ تفکر و ویژگيهاي بالغي اشعار رودکي اختصاص دارد.
«تاریباً تمام کتابهایي که در ایران دربارۀ رودکي ،زندگي و شعر و یا گزیدۀ اشعار او نوشته
شده است ،تلخيص یا تکلمهاي بر کار نفيسي محسوب ميشوند .آ ار محااان خارج از کشور
هم مستثني نيستند» (آزادیان .)6837 ،در اغلب نوشتهها دربارۀ رودکي ،اشاره شده است که
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همة اشعار قطعاً متعلق به رودکي نيست و برخي در دیوان دیگر شاعران نيز وجود دارد .با این
حال پژوهشهایي که بهصورت انتاادي درستي یا رد انتساب اشعار رودکي و دیگر شاعران
ازجمله قطران را بررسي کردهاند ،بسيار محدودند.
«عرفاتالعاشقین و عرصات العارفین» (  6822-6825ق) از نخستين ترکرههایي است که
به اختالط اشعار رودکي و قطران تصریح دارد« :در این ازمنه اشعار وي (قطران) با رودکي
آميخته شده و خلط عظيم یافته» (اوحدي )6836 ،و یا «بعضي از اشعار رودکي و حکيم
قطران را طوري با هم ممزوج کردهاند که تشخيص آن نتوان کرد» (همان).
«مجمعالفصحا» (  6253ق) از دیگر ترکرههایي است که در آن به اختالط اشعار رودکي
و قطران اشاره شده است که در آن هدایت ریل مدخل رودکي و قطران بهصورت نسبت ًا
مفصلي به این نکته پرداخته است (هدایت .)6832 ،نخجواني نيز در مادمة «دیوان قطران
تبریزي» ( )6888به این اختالط اشاره کرده است« :چنانکه در سال  6869دیوان کوچکي
بهنام رودکي در تهران چا شد که پاک از قطران است و تعجب در اینجاست که ناشر آن
در دیباچه مينویسد« :اشعار رودکي با اشعار حکيم قطران مخلوط است» (نخجواني.)6812 ،
نفيسي در کتاب «محيط زندگي و احوال و اشعار رودکي» ( )6856نام تعدادي از شاعران
و بيتهایي را از آنها رکر ميکند که در دیوان رودکي راه یافته است؛ ازجمله معزّي،
فردوسي ،عنصري ،قطران ،رشيدالدین وطواط ،سنایي ،منجيک ترمري ،مسعود سعد سلمان
و( ...نفيسي .)6832 ،وي بخشي از کتاب را هم به اختالط اشعار رودکي و قطران و دالیل
آن اختصاص داده و بيتهایي را که از قطران به رودکي منسوب دانستهاند ،رکر کرده است،
اما به این قطعه در این بخش اشارهاي نکرده است (همان) .وي اظهار داشته نخستين کسي که
شعر قطران را بهنام رودکي ضبط کرده ،مؤلب «فرهنگ جهانگيري» است و قبل از قرن
یازدهم بت اشعار قطران به نام رودکي متداول نبوده است .به گمان وي ،این خطا ابتدا از
مؤلفان هندي سر زده و نسخة مجعول دیوان رودکي را هم در هند جعل کردهاند (همان).
شعار ( )6873در ا ر خود اشعار الحاقي و منسوب به رودکي را جدا کرده و در بخشي
جداگانه در کتاب آورده و نام شاعري که آن شعر در دیوانش آمده را نوشته است .چنانچه
در انتساب ابياتي به رودکي تردید داشته ،اما نام شاعر را نميدانسته بهجاي نام شاعر عالمت
سؤال گراشته است .امامي ( )6837پا از ناد رو نفيسي و منابعي که اشعار رودکي را از
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آنها استخراج کرده است در بخش اشعار ،ریل هر قصيده ،قطعه ،غزل و رباعي منابع آن را
رکر کرده و برخي از آنها را مورد ناد قرار داده است.
نيکمنش ( )6837انتساب  62بيت مر يهاي معروف با مطلعِ «مرد مرادي نه همانا که
مرد »...را به رودکي مورد تردید قرار داده و فاط دو بيت اول آن را از رودکي دانسته است.
وي با رکر شواهد سبکي و دالیل مفهومي و مضموني  68بيت دیگر این قصيده را منسوب
به مولوي ميداند.
حاجياننژاد ( )6837مترکر شده که اشعار رودکي به دليل نبودِ یک نسخة اصيل از
دیوانش با اشعار دیگران خلط شده است .وي دربارۀ صحت انتساب رباعيهاي موجود در
دیوان رودکي براساس زبان و سبک و محتوا تردید کرده و فاط چند رباعي از رباعيهاي
موجود در دیوان رودکي را از او دانسته است.
مدبري ( )6837در ماالة خود منابعي که اشعار رودکي را بت کردهاند ازنظر تاریخي به
سه دسته تاسيم و ازلحاظ اعتبار آنها را بررسي کرده است .مدبري در دستهبندي پنجگانة
دیگر ،حدود  25قطعه ،قصيده و غزل منتسب به رودکي را مختصراً بررسي انتاادي کرده
است.
منصوري ( )6868یکي از لغز هاي «فرهنگ جهانگيري» دربارۀ نسبت دادن بيت دوم
رباعياي از قطران به رودکي را شرو داده و به چند رباعي و دو بيت از دیگر شاعران که به
نام رودکي ضبط شده ،اشاره کرده است.
قادر رستم ( )6866تال کرده است با رویکردي انتاادي منبع اشعار منسوب به رودکي
را بکاود و چنانچه این ابيات در دیوان دیگر شاعران وجود داشته باشد ،آنها را رکر و ناد
و بررسي کند .قادر رستم پا از رکر برخي از ابيات که در دیوان شاعران دیگر وجود دارد،
فرهنگهاي مختلب لغت را نيز در انتساب نادرست ابيات به رودکي مؤ ر ميداند.
ناگفته نماند که زرینکوب ( ،)6818محجوب ( ،)6812فروزانفر ( ، )6816صفا (،)6872
یاحاي ( ،)6838شفيعيکدکني ( ،)6838جعفريجزه ( )6865و شریفي ( )6869به اختالط
اشعار رودکي با قطران و دیگر شاعران بهصورت خالصه اشاره کردهاند.

نیکمنش و سراج | 21

 .6نقد مأخذشناسانه
این قطعه ،همانطورکه پيشتر گفته شد در «دیوان اشعار رودکي» به کوشش نفيسي ()6832
و تعدادي دیگر از مجموعه اشعاري که پا از نفيسي از رودکي جمعآوري شده به رودکي
نسبت داده شده است .نخجواني در «دیوان قطران» ( )6812آن را از قطران تبریزي دانسته
است .در این بخش منابع متادم و متأخري را که این قطعه در آنها بت شده ،معرفي و
بررسي ميکنيم.
«آتشکدۀ آرر» ( )6668اولين منبعي است که در آن قطعة یادشده در شمار اشعار رودکي
دیده مي شود .در این ترکره بيت «براي پرور جسم ،جان چه رنجه کنم ،»...مطلع این قطعه
است و بيت «مرا زمنصب تحايق انبياست نصيب »...بعد از آن آمده است (آرربيگدلي،
 .)6873درحاليکه در «مجمعالفصحا» بيت اول و دوم این قطعه برعکا است .نفيسي
( ،)6832امامي ( )6837و مدبري ( )6837از «آتشکدۀ آرر» به عنوان یکي از منابع این قطعه
نام نبردهاند« .مجمعالفصحا» (  6253ق) از دیگر ترکرههایي است که در آن ،این قطعه جزء
اشعار رودکي آورده شده است (هدایت .)6832 ،نفيسي قدیميترین مأخري را که این قطعه
در آن آمده« ،مجمعالفصحا» رکر کرده و ترتيب ابيات را به همان صورتي آورده که در
تصحيح خود بت کرده است.
«دیوان قطران» (  6881ق) به خط محمدعلي بن عبد الخالق المصاحب النائيني (عبرت)
(کتابخانه مجلا )19827 ،قدیميترین و تنها نسخه از دیوان قطران است که این قطعه
در آن رکر شده و به قطران نسبت داده شده است؛ « این نسخه جامعتر از دیگر نسخههاي
مربوط به دیوان قطران است ،اما عبرت نائيني کاتب نسخه (درگرشته  6826ق) شاعر بوده و
تغييرات بسياري در متن نسخه داده است و هر کجا که نسخهها راهگشا نبوده ،عبرت با اتکا
به رو ق شاعري خود به حل دشواريهاي شعر قطران پرداخته است؛ روقي که گاه با سبک
شاعري قطران سازگار نيست .براي مثال ،درونمایههاي عرفاني در شعر قطران مالحظه
نميشود ،اما عبرت با رو ق عرفاني خود بيتهایي با درونمایههاي عرفاني به شعر قطران
افزوده است».6
 .6این توضيحات را آقاي دکتر مسعود جعفري جزه ،مصحح محترم «دیوان قطران» بهصورت دستنویا در اختيار ما
قرار دادهاند .از راهنمایيهاي ایشان سپاسگزاریم.
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در «لغتنامة دهخدا» ریل مدخل «سگباني» ،بيتِ «براي پرور جسم جان چه رنجه کنم/
که حيب باشد رووالادس به سگباني» را از رودکي بهعنوان شاهد مثال و ریل مدخل
«منصب» ،بيتِ «مرا ز منصب تحايق انبياست نصيب /چه آب جویم از جوي خشک یوناني»
را از قطران شاهد مثال آورده که مطلع قطعة باالست! (دهخدا.)6859 ،
محجوب در کتاب «سبک خراساني در شعر فارسي» این قطعه را ریل عنوان پند و اندرز
و حکمت رکر کرده و شاعر آن را قطران نوشته و در زیرنویا بت کرده که این قطعه در
احوال و اشعار رودکي به او نسبت داده شده است (محجوب.)6812 ،
دانشپژوه در کتاب «دیوان رودکي» قطعة مورد نظر را در بخش قطعههاي رودکي آورده
است .در این کتاب مطلع این قطعه «براي پرور جسم جان چه رنجه کنم /که حيب باشد
رووالادس به سگباني» است (دانشپژوه .)6875 ،احتماالً منبع دانشپژوه «آتشکدۀ آرر»
است که این قطعه به همين صورت در آن رکر شده است .دانشپژوه در بخشي از کتاب
ابياتي را که به قطران تبریزي منسوب است ،آورده ،اما اشارهاي به این قطعه نکرده است
(همان).
احمدنژاد در کتاب «رودکي ،ناد و پژوهش با نمونهاي از اشعار» ،این قطعه را در بخش
تغزل و قصيده آورده است (احمدنژاد.)6879 ،
امامي در «دیوان اشعار رودکي» که با نگاهي انتاادي اشعار منتسب به رودکي را بررسي
کرده است در قسمتِ «سرودههاي پيوسته» ،این قطعه را بت کرده و در ریل آن نوشته است:
«این سروده در مجمعالفصحا به نام رودکي آمده است ،ولي افکار عرفاني و فلسفهستيزي
موجود در آن و بعضي قرینههاي سبکشناسي تعلق آن به رودکي را مورد تردید قرار
ميدهد .نفيسي و براگينسکي 6هم این سروده را از مجمعالفصحا گرفتهاند و در منابع معتبر
دیگر دیده نميشود» (امامي.)6837 ،
شعار در کتاب «دیوان شعر رودکي» این قطعه را در بخش «اشعار منسوب و ملحق به
رودکي» آورده ،اما در انتهاي این قطعه عالمت سؤال گراشته و نام شاعري را رکر نکرده
است (شعار .)6836 ،وي در مورد دیگر ابيات منسوب ،شاعر هر شعري را که ابيات منسوب
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به رودکي در دیوان آنها آورده شده ،نام برده است اما ریل این قطعه نامي از قطران نبرده
است.
قادر رستم در «دیوان رودکي سمرقندي» این قطعه را جزء اشعار رودکي آورده است.
وي در این کتاب نام تعداد زیادي از شاعران که اشعار رودکي در دیوان آنها آمده و یا به
آنها منسوب است را یادآور شده ،اما دربارۀ مأخر این قطعه و اینکه در «دیوان قطران» نيز
آمده ،مطلبي ننوشته است (قادر رستم.)6866 ،
دهااني در کتاب «رودکي پدر شعر فارسي» این قطعه را آورده است (دهااني.)6865 ،
وي در مادمه کتاب یادآور شده اشعار این مجموعه عمدتاً براساس پژوهش نفيسي برگزیده
شده است.
رواقي در کتاب «سرودههاي رودکي» این قطعه را در بخش اشعار منسوب به رودکي
آورده و در ابتداي این بخش نوشته است« :ابياتي که سرودۀ شاعران دیگر است و در
چا هاي دیوان رودکي به نام او آوردهاند» .وي شاعرِ این قطعه را قطران تبریزي معرفي
کرده و در زیرنویا به «دیوان قطران :به تصحيح نخجواني ارجاع داده است (رواقي.)6866 ،
رواقي تصحيح نفيسي را مبناي کتاب خود در انتخاب اشعار رودکي برشمرده و توضيح داده
است« :براي اینکه بتوانيم چا تازۀ دیوان رودکي را به آنچه رودکي سروده است ،نزدیکتر
کنيم ،کوشيدهایم تا متنهاي نظم و نثر سدۀ چهارم و پنجم را که در ماوراءالنهر نوشته شده
بخوانيم تا به همخوانيهاي واژگاني سرایندگان و نویسندگان آنها با واژگان رودکي
دسترسي پيدا کنيم» (همان) .تمرکز رواقي در این ا ر روي واژگان و شرو و توضيح آنها
بوده است.
خطيب رهبر ( )6813و دبيرسياقي ( )6875این قطعه را جزء اشعار رودکي نياوردهاند.
«دیوان قطران» به خط عبرت نائيني تنها مأخر قدیمي است که این قطعه در آن به قطران
نسبت داده شده و پا از آن دیوان قطران به تصحيح نخجواني است .جعفري جزه در
تصحيحي انتاادي (که درآستانة چا است) آن را جزء اشعار قطران نياورده است .باتوجه
به این اطالعات ،این قطعه منبع متادم و مو اي در انتساب به هر دو شاعر ندارد و در سه
بررسي انتااديِ اجمالي ،انتساب آن به رودکي مورد تردید قرار گرفته در دو بررسي آن را
جزء اشعار رودکي نياوردهاند و تنها تصحيح انتاادي قطران نيز آن را از قطران ندانسته است.
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 .3نقد سبکشناسانه
یکي از کاربردهاي مهم سبکشناسي در تصحيح انتاادي متون است ،زیرا سبک ویژگيهاي
مشترک و پرتکراري است که در آ ار کسي یا دورهاي وجود دارد .این زمينة مشترک فاط
مربوط به عوامل زباني نيست ،بلکه در تفکر و اندیشه نيز وحدت یا تکرار عوامل و عناصر
خاص اندیشه وجود دارد (شميسا )6872 ،و ازطریق آن ميتوان حدس زد که یک متن به
چه دورهاي تعلق دارد.
در بررسي سبکي ،دو رویکرد را باید درنظر داشت؛ سبک دوره و سبک شخصي .سبک
دوره الگوهاي زباني و فکري ویژهاي است که در یک دورۀ زماني و در شرایط تاریخي و
اجتماعي خاص آن رواج دارد و با این ویژگيها از دیگر دورهها جدا ميشود .سبک
شخصي ،ویژگي یا ویژگيهاي خاص هر هنرمند است که براساس دریافتهاي هر شخص
از محيط اجتماعي ،فرهنگي و ...به شکلي متفاوتتر از سبک دوره و خاص خود وي در
آ ار او نمود یافته است .در این پژوهش براي بررسي سبک شخصي رودکي عالوهبر مراجعه
به پژوهشهایي که بهطور مستال وجهي از اشعار رودکي را کاویدهاند ،دو قصيدۀ بلند وي
با مطلع «مرا بسود و فروریخت هر چه دندان بود »...و نيز «مادر مي را بکرد باید قربان »...را
که هم قصاید کاملي است و هم با رکر تخلص رودکي از انتساب آنها به وي اطمينانداریم -مبناي سبک شخصي شاعر درنظر گرفتهایم .براي سبک دوره نيز از ویژگيهاي
برشمرده در کتابهاي سبکشناسي و پژوهشهاي انجامشده درباره ویژگيهاي سبکي
دورۀ رودکي در این زمينه بهره بردهایم.
سبک شعر رودکي و قطران را سبک خراساني دانستهاند .سبک خراساني از آغاز نيمة
دوم قرن سوم شروع ميشود و تا پایان قرن پنجم ادامه دارد .رودکي شاعر عصر سامانيان
است .از ویژگيهاي اصلي این دوره تنوع و تعدد وزن براساس رو ق زبان فارسي ،توجه به
قالب شعري مثنوي و رباعي ،حرکت شعر به سوي اصالت خاص خویش و استفادۀ کمتر از
لغات عربي نسبت به دورههاي دیگر شعر فارسي ،توجه به نظم داستانهاي باستاني و قصص
و داستانهاي حکمتآميز و حماسههاي ملي ،حرکت شعر به سمت پختگي و انسجام و
رواني معاني شعري است .شاعر در این دوران به بيان احساسات و عواطب خود ميپردازد
(محجوب .)6812 ،شعر شاعران این دوره حرفي و مستايم است نه تصویري و غيرمستايم.
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شاعران اندک اندک به آراستن شعر توجه ميکنند و ميکوشند هماهنگي و تناسب را در
شعر رعایت کنند و مختصر و زیبا سخن بگویند .روحية حماسي و شادباشي را ميتوان دو
رکن عمدۀ ادبيات سبک خراساني دانست (شميسا .)6868 ،در ادامه ،این قطعه را در الیههاي
واژگاني ،ادبي و فکري براي شناسایي سبک آن در ماایسه با سبک شخصي رودکي و قطران
و سبک خراساني بررسي ميکنيم.

 .1-3الیة واژگاني
واژهها عالوه بر اینکه معني و ایدههاي نویسنده را منتال ميکنند ،ميتوانند نشانگر نوع
اندیشه ،سطح دانش ،بينش ،تاریخ ،جغرافياي زندگي و ...گویندۀ آن باشند.

 .1-1-3استفاده از واژههای عربي
در این قطعه  92/65درصد واژهها عربي و  57/81درصد فارسي هستند .در حالي که در دو
قصيدۀ بلند رودکي  25 /15درصد واژهها عربي و  79/81درصد فارسي است .در ماایسه با
دیگر اشعار رودکي ،ميزان استفاده از واژههاي عربي در این قطعه بسيار زیاد است و از لحاظ
آماري فاصلة زیادي با دیگر اشعار دارد .براي بررسي سبک دورهاي ،برخي از واژههاي
کليدي و عربي موجود در این قطعه در سه قرن  ،9 ،5و  1در شعر  6شاعر بررسي شده تا
6
نشان دهد که این کلمات در چه دورهاي بسامد بيشتري داشته است (جدول (.))6
همانطورکه دادههاي جدول ( )6نشان ميدهد ،ميزان استفاده از این واژهها در قرن 5
بسيار اندک است .در قرن  9کمي فزوني ميگيرد و در قرن  1نسبت به دو قرن قبل بسامد
استفاده از این کلمات افزایش قابلتوجهي ميیابد.
شميسا یکي از ویژگيهاي شعر دورۀ ساماني را استفادۀ اندک از واژههاي عربي عنوان
کرده است که از دورۀ غزنوي به بعد افزایش ميیابد و در قرن ششم به وفور استفاده ميشود
(شميسا .)6868 ،رودکي همچون دیگر شاعران عصر ساماني از کلمات عربي در شعر خود
بسيار کم استفاده کرده است .زبان شعر قطران نيز ساده و بدون تکلب است .واژههاي دشوار
 .6اطالعات جدول ( )6براساس جستوجو در سایت گنجور ( )https://ganjoor.netو نرمافزار درج بهدست آمده
است .گفتني است در بررسي اشعار رودکي و قطران ،کلمات این قطعه شمار

نشده است.
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و مهجور عربي معموالً در آن بهکار نرفته است و فاط گاهي در قافية اشعار بهناچار از برخي
کلمات عربي استفاده ميکند (غالمرضایي.)6873 ،
جدول  .1بسامد واژههای کلیدی قطعه در دیوان و مجموعهاشعار  2شاعر ،از قرنهای  5 ،0و 2
قرن 4

قرن 6

قرن 5
قطران

ناصر

مسعود

تبريزی

خسرو

سعد

سنايی

خاقانی

عطار

رودکی

عنصری

فردوسی

1

5

4

5

104

اعیان

-

-

-

-

-

-

-

3

اکابر

-

-

-

-

1

44

12

130

انبیا

-

-

-

5

9

-

6

115

تحقیق

-

-

-

-

1

2

43

14

تمنا

-

-

-

1

2

-

15

25

دستوری

1

-

-

1

4

1

10

2

11

روحالقدس

-

-

1

-

1

-

11

15

9

سگبانی

-

-

-

-

-

-

-

-

3

صوت

-

-

-

-

1

3

22

6

1

منصب

-

-

-

-

1

1

7

4

27

نصیب

1

15

-

7

4

33

36

22

93

يونانی/يونان

1

1

1

5

5

-

6

7

7

 .6-1-3واژههای انتزاعي و حسي
هرکدام از واژههاي انتزاعي یا حسي ،عاميانه یا رسمي و ...بيانگر نوع خاصي از تفکرند.
واژههایي که بر عااید ،کيفيات ،معاني و مفاهيم رهني داللت دارند ،انتزاعياند و واژههایي
که بر اشياء واقعي و محسوس داللت دارند ،حسي ناميده ميشوند .در این قطعه  66/66درصد
اسمها حسي و  33/33درصد انتزاعياند که در ماایسه با دو قصيدۀ بلند رودکي که ميزان
واژههاي حسي 96/67و واژههاي انتزاعي 53/8درصد است ،این تفاوت بسيار زیاد است .از
ویژگيهاي عمدهاي که براي سبک خراساني و بهویژه رودکي و نيز قطران برشمردهاند،
استفاده از واژگان حسي و ملموس است .استفادۀ فراوان از واژههاي انتزاعي از ویژگيهاي
قرن ششم است.
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 .3-1-3واژههای نشاندار
برخي از واژهها دربردارندۀ معاني و مفاهيم و ارز هاي فرهنگي و اجتماعي هستند و به یک
بافت فرهنگي اختصاص دارند .رمزگان یا واژههاي نشاندار عناصري هستند که متن را با
بافتها و زیرمتنهاي اجتماعي و فرهنگي پيوند ميزنند .رابطة معنادار واژگان با ایدئولوژي
را ميتوان با بررسي بسامد رمزگانهاي اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي و دیگر ساختارهاي
اجتماعي نشان داد .نوع رمزگان در الیة واژگاني و ناش آن رمزگان در متن ،ميزان وابستگي
و دلسپردگي نویسنده را به گفتمانهاي مسلط و نسبت او را با ایدئولوژيها و نهادهاي قدرت
مشخص ميکند (فتوحي .)6868 ،در این قطعه واژههایي وجود دارند که ميتوان آنها را
در دستهبنديهاي مختلفي قرار داد؛ زیرا هر کدام نشانگر طرز تفکري ویژه است که در
رهنيت شاعر وجود دارد و دلبستگي او را به آن گروهها نشان ميدهد.

 .1-3-1-3واژههای دیني و مذهبي
تحايق ،انبيا ،یوسب ،اسير ،زنداني ،حکمت (یوناني) ،رووالادس ،پرور

جسم و جان.

 .6-3-1-3واژههای مدحي
منصب ،نصيب ،اکابر ،اعيان ،تمني ،دستوري ،عطا و حسن صوت.

 .3-3-1-3واژهها و ترکیبات گالیه و هجو
جوي خشک یوناني (فلسفة یوناني) ،سگباني (پرداختن به جسم) ،پشيماني از عطاها (شکوه
از مدیحهسرایي) ،جرم حسن /اسير و زنداني (شکوه از حسادت اطرافيان) ،آزمودن اکابر و
اعيان /پشيماني (شکوه از درخواست).

 .0-3-1-3واژههای تفاخر
جان /رووالادس ،داشتن نصيب از انبيا ،حسن صوت ،داشتن حسن مثل یوسب ،همنشيني با
اکابر و اعيان.
فراواني استفاده از واژگان داراي بار معنایي دیني و شرعي و مدیحهسرایي در این قطعه،
دلبستگي شاعر آن را به این دو گروه نشان ميدهد و استفاده از واژگان شِکوِه و تفاخر در
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کنار واژگان دیني و مدو ميتواند نشانگر نارضایتي شاعر از ممدوحان و تفاخر به شرع باشد.
در شعر رودکي و قطران آنچه بيشتر حضور دارد ،طبيعتگرایي و عناصر مادي و محسوس
است .چنان که ميدانيم و در اشعار دیگر شاعران نزدیک به روزگار این دو یادشده ،این دو
شاعراني شادخوارند ،از تمتعات دنيا برخوردارند وکمتر به موضوعات دیني و شرعي
ميپردازند .اشاره به مسائل کالمي و شعرهاي عرفاني -شرعي مشتمل بر اندرز و تعصب در
دین بيشتر در اشعار شاعران در قرن ششم هجري دیده ميشود و رواج دارد (محجوب،
.)6812
در مجموع در الیة واژگان این قطعه ،استفادۀ فراوان از واژگان انتزاعي ،فراواني کلمات
عربي و استفاده از واژگان نشاندار دیني و شرعي و شِکوِه و تفاخر انتساب آن را به شعر قرن
ششم تاویت ميکند.

 .6-3الیة ادبي
ویژگي اصلي هر شاعري را از جمله ميتوان از الیة ادبي اشعار دریافت .قدرت خيال
شاعر و زباني که براي پروراندن معني و تصویرهاي خيالي بهکار ميگيرد ،ویژگيهاي
خاصي در زبان وي ایجاد ميکند که تعيينکنندۀ سبک شخصي او ميشود.
در این قطعه بيشتر تصویرها مربوط به امور انتزاعي و عالي است؛ تشبيه نصيب و بهره به
آب (انتزاعي به حسي) ،فلسفة یوناني به جوي خشک (انتزاعي به حسي) ،جان به انسان
(انتزاعي به حسي) ،خو صدایي به بلبل (انتزاعي به حسي) و . ...از بين تصاویر موجود در
این قطعه 39/76 ،درصد تصاویر انتزاعي به حسي و  65/23حسي به حسي است .همانطورکه
در الیة واژگان نيز بررسي شد ،بيشتر کلمات موجود در این قطعه از نوع انتزاعي است.
بنابراین ،قطعه یادشده را ميتوان قطعهاي با موضوع انتزاعي بهشمار آورد که تصویرها در
جهت ملموس کردن مفاهيم انتزاعي به خدمت گرفته شدهاند .درحاليکه در دو قصيدۀ بلند
رودکي بسامد تصاویر حسي به حسي  73/73درصد و فاط  26/26درصد انتزاعي به حسي
است .همچنين از بين تصاویر این قطعه 76/52 ،درصد استعاره و  23/97درصد تشبيه است
درحاليکه در دو قصيدۀ بلند رودکي  63/63درصد تصویرها استعاره و  36/36درصد
تصویرها تشبيه است .کرامتي مادم ( ،)6865مدرسي ( ،)6837رحمدل ( )6837و ابراهيمتبار
بورا ( )6836نيز به استفادۀ فراوان رودکي از تشبيه نسبت به استعاره در اشعار اشاره
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داشتهاند .افزون بر این ،منطق تطور و سير تصویرگرایي در شعر ایجاب ميکند که تشبيه
مربوط به روزگاران نخست یا کودکي شعر باشد و استعاره مربوط به دوره بلوغ و تکامل
شعر.
از ویژگيهایي که براي سبک شعر دورۀ سامانيان ازجمله رودکي ،برشمردهاند ،کاربرد
فراوان تشبيه محسوس به محسوس است (شفيعيکدکني 6838 ،و شميسا .)6868 ،در شعر
قطران نيز تشبيه نسبت به استعاره و دیگر عناصر بياني فراوانتر است (غالمرضایي.)6873 ،
قطران به طبيعت و عناصر آن دلبستگي زیادي دارد به همين دليل جنبة حسي اشعار بيشتر
است و پيچيدگي و ابهامي که در شعر شاعران اواخر قرن پنجم دیده ميشود در شعر او
وجود ندارد .بنابراین ،سبک او به شاعران قرن چهارم بسيار نزدیک است .طبيعتگرایي و
واقعنمایي از ویژگيهاي شعر اوست (جعفري .)6865 ،زرینکوب نيز سبک بيان قطران را
تاليدي از شيوۀ شاعران خراسان ميداند و یادآور ميشود که توصيب طبيعت ،تشبيهات
رنگين و توصيفات خيالانگيز در بعضي موارد شيوایي سخن فرخي و رواني شعر رودکي
را بهخاطر ميآورد چندان که بعضي اشعار او را با رودکي خلط کرده و برخي او را تالي
فرخي شمردهاند (زرینکوب .)6818 ،استعاره در اواخر قرن پنج و شش گستر ميیابد و
توجه به مفاهيم انتزاعي و عالي بيشتر ميشود و شاعران به مسائل حکمي و رهني و عالي
توجه بيشتري نشان ميدهند (شميسا 6868 ،و شافعي.)6838 ،

 .3-3الیة فکری
الیههاي مختلب زبان تحتتأ ير الیة فکري قرار دارند .در هر نوشتاري نگر شخصي،
ساختارهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي ،ارز ها ،باورها و احساسات نویسنده و زمانة او
6
نمود پيدا ميکند و در الیههاي مختلب زبان خود را نشان ميدهد .بنا به گفتة فرکالف
( )6636زبان کنشي اجتماعي است که برحسب زمان ،مکان ،مخاطبان ،طباة اجتماعي،
تحصيالت و ...تغيير ميکند و معناي متن مولود بافت موقعيتي است که در بستر مناسبات
اجتماعي زاده ميشود .تراکم عناصر ایدئولوژیک در یک متن نشانگر تعلق متن به یک گروه
اجتماعي یا گفتماني خاص است (فتوحي .)6868 ،در این قطعه با استفاده از واژگان نشاندار
1. Fairclough, N.
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که حامل مفاهيم و طرز فکري ویژه هستند ،ميتوان نوع نگر

نویسنده و دورۀ اجتماعي او

را دریافت.

 .1-3-3شرعگرایي و فلسفهستیزی
در برخي از نوشتهها ،بيت اول این قطعه بهعنوان سندي مطرو شده است که شاعر (رودکي)
خواسته است با توسل به شرع خود را از حکمت یوناني که اسماعيليه و قرامطه از بهرهگيران
آناناند ،بري بداند .انصافپور ( )6896نوشته است« :پا از پيروزي مخالفين قرامطه که
شامل زمينداران بزرگ و امراي نظامي بودند و سرکوبي اسماعيليان ،نصربناحمد ساماني و
وزیر بلعمي و رودکي به زندان ميافتند .گویا رودکي براي تبرئة خود از گرویدن به
اسماعيليه این بيت را ميسراید :مرا ز منصب تحايق انبياست نصيب  /چه آب جویم از جوي
خشک یوناني» .صفا دربارۀ گرایش بزرگان دربار ساماني ازجمله رودکي به قرامطه ميگوید:
«نصربن احمد خود در شمار طرفداران آنان (دعات اسماعيلي) درآمد و گروهي از درباریان
او هم به فاطميون متمایل شدند و گویا رودکي شاعر نيز یکي از آنان بود .چنانکه معروفي
بلخي دربارۀ او گفته است «از رودکي شنيدم استاد شاعران /کاندر جهان به کا مگرو جز
به فاطمي» و مراد او از فاطمي خليفة قاهره است» (صفا.)6872 ،
همچنين در برخي منابع عنوان شده است که نصر بن احمد به دليل گرایش به قرامطه و
فاطميون تحت فشار مخالفان قرار گرفته است و وزیر بلعمي به همين دليل از وزارت
برکنار و او مجبور شده است حکومت را به پسر نوو واگرار کند و نيز تعدادي از
اطرافيانش از دربار طرد شدهاند .پژوهشگران باتوجه به این واقعه احتمال دادهاند رودکي نيز
یکي از همين راندهشدگان است که باوجود شکوه و قربي که در دربار ساماني داشته در
اواخر عمر مجبور شده است به روستاي محل تولد خود برگردد و باقي روزگار را در سختي
بگرراند و نيز باز هم احتمال دادهاند ،در اواخر عمر چشمانش را کور کردهاند و او را مورد
آزار و اریت قرار دادهاند.
براي این گفتهها دربارۀ رودکي شواهد و اسناد دقياي وجود ندارد و بر پایة احتمال بنا
شده و بهنوعي داستانپردازي شده است .همچنين برداشت یک یا دوبيت از یک قطعه و
تفسير و تأویل آن بدون توجه به ابيات دیگر ممکن است مسير درستي را نشان ندهد .توجه
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به معني ابيات در بافت قطعه و یا اینکه بهصورت انفرادي آنها را تفسير و تعبير کرد با هم
تفاوت زیادي دارند .با تکيه بر یک یا دو بيت اینچنيني نميتوان عااید کالمي و
رویکردهاي سياسي شاعري را تعيين کرد .این نکته نشان ميدهد اهميت انتساب یا رد انتساب
این قطعه به رودکي تا چه اندازه ميتواند در اظهار نظر محااان دربارۀ شاعر اهميت داده
باشد .نویسندگان نامبرده و نيز نگارندگان این پژوهش بجز این بيت و بيت منسوب به شهيد
بلخي شواهد دیگري نيافتهاند که با استناد به آن بتوان به یاين بر قرمطي بودن رودکي حکم
داد.
طاهر جاناف 6در کتاب «رودکي ،روزگار و آ ار او» دو بيت اول این قطعه را ميآورد
و رکر ميکند که برخي به استناد این ابيات معتادند رودکي براي بري کردن خود از گرایش
به قرامطه این شعر را سروده ،اما خود استدالل ميکند که رودکي پيرو قرامطه نبوده است
(طاهرجان اف.)6831 :
قلندراف 2از رودکيشناسان بدخشان جمهوري تاجيکستان نيز در کتاب خود «رودکي و
اسماعيليه» با تکيه بر اسناد و سرچشمههاي تاریخي تفاوتهاي بين مرهب اسماعيليه و
جریانهاي قرمطي را معين کرده و نتيجه ميگيرد رودکي قرمطي نبوده است (قلندراف،
.)6861
دهااني معتاد است نفيسي با توجه به گرایش ناصرخسرو و کسایي به کيش اسماعيلي
رودکي را هم پيرو اسماعيليان دانسته و اینطور سروده است که «کاندر جهان به کا مگرو
جز به فاطمي» ،اما مشخص نيست منظور از فاطمي در این مصراع خليفة اسماعيليان یا هر فرد
اسماعيلي دیگر است (دهااني.)6865 ،
شعار در انتساب قطعهاي که این مصراع (کاندر جهان مگرو )...در آن وجود دارد به
رودکي تردید کرده و آن را در قسمت اشعار منسوب به رودکي آورده و زیر نام شاعر
عالمت سؤال گراشته است (شعار.)6832 ،
مسألة مهمي که ادعاي قرمطي بودن رودکي را ضعيب ميکند ،ورود فلسفهستيزي به شعر
فارسي در قرن پنجم و بهویژه در قرن ششم است .ریشههاي اصلي مخالفت با علوم عالي از
1. Taher Janof
2. Ghalandarof.
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زمان مخالفت با عالگرایي معتزله از روزگار امام احمد حنبل ،بنيانگرار فاه حنفي شروع
شد با اقدامات ابوالحسن اشعري ادامه یافت و با سختگيريهاي متوکل عباسي تاویت شد.
با پایان یافتن عصر ساماني که در شکوفایي فرهنگي و علمي و خردورزي و تکيه بر علم
و دانش سرآمد بودند و با شروع دوران غزنویان و حکومت محمود غزنوي بنيانهاي جدي
مخالفت با علوم عالي گراشته شد (باسورث )6872 ،6و در دوران سلجوقيان به اوج خود
رسيد .از قرن پنجم هجري یادگيري علوم عالي در مدارس خراسان و سپا عرا ق و دیگر
سرزمينهاي اسالمي ممنوع شد و بهویژه پا از اینکه امام ابوحامد محمد غزالي (وفات )989
پا از آشنایي با فالسفه و آراي افالطون و ارسطو ،مخالفت خود را با فلسفه در کتابهایش
مطرو کرد و آنها را در مدارس آن روزگار درس داد ،فلسفهستيزي به شدت افزایش یافت
(یوسفي.)6833 ،
از گروههاي دیگري که به مخالفت با علوم عالي پرداختند ،عرفا و صوفيه بودند .در دورۀ
سلجوقيان ابوسعيد ابوالخير و امام ابوالااسم قشيري در خراسان تصوف را در محدودۀ شریعت
تعليم ميدادند (همان) .شاعران نيز به پيروي از علما ،فاها ،متکلمان و نيز عرفا و صوفيه
فلسفهستيزي را در شعر خود وارد کردند .بهویژه در قرن ششم که ازنظر فکري اشاره به مسائل
کالمي در شعر رواج ميیابد و شعر عرفاني -شرعي مشتمل بر پند و اندرز و تعصب در دین
در آن دیده ميشود .شميسا یکي از ویژگيهاي سبک شعر قرن ششم را اشاره به مسائل
فلسفي و حکمي اما مخالفت با فلسفة یوناني برميشمارد که مخصوصاً در آ ار سنایي و به
تبع او خاقاني دیده ميشود که بعدها به مخالفت با علوم عالي و رسمي در ماابل علوم شرعي
انجاميد (شميسا.)6868 ،
سنایي عااید فلسفهستيزانة خود را در اشعار زیر منعکا کرده است:
تا کي از کاهلنمازي اي حکيم زشتخوي
عال نبود فلسااافه خواندن ز بهر کاملي

همچو دوناان اعتاااد اهل یونان داشاااتن
عال چبود جان نبيخواه و نبيخوان داشااتن

(سنایي)6895 ،

1. Basworth, C. E.
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و یا اشعاري که خاقاني با این مضامين سروده است:
فاالساااافااه در سااااخاان ماايااامااياازیااد
ماارکااب دیاان کااه زادۀ عاارب اساااات
ناااااش فاارساااااودۀ فااالطاان را

وانااگااهااي نااام آن جاادل ماانااهاايااد...
داغ یااونااانااش باار کاافاال ماانااهاايااد...
باار طااراز بااهااياان حاالاال ماانااهاايااد

(خاقاني)6875 ،
اما در شعر رودکي چنين مفاهيمي دیده نميشود .رودکي در قصيدۀ «مادر مي :در ستایش
ممدوو خود در جایي به حکمت یوناني و نيز علوم شرعي و فرقههاي مختلب آن اشاره
ميکند ،اما آنها را در ماابل هم قرار نميدهد و در برابر آنها موضعگيري نميکند:
ور تااو حااکاايمي و راه حکماات جویي
آنکااه باادو بنگري بااه حکماات گویي:
ور تااو فايهي و ساااوي شااارع گرایي

سااايرت او گير و خوب ماارهااب او دان
ایانااک سااااااراط و هاام فااالطاان یونااان
شاااافعي اینکت و بوحنيفه و سااافيان...

(رودکي)6832 ،
در شعر قطران نيز گاهي فلسفهستيزي دیده ميشود ،اما جعفري آنها را از قطران
نميداند« :برخي مضامين نيز در دیوان اشعار او (قطران) وجود دارد که از لحاظ تاریخ تحول
شعر فارسي نباید از او باشد مگر اینکه به وجود دو قطران قائل باشيم .اینکه قطران پيش از
غزالي به تخطئة فلسفة یوناني پرداخته باشد و مانند سنایي ،خاقاني و انوري حکمت شرعي را
بر منطق یونانيان ترجيح داده باشد» (جعفري.)6865 ،
غالمرضایي نيز مفاهيم شعري را که قطران بهکار برده است ،ساده دانسته و مترکر شده
که کمتر از اصطالحات و مفاهيم علمي و اصطالحات منطاي و فلسفي استفاده ميکند .تفکر
او متوجه مسائل محسوس و طبيعي است و پند و اندرز و اخال ق و عرفان و تفکرات دیني در
شعر راه ندارد (غالمرضایي .)6873 ،قطران نيز مانند همة شعراي آن عصر در فنون ادبي
قويدست بوده و به احتمال قويتر از رشتههاي حکمت نيز آگاهي داشته ،اما با اینکه معاني
فلسفي را در اشعار خود آورده از اینگونه معلومات کمتر متأ ر بوده و نفور خياالت شاعرانه
در جان وي بيشتر از معاني حکيمانه بوده است (فروزانفر.)6816 ،
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 .6-3-3مدح ،شِکوِه و تفاخر
شرعگرایي و تفاخر به آن و شِکوِه از ممدوحان از مضامين این قطعه است .شاعر در مصراع
اول خود را وابسته به شرع معرفي ميکند و در مصراع دوم رويگرداني خود را از فلسفة
یوناني مطرو ميکند (شرعگرایي و تفاخر) .در بيت دوم با اهميت دادن به جان در ماابل
جسم بر عااید شرعي خود پا ميفشارد (شرعگرایي و تفاخر) و در بيت سوم بيان ميکند که
شاعر داراي توانایي زیادي در شاعري است ،اما همانند یوسب ،این زیبایي و حسن را براي
خدمت جسم بهکار نميگيرد و به همين علت زنداني است (تفاخر به شاعري و مدوگریزي)
و در بيت چهارم اظهار ميکند با اینکه با بزرگان بسياري نشست و برخاست داشته ،خود را
فراتر از آن ميداند که براي امري ناچيز مدو کسي را بگوید و حتي وقتي از کسي چيزي
دریافت ميکند ،احساس پشيماني دارد؛ «نيافتم ز عطاها مگر پشيماني» (تفاخر و شِکوِه) .با
این حال شاعر مداو است ،مداحي که احتماالً به دليل نرسيدن به خواستها  ،با تفاخر به
شرع ابراز بينيازي ميکند .اگر قطعه را از بيتهاي آخر بخوانيم و به سمت بيت اول پيش
برویم ،بهنظر ميآید آنچه شاعر را رنجانده و باعث سرودن این قطعه شده است ،نرسيدن او
به خواستها از سوي ممدوو و یا ممدوحان (اکابر و اعيان) است.
رودکي شاعري شاديخوار است که همواره از بخششهاي ممدوحان بهرهمند بوده و
کمتر زبان به شکایت گشوده است .قطران نيز شاعري ستایشگر ،اما بلندهمت است و تااضا
و تهدید به هجو و شکایت در دیوان او وجود ندارد و هميشه از عنایت و توجه ممدوو
برخوردار بوده و در نزد او عمر را در شادي و شاديخواري بهسر برده است و در
مدیحهسرایي لحن دوستانهاي با ممدوو دارد (فروزانفر6816 ،؛ زرینکوب6878 ،؛
غالمرضایي 6873 ،و صادقي و بزرگ بيگدلي.)6833 ،
شميسا شکایت از ممدوو را بهدليل گشادهدست نبودن ،حاير شمردن مدو ،شکایت از
کسادي بازار فضل و نهفته ماندن قدر شاعر از ویژگيهاي سبک شعر قرن ششم برميشمارد
و رکر ميکند در شعر خاقاني و انوري این مضامين زیاد دیده ميشود (شميسا.)6868 ،
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بحث و نتیجهگیری
قطعة با مطلع «مرا زمنصب تحايق انبياست نصيب /چه آب جویم از جوي خشک یوناني» در
دیوان اشعار رودکي به کوشش نفيسي ( ،)6856دانشپژوه ( ،)6875احمدنژاد ( ،)6879قادر
رستم ( )6866و دهااني ( )6865جزء اشعار رودکي آمده و در مجموعههاي امامي ()6837
و شعار ( )6836جزء اشعار منسوب به رودکي رکر شده است .همچنين این قطعه در «دیوان
اشعار قطران« به تصحيح نخجواني ( )6888وجود دارد و رواقي ( )6866شاعر آن را قطران
عنوان کرده است .قدیميترین منبع یافت شده که این قطعه را از رودکي دانسته« ،آتشکدۀ
آرر» (  6668ق) است و پا از آن در «مجمعالفصحا» (  6253ق) این قطعه جزء اشعار رودکي
رکر شده است .نفيسي قدیميترین منبع این قطعه را «مجمعالفصحا» رکر کرده و از «آتشکدۀ
آرر» نامي نبرده است.
دیواني که نفيسي از اشعار رودکي تنظيم کرد ،مأخر اغلبِ کتابهایي قرار گرفته که
بعد از آن دربارۀ رودکي و اشعار نوشته شده است .قدیميترین منبع موجود که این قطعه
در آن اولين بار به قطران نسبت داده شده ،دیواني است به خط عبرت نائيني (  6826ق) که
نسخة معتبري محسوب نميشود و بعد از آن در «دیوان اشعار قطران» به تصحيح نخجواني
آمده است .جعفري جزه در تصحيح جدید «دیوان قطران» که در آستانه چا قرار دارد ،آن
را جزء شعرهاي قطران نياورده است .منابع انتساب این قطعه به هر دو شاعر پا از قرن یازدهم
هجري است و منابع قدیميتر و مو قتري یافت نشد که این قطعه در آن به این دو شاعر و یا
شاعري دیگر منسوب شده باشد.
در بررسي سبکشناسي قطعه که در ماایسه با دو قصيدۀ کامل برجامانده از رودکي
مشهور به قصيدۀ «دندانيه» و «مادر مي» در الیههاي واژگاني ،ادبي و فکري انجام شد،
ویژگيهایي همچون استفادۀ زیاد از کلمات عربي ،فراواني واژگان و تصاویر انتزاعي،
شرعگرایي ،فلسفهستيزي و هجو نشانگر سبک شاعران قرن ششم مانند سنایي و خاقاني است.
ازاینرو ،نگارندگان با دالیل رکرشده بر این باورند که این قصيده به هيچ وجه نميتواند از
رودکي باشد و استنباط هر نکتهاي براساس این قطعه ،مانند اینکه رودکي خواسته با توسل به
شرع خود را از حکمت یوناني که اسماعيليه و قرامطه از آن بهره بردهاند بري بداند ،خطاي
علمي است.
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ساختمان واژهعطف و تشخیص آن از گروه نحوی همپایه با تکیه
بر چند متن ادبي


هوشنگ مرادی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

عباسعلی وفایی

استاد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

فاطمه کوپا

استاد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

چکیده
حرف عطب و بازنمایي ساختمانِ آن سامان یافته است .در روند تحايق واژههاي دو سوي حرف «و» بررسي
شد و کلماتي که به عنوان اجزاي یک واحد واژگاني از نشانههاي مرکب بهویژه از استاالل نحوي برخوردار
بودند ،همراه با نمونههایي گردآوري شد .سپا با بررسي ساختمان دادهها ،ساختار واژگانيِ مرکب عطفي،
مرکب اتباعي و نامآواي مرکب ،زیرعنوان واژهعطب ترسيم شد و نمونههایي از دشوارترین شواهدي که در
آنها واژهعطب ،آوا و صورتي همسان با ساخت نحويا
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مقدمه
فارسي زباني ترکيبي است و با این ویژگي ،سخاوتمندانه گونههاي مختلب جمالت و
کلمات مرکب را با ساختهاي ترکيبي متنوع در اختيار اهل زبان ميگرارد و شاداب و
رهوار در پيشبرد اهداف زباني گویشوران ميکوشد .از جملة این فراخدستيها که از منشأ
زبان به عامليت عنصر نحوي و پيوندۀ «و» براي صورتهاي خویشاوند و همماوله فراهم
ميشود ،بستر لطيب پيوند است که در ساختاري جدید به نوزایي واژههایي با مفاهيم تازه
ميانجامد .دانشمندان و محااان زبان فارسي از این کلمهها بر پایة معنيدار بودن یا معنيدار
نبودن اجزاء با نام مرکب عطفي و مرکب اتباعي یاد ميکنند .در راستاي همين مطالعات،
پژوهش حاضر با رویکرد زباني به گونة ادبي زبان فارسي ،به بازشناسي این کلمهها و بازنمایي
ساختمان و ساختار واژگاني آنها در چندین متن برجستة ادب فارسي پرداخته و مسألة اصلي
آن تشخيص این واحدهاي واژگاني از ساختهاي نحوي بوده است .رهاوردِ این جستوجو
نسبت به پيشينة تحايق ،بازنمایي ساختارهاي متنوعتر ،دستيابي به صورتهاي بازگشتپریر
بيشتر و گردآوري و ارائة نمونههایي از ساختهاي نحوي و واحدهاي واژگاني همسان بوده
است.

 .1پیشینة پژوهش
در چند دهة اخير در زبان فارسي بحث مستال دربارۀ کلمههاي مرکبي که عنصر نحوي و
پيوندۀ «و» را در ساختار خود دارند ،بيشتر مورد توجه پژوهشگران حوزۀ زبانشناسي بوده و
از زوایاي مختلب مورد بررسي قرار گرفته است .پژوهش حاضر با این پيشينه ،پيوندي
تنگاتنگ دارد ،اما با مسأله و جامعة پژوهشي متفاوت از پژوهشهایي که در ادامه از آنها
یاد ميشود ،متمایز شده است.
شعار ( )6852با طرو چند قاعده ،سعي در متمایز ساختن مرکب عطفي از مرکب اتباعي
داشته و کثرت استعمال را در مرکب شدنِ کلمههایي که ویژگيِ باهمآیي دارند ،مؤ ر دانسته
است .محااي دیگر ،مرکب عطفي را با این استدالل که« :کلمات متعاطب غير مرتبط مانند
«حسن و حسين» را شامل» نشود در زیرگروه اتباع طباهبندي کرده است (راکري.)6836 ،
شفيعيکدکني ( )6871از اتباع و مرکب عطفي با عنوان «کليشه» و ترکيب آوایي یاد کرده
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و پنج گروه موازيهاي معنایي ،صوتي ،صوتي -معنایي ،معنایي -صوتي ،و گروه مادم-
تابعهاي مهمل یا نزدیک به مهمل را از یکدیگر بازشناسانده است.
در رویکردي جدیدتر ،صفوي ( )6868با بررسي ساختمان هجایي و واژگاني کلمات
مرکب عطفيِ دوعنصري ،سه مالک معنایي ،واژگاني و آوایي را در شکلگيري مرکب
عطفي بهدست داده و ساختار واژگاني آن را در هفت قاعده تبيين کرده است.
طباطبایي (6869ب) و (6869الب) ساختار مرکب اتباعي و مرکب عطفي را جداگانه بررسي
کرده و از ترسيم بيش از چهار ساختار براي مرکب عطفي «خودداري» کرده است.
جم ( )6866با هدف تبيين ترتيب اجزاي کلمههاي مرکب عطفي ،با طرو چند قاعده و
گرایش به تحليل آوایي ،ساختواژي ،نحوي ،معنایي و کاربردشناختيِ یک پيکرۀ زباني
پرداخته و در تشخيص مرکب عطفي از گروه نحوي ،معيار انسجام درونيِ پایههاي مرکب
عطفي را مو رتر از دیگر مالکها دانسته است.
محمودي بختياري و کالنتري ( )6863که عکا رو راکري ،مرکب اتباعي و مرکب
عطفي را «ترکيب عطفي» قلمداد کردهاند به بررسي ناش دو عامل واجي و معنایي در تشکيل
این گونه کلمهها پرداختهاند.
عالوه بر پژوهشهاي مستال بيان شده ،دستورنویسان نيز در مبحث کلمات مرکب،
هریک بهنوعي به ساختار صوري و ویژگيهاي معنایيِ واژههاي مرکب عطفي توجه
داشتهاند.
خانلري ( )6819با انتخاب شواهدي از متون تاریخي به مادۀ فعلي و غيرفعلي اجزاء و
مفهوم «تأکيدي و عامِ» حاصل از ساخت ترکيبي آنها توجه داشته است.
خطيب رهبر ( )6836چنين واژههایي را با شواهدي از متون ادبي ،ریل مبحث «اجزاي
اسم مرکب» و «صفات ترکيبي» آورده است.
صادقي ( )6893در بررسي ساختمان کلمات مرکب به تاابل الگوي ساخت «ترکيبات
نحوي» و «ترکيبات صرفي» توجه داشته و به تفکيکپریري (حتي «مکث» آوایي ميان)
اجزاي کلمههاي مرکب نوع اول نسبت به تفکيکناپریري نوع دوم اشاره کرده است.
فرشيدود ( )6865با دیدگاهي به نسبت متفاوت به «تخفيب ضمة عطب» در ساختار
کلمات مرکب عطفي باور داشته و ساختمان خاصي جز اسم براي پایههاي این کلمات که
«فعلها و جملهها و صفتهاي اسمشدهاند» در نظر نگرفته است.
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 .6روش
این پژوهش به رو توصيفي -تحليلي انجام گرفته و دادههاي تحايق با رو کتابخانهاي
گردآوري شده است .جامعة پژوهش شامل چندین متن برجستة ادبي از متون نظم و نثر
گرشته و شعر معاصر بوده و با توجه به پيشينة تحايق ،نثر معاصر را شامل نيست .انتخاب متون
با هدفِ از پيش تعيين شدهاي صورت نگرفته و به سبکِ ا ر ،نوع ادبي یا قالب خاصي متکي
نبوده است .کاو در متون متعدد نيز با هدف دستيابي به صورتها و ساختارهاي متنوع و
متفاوت دادههاي تحايق نسبت به پيشينه انجام گرفته و تا آنجا که ممکن بوده از آوردن
نمونههاي تکراري و آشنا پرهيز شده است.
معيار اصلي در تشخيص و گردآوري دادههاي تحايق از متون مورد مطالعه ،توجه به
نشانههاي مرکب بهطور عام در بافت و همنشينيهاي نحوي بوده است .از این رو ،در کنار
اتفا ق معنایي ،وحدت صوتي ،تلفيق آوایي (و تا حدودي استاالل صرفي) ،استاالل نحوي
مرکب در ناش یک واحدواژه در بافت زباني اهميت بيشتري داشته است .رعایت این معيار
تا حدود زیادي موجب بينيازي از مالکها و آزمونهاي دیگري مانند انسجام دروني،
واگشتناپریري و بات ترتيب مرکب عطفي بوده است.
مباني نظري تحايق و مباحث مطرو شده در متن مااله متأ ر از پيشينة تحايق بوده است.
با توجه به اختالط معنایي ميان ترکيب و مرکب در زبان فارسي از کاربرد «ترکيب عطفي»
پرهيز شده و مرز فرآیند «ترکيب» و دو اصطالو «ترکيب وصفي» و «ترکيب اضافي» رعایت
شده است .در انتخاب و استفاده از نامواژۀ «واژهعطب» نيز مرزبنديهاي سهگونة مرکب
عطفي ،مرکب اتباعي و نامآواي مرکب تغيير نکرده است.

 .3یافتهها
 .1-3ساختمان و ساختار واژگاني واژهعطف
 .1-1-3تعریف واژهعطف و گونههای آن
«واژهعطب» 6نامواژهاي پيشنهادي است که ميتواند به عنوان یک اصطالو پوششي،
دربرگيرنده و توصيبکنندۀ تمام کلماتي باشد که گویشوران زبان فارسي در ایجاد آنها از
ساخت نحوي گروه همپایگي حرف عطب «و» بهره برده و آنها را با ساختارهایي متفاوت
 .6به دليل محدودیت آوایي ،صورت «واژهعطب» بر «عطبواژه» ترجيح داده شد.
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به عنوان یک واحد واژگاني در ماولههاي گوناگون به کار ميبندند .مرکب اتباعي ،مرکب
عطفي و نامآواهاي مرکب که اغلبِ مصادیاشان هم با فرآیند واژهشدگي 6بيارتباط نيستند،
ميتوانند سهگونة واژهعطب بهشمار آیند.
«نامآواها در زبان فارسي عموماً از دو جزء تشکيل ميشوند [ ]...ميان دو جزء سازنده
گاهي «و» قرار ميگيرد» (طباطبایي6869 ،ب) .اغلبِ نامآواها (مانند «قار و قار») همچون دو
گونة دیگرِ واژهعطب «در جایگاه گروه اسمي ،ناشهاي مختلب آن را در جمله بهعهده
دارند و نيز در ناش قيد و جزء نخست فعل مرکب بهکار گرفته ميشوند» (وفایي.)6862 ،
مرکب عطفي که برخي آن را متوازن نيز ناميدهاند ،واژۀ مرکبي است که در ساختار خود
«واو» همپایگي دارد و معناي کل آن در شمول هيچیک از عناصر سازندها نيست
(طباطبایي6869 ،ب).
مرکب اتباعي با ویژگي بيمعني بودن یا در معناي اصلي خود به کار نرفتنِ دست کم
یکي از اجزاي آن از دو گونة دیگر متمایز ميشود و از نظر جایگاه تابع و متبوع ،به دو گونة
متبوع -تابع (مانند «سنگين و رنگين») و تابع -متبوع (مانند «آتوآشغال») تاسيم ميشود.
برخي از کلمههاي مرکب اتباعي مانند «خانومان» از دیدگاه در زماني مرکب عطفي و از
دید همزماني مرکب اتباعي بهشمار ميروند (همان).

 .6-1-3واژهعطف و فرآیندهای واژهسازی
«ساختمان کلمه رابطة دقياي با فرآیند واژهسازي دارد .دو رو عمده در ساختواژۀ زبان
فارسي وجود دارد؛ نخست رو ترکيب و دیگر رو اشتاا ق است .البته ممکن است در
ساخت واژه از دو رو به صورت تلفياي نيز استفاده شود» (وفایي .)6862 ،واژهاي که
حداقل از دو تکواژ آزاد -چه قاموسي و چه دستوري -ساخته شده باشد ،مرکب است،
واژهاي که در ساختمان آن حداقل یک تکواژ اشتااقي بهکار رفته باشد» مشتق است و واژهاي
که در ساختمان آن هردو ویژگي مشتق و مرکب باشد ،مشتق -مرکب است (همان) .بر این
اساس ،واژهعطب سازهاي «مرکب» است و ساخت ساده و مشتق ندارد؛ زیرا در ساختمان آن
(در صورت حضور تکواژ «و») کمتر از سه تکواژ آزاد نيست .این ساختِ مرکب یا تنها از
رو ترکيب بهوجود آمده است ،مانند «کموبيش» ،یا از دو رو ترکيب و تکرار ،مانند
1. Univerbation
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«تند و تند» که آن را «مرکب مکرر» نيز ميگویند ،و یا از دو رو ترکيب و اشتاا ق بهدست
آمده که «مشتق ا مرکب» است و در این صورت گاه در ساختمان آن یک تکواژ اشتااقي
وجود دارد؛ مانند «راه و رو » و گاه «اشتاا ق مضاعب» دارد؛ مانند «افتان و خيزان» که در
ساختمانش دو تکواژ اشتااقي حضور دارد.
البته باید به این نکته توجه داشت که در کلمههاي مرکبِ بسياري مانند «بيسر و پایي»،
«دست و پا دار»« ،مال و جاه اندوز»« ،دست و پا کردن»« ،باز و بسته شدن» و نمونههاي فراوان
دیگر ،فرآیند ترکيب یا مرکبسازي ،به «وند»ها و «همکرد»هاي مرکبساز تعلق دارد و
بدون اینها ،بسياري از اینگونه واژهها به خوديِ خود ،توانِ معنازایي و واژهافزایي ندارند.
نکتة دیگر در پيوند با فرآیندهاي فرعيِ واژهسازي در زبان فارسي این است که
واژهعطب گاه صورت الفبایيِ یک کلمة ساده (بسيط) است و از تجزیة کلمههاي مشهوري
مانند« :طه»« ،محمد» «عشق» «الم» ساخته شده و بيشتر در متون عرفاني دیده ميشود .این عمل
از نظر استفاده از نام حروف الفبا ،یادآور فرآیند «سرواژه» 6و «آميزهسازي» 2است .مانند
«کاف و نون» در نمونة زیر که برگرفته از «کُن» و مرکب است:
ناامااا اي شاااامااا تاابااریاازي کاامااالااي

کاه تاا ناصاااي نباشاااد کاف و نون را
(مولوي)6879 ،

 .6-3ساختار واژگاني واژهعطف
واژهعطب تنها به دو پایه محدود نميشود و بهطور بالاوه ميتواند از عناصر بيشتري تشکيل
شود ،اما نيازهاي ارتباطي محدود انسان و نيز محدودیتهاي پردازشي رهن او در تعداد
عناصر واژهعطب مؤ ر است (مشکوهالدیني .)6861 ،از اینرو ،شمار واژهعطبهاي چند
عنصري در متون ادبي زیاد نيست .در نمونة چهار عنصري زیر ،فریادهاي سپاهيان در تهييج
جنگاوران با یککلمه توصيب شده است:
باارآمااد ده و گااياار و دار و بااکااش

.6

نه با اساااب جان بد نه با مرد هش
(فردوسي)6868 ،
1. Initialism/ acronym
2. Blending
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«چون و چرا و چند»« ،چه و چند و چون»« ،بوي و رنگ و نگار»« ،پيچ و خم و تاب» نيز
چند نمونه از واژهعطبهاي سهعنصري هستند که البته ترتيب ابتي هم در متون ادبي ندارند.
در نمونة زیر شاعر از دو واژهعطبِ «آب و رنگ» و «رنگ و رو» یک واژهعطب سهعنصري
ساخته است:
که از تو صاحب این آب و رنگ و رو شده است
چااگااونااه آیاانااه الف باارابااري زناادت
(منزوي)6869 ،
از آنجا که ساختار واژگاني واژهعطبِ چندعنصري تابع ساختار دوعنصريها است در
این پژوهش تنها به بازنمود تفصيلي ساختار واژهعطب دو عنصري بسنده شده است .بنابراین،
در جدول ( ،)6تنوع پایههاي واژهعطبهاي بهکار رفته در متون ادبي به نمایش درآمده
است؛ تغيير ترتيب پایههاي واژهعطب و فراواني کاربرد هر دو صورت آنها در متون ادبي
نمایان شده است .همچنين تغييرات ماولهايِ پایهواژهها و نيز تنوع ماولههاي حاصل از پيوند
آنها آشکار شده است .عالوه بر این ،نمونههاي تازه ،ناآشنا یا کمتر دیده شدهاي به معرض
دید گراشته شده و براي برخي از آنها در بخش تحليل نمونهها شواهدي آورده شده است.
جدول  .1ساختار واژگاني واژهعطف
واژه  +و +واژه
ستاکگذشته  +و  +ستاک
حال همان فعل
ستاک گذشته « +و» +
ستاک حالِ فعلی ديگر
ستاک حال  +و +ستاک
گذشته

= مقوله
= اسم
= اسم
= اسم

نمونه
شسسست و شو ،رفت و روب ،گفت و گوی ،کشت و کار،
جست و جوی.
ريخت و پاش ،جسسست و خیز ،کند و کوب ،خفت و خیز،
خريد و فروش ،گشت و گذار ،خورد و پوش.
کاروکشت.
آمد و رفت ،رفت و آمد ،آمد و شد ،خورد و بُرد ،خورد و

ستاک گذشته « +و» +
ستاک گذشته

خفت ،داد و سسستد ،سسستد و داد ،داد و گرفت ،گرفت و داد،
= اسم

خريد و فروخت ،خاست و نشست ،کشت و درو ،گفت و
شسنود ،گفت و شنید ،گفت و شنفت  ،گشاد و بست ،بست
و گشاد.
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ادامه جدول .1
واژه  +و +واژه

= مقوله

ستاک حال « +و» +
ستاک حال

= اسم

فعل امر مثبت  +امر منفی
فعل امر مثبت  +امر منفی
گذشتۀ مطلق +منفی
همان
اخباری بینشانه+و +
منفی
حال التزامی  +منفیِ
همان
گذشتهالتزامی +منفی
همان
بن فعل « +و»  +اسم

= اسم

بود و نبود

= اسم

هست و نیست

= اسم

بیايی و نیايی

= اسم

بايد و نبايد ،نبايد و بايد

= اسم

اسم « +و»  +بن فعل

= اسم

اسم مشتق  +و  +همان
اسم ساده  +و +اسم
مشتق

= اسم

کرد و کار ،تاب و تب ،زاد و بوم
تک و پوی ،تک و تاز ،تگوتاز ،گاو و کشت ،دام و دم ،باد
و دم ،بوم و زاد ،بوم و رُست ،آب و تاب
1
خريدن و فروختن ،خاستن و خفتن« ،مادری و فرزندی»

= اسم

ناز و نوازش ،داد و دهش ،راه و روش ،روز و روزگار

= اسم

ساز و نوا ،برگ و بار ،شاخ و برگ ،برگ و بر ،بر و بوم ،بوم
و بر ،آب و هوا ،راه و چاه ،آب و جارو ،خاک و خون ،خون
و خساک ،بیم و امید ،امید و بیم ،تار و پود ،پود و تار ،آب و
تساب ،آب و رنسگ ،رنگ و بو ،بو و رنگ ،شسسسور و شسسسر،
جفتوطاق ،سسسروکار ،کتوشسسلوار ،گرگومیش ،خواب و
خیال ،دست و ترنج ،پشت و پناه ،گرد و خاک ،گرد و غبار،
قفل و بند ،قید و بند ،پیک و پیغام ،پیک و پیام ،پیچ و مهره،
آب و گل ،گِل و آب ،چاپ و نشر ،نقل و انتقال ،زوج و فرد،
رعد و برق ،در و ديوار ،بام و در ،دور و بر ،سمت و سو ،بال
و پر ،پر و بال ،پای و پر ،پر و پای ،سس س ال و جواب ،آب و
آتش ،شسسیر و شکر ،نقش و نگار ،نگار و نقش ،تیر و کمان،
کس و کار ،حرف و حديث ،حور و پری ،سسسال و ماه ،ره و
رسسم ،روی و راه ،روی و ره ،دسست و رو ،دروغ و راست،
تک و گام

اسم ساده  +و +اسم ساده

= اسم
= صفت /قید

نمونه
دار و گیر ،گیر و دار ،ده و سسستان ،خیز و خرام ،پرس و جو،
جنسسب و جوش ،ده و دار ،نوش و خور ،دار و کوب ،دار و
بَرد ،جنگ و جوش ،دَم و دار ،دار و رَو ،سوز و ساز ،ساز و
سسسوز ،پیچ و تاب ،پیچ و خم ،خم و چم ،چم و خم ،پیچ و
بند ،جوش و نوش ،نوش و ناز ،ناز و نوش ،تاب و توان
بگو و مگو
کجدار و مريز

 -6برگرفته از دستور خطيبرهبر6836 ،
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ادامه جدول .1
واژه  +و +واژه
پايۀ گذشته بعید /نقلی +
و +همان ساخت

= مقوله

نمونه

= اسم /صفت

شکسته و بسته ،بُرده و آورده ،رسیده و نرسیده ،بوده و نبوده

صفت مطلق  +و  +صفت
مطلق

= صفت

صفت تفضیلی +و +همان
صفت نسبی« +و» +همان

= اسم
= اسم

قید « +و»  +قید

= اسم /صفت /قید

ضمیر « +و»  +ضمیر

= اسم /ضمیر

اسم خاص « +و»  +اسم
خاص
اسم عام +و  +اسم عام

= اسم
= اسم خاص

عدد  +و  +عدد:
 -1صفت شمارشی
 -2عدد کنايی

= صفت /اسم

اسم حرف الفبا  +و+
همان

= اسم

صوت  +و  +تکرار کامل/
ناقصِ صوت (نامآوا)

= اسم

اتباع:
 -1دو پايه معنیدار
است اما يکی در معنی
وکاربرد اصلی نیست.
 -2يکی از دو پايه
مستعمل نیست.
 -3هردو پايه نامستعمل
بهنظر میرسند.

= اسم

تر و تازه ،تازه و تر ،تنگ و تار ،کور و کر ،کر و کور ،کر و
الل ،سهل و ممتنع ،تاريک و روشن  ،نازک و نرم ،درشت
و نرم ،آرام و رام ،باز و بسته ،دور و دراز
کم و بیش ،بیش و کم ،کمتر و بیشتر
آبی و خاکی
امروز و فردا ،فردا و پسفردا ،گاه و بیگاه ،گه و بیگه،
بهنگام و نابهنگام ،پس و پیش ،پیش و پس ،پشت و رو،
دورو دور ،تند و تند ،چپ و راست ،فراز و نشیب ،نشیب
و فراز ،افتان و خیزان (قید /صفت) ،خوش و خرم ،زار و
گريان ،خالی و پر ،خشنود و ناخشنود ،زار و زار ،خواب و
بیدار ،تار و تنها ،تک و تنها ،يکه و تنها ،کام و ناکام
چند و چگونه ،چه و چند و چون ،تو و من ،من و ما ،ما و
من ،چند و چون ،چون و چرا ،چند و چند
(داستان) کلیله و دمنه( ،جنگ) رستم وافراسیاب،
«(حکايت) مهر و وفا» ،وامق و عذرا
خشموهیاهو(ی فاکنر)
 -1هفتاد و دو (ملت) ،ده و دو ،هزار و يک ،هزار و يکم،
پنج و شش (ماه).
« -2پنج و شش»« ،پنج و ده» و «پنج و شش و هفت و
چهار».
کاف و نون (از تجزيۀ کُن) ،عین و شین و قاف (از عشق)
های و هوی ،هوی و های ،وای و ووی ،جیغ و جار ،قار و
قار ،پک و پک ،کو و کو ،پچ و پچ ،فخ و فوخ ،تق و توق،
چک و چک ،خست و خست ،گمب و گمب ،تیک و
تاک ،تاک و تیک ،قال و مقال ،قیل و قال ،قال و قیل
 -1راه و رفتار ،کار و بار ،تار و مار ،تال و مال ،حال و
روز ،زرق و برق ،پر و پیمان ،سر و کله ،سر و سامان،
سامان و سر ،کور و کبود
 -2خان و مان ،خانه و مان ،میهن و مان ،گشت و مَشت،
رخت و پخت ،تخت و پخت ،لنگ و لوک ،آسیب و سیب،
آژنگ و ژنگ ،خرد و مرد ،کج و کوج ،هول و وال ،قر و
قاطی ،لفج و لب ،سوت و کور ،خاک و خش.
 -3هاج و واج ،ترت و مرت ،لت و پار.
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 .0تشخیص واژهعطف از گروههای همپایه
در آغاز این بخش از اشاره به مسألهاي که با اصطالوشناسي موضوع پژوهش حاضر مرتبط
بوده ،گزیري نيست .برخي از دستور پژوهان (طباطبایي6869 ،ب) بر این نکته تأکيد دارند
که «ترکيب» در زبانشناسي جدید ،یک فرآیند مرکبساز است و با این توصيب خواهان
کاربرد «اضافة اسمي و اضافة توصيفي» به جاي دو اصطالو «ترکيب اضافي و ترکيب وصفي»
هستند .پارهاي دیگر به دو نوع ترکيب ،ترکيب وصفي و ترکيب اضافي قائلند و برآنند که
در زبان فارسي بين ترکيب و مرکب «اختالط معنایي» صورت گرفته است؛ مرکب یک واحد
واژگاني است و استاالل نحوي و معنایي دارد ،اما در ترکيب ،استاالل نحوي و معنایي وجود
ندارد و اجزاي آن را ميتوان دو یا چند واژه با ناشهاي نحوي مستال در نظر گرفت
(وفایي .)6868،گروه اول مشخص نميکنند که چرا زبانشناسان جدید لفظ «ترکيب عطفي»
را -که ممکن است در سنت دستور زبان فارسي به قياسي ناروا از دو اصطالو روا و جاافتادۀ
ترکيب وصفي و اضافي ساخته شده باشد -به جاي مرکب عطفي بهکار ميبرند و با این کار
روا ميدارند که ترکيب را در برابر گروه نحوي قرار دهند .در تمایز صرفي و دقيق مرکب
از ترکيب در مباحث گروه دوم نيز روشن نيست که در تاابل با مرکب عطفي ،رابطة نحوي
و ناشيِ ميان دو همپایة غير مرکب را ترکيب ميخوانند یا خير.
البته نکتة مسلم در این باره این است که آنچه را این گروه با عنوان رابطة اتحاد نحوي
ميان اجزاي ترکيبهاي وصفي و اضافي مطرو ميکنند با آنچه در دستور وابستگي با عنوان
رابطة همپایگي و هسته و وابسته بودنِ انواع همپایهها مطرو ميشود ،یکسان است .به هر روي
از گروه همپایگي هم مثل دیگر گروههاي نحوي کلمة مرکب ساخته ميشود که شناخت
مرز ميان آنها یکي از ضرورتهاي حوزۀ مطالعات زباني است.
مرز ميان مرکب با گروه نحوي مرز آنچنان تاریکي نيست .ناروشنيهاي این مرز بيشتر
مربوط به کلمههاي مرکبي است که شباهت بيشتري به ساختهاي نحوي دارند و گاه
نشانههاي دستوري آن ساختها را نيز در خود نگاه داشتهاند (شااقي .)6868 ،یکي از انواع
این کلمات مرکب که «در حايات نزدیکترین نوع واژۀ مرکب به گروههاي نحوياند»
مرکب عطفي است (طباطبایي .)6832 ،این ویژگي در مرکب اتباعي و نامآواي مرکب بسيار
کمتر دیده ميشود؛ زیرا فرآیند واژهسازي آنها در بسياري از مصادیق با مرکب عطفي
متفاوت است .عنصر «تابع» آنها نيز در بيشتر موارد ،پيوسته با «متبوع» خود همراه است .از
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این رو ،تشخيص واحد واژگاني مرکب عطفي از گروه نحوي همپایه دشوارتر از دوگونة
دیگر واژهعطب جلوهگر ميشود.
متخصصان براي تشخيص مرکب عطفي از گروه نحوي از معيارهاي صرفي ،معنایي،
آوایي و نحوي بهره ميبرند .مثالً اینکه وند تصریفي «ها»ي جمع به پایة اول کلمة مرکب
عطفي افزوده نميشود .یا از مالک آوایي که تکتکيهاي بودن مرکب عطفي است ،استفاده
ميکنند .طباطبایي مالک آوایي را در تشخيص مرکب عطفي از گروه همپایه کافي نميداند
و براي صرفي دانستن چنين سازههایي ،دارا بودن یکي از این دو شرط را ضروري ميداند:
« -6دست کم یکي از اجزاي سازندۀ آنها از نظر معني یا کاربرد با معني و کاربردشان به
صورت مستال تفاوت داشته باشد و  -2دو واژه در مجموع ،معنایي را برسانند که سرجمع
معاني آنها نباشد» (طباطبایي6869 ،الب).
ارائة مالکهایي از این دست در واقع نوعي بازنمایيِ ویژگيهاي اساسي مرکب؛ یعني
استاالل نحوي ،تلفيق و وحدت آوایي ،و اتفا ق معنایي است که وفایي ( )6866هم بدان
اشاره کرده است .از ميان این ویژگيها توجه به استاالل نحوي در تشخيص مرکب از گروه
اهميت بيشتري دارد .براي نمونه ميتوان به کلمة مرکب عطفي و متوازنِ «کت و شلوار» که
در «صرفي» بودنش تردیدي نيست و آواي آن هم متناسب با مرکب است اشاره کرد که در
جملة زیر رفتار نحويِ یک واژۀ مستال را ندارد و فعل جمله به تبعيت از آن «جمع» آمده
است:
«کتوشاالوارم خودشااان را اتو زدهاند»
(بهمني)6869 ،
واژهعطب هم مثل بسياري از کلمههاي مرکب ،هميشه همة نشانههاي مرکب را بهتمامي
بههمراه ندارد؛ از این رو ،صورتواژههایي که از تلفيق آوایي کمتري برخوردار باشند ،بسامد
کمتري در متون دارند؛ براي نمونه «خریدن و فروختن» نسبت به «خرید و فروخت» و «خرید
و فرو » کمتر دیده ميشود .تشخيص آنها نيز نيازمند قرینهیابي و توجه همهجانبه است؛
مثالً کاربرد «خفت و خيز» در توصيب ناآراميهاي شبانة «بيمار» ميتواند قرینهاي در مرکب
بودنِ «خاستن و خفتن» باشد:
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«ز فااریاااد و نااالااياادن و خاافااتوخاايااز

گاارفااتاانااد از او[(بااياامااار)] خاالااق راه گااریااز

(سعدي)6839 ،
از دیدۀ من پرس که خواب شااب مسااتي

چااون خاااسااااتاانوخاافااتاان بااياامااار نااباااشااااد

(همان)
درجة دشواريِ تشخيص و نوسانِ شباهت واژهعطب به گروههاي همپایة «فعلي و
غيرفعلي» (طبيبزاده )6868 ،نيز قابل توجه است .دشواري این تشخيص بيشتر در گروههاي
همپایة غيرفعلي دیده ميشود .شاهد مثال طبيبزاده (همان) این دشواري را بيشتر نمایان
ميکند« :لپهاي سرخ و سفيد کودکم را بوسيدم» .وي «سرخ و سفيد» را گروه صفتي همپایه
قلمداد کرده که در ا ر همپایگي ،گروه صفتي بزرگتري ایجاد کردهاند .دربارۀ این مثال،
ميتوان گفت که اوالً این دو واژه همچون یک کلمة ساده (بسيط) داراي وحدت آوایياند
و درنگي در ميانه ندارند .انياً هر یک از این دو واژه یک صفت نيستند ،بلکه هر دو با هم
یک صفت ساختهاند .حرف ربط «و» در ميان این دو -به گفتة خود ایشان -وحدتبخش
گروه صفتي نيست ،بلکه مرکبساز است .الثاً قاعدۀ نحوي تهي بودن بند دوم همپایه در
اینجا بيمعني است؛ زیرا چنين جملهاي ساخته ميشود :لپهاي سرخ و لپهاي سفيد
کودکم را بوسيدم! بنابراین« ،سرخ و سفيد» اینجا دو کلمه نيست ،بلکه یک کلمة مرکب با
معني متفاوت از اجزاء است؛ یک واژهعطب است.
بازشناسي مرکب عطفي از گروه فعلي همپایه و جمالت همپایه چندان دشوار نيست.
آشکارترین تفاوت آنها در تکيهدار بودن هر یک از دو واژۀ گروه فعلي است که درنگِ
محسوسي را در ميانشان ایجاد ميکند« .گفت و شنيد» در نمونة زیر یکي از مواردي است
که گروه نحوي بودن آن بهآساني قابل دریافت است:
بينااداخاات چون نزد ایشااااان رسااايااد

فااراوان بااپاارساااايااد و گاافاات و شااااناايااد
(فردوسي)6868 ،

البته در رویارویي با متون ادبي نميتوان هميشه توقع آساني داشت؛ مثالً بيدل دهلوي
جملة [خموشي را گفتن و کري را شنيدن ،نام کردهایم] را چنين آورده است:
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آه کجا برد کساااي خجلت تهمت عدم

ناام خموشااي و کري گفت و شاانيد کردهایم
(شفيعيکدکني)6836 ،

از موارد جالب توجه دیگر در مواجهه با متون ادبي ،تشخيص واژهعطبهاي همسان
است که در بخش تحليل شواهد ،مورد بررسي قرار گرفته است.

 .5تحلیل شواهد متني نمونههای جدول واژهعطف
در این بخش تنها اندکي از شواهدي که در پيکرۀ متني پژوهش یافت شد ،آمده است.
شواهدي که عالوه بر مباحث زباني و دستوري ،از دید هنري نيز ميتوانند شایان توجه باشند.
شواهد آغازین این بخش در پيوند با واژهعطبهایي است که در متون ادبي با صورتواژهاي
یکسان ،گاه مرکب و گاه گروه نحوي همپایهاند .این همسانها گاه در یک مصراع هم دیده
ميشوند؛ از این رو ،مستعد صنایعي چون جناس و ایهاماند« .آب و گِل»« ،پشت و رو» «زیر
و باال»« ،زیر و زبر»« ،گِل و آب»« ،سياه و سفيد» و مواردي از این دست با چنين کارکردهایي
یافت شدند ،اما اینجا مجال بيان چند شاهد متني بيشتر نيست .زیر صورتهایي که مرکب
تشخيص داده شده ،خط کشيده شده است:
با رنگوبویت اي گل گل رنگ و بو ندارد
(شهریار)6837 ،
گلااه در گاارگ و ماايااش هااوا گاام
(امينپور)6867 ،
دلااام را باااه هااار آبوآتاااش زدم
(همان)
کااه اباادال در آب و آتااش رونااد
(سعدي)6839 ،
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حریر عصاااماات پيراهنش دریااده نشاااد

نجابتي که در آن لحظههاي دستوترنج

(سليماني)6876 ،
در چاااتاااري شااااابااااناااه باااریااادیااام

دسااااات و تاارنااج را و طاامااع را

(شفيعيکدکني)6868 ،
نمونههاي بسياري مانند چند شاهد زیر ،جابهجا شدۀ صورتهاي «مصطلحِ» واژهعطب
هستند که در این حالت نيز مرکباند ،اما کاربرد به نسبت کمتري یافتهاند:
سااااامااان و ساااري نااداشاااات کااار
(نظامي)6838 ،
آن هاي و هویم از تو ،وین هوي و هایم از توست
(منزوي)6869 ،
تاک و تيک  -تيک و تاک
او ...
ایستاده تابناک ...
(اخوان)6835 ،
نمونههاي زیر بيشتر در حکم شاهد مثال جدول واژهعطب هستند:
خاااک از زاد و بااود دشااااماان باارآرَد
(منشي)6876 ،
کشااات.
2
زمينهاي وي جمله بي گاو و

.8

(نظامي)6838 ،
کز آتش جوع اساات تک و گام تااضااا
(مولوي)6879 ،
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نيست.
عمر ما را مهلت امروز و فرداي تو 5

.9

(شهریار)6837 ،
او.
وعااادۀ فاااردا و پاااافااارداي تاا1

.7

(مولوي)6871 ،
اد
که هرچه خواسااتم از بوده و نبوده نشا.3

6.

.68
گفت راوي :راه از آیند و روند آسااود

.6

(منزوي)6869 ،

(اخوان)6832 ،
در نمونههاي زیر ،ساخت و صورت «فعليِ» واژهعطب شایان توجه است .صادقي ()6893
چنين صورتهایي را برآمده از «جمله» دانسته است« .باید و نباید»« ،کجدار و مریز» و «رسيده
و نرسيده» هم مانند دو نمونة زیر کاربرد مرکب داشتهاند .بسامد این صورتها در شعر معاصر
نسبت به متون نظم گرشته بسيار بيشتر است:
زندگي ا تاویم اوقات مکرر ا روزها را بردهوآورده دارد
(منزوي)6869 ،
در بيایيونيایي مانده است کوچهها پنجرهها در تردید
(سلماني)6876 ،
معنيِ واژهعطبها در شواهد زیر از ميانة مفهوم تاابلي هردو جزء یا از مفهومِ متاابل هر
دو حاصل ميشود و معني آنها در عين درونمرکزي ،برونمرکز است:
خواجه زماني با حصيري عتابي درشتونرم کرد
(بيهاي)6838 ،
گلزار و گلخنم من ،تاریکوروشنم من
(منزوي)6869 ،
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خوابوبيدار
با کابوسي از جنا هریان و تب ميچرخيدم
(همان)
من از تبار غزلهاي سهلوممتنعم
(بهمني)6869 ،
واژهعطبِ «راهورفتار» در کنارِ ساخت نحويِ «نام و دیدار» در نمونة زیر درخور توجه
است؛ پایهواژۀ «راه» در معنایي غير از معني اصلي خود بهکار رفته و از گونة مرکب اتباعي
است:
فيلسوف امّي ما راهورفتار
نام و دیدار
ظاهراً گویا نميآمد به گفتار
(اخوان)6838 ،
کاربرد صفتهاي تفضيلي «کمتر و بيشتر» در مفهوم «کم و بيش»:
کااه باودساااات ازیان کاامتر و بيشاااتر

بااه زن پااادشاااااا را نااکاااهااد هااناار
(فردوسي)6868 ،

البته «کم و بيش» در مفهوم «دار و ندار» هم بهکار رفته است:
کم و بيشِ من پاک در دست توست
(همان)
دو نمونه از واژهعطب که پایههاي آن از «ضمير» است:
با هر تو و من مایههاي ما شدن نيست
(منزوي)6869 ،
آه که عمري دلم زین من و ما سوخته
(همان)
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«پنجوشش» در نمونة زیر مرکب و در معنيِ کنایيِ «پنج حا و شش جهت» بهکار رفته
است:
گه طالب این پنجوشش گه طالب جانهاي خو
(مولوي)6879 ،
در نمونة زیر «وامق و عررا» از دیدِ مفهوم ،مرکب است وآشکارا استاالل نحوي دارد:
اي جان و ولينعمت هر وامق و عررا
(همان)
واژهعطب در شاهد زیر از اصواتِ مرکب است و متناسب با فرآیند واژهسازيِ این گونة
مرکب ،مفهوم تکرار و استمرار در آن هویداست .مولوي در این کاربرد به پرسشواژۀ «کو»
نيز نظر داشته است:
کووکو ميگو به جان چون فاخته
(مولوي)6871 ،

بحث و نتیجهگیری
نظام زبان فارسي در گرر زمان و در همگامسازي با نيازهاي اهل زبان ،گرایشي ویژه به فرۀیند
ترکيب داشته است .درک این ویژگي حساسيت و ارز ترکيبشناسي و مرکبپژوهي را
دو چندان کرده و مطالعات چند دهة اخيرِ زبانشناسان در این زمينه که البته بيشتر با رویکرد
همزماني و متمایل به زبان فارسي معيار بوده ،نمایانگر اهميت این ویژگي است.
گروه همپایگي حرف عطب «و» با ویژگيهاي قابل توجهِ همماولگي ،باهمآیي و
تناسبهاي آوایي و معنایي سازهها و همچنين اختياري بودن و انعطافپریريِ آوایيِ نشانة
زبانيِ «و» ،یکي از ساختهاي مستعدّ واژهشدگي و راهیابي به دستگاه صرف زبان است .تنوع
ساختار واژگاني این سازههاي صرفيشده با تنوع ماولههایي که در این گروه نحوي بههم
پيوند ميخورند و تغييرات ماولهاي را نيز شامل ميشوند ،مرتبط است .همچنين تشخيص
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این سازهها از گروه نحوي ،متأ ر از تغييرات نامحسوسِ صورتواژۀ آنها در دو دستگاه
صرف و نحو زبان ،با دشورايهایي همراه است.
در پژوهش حاضر با اولویت تشخص واژگانيِ واحدهاي عطفي ،سهگونة مجزاي مرکب
عطفي ،مرکب اتباعي و نامآواي مرکب« ،واژهعطب» خوانده شد و ساختمان ،ساختار
واژگاني و شيوههاي تشخيص آنها از گروههاي نحوي همپایه در چندین متن ادبي مورد
بررسي قرار گرفت .دادههاي تحايق بيانگر این است که واژۀ عطب در متن خالقة ادبي
داراي تنوع ساختاري است و بهتمامي از قاعدۀ عام انجماد و بازگشتناپریري مرکب پيروي
نميکند و در بازشناسي آن از گروه نحوي ،رعایت مرز اصطالحي «ترکيب» با ویژگي اتحاد
نحويِ اجزاء و «مرکب» با ویژگي استاالل نحوي و معنایي توأمان پایهها ضروري است .این
تحايق همچنين با توجه به اصول دستور وابستگي و با توجه به تفاوت روابط ميان اجزاي
واژهعطب و اعضاي گروه نحوي همپایه از کاربرد لفظ «ترکيب عطفي» در توصيب
کلمههاي مرکب عطفي پشتيباني نميکند.
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علياشرف درویشیان
مرتضی حیدری
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مقدمه
روایتشناسي ،دانشي است با رویکردهاي ناهمگون که چگونگي سامان یافتن یک رسانة
روایي را بررسي ميکند .جداسازي سازههایي که پيکرۀ منتَظَمي را پي مينهند و دست یافتن
به شيوههایي که روي هم رفته ،ناشة ترکيب آن سازهها را باز مينمایانند ،بنيادهاي شناخت
و نگاه روایتشناسانه بهشمارميروند .موضوع مطالعة روایتشناسي ميتواند بسيار گوناگون
و نامتجانا باشد؛ از همين رو ،دانشي پویا و کارآمد براي مطالعة پدیدارهاي کهن و نوپيداي
جوامع انساني است و در گرار چندین دهه از پيدایي آن ،کارآمدي روزافزوني یافته است.
از ميان نظریههاي شناخته شده در دانش روایتشناسي ،رویکرد «ژرار ژنت» ،6منتاد
فرانسوي ،پيچيدهتر و فراگيرتر از رویکردهاي دیگر نظریهپردازان بوده است؛ تا جایيکه ام
روزه ارجاع به دانش روایتشناسي بدون ارجاع جزئي یا کلي به دستگاه نظري او بهدشواري
ممکن است.
بررسي نمونههاي برجستة ادبيات داستاني در زبان فارسي از دیدگاه روایتشناسي ،نتایج
نظري و کاربردي سودمندي دارد و ریشههاي ارزیابي انتاادي متون داستاني را استوارتر مي-
کند .شالودۀ دستگاه روایتشناسي ژرار ژنت بر مطالعة چگونگي گرار زمان داستان از بستر
روایت بنيان نهاده شده است .رمان سالهاي ابري ،ا ر علياشرف درویشيان از رمانهاي
شناخته شدۀ زبان فارسي است که ویژگيهایي فراخور سنجش انتاادي ازدیدگاه روایت-
شناسي بر پایة آراي ژنت دارد .از این رو ،بررسي فراز و فرودهاي زمان داستان در روایت
نویسندۀ رمان سالهاي ابري ،موضوع این پژوهش قرار گرفته است.

 .1پیشینة پژوهش
نظریة روایتشناسي ژرار ژنت بيش از دو دهه است که از سوي پژوهشگران ایراني براي
مطالعة آ اري به زبان فارسي بهکار گرفته شده است و از ميان آنها ميتوان ماالههاي «ناد
روایتشناسانة مجموعة «ساعت پنج براي مردن دیر است» بر اساس نظریة ژرار ژنت» ()6833
از قدرتاهلل طاهري و ليالسادات پيغمبرزاده« ،بررسي روایتشناسي طبااتالصوفيه براساس
نظریة «زمان در روایت» ژرار ژنت» ( )6861از جواد صدیاي لياوان و مهيار علويمادم و
«تحليل زمان روایي در دو فيلم «دربارۀ الي» و «گرشته» از دیدگاه ژرار ژنت» ( )6861از
1. Genette, G.
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محمد شهبا و ماهرخ عليپناهلو را برشمرد .اینماالهها و ماالههایي از این دست -در بيشتر
مواقع -بر پایة گزار هاي مفسران آراي ژنت به انجام رسيدهاند.
در این پژوهش براي نخستينبار فراز و فرود زمان داستان در روایت رمان سالهاي ابري،
به استاالل بررسي ميشود تا ضرباهنگ روایي این رمان واقعگرا بهشيوهاي ا باتي به جامعة
ادبي فارسيزبان ارائه شود .همچنين بازخواني چگونگي تداوم داستان و روایت در دستگاه
نظري ژنت بر پایة یافتههاي اینپژوهش در کانون بررسي قرارميگيرد.

 .6روششناسي پژوهش
در این پژوهش تداوم زمان داستان و روایت -چنآن که ژرار ژنت در دستگاه نظري خود
بدان پرداخته -در رمان سالهاي ابري سنجيدهميشود؛ از این رو ،پژوهشي کاربردي است
که به رو تحليل محتواي آماري و بهرهگيري از ابزارهاي کتابخانهاي و الکترونيکي
(پایگاههاي استنادي و علمي) و با نمونهگيري کل از رمان مطالعه شده سامان یافته است.
آمارهاي بهدستآمده از مطالعة همة رمان در یافتهها و نتایج نمود یافته ،اما براي پرهيز از
زیادهگویي ،تنها بهآوردن نمونههایي شاخص در جایگاه شواهدي براي بنيادهاي نظري بسنده
ميشود.
رمان سالهاي ابري گونهاي زندگينامة خودنوشت 6است که با تاریخ (دورههاي قاجار
و پهلوي) و ادبيات داستاني ایران پيوند خورده است .زندگينامههاي خودنوشت بر قهرماني
واحد متمرکز هستند که معموالً با زاویة دید اول شخص ،دروني و داناي محدود روایت
ميشوند و ارز روایي باالیي دارند (ن .ک :مارتين .)6831 ،2رمان سالهاي ابري نيز از
چنين چشماندازي روایت شده و از همين رو موضوع مطالعة این پژوهش قرار گرفته است.

 .3نظریة روایتشناسي
گفتهاند ،روایت 8مجموعهاي از رخدادهایي است که داراي نظمي خاص بوده و از دیباچه،
9
ميانه و پایانبندي مشخصي برخورداراست (ن .ک :بنت و رویل .)6833 ،5روالن بارت
1. Autobiography
2. Martin, W.
3. Narrative
4. Bennett, A. & Royle, N.
5. Roland Barthes
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روایت را همزاد نوع بشر دانسته که فراگير ،فراملي ،فراتاریخي و فرافرهنگي است و شمولي
جهاني دارد .بارت روایت را داراي مواد و رسانههاي بسيار متنوع ميداند که در زبان ،تصویر،
نااشي ،تئاتر ،فيلم ،ادبيات ،اخبار و در جهان واقع و تخيل دیده ميشود (ن .ک :بارت،
.6)6677
مفهوم کالسيک روایتمندي 2به ارتباطي گفتماني محدود ميشود که مرجعي روایت-
کننده یا یک ميانجي دارد؛ بهمانند سفرنامههاي بهصِرف توصيفي .حال آنکه روایتمندي در
مفهوم ساختارگرایي 8ميتواند براي بازنمایي در هر رسانهاي بهکار گرفته شود .مفهومي که
در ناد ادبي از این دو گزارۀ انتاادي رایج شد ،برآیندي از هر دوي این مفاهيم بود (ن .ک:
اشميد« .)6865 ،5عناصر روایي متنِ روایت را ميتوان و باید فارغ از رسانة ارتباطي که روایت
در آن یافت ميشود مطالعه و بررسي کرد» (پرینا.)6865 ،9
رویکردهاي نظریهپردازان به روایت و روایتشناسي و رسانههاي داراي بازنمود روایي
یکسان نبوده است (ن .ک :هرمن .)6868 ،1برخي از شناخته شدهترین پژوهشگران حوزۀ
ساختارگرایي دربارۀ چگونگي سامانیافتن روایت هم نظریهپردازي کردهاند 7.اصطالو
روایتشناسي ترجمة واژۀ فرانسوي  narratologieاست که تزوتان تودوروف 3در کتاب
خود دستور زبان دکامرون )6616( 6ابداع کرده و نظریة آن از جهت تاریخي از دو سنت
فرماليسم (صورتگرایي) روس و ساختارگرایي فرانسه مایه گرفته است (پرینا 6865 ،و
نيز ن .ک :اخوت .)6876 ،هدف روایتشناسي «توصيب نظام قواعد ویژۀ حاکم بر توليد و
پرداز روایت است» (پرینا 6865 ،ونيز ن .ک :تایسن.66)6837 ،68

 .6براي آشناشدن با دیگر تعریبهاي انجام شده از روایت و سازههاي روایت ،بنگرید به :توالن ( ،)6831لينتولت
( )6868و پرینا (.)6865
2. Narrativity
3. Structuralism
4. Schmidt, W.
5. Prince, G.
6. Herman, D.
 .7چکيدهاي از این دیدگاهها را در بارت ( )6865ببنيدید.
8. Todorov, T.
9. Grammaire du Décaméron
10. Tyson, L.
 .66دربارۀ تاریخچة روایتشناسي -بهویژه در مفهوم ساختارگرایانها  -بنگرید به.Barthes, 1994 :
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 .0نظریة روایتشناسي ژرار ژنت
نظریة روایتشناسي ژنت را باید در چهارچوب مکتب ساختارگرایياي بررسي کرد که
ميدان متن را خودبسنده و پيراسته از رویکردهاي جامعهشناختي ،معناشناختي و زیبایي-
شناختي مطالعه ميکند« .هر تحليلي که به خود ا ر بسنده کند بي آنکه منابع یا انگيزهها را به
بازي گيرد ،تلویحاً ساختارگرایانه خواهد بود» (ژنت .6)6833 ،در ادبيات ،تعریب متداول
«روایت» عبارت است از «بازنمود رویداد یا رشتهاي از رویدادهاي واقعي یا خيالي به وسيلة
زبان بهویژه زبان نوشتاري »(ژنت .)6868 ،ژنت مينویسد« :هر گزار یا داستان به عنوان
روایت با سرگرشت یا قصهاي که روایت ميکند ،وابسته است و به عنوان سخن با شکل بيان
روایي که خود برگزیده است» (نال در احمدي 6878 ،و نيز ن .ک :اشميتا« .)6836 ،2روایت
یک توالي زماني دوگانه ميان زمان چيزي که گفته ميشود و زمان روایت (زمان مدلول و
زمان دال )8است ... .این دوگانگي نهتنها همة اغتشا هاي زماني ممکن را ارائه ميکند ،بلکه
ما را واميدارد تا یک ترتيب زماني را در ارتباط با ترتيب زماني دیگري بررسيکنيم» (ژنت،
.)6638
ژنت عناصر روایت را در ماالهاي طوالني و مهم (گفتمان روایي) که دربارۀ رمان در
جستوجوي زمان از دست رفتة 5مارسل پروست 9نوشته ،شناسانده است .شَمایي از ماوله-
هاي مطالعه و متمایز شده از سوي ژنت را ميتوان اینگونه برشمرد :ترتيب ارائة رخدادها
(مختل شدن ترتيب وقایع به واسطة بازگشت زماني و پيشواز زماني) ،دیر بازنمایي (تمایز
ميان صحنه و خالصه) ،روابط ميان زمان روایتشده و زمان روایت ،شيوۀ بازنمایي (کنش
متاابل مُحاکات و نَال) ،روایت (چه کسي سخن ميگوید؟ راوي چه نسبتي با رخداد روایت
شده دارد؟) ،کانونيسازي (چه کسي ميبيند؟) ،سطوو روایياي که بهواسطة آمدن داستاني

 .6امروزه روایتپژوهان به بالغت روایت ،بافت ا ر روایي و دریافت مخاطب بسيار تأکيد ورزیدهاند و از خودبسندگي
رویکرد روایي درگرشتهاند (ن .ک :هرمن .)6868 ،همچنين روایتشناسي با دیگرحوزههاي علم و دانش بشري پيوند
سازندهاي برقرارکردهاست (همان).
2. Schmitz, Th.
3. signified and signifier
4. In Search of Lost Time
5. Marcel Proust
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در دل داستاني دیگر بهوجود ميآیند و مفهوم روایتگير درجایگاه زوج ارتباطي راوي (ن.
ک :مکاریک 6839 ،6و کالر.8)6638 ،2
زمان ،جزو جدایيناپریر روایت است و شالوده و مبناي هر روایت بهتصویرکشيدن
رخدادها در قالب زمان است؛ چنان که فورستر 5ميگوید« :داستان ،نال حوادث به ترتيب
توالي زماني است» (فوستر.)6816 ،
ژرار ژنت در آراي روایتشناسانة خود ،بيش از هرچيز دیگري به تحليل رابطههاي زماني
ميان متن روایي و داستاني که بازگو ميکند ،ميپردازد (ن .ک :پرینا .)6865 ،وي در
«گفتمان روایي :ماالهاي در رو » 9دربارۀ نظم در روایت و زمان روایت مينویسد« :این
دوگانگي نه فاط به تصرفات زماني که در روایتها رواج دارند ،اجازۀ عرض اندام ميدهد
(سه سال زندگي قهرمان در دو جملة رمان یا در چند نماي فيلم و ...خالصه ميشود) ،بنياد-
يتر اینکه ،این دوگانگي به ما گوشزد ميکند که یکي از کارکردهاي روایت ،ابداع یک
طرو زماني 1با توجه به طرو زماني دیگر است» (ریمون کنان .)6836 ،7رابطة ميان زمان
داستان و شبهزمان روایت را در سه ماولة بنيادین آراي ژنت؛ یعني نظم و ترتيب ،3تداوم 6و
بسامد 68باید مطالعه کرد (ن .ک :ریکور.)6635 ،66

 .1-0نظم و ترتیب
ژنت نظم را اینگونه توضيح ميدهد« :مطالعة نظم زماني یک روایت؛ یعني مطالعة نحوۀ
قرار گرفتن رخدادهاي داستاني یا جایگيري بر هاي زماني در گفتمان روایي و مواجه
کردن آنها با ترتيب وقوع همان رخدادها یا نحوۀ اجراي همان بر هاي زماني در داستان»
(ژنت .)6638 ،عمدهترین انواع ناه ماهنگي ميان نظم داستان و نظم متن و به گفتة ژنت
1. Makaryk, I. R.
2 Culler, J.
 .8دربارۀ زندگي و آ ار ژرار ژنت و ناد آراي او ،بنگرید به :احمدي ( ،)6878هارلند ( )6833و سلدن (.)6876
4. Edward Morgan Forster
5. Narrative Discourse: an Essay in Method
6. Time Scheme
7. Rimmon-Kenan, Sh.
8. order
9. duration
10. frequency
11. Ricoeur
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«نابهنگاميها یا زمانپریشيها»« ،6بازگشت به گرشته» 2یا «پانگري» 8و «رجعت به آینده»
یا «پيشنگري» 9هستند .ژنت این دو واژه را به ترتيب «گرشتهنگر» 1و «آیندهنگر» 7نامگراري
ميکند .هم روایت گرشتهنگر و هم آیندهنگر نسبت به روایتي که از آن جوانه زدهاند و ژنت
آن را «اولين روایت» مينامد از نظر زماني الیة دوم روایت را پي مينهند .بنابراین« ،اولين
روایت» ،گاهي دایرهوار« ،سطح زماني روایتي است که بر اساس آن زمانپریشي را اینگونه
تعریب کردیم :ناه ماهنگي ميان نظم داستان و نظم متن» (ریمون .کنان 6837 ،و ژنت6638 ،
و نيز ن .ک :ریکور 6838 ،و لينت ولت.)6868 ،

 .6-0گذشتهنگری
ژنت گرشتهنگريها را سهگونه ميداند:
الب -گرشتهنگريهاي برونداستاني :3به اصطالو ژنت اگر گرشتهنگريها ،گرشتهاي را
فرا یاد آورند که پيش از ناطة آغاز اولين روایت بهوقوع پيوسته است« ،گرشتهنگرهاي
بروني»اند .اینگونة گرشتهنگري دربارۀ شخصيت ،رخداد و خط داستاني دیگر ،اطالعاتي
در اختيار خواننده ميگرارد (ن .ک :ژنت.)6638 ،
ب -گرشتهنگريهاي درونداستاني :6گرشتهنگريهاي دیگر ممکن است گرشتهاي را در
یاد زنده کنند که پا از ناطة آغاز اولين روایت رخ دادهاند ،اما یا بهگونهاي پانگرانه
تکرار شدهاند یا اینکه خارج از مکان «مارر» براي اولين مرتبه در ناطهاي از متن نالشدهاند
(همان).
68
ج -گرشتهنگريهاي مرکب  :اگر دورهاي که گرشتهنگري را دربر ميگيرد ،پيش از ناطة
آغاز اولين روایت آغازشود ،اما در مرحلة بعدتر ،داستانِ این دوره به اولين روایت متصلشود

1. anachronies
2. flashback
3. retrospection
4. foreshadowing
5. anticipation
6. analepsis
7. prolepsis
8. external analepses
9. internal analepses
10. mixed analepses
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یا از آن جلوتر برود ،آنگاه گرشتهنگري ،مرکب خواهد بود (همان) .بنابراین ،گرشته-
نگريهاي مرکب در اندرون گرشتهنگريهاي برونداستاني پرورده ميشوند.

 .3-0آیندهنگری
آیندهنگري ،روایت شدن رخداد داستان پيش از نال شدن رخدادهاي اوليه است؛ گویي
روایت به آیندۀ داستان نال مکان ميکند .اگر سه رخداد الب ،ب و ج بهترتيبِ ج ،الب و
ب پشت سر هم قرارگيرند ،آنگاه رخداد «ج» ،آیندهنگر خواهد بود .درمجموع ،بحث ژنت
این است که کاربرد آیندهنگري در روایتهاي اول شخص نسبت به دیگر روایتها نمود
برجستهتري دارد (ریمون کنان 2883 ،و ژنت .)6638 ،ژنت ميگوید ،دستکم در سنت
روایي غرب ،آیندهنگريها آشکارا کمبسامدتر از گرشتهنگريها هستند (ژنت.)6638 ،
آیندهنگريها نيز همانند گرشتهنگريها به سهدسته بخشميشوند:
6
الب -آیندهنگريهاي درونداستاني
2
ب -آیندهنگريهاي برونداستاني
8
ج -آیندهنگريهاي مرکب
آیندهنگرها ميتوانند به یک شخصيت ،رخداد یا خط داستان در متن اشارهکنند
(درونداستاني) یا به شخصيت ،رخداد و خط داستان دیگر (برونداستاني) .همچنين
آیندهنگرها همانند گرشتهنگرها ميتوانند دورهاي وراي پایان اولين روایت را دربر بگيرند
(بيروني) یا دورهاي مادم بر اولين روایت یا مؤخر بر ناطهاي که نال اولين روایت در آن
آغاز شده است (دروني) یا ميتوانند ترکيبي از بيروني و دروني باشند (مرکب) (ریمون
کنان 2883 ،و ژنت.)6638 ،
گرشتهنگرها و آیندهنگرها به دودستة اصلي و فرعي هم بخش ميشوند؛ چنانچه دربارۀ
شخصيت ،رخداد و یا خط سير روایت باشند ،گرشتهنگرها و آیندهنگرهاي اصلي وگرنه
فرعي بهشمارميروند (ن .ک :ژنت .)6638 ،آیندهنگري ميتواند در سير روایي داستان،
روایتي تهي داشته باشد بهگونهاي که در ادامة روایت دیگر هيچ اشارهاي به آن نشده باشد.
همة آیندهنگريهاي برونداستاني روایتي تهي دارند .آیندهنگري پر از اکنون به آینده
1. internal prolepses
2. external prolepses
3. mixed prolepses
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است و چگونگي نمود آن در روایت ،خواننده را با تعليق ،کنجکاوي و شگفتي روبهرومي-
کند (ن .ک :توالن.)6838 ،

 .0-0تداوم (دیرش)
دومين ماوله در دستگاه روایتشناسي ژنت ،فراز و فرود جریان زمان در داستان و روایت
است .دیر به رابطة مدت زمان وقوع یک رخداد در جهان داستان و مدتزماني که طول
ميکشد تا این رخداد روایت شود ،ميپردازد (ن .ک :برتنا6837 ،؛ تایسن 6837 ،و
2
آلوت .)6813 ،6ژنت زمان داستان را زمان واقعي و متعارف و زمان روایت را شبهِزمان
ميداند (ژنت .)6638 ،سرعت روایي یک داستان بيش از هر ماولة روایتشناختي دیگري
با ماولة دیر در پيوند است« .سرعت یک روایت با رابطة ميان دیر (آنچه از داستان که
با انيهها ،دقایق ،ساعتها ،روزها ،ماهها و سالها سنجيده ميشود) و طول( 8آنچه از متن که
با سطرها و صفحهها سنجيده ميشود) ،مشخص ميشود» (ژنت .)6638 ،رابطة ميان زمان
روایت و زمان واقعي ميتواند به یکي از سهگونة زیر باشد:

 .1-0-0شتاب منفي

4

اختصاص بخشي بلند از متن به مدت زمان کوتاهي از داستان ،شتاب منفي را در روند روایت
ایجاد ميکند (ریمون کنان .)2883 ،شتاب منفي در حد نهایي خود منجر به مکث توصيفي
ميشود؛ زیرا توصيب ماجرا ،زمان خواندن را طوالنيتر از زمان رویداد ميکند (توالن،
 .)6838راوي با آوردن روایتهاي فرعي ،رهنپردازيها و یا تکگویيهاي خود و دیگر-
شخصيتها ،همچنين آوردن گرشتهنگريهاي پي در پي که براي رها شدن از کشمکش با
زمان حال انجام ميگيرد و یا افزودن رخدادهاي مستال و ...به روایتها بر حجم روایت
داستان ميافزاید و بهگونهاي محسوس ،روایت را با شتاب منفي روبهرو ميکند.
9

1. Allot, M. F.
2. pseudo-time
3. length
4. deceleration
5. descriptive pause
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 .6-0-0شتاب مثبت

1

اختصاص بخشي کوتاه از متن روایت به مدتزمان درازي از داستان ،شتاب مثبت را در پي
خواهد داشت (ریمون کنان .)2883 ،حرف و خالصهگویي دو شگرد اصلي براي افزودن
شتاب روایت هستند (ن .ک :توالن.)6838 ،

 .1-6-0-0حذف

6

حرف در یک روایت آن مادار از زمان داستان است که از روایت برچيده شده است (ن.
ک :ژنت .)6638 ،حرف یا از گونة آشکار 8است یا از گونة ضمني .5حرفهاي آشکار از
یک نشانة حرف زماني (مشخص 9یا نامشخص )1نشأت ميگيرند .حرفهاي ضمني
حضورشان در متن اظهار نميشود و خواننده ميتواند تنها از طریق برخي خألها یا شکاف-
هاي زماني در پيوستار روایت آنها را استنباطکند (ژنت.)6638 ،

 .6-6-0-0خالصه

7

خالصه یک تکنيک روایي در داستان است که در آن زمان داستان گستردهتر و بزرگتر از
شبهزمان روایت است؛ بهگونهايکه رویدادهاي داستاني در کمترین مادار روایي به نمایش
درميآیند و جزئياتي مانند کنشها ،توصيبها و نالقولها از روایت کنار گراشته ميشوند
(ن .ک :ژنت .)6638 ،رویدادهاي فرعي و ک ماهميت که روایت را از تکاپو بازميدارند،
بهترینگزینه براي خالصه شدن در روایت هستند.

 .3-0-0شتاب ثابت

6

بات سرعت در روایت ،نسبت بدون تغييري ميان زمان داستان و طول متن است .براي نمونه
زماني که یک سال از زندگي یک شخصيت در یک صفحه در ميان متن گفته ميشود،
1. acceleration
2. ellipsis
3 . explicit
4 . implicit
5. definite
6. indefinite
7. summary
8. constancy
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سرعت ابت ميشود (ن .ک ریمون کنان .)2883 ،در این هنگام ،نسبت یکبهیک در بخشي از
داستان و بخش متناظر آن در روایت بهکار گرفته شده است .ژنت اصطالو همزماني 6را در
گزار بات نسبي داستان و روایت بهکارميگيرد (ن .ک :ژنت .)6638 ،گفتوگوها نمونة
برجستهاي از سرعت ابت برقرار شده ميان داستان و روایت هستند .صحنة 2همراه با
گفتوگو هم از گونههاي برابري قراردادي ميان زمان روایت و زمان داستان است .صحنه،
بيشتر در گفتوگو دیده ميشود (ن .ک :ژنت.)6638 ،

 .5-0بسامد (تکرار)
سومين رابطة ميان ترتيب زماني و ترتيب روایي داستان در دستگاه روایتشناسي ژنت،
بسامد یا تکرار است« .آنچه را من بسامد روایت مي نامم ،یعني روابط بسامد (یا بهزبان
ساده تر روابط تکرار) ميان روایت و داستان 8که تاکنون منتادان و نظریهپردازان رمان
مطالعات اندکي در این زمينه داشتهاند( ».ژنت .)6638 ،بسامد ،نسبت زمان را با موقعيت
روشنميکند (ن .ک :ژنت 6638 ،و احمدي .)6878 ،ممکن است شخصيتهاي مختلب
داستان ،رخداد واحدي را از زوایاي دید گوناگون گزار کنند ،یا یک رخداد از زبان
یک شخصيت واحد ،اما در برهههایي مختلب از زندگي او نالشود که زوایاي دید متعدد
را بهدنبال خواهد داشت (برتنا 6837 ،و نيز ن .ک :ریکور« .)6635 ،روایت ميتواند
چيزي را که یکبار روي داده ،یک بار بگوید؛ چيزي را که nبار روي دادهn ،بار بگوید؛
چيزي را که یکبار روي داده nبار بگوید؛ و چيزي را که nبار روي داده ،یکبار بگوید»
(ژنت .)6638 ،رابطة کميِ ميان رخدادهاي داستاني و روایت آنها در متن به یکي از
گونههاي زیر نمود پيدا ميکند.

1. isochrony
2. scene
3. diegesis
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 .1-5-0بسامد مفرد یا تکمحور

1

ژنت روایتي را که در آن یک رویداد یکبار روایت شده ،2روایت مفرد 8و روایتي که در آن،
آنچه  nبار روي داده n ،بار نيز روایت شده 5را مفرد ناميده است .به گفتة ژنت «روایت مفرد
براساس تعداد رویدادهاي دوطرف تعریب نميشود ،بلکه براساس برابر بودن این تعداد شناخته
ميشود» (ژنت .)6638 ،بسامد مفردي که رویداد و روایتي واحد داشته باشد ،تکوجهي وگرنه
چندوجهي ناميدهميشود .اینشيوه ،متداولترین نوع بسامد در ساختار روایت است.

 .6-5-0بسامد مکرر یا چندمحور

5

nبار روایت کردن رویدادي که یکبار وا ق عشده ،1نوع دیگري از بسامد در روایت است
که ممکن است با ادبيات بيارتباط پنداشته شود .بسياري از متنهاي مدرن بر پایة
گنجایشهاي روایي براي تکرار بنيان نهاده شدهاند (ن .ک :ژنت 6638 ،و نيز ن .ک:
تودوروف.)6876 ،

 .3-5-0بسامد بازگو

7

سرانجام ،یکبار روایت کردنِ (یا به عبارتي در یکبار روایت کردنِ) چيزي است که  nبار
روي داده است 3.ایننوع روایت را که یکگفتار روایي منفرد چندین وقوع از یک حاد ه
را پوشش ميدهد ،ما روایت بازگو 6ميناميم (ژنت 6638 ،و نيز ن .ک :ریمون کنان 2883 ،و
تودوروف.)6876 ،

1. singulativ ferqueency
2. 1N/1S
3. singulative narrative
4. nN/nS
5. repetitive ferqueency
6. nN/1S
7. iterative ferqueency
8. 1N/nS
9. iterative narrative
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 .5بررسي مقولههای نظم ،دیرش و بسامد در ساختار روایي رمان سالهای ابری
اکنون ماولههاي نظم و ترتيب (که زمانپریشيها را در کانون بررسي خود دارد) ،دیر یا
تداوم (که رابطة ميان زمان داستان و شبهزمان روایت را ميسنجد) و بسامد (که به تکرار
رخدادهاي داستاني در روند روایت ميپردازد) در رمان سالهاي ابري مطالعه ميشود.

 .1-5نظم و ترتیب در رمان سالهای ابری
 .1-1-5گذشتهنگری
در رمان سالهاي ابري راوي گاهي در روند روایت ،زمان آن را به گرشته برميگرداند .در
واپانگريهاي اینرمان با دو زمان روبهرو ميشویم:
 زمان گرشتة دور :اینگونة گرشتهنگري بيشتر در جلد اول رمان و ابتداي جلد چهارمبهکار رفته است .از آنجا که راوي هيچ اطالعي دربارۀ رویدادهاي دور ندارد ،خود را کنار
ميکشد تا رویدادها از زبان شخصيتهاي دیگر داستان روایت شود .روایت در رمان
سالهاي ابري در زمان حال آغاز ميشود .همزمان با به دنيا آمدن فرزند سوم خانواده ،راوي
تولد خود را از زبان بيبي تداعي ميکند و اولين گرشتهنگري دور را در داستان بهوجود
ميآورد« :بيبي در کنارم دراز ميکشد و در زیر نور نارنجي چراغ با خستگي تعریب
ميکند( »... :درویشيان .)6837 ،زمان آغاز این روایت چون پيش از روایت اصلي بوده از
نوع برونداستاني است و از آن رو که این روایت دربارۀ راوي است از گونة گرشتهنگري
اصلي است .بيبي با خاطرههایي که براي راوي تعریب ميکند ،روند روایت را از حال به
گرشتههاي بسيار دورتر از روایت اصلي ميبرد و دوباره آن را به زمان حال برميگرداند که
گرشتهنگريهایي از گونة مرکب هستند .راوي با گرشتهنگري از زبان پدر  ،مشيبوچان،
ماجراهاي پدربزرگش ،داوریشه و مادربزرگش ،خانمي را که شامارخان آنها را زنداني
کرده بوده ،روایت ميکند (همان).
 زمان گرشتة نزدیک :در اینگونة گرشتهنگري ،راوي رویدادهایي را که به روزها ،هفتههایا سال پيش بازميگردد ،روایت ميکند .افزون بر راوي ،این رویدادها از زبان دیگر
شخصيتها نيز بازگو ميشود و بهنمایش درميآید؛ زماني که دایي حامد از سربازي برگشته،
راوي دست به گرشتهنگري نزدیک ميزند و از ماجراهایي که در جنگ بر او گرشته،
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روایتميکند (همان) .بيبي از خواستگاري رفتنهاي خود براي دایي حامد گزار ميدهد
و زمان روایت را به گرشتة نزدیک ميبرد (همان).
بيشتر گرشتهنگريهاي رمان سالهاي ابري در زمان گرشتة نزدیک روي ميدهند .از
آنجا که بيشتر این گرشتهنگريهاي نزدیک در جریان سير اصلي داستان هستند از گونة
درونداستاني و از آنجا که دربارۀ شخصيتهاي اصلي داستان هستند از گونة گرشتهنگري
اصلي بهشمار ميروند.

 .6-1-5آیندهنگری
آیندهنگري در رمان سالهاي ابري ،گاهي از زاویة دید راوي و گاهي از زاویة دید
شخصيتهاي اصلي یا فرعيِ حاضر در روایت به انجام ميرسد .در زمان مرگ خانمي ،بيبي
با یک آیندهنگريِ روایتآميز درونداستاني پيشبينيميکند که گيدان ،اموال خانمي را باال
بکشد (همان) .راوي هنگاميکه در زندان است با آیندهنگري وقوع اناالب را در نامهاي که
به همسر مينویسد ،پيشبينيميکند و در ادامة روایت بر اینآیندهنگري خود تأکيد مي-
کند (همان) .چون پي روزي اناالب بعد از روایت اصلي رخميدهد ،این آیندهنگري از
گونة برونداستاني و تُهي است.
هرچند بسامد زمانپریشيهاي گرشتهنگر و آیندهنگر در اینرمان زیاد است ،اما وجه
غالب بر ساختار روایي رمان ،نظم خطي و یکنواخت است .از همين رو ،در جدولهاي ()6
و ( )2به شمار تخطيهاي زماني گرشتهنگر و آیندهنگر براي سنجش ميزان انحراف معيار
روایت از روند متعارف و متداول خود بسنده ميشود.
جدول  .1گذشتهنگریهای رمان سالهای ابری
گو.نههای گذشتهنگری

فراوانی

گذشتهنگریهای راوی

26

گذشتهنگریهای شخصیتهای اصلی

103

گذشتهنگریهای شخصیتهای فرعی

121

مجموع گذشتهنگریها

322
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جدول  .6آیندهنگریهای رمان سالهای ابری
گونههای آيندهنگری

فراوانی

آيندهنگریهای راوی

79

آيندهنگریهای شخصیتهای اصلی

29

آيندهنگریهای شخصیتهای فرعی

60

مجموع آيندهنگریها

161

 .6-5تداوم (دیرش) در رمان سالهای ابری
در رمان سالهاي ابري هر چند زمان تاویمي دقياي مشخص نشده و راوي نيز مرزبندي دقياي
از سالهاي زندگيا تعيين نکرده ،اما در روایتهایش نشانههاي زماني را کمابيش بهکار
برده و ميتوان از روي این نشانهها که گاهي آشکار است ،بازه آغاز تا انجام زمان داستان را
اندازه گرفت .راوي در این رمان ماجراهاي زندگي خود  ،شریب داوریشه ،شخصيت
اصلي داستان ،را از سن  5سالگي تا  87سالگي روایت ميکند که بهتاریب 88 ،سال از دوران
زندگي وي را دربر ميگيرد .حجم متن اختصاص یافته به این  88سال 6122 ،صفحه است.
اکنون جلدهاي چهارگانة کتاب سالهاي ابري و زمان داستان در هریک از جلدهاي کتاب
به چهار بخش تاسيم ميشود (جدول (.))8
جدول  .3بخشبندی هریک از جلدهای چهارگانة رُمان سالهای ابری برپایة زمان
بخشبندی

شمارۀ
جلد

اول

اول

دوم

دوم

سوم

سوم

چهارم

چهارم

سن تقويمی راوی

زمان داستان
در هر جلد

 4 - 10سالگی (دوران کودکی)

حدود  6سال

 10 - 20سالگی (از دوران کودکی تا

حدود 10

دانشآموختگی از دانشسرا)

سال

 20 - 30سالگی (از آغاز معلمی تا آغاز

حدود 10

دستگیری و زندانی شدن)

سال

 30 - 37سالگی (سه دورۀ زندان رفتن تا آزاد
شدن در آستانۀ انقالب اسالمی)

حدود  7سال

تعداد

صفحات هر-
جلد
 406صفحه
 424صفحه
 331صفحه
 427صفحه

براساس جدول ( )8ميانگين صفحات اختصاصیافته به زمان داستان در همة رمان
سنجشپریر خواهد بود که در جدول ( )5ارائه شده است.
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جدول  .0میانگین ضرباهنگ زمان داستان در برابر شبهزمان روایت در رمان سالهای ابری
زمان داستان در رمان
شبهزمان روايت= صفحات اختصاص يافته به رمان
میانگین ضرباهنگ زمان داستان در روايت= تقسیم زمان
داستان بر صفحات رمان

 33سال
1622
صفحه
0/020

 396ماه

 12045روز

 1622صفحه

 1622صفحه

0/244

7/42

با توجه به اینکه هر سال  819روز است ،آنگاه هر ماه یک سال ميانگين  88/561روز
خواهد داشت و  88سال داستان ،برابر با  861ماه و  62859روز خواهد بود .جدول ( )5گویاي
آن است که هر سال داستان ،ميانگين  8/828سال در هرصفحة روایت پيشرفته است.
همچنين هر ماه داستان ،ميانگين  8/255ماه در هر صفحه و روزهاي داستان ،ميانگين 7/52
روز در هر صفحه سرعت پيشروي داشته است .بنابراین ،شتاب ابت گرار روزهاي داستان
در هرصفحة روایت از همة رمان 7/52 ،روز است؛ بدینمعني که اگر در هریک از جلدهاي
چهارگانة رمان ،روزهاي بيشتري از داستان به هر صفحه از روایت اختصاص یافته باشد ،زمان
داستان بزرگتر از شبهزمان روایت خواهد شد و مادار کمتري از روایت در برابر زمان
داستان درنگ ایجاد خواهد کرد که نتيجة آن شتاب مثبت داستان خواهد بود .چنانچه زمان
داستان کمتري در هر صفحة روایت بازنمود داشته باشد ،روایت بر داستان چيره و شتاب
داستان منفي خواهد شد .6اکنون ضرباهنگ زمان داستان و شبهزمان روایت در هرجلد از
رمان بررسي ميشود.
در جدول ( )9ضرباهنگ گرار زمان داستان از مسير روایت در جلد اول رمان براي
روزهاي ابري ارائه شده است است .براساس این جدول ضرباهنگ گرار زمان داستان از
مسير روایت در این جلد از رمان روزهاي ابري در برابر هر صفحة رمان ميانگين  9/86روز
در هر صفحه از روایت بوده است و در ماایسه با تداوم ميانگين زمان داستان در هرصفحة
روایت در کل رمان که  7/52روز در هر صفحه است؛ سرعت زمان داستان کمتر و شتاب
آن منفي شده است.

 .6برخي از ماادیر کمّي اعشاري در بررسي شتاب رمان بهسوي ماادیر نزدیکتر گِرد شدهاند.
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جدول  .5ضرباهنگ زمان داستان در برابر شبهزمان روایت در جلد اول رمان سالهای ابری
زمان داستان در جلد اول رمان

حدود  6سال

 72ماه

 2190روز

صفحات اختصاص يافته به جلد اول رمان

 406صفحه

 406صفحه

 406صفحه

0/014

0/177

5/39

میانگین ضرباهنگ زمان داستان در روايت= تقسیم زمان
داستان بر صفحات جلد اول

در جدول ( )1ضرباهنگ گرار زمان داستان از مسير روایت در جلد دوم رمان براي
روزهاي ابري ارائه شده است است .براساس این جدول در جلد دوم رمان ،زمان داستان،
ميانگين  3/18روز در هر صفحه از روایت تداوم داشته که نشان ميدهد در ماایسه با
ضرباهنگ ميانگين رمان که  7/52روز در هر صفحه است ،درنگ زمان داستان در هر صفحه
از روایت کمتر شده و درنتيجه شتاب داستان در جلد دوم روندي مثبت داشته است.
جدول  .2ضرباهنگ زمان داستان در برابر شبهزمان روایت در جلد دوم رمان سالهای ابری
زمان داستان در جلد دوم رمان
صفحات اختصاص يافته به جلد دوم رمان
میانگین ضرباهنگ زمان داستان در روايت= تقسیم زمان
داستان بر صفحات جلد دوم

حدود 10

 120ماه

 3650روز

 424صفحه

 424صفحه

 424صفحه

0/023

0/213

1/60

سال

در جدول ( )7ضرباهنگ گرار زمان داستان از مسير روایت در جلد سوم رمان براي
روزهاي ابري ارائه شده است است .براساس این جدول در جلد سوم رمان 68/38 ،روز از
داستان ميانگين پراکنش در هرصفحة روایت داشته که در ماایسه با تداوم ابت رمان که
 7/52روز در هر صفحة رمان است ،زمان داستان در برابر روایت بزرگتر و سرعت نمایش
داستان در هرصفحة روایت بيشتر شده که شتاب مثبت سير زمان داستان را بهدنبال داشته
است.
جدول  .7ضرباهنگ زمان داستان در برابر شبهزمان روایت در جلد سوم رمان سالهای ابری
زمان داستان در جلد سوم رمان
صفحات اختصاص يافته به جلد سوم رمان
میانگین ضرباهنگ زمان داستان در روايت= تقسیم زمان
داستان بر صفحات جلد سوم

حدود 10

 120ماه

 3650روز

 331صفحه

 331صفحه

 331صفحه

0/029

0/355

10/10

سال
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در جدول ( )3ضرباهنگ گرار زمان داستان از مسير روایت در جلد چهارم رمان براي
روزهاي ابري ارائه شده است است .براساس این جدول در جلد چهارم رمان 9/63 ،روز از
داستان در هر صفحه از روایت رمان توزیع ميانگين داشته که در ماایسه با تداوم ابت هر
روز از زمان داستان در هر صفحه از روایت رمان که  7/52روز است؛ زمان داستان کوچکتر
و درنگ روایت بيشتر شده است .بنابراین ،شتاب داستان در جلد چهارم منفي بوده است.
جدول  .6ضرباهنگ زمان داستان در برابر شبهزمان روایت در جلد چهارم رمان سالهای ابری
زمان داستان در جلد چهارم رمان

حدود  7سال

 14ماه

 2555روز

صفحات اختصاص يافته به جلد چهارم رمان

 427صفحه

 427صفحه

 427صفحه

0/016

0/196

5/91

میانگین ضرباهنگ زمان داستان در روايت= تقسیم زمان
داستان بر صفحات جلد چهارم

از آمارهاي بهدستآمده دانسته ميشود که روایت رخدادهاي داستاني رمان سالهاي
ابري هميشه یکسان نيست .گاهي گرار داستان سرعت کمتري دارد و گاهي هم داستان شتاب
بيشتري ميگيرد .در ادامه چرایي منفي ،مثبت و ابت شدن شتاب در رمان سالهاي ابري
بررسي ميشود.

 .1-6-5عناصر کاهندۀ شتاب روایت در رمان سالهای ابری
 .1-1-6-5درنگ توصیفي
توصيب راوي از صحنههاي دهشتآور فار و زندان در جايجاي این رمان دیده ميشود
که برآمده از زندگي فايرانه و دردآلود اوست؛ براي نمونه گزار چگونگي دستگير شدن
راوي بههمراه دوستش ،خداکرم ،در جلد چهارم ،فصل «کميته» ،جزءبهجزء در  82صفحه
روایت شده است .تصویر کردن شکنجهها و اقدامات امنيتي ساواک در زندان که در
صفحههاي « 6819 ،6893و  »69992نمود یافته از دیگر نمونههاي درنگ توصيفي در این
رمان هستند.
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 .6-1-6-5شخصیتپردازی
گستردگي زماني و مکاني رمان سالهاي ابري ،حضور شخصيتهاي متعدد اصلي و فرعي
را در روایت ناگزیر ميکند .شخصيتپردازي با توصيب پيوندي تنگاتنگ دارد تاجایيکه
بدون آن ممکن نميشود.
راوي توصيب شخصيتها را از بيبي آغاز ميکند که تأ ير مستايمي بر شخصيت وي
داشته و تيپ مادربزگ مهربان را براي روایتشنو بهتصویر ميکشد .توصيب افراد و کارهاي
هر روزهشان که هر کدام از آنها نمونهاي از انسانهاي درد کشيدۀ جامعة زمان راوي هستند
از دیگر توصيبهاي راوي براي نمایاندن دقيقتر شخصيتهاي رمان است (همان).

 .3-1-6-5گذشتهنگری
در رمان سالهاي ابري راوي و دیگرشخصيتها با بيان مکرر خاطرات گرشته به گستر
روایت ميپردازند و با رفتوبرگشتهاي پياپي شتاب روایت را منفي ميکنند؛ براي نمونه
بيبي زندگي گرشتة خود و شيوۀ بزرگ کردن بچههایش را در صفحههاي «-96 ، 23 - 82
 98و  »66براي راوي روایت ميکند یا درجلد چهارم ،فصل «نبض زنجير» ،صفحههاي «6288
  ،»6666راوي هنگام گزار ماجراي دستگيريا هم خوانندۀ رمان را با خود به گرشتهميبرد و هم زمان داستان را ميایستاند و بر حجم روایات ميافزاید .اینگرشتهنگريها شتاب
منفي روایت را بهدنبال دارد.

 .0-1-6-5تکگویي دروني
تکگویي دروني ،گفتوگوي یکنفرهاي است که در رهن شخصيت اصلي داستان جریان
دارد .خواننده نيز بهگونهاي غيرمستايم در جریان افکار و واکنشهاي راوي نسبت به اطرافيان
و محيط پيرامونش قرار ميگيرد و سير اندیشههاي او را دنبال ميکند (ن .ک :ميرصادقي و
ميرصادقي .)6877 ،تکگویي دروني مستايم شيوۀ غالبي است که راوي  -قهرمان رمان
سالهاي ابري رخدادها را از دریچة نگاه اول شخص روایت کرده است .راوي گاهي با
تکگویيهاي خود از رنجهاي مادر و احساسات سپاسمندانة خود به او سخن ميگوید (ن.
ک :درویشيان )6837 ،و در صفحة  573رمان ،هنگام بيماري مادر ،دلسوزگيها و نازک-
دليهایش را براي مادر بسيار زیبا تکگویي ميکند.
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 .5-1-6-5استفاده از شعر
یکيدیگر از عنصرهاي کاهندۀ شتاب روایت در رمان سالهاي ابري ،کاربرد فراوان اشعار
فارسيِ داراي فرم و محتواي متفاوت است زمان داستان با بهکارگيري اشعار مداخلهاي صفر
ميشود و برعکا ،شبهزمان روایت گستر ميیابد .راوي گاهي این شعرها را در کالس
درس از زبان خود ميآورد (همان) .هنگاميکه در زندان بهسر ميبرد در خلوت خود
ابياتي از شعر «اجا ق سرد» از نيما یوشيج را زمزمه ميکند (همان) .رويهمرفته ،راوي در
صفحههاي ،571 ،516 ،552 ،853 ،269 ،233 ،273 ،298 ،285 ،678 ،695 ،652 ،669 ،29
،775 ،759 ،755 ،767 ،762 ،781 ،789 ،976 ،927 ،986 ،988 ،566 ،562 ،568 ،568 ،573
،611 ،692 ،335،658 ،338 ،332 ،381 ،389 ،367 ،36 ،383 ،767 ،361 ،769 ،765 ،773
،6872 ،6857 ،6888 ،6231 ،6238 ،6285 ،6286 ،6636 ،6638 ،6638 ،6696 ،6882
،6918 ،6916 ،6989 ،6579 ،6575 ،6576 ،6551 ،6586 ،6583 ،6861 ،6869 ،6836
 6166 ،6163و  6122از شعر استفاده کرده است.

 .2-1-6-5بسامد (تکرار)

تکرار رویدادهاي داستاني و فراواني آنها در ساختار روایت نيز شتاب روایي داستان را مي-
کاهد .راوي -قهرمان در این رمان با تکرار بعضي از رویدادها نشان ميدهد که آن رویدادها
چه تأ ير ویژهاي بر افکار و رفتار او داشتهاند؛ براي نمونه با تکرار کردن سخنان بيبي که در
کودکي به او گفته در صفحههاي « 387 ،153 ،961 ،852 ،282 ،88و  ،»6882نشان ميدهد
که بيبي جایگاه ویژهاي در شکلگيري شخصيت او داشته است .از ميان دیگر بسامدهاي
مکرري که شتاب روایي داستان را کُند کرده ،ميتوان به تکرار کردن جرم زندانيان در
صفحههاي « 6268 ،6277 ،6278 - 6272و  »6888اشاره کرد.

 .6-6-5عناصر افزایندۀ شتاب روایت در رمان سالهای ابری
 .1-6-6-5حذف
راوي در بخشهایي از رمان با حرف کردن توضيحات و نکتههاي فرعي به روایت خود
شتاب مثبت ميدهد .در شگرد حرف ،زمان در داستان گرشته است (گرشتهنگري) ،مي-
گررد (سير خطي) و یا خواهد گرشت (آیندهنگري) ،اما شبهزمان در روایت سپري نميشود
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و به کمينه مادار خود فشرده ميشود .در رمان سالهاي ابري هرسهگونة حرف آشکارِ
مشخص و نامشخص و حرف ضمني (استنباطي) بهکار رفته است.
در صفحة  ،6961پا از آنکه راوي از آخرین بازجویي خود در زندان و گرفتن حکم
 66سالة زندان گرشتهنگري ميکند ،ماجراهاي دو سال از زمان زنداني بودن خود را حرف
ميکند« :دو سال است در این سلولم .در این سلولها افسراني بودند که پا از کودتاي
بيستوهشتم مرداد ماه دستگير شدند».
راوي گاهي ماجراهاي داستاني را حرف نامشخص ميکند؛ براي نمونه در صفحة 796
ميگوید« :چند هفته بعد بيبي خبر ميآورد:
 در بازداشتگاه عمومي شهرباني است».گاهي نيز زمان داستان بدون هيچگونه اشارۀ مستايم یا غيرمستايم حرف ميشود و
خواننده تنها با پيگيري دقيق خط سير روایت ،ميتواند زمان حرف شده را با پندار خود
دریابد .بيشترین و بلندترین زمان حرف شدۀ استنباطي در این رمان در جلد سوم اتفا ق افتاده
است؛ جایيکه راوي در صفحههاي « 6618 ،6612و  »6663بسياري از ماجراها و رویدادهاي
روزانة زندگي خود را که در گرار هشت سال رخ داده (از غروب پانزدهم خرداد  6852تا
نيمة دوم مرداد  ،)6898روایت نميکند و تنها به روایت بخش اندکي از آن بسنده ميکند.

 .6-6-6-5خالصه
فشردن رویدادهاي داستاني در مادار اندکي از روایت ،ابزاري است که راوي براي سرعت
بخشيدن به روایت خود ميتواند بهکار بگيرد .راوي و خانوادها در خانه حمام ندارند .وي
در صفحة  ،538ماجراهاي بين راه و سرزدن به چند حمام را فشرده روایت ميکند .همچنين
در صفحة  ،6835راوي پا از سپري کردن یک دوره حبا چند روزه از زندان آزاد ميشود
و پا از آزادي از کارهایي که انجام داده ،خالصهاي چندسطري را روایت ميکند.

 .3-6-6-5بسامد بازگو
در رمان سالهاي ابري راوي بسياري از رویدادهاي ک ماهميت و روزانة زندگي خود را که
استمرار دارد ،تنها یکبار روایت ميکند تا بر سرعت روایت بيفزاید و از احوال مخاطب
خود ماللزدایي کند .از همين رو است که براي نمونه ،چندبار به سينما رفتن خود ،دایي
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سليم ،دایي حامد ،یکي از اهالي محل بهنام «حاجيعلي» و پسري بهنام «یونا» را تنها ،یکبار
روایت ميکند (ن .ک :درویشيان.)6837 ،

 .3-6-5عناصر تثبیتکنندۀ شتاب روایت در رمان سالهای ابری
 .1-3-6-5گفتوگو (دیالوگ)
در گفتوگوهایي که راوي چشمانداز بسيارداني و بسيارگویي را رها ميکند ،واژههایي که
شخصيتهاي داستاني بر زبان ميآورند بهتاریب همان واژههایي هستند که بازنمود نویسایي
ميیابند .بنابراین ،در گفتوگوهایي از اینگونه ،شتاب روایت ابت خواهد بود .در رمان
سالهاي ابري عنصر گفتوگو بنيان عناصري دیگر ،مانند شخصيتپردازي ،صحنهپردازي،
نال نمایشي و کانونيسازي است و در ساختار رمان توزیع باالیي دارد .در این رمان
گفتوگوهاي درونخانوادگي (براي نمونه در صفحههاي  621و  )971بهتاریب داراي
شتاب ابت روایي هستند .گفتوگو مهمترین ابزار براي بازنمایي صحنة نمایشي است.

 .6-3-6-5صحنة نمایشي

1

صحنة نمایشي داستان را با شتاب ابت بهپيش ميبرد و بيشتر از رهگرر گفتوگو ممکن
ميشود .در اینجا راوي ،داناي کل توضيحگر نيست ،بلکه تنها به دادن اطالعات بسنده
ميکند (ن .ک :لوته .)6833 ،2در صحنة نمایشي روایت به اندازۀ حواس دریابندۀ راوي
بهویژه چشمان مشاهدهگر وي گسترده ميشود و جهان رهني او به روایت راهي نميیابد.
راوي در رمان سالهاي ابري صحنههاي زندگي مردمان ستمدیده را بسيارهنرمندانه
توصيب ميکند :صحنة کتک خوردن «خالوحيدر» بهخاطر چند دانه تخمة هندوانه (ن .ک:
درویشيان )6837 ،و نمایش فار و تنگدستي خانوادۀ راوي در جايجاي رمان (براي نمونه
در صفحههاي  598 - 595و  )667 - 663از جمله صحنههاي داستانياي هستند که راوي
آنها را روایتکرده است.

1. dramatic scene
2. Lothe, J.
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جدول  .2فراواني عناصر کاهندۀ شتاب روایت
عنصرهای کاهندۀ شتاب

فراوانی هرعنصر در روايت

درنگ توصیفی

59

شخصیتپردازی

42

گذشتهنگری

396

تکگويی

51

استفاده از شعر

74

بسامد (تکرار)

54

جمع

676

جدول  .14فراواني عناصر افزایندۀ شتاب روایت
عنصرهای افزايندۀ شتاب

فراوانی هرعنصر در روايت

حذف

110

خالصه

52

بسامد بازگو

369

جمع

601

 .3-5بسامد در رمان سالهای ابری
سومين ماولة دستگاه روایتشناسي ژنت ،بسامد است که به بررسي هر چند بار روي دادن
یک حاد ه و هر چند بار تکرار شدن آن حاد ه در روایت ميپردازد و با گونههاي مفرد،
مکرر و بازگو شناخته ميشود.

 .1-3-5بسامد مفرد
چنان که گفته شد ،بسامد مفرد خود بر دوگونه است :رویدادي که یکبار اتفا ق افتاده،
یکبار روایت ميشود (بسامد مفرد تکوجهي)؛ رویدادي که چندبار اتفا ق افتاده ،همان
تعداد بار روایت ميشود (بسامد مفرد چندوجهي).
در رمان سالهاي ابري هر دو گونة بسامد مفرد دیده ميشود؛ براي نمونه به دنيا آمدن
برادران و خواهران راوي (بشير ،عررا ،حسين و فاطمه) که وي ماجراهاي هریک را جداگانه
در صفحههاي « 763 ،565 ،63و  »6867روایت کرده است ،بسامد مفرد تکوجهي است.
نمونههایي از بسامد مفرد چندوجهي نيز در این رمان دیده ميشود که از ميان
شاخصترین آنها ميتوان به ماجراهاي هفت سال زنداني شدن راوي و شکنجههاي
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دهشتناکي که در جلد چهارم رمان از سر ميگرراند در صفحههاي ،6237 ،6235 ،6259
،6913 ،6919 ،6995 ،6998 ،6953 ،6955 ،6568 ،6838 ،6812 ،6893 ،6887 ،6866
 6931و  6962اشاره کرد.

 .6-3-5بسامد مکرر
بسامد مکرر روایت شدن چندبارۀ یک رویداد است .رمان سالهاي ابري از آن رو که
زندگينامة خود نوشت بهشمار ميرود با خاطرات متداعي و مکرر راوي درهم تنيده است.
افزون بر خودِ راوي ،دیگر شخصيتهاي کانونيشده 6نيز به یکرویداد مينگرند و آن -
رویداد از روایتي چندگانه2و چندصدایي 8برخوردار ميشود .گرشتهنگريها و تکگویيها
بيشترین زمينه را براي بسامد مکرر فراهم کردهاند .از رخدادهایي که در داستان یکبار روي
داده ،اما راوي آنها را چندبار روایت کرده است ،این نمونة را ميتوان نام برد :راوي در-
صفحة  868ماجراي چاقو زدن ابراهيمبهرام به اميرخان ،نمایندۀ تازه راهیافته به مجلا را
مشاهده و روایت ميکند و افزون بر این در چهار نوبت دیگر (در صفحههاي «،355 ،792
 393و  )»6255نيز به شيوۀ تکگویي و همچنين با شگرد کانونيسازيِ روایت از زبان آقا
مرتضي و خودِ ابراهيمبهرام ،این ماجرا را بازگوميکند و بسامد مکرر را پدید ميآورد.

 .3-3-5بسامد بازگو
رویدادهاي روزانه و داراي ارز روایي پایين که تکرار آن روایت را از تکاپو باز ميدارد،
تنها یکبار روایت ميشوند تا روایت با شتاب مثبتي بهپيش رود .راوي در رمان سالهاي
ابري بسامد بازگو را بارها در سطح داستان و روایت بهکار گرفته است؛ براي نمونه راوي در
سرآغاز رمان (صفحة  ،)25بسياري از کارهاي شخصيتها را که روزانه تکرارميشود ،یک-
باره روایت ميکند و نيازي به بازگویي و چندبارگویي آنها ندیده است« :عمو اُلفَت ،شوهر
دوم بيبي هم ميآید .او گاه بنایي ميکند و این روزها ،صبح زود ،تاریک و روشن
شناسنامها را برميدارد و به راه ميافتد»... .

1. focalized
2. multiple
3. multiphonic
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جدول  .11فراواني انواع بسامدهای بهکار رفته در رمان سالهای ابری
نوع بسامد

فراوانی

بسامد مفرد

632

بسامد مکرر

54

بسامد بازگو

369

جمع

1055

 .2یافتههای پژوهش

 بسامد مفرد تکوجهي به الزام ،کاهنده یا تثبيتکنندۀ روایت نيست و ميتواند با توصيب-هاي گسترده همراه باشد؛ براي نمونه در رمان سالهاي ابري داستان «باباي موري» با بسامد
مفرد در  9صفحه (از صفحة  692تا  )697ریزنگارانه ،روایت شده است .بسامدهاي داراي
ساختار مفرد گنجایش شتاب ابت بيشتري را در روایت دارند.
 بسامد مفرد چندوجهي امکان توليد معاني متفاوتي را در بافتهاي گوناگون براي یک-رویداد داستاني فراهم ميکند؛ براي نمونه در رمان سالهاي ابري نال مکان کردنهاي
چندین بارۀ خانوادۀ راوي (ن .ک :درویشيان ،)6837 ،هربار نشانههاي ضمني متفاوتي را
توليد ميکند؛ از فضاسازي و شخصيتپردازي گرفته تا پيریزي و تسلسل پيرنگ داستانها،
همگي از کنشهاي داستاني چنينتکراري است.
 در رمان سالهاي ابري ،نویسنده گاهي براي آنکه داستان را بيش از اندازه از تکاپو نيندازد،پا از پایان روایت یک رخداد ،سه سطر سفيد روایي را براي زمان حرف شدۀ داستان
ميسازد؛ چنان که در جلد چهارم از صفحة  6876تا  6122این تکنيک را  18بار به نمایش
گراشته و در هر یک از صفحههاي  6871و  6992نيز بهجاي یکبار ،دوبار از تکنيک روایي
ميانپردۀ تهي استفاده کرده است.

بحث و نتیجهگیری
در رمان سالهاي ابري ،گرار غالب داستان ،سيري خطي داشته است ،اما گرشتهنگريها و
آیندهنگريها نيز در آن دیده ميشود .هرسه گونة گرشتهنگريهاي دور ،نزدیک و مرکب
در این رمان کاربرد داشته است :گرشتهنگريهاي دور بيشتر از زبان دیگرشخصيتها بهانجام
ميرسد ،زیرا برونداستاني هستند و براي راوي اطالع تازهاي بهشمار ميروند .در
گرشتهنگريهاي نزدیک ،راوي درکنار دیگرشخصيتها به روایت رخدادها ميپردازد و
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بيشتر گرشتهنگريهاي رمان از اینگونه هستند .گرشتهنگريهاي تودرتو که با نمود فعلي
بعيد و ابعد روایت ميشوند نيز شيوهاي دیگر از گرشتهنگري و در چهارچوب نظري پژوهش
شگردي نوآیين هستند .آیندهنگريها هم بهشيوۀ درونداستاني و برونداستاني روایتمي-
شوند که آیندهنگريهاي برونداستاني روایتي تُهي دارند.
ماایسة شمارگان گرشتهنگريها و آیندهنگريهاي رمان سالهاي ابري نشانميدهد که
گرشتهنگريها بيش از دو برابر آیندهنگريها هستند .بيشتر گرشتهنگريها را بهترتيب،
شخصيتهاي فرعي ،شخصيتهاي اصلي و آنگاه خودِ راوي انجام دادهاند ،حال آنکه بيشتر
آیندهنگريها را خودِ راوي از زاویة دید اول شخص انجام داده است که پراکنش شمارگان
این زمانپریشيها و چشمانداز روایت شدن آنها با آراي ژنت همخواني یکبهیک دارد.
بيشتر این زمانپریشيها در ساختار روایي رمان معاني بالغي ضمني ایجاد کردهاند.
تداوم ميانگين زمان داستان در روایت 7/52 ،روز از داستان در هر صفحه از رمان است
که ماایسة تداوم ميانگين هر یک از جلدهاي چهارگانة رمان با تداوم ميانگين همة رمان
نشانميدهد شتاب روایت در هر جلد بهترتيبِ شمار ،منفي ،مثبت ،مثبت و منفي است .راوي
گاهي یک زمان مشخص از داستان را بهکوتاهي و گاهي همان مادار زمان را به گستردگي
روایت ميکند که متضمن تأکيد ،اِعجاب و اِرهاب است و ارز بالغي دارد .درنگهاي
توصيفي ،شخصيتپردازيها ،گرشتهنگريها ،تکگویيهاي دروني ،کاربرد فراوان شعر
در البهالي روایتها و بسامدهاي مفرد و مکرر از عناصر کاهندۀ شتاب روایت در رمان
سالهاي ابري هستند.
حرفهاي آشکارِ مشخص و نامشخص و حرفهاي استنباطي ،خالصهگویيها و
بسامدهاي بازگو نيز ابزارهاي راوي براي افزودن شتاب روایت بهشمارميروند .از ميانِ عناصرِ
کاهندۀ شتابِ روایت ،گرشتهنگريها ،استفاده از شعر ،درنگهاي توصيفي و بسامدها به
ترتيب بيشترینتأ ير را در کاهش شتاب روایت داشتهاند و از ميان عناصر افزایندۀ شتاب
روایت بهترتيب بسامدهاي بازگو ،حرفها و خالصهگویيها ناش برجستهاي در افزایش
شتاب روایت داشتهاند .در دستگاه نظري ژنت به همة اینعناصر و ابزارهاي کاهنده و افزایندۀ
شتاب روایت (مانند کاربرد شعر) ،اشارۀ مستايم نشده است .بنابراین ،هرنمونة مطالعاتي بر
پایة آراي ژنت ،ميتواند نویافتههایي نظري را بههمراه داشته باشد .همچنين بسامدهاي مفرد
تکوجهي و چندوجهي و بسامدهاي مکرر شتاب روایت را کاسته و بسامدهاي بازگو شتاب
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روایت را افزودهاند .بسامدهاي مفرد بيشترین شمار را در گرار روایي رمان دارند که این
پدیدار روایي با گرار کُند و بيشتر خطيِ داستان مناسبت دارد .پا از بسامدهاي مفرد،
بسامدهاي بازگو ،فراواني بيشتري دارند که به افزایش شتاب روایي داستان یاري رساندهاند.
فرازوفرودِ گرار زمان داستان از ميان روایت رمان سالهاي ابري نشان ميدهد که راوي-
نویسنده در جلد نخست و جلد چهارم ،روایت را با توصيبها و تداعيهاي بسياري
گسترانيده و سرعت سپري شدن زمان داستان را کاسته است تا شگردهاي داستانپردازي
بهویژه شخصيتپردازي و زمينهسازي را بهکار گيرد ،اما بهکارگيري عنصري مانند کاربرد
شعر در بر افزودن شبهِزمان رمان ،لحن و شخصيتپردازي در رمان را متأ ر از رهن شاعرانة
نویسنده کرده و تُنکمایه کرده است.
در جلدهاي دوم و سوم رمان سرعت زمان داستان در روایت رمان ،افزوده ميشود که
این رخداد برآمده از افزایش کُنِشها و رویدادهاي داستاني و کاهش توصيبها و تداعي-
هاست .کتاب رمان سالهاي ابري بيش از هر شگرد هنري ،روي برانگيختن احساس مخاطب
و همراه کردن همة اِدراک او با کتاب زندگي نویسندۀ آن مایه گراشته است.

تعارض منافع
تعارض منافع ندارم.

ORCID
https://orcid.org/0000-0002-3117-1051

Morteza Heidari

منابع
آسابرگر ،آرتور .)6838( .روایت در فرهنگ عامه ،رسانه و زندگي روزمره .ترجمة محمدرضا
ليراوي .تهران :سرو .
آلوت ،ميریام فاریا .)6813( .رمان به روایت رماننویسان .ترجمة عليمحمد حقشناس .تهران:
مرکز.
احمدي ،بابک .)6878( .ساختار و تأویل متن .تهران :مرکز.
اخوت ،احمد .)6876( .دستور زبان داستان .اصفهان :فردا.
اسکولز ،رابرت .)6868( .درآمدي بر ساختارگرایي در ادبيات .ترجمة فرزانه طاهري .چ  .8تهران:
نشر آگاه.

حیدری | 019

اشميتا ،توماس .)6836( .درآمدي بر نظریة ادبي جدید و ادبيات کالسيک .ترجمة حسن صبوري
و صمد عليون .تبریز :دانشگاه تبریز.
اشميد ،وولب .)6865( .درآمدي بر روایتشناسي .ترجمة دکتر تاي پورنامداریان و نيره پاکمهر.
تهران :سياهرود.
بارت ،روالن .)6865( .درآمدي بر تحليل ساختاري روایتها .در درآمدي به روایتشناسي .ترجمة
هوشنگ رهنما .تهران :هرما.
برتنا ،هانا .)6837( .مباني نظریة ادبي .ترجمة محمدرضا ابوالااسمي .چ  .2تهران :ماهي.
بنت ،اندرو و رویل ،نيکوالس .)6833( .مادمهاي بر ادبيات ،ناد و نظریه .ترجمة احمد تميمداري.
تهران :پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
بيشاب ،لئونارد .)6838( .درسهایي درباره داستاننویسي .ترجمة محسن سليماني .چ  .8تهران:
انتشارات سورهمهر.
پرینا ،جرالد .)6866( .روایتشناسي :شکل و کارکرد .ترجمة محمد شهبا .تهران :مينوي خرد.
________ .)6865( .روایتشناسي .در درآمدي به روایتشناسي .ترجمة هوشنگ رهنما .تهران:
هرما.
تایسن ،لُيا ،)6837( .نظریة ناد ادبي معاصر .ترجمة مازیار حسينزاده و فاطمه حسيني .تهران:
انتشارات نگاه ام روز ،حکایت قلم نوین.
تودوروف ،تزوتان .)6876( .بوطيااي ساختارگرا .ترجمة محمد نبوي .تهران :آگاه.
توالن ،مایکل جي .)6838( .درآمدي ناادي  -زبان شناختي بر روایت .ترجمة ابوالفضل حري.
تهران :بنياد سينمایي فارابي.
درویشيان ،علياشرف .)6837( .سالهاي ابري .چ  .7تهران :چشمه.
ریکور ،پل .)6838( .زمان و حکایت :کتاب اول ،پيرنگ و حکایت تاریخي .ترجمة مهشيد نونهالي.
تهران :گام نو.
ریمون .ک:نان ،شلوميت .)6837( .روایت داستاني :بوطيااي معاصر .ترجمة ابوالفضل حري .تهران:
نيلوفر.
سلدن ،رامان .)6872( .راهنماي نظریة ادبي معاصر .ترجمة عباس مخبر .تهران :طرو نو.
فورستر ،ادوارد مورگان .)6816( .جنبههاي رمان .ترجمة ابراهيم یونسي .چ  .5تهران :نگاه.
کالر ،جاناتان .)6839( .نظریة ادبي (معرفي بسيار مختصر) .ترجمة فرزانه طاهري .چ  .2تهران :مرکز.
لوته ،یاکوب .)6833( .مادمهاي بر روایت در ادبيات و سينما .ترجمة اميد نيکفرجام .تهران :مينوي
خرد.

0010  | تابستان96  | شماره62  | متن پژوهی ادبی | سال001

 ترجمة علي عباسي و نصرت. رسالهاي در باب گونهشناسي ناطة دید.)6868( .  ژ،لينتولت
. علمي و فرهنگي: تهران.حجازي
. هرما: تهران.2  چ. ترجمة محمد شهبا. نظریههاي روایت.)6831( . واالس،مارتين
: تهران.2  چ. ترجمة محمد نبوي و مهران مهاجر. دانشنامة ادبي معاصر.)6839( . ایرنا ریما،مکاریک
.آگه
. کتاب مهناز: تهران. واژهنامة هنر داستاننویسي.)6877( . ميمنت، جمال و ميرصادقي،ميرصادقي
، ترجمة علي معصومي. درآمدي تاریخي بر نظریة ادبي از افالتون تا بارت.)6833( . ریچارد،هارلند
. چشمه: تهران.8  چ.شاپور جورکش و دیگران
. ني: تهران. ترجمة حسين صافي. عناصر بنيادین در نظریههاي روایت.)6868( . دیوید،هرمن

References
Ahmadi, B. (1992). The Text-Structure and Textual Interpretation. Tehran:
Markaz. [In Persian]
Allot, M. F. (1990). Novelists on the Novel book. Translated by Ali
Mohammad Haghshenas. Tehran: Markaz. [In Persian]
Assa Berger, A. (2002). Narratives in Popular Culture, Media and Everyday
Life. Translated by Mohammad Reza Liravi. Tehran: Hermes. [In Persian]
Barthes, R. (1977). “Introduction to Structural Analysis of Narratives”. in
Image – music – text. Stephen Heath. (trans.). New York: Hill and Wang.
79 – 124.
________. (1994). The Semiotic Challenge. Richard Howard. (trans.).
Berkely - Los Angeles: University of California Press.
________. (2016). “An Introduction to Structural Analysis of Narratives”. in
An Introduction to Narratology. Translated by Hooshang Rahnama.
Tehran: Hermes. 17 – 74. [In Persian]
Bennett. A., Royle, N. (2010). An Introduction to Literature, Criticism and
Theory. Translated by Ahmad Tamimdari. Tehran: Institute of Cultural and
Social Studies. [In Persian]
Bertens, H. (2009). Literary Theory: The Basics. Translated by Mohsen
Abulghasemi. 2nd ed. Tehran: Mahi. [In Persian]
Bishop, L. (2005). Dare to be a great writer. Translated by Mohsen
Solaymani. 3rd ed. Tehran: Soore Mehr. [In Persian]
Culler, J. (1980). “Foreword” on Narrative Discourse: An essay in method. by
Gerard Genette. Jane E. Lewin. (trans.). Ithaca, NewYork: cornell
university press. PP. 7 – 13.

000 | حیدری

_______. (2007). Literary Theory: A Very Short Introduction. Translated by
Farzaneh Taheri. 2nd ed. Tehran: Markaz. [In Persian]
Darvishian, A. A. (2009). Cloudy Years. 7th ed. Tehran: Cheshmeh. [In
Persian]
Forster, E. M. (1991). Aspects of the Novel. Translated by Ebrahim Younesi.
4th ed. Tehran: Negah. [In Persian]
Genette, G. (1980). Narrative Discourse: An essay in method. Jane E. Lewin.
(trans.). Ithaca, NewYork: Cornell University Press.
Harland, R. (2010). Literary Theory from Plato to Barthes: An Introductory
History. Translated by Ali Masoumi, Shapoor Jourkash, et al. 3rd ed.
Tehran: Cheshmeh. [In Persian]
Herman, D. (2015). Basic Elements of Narrative. Translated by Hosein Safi.
Tehran: Ney. [In Persian]
Lintvelt, J. (2010). Essai de Typologie Narrative: Le Point de Vue. Translated
by Ali Abbasi and Nosrat Hejazi. Tehran: Elmi va Farhangi. [In Persian]
Lothe, J. (2010). Narrative in Fiction and Film: An Introduction. Translated
by Omid Nikfarjam. Tehran: Minooye Kherad. [In Persian]
Makaryk, I. R. (2007). Encyclopedia of Contemporary Literary Theory.
Translated by Mehran Mohajer and Mohammad Nabavi. 2nd ed. Tehran:
Agah. [In Persian]
Martin, W. (2008). Recent Theories of Narrative. Translated by Mohammad
Shahba. 2nd ed. Tehran: Hermes. [In Persian]
Mirsadeghi, J., Mirsadeghi, M. (1999). Fiction Dictionary. Tehran: Ketabe
Mahnaz. [In Persian]
Okhowwat, A. (1993). The Grammar of Story Language. Esfahan: Farda. [In
Persian]
Prince, G. (2013). Narratology: Form and Functioning of Narrative.
Translated by Mohammad Shahba. Tehran: Minooye Kherad. [In Persian]
_______. (2016). “Narratology” in An Introduction to Narratology.
Translated by Hooshang Rahnama. Tehran: Hermes. 1 – 15. [In Persian]
Ricoeur, P. (1984). Time and Narrative. Vol. 1. Kathleen Mclaughlin and
David Pellauer. (trans.). Chicago: The University of Chicago Press.
_________. (2005). Time and Narrative . Vol. 1. Translated by Mahshid
Nonahali. Tehran: Game Nou. [In Persian]
Rimmon-Kenan, Sh. (2008). Narrative Fiction. 2nd ed. London and New
York: Routledge.
_______________. (2009). Narrative Fiction. Translated by Abulfazl Horri.
Tehran: Niloofar. [In Persian]

0010  | تابستان96  | شماره62  | متن پژوهی ادبی | سال006

Schmidt, W. (2014). Narratology: An Introduction. Translated by Taghi
Poornamdariyan and nayyereh Pakmehr. Tehran: Siahroud. [In Persian]
Schmitz, Th. (2010). Modern Literary Theory and Ancient Texts: An
Introduction. Translated by Hasan Saboori and Samad Aliyoon. Tabriz:
Tabriz University. [In Persian]
Scholes, R. (2015). Structuralism in Literature: An Introduction. Translated
by Farzaneh Taheri. 3rd ed. Tehran: Agah. [In Persian]
Selden, R. (1994). A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory.
Translated by Abbas Mokhber. Tehran: Tarhe Nou. [In Persian]
Todorov. T. (2000). Qu'est - ce que le structuralisme: Poétique. Translated by
Mohammad Nabavi. Tehran: Agah. [In Persian]
Toolan. M. J. (2005). Narrative: A Critical Linguistic Introduction.
Translated by Abulfazl Horri. Tehran: Farabi Cinema Foundation. [In
Persian]
Tyson, L. (2009). Critical Theory Today: A User Friendly Guide. Translated
by Maziar hosseinzadeh and Fatemeh Hosseini. Tehran: Negahe Emrouz,
Hekayate Qalam. [In Persian] 1
2

 بررسي ضرباهنگ زمان داستان در روایت «سالهاي ابري» از علياشرف.)6586( . مرتضي، حيدري:استناد به این مقاله
doi: 10.22054/LTR.2020.48335.2875 .652-666 ،)62( 21 ، فصلنامه متنپژوهي ادبي.درویشيان
Literary Text Research is licensed under a Creative Commons
Attribution-Noncommercial 4.0 International License.

Assistant Professor, Department of Persian
Language and Literature, Shahid Chamran
University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

Nasrollah Emami

Professor, Department of Persian Language and
Literature, Shahid Chamran University of Ahvaz,
Ahvaz, Iran

Ghodrat Ghasemipour

Associate Professor, Department of Persian
Language and Literature, Shahid Chamran
University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

Rasool Kordy

Ph.D. Student in Persian Language and Literature,
Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

Abstract
Aghraz Al-Seyasah Fi A'araz Al-Reyasah, authored by Zahiry Samarghandy has become one of the excellent and
outstanding old prose texts, because of containing technical, political, social, philosophical, didactic, and ethical
teachings and addressing governance practices. These practical and miscellaneous teachings have led to frequent
transcriptions and insertion of significant distortions and falsifications into the text of the mentioned book. Jaafar
Sheảr by having in hand four manuscripts of Aghraz Al-Seyasah but without benefitting all of them (specially
Meshkảt᾿s transcript) has corrected and printed it in many cases mentioned the manuscript᾿s differences.
Furthermore, negligence in trusteeship towards manuscripts, especially the base manuscript, hastiness in
correction, and the weakness and indifference in typesetting have inserted some other distortions, falsifications,
and errors in the aforesaid book. This study has tried to countercheck the printed copy of Aghraz Al-Seyasah with
the base and Meshkảt᾿s manuscript, and then by comparing some phrases of it with the other works of Zahiry
Samarghandy (Sandbadnameh and Ghorrat–al-Alfaz wa Nozhat-al-Alhaz) and writer᾿s stylistic norms analyze
and correct some distortions falsifications and errors in the printed text of Aghraz Al-Seyasah.
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 Corresponding Author: m.ebrahimi@scu.ac.ir
- The present paper is adapted from a Ph.D thesis on Persian Language and Literature,
Shahid Chamran University of Ahvaz.
How to Cite: Ebrahimi, M., Emami, N., Ghasemipour, Gh., Kordy, R. (2022).
Correction Some Distortions and Falsifications in Aghraz Al-Seyasah by
Emphasizing on Meshkat᾿s Transcript. Literary Text Research, 26(92), 143-168. doi:
10.22054/LTR.2020.43388.2726

Original Research
Accepted: 25/Jun/2020 Received: 29/May/2019

Mokhtar Ebrahimi 

ISSN:2251-7138

Correction Some Distortions and Falsifications in
Aghraz Al-Seyasah by Emphasizing on Meshkat᾿s
Transcript

eISSN:2476-6186

-- Literary Text Research --------Summer 2022, 26(92), 143-168
ltr.atu.ac.ir
DOI: 10.22054/LTR.2020.43388.2726

دوره  ،62شماره  ،26تابستان 126-103 ،1041
ltr.atu.ac.ir
DOI: 10.22054/LTR.2020.43388.2726

مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

تصحیح چند تصحیف و تحریف در «اغراضالسّیاسه» با تأکید بر

نسخة خطي مشکوة


مختارابراهیمی

استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

قدرت قاسمیپور
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رسول کردی

دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

چکیده
حکمي ،تعليمي ،اخالقي ،آداب مملکتداري و شيوههاي حکمراني در ميان متون کهن نثر فارسي ممتاز و
برجسته شده است .آموزههاي گوناگون وکاربردي این کتاب سبب شده است این ا ر بارها به دست کاتبان
نسخهنویسي شود و در نتيجة این امر تصحيفات و تحریفات بسياري به متن آن راه پيدا کرده است .جعفرشعار
با در اختيار داشتن چهار نسخة خطي از «اغراضالسّياسه» ،اما بدون استفاده از همة آنها (بهویژه نسخة خطي
مشکوة) به تصحيح و چا آن اقدام و در بسياري از موارد اختالف نسخهها را نيز رکر کرده و مسامحه در
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امانتداري نسبت به نسخههاي خطي بهویژه نسخة اساس ،شتابزدگي در تصحيح و چا این ا ر و همچنين
کرده است .نگارندگان در این مااله از طریق ماابلة متن چا شدۀ اغراضالسّياسه با نسخة اساس و نسخة
مشکوة و به مدد ماایسة جمالت و عباراتي از آن با آ ار دیگر ظهيري سمرقندي (سندبادنامه و بهویژه ا ر
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تحریب و لغز
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در متن چا شدۀ اغراضالسّياسه ميپردازند.

ويژگیهای سبکی و تصحیح.
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مقدمه
ظهيري سمرقندي ،مؤلب «اغراضالسّياسه» از نویسندگان بنام سدۀ ششم هجري است که
صورت سادۀ «سندباد» فناروزي را با بهرهگيري از آیات ،احادیث ،صنایع مختلب ادبي و
اشعار و امثال فارسي و عربي ،بازنویسي کرده و به نثر فني آراسته است .وي همچنين رسالة
«غرةااللفاظ» را در آموز

نویسندگي ،لغت و علم بالغت براي استفادۀ اهل قلم تأليب کرده

است.
«اغراضالسّياسه» سرشار از آموزههاي سياسي ،اجتماعي ،حکمي ،تعليمي و اخالقي است
و در شيوۀ نگار از ترجمة «کليله و دمنة» نصراهلل منشي تأ ير پریرفته است و در آداب
مملکتداري نظير «قابوسنامه»« ،سياستنامه»« ،نصیحةالملوک» و کتابهایي از این دست
است.
در نثر فني «اغراضالسّياسه» رخيرههاي شناختي و تجربيات هنري نویسنده با آموزههاي
کاربردي آن بهگونهاي درآميخته شدهاند که زبان نرم و لطيفي ایجاد کرده و خواننده را به
دنبال خود کشانده و به خواندن حکایتهاي آن عالقهمند کرده است .این کتاب به دليل
شيوههاي حکمراني و جنبههاي کاربردي که در زندگي دارد ،بارها به دست کاتبان،
نسخهنویسي شده است که در گرر زمان ،لغز هاي گوناگوني در متن آن پدید آمده است.
عالوه بر این ،مصحح «اغراضالسّياسه» با در اختيار داشتن یک نسخة خطي و سه نسخة
عکسي از آن ،اما بدون استفاده از همة آنها به تصحيح این ا ر اقدام کرده و آن را براي
نخستين بار در سال  6856به چا رسانده است که این نسخهها عبارتاند از:
 -6نسخة عکسي «م» یا اصل به شمارۀ  ،8355متعلق به کتابخانة ایاصوفيا (ترکيه) که نسخة
اساس مصحح بوده است .این نسخه که در  298برگ و به خط نسخ است ،تاریخ کتابت
ندارد ،اما بنا به نوشتة جعفرشعار قدیمترین نسخههاست .نگارندگان نيز هنگام مراجعه به این
نسخه در پژوهش حاضر ،واژۀ «اساس»یا «اصل» را بهکار ميبرند.
 -2نسخة «ل» متعلق به کتابخانة ليدن هلند به خط نستعليق خوب ،اما داراي اشتباهات فراوان
که در سال  653ها  .ق .نگاشته شده و عکسي از آن براي دانشگاه تهران تهيه شده است.
 -8نسخة عکسي «د» به خط نستعليق و بنا به اشارۀ جعفرشعار نوشته شده از قرن دهم به بعد
که هيوبرت دارک ،6آن را در اختيار وي قرار داده بود .جعفرشعار به این نکته اشاره کرده
1. Darke, H.
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که هنگامي نسخة «د» به دستش رسيد که تاریباً نيمي از کتاب ،پيش از آن چا شده بود
(ر .ک :ظهيري6862 ،الب) که همين امر سبب ورود لغز هایي بهویژه در نيمة نخست
کتاب مدنظر شده است.
 -5نسخة خطي اهدایي سيدمحمد مشکوة به دانشگاه تهران که بنا به سخن جعفرشعار «از
این نسخه در تصحيح کتاب استفاده نشده است» (همان) .نگارندگان پژوهش حاضر هنگام
مراجعه به این ا ر ،نشانة «مش» را بهکار ميبرند ،ضمن اینکه به نسخههاي عکسي «ل» و «د»
دسترسي پيدا نکردهاند.
پژوهش حاضر پا از بيان مادمات الزم ،برخي از لغز هاي چاپي موجود در
«اغراضالسّياسه» را به رو تصحيح انتاادي متون و با بهرهگيري از هنجارهاي سبکي
نویسنده ،واکاوي ميکند .از آنجایي که امکان دسترسي به نسخههاي خطي به شکل
کاغري براي اغلب پژوهشگران فراهم نيست و اینگونه نسخههاي خطي عمدتاً به شکل
الکترونيکي در اختيار آنان قرار ميگيرند ،ضرورت دارد که شمارۀ صفحات استفاده شده از
نسخههاي خطّي اغراضالسّياسه در پژوهش حاضر رکر شود تا مراجعه به آنها براي
پژوهشگران گرامي -که قصد تکميل اینگونه پژوهشها را دارند -آسانتر باشد.

 .1معرفي اجمالي نسخة خطي مشکوة
نسخة خطي از «اغراضالسّياسه» تأليب ظهيري سمرقندي با استناد به صفحة مشخصات آن
در  633صفحه و اندازۀ هر صفحه  21×69/9است و به خط تعليق نگاشته شده است و از
کاتب و تاریخ کتابت آن ،اطالعاتي در دست نيست .این ا ر از کتابخانة سيدمحمد مشکوةدر
بهمن  6823به دانشگاه تهران اهدا شده است (ر .ک :نسخة مش :مادمه) و هماکنون در
کتابخانة مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران نگهداري ميشود .این نسخة خطي همچون
دیگر نسخههاي «اغراضالسّياسه» ،کامالً خوانا ،مناح و بدون اشتباه نيست .پرداختن به همة
ویژگيهاي نگارشي این ا ر خطي به ماال و مجال دیگري نياز دارد ،اما به برخي از
ویژگيهایي که در این نسخه نمود بيشتري پيدا کرده است به اختصار اشاره ميشود؛ البته
همة این ویژگيها را نميتوان عموميت بخشيد.
 حرف «هاي» غير ملفوظ :عشوِها [= عشوهها] ( ،)66مناظرِها [مناظرهها] ( ،)686نامِها[=نامهها] ( )686و دمدمِها [= دمدمهها] (.)691
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 جدانویسي «نشانة نفي فعل» از آن :نهایستد [= نایستد] ( ،)66نهپيوندد [= نپيوندد] ( )618ونهبيني [= نبيني] (.)673
 کاربرد فعلهاي پيشوندي :درپوشيد ( )686و درآوردند (.)686 حرف «و» نشانة مصوت  ُ-در واژههایي نظير «خورشيد» به شکل «خرشيد» (68 ،7و .)69 ابدال «د» به «ت» در برخي از افعال به شکل گویشي :هرگاه من دست به تي برم ،شماشمشيرها برکَشيت و هرکرا یابيت از کسان مأمون بکُشيت.)658( .
 حرف نشانة مد (~) از باالي حرف «آ» در شماري از واژهها :انجا ( ،)91برارند (.)66 نوشتن حرف «گ» در بسياري از موارد به صورت «ک» :بزرک ( ،)81درکرشت (،)688نکاه ( ،)697کلشن ( )619و کوران (.)679
 نوشتن حرف «چ» به صورت «ج» و نگاشتن حرف ربط «که» به شکل «ک» در برخي ازموارد :جرا ( ،)22جنانک ( )81وآنک (.)652 ،66 ،91
این ا ر خطي داراي آشفتگيهایي است و بخشي از صفحات آغازین آن بهویژه ()1-7
با صفحات پایاني نسخة اساس ( )298 -296و متن چاپي «اغراضالسّياسه» (ظهيري،
6862الب) مطابات دارد .به دیگر سخن ،گویا برخي از صفحات آغازین با پایاني این نسخة
خطي جابهجا شدهاند .همچنين صفحات پایاني این ا ر خطي موجود نيست .براي نمونه،
آخرین صفحة این نسخة خطي ،یعني صفحة  638معادل با صفحة  562از متن چاپي
«اغراضالسّياسه» است در حالي که متن چاپي «اغراضالسّياسه» در صفحة  582به پایان
ميرسد.
به نظر ميرسد به دليل آشفتگيهایي که در نسخة خطي مشکوةوجود دارد و تصور
جعفرشعار ،مبني بر اینکه در قرنهاي اخير نگاشته شده (ر .ک :ظهيري6862 ،الب)و بيشتر
در معرض دخل و تصرف کاتبان قرار گرفته است و شاید اصالت چنداني نداشته باشد «از
این نسخه در تصحيح کتاب استفاده نشده است» (همان) ،اما این نسخة خطي در گشودن
شماري از ابهامات و تصحيح برخي از لغز هاي راه یافته به «اغراضالسّياسه» ميتواند مؤ ر
باشد .نگارندگان با توجه به اصالت این نسخه از آن در این پژوهش بهره بردهاند.
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 .6ضرورت و اهمیت پژوهش
از دالیل ضرورت بازنگري و تصحيح مجدد «اغراضالسّياسه» ميتوان به موارد زیر اشاره
کرد:
نخست؛ «اغراضالسّياسه» حدود نيم قرن پيش؛ یعني در سال  6856براي نخستين بار تصحيح
و چا شده بود و بر پایة سخن جعفرشعار (مصحح آن) از همة نسخههاي خطي یا عکسي
آن ا ر-که وي در اختيار داشته -در تصحيح و ماابله استفاده نکرده بود (ر .ک :ظهيري،
6862الب).
دوم؛ به دليل مغشو و ناخوانا بودن نسخههاي خطي و عکسي مورد استفادۀ مصحح در
تصحيح «اغراضالسّياسه»« ،تصحيح و اعرابگراري بسياري از الفاظ کتاب و نيز عبارات و
ابيات عربي به قياس یا مراجعه به مأخر انجام گرفته» (همان) است و پژوهش ارزندۀ «بازنگري
اغراضالسّياسه» (ر .ک :کميلي )6866 ،نيز به دليل محدودیت حجم مااله به تصحيح همة
لغز هاي موجود در «اغراضالسّياسه» نپرداخته است.
سوم؛ «اغراضالسّياسه» با داشتن لغز هاي فراوان موجود در آن بدون هيچگونه بازنگري،
تجدیدنظر و اصالحياتي (یک سال پا از ماالة «بازنگري اغراضالسّياسه») به چا دوم
رسيد.
چهارم؛ چا رسالة ناآشناي غرةااللفاظ و نزهةااللحاظ تأليب ظهيري سمرقندي در سال 6867
و آشنایي با هنجارهاي سبکشناختي این نویسندۀ سدۀ ششم هجري ميتواند در تصحيح
شماري از لغز هاي باقيمانده و بررسي نشدۀ «اغراضالسّياسه» مؤ ر باشد.
پنجم؛ برخي از پيشداوريهاي مصحح سبب شده است که در عباراتي از «اغراضالسّياسه»،
تصحيح روقي صورت گيرد و امانتداري نسبت به نسخههاي خطي و عکسي رعایت نشود.
مورد زیر نمونهاي از لغز هاي موجود در کتاب یادشده است که مجدد بر ضرورت پژوهش
حاضر تأکيد شود:
«[ ...یعني] قصاراء ارادت و نهایت اُمنيت مرد عالي همت ،کاملنهمت آن بُوَد که تبين محال
و تلون احوال حسود مشاهده کند و دشمن را چون رفات رميم در کفات زمين پنهان یابد یا
به تي قهر و مرلت ،خون او چون خون کبش فدا در شورستان سفک بر زمين ریزد تا 6از
 .6به نظر ميرسد «تا» تصحيب «یا» باشد؛ گرچه در نسخة اساس ( )289و نسخة مش ( )675واژۀ «تا» بت شده است.
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مسکن مألوف و وطن معهود به مرتع کوران6و مَرج آهوان فرستد تا طعمة مخالب شيران
حوادث و لامة انياب روباهان نوایب گردد» (ظهيري6862 ،الب).
گرچه «مَرج» به معناي «چراگاه» (دهخدا :6877 ،ریل «مَرج») ابهامي در معناي عبارت
ایجاد نميکند ،نسخة اساس ( )289و نسخة مش ( ،)675واژۀ «مَسرَو»-به معناي «چراگاه»
(دهخدا :6877 ،ریل «مَسرَو») -را بت کردهاند که به دليل سجع آن با «مرتع» بر «مَرج»
برتري دارد.
شتابزدگي در چا این ا ر نيز به گونهاي است که برخي از عبارات و جمالت درون
قالب -که در نسخة اساس نيستند ،اما در چا کتاب آورده شدهاند -مشخص نيست که از
کدام نسخة بدل گرفته شدهاند .مورد زیر ،نمونهاي از آن است:

«چنان که گویند :در آن وقت که امير عادل یمينالدوله [محمود بَرد اهللُ مَضجَعَهُ که بساط
عدل او در بسيط عالم گسترده] بود و آ ار عال و انوار فضل و لطب او سایه بر آفتاب اوکنده»
(ظهيري6862 ،الب).
عبارت درون قالب در نسخة اساس ( )81و نسخة مش ( )86بت نشده و در حاشية
مربوط به این عبارت در اغراضالسّياسه ( )12نيز هيچ اشارهاي به نسخه یا نسخههاي بدل
نشده است .همچنين نسخة اساس ( )81و نسخة مش ( ،)86آخرین فعل جملة باال را «افکنده»
بت کردهاند؛ در حاليکه در متن چاپي اغراضالسّياسه ( )12بدون اشاره به هيچ نسخه بدلي
واژۀ «اوکنده» نگاشته شده است.

 .3روش پژوهش
این پژوهش به رو تحليلي -توصيفي و به شيوۀ رایج پژوهشهاي صورت گرفته دربارۀ
تصحيح انتاادي متون و با استناد به نسخههاي خطي انجام شده است .همچنين در این پژوهش
به سبک و سيا ق جمالت و هنجارهاي سبکشناختي ظهيري سمرقندي و تا اندازهاي به
الگوي ماالة فاضالنة «بازنگري اغراضالسّياسه» (کميلي )6866 ،توجه شده و در جهت
تکميل آن صورت گرفته است
 .6گرچه واژۀ «کوران» در نسخة اساس ( )289و نسخة مش ( )679بت شده است ،شکل نوشتاري درست امروزي آن
«گوران» است؛ زیرا واژههاي «آهوان»« ،شيران» و «روباهان» با آن تناسب دارند و آن را تأیيد ميکنند.
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 .0پیشینة پژوهش
با توجه به بررسي نگارندگان ،تنها ماالة فاضالنة «بازنگري اغراضالسّياسه» به شيوۀ تصحيح
متن با خود متن و مراجعه به ا ر دیگر مؤلب و با ماابلة عباراتي از آ ار ظهيري به بررسي
لغز هاي فراواني در متن چاپي «اغراضالسّياسه» پرداخته و آنها را ضمن بخشبندي با
اسلوب دقيق و علمي به صورت قياسي تصحيح کرده (ر .ک :همان) به گونهاي که
حدسهاي ایشان در گزینش واژهها درست بوده است.

 .5مباني نظری پژوهش
 .1-5تصحیف و تحریف
دربارۀ تصحيب و تحریب در متون ادب فارسي ،تعاریب و تعابير گوناگوني وجود دارد که
براي پرهيز از طوالني شدن بحث به برخي از آنها اشاره ميشود.
مایل هروي ( )6816بر این باور است که شباهت حروف در برخي از زبانها ،سبب
دگرگوني ضبطهاي نسخهها و ایجاد تصحيب و تحریب ميشوند (ر .ک :مایل هروي،
 .)6816این موضوع در ادبيات فارسي به دليل حروف الفبا و خط خاص آن نمود ویژهاي
پيدا کرده است«.تصحيب :خطا خواندن و تغيير دادن واژه با کاستن یا افزودن ناطههاي آن»
(معين :6838،ریل «تصحيب») است که ممکن است سهوي و از روي غفلت باشد یا آگاهانه
و با اهداف خاصي صورت گيرد .همچنين گفته شده است تغيير ناطههاي واژه؛ یعني کاهش
یا افزایش ناطههاي آن واژه سبب تصحيب ميشود (ر.ک :مایل هروي 6816 ،و جهانبخش،
 .)6873براي نمونه ،واژههاي «نپرسيدم» و «بترسيدم» ميتوانند تصحيب یکدیگر باشند؛گرچه
تصحيب از نظر دهخدا ،خطا کردن در کتابت و قرائت واژه و روایت آن در کتاب است و
گویند تحریب کلمه از وضع آن و دگرگوني لفظ است که مراد گوینده یا نویسنده تغيير
ميکند (ر .ک :دهخدا :6877 ،ریل «تصحيب»)«.تحریب در اصطالو اهل لغت ،تشابه
حروف کلمات است بعض دیگر را در نوع و شکل و عدد و ترتيب و اختالف آنها در
حرکات یا حرکت و سکون ،به خالف تصحيب که آن اختالف است در ناطهها» (همان:
ریل «تحریب») .براي نمونه ،واژههاي «گرید» و «گوید» ميتوانند تحریب یکدیگر باشند؛
نگارندگان با پریرفتن تعریب اخير «تحریب» بر این باورند که تصحيب ،گونهاي از تغيير
کالم و تحریب سخن است که از شباهت لفظي و نوشتاري واژهها صرفنظر از ناطهگراري
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آنها همچون جناس خط ،ایجاد ميشود و واژه ضمن تغيير از شکل نوشتاري خود ،معناي
دیگري نيز به خود ميگيرد.

 .1-1-5درآمدی بر عوامل ایجاد تصحیف و تحریف در متون ادب فارسي
واژهها در متون ادب فارسي به دالیل گوناگوني نظير نسخهنویسيهاي مکرر ،نسخههاي
ناخوانا از یک ا ر و ناآشنا بودن برخي از کاتبان با آنها ،کمدقتي ،کمحوصلگي و حتي
کمدانشي شماري از آنان دچار تغيير ،تصحيب و تحریب ميشوند .همنين «دخالت رو ق
کاتبان و قریحة نُساخ ،تغييراتي در نسخههاي اصلي بهوجود آورده است» (وفایي و
حسينيميرمحمدي .)6861 ،سهو و غفلت کاتب و مصحح ،مسامحة آنان در کتابت و
تصحيح ،خستگي و خطاي چشم ،نسخهنویسي به عنوان یک منبع درآمد مالي و تندنویسي
کاتب هنگام کتابت و مسائلي نظير این نيز سبب تغييراتي در اصل واژهها در متون کهن ادب
فارسي شدهاند .ضمن اینکه گفته شده است گاه کاتب [و به عايدۀ نگارندگان ،حتي مصحح]
دچار خطاي رهني ميشده [و پيشداوري او سبب ميشده] ،واژهاي که در نسخة اساس
نبوده ،اما به مناسبتي به رهن او ميآمده را به قلم آورد (ر .ک :مایل هروي.)6816 ،
فاصلة زماني زیاد از هنگام نگار یا سرایش یک ا ر تا تصحيح ،ماابله و چا آن ،زمينة
ورود تصحيفات و تحریفات را به آن ا ر تشدید و تاویت ميکند؛ زیرا ا ر مورد نظر در آن
فاصلة زماني باید چندین بار نسخهنویسي شود تا به دست پسينيان برسد.

 .6-1-5بیان مسأله (سبکشناسي و تصحیح متون)
آشنایي دقيق با سبک دورهاي و هنجارهاي سبکي یک نویسنده یا شاعر در تصحيح انتاادي
آ ار آنان بسيار مؤ ر است .همچنين مصحح با آشنایي با شيوههاي علمي تصحيح متون و
بهرهگيري از نسخههاي خطي و گزینش درست نسخة اساس ،ميتواند به اصالت یک متن
دست یابد؛ از این رو است که «در تصحيح متون ،آشنایي با نُرم دورۀ سبکي مربوط از
واجبات است وگرنه مصحح در انتخاب واریانتها 6یا نسخه بدلها دچار سردرگمي خواهد
شد» (شميسا )6875 ،و لغز هایي در متن ،شکل خواهد گرفت .از آنجایي که هدف نهایي
1. Variants
واریات؛ یعني نسخههاي بدل که در تصحيح متون به کار ميآیندو به دیگر سخن« ،فرنگيها به این قبيل اختالف نُسَخ،
«واریانت» ميگویند که تاریباً به معني یا معادل «نسخه بدل» ميشود» (بينش.)6895 ،
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و «غایت تصحيح متن ،بازسازي متن مکتوب مؤلب است ،نه تحميل قرائتي خاص از سوي
مصحح» (مجرد)6861 ،؛ بنابراین ،دانش سبکشناسي ميتواند یاريکنندۀ پژوهشگر در کار
تصحيح باشد و مصحح باید بتواند با بهرهگيري از شيوۀ تصحيح انتاادي متون و با استفاده از
هنجارهاي سبکشناختي نویسنده یا شاعر ،متن را «نزدیک به آنچه از قلم مؤلب بيرون آمده
است ،به مخاطب عرضه کند» (همان) و اشکاالتي مانند تصحيب و تحریب را در آن به
حداقل برساند و زندگي دوبارهاي به متن ببخشد.
آشنایي با ویژگيهاي سبکي دورهاي و «معلومات سبکشناسانه است که سرمایة برخي
از ادبا در تصحيحات قياسي بوده است و گرشت زمان و پيدا شدن نُسخ معتبر کهن بر صحت
آنها ،صحه نهاده است» (شميسا )6875 ،از یک سو و از سوي دیگر ،مناحتر بودن متن،
بررسي ویژگيهاي سبکي آن متن به شکل دقيقتري انجام ميشود و بسياري از ابهامات
موجود در آن با دست یافتن به شکل درست واژهها از بين ميرود.
عالوه بر برخي از لغز ها در «اغراضالسّياسه» ،شماري از واژههاي ناخوانا و مبهم آن با
نشانة پرسش (؟) در متن این ا ر (ر .ک :ظهيري6862 ،الب) وجود دارد که باید بررسي
شوند و این پژوهش در این راستا انجام ميشود؛ گرچه به دليل محدودیت حجم مااله نتوانسته
است همة آنها را بررسي کند ،مسألة اصلي در این جستار آن است که از پژوهشهاي انجام
شده در این زمينه و از آ ار دیگر ظهيري (سندبادنامه و غرةااللفاظ) ،رخيرههاي واژگاني و
هنجارهاي سبکشناختي این نویسنده و دیگر نمونههاي متني بهره گرفته شود تا برخي از
لغز هاي موجود در «اغراضالسّياسه» تصحيح شوند .در ادامه به نمونهاي از کاستيهاي
موجود در این ا ر اشاره ميشود.
در حکایت راهزنيها و شبيخون زدنهاي یعاوب ليث و پيام فرستادن رتبيل به وي در
«اغراضالسّياسه»چنين آمده است:
« ...و اکنون حال از دو بيرون نيست[ :یا :نسخة مش] دست تعرض از رعایاي والیت ما مناطع
دارو [= دار و ] به خدمت ما پيوند ،تا ترا تربيت فرمایيم و اقطاع دهيم تا از دزدي و شبيخون
بردن فارغ باشي .چون رسول رتبيل به یعاوب رسيد و پيغام او بگزارد ،یعاوب با خود اندیشيد
ما را کاري باید کرد که نام ما در جهان یادگار مانَد و به بزرگي رسد» (ر .ک :ظهيري،
6862الب).
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ایرادهاي متن مرکور عبارتاند از:
نخست؛ پا از جملة «و اکنون حال از دو بيرون نيست» ،فاط به توضيح یک مورد پرداخته
شده است و نسخههاي خطي-که نگارندگان به آنها دسترسي داشتند -نيز در این باره راه به
جایي نميبَرند.
دوم؛ هنگامي که بخواهيم چنين جمالتي را بيان کنيم به حرف ربط تسویة «یا  ...یا» نياز است
تا پيوند بين جمالت به درستي برقرار شود که نسخة مش ( )699با ضبط نخستين حرف پيوند
«یا» این ناش را به خوبي ادا کرده است.
سوم؛ شکل درست امالیي و امروزي «پيغام گراشتن» به همين حالت است؛ در حالي که در
متن مرکور «پيغام او بگزارد» نگاشته شده است که به نظر ميرسد در سدههاي گرشته نيز
چندان تفاوتي ميان «گراشتن» با «گزاردن» قائل نميشدهاند ،همانگونه که «برپاي خاست»
در همين ا ر با امالي «برپاي خواست» (ر .ک :ظهيري6862 ،الب) نگاشته شده است.

 .6-5تصحیفات
 .1-6-5تحمل و تکلف یا تجمل و تکلف؟
«همو گوید :عَجِبتُ عَمَّن یَشترِیالعَبدَ بِمالِهِ وَ الیَشترِیالحُرَّ بِفِعالِهِ؛ عجب دارم از کسي که
مال دهد و بنده خَرَد و آزادمرد را به فعال 6نيکو ،بنده نگرداند .استرقا ق 2اماء3و استعباد ارقا
طریق تحمل و تکلب است و رعایت جانب تصنع و تنو ق» (ظهيري6862 ،الب).

5

واژۀ «تحمل» در نسخة اساس ( )675بت شده است با سبک و سيا ق جمالت و متن باال
سازگاري ندارد .واژههاي «تکلب»« ،تصنع» و «تنو ق» با واژۀ «تجمل»-که در نسخة مش
( )688بت شده است -تناسب دارند و آن را تأیيد ميکنند .بنابراین ،واژۀ «تحمل» در عبارت

«.6به فعال» در نسخة اساس ( )675بت شده و با ترجمة «بفعاله» سازگاري دارد؛ بت «به افعال» در نسخة مش (،)688
معناي عبارت مورد نظر را روشنتر ميکند.
« .2استرقا ق :به بنده گرفتن ،طلب بندگي کردن» (دهخدا :6877 ،ریل «استرقا ق»).
« .8اماء :پرستاران ،کنيزکان ،جمع اَمَة» (همان :ریل «اماء»).
« .5اَرقاء :جمع رقيق .بندگان ،مملوکان» (همان :ریل «اَرقاء»).
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مورد بحث ،تصحيب «تجمل» است .همنشيني واژههاي «تکلب و تنو ق» در نثر نصراهلل منشي
نيز دليل دیگري بر تأیيد واژۀ «تجمل» در جملة یادشده است:
«و هر کجا عايدتها به مودت آراسته گشت اگر در جان و مال با یکدیگر مواسا رَوَد و در
آن انواع تکلب و تنو ق تادیم افتد ،هنوز از وجوب قاصر باشد» (منشي.)6835 ،
بنابراین ،بازسازي بخش پایاني عبارت مورد بحث به این صورت خواهد بود« :استرقا ق
اماء و استعباد ارقاء طریق تجمل و تکلب است و رعایت جانب تصنع و تنو ق».

 .6-6-5حریم حرم یا حریم حزم؟
«پا اگر دشمني به اسباب ضرورت به مواصلت و موافات رغبت نماید ،راي آن است که
عاقل با حزم از مکر و غدر او آمن نباشد و از تصون و توقي و اجتناب و تحرر درنگررد و
 .....اگر مجالي نيابد و مجاري احوال نه بر توفق اعمال و تدبير رود ،او باري در حریم حرم
از قصد دشمن مصون و از مکر او مسلم باشد» (ظهيري6862 ،الب).
«حریم حرم» در عبارت مورد نظر در نسخة اساس ( ،)98تصحيب «حریم حزم» است که
ترکيب اخير در نسخة مش ( )55بت شده و با سبک و سيا ق جمالت و عبارت باال سازگار
است؛ بهویژه اینکه واژههاي «مکر»« ،قصد دشمن» و «مصون بودن» با «حریم حزم» تناسب
دارند و این ترکيب را تأیيد ميکنند« .حزم» و قرار گرفتن آن حتي در کنار «عزم» در جاهاي
دیگر این ا ر(ر .ک :ظهيري6862 ،الب) نيز وجود «حریم حزم» را در متن مورد بحث تأیيد
ميکند که به نمونهاي از این موارد در این ا ر اشاره ميشود:
«استاد حزم او اساس دولت جهانداري در عرصة مملکت کامگاري راسخ و ابت گردانيد و
شاگرد عزم او شرف قصر جالل از شُرَف اوج زحل بگررانيد» (همان).
بنابراین ،بخش پایاني عبارت مورد نظر به این صورت تصحيح ميشود« :او باري در حریم
حزم از قصد دشمن مصون و از مکر او مسلم باشد».
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 .3-6-5حِلیه یا حَلبه؟
در توصيب شراب در «اغراضالسّياسه» چنين آمده است:
«اقل مناقب او آن است که حالت هموم و غموم را به حبور و سرور بدل کند و جبان و بددل
را شجاع و دلير گرداند و بخيل سفله را سخي کند و حکما را در وي مجال اقوال است و
اوصاف اصناف او وسعتي دارد که یکران خاطر در حلية آن از جوالن فروماند» (همان).
نسخة اساس ( ،)221واژۀ «حليه» را بت کرده است که درست نمينماید و با سبک و
سيا ق متن سازگاري ندارد و در معناي جملة پایاني ،ابهام و اختالل ایجاد ميکند« .حليه»،
تصحيب «حَلبه» است و «حَلبه» به معناي اسبان براي مساباة اسبدواني و مجازاً به معناي
ميدان مساباه است (ر .ک :دهخدا :6877 ،ریل «حلبه») که نسخة مش ( )563آن (حَلبه) را
بت کرده است ،ضمن اینکه واژههاي «یکران :اسب اصيل و خوب» (معين :6838 ،ریل
«یکران»)« ،جوالن» و «فروماند» با «حَلبه» تناسب دارند و آن را تأیيد ميکنند .همچنين کاربرد
«حلبه» (ظهيري6862 ،الب)« ،حلبة سبا ق» (همان)« ،حَلبة مسابات» (همان) ،ربودن گوي
مسابات (همان) ،خصل سبا ق از لعبتان بربري بردن (همان) از زبان و قلم ظهيري در همين
ا ر ،مُهر تأیيد دیگري بر وجود «حَلبه» در عبارت مورد بحث است؛ بنابراین ،بخش پایاني
عبارت مورد بحث به این صورت بازسازي ميشود« :اوصاف اصناف او وسعتي دارد که
یکران خاطر در حلبة آن از جوالن فروماند».

 .0-6-5شوایب غیب یا شوایب عیب؟
«چون دور دولت و احوال اقبال منعکا شود ،صفاي آن دُرد و مصفاي آن مکدر گردد و
به شوایب غيب مخلوط شود و مابل مُدبر ،و مُدبر مابل گردد و مسرور محزون ،و محزون
مسرور شود» (همان).
نسخة اساس (« ،)625شوایب غيب» را بت کرده که عبارت یادشده را مغشو و دچار
ابهام ميکند ،اما «شوایب عيب» که در نسخة مش ( )688بت شده است با سبک و سيا ق
جمالت و این عبارت سازگاري دارد و معناي جملة پایاني را نيز روشن ميکند؛ بهویژه اینکه
واژههاي «صفا»« ،مصفا»« ،دُرد»« ،مکدر» و «شوایب» واژۀ «عيب» را در متن مورد نظر تأیيد
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ميکنند .همچنين کاربرد «شوایب عيب و معایب شوب» (ظهيري 6867 ،و 6862الب) از
زبان و قلم ظهيري دليل دیگري بر تأیيد واژۀ «عيب» در عبارت مورد بحث است؛ بنابراین،
جملة مورد نظر از عبارت یادشده به این شکل بازسازي ميشود ...« :صفاي آن دُرد و مصفاي
آن مکدر گردد و به شوایب عيب مخلوط شود».

 .5-6-5عَقالً یا عُقَال؟
«اگر چنانکه کسي قالده و سِوار و طو ق و خلخال بر گردن ستوري بندد و بدان مفاخرت
نماید ،زیرکان بر خِرَد و کياست و عال و فطنت او خندند ،و او را به جهل و حماقت منسوب
کنند .همچنين اگر کسي دقایق علوم و معاني حِکَم و حاایق غوامض با کسي گوید که او را
اهليّت استماع و استاالل استعمال آن نباشد ،عاالً او را به سِمَت جهل و ناداني موسوم کنند
و به وصمت سفاهت و حماقت معيوب گردانند» (همان).
«عاالً» تصحيب «عُاَال» است .نسخة اساس ( )72و نسخة مش ( )96واژۀ «عُاَال» را بت
کردهاند که با مفهوم متن سازگاري دارد .همچنين واژۀ «زیرکان» در جمالت پيشين -که
کارکردي شبيه به کارکرد «عاال» دارد -با «عاال» تناسب دارد و آن را تأیيد ميکند؛ بنابراین،
جملة مورد بحث به این صورت تصحيح ميشود« :عُاَال او را به سمَت جهل و ناداني موسوم
کنند».

 .3-5تحریفات
 .1-3-5آب یا اسب؟
جایي بَرَد او لشکر کانجا نرسد مور
آب و گهر و تيا بدو گيرد قيمات

جاایي زناد او خيماه کاانجاا نخزد مار
دین و دول و ملااک باادو یااابااد مااادار
(ظهيري6862 ،الب)

«آب» در مصراع نخست بيت دوم ،تحریب «اسب» است .نسخة اساس ( )686و نسخة
مش ( ،)37واژۀ «اسب» را بت کردهاند که با مفهوم بيت سازگاري دارد .همچنين واژههاي
«لشکرکشي»« ،خيمهزدن» و «تي » با واژۀ «اسب» تناسب دارند و آن را تأیيد ميکنند .این دو
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بيت در بحث «سیاقةاالعداد» در بسياري از کتابهاي بالغت (مخصوصاً بدیع) آورده
شدهاند .براي رعایت اختصار به ضبط بيت مورد بحث در برخي از آ ار متادم بسنده ميشود:
اساااب و کهار و تيا برو کيرر قيمات

تخاات و ساابه و تاج بدو یابااار ماادار
(فرخي سيستاني :6886 ،به نال از وطواط)

اسااب و گهار و تيا برو گيرد قيمات

تخااات و ساااپه و تاج ازو یاباااد ماادار
(زیدي :6878 ،به نال از رازي)

بنابراین مصراع مورد نظر به این صورت پيشنهاد ميشود« :اسب و گهر و تي بدو گيرد
قيمت».

 .6-3-5اصداف الطاف یا اصداف الفاظ؟
«قدر این بحر علوم و محيط حکمت کسي داند که در دریاي فکرت ،غوص کرده بود و از
اصدافالطاف ،دُر معاني برآورده» (ظهيري6862 ،الب).
«اصداف الطاف» در نسخة اساس ( )62بت شده که نادرست مينماید و با متن سازگاري
ندارد .نسخة مش (« ،)66اصداف الفاظ» را بت کرده که با بافت کالم تناسب دارد؛ زیرا
بافت کالم از علم و حکمت سخن ميگوید و واژههاي «علوم»« ،حکمت»« ،فکرت» و
«معاني» با واژۀ «الفاظ» تناسب دارند و آن را در عبارت پيشين تأیيد ميکنند؛ بهویژه اینکه،
تشبيهات پایاني عبارت مورد بحث باید بهگونهاي باشند تا واژۀ «الفاظ» در تاابل با «معاني»
قرار گيرد و با غوص کردن در «دریاي فکرت» بتوان «دُر معاني» را از «اصداف الفاظ» بيرون
آورد .پا بخش پایاني عبارت مورد اشاره به این صورت بازسازي ميشود« :در دریاي
فکرت ،غوص کرده بود و از اصداف الفاظ ،دُر معاني برآورده».

 .3-3-5خوشي ایام یا حواشي ایام؟
ظهيریدر تعریب و تمجيد از «اغراضالسّياسه» چنين ميگوید:
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«متيانم که چون به تشریب قبول و سعادت اقبال مطالعة نظر عالي ،مشرف و منظور و مکرم
و مسعود گردد ،مدت این عروس عال با مدت شاه نفا برابر ماند و آ ار و انوار او از خوشي
ایام و صحایب روزگار محو نشود» (ظهيري6862 ،الب).
نسخة اساس ( )66و نسخة مش ( ،)68واژۀ «حواشي» را بت کردهاند که با مفهوم جملة
پایاني نيز سازگاري دارد؛ بهویژه اینکه «صحایب» با «حواشي» تناسب دارد و آن را تأیيد
ميکند .بنابر این« ،خوشي» در متن مرکور ،تحریب «حواشي» است.
«حواشي روزگار» (ظهيري 6862 ،ب)« ،حواشي زمانه» (ظهيري6862 ،الب)« ،صحایب
ایام» (همان؛ ظهيري 6862 ،ب) و «اورا ق جراید اوقات» (ظهيري6862 ،الب) نيز «حواشي
ایام» را در عبارت مورد بحث تأیيد ميکنند .ضمن اینکه ظهيري در توصيب «سندبادنامه» و
تمجيد از آن نيز عيناً ترکيب «حواشي ایام» را به کار برده است:
«تا لغت پارسي متداول السنه است و متناول افواه عالميان باشد ،آ ار انوار او از حواشي ایام
مندرس نگردد و جالل قبول او در ظالل عزل نيفتد» (ظهيري 6862 ،ب).
همچنين تشبيه «روزگار» به «دفتر اعمال عمر انسانها» در متن زیر از «اغراضالسّياسه» و
دیگر اصطالحات بالغي آن ،بهویژه تشبيهات «بياض روز» و «مداد شب» و سبک و سيا ق و
مفهوم این متن نيز به نوعي «حواشي ایام» را در عبارت مورد نظر تأیيد ميکنند:
«روزگار ،دفتر اعمال اعمار شماست ،جهد آن کنيد تا بر وي نيکوتر افعال نویسيد ،یعني که
بر بياض روز به مداد شب به اقالم اعمال آیات ،محامد و مفاخر و سور محاسن و مکارم چنان
ابت گردانيد که آ ار امداد آن اخبار به امتداد روزگار برابر ماند و از جراید مجد و صحایب
کرم محو نگردد» (ظهيري6862 ،الب).
عالوه بر این ،به عاریت گرفتن «صحایب» و «حواشي» براي «معالي» و «مآ ر» در
ترکيبهاي «صحایب معالي» (ظهيري )6867 ،و «صحایب جراید معالي ،حواشي دفاتر مآ ر»
(ظهيري )6867 ،ميتوانند مؤید این باشند که «حواشي» نيز براي «ایام» به عاریت گرفته شود.
همچنين حرف «و» در «آ ار و انوار او» در عبارت مورد بحث زاید است و آن را مبهم
مينماید .با توجه به ضبط «آ ار انوار او» در نسخة مش ( )68ودر مادمة «سندبادنامه» (-)26
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که در این پژوهش به آن اشاره شد -بازسازي جملة پایاني به این صورت خواهد بود :آ ار
انوار او از حواشي ایام و صحایب روزگار محو نشود.

 .0-3-5در حال پادشاهي یا در جالل پادشاهي؟
«ما پادشاهان چون روزگاریم ،هر کرا برآریم ،بلند شود و هر کرا فرود آریم ،پست گردد.
این کلمات مُنبي است از عُلوي 6همت و کمال بزرگواري او در حال پادشاهي و کمال تأیيد
الهي» (ظهيري6862 ،الب).
نسخة اساس (« ،)618در حال پادشاهي» را بت کرده که با مفهوم جملة پایاني چندان
سازگاري ندارد .نسخة مش (« ،)625در جالل پادشاهي» را بت کرده که با «کمال تأیيد
الهي» و «کمال بزرگواري» تناسب دارد و واژۀ «جالل» به دليل سجع متوازي آن با «کمال»،
در متن خو تر مينشيند و با آن سازگاري بيشتري دارد .همچنين «عُلوي همت» -که معادل
«عُلو همت» است -نيز درستي «جالل پادشاهي» را در متن مورد بحث تأیيد ميکند .بنابراین،
«در حال» ،تحریب «در جالل» است و بخش پایاني عبارت مورد اشاره به این شکل تصحيح
ميشود« :این کلمات مُنبي است از عُلوي همت و کمال بزرگواري او در جالل پادشاهي و
کمال تأیيد الهي».

 .5-3-5دقایق معادن یا دفاین معادن؟
« ...زمام خير و شر جهان و جهانيان بر اطال ق بدو دهند تا بر رخایر طبایع و دقایق معادن و
بحار و قفار ،2نهان و آشکار و غث و سمين و معين و مهين روزگار واقب و متصرف گردد»
(ظهيري6862 ،الب).

 .6حرف «ي» در «عُلوي همت» ،حرف اضافه [= کسرۀ اضافه] محسوب شده است( .ر.ک؛ ظهيري 6862 ،الب)؛ یعني
«عُلوي همت» ،معادل «عُلو همت» در نظر گرفته شده است.
« .2قفار :بيابانها ،جمع قَفر» (معين :6838 ،ریل «قفار»).
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نسخة اساس ( ،)63واژۀ «دقایق» را بت کرده که معناي عبارت را دچار ابهام و متن را
مغشو ميکند .واژههاي «رخایر»« ،طبایع» و «معادن» با واژۀ «دفاین»-که در نسخة مش ()61
بت شده -تناسب دارند و آن را تأیيد ميکنند .همچنين ترکيبات عطفي «خزاین و دفاین»
(ظهيري6862 ،الب) و «رخایر [و] دفاین» (همان) از زبان و قلم ظهيري نيز واژۀ «دفاین» را
در متن مورد نظر تأیيد ميکنند که به نمونهاي از این موارد اشاره ميشود:
«گفتي مواکب کواکب از آسمان به زمين آمدستي یا خزاین و دفاین قارون به صحرا شدستي»
(همان)؛ بنابراین بخش پایاني جملة مرکور به این صورت بازسازي ميشود« :تا بر رخایر
طبایع و دفاین معادن  ...واقب و متصرف گردد».

 .2-3-5مثالي یا سالي؟
« ...و مَثَل آدمي و احوال او چون مسافر است در راهي که منزل اول او مهد است و مسکن
آخر او لحد ،و ميان این دو منزل ،مرحلهاي چند معدود و روزي چند محدود ،و هر فصلي
چون مرحلهاي و هر مثالي چون رباطي و هر ماهي فرسنگي و هر روزي ميلي و هر ساعتي
گامي و هر نَفَسي قدمي؛ و آدمي در وي آمن و ساکن و مرفه و فارغ نشسته و از این حالت
غافل» (همان).
واژۀ «مثالي» در متن باال تحریب «سالي» است .نسخة اساس ( )76و نسخة مش ( ،)93واژۀ
«سالي» را بت کردهاند که با سبک و سيا ق جمالت سازگاري دارد .همچنين واژههاي
«روزي»« ،فصل»« ،ماه»« ،ساعت» و «نَفَا» با واژۀ «سالي» تناسب دارند و آن را تأیيد ميکنند.
پا عبارت مورد بحث به این شکل تصحيح ميشود« :و هر فصلي چون مرحلهاي و هر سالي
چون رباطي و هر ماهي فرسنگي و .»...

 .7-3-5معالجت و مداومت یا معالجت و مداوات؟
در «اغراضالسّياسه» پا از بيان مادمات ،دربارۀ بيماري و آفت پيري -که دارو و درماني
ندارد -چنين آمده است:
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«بيماري آفتي است که رونق و طراوت اشخاص به ربول و نحول بدل گرداند و قندیل حيات
را در زاویة کالبد ،تيره و تاریک گرداند؛  . . .دم مسيح و دست جالينوس از معالجت و
مداومت آن عاجز آید» (ظهيري6862 ،الب).
نسخة اساس ( )622و نسخة مش ( ،)63واژۀ «مداوات» را بت کردهاند که با سبک و
سيا ق جمالت سازگاري دارد« .بيماري»« ،دم مسيح»« ،دست جالينوس»« ،معالجت» و «عاجز
بودن از معالجت» ،با واژۀ «مداوات» تناسب دارند و آن را تأیيد ميکنند .بنابراین« ،مداومت»
در این متن ،تحریب «مداوات» است ،ضمن این که کاربرد «معالجت و مداوات و تشفي»
(ظهيري )6867 ،و «تداوي و تشفي» (ظهيري6862 ،ب و 6862الب) از زبان و قلم ظهيري
نيز واژۀ« ،مداوات» را در متن مورد بحث تأیيد ميکنند .بنابراین جملة پایاني به این شکل
بازسازي ميشود ...« :دم مسيح و دست جالينوس از معالجت و مداوات آن عاجز آید».

 .6-3-5نهادند یا نهند؟
«ما ایشان را به تازیانة قهر و سطوت ،منااد و مطيع ميداشتيم و نگراشتيم که قدم از خطة
اناياد و مطاوعت بيرون نهادند و دستهاي تطاول به تناول اموال رعایا دراز کنند» (ظهيري،
6862الب).
گرچه نسخة اساس ( )262فعل «نهادند» را بت کرده است با فعل «نگراشتيم» سازگاري
ندارد؛ زیرا فعل دیگري که پا از فعلهایي نظير «نگراشتيم» ميآید باید به زمان مضارع
التزامي باشد تا مفهوم جمله به درستي ادا شود .نسخة مش ( ،)696فعل «نهند» را بت کرده
است که با زمان جملة مورد نظر سازگاري دارد و زمان فعل «کُنند» در پایان عبارت نيز
درستي فعل «نهند» را در متن مورد بحث تأیيد ميکند .پا ،شکل درست جملة مورد بحث
به این صورت پيشنهاد ميشود« :نگراشتيم که قدم از خطة اناياد و مطاوعت بيرون نهند».
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 .2-3-5وفکر یا وَکر؟
«چون مهلت حياتش به آخر کشيد و حساب عمر به فَرلَک6انجاميد ،متااضي قضا دست
بر حلاة در قَدَر نهاد ،خياط اجل به ماراض اناراض ،جامة رحلتش بریدن گرفت .سيمرغ
روحش از نشيمن قفص قالب ،قصد وفکر باال کردن ساخت» (ظهيري6862 ،الب).
فعل «ساخت» در این عبارت به قرینة «گرفت» به لحاظ معنایي ،فعل آغازین بهشمار مي-
آید که مختار کميلي نيز پيشتر به اینگونه فعلها در «اغراضالسّياسه» اشاره کرده است( .ر.
ک :کميلي .)6868 ،واژۀ نامفهوم «وفکر» متن باال را مغشو و معناي آن را دچار ابهام
ميکند .واژههاي «سيمرغ»« ،نشيمن»« ،قفص» و «باال» با واژۀ «وکر»-که در نسخة مش ()97
بت شده -تناسب دارند و آن را تأیيد ميکنند؛ ضمن اینکه بت واژۀ مورد بحث در نسخة
اساس ( )78نيز تا اندارهاي به شکل نوشتاري «وَکر» شباهت دارد.
همچنين کاربرد واژۀ «وکر» (ر .ک :ظهيري6862 ،الب و  6862ب) و «اَوکار» (همان)
در آ ار بر جاي مانده از ظهيري سمرقندي و سبک و سيا ق اینگونه جمالت نيز واژۀ «وکر»
را در متن پيشين تأیيد ميکنند که به یک نمونه از این موارد اشاره ميشود:
«خاصه که زنان را مار در وَکر مکر و آشيانة غدر باشد و داستان ایشان از الحان هزاردستان
عجبترست و حيلت و خدیعت ایشان از ریگ بيابان بيشتر» (همان).
بنابراین ،جملة پایاني به این شکل بازسازي ميشود« :سيمرغ روحش از نشيمن قفص
قالب ،قصد وَکر باال کردن ساخت».

 .14-3-5هم یا بیم؟
«مُرده و آنکه او را دین نبود برابر است ،و امانت نيست آن را که دین نيست؛ از بهر آنه چون
بر کردار نيک ،اميد جزا و واب و بر اعمال بد ،هم پادا  2و عااب نبود [و] هيچ کا بر
تادیم خيرات و ادخار حسنات رغبت ننماید» (ظهيري6862 ،الب).
« .6فَرلَک شدن :سپري شدن ،مناضي شدن» (دهخدا :6877 ،ریل «فَرلک»).
 .2واژۀ «پادا » در متون کهن فارسي به معناي «مطلق مکافات و جزا ،اعم از خير و شر» (دهخدا :6877 ،ریل «پادا »)
به کار رفته است که در اینجا با توجه به ترادفها و تاابلهاي موجود در جمله ،معناي «عراب و شکنجه» ميدهد
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بت واژۀ مورد بحث در نسخة اساس ( ،)59چندان روشن نيست .شکل نوشتاري آن در
خط نسخ ،صرفنظر از ناطهها به واژۀ «هم» یا «بيم» شباهت دارد .واژۀ «هم»-باتوجه به تاابلي
که بين عبارات «بر کردار نيک ،اميد جزا و واب» و «بر اعمال بد هم پادا و عااب» باید
وجود داشته باشد -با متن باال سازگاري ندارد .نسخة مش ( ،)83واژۀ «بيم» را بت کرده که
این واژه در تضاد با «اميد» است و زنجيرۀ تاابل ميان کلمات متضاد را در جمالت بيان شده،
کامل ميکند .بنابراین ،واژۀ «هم» در متن موردنظر تحریب «بيم» است .پا عبارت مورد
اشاره به این شکل تصحيح ميشود« :امانت نيست آن را که دین نيست؛ از بهر آنکه چون بر
کردار نيک ،اميد جزا و واب و بر اعمال بد ،بيم پادا و عااب نبود».

 .0-5اشتباهات چاپي
عالوه بر تصحيفات و تحریفاتي که در متن این پژوهش به آنها اشاره شد ،لغز هاي
دیگري نيز در متن چاپي«اغراضالسّياسه»وجود دارد که آنها را باید نتيجة ضعب و
سهلانگاري در حروفچيني کتاب و شتابزدگي در چا و نشر آن دانست و اینگونه
لغز ها را باید اشتباهات چاپي بهشمار آورد .نگارندگان در اینجا به دليل محدودیت حجم
مااله ،دو نمونه از اینگونه اشتباهات چاپي را بررسي ميکنند و دیگر موارد را براي رعایت
اختصار در کوتاهترین جمله یا عبارت با رکر صفحه مينویسند و شکل درست واژۀ مورد
بحث را در قالب پا از پایان جمله ميگرارند.

 .1-0-5عمارت عالم یا عمارت عام؟
«و در روزگار دولت این پادشاه محمود سيرت مسعود سریرت ،به حکم اشاعت عدل و
افاضت فضل و عمارت عالم ،در اقاليم ملک او عزیزترین چيزي نبات کين و جغد بدخبر
است که نه این را منبت و نه آن را مبيت( » ... ،ظهيري6862 ،الب).
در حاشية مربوط به عبارت مورد اشاره در متن چاپي «اغراضالسّياسه» چنين نوشته شده
است( :اصل :عمارات عالم ،متن از «د») (همان)؛ در حاليکه نسخة اساس ( ،)256واژۀ
«عمارات عام» و نسخة مش (« ،)9عمارت عام» را بت کردهاند که با سبک و سيا ق و مفهوم
عبارت باال سازگاري دارد .همچنين «عمارت عام» زنجيرۀ سجع «اشاعت عدل و افاضت
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فضل» را در متن مورد نظر کامل ميکند و کاربرد ترکيباتي نظير «عدل عام» (ظهيري،
6862الب) در این ا ر نيز «عمارت عام» را در عبارت مورد بحث ،تأیيد ميکند.

 .6-0-5نتوان یا نتواند؟
آه اساااات باالااي کراهاات شاااااه
مايدان باياااين کااه زان کراهاات
زنااگااي مااانااد از او کااه آن را

6

ساااطح دل اوسااات چون ساااَجَنجاال
آنگااه کااه شااااود بااه عاافااو م اُب ادَل
نتااااوان شااااد زمااااانااااه صيااااااااال

(همان)
نسخة اساس ( )668و نسخة مش ( ،)659فعل «نتواند» را در مصراع پایاني بت کردهاند
که این فعل سبب رعایت وزن آخرین مصراع و تکميل معناي آن ميشود .پا «نتوان» در
مصراع پایاني ،اشتباه چاپي است.
« .3-0-5طاهر ار آن تعبيه خبر یافت» ([ :)869از]
« .0-0-5چون طومار بگشادند ،افنتاو از بسماهلل کرده بودند» ([ :)866افتتاو]
« .5-0-5چون عبدالعزیز به خدمت آمد ،بر وي بهانه جُست و بفرمود تا بردار کردند»
([ :)255بر دار ]
 ...« .2-0-5پاترین مردمان آن است که بخيلي را هشياري شمُرَد» ([ :)866پستترین]
« .7-0-5در چنال حال ،جواني دیدم که بانگ بر شير زد» ([ :)216چنان]
« .6-0-5با ندما و حکما به خلوت نشست و از علم و حکمت سحن پيوست» ([ :)56سخن]
« .2-0-5بر تصدیق این مادمات ،شاهد عدل و قاضي فصل آن است که [ :)836( »...فضل]
« .6سَجَنجَل :آینه» (دهخدا :6877 ،ریل « سَجَنجَل»).
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« .68-0-5چون عمال کامي و مستخرج بودند ،از رعایا زیادتي خواستند» ([ :)293کافي]
« .11-0-5و هر پادشاه که بدین اخال ق متخلق و بدین عادات معتاد گشت ،آفت و فترت
به ملک و دولت او راه نياید» ([ :)272نيابد]
« .16-0-5نفاة شما به حق تعالي افام دادم و زنبيلي دیگر یافت و به بازار برد و به دانگي
بفروخت» ([ :)616بافت].

بحث و نتیجهگیری
«اغراضالسّياسه» همچون بسياري از متون کهن در گرر زمان به دالیل گوناگون بهویژه بر
ا ر دخالت رو ق کاتبان و قریحة نُساخ ،دچار لغز هایي شده است .با وجود کوششهاي
ارزندۀ جعفرشعار در تصحيح اغراضالسّياسه به دليل غفلت وي در بهرهگيري از شيوۀ
تصحيح انتاادي متون و توجه نکردن به برخي از هنجارهاي سبکشناختي ظهيري و بهره
نگرفتن از همة نسخههاي خطي مربوط به این ا ر ،تصحيفات و تحریفاتي به متن چاپي آن
راه پيدا کردهاست .لغز هاي دیگري هم در این کتاب وجود دارد که در نتيجة ضعب و
سهلانگاري در حروفچيني و محصول شتابزدگي در چا و نشر آن است.
نگارندگان در این پژوهش با استناد به دو نسخة خطي از این ا ر و برپایة هنجارهاي
سبکشناختي ظهيري و به شيوۀ تصحيح انتاادي متون و با ماایسة آ ار دیگر وي به واکاوي
لغز هایي در آن پرداخته و به بازسازي برخي از جمالت این کتاب اقدام کرده و واژههاي
مورد بحث را نزدیک به آنچه از قلم ظهيري بيرون آمده است به خواننده عرضه کردهاند،
اما به دليل محدودیت حجم مااله نتوانستهاند همة لغز ها را واکاوي کنند ،پا تصحيح
مناح و انتاادي «اغراضالسّياسه» ضرورتي انکارناپریر است.
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Abstract
In the historical culture of Iran, narration means lecturing and giving an account of any
story in its broad sense. Story research pays attention to the presence of the narrator, as a
human factor, in the transfer of the story, but does not examine the signs of his presence,
extent of his possession, or adherence to resources in a methodical and accurate manner.
The confusion of the narrator with the writers shows that, despite acknowledging that the
story does not have an official writer, lecturers have taken the narrator of the fictional
world the same as either the writer or with the narrator. On the other hand, the interventions
of the editor of the story, in the form of the use of punctuation marks, and highlighting or
hyphenation of some sentences in order to distinguish the narrator from the storyteller
without having a precise and measured basis has added to the existing confusion.
Narratology examines narrative instances and levels based on the interaction of the
narrator, the actor, and the audience in the work. The narratological approach is very
important in knowing long folk tales that have been reconstructed and recorded through
the tradition of narration and storytelling because by distinguishing at the narrative levels,
the narrator's position and discourse are determined. Is it possible to consider a concrete
and abstract role of narration for the narrator apart from the lecturer? The results of this
study are compared with the views of storytellers about narrators, lecturers, and writers.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

بررسي موقعیتها و سطوح روایي در قصههای عامیانة بلند با
تأکید بر «ابومسلمنامه»
کبری بهمنی



دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران

چکیده
ناالي در گرشته فرهنگي ایران به معناي گسترده ،خواندن و بازگفتن هرگونه داستان است .قصهپژوهي،
حضور عامل انساني ناال در انتاال قصه را موردتوجه قرار ميدهد ،اما نشانههاي حضور ،ميزان تصرف یا

تاریخ دریافت8931/41/48 :

ذوالفقار عالمی

پژوهشگر پسادکتری ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران

پایبندي وي به منابع را به شکلي رو مند و دقيق بررسي نميکند .آشفتگي و اختالط ناال با راوي و نویسنده
نویسنده و گاه با ناال یکي دانستهاند .همچنين دخالت مصححِ قصه به صورت کاربرد عالئم سجاوندي،
پررنگ کردن و یا در ميان خط تيره قرار دادن برخي جمالت به منظور تمایز ناال از راوي بدون آنکه مبناي
دقيق و سنجيدهاي داشته باشد بر آشفتگيهاي موجود افزوده است .روایتشناسي ،موقعيتها و سطوو روایي
را براساس تاابلِ راوي ،کنشگر و مخاطب در ا ر بررسي ميکند .رویکرد روایتشناسي در شناخت قصههاي
عاميانه بلند که از طریق سنت ناالي و داستانگزاري بازسازي و بت شدهاند ،اهميت بسزایي دارد؛ زیرا از

تاریخ پذیرش8933/42/42 :

نشان ميدهد قصهپژوهان با وجود ارعان به اینکه قصه ،نویسنده عيني ندارد ،راوي جهان داستاني را گاه با

طریق قائل شدن به تمایز در سطوو روایي ،جایگاه ناال و گفتمان وي مشخص ميشود .آیا براي ناال سطح

کلیدواژهها :ابومسلمنامه ،روايتشناسی ،نقال ،راوی ،لینت ولت.

eISSN: 4206-6816

 نویسنده مسئولk.bahmani@alzahra.ac.ir :

ISSN: 4428-0891

روایي جدا از راوي ،نویسنده ملموس و انتزاعي قابل دریافت است؟ نتایج این پژوهش با دیدگاه قصهپژوهان
راجع به ناال ،راوي و نویسنده ماایسه ميشود.
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مقدمه
ناالي در گرشته فرهنگي ایران به معناي گسترده ،خواندن و بازگفتن هرگونه داستان اعم از
پهلواني ،تاریخي ،غنایي ،دیني و ...بهکار ميرفته و «ناال» کسي است که این روایات را از
حافظه یا منبعي مکتوب (طومار) و به نثر براي شنوندگان نال ميکند (آیدنلو.)6833 ،
براساس این تعریب ،موضوعي که حضور عامل انساني در انتاال قصه را مورد توجه قرار
ميدهد نشانههايِ زبانيِ حضور ناال و ميزان تصرف یا پایبندي وي به منابع است .ناال رائاه
شنوندگان را در نال قصه نادیده نميگيرد و قصه را بر نگر ها و قراردادهاي اجتماعي زمان
نال انطبا ق ميدهد .این ویژگي زماني که قصه در محل منازعات فرقهاي قرار ميگيرد ،شدت
ميیابد .برخي گروههاي اجتماعي مانند مناقبيان و فضائليان از ابزار قصه براي تبليغات خود
استفاده ميکردهاند (ر .ک :صفا .)6819 ،به همينخاطر گاه با تغيير حاکميتِ نظامهاي
ارزشي و بافتار فرهنگي -اجتماعي ،قصهگو در معرض تهدید و تنبيه قرار ميگرفته و براي
حفظ موجودیت خود ،گفتمان قصه را در جهت قدرت حاکم تغيير ميداده است؛ بنابراین،
قصه داراي سازههاي ابت و سيال است .عنصر متغير با تنظيم خود در نظام قصه بر تحول
گفتمان و بت ارز هاي جدید صحه ميگرارد .ناالي در فرهنگ ایراني ،عناصر متغير قصه
را بر چشماندازها و نگر جمعي عصر منطبق ميکند؛ زیرا عالوه بر نالکننده ،نالشنو را
در نظام ارزشي و فکري خود دخيل ميکند.
لحاظ کردن تمایز سطوو روایي ميتواند برخي پرسشهاي مربوط به ناال را پاسخ دهد.
چنانکه در برخي داستانها ميتوان قاطعانه گفت قصه ،نال زباني نيست و در برخي دیگر
این قطعيت به چالش کشيده ميشود .6ارتباط بين نال زباني و نگار که باعث تفکيک ا ر
به نثر استادانه و عاميانه ميشود (ر .ک :خالاي ،)6831 ،نميتواند براي تعيين حدود دخالت
و تعریب عاملهاي فرهنگي در همة قصهها راهگشا باشد .همچنين این نکته را باید در نظر
داشت که هنگام تبدیل روایت شفاهي به کتبي ،تغييرات بسياري اتفا ق ميافتد؛ از جمله نثر،
ادبيتر ميشود.

 .6دراسکندرنامه منوچهرخان،راوي به جمع شنوندگان اشاره ميکند«:الهي،جمعي که حاضرند،به مراددل برسند».
(حکيم )6835،درعينحال به صورت مکتوب ا رهم اشاره ميکند «:اما قبل از این،مرقوم این خامة عنبرین شمامه
شد(».همان)55:
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قصهپژوهي سنتي ،تعریب و حد مشخص و متمایزي از راوي ،ناال ،نویسنده ،داستانگزار
و کاتب ارائه نميدهد و تاریباً همه را یکي ميداند .بررسي موقعيتهاي روایي با توجه به
ویژگيهاي بيان شده ،چالشي را ایجاد ميکند که نتيجة آن لزوم بازنگري و تعریب جایگاه
ناال ،راوي و فر ق آنها با نویسنده است.
آیا براي ناال سطح روایي جدا از راوي ،نویسنده ملموس و انتزاعي قابل دریافت است؟
ابهام سطح نویسنده -مخاطب چه تأ يري بر نظامهاي ارزشي قصه گراشته است؟ نتایج این
پژوهش چه تعارضي با دیدگاهها و تعاریب قصهپژوهان دارد؟ اینها سؤاالتي است که در
این پژوهش درصدد پاسخگویي به آنها هستيم و براي این منظور «ابومسلمنامه» و پيشدرآمد
آن« ،جنيدنامه» بررسي ميشوند .از این رو ،ابتدا سطوو روایي براساس روایتشناسي معرفي،
سپا این سطوو در قصه بررسي و در آخر چالشهاي موجود مطرو ميشوند.

 .1پیشینة پژوهش
عالوه بر کتاب لينتولت ( )6868با عنوان «رسالهاي در باب گونهشناسي روایت» ،ماالههاي
عباسي با عنوانهاي «دورنماي روایتي» ( )6839و «گونههاي روایتي» ( )6836به تبيين
دیدگاه لينتولت 6و تفاوت آن با ژنت 2پرداختهاند .ماالة عباسي و کریمي فيروزجائي
( )6866با عنوان «کارکرد روایي در داستان حضرت آدم» موضوع فراراوي و دخالت وي در
سطح راوي-کنشگر را بررسي ميکند .برخي مااالت این حوزه بدون توجه به سطوو و
موقعيتهاي روایي ،تنها به تعيين گونة روایي و نوع راوي اکتفا کردهاند .دربارۀ ناال و اصول
کار وي در قصههاي عاميانة بلند ميتوان به «مادمهاي بر ناالي در ایران» و «خردهروایتها،
گریزگاه ناال از برنامة روایي» اشاره کرد .در ماالة «گزارنده ،راوي ،شاعر:کليدي براي حل
مسألة منابع شاهنامه» نویسنده راوي را از شاعر جدا ميداند و با این تمایز به دنبال حل مسأله
است ،اما راوي را در خارج از متن پيگيري ميکند و اتصالهاي گفتماني را به راوي /دهاان
و موبد /مترجم نسبت ميدهد.
پژوهش حاضر قصد دارد با بررسي سطوو روایي ،کارکرد کنترلي راوي و تناوبهاي
گفتماني در «ابومسلمنامه» ،راوي ،ناال ،کاتب و نویسنده را جدا و جایگاه هر یک را بدون

1. Lintvelt, J.
2. Geraed, G.
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ارجاع به واقعيت بيرون مشخص کند؛ بنابراین ،آنچه از این تفکيک به دست ميآید ،قابل
تعميم بر آ ار دیگر است ،مگر آنکه سطحي روایي به سطوو قصه اضافه شود.

 .6مباني نظری
روایتشناسي از جمله ابزارهاي است که سطوو و موقعيتهاي روایي را در داستان بررسي
ميکند.
ژنت پایة روایتشناسيا را بر تمایز بين داستان ،روایت و عمل روایت 6گراشت.
درحاليکه لينتولت بر رابطة تاابلي راوي و مخاطب از یکسو و راوي و کنشگر ازسوي
دیگر متمرکزشد .براساس ارتباط تاابلي که بين سطوو روایي ایجاد ميشود ،روایت یک
متن ،روایي است شامل گفتمان روایي بيانشده توسط راوي ،گفتمان بيانشده کنشگران و
نالقولهایي که راوي از گفتههاي کنشگران ارائه کرده است (لينتولت .)6868 ،از این
رو ،روایتشناسي «فنون دروني یک روایت 2را که خود از داستاني8نال شده تشکيل شده
است ،بررسي ميکند» (عباسي .)6868 ،اینکه راوي با کارکردکنترلي که دارد کنشگر را
در نال گفتمان خود آزاد بگرارد یا گفتمان کنشگر را حرف کند یا با گفتمان خود همسو
و ...مبتني بر ارتباط راوي با کنشگران است و زنجيرۀ تناوبهاي گفتماني را در روایت
ایجاد ميکند .با مطالعه گونة روایي غالب و بررسي تناوبهاي گونهشناختي قادر به تعيين و
تحليل کارکرد وجوه روایي در داستان خواهيم شد .متن روایي ادبي به واسطة تعامل پویا بين
وجوه مختلب روایي بر چهار محور استوار است:
 -6نویسنده و خوانندۀ ملموس :نویسندۀ ملموس خالق واقعي ا ر ادبي است که در جایگاه
فرستنده ،پيام ادبي را به خوانندۀ ملموس که دریافتکنندۀ پيام است ،ميفرستد .این دو به
دنياي ا ر ادبي تعلق ندارند (لينتولت)6862 ،
 -2نویسنده انتزاعي 5و خواننده انتزاعي :9نویسندۀ انتزاعي توليدکنندۀ دنياي ادبي است .در
نظر گرفتن نویسندۀ انتزاعي به ویژه زماني که گفتمان وي با راوي متفاوت باشد،

1. Narration
2. recit
3. histoire
4. auteur abstrait
5. lecteur abstrait
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اجتنابناپریر است .خوانندۀ انتزاعي نيز طي فرآیند خوانشِ فعال معناي کامل ا ر را عينيت
بخشد (همان).
مؤلب انتزاعي یک موجود بازنمایيشده یا یک آفریدۀ قصدمند از مؤلب عيني نيست،
بلکه به لحاظ ماولهاي بدین شيوه از راوي متمایز ميشود ،راوياي که هميشه -چه صریحاً
چه تلویحاً -موجودي بازنمایيشده است (اشميد.)6865 ،6
 -8راوي 2و مخاطب :8راوي وجه متداول یک متن روایي ادبي است .نویسنده انتزاعي ،جهان
داستاني را که شامل راوي خيالي و خواننده خيالي است به وجود ميآورد .راوي خيالي،
عالم داستاني را که جهان روایت شده است به خواننده خيالي یا مخاطب منتال ميکند.
تصویر مخاطب به شيوۀ غيرمستايم و از طریق نداهایي که راوي مخاطب را مورد خطاب قرار
ميدهد ،شکل ميگيرد (لينتولت.)6862 ،
 -5کنشگران :تاابل بين راوي و کنشگر ابت و هميشگي است .راوي ایفاي کارکرد
روایي و کنترلي را بدون دخالت در ناش کنشي برعهده دارد؛ درحاليکه کنشگر هميشه
واجد ناش کنشي بوده و فاقد کارکرد روایي و کنترلي است .بنابراین ،در دنياي روایتشده
که راوي آن را خلق کرده ،دنياي دیگري به نام دنياي نالشده که گفتمان شخصيتهاي
داستاني را شکل ميدهد ،قابل بازشناسي است .هر یک ازکنشگران ميتوانند به ارائه
وضعيت تفسيري و ایدئولوژیکي خاص خود بپردازند؛ تفاسير آنها ميتواند دیگر مواضع
ایدئولوژیکي ا ر ادبي را تأیيد ،تکميل یا ردکند (همان).
عمل روایت با توجه به رابطة دیالکتيک راوي و مخاطب و درارتباط با روایت ،داستان و
در نتيجه با کنشگران موردبحث و بررسي قرار ميگيرد .تمایز سطوو دروني و بيروني
روایت از طریق اتصال و انفصال گفتماني است .اتصال و انفصال گفتماني در نشانهمعناشناسي
مطرو ميشود ،زماني که «راوي [در] روایت کردن داستان خود ،زمان و مکان شخصيتهاي
داستاني را رها ميکند و به زمان عمل روایت ميپيوندد .در این حالت راوي تال ميکند
با کسي که در ماابل و در زمان و مکان او قرار دارد به شکل گفتماني سخن بگوید .او با این
عمل براي لحظهاي عمل روایت را قطع و به شکل دیالوگ با طرف ماابل خود سخن
ميگوید» (عباسي.)6869 ،
1. Schmidt, W.
2. narratair
3. narrateur
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عمل روایت محصول کنش گفتهپردازي است و در هر کنش گفتهپردازي یک
گفتهپرداز پنهان است (عباسي و کریمي .)6866 ،با عمليات اتصال گفتماني ،حضور
گفتهپرداز را در یکي از دو قطب قصه دنبال ميکنيم.

 .3بحث وبررسي
 .1-3نویسندۀ ملموس و انتزاعي
ماهيت قصههاي عاميانه ،رشد و تکامل آنها در فرهنگ توده و حضور عنصر فرهنگي ناال
در جایگاه انتاالدهنده ،نخستين تأ يري که بر روایتشناسي و وجوه روایي قصه ميگرارد،
ابهام و نامشخص ماندن نویسندۀ ملموس است .دربارۀ این ویژگي باید طومارهاي ناالي
اگر نویسنده مشخص دارند -و قصه -انتاال شفاهي نيست یا سلسله راویان اخبار ندارند -رامستثني کرد.
«ابومسلمنامه» به روایت ابوطاهر طرسوسي (قرن ششم ه ) .بت و تحریر شده است.
روي جلد کتاب نوشته شده به روایت ابوطاهر طرسوسي که منظور آن است که ابوطاهر،
نویسنده این ا ر نيست؛ بلکه وي یکي از راویان در ميان سلسله راویان (نالکنندگان) قصة
ابومسلم است .درآغاز داستان به عنوان کسي که از او نال ميشود و او نيز از دیگري خوانده
و نال کرده ،اینگونه آمده است« :از راویان اخبار و ناقالن آ ار و خوانندگان قصص و
تواریخ ،استاد فاضل کامل ابوطاهربن حسن بن علي بن موسي الطرسوسي اسعدهاهلل في
الدارین چنين روایت ميکند که( »...طرسوسي .)6836 ،نام ابوطاهر در کتاب با عنوان راوي
اخبار و ناقل اسرار ،طباة اجتماعي وي را معين ميکند؛ ابوطاهر از قصهگویان دربار غزنوي
است (ر.ک :مادمه اسماعيلي بر ابومسلمنامه.)6836 ،
داستانگزاران معموالً روایات مکتوب خود را به «راویان اخبار» و «ناقالن آ ار» و
«مورخان» و امثال آنها معوّل ميکردهاند و از اینجا ميتوان دریافت داستانهایي که نال
ميشده ،روایات کهني بوده که سينه به سينه گشته و به آنان رسيده است (طرسوسي.)6836 ،
قصهگو با ارجاع پيوسته به راویان گرشته بر سندیت روایات مورو ي تأکيد ميکند.
در «ابومسلمنامه» قصهگو با پيش کشيدن نال ناقالن مختلب ،صحت گزار روایي خود
را ا بات ميکند« :سليمان کثير چون بر مضمون آن نامه اطالع یافت ،راوي روایت کند که
فریفته شد در روایت ابومحفب .اما روایت ابوطاهر برخالف این است و او هم گفته شود که
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هيچ فرو نگراشته باشيم» (طرسوسي .)6836 ،به گواه مصحح ،قصهگو چهار نسخه از
«ابومسلمنامه» را در دست داشته است .تناقضهاي بسياري که مصحح در پاورقي به مخاطب
گوشزد ميکند ،شاهد این مدعاست.
زمان و مؤلب مشخصي را براي نخستين روایت نميتوان تعيين کرد .نویسندۀ ملموس
ابت نيست و به تبع سياليت قصه و نویسندگان آن ،شبکههاي متنوع از نظامهاي ارزشي در
قصه شکل ميگيرند .هر تحریر با کمرنگ کردن نظام ارزشي قبلي و آوردن قصه در قلمروي
فکري خود -بدون آنکه قادر باشد به طورکامل ردپاي نظام ارزشي قبلي را حرف کند-
طيفي ازگرایشهاي فکري مختلب را منعکا ميکند .نشانههایي که قصه به واسطة گرر از
قرنهاي مختلب در درون خود پریرفته یا مسلکهاي که با تصاحب آن ،گفتمان خود را در
بين عامه ترویج دادهاند ،بيانگر انباشتگي نظامهاي ارزشي و گفتمانهاي گاه ضد و نايض در
قصههاست .چون هيچ نالي دقيااً بازگفت نال قبلي نبوده و هنگام بررسي نویسندۀ انتزاعي،
روایتشناس با نظام ارزشي یا من دوم مشخص مواجه نميشود؛ زیرا به تبع تکثر نویسنده و
نالخوان نظام ارزشي متنوع است .در «ابومسلمنامه» این ویژگي به خاطر جدالهاي فرقهاي
شدت بيشتر یافته است .اصل تاریخي قصه بر ا ر نال گفتاري ،سازگار شدن با گرایشهاي
فکري و ایدئولوژیک از ماهيت تاریخي خود خارج شده است.
محجوب معتاد است هر یک از قصهخوانان «ابومسلمنامه» به رو سخنگویي خویش
تحریري از این کتاب ترتيب داده است (محجوب .)6838 ،تحریر چا شدۀ داستان ابومسلم
نوعي دید التااطي و ترکيبي از انواع جریانهاي شيعي (غالت ،زیدیه ،دوازده امامي و حتي
سني متشيع) است (رکاوتي .)6832 ،مصحح در مادمه کتاب ،جریانهاي فکري متعدد را
که به ابومسلم گرایش و در پراکندن داستان ناش داشتهاند ،معرفي کرده است.
قصهگوي ابومسلم در عصر صفویه نسبت به حضور برخي نظامهاي ارزشي مانند
اعتاادات اهل تسنن یا هواخواهان آلعباس سختگير است و تال کرده ا ري از آنها در
روایت باقي نگرارد .با وجود این ،نشانههاي برخي نظامهاي ارزشي حتي از دل توصيب قابل
ردیابي است .توصيب زیر همسویي قيام ابومسلم با آلعباس را نشان ميدهد:
«خسرو روز از پيش سلطان شام روي به هزیمت نهاد و شب ظلماني عالم نوراني را چون
لباس عباسيان تيره و تاریک گردانيد ،باد خنک وزیدن گرفت و ابر سياه ،چون دل خارجيان،
بر روي هوا بایستاد» (طرسوسي.)6836 ،
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سلطان شام پيروز است؛ زیرا سياه شعار ابومسلم است .6پيروزي با عباسيان پيوند ميخورد.
در حالي که وجه گمراهيِ آن به خارجيان نسبت داده ميشود .تاابل نور و تيرگي و ارتباط
آن با هدایت در متون دیگر نيز مشهود است .تاابل نظامهاي ارزشي داستان ،تاابل فضاهاي
نور و تاریکي را ایجاد کرده است .در نمونة اخير از «ابومسلمنامه» ،پيروزي به شب تعلق
ميگيرد که مانند لباس عباسيان است .همچنين وقتي پایة ارز گراري و ارتباط نور و
سياهي ،رستگاري ميشود ،دل مروانيان چون شب سياه است (همان) و ابومسلم چون
خورشيد« :اميریالن چون ماه تابان و خورشيد درخشان بر تخت هفتپله سليماني برآمد»
(همان).
هرچه نظام ارزشي شيعه در روایت برجستهتر باشد ،ناش عباسيان و نشانههاي اهل تسنن
بدون اینکه کامل از بين برود ،کمرنگتر ميشود؛ در دو مورد ،خطابي که براي گروه
ابومسلم بهکار رفته مربوط به اهل تسنن است« :اي سپاه سنت و جماعت ،اي موحدان ،و اي
دوستاران آل یاسين» (همان)« .بادیلدا گفت:اي سنّيان مترسيد که اگر ما اندکيم ،حق تعالي
با ماست» (همان) درصورتي که همين خطاب در بسياري از قسمتهاي دیگر ناسزا و معادل
کافر و خارجي است.
شکل ترکيبي ابومسلمنامه در گنجاندن نظامهاي ارزشي ،بيانگر گرر پر تنش روایت از
قرنها و جابهجایي ،تعدیل ،حرف ،ترکيب و ...در عناصر آن است .تمام گفتمانها با تنوعي
که دارند در روایت باقي ميمانند ،اما یک زاویه برجسته ميشود و جهت گفتمان را تعيين
ميکند؛ بنابراین ،پایة کنش ادراکي در جهتگيري گفتمان ،زاویه دیدي است که فرهنگ
جمعي عصر راجع به آن به توافق رسيده است ،آن را تبلي ميکند و مهر تأیيد مخاطب را در
پي دارد.

 .6-3راوی و مخاطب
راوي با وجود شباهت به نویسنده ،صورتي مستال است که توسط نویسنده خلق شده و به
کليت ا ر ادبي تعلق دارد (لينتولت .)6868 ،راوي کسي است که روایت ميکند (عباسي،
.)6836

 .6نسخههاي شيعي آن را به نشان ماتم براي امام حسين ميدانند.
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در «جنيدنامه» سطح راوي -مخاطب بين سطح ابوحفض -هارون و دنياي روایت شده
قرار گرفته است .ابوحفض داستان جنيد را براي هارون نالميکند .راوي روایت ابوحفض،
بيماري هارون و واکنشهاي وي از شنيدن قصه را براي مخاطب نال ميکند .حرکت از
دنياي کنشگران به سطح ابوحفض -هارون از طریق اتصالهاي گفتماني متداول در قصه
صورت ميگيرد .در این سطح ،کنش ابوحفض ،نال است و کنش هارون ،خنده ،گریه،
تأیيد ابوحفض و نهایت دستور براي کتابت قصه است .در شاهد زیر ،ابتدا راوي با جملة
«راوي گوید که چون قصه به اینجا رسيد» از سطح کنشگران وارد سطح ابوحفض -هارون
ميشود .سپا با تکرار آخرین جمله از جایي که روایيگري را قطع کرده بود ،دوباره به
سطح کنشگران بازميگردد:
«راوي گوید که چون قصه به اینجا رسيد ،خليفه به خنده افتاد ،بسيار بخندید و گفت :احسنت
اي ابوحفض ،حکایتي گفتي که تا یومالايامه هرکا این قصه را بشنود ،صدهزار فایده برد.
بگو ببينم که حال آن سيد بزرگوار به کجا رسيد! این بگفت و بفرمود تا چند دست جامه
نيکو و زر بسيار به ابوحفض دادند .ابوحفض قصه آغازکرد و گفت :اي خليفه ،چون ابليا
دعاکرد ( »...طرسوسي.)6836 ،
آغاز داستان ابومسلم با وجود ارجاع راوي به مابعد گسترده با پایان «جنيدنامه» یکي
نيست .محرر یا کاتب یا قصهگوي «ابومسلمنامه» براي رسيدن به نسخهاي جامع ،نسخههاي
مختلب را با یکدیگر تلفيق کرده است؛ «جنيدنامه» را از نسخهاي اخر کرده و داستان ابومسلم
را از نسخهاي دیگر.
کاتب یا محرر داستان را نيز نباید با راوي و نویسنده یکي دانست .او گفتهپرداز دیگري
است که گفتمانش را راوي نال ميکند؛ غالبا خنثي و بيتأ ير نيست و در متون فارسي به
قول اکثر مصححان به امانتداري پایبند نيست .مصحح ابومسلمنامه و رکاوتي در ماالة «نگاهي
به ابومسلمنامه» ،بدون تعيين حدود دخالت کاتب در نظام ارزشي داستان ،این نکته را
یادآوري کرده است .در «ابومسلمنامه» کاتب از راوي جهان داستاني قابل تمایز نيست؛
نزاعهاي مرهبي و موضعگيري پررنگ راوي به حدي است که دخالت احتمالي کاتب در
آن گم ميشود ،اما در «جنيدنامه» این تمایز از طریق تفاوت بين گفتمان راوي و کنشگر با
گفتمان کاتب قابل دریافت است .عبارت «عليهالعنه» براي هارون که با گفتمان راوي و

بهمنی و عالمی | 019

ابوحفض یکسان نيست ،بيانگر ناش کاتب است .او در سطح هارون و ابوحفض قرار ميگيرد
و موضعگيري ایدئولوژیکي خود را فاط بر این سطح تحميل ميکند .ابوحفض ،هارون را
خليفه ميداند و پا از اتصالهاي گفتماني با خطاب «اي خليفه» روایت را ادامه ميدهد.
اگر «عليهالعنه» از ابوحفض ميبود جهتگيري اعتاادي ،نشانههاي زباني دیگري را ایجاد
ميکرد و زبان ابوحفض را دو قطبي ميکرد درصورتي که ابوحفض فاط قصهگو است و
برخالف یاران ابومسلم که از خوارج هدیه نميگيرند ،صلة خليفه را دریافت ميکند:
«ابوحفض فرمان جهانمطاع را به گو جان استماع کرده ،نظم بيان خویش را بنيان نهاد و
چنين گفت که زندگي عزیز خليفه سالهاي بيشمار و قرنهاي بسيار مستدام و پردوام ،و
قرین کامراني و جاودانگي باد!» (طرطوسي.)6836 ،
توصيب «فرمان جهانمطاع» و ...از سوي راوي و دعاي ابوحفض« ،زندگي عزیز خليفه
سالهاي بيشمار و قرنهاي بسيار مستدام و پردوام ،»...گفتمان راوي و ابوحفض را از کاتب
جدا و ردپاي محدود کاتب را در عبارت قالبي «عليهالعنه» تأیيد ميکند .همچنين راوي
«جنيدنامه» با راوي «ابومسلمنامه» یکي نيست؛ زیرا راوياي که دنبالة داستان را در
«ابومسلمنامه» نال ميکند ،آنچنان داراي جهتگيري تند و افراطي است که از طریق کارکرد
تفسيري و کنترلي ،ایدئولوژي خود را بر گفتمان کنشگران و سطح راوي -مخاطب تحميل
ميکند.
حضورکاتب در پایان قصه صریح است؛ جمالت پایاني سخن اوست؛ زیرا تنها کاتب
است که در این تاریخ نوشتن داستان را تمام کرده است.
«تمام شد کتاب سيد جنيد بن سيد منرر ابن عبدالمطلب ،في پنجم ربيعاالخر ،سنه ،6821
خط نوراهلل ولد پاشا چگني ( »...همان).
کاتب با توجيه بدخطي خود از خواننده ،توقع دعا دارد .عالوه بر آن ،نگران تباه کردن
کتابت خود در جریان نزاعهاي مرهبي است؛ از این رو ،ميگوید« :هر که خط مرا سياه کند/
جگر را علي تباه کند» (همان).
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از دیگر عاملهاي خارج از دنياي کنشگران که راوي جهان داستاني ،گفتمانش را
روایت ميکند ،استاد سخن است .هنگام نال شعر ،راوي ميگوید :استاد سخن گوید ،چنان
که شاعر گوید و . ...این استادان سخن که شعر آنها در روایت درج ميشود با استاد
سخنسنجي که پيوسته از او ميخواهند قصه بگوید ،یکي نيست« :اما استاد سخن را سال و
ماهي قرارندادهاند» (همان) .استاد سخنسنج در اینجا ناال یا قصهخوان است و جمله ،رونق
مجلاگویيهاي پي درپي وي را تأیيد ميکند .کاتب ،استاد سخن و قصهخوان کساني
هستند خارج از دنياي کنشگران که توسط راويِ دنيايِ روایتشده حضورشان به مخاطب
گوشزد ميشود؛ مجموعه عواملي که خارج از جهان داستان قرار دارند .ردپاي آنها در
الیههاي مختلب داستان و نظامهاي ارزشي آن باقي است ،اما سهم هریک نامشخص.
با در نظر گرفتن کارکرد تفسيري راوي از خلط احتمالي راوي با نویسنده انتزاعي
جلوگيري و واکنشهاي عاطفي راوي در سطح وجوه خيالي روایت پریرفتني ميشود .راوي
مشخصاً در یکي از قطبها قرار ميگيرد و از آن زاویه ،قطب دیگر را ارزیابي ميکند.
گفتمان عاطفي و ارزیابيکنندۀ راوي از واژگان دو قطبي تشکيل شده است و با ژرفساخت
داستان که تصادم دو نيروي خير و شر است ،هماهنگ است:
«خالفت ميکرد تا ضربت عزرائيل بدو خورد و به جهنم پيوست .بعد از آن ،محمدبن وليد
به خالفت نشست و ده ماه ایام خالفت او بود که ناگاه ملکالموت قبض روحش بکرد و به
مالکان دوزخش سپرد...تا مروان حمار به خالفت نشست؛ و هنوز کودک بود ،اما سگي بود
از سگان جهنم» (همان).
راوي نسبت به حوادث ،واکنش عاطفي نشان ميدهد:
«با این همه تغيّر ،آتش خشم بر وي ا رکرد و جهان در چشم او سياه و تاریک شد.
چشم همه خارجيان تاریک باد!» (همان).
اظهارنظر دربارۀ خود روایت از شيوههاي اخالل در کنش روایي توسط راوي است.
«عزم مصر کردند و رفتند تا به در مصر کي رسند.
عجب حکایتي است! انشااهلل تعالي گفته آید» (همان).
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راوي خيالي ،جهان روایت شده را به خوانندۀ خيالي یا مخاطب منتال ميکند .اگرچه
ارتباطي دیالکتيک بين راوي و مخاطب برقرار است ،تصویر مخاطب جز به شيوۀ غيرمستايم
و از طریق نداهایي که راوي ،مخاطب را مورد خطاب قرار ميدهد ،شکل نميگيرد
(لينتولت .)6868 ،نداهاي راوي و مخاطب با اتصال گفتماني همراه است .اتصال و انفصال
گفتماني براي اولينبار توسط گرما 6درحوزۀ نشانهمعناشناسي مطرو شد .حضور مستايم
گفتهپرداز با نشانههاي مختلب در متن ،اتصال گفتماني و قطع ارتباط گفتهپرداز با گفتمان و
حرف حضور مستايم او را انفصال گفتماني ميگویند.
مطالعه انفصال و اتصال گفتماني بدون توجه به عمل زباني امري غيرممکن است .اتصال
گفتماني ،عمليات بازگشت به بنيانهاي گفتمان است (شعيري .)6866 ،بنابراین ،از سویي به
بسط گسترۀ کالمي و از سوي دیگر به افزایش شدت عاطفي کالم منجرميشود.
راوي با خطابها و جمالتي که در ارتباط او و مخاطب معنا ميدهند از آنجا ،آن زمان
و او در دنياي روایتشده ،وارد سطح راوي -مخاطب ميشود .کاربردهایي که این ارتباط
براي راوي دارد ،عبارتنداز:
 -6راوي ضمن جلوگيري از تکرار در نال حوادث ،بخشهایي را که قبالً روایت کرده است
به مخاطب گوشزد ميکند .او با ارجاع فشرده به ماقبل گسترده مطمئن ميشود مخاطب رشته
حوادث را از دست نخواهدداد؛ بنابراین ،با اطمينان از نتيجهبخش بودن یادآوري خود،
روایت را در خط سير خود ادامه ميدهد.
گفته شد -پيشتر از عايل در رسيد»

مثال« :ابوالجود -آن جواني که پيشتر رکر خير
(طرسوسي.)6836 ،
 -2راوي با ارجاع به مابعد گسترده به مخاطب قول ميدهد سرگرشت کنشگران را نالکند.
مثال« :شيبو بود که درمجلا اول شرو کردیم و در اینجا نيز به وقتش گفته شود» (همان).
خطاب مستايم راوي و مخاطب چه براي ارجاع به مابعد و چه براي ارجاع به ماقبل مستلزم
عبور از دنياي روایت شده است.
 -8راوي نگران دلزدگي و مالل مخاطب است و به بهانه آن از خالصهگویي استفاده
ميکند.
مثال« :چندان نعمت بياوردند که اگر وصب کنيم ،قصه به طول انجامد» (همان).

1. Greimas, A.
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 -5راوي به فکر تأ ير بر مخاطب به گونهاي که او را طرفدار گفتة خود کند و ارز دیگري
را به او بباوراند ،نيست .مخاطب در «ابومسلمنامه» باید همسو و همفکر با راوي باشد؛ زیرا
راوي ،مخاطبي غير از هممسلکان نميپریرد .راوي د رطول روایت پيوسته از مخاطب،
واکنش عاطفي مشابه واکنش خود را توقع دارد و به خاطر حاانيتي که براي گفتمان خود
قائل است ،شک ندارد مخاطب نيز مانند او فکرميکند.
مثال« :سر او را گو تا گو  ،از ملک بدن جدا ساخت .هرکه دست مریزاد نگوید ،لعنت
خدا بر او باد!» (همان).
نمونه زیر نشان ميدهد راوي عالوه بر دخل و تصرف در گفتمان کنشگر چگونه از
مخاطب ميخواهد موضعگيري عايدتي خود را شبيه راوي نشان دهد.
«مروان گفت :اي ابوترابي ،یک امروز با تو ميکوشم ،یا آن است که جان خود را باختم یا
بردم ،چراکه از حد گرشت جور تو بر آل بنياميّه ،که صدهزارلعنت خدا و نفرین رسول بر
آل بنياميّه باد!
بر چنان قوم تو لعنت نکني شرمت باد!» (همان).
بنابراین ،گفتمان راوي نه تنها در دنياي کنشگران گفتماني مسلط است و اجازه بت
ارز هاي متفاوت را نميدهد در سطح راوي -مخاطب نيز غالب است.
 -9به خاطر سنت ناالي و داستانگزاري مخاطبان فرضي راوي دو دستهاند :مخاطب عام و
مخاطب خاص .مخاطب خاص ،ناال یا قصهگو است که قرار است براساس صورت
نوشتاري ،قصه را براي شنوندگان درآینده نال کند.
تاسيمبندي کتاب به بخشهایي تحت عنوان مجلا ،حاکي از آن است که گفتهپرداز
متوجة جنبههاي کاربردي قصه براي ناال یا قصهخوان است« :اکنون بنگر که خارجيان چه
تدبير ميسازند و باقي در مجلا دیگر گفته شود» (همان).
مجلا دیگر که وعده ميدهد به این صورت شروع ميشود« :مجلا نودوهفتم از حرب
شجاع زمان ابومسلم مروزي ،رحمهاهلل عليه» (همان).
مخاطب خاص باید در توصيب و امانتداري سنگ تمام بگزارد.
«تعریب بایدکرد :ابومسلم را سر برهنه بر شتري انداخته بود(»...همان).
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در پاورقي آمده این عبارت دستورالعمل راوي به قصهخوان است .قصهخوان اگر این
توصيب را حرف کند ،شباهت بين ابومسلم و اسراي کربال را نادیده گرفته است .بنابراین،
راوي ،نال آن را الزام ميکند و در نال برخي از اجزاي قصه به او اختيار داده ميشود؛
ميخواهد این بخشها را گستر دهد یا اصالً مسکوت گرارد.
«در دستِ قصهخوان است ،اگر خواهد لشکرکشي بخواند و بگوید که مروان را دو جادو
بود .یکي را غرباي و دیگري را قرباي جادو نام بود» (همان).
اضافه کردن و گستر قصههاي مربوط به جادوگران و پریان الزام نيست .مخاطب
خاصي که ریشه در سنت ناالي و قصهخواني دارد ،جایي را که مربوط به نظام ارزشي است
نباید حرف کند و براي حرف یا رکر بخشي که سرگرمکننده و مهيج ميتواند باشد ،مختار
است.
 -1راوي به دنبال حوادث داستان و پایان کار کنشگران با قالبهاي روایتگرداني مثل
پا ،راوي گوید ،اي عزیزمن بدانکه ...به اندرز و ارزیابي ميپردازد .اندرز او بر حوادث
دنياي روایتشده برچسب تعليمي واخالقي ميزند.
«جان پاک را به جانآفرین تسليم کرد ...اي عزیزمن ،بدان که تو را ازین دنيا ميباید رفت.
پا ،آن بهترکه خود را شادداري» (همان).
 -7راوي با اتصال گفتماني راجع به آنچه از «آن زمان» باقي مانده ،گزار

ميدهد.

«فرمود تا آن حصار را خراب کردند و او را تلّ ابومسلمي نام کردند و حاال مردم هم ،چون
به آنجا ميرسند ،او را تل ابومسلم ميگویند» (همان).
گاه راوي با اتصال گفتماني از طریق ماایسه اکنون با آن زمان ،گفتمان معترضانه خود را
آشکار ميکند (همان).

 .3-3تقابل راوی و کنشگر
روایت نه تنها شامل گفتمان روایي بيان شده توسط راوي است ،بلکه شامل گفتمان بيان شدۀ
کنشگران و نالقولهاي است که راوي از گفتههاي کنشگران ارائه ميکند .بنابراین،
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روایت در زنجيره و در تناوب گفتمان راوي و گفتمان کنشگران شکلميگيرد (لينتولت،
.)6868
وظيفة اصلي راوي ایفاي کارکرد روایي است که هميشه با کارکرد کنترلي یا
هدایتکنندگي وي ادغام ميشود .بدین معنيکه قادر است گفتمان کنشگران را درون
گفتمان خود بگنجاند و همانجا نال کند یا ازطریق تغيير لحن در داخل گفتمان خود
واردکند (همان).
در ابومسلمنامه راوي با تفسير حداکثري ،دنياي دو قطبي شدۀ داستان را شدت ميبخشد
و مجال هرگونه برداشت متفاوت از کنش و گفتار قهرمانان را از بين ميبرد .در قصهها دو
نظام ارزشي متباین وجود دارد .شدت واکنش راوي و ایدئولوژي وي در برابر هر یک از
این نظامهاي معنایي ،یکدست نيست .راوي «دارابنامه» یا «اسکندرنامه» 6اندکي تعامل و
پریر دیگري را برميتابد ،اما در «ابومسلمنامه» به خاطر ماهيت دیني و حاانيت مسَلم شيعه
هرگفتمان دیگري به شدت رد و نکوهش ميشود.
واکنشهاي عاطفي راوي عالوه بر دنياي روایت شده در دنياي نالشده نيز پررنگ است.
راوي ،گفتمان کنشگر بازدارنده را با تغيير ،حرف و تمسخر نال ميکند .راوي حتي در
قالبهاي کالمي و گفتوگوهاي کنشگران تصرف ميکند .ارتباطات گفتاري عاملهاي
کالمي ،متأ ر از حوزه کنشي آنهاست .اگرچه کنشگر ،سيا ق کالمي را که بيانگر تشخص
زباني وي باشد ،ندارد ،خطابها در قصهها معموالً بيانگر موضعگيريهاي است که چه بسا
با نگر راوي همسان نيستند؛ مثالً در «اسکندرنامه» منوچهرخان در حالي که کنشگر به
شاه ترکان «شهریار» ميگوید ،راوي او را «آمر ترکان» معرفي ميکند (حکيم .)6835 ،این
موارد نشان ميدهند با وجود آنکه راوي ،زبان کنشگر را در سيا ق گفتاري خود درج
ميکند ،حفظ تکيهکالمها و خطابها ،استاالل اندکي به گفتار کنشگر ميدهد و بين گفتار
او و راوي مرز ایجاد ميکند .راوي ابومسلمنامه حتي در این تکيه کالمها و خطابها دست
ميبرد.
«اگر تو این شغل را کفایت کني ،به جان مروان خر ،که تو را از مال دنيا بينياز گردانم و از
تو مایه آزادي به اميرالفاساين مروان ميفرستم!» (طرسوسي)6836 ،
 .6حضورپوراندخت باوجود وجه پيامبري اسکندر،چالش وتعامل بين ایراني ویوناني را درکل داستان ادامه ميدهد.
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درحالي که گوینده نصر سيار است .در تمام صفحات «ابومسلمنامه» گفتمان راوي بر
کنشگران بازدارنده تحميل ميشود .نمونة زیر گفتوگوي دروني یکي از هواداران بنياميه
است:
«اگر خراسان را تمام بگيرد  ...دین محمدي خلل یابد و مرهب آل بنياميه ،که صدهزار انبار
لک و لعنت برایشان باد ،منسوخ گردد» (همان).
در دنياي نالشده که دستخو موضعگيري ایدئولوژي راوي است تنها گفتمان
کنشگران همسو با راوي شکل ميگيرد و تنها به این گروه ،کارکرد تفسيري محول ميشود.
بسياري از تکيهکالمها بين راوي و گروه ابومسلم مشترک است.
واکنشهاي عاطفي راوي به موارد بيان شده ،محدود نميشود ،بلکه زاویة دید کنشگر
را نيز دربر ميگيرد و اجازه ارزیابي نميدهد:
«چون محتاج مرورودي رسيد و نگاه کرد ،ابومسلم را دید که در قلب قرارگرفته ،و لشکر
خود را به طریاي آراسته کرده که هيچ پادشاهي را به آن طریق قرارنتوان دادن .با خود گفت
که این روستایي را ببين که چون در صب کارزار ایستاده است؟» (همان).
ابومسلم در زاویة دید محتاج قرار دارد .گفتوگوي دروني به خاطر صفت تمسخرآميز
«روستایي» متعلق به محتاج است ،اما ارزیابي ابومسلم در لشکرآرایي ،گفتمان راوي است.
با زاویه دید کنشگر -شاهد ،زبان به اول شخص تغيير ميکند .برخالف سایر قصههاي
عاميانه در «ابومسلمنامه» کنشگري که شاهد ماجراست گاه مشاهدات خود را نال ميکند.
مصحح معتاد است که «ناال در روال داستان بارها رشتة کالم را بریده و دنبالة سخن را به
دست شخصيتهایي ميسپرد که خود در این ماجرا ،ناش نخست را به عهده داشتهاند»
(همان) .منظور مصحح از ناال ،راوي است.
«حيدعليابادي گفت که غورياي دیدم که با اسب در کمر تاخت که من پياده هرچند که
خواستم که برآیم ،نتوانستم!» (همان) .مشخص نيست حيد براي چه کسي مشاهدات خود را
نال ميکند.
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سخن کنشگر -شاهد در «ابومسلمنامه» هستة تاریخي داستان را مستند ميکند .خواجه
سليمان و عثمان کثير از شاهدان نبردهاي ابومسلم هستند که به همراه کاتبان وقایع و حوادث
جنگ را مينوشتهاند (همان) .زاویهدید آنان درحالي که نه در معرکة جنگ حاضرند و نه جزو
مبارزان هستتر ،داللت بر نگاهي دارد که خارج از صحنه متمرکز جنگ قرار گرفته است:
«پا ،محتاج گربز و یعاوب و عبدالرشيد و سرهنگان اميراحمد زمجي و حيد و ابوسهل
حملهکردند ،الاصه ،اگر نام همه را برم ،قصه طویل گردد و شنونده ملول .اما چون حرب
سخت شد ،به سرپل درآمدند و حرب در آنجا بيشتر شد ،چنانچه خواجه سليمان حيران ماند
و گفت که «حرب چنان گرم شد که حيدعليابادي را شمشير از قبضه شکست و مجال نداشت
که تيغي دیگر به دست آرد ،به مشت درآمد و حرب ميکرد تا آن خارجيان را در شهر
انداختند!» (همان).
عثمان در زاویة دید ،راوي نيست .به عبارت دیگر ،قبل از نالقول در صحنههاي متوالي ميدان
نبرد که راوي توصيب ميکند ،حضور ندارد ،اما سخنش نال ميشود .نالقولهاي از این دست
نشاندهنده آن استکه این جمالت از زبان شاهدان ماجرا در روایت باقي مانده است.
در نمونة زیر با تغيير شخص ،دستوري بدون آنکه کنشگر ،مخاطب داشته باشد و بدون
آنکه چنين سخني در معرکه جنگ ضرورت داشته باشد به صورت نال خاطره از زبان
کنشگر روایت شده:
«عاقبت ملکزاد تيغي بزد...حيران جنگ او مانده بود و ميگفت که من هرگز در جنگ
کسي همچون مظفر ندیدم و یک کا دیگر که او را حدیث سايني ميگفتند در ترکستان،
ازین دو شخص ترسيدم .پا ،چون مظفر را بکشت به تي جانستان ،چاردانگ شب گرشته
بود» (همان).
«آن سنگ از بناگو احمدزمجي به دررفت و آن صداي سنگ در گو احمد بماند و
احمد بارها گفت که آن باد سنگ در گو من تا سه روز بمانده بود .پا ،آن سنگ از
قضاي رباني ،چون از احمد رد شد( »...همان).
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کساني که از قول کنشگر روایت ميکنند ،راویان اخبار هستند؛ راویاني که سينه به سينه
داستان را منتال کردهاند و براین اساس یکي از آنها کنشگر را دیده و از قول او سخن
گفته است .بنابراین ،این تصور ایجاد ميشود که بين هسته تاریخي داستان که کنشگران را
در خود گنجانيده و ناقالن سرنوشت آنها ،ارتباطي گفتاري برقرار بوده است.

 .0نقدی بر مصحح قصه و قصهپژوهان
 .1-0تمایز راوی ،نقال و نویسنده
موضوعي که آشفتگي ناشي از آن پژوهشهاي مربوط به قصه را دربرميگيرد ،عدم ارائه
تعریب و مشخص نکردن مرز بين ناال ،قصهگو ،کاتب ،داستانگزار ،راوي و نویسنده است.
در روایتشناسي راوي ،وجه خيالي است که نویسنده او را خلق ميکند و کارکرد اصليا
روایيگري است .راوي جهانداستاني با راوياي که قصه را نال کرده و در فرهنگ شفاهي
ما از سلسلة راویان اخبار و ناقالن آ ار است ،یکي نيست؛ درحالي که از نظر قصهپژوهان
یکي شمرده ميشود.
تحليل قصه براساس روایتشناسي نشان داد که ناال ،سطح روایي ندارد .آنچه به ناال
نسبت داده ميشود از نوع اتصال گفتماني است که توسط راوي جهان داستاني و حرکت
وي بين دنياي روایتشده و سطح راوي -مخاطب رخ ميدهد .بنابراین ،در جواب سؤال
راوي کيست باید گفت «کسي است که روایت ابوطاهر طرسوسي یا به طورکلي سخن راویان
قدیم و ناقالن اسرار را براي مخاطب نال ميکند» .بنابراین ،حضور طرسوسي و هر ناقل
دیگري در داستان سطح روایي مستال ایجاد نميکند .گفتمان نالشدۀ طرسوسي یا هر قصه-
گوي دیگري از فيلتر رهن و نگاه جمعي عصر گرشته و راوي مخلو ق نگر جمعي است.
بنابراین ،راوي وجهي خيالي است که با وجود ارجاع به قصهگوي ملموس در بافت و گفتمان
دیگري پرورده و خلق شده است .حضور راوي در گفتماني که از ابوطاهر طرسوسي سندیت
ميگيرد با آوردن «که» در نالقول غيرمستايم مشخص و متمایز ميشود« .که» بيانگر نالقول
غيرمستايمي است که دست راوي را در تغيير زبان و گفتمان بازميگرارد .راوي پایبند نال
طرسوسي نيست .ابوطاهرطرسوسي یکي از سلسله راویاني است که نال او از داستان ابومسلم
باقي مانده است و براساس ماهيت قصه و الیههاي آن ،ابوطاهر نيز در نال خود پایبند راویان
قدیم نبوده است .وي قصهگوست نه آفرینندۀ قصه .در داستان جنيد ،نامي از ابوطاهر نيست.
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راوي «جنيدنامه» در حال نال روایتي است که ابوحفض براي هارون نال کرده است .فر ق
او با ابوطاهر در این استکه حضور ابوحفض -هارون در «جنيدنامه» مثل «هزارویک شب»،
یک سطح روایي به سطوو قصه اضافه کرده است.
اگر از این خطا به خاطر عدم شناخت وجوه روایي چشمپوشي کنيم ،اشتباه دیگر ،یکي
دانستن راویان اخبار با نویسنده است .این درحالي است که همة قصهپژوهان تأکيد ميکنند
نویسندۀ مشخصي براي قصه وجود ندارد و قصهها سينه به سينه نال شده و سپا به کتابت
درآمدهاند .در مادمه «دارابنامه» ،صفا ميگوید:
«نویسنده این کتاب که بيتردید یکي از راویان داستان داراب بوده و همه جا خود را مؤلب
اخبار و گزارنده اسرار ابوطاهر طرسوسي یاد ميکند ،در آغازکتاب «استاد فاضل کامل
ابوطاهربن محمدبن حسن بن علي بن موسي الطرسوسي اسعده اهلل في الدارین» معرفي شده
است» (طرسوسي .)6836 ،درحاليکه طرسوسي نویسنده نيست و ناقل یکي از روایتهاست.
مصحح خود نيز در ادامه در الحا ق عنوان نویسنده به طرسوسي ميماند و فعل را به طریق
مجهول بهکار ميبرد (معرفي شده است)؛ زیرا در همين جمله ميداند نویسنده دربارۀ خود
چنين جملة دعایي (اسعده اهلل في الدارین) را بهکار نميبرد .همين موضوع در تصحيح
اسماعيلي از ابومسلمنامه مشهود است.
«ابوطاهر نامبرده ،داستانسرایي یگانه در ادبيات عاميانه فارسي است که رهن بارور
کمنظيري آفریده و داستانهاي بيشماري به وي نسبت داده شده است» (همان).

آ ار

انتساب داستان به رهن بارور ابوطاهر در حالي است که در صفحه قبل ،طرسوسي را یکي
از راویان /ناقالن شيرینزبان ابومسلمنامه ميداند و در مادمة کتاب احتمال ميدهد
پدیدآوران ابومسلم ،نخست یاران و همراهان وي بودهاند.
نتيجهاي که از حضور این راویان گرفته ميشود آن است که احتماالً چهارچوب کلي
داستان در همان آغاز به وسيلة همرزمان ابومسلم ریخته شده است .این طرو نخستين با نال
و روایتهاي یاران ابومسلم درهم آميخته و با عناصر ماوراءالطبيعه آراسته شده است .نکته
جالب اینجاست که «ناال» در روال داستان بارها رشتة کالم را بریده و دنباله سخن را به دست
شخصيتهایي ميسپرد که خود در این ماجرا ،ناش نخست را به عهده داشتهاند .بدین ترتيب
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در آغاز مواد خامي فراهم شد که یکدست نبود و با آرمان و آرزوهاي فردي و اجتماعي
سرشته شده بود.
انبوه مواد خامي که به گونهاي کتبي -شفاهي در سراسر خراسان و شاید عرا ق ،پراکنده
ميشد ،دستمایة تاریخنویسان و داستانپردازان آینده شد .سپا ،این روایات پراکنده نيز از
یادها و دفترها ناپدید شد؛ درحاليکه ردپاي خود را در نسخههاي فراوان «ابومسلمنامه» و
تناقضات بيشمارموجود درآن برجاي گراشت (همان).
مصحح فر ق بين راوي و نویسنده را جدي نميگيرد و از این طریق نظر خود راجع به
منشأ قصه را که در ادامه ميآورد ،ناض ميکند .در ادامه همين مطلب باز ناال و راوي
جهانداستاني را یکي ميشمرد .درحالي که ناال و راوي جهانداستاني یکي نيستند .منظور
مصحح راوي است؛ زیرا راوي است که ميتواند با کارکرد کنترلي خود رشتة سخن را یا
خود به دست گيرد یا اجازه دهد کنشگر روایت را پيش ببرد.
در زیر «مطلب اساسي که دربارۀ شيوۀ این کتابها باید گفته شود آن استکه نویسندگان
آنها از ميان مردم عادي برميخاستند و از مردم عادي و از داستانگزاراني که مانند خود آنها
درکنار حلاة قصهگویان ایستاده و از آنان روایاتي آموخته بودند ،سخناني به یاد ميسپردند،
سپا همانها را براي مردم بيان ميکردند » (طرسوسي )6836 ،پيچيدگي بيشتر ميشود.
منظور از نویسندگاني که از ميان مردم عادي برخاستند ،نویسنده نيست ،بلکه کسي است
که روایت شفاهي را تبدیل به صورت مکتوب ميکند .در ادامه کسي که داستان را به کتابت
درآورده با قصهگو و ناال یکي ميشود؛ زیرا او نيز قصد دارد آنچه را شنيده «براي مردم بيان
کند» .همچنين از جملة باال استنباط ميشود بين داستانگزار و قصهگو فر ق است در صورتي
که قصهپژوهان به این تفاوت نپرداختهاند و معموالً آنها را مترادف ميدانند .صفا ()6836
داستانگزار را مترادف با قصهخوان ،قاص ،دفترخوان و ...ميداند در حالي که در مادمة
«دارابنامة» بيغمي ميگوید« :ناال بيغمي است و کسي که کتابت کرده دفترخوان است
و مشخصاً در روایت بيغمي ،محمود دفترخوان کتابت را برعهده داشته است».
رکاوتي ( )6835نيز بدون معرفي داستانپرداز و فر ق آن با ناال ميگوید که «داستانپرداز
«اسکندرنامه» ،رویدادهاي قهرماني و ماجراهاي عياري و حوادث جادویي و پيشامدهاي
عشاي را از هر آنچه شنيده یا خوانده بوده گرد کرده و به قلم آورده و به دست و زبان ناال
سپرده است و هر ناالي با ترزباني برآن افزوده یا کاسته» (حکيم.)6835 ،
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در توضيحات مصحح ابومسلمنامه ،راوي و کاتب مترادف ميشوند .مصحح رنگ و بوي
شيعي را گاه نتيجه دخل و تصرف فرقهها و گاه مربوط به اعمال سلياة کاتب ميداند و اشارههایي
نظير «چهار یار» را مربوط به روبناي داستان ميداند« .این اشارههاي روبنایي تنها ما را به شناخت
بينش راوي و یا کاتب راهنمایي ميکند و نه به ساختار عايدتي داستان» (طرسوسي.)6838 ،
در صورتي که حتي اگر راوي را نه برمبناي روایتشناسي ،بلکه در چارچوب نظر
قصهپژوهان قرار دهيم باز با کاتب یکي نميشود و دایرۀ اختياراتشان تفاوت اساسي دارد.

 .6-0چالش مصحح و روایتشناس
قصههاي عاميانة بلند اغلب متون کهني هستند که ابتدا از روي نسخههاي خطي تصحيح و
سپا چا شدهاند .حضور عوامل مختلب گفتماني و نالهاي پي در پي از قصه ،بين نسخ
معمولي و نسخههاي روایت شده تفاوت اساسي ایجاد کرده است .در این نسخهها،
روایتهاي متعدد و معنادار با تفاوتهاي بسيار وجود دارد که در نسخههاي معمولي نيست.
حضور کاتب تاریباً محدود است .دامنة تغييرات و نظراتي که مصحح در تصحيح ارائه
ميدهد ،بسيار محدود و مشخص است .مصحح توضيحات خود را در متن وارد نميکند و
از پاورقي استفاده ميکند .بهکار بردن عالئم سجاوندي نيز بخشي از کار مصحح است که
به خوانش و دریافت بهتر متن کمک ميکند.
روایتشناس براي جدا کردن گفتمانهاي مختلب و بررسي موقعيتهاي روایي به عالئم
نگارشي توجه ميکند .بيتوجهي به این موضوع در بررسي برخي قصهها از جمله
«ابومسلمنامه» باعث آشفتگي در تحليل موقعيتهاي روایي ميشود.
از مشکالت «ابومسلمنامه» کاربرد نادرست عالئم نگارشي است .گرشته از عالمت توجه
که در انتهاي جمالت خبري به وفور آمده ،عالمت گيومه در نالقولهاي غيرمستايم از
مواردي است که با قواعد سجاوندي همخوان نيست .این عالمت چون مرز بين گفتمان راوي
و کنشگر است براي روایتشناس اهميت دارد .گيومه نشانة نالقول مستايم است؛ به
عنوان نمون به قول بيهاي« :بنياد ظلم در جهان اندک بود .هر کا چيزي بدان مزید کرد تا
بدین غایت رسيد» (روالفااري.)6869 ،
در قصههاي عاميانه کنشگر یا خود صحبت ميکند یا راوي سخن او را نال ميکند .در
این صورت راوياي که وقایع را از دریچة چشم شخصيت ميبيند ،مشخصات زبان او را به
سه شکل ميتواند منتال کند:
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 -6نالقول مستايم :او فکرکرد ،چادر من تنهایم.
 -2نالقول غيرمستايم :او فکرکرد ،که او چهقدر تنها بود.
 -8نالقول غيرمستايم آزاد :و چهقدر او تنها بود .جملة شخصيت را غيرمستايم نال کرده،
اما سيا ق کالم و لحن او را حفظ کرده است (اخوت .)6877 ،در گفتار غيرمستايم آزاد «که»
موصولي حرف ميشود .عالمت نالقول وجود ندارد ،اما سيا ق گفتاري که ميخواهيم نال
کنيم عيناً حفظ ميشود .این شيوه معموالً اختصاص زبان گفتاري است .برخالف
داستاننویسي جدید در داستانهاي سنتي فارسي از این شيوه کمتر استفاده ميکردند (همان).
در «ابومسلمنامه» معياري براي گيومه در انواع نالقولها ،گفتوگوي دروني ،نال
مضمون نامهها و ...وجود ندارد.
مورد دیگر آنکه مصحح برخي از اتصالهاي گفتماني راوي را بين دو خط تيره قرارداده است:
«سليمان کثير را آن سخن باورآمد و فریب خورد ،و با چندتن از چاکران خود زره
دربرکردند-جان عزیز است -تي ها بستند( »...همان).
در آن وقتيکه نصرسيار–گفتم که -در کنار مرو قرار گرفت» (همان).
مصحح در مادمه ،توضيح یا معياري براي پررنگ کردن برخي جمالت راوي ،جدا
کردن اتصالهاي گفتماني یا کاربرد غيرمعمول عالمت توجه و گيومه نياورده است.
از ویژگيهاي دیگر «ابومسلمنامه» آن است که نسخههاي ترکي آن بيشتر از فارسي است.
این موضوع به تحریم «ابومسلمنامه» در قلمرو صفوي و رواج آن در قلمرو عثماني برميگردد
(ر.ک :طرسوسي( )6836و صفا ( ،)6819ماجراي تحریم ابومسلمنامه) .با توجه به معدود
بودن نسخههاي فارسي و افتادگي نسخة مورد تصحيح ،مصحح براي بخشهاي افتاده ،نسخة
ترکي را ترجمه کرده و از طریق قالب ([]) ،آن را در متن اصلي گنجانده است .اگر از نسخة
ترکي براي تشخيص جریان ارزشي حاکم بر گفتمان چشمپوشي کنيم ،این موضوع در
بررسي پيرنگ مشکل ایجاد ميکند .فرآیندهاي تحول کالمي از این طریق جابهجا ميشوند.
نمونة مشخص آن در آغاز داستان –ماجراي عشق جنيد و رشيده -مشهود است.
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بحث و نتیجهگیری
«ابومسلمنامه» دامنة دگرگوني ،تلفيق و جابهجایي رویدادهاي تاریخي را به گونهاي که
برداشتها و احساسات مردم در دورههاي مختلب ميپسندیدهاند ،منعکا ميکند.
شکوفایي ،رواج و تحریم آن بيانگر مسير ناهمواري است که در جریان نزاعهاي مرهبي،
پشتسر گراشته است.
از منظر روایتشناسي ،داستان فاقد نویسنده ملموس است و با در نظر گرفتن تأ ير
بازنویسي قصه و سنت داستانگزاري ،طيفي از نظامهاي ارزشي متفاوت در آن شکل
گرفتهاند .این موضوع داللت دارد بر اینکه نویسندۀ انتزاعي یا من دوم ،ناقلِ مشخصي نيست،
بلکه گفتمانها و نظامهاي ارزشيِ مختلفي است که در دورههاي مختلب شکل گرفته ،رواج
یافته و یا به حاشيه رانده شدهاند.
بررسي موردي «ابومسلمنامه» نشان داد راوي جهان داستاني با ناال (راویان اخبار)،
داستانگزار ،کاتب و نویسنده یکي نيست .ناال نشانة زباني و سطح روایي مستال ندارد.
اتصالهاي گفتماني و تناوبِ روایت و گفتمان ،عبور در سطح راوي -مخاطب و سطح
کنشگران را نشان ميدهد .اتصالهاي گفتماني ،شکل مکتوب قصه را تأیيد ميکند.
بنابراین ،دیدگاههاي راجع به ناال در زمينة قصهپژوهي براساس مستندات خارج از متن بر ا ر
تحميل شدهاند .همين دیدگاهها بر تصحيح نسخههاي خطي نيز ا ر گراشته است؛ از جمله
در کاربرد گيومه و خط تيره که براي تمایزگفتمان راوي ،ناال و کنشگر بدون دقت در
سطوو روایي و ...صورت گرفته است.
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تعارض منافع ندارم.

ORCID
https://orcid.org/0000-0002-1324-0420
https://orcid.org/0000-0001-7344-4022

Kobra Bahmani
Zolfaghar Allami

منابع
آیدنلو ،سجاد .)6833( .مادمهاي بر ناالي در ایران .پژوهشنامه زبان و ادب فارسي،)62 -5( 8 ،
.15-89

بهمنی و عالمی | 091

اشميد ،و لب .)6865( .درآمدي برروایتشناسي .ترجمة دکترتاي پورنامداریان و نيره پاکمهر.
تهران :سياهرود.
لينتولت ،ژ  .)6868( .رسالهاي درباب گونهشناسي روایت .ترجمة علي عباسي و حجازي .تهران:
علمي فرهنگي
الهيجيمحمودي ،سيدعلي ،محمدفشارکي و محبوبه خراساني .)6869( .گزارنده ،راوي ،شاعر:
کليدي براي حل مسئلة منابع شاهنامه .کاو نامه.69-18 ،)88( 67 ،
ژرار ،ژنت .)6862( .تخيل و بيان .ترجمة اسداهلل شکرالهي .تهران :سخن.
رمون-کنان ،شلوميت .)6837( .روایت داستاني :بوطيااي معاصر .ترجمة ابوالفضل حري .تهران:
نيلوفر.
شعيري ،حميدرضا .)6866( .مباني معناشناسي نوین .تهران :سمت.
روالفااري ،حسن .)6869( .آموز و یراستاري و درستنویسي .تهران :علم.
صفا ،ربيح اهلل .)6873( .حماسهسرایي در ایران .تهران :فردوس.
__________ .)6819( .ماجراي تحریم ابومسلمنامهها .ایراننامه.256-288 ،63 ،

__________ .)6832( .تاریخ ادبيات در ایران( .از آغاز سدۀ دهم تا ميانة سدۀ دوازدهم) .تهران:
فردوس.
طرسوسي ،ابوطاهر .)6836( .دارابنامه .به کوشش ربيحاهلل صفا .تهران :علمي و فرهنگي.
______________ .)6836( .ابومسلمنامه .تصحيحِ حسين اسماعيلي .تهران :قطره.
عباسي ،علي .)6868( .روایتشناسي کاربردي .تهران :دانشگاه شهيدبهشتي.
_________ .)6869( .نشانه معناشناسي روایي مکتب پاریا .تهران :دانشگاه شهيد بهشتي.
_________ .)6839( .دورنماي روایتي .پژوهشنامة فرهنگستان هنر.66-79 ،6 ،
عباسي ،علي و علي کریمي فيروزجاني .)6866( .کارکردفراراوي درداستان حضرت آدم .مطالعات
قرآن و حدیث.639-696 ،)6( 1 ،
حکيم ،منوچهرخان .)6835( .اسکندرنامه (بخش ختا) .به کوشش عليرضا رکاوتي .تهران :ميراث
مکتوب.

References
Abbasi, A. (2014). The Applied Narratology. Tehran: Beheshti University. [In
]Persian
_________. (2016). Narrative Semiotics of Paris School. Tehran: Beheshti
]University. [In Persian
_________. (2007). Narrative Perspective. Iranian Academi of Art, 1(1), 75]91. [In Persian

0010  | تابستان96  | شماره62  | متن پژوهی ادبی | سال090

Abbasi, A., Karimi Firozjaei, A. (2013). The Role of Meta-Narrator in the
Story of the Holiness Adam. Quraniq & Hadith studies, (1)6, 159-185. [In
Persian]
Aydenlo, S. (2010). Introduction to Naqqali in Iran. Guhar Guya, 3(4), 35-64.
[In Persian]
Geraed, G. (2013). Fiction et Diction. Translation of Shokrollah Asadolahi.
Tehran: Sokhan. [In Persian]
Hakim, M. Kh. (2005). Iskandar Name (Part of khata). Edited by Ali Reza
Qaraguzlu. Tehran: Miras Maktub. [In Persian]
Lintvelt, J.(2011). Essai de Typologie Narrative: Le Point de Vue. Translation
of Ali Abbasi and Nosrat Hejazi. Tehran: Elmifarhangi. [In Persian]
Mahmudi, S.A., Fesharaki, M., Khurasani, M. (2017). Translator, Narrator,
Poet: The key to Solving the Problem of Shahnameh's Sources.
Khavoshnameh, 17(33), 63- 95. [In Persian]
Okhovat, A. (1992). The Grammer of Stories. Esfahan: Farda. [In Persian]
Rimmon-Kenan, Sh. (2008). Narrative Fiction: Contemporary Poetics.
Translation of Abolfazl Horri. Tehran: Nilofar. [In Persian]
Safa, Z. (1986). The Story of the Banning of Abu Muslemname. Iran Name,
18, 233- 249. [In Persian]
_________. (2008). The epic in Iran. Tehran: Ferdos. [In Persian]
_________. (2003). History of Literature in Iran. Tehran: Ferdos. [In Persian]
Shairi, H.R. (2012). Les Prealables de la Nouvelle Semiotique. Tehran: Samt.
[In Persian]
Schmidt, W. (2015). The Introduction to Narratology. Translation of Tagi
Pornamdariyan and Nayyer Pakmehr. Tehran: Siyahrud. [In Persian]
Tarsosi, Abu Taher. (2010). Darab Name. Correction by Zabihullah Safa.
Tehran: Elmifarhangi. [In Persian]
________________. (2002). Abu Muslemname. Correction by Hossin
Esmaili. Tehran: Qatre. [In Persian]
Zolfagari, H. (2016). Teaching of Editing. Tehran: Elm. [In Persian]
1

 بررسااي موقعيتها و سااطوو روایي در قصااههاي عاميانة.)6586( . روالفاار، عالمي، کبري، بهمني:اســتناد به این مقاله
doi: .665-616 ،)62( 21 ، فصااااالاانااامااه مااتاان پااژوهااي ادبااي.«باالاانااد بااا تااأکاايااد باار »ابااومسااااالاامنااامااه
10.22054/LTR.2020.47534.2851
Literary Text Research is licensed under a Creative Commons
Attribution-Noncommercial 4.0 International License.

Fereshteh Miladi 
Neda Asanghi

Ph.D. in Persian Language and Literature,
Tehran University, Tehran, Iran
Ph.D. in Persian Language and Literature,
Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
MA in Persian Language and Literature, Imam
Khomeini International University, Qazvin, Iran

Abstract
In each of his works, Abbas Maroufi has considered the social, political, and historical conditions of the
society by considering one of the social classes, and through this, he has challenged the situation of the
society with a critical point of view combined with humor and elaboration. The "intellectual" class,
women "victims and surrender" and "exiles" are among the groups that play the main characters in the
three novels "Symphony of the Dead", "Year of the Riot" and "Totally Special". "Man" and "His
Concerns" are the main focus of famous novels, and his main way of processing his fictional characters
is to "look back" and "childhood" of the characters in order to examine the problems, internal conflicts,
and pay attention to their disorders. The novel "Symphony of the Dead" can be considered a new
interpretation of the story of Abel and Cain with a surrealist atmosphere that examines the social,
political, and historical conditions of Iranian intellectuals at that historical period. The novel "Year of
Rebellion" is a narrative of violence and coercion that has been noticed by women throughout history,
and Nosha, as a character who represents women in society, is a "victim and surrender" character who
does not give up to save herself and surrenders to forced marriage. The novel "Totally Special" is also
a story about the life of Abbas Irani, an exiled journalist who is forced to emigrate from Iran to Germany.
In this work, the author has included various aspects of his biological experiences. This research tries in
a descriptive-analytical way to answer the question that what are the most important components of
modernism in Abbas Maroufi's "human-centered" novels? The findings indicate that "tendency to the
world within the characters", "fluid flow of the mind", "internal conflict", "rejection of the narrative
method in the novel" and "different way of characterization" are the most important components. The
manifestations of modernism are in the novels in question.
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مطالعة مؤلفههای مدرنیسم داستاني در سه رمان عباس معروفي
«سمفوني مردگان ،سال بلوا ،تماماً مخصوص»
حسین پارسیفر
فرشته میالدی
ندا اسنقی

دانشآموختة دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین،
ایران

چکیده
عباس معروفي در هر یک از آ ار خود با در نظر داشتن یکي از طباات اجتماعي به ترسيم شرایط اجتماعي،
سياسي و تاریخي جامعه پرداخته و از این طریق با دیدگاهي انتاادي توأم با طنز و تعریض ،اوضاع حاکم بر
هستند که در سه رمان «سمفوني مردگان»« ،سال بلوا» و «تماماً مخصوص» بهعنوان شخصيتهاي اصلي
ناشآفریني ميکنند« .انسان» و «دغدغههایش» محور اصلي رمانهاي معروفي هستند و رو

اصلي وي براي

پرداز شخصيتهاي داستاني خود «رجوع به گرشته» و «کودکي» شخصيتها است تا از این طریق به بررسي
مشکالت ،تعارضات دروني و اختالالت آنها بپردازد .رمان «سمفوني مردگان» را ميتوان برداشتي جدید از
داستان هابيل و قابيل با فضاي سورئاليستي دانست .رمان «سال بلوا» روایت خشونت و اجباري است که در تاریخ
نيز روایتي از زندگي روزنامهنگاري تبعيدي است و نویسنده در این ا ر ابعاد مختلفي از تجربههاي زیستي خود
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مقدمه
بهترین جوالنگاه ادبيات مدرن را ميتوان رمان مدرن دانست .رمان ،اساساً نماینده و نمایاندۀ
جهان مدرن است .درواقع ،رمان محصول مدرنيسم است؛ گونهاي ادبي که بهخوبي ،جهان
مدرن را در خود انعکاس ميدهد (آندرو فينبرگ .)6879 ،6مدرنيسم در ماولة ادبيات
داستاني در برابر رئاليسم قرار ميگيرد .رئاليستها بر این بودند که آنچه در داستان منعکا
ميکنند ،خود واقعيت است یا حداقل سعي داشتند چنين انعکاسي ارائه بدهند؛ این در حالي
است که مدرنيستها استدالل ميکردند «آنچه در داستان منعکا ميشود نه واقعيت؛ بلکه
انعکاس واقعيت در رهن ادراککننده است» (پاینده.)6836 ،
در رمان پيشامدرن ،نویسنده جهاني را به تصویر ميکشيد که وجود داشته است .در
حايات ،جهان واقعي را با چاشني خيال براي مخاطبش لرتبخشتر و خوشایندتر ميکرده
است .هنر در دوران پيشامدرن ،واقعيت را زیباشناسانه انعکاس ميداده؛ حتي پليدي و
پلشتيهایش را چنان ترسيم ميکرده که تأ ير زیباشناختي آنها مورد غفلت واقع نميشد .در
مدرنيسم نخستين بار سخن از تأ ير واقعيت شد ،نه انعکاس واقعيت .وقتي واقعيت بيروني جهان
ما ،مملو از هراسها (عوامل خوفناک) باشد ،نویسندۀ حساس و داناي مدرن ،تأ ير آن را
آگاهانه یا ناآگاهانه در نوشتههاي خود بازميتاباند .بسياري از منتادان ادبي ،معتاد بودند که
رمان مدرن ،اساساً ضدرمان است و درواقع بحراني در گونههاي ادبي است (چایلدز.)2881 ،2
عباس معروفي یکي از نویسندگان توانمند ایراني است که خواسته و توانسته تا این
مواجهه با مدرنيته را براي خوانندۀ ایراني ،قابلدرک کند .وي با نوشتن رمان «سمفوني
مردگان» ،خود را یکي از آغازگران راهي قرار داد تا بعد از خود ،داستان مدرن ،راهي
هموارتر و گویاتر بپيماید .اگر به تعبيري رمان «شازده احتجاب» گلشيري را آغاز داستان
مدرن در ایران بدانيم ،بيشک نميتوان «سمفوني مردگان» معروفي را یکي از شاخصهاي
زایش و بالش رمان مدرن در ایران ندانست .از این رو ،ميتوان ویژگيهایي را که
صاحبنظران براي مشخص کردن داستانهاي موسوم به داستان مدرن ،تعيين کردهاند در
غالب آ ار معروفي رصد کرد .این جستار ،بر آن است تا ویژگيهاي داستان مدرن را در سه

1. Feenberg, A.
2. Childs, P.
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ا ر عباس معروفي «-سمفوني مردگان»« ،سال بلوا» و «تماماً مخصوص» -برجسته کند و به
مخاطب این برجستگي و تمایز را نشان دهد.
عباس معروفي یکي از نویسندگان صاحبسبک در روایت داستان است .او سبک خاص
خود را دارد و تلخي و گزندگي ،جزء جدانشدني آ ار اوست .او با چنان قلم ماهرانهاي این
تلخي را جرعه جرعه به مخاطب ميچشاند که هيچگاه -حتي پا از سالها -داستانها و
حالوهواي کتابهایش از یاد مخاطبان نميرود .موضوع داستانهاي او از دل جامعه
برميآید .او ميکوشد با نشان دادن عمق درد آدمهاي داستانش ،مخاطب را نه فاط به
همدردي که به فکر هم وادارد .او با بهرهگيري از توصيب دقيق شخصيتها ،روایت داستان
از زوایاي مختلب ،جریان سيال رهن (روشي که در آن ،نویسنده ميکوشد انبوه افکار،
خاطرهها و تداعيهایي را نشان دهد که بهطور طبيعي و بدون ترتيب منطاي در رهن شخصيت
داستان ميگررد) ،فلشبکهاي بهموقع در حين روایت و گاه زبان طنز و تمسخر دربارۀ
وضعيت جامعه به زیبایيهاي کار و البته تأ يرگراري قلمش ميافزاید .شخصيتهایي که او
براي نوشتن از آنها دست به قلم ميشود بهنوعي قرباني جامعه و روزگار خودشان هستند.
درواقع ،او از آن شخصيتها بهمثابة نمادي از جامعهاي بزرگتر استفاده ميکند؛ تاریباً
ميتوان گفت در هر دورهاي از این دست آدمها وجود دارد .این پژوهش سعي دارد به شيوۀ
توصيفي -تحليلي به این پرسش پاسخ دهد که« :عباس معروفي در نگار «رمانهاي انسان-
محور» خود کدامیک از شاخصههاي مدرنيسم را مدنظر قرار داده است؟»
معروفي اولين مجموعه داستانش را در اوایل اناالب منتشر کرد و در سال  6818نوشتن
رمان معروفش؛ یعني «سمفوني مردگان» را آغاز کرد؛ ا ري که عمدۀ شهرتش بهسبب آن
است .بعد از آنکه او با کتاب «سمفوني مردگان» حسابي سروصدا کرد و شناخته شد ،همچنان
به نوشتن ادامه داد .کتابهایي نوشت که «سال بلوا»« ،تماماً مخصوص»« ،فریدون سه پسر
داشت» و «روب شده» از جملة محبوبترین آنها هستند .این نویسنده با بهکارگيري فضاي
سيال رهن توانسته به الیههاي پنهان و دروني شخصيتهایش نفور کند و خيال و واقعيت
بيمرزي به دست آورد که به وسيلة آن ناخودآگاه جمعي جامعة معاصر را به تصویر
بکشد .آ ار وي را زبان مردم ميدانند؛ به طوري که او حتي تجربة زیستي خود را الهامبخش
درونمایة برخي آ ار قرار داده است.
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 .1پیشینة پژوهش
حسنزاده دستجردي ( )6868در پژوهشي با عنوان «تحليل رمان اسفار کاتبان براساس
شاخصههاي نگار رمان مدرنيستي و پسامدرنيستي» بيان ميکند این رمان جزو آ اري است
که بسياري از تکنيکها و تمهيدات مشترک بين شيوۀ نگار مدرنيستي و پسامدرنيستي را
دارد؛ تمهيداتي چون تعدد راوي و روایتها ،بينظمي زماني در روایت ،مرگ مؤلب،
برجستگي متن ،شباهت داشتن شخصيتها به یکدیگر ،غلبه عنصر وجودشناسي بر عنصر
معرفتشناسي ،روایت بودن تاریخ ،دور باطل ،بينامتنيت ،درآميختن ژانرها یا التااطگرایي
و. ...
از دیدگاه هاجري ( )6836در پژوهشي با عنوان «نمود مدرنيسم در رمان فارسي (-73
 »)6893رمان مدرن غربي مبتني بر اندیشههاي اومانيستي پا از رنسانا است و مهمترین
مؤلفههاي آن از دیدگاه فلسفي هنر عبارتاند از :بحران واقعنمایي ،مرکزیتزدایي ،آشنایي-
زدایي ،انزوا و ابهام معنایي است .رمان مدرن فارسي با اخر فرم رمان مدرن غربي و
بهکارگيري ابزار روایت رهني ،فاقد دیدگاههاي نيستانگارانه اومانيستي مدرنيسم غربي
است.
بيگدلي و همکاران ( )6862در پژوهشي با عنوان (ناد و بررسي رمان ملکوت طبق مؤلفه-
هاي رمان مدرن) ا ر برگزیدۀ «ملکوت» با توجه به مؤلفههاي فرمي و محتوایي رمان مدرن،
مورد ناد و بررسي قرار دادهاند .عدم انسجام طرو ،عدم قطعيت ،درهمآميزي واقعيت و
خيال ،شيوههاي جدید روایت ،عدم تعهد ،تغيير در شخصيتپردازي ازجمله مؤلفههاي مورد
بررسي در این ا ر هستند.
از دیدگاه شيري و هوشمنديیاور ( )6867در پژوهش «تاابل سنّت و مدرنيسم در
اندیشههاي جالل آلاحمد (نادي بر نظر منتادان)» کارنامة آلاحمد فرازوفرود فراوان دارد؛
از باورمندي به دین آغاز ميشود و مراحلي چون گرایش به مارکسيسم و ناد سنت و چپ-
گریزي و غربستيزي را تجربه ميکند و درنهایت نيز بازگشت به سنت و مرهب را توصيه
ميکند .به این دليل است که ميتوان اندیشههاي غربزدگي و رجعت به مرهب را در
کارنامه آلاحمد ،سنتگرایي مدرن نامگراري کرد و نه مدرنيسم ارتجاعي که بعضي از
منتادان اصرار در بهکارگيري آن دارند.
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از دیدگاه دماوندي ( )6866در پژوهش رمان مدرن ،روایتي دیگرگونه و دیریاب ،وجود
ساختارهاي رهني و تداخل آن با ساختارهاي زباني ،توجه به ناخودآگاه ،توجه به اندیشههاي
فلسفي جدید راجع به ماهيت زمان ،نزدیک ساختن نثر به شعر ،عدم قطعيت معنا و پایان
گشوده ،ورود دیدگاههاي سمبوليستي و سوررئاليستي به داستان ،گرایش به اساطير کهن و...
ازجمله دالیلي هستند که دشوارفهمي را براي اینگونه آ ار در پيدارند.

 .6روش پژوهش
این پژوهش به شيوۀ توصيفي -تحليلي و با استفاده از منابع کتابخانهاي و الکترونيکي به تحليل
رمانهاي «سمفوني مردگان ،سال بلوا و تماماً مخصوص» ا ر عباس معروفي با استفاده از
مؤلفههاي مدرنيستي پرداخته است .نگارندگان ابتدا با مطالعة «مدرنيسم» و ارتباط آن با
«ادبيات داستاني» و شناخت «مؤلفههاي داستاني مدرنيسم» در پي گزینش رمانهایي برآمدند
که درونمایة «انسانمحوري» و «اجتماعي» داشته باشد .به نظر ميرسيد آ ار عباس معروفي
از ميان رمانهاي متعددي که در این سالها انتشار یافته ،بيشتر رنگ و بوي اجتماعي داشته
باشند .از این رو ،با در نظر داشتن مؤلفه هاي مدرنيسم به خوانش دقيق رمانهاي مورد بحث
پرداخته شد.

 .3مباني نظری پژوهش
 .1-3مدرنیسم و ادبیات داستاني
از آغاز دوران مدرن در سدۀ شانزدهم ميالدي و تکامل آن طي سدۀ نوزدهم ،تحاوالت
سياسي ،اجتماعي ،فکري و فرهنگي عظيمي به وقوع پيوست که موجب تغيير در نگر
انسان به هستي شد .این جهان نگري نو که امکان زیستن در جهاني متفاوت با جهان دیروز
را فراهم کرد به شکل جنبش هاي علمي ،سياسي ،فرهنگي ،فني و ...تجلي یافت (باربيه،6
 )6838و در قرن بيستم سبب پدیدآمدن نظریههاي گوناگوني در عرصههاي مختلب شد
(فکوهي.)6836 ،
بزرگترین تحول در ساحت اندیشگي در دوران شکلگيري مدرنيسم ،غلبة تفکر
اومانيستي در غرب بود .در تفکر اومانيستي مغرب زمين که پا از رنسانا اندکاندک
1. De Meynard, C.
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رواجي عام یافت ،انسان موجودي دانسته شد« :دانا ،شناسا ،متمرکز و کامل که درواقع مدار
اصلي همهچيز است  ...و قادر به شناخت وجود همة موجودات و قادر به معناکردن آنها ...
و اینکه معناي چيزها ،گوهري پيشين در آنها نيست ،بل امري است که انسان ميآفریند»
(احمدي.)6877 ،
بهتدریج گستر این انسانگرایي فلسفي دامن هنر و ادبيات را نيز گرفت و بهتبع آن در
مدرنيسم هنري از مرگ مؤلب سخن گفته شد (همان)؛ به همين دليل ،هرچه به دوران متأخر
نزدیکتر ميشویم ،تلاي از ادبيات با آنچه در گرشته وجود داشت ،تفاوت بيشتري را نشان
ميدهد .آلن رب گریه )6622( 6معتاد است که در آغاز قرن بيستم در مغرب زمين،
واقعگرایي صرف و کندوکاو در مسائل اجتماعي و ...از داستان رخت بربسته است« :در رمان
جدید صرفاً به انسان و جایگاه او در جهان پرداخته ميشود .غایت رمان جدید سوبژکتيویتة
محض است .در رمان جدید انساني مطرو ميشود که ميبيند ،حا ميکند و مياندیشد،
انساني محدود در فضا ،مکان و تأ ير پریرفته از احساسات و هيجانها ،انسااني همچون من و
شما و موضوع رمان جز گزار تجربههاي محدود و نامشخص این انسان نيست» (دستغيب،
.)6838
همانگونه که هوسرل )6396( 2ميگوید که در عصر جدید هر انساني در جهان ویژۀ
خود زندگي ميکند و «زیستجهان» مکان مشترک همة ماست؛ جهاني که «ما در آن مي-
اندیشيم و درواقع ،همين جهان است که اندیشاه را ميسازد» (احمدي.)6875 ،
بدین ترتيب ،عصر مدرنيسم به حوزۀ فردیت و حتي گاهي شخصينویسي وارد ميشود.
مدرنيسم که با خواست «زیبایيشناسانه کردن زندگي» آغاز شده بود باه گفتة بودلر« 8تالشي
بود براي تسلط هنر بر قلمروهاي دیگر زندگي» (احمدي.)6878 ،

 .6-3ادبیات مدرن و ویژگيهای آن
در پي آشنایي نویسندگان ایراني با آ ار غربي و ترجمة آنها ،شيوههاي مدرن نویسندگي در
آ ار کساني چون سيمين دانشور ،هوشنگ گلشيري ،تاي مدرسي ،بهرام صادقي و صاد ق
چوبک نمود ميیابد .نویسندگاني که با گریز از شيوههاي سنتي نگار و باا نگر تازهاي
1. Robbe-Grillet, A.
2. Husserl, E.
3. Baudelaire, C.
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به داستان توانستند عرصههاي تازهاي از رهنيات و موقعيتهاي انساني پدید آورند
(ميرعابدیني.)6838 ،
مهمترین ویژگي محتوایي این نوع از ادبيات که با تحوالت بنيادین اجتماعي و خودآیي
و خویشتننگري ملي شکل ميگيرد ،انتااد از مظاهر تحجر سياسي و فرهنگي است .بيگمان
هر مرحلة تازۀ تاریخي ،شکلهاي بياني جدید و موردنياز خود را ميطلبد و نمونههاي تازۀ
ادبي تحت تأ ير انگيزههاي اجتماعي و فرهنگي پدید ميآیند (همان).
رهنگرایي از مهمترین شاخصههاي جریانهاي داستاني مدرن است؛ مدرنيستها به
علت عالقه بهصورت و فرم ،گرایشهاي سياسي و اجتماعي را در متن نميپسندیدند و از
این رو به فرم و صناعتهاي داستاني توجه داشتند (تسليمي )6838 ،و این امر منجر به بهره-
گيري از شيوههایي چون جریان سيال رهن در آ ار آنها شد .بنابراین ،زمينة گرایش
نویسندگان ایراني به شيوۀ جریان سيال رهن متأ ر از نهضت فراگير و جهاني مدرنيسم است
(بيات.)6837 ،

 .3-3مؤلفههای مدرنیسم و نمود آن در داستان مدرن
مهمترین ویژگي داستان مدرن ،شيوۀ موسوم به «جریان سيال رهن» است .این ویژگي در
رمانهاي مدرن بيشتر نوعي شيوۀ روایي است که روایتهاي داستان در آن به صورت دوراني
و الیه در الیه پيش ميروند .تداعي آزاد نيز از دیگر ویژگيهاي این رمانها بهشمار ميرود.
«تداعي ،فرآیندي است که در آن شخص ،اندیشهها ،کلمات ،احساسها یا مفاهيمي که
قابليت فراخواندن یکدیگر را دارند به هم ارتباط ميدهد» (بيات .)6837 ،به طور کلي ،ابهام،
فرجام مبهم ،اهميت مخاطب داستان یا خواننده ،ضدقهرمان بودن ،زاویةدید متغير و جابه
جاشونده ،رد رو روایي در رمان و امثال این موارد ،شاخصترین مؤلفههاي مدرنيسم
هستند.

 .0-3نگاهي اجمالي به آثار و اندیشة عباس معروفي
عباس معروفي نویسنده ،نمایشنامهنویا ،شاعر و روزنامهنگار ایراني است که در  6893در
تهران اولين مجموعه داستان او به نام «رو به روي آفتاب» منتشر شد .البته قبل و بعد این ا ر،
داستانهایش در بعضي از مطبوعات چا ميشد« .سمفوني مردگان» باعث شد وي به شهرت
برسد و بهعنوان یک نویسندۀ صاحب سبک شناخته شود .آ ار عباس معروفي الهام گرفته از
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زندگي واقعي است .رمان سمفوني مردگان را ميتوان برداشتي جدید از داستان هابيل و قابيل
با فضاي سورئاليستي دانست که به بررسي شرایط اجتماعي ،سياسي و تاریخي روشنفکران
ایراني در آن برهة تاریخي ميپردازد .این ا ر به شکل عامدانه یا ناخودآگاه در هيچ قالب و
ژانر ویژهاي قرار نميگيرد و پررنگترین قالبي که ميتوان به این ا ر نسبت داد« ،جریان
سيال رهن» است .شکلي که عباس معروفي براي پرداخت به شخصيتها برگزیده رجوع به
گرشته و کودکي شخصيتهاي ا ر است تا بدینوسيله به بررسي مشکالت ،تعارضات
دروني و اختالالت شخصيتها بپردازد .رمان «سال بلوا» با آشنایي نو آفرین و حسينا شروع
ميشود .موضوع اصلي ا ر ،عشق نيست ،بلکه روایت خشونت و اجباري است که در تاریخ
متوجة زنان شده است .نوشا بهعنوان شخصيتي که نمایندۀ زن در جامعه است ،شخصيتي
«قرباني و تسليم» است که براي نجات خود هيچ دستوپایي نميزند و تسليم ازدواجي
اجباري ميشود .رمان «تماماً مخصوص» ،روایتي است از زندگي عباس ایراني ،روزنامهنگار
تبعيدي که پا از تشویش دهة  18به ناچار از ایران به آلمان مهاجرت ميکند .راوي و
شخصيت اصلي ا ر خود عباس ایراني است.

 .0بحث و تحلیل دادهها
 .1-0عطف توجه از جهان بیرون به جهان درون
در رمان مدرن ،سخن از روایت انسان در درون واقعيت است؛ شرو بخشهایي از انسان که
تا قبل از این یا روایت نشده و یا بهخوبي رمان مدرن و عميق روایت نشده باشد« .در رمان
نو ،بيشتر با درون ،عواطب و جهان رؤیاها و کابوسها سروکار داریم .انسان یک سير و مسير
دروني را طي ميکند که مثل رمانهاي رئاليستي قابلتعايب بيروني نيست» (شميسا.)6836 ،
سه رمان « سمفوني مردگان ،سال بلوا ،تماماً مخصوص» بيش از آنکه در خارج از رهن
خواننده یا راوي و شخصيت هایش زندگي کند در رهن تک تک افرادي که با آن و
رویدادهایش درگيرند ،سير مي کند .نسبت جهان خارج به رهن شخصيتهاي رمان ،مانند
نسبت جهان واقعي به زندگي است .جهان رهني شخصيتهاي رمان ،برساخته از جهان
بيروني است ،اما منطق حاکم بر جهان بيرون را نه برمي تابند و نه با آن گام برميدارند .در
سراسر این سه رمان با جهان خارج از رهن شخصيتهاي اصلي داستان ،صرفاً با راهوار
کلمات و واژهها ارتباط داریم .شخصيت اصلي،با خاطراتش ،واقعيت را به ما نشان ميدهد
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و ابعاد مکاني و زماني آن را ترسيم ميکند .مکانها و زمانهاي این سه روایت یا از دریچة
رهن راوي است و یا صرفاً یک «جا» است و به معناي کلي مکان نيست .ما با جاها و
گوشههایي آشنا مي شویم که راوي ،قطعات پراکندۀ خاطرات خود را از آنجاها جمع
ميکند تا درنهایت سرهم کند .وانگهي این جاها ميتواند هر جایي باشد؛ اتاقي ،ایواني،
انباري ،راهرویي ،سالني ،حجرهاي و بازاري ،مغازه اي و  . ...اما خواننده به اقتضاي تجربه
و رهنيت قبلي درمي یابد که هر رویدادي در مکان و زماني روي ميدهد و این شخصيتها
نيز مستثنا از این قاعدۀ هستي نيستند .واقعيت در این رمان ها ،واقعيتي ملموس و مبتني بر
نظام علّي اوليه نيست .واقعيت ،ممتد ميشود در رهن راوي .واقعيت ،گزینش ميشود ،نشو
ميگيرد و در نهایت موجه ميشود .ما با بخش هایي از جهان بيرون در رمان مواجه هستيم
که به صورت قطعات پراکندۀ پازل ميان انبوهي از نشانه قرار دارند که باید توسط خواننده
در کنار هم مرتب شوند تا شاید موقفي براي درک ماجراها پيدا کند .این خرده واقعيتهاي
بيان شده در داستان به منزلة لنگرگاههایي هستند که خواننده ميتواند هراز چندگاهي براي
تنفا و خروج موقتي از یور سهمگين فرآیندهاي رهني و خاطرات و تداعيهاي نفا-
گير داستان از آنها استفاده کند.

 .6-0جریان سیال ذهن
جریان سيال رهن را برخي معادل گفتوگوي دروني و تکگویي دروني انگاشتهاند .در
اینگونه داستانها ،جمالت مغشو است و مرجع ضمير به راحتي فهميده نميشود و حتي
ممکن است نویسنده به عمد از نشانهگراري و ناطهگراري و یا هرگونه جلب توجه به شناختن
مناسبات رایج در داستان خودداري کند .در داستان روایت شده براساس جریان سيال رهن،
نویسنده ،رهن را نميتواند یله و رها کند؛ به هر حال ،الیههاي پيشارهني و زباني که سراسر
احساس و عاطفه هستند براي بيان شدن در داستان باید به واژه تبدیل شوند و باز در دام زبان
و کالم گرفتار آیند (بيات.)6837 ،
در شيوۀ جریان سيال رهن ،شيوههاي روایت از فرم سنتي خارج ميشود .شخصيتها در
الیههاي تاریک درون و دنياي دروني خویش قدم ميزنند .زمان شکسته ميشود و گرشته
و آینده به نفع زمان حال ،درهم ميریزد.
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جریان سيال رهن ،مخاطب عام نميپریرد و با داستان خطي فاصلة عمياي دارد .این نوع
ادبي به شخصيتها فرصت پرواز ميدهد تا بيدخالت نویسنده ،بيهيچ آداب و ترتيبي،
هرچه دلتنگشان ميخواهد ،بگویند .براي شناختن رمانهایي که به شيوۀ جریان سيال رهن
نوشته ميشوند ویژگيها و نشانههایي را در نظر گرفتهاند که ميتوان آنها را در سه رمان
مورد بررسي به صورت زیر فهرست کرد.

 .1-6-0تداعي آزاد
این تداعي ميتواند بر اساس شباهتها یا تفاوتها و یا همزماني و  ...رخ دهد؛ به یاد آوردن

آنچه در گرشته روي داده از طریق نگریستن و یا توجه کردن به چيزي یا کسي .در این سه
رمان ،این تکنيک بهوفور دیده ميشود .اساساً فضاي غالب این رمانها بر محوریت تداعي
آزاد افکار شخصيتهاي اصلي ميشود .هر تصویر ،هر نشانه به نوعي تصویر و نشانة دیگري
را از زمانهاي مختلب بيرون ميکشد و به این صورت ساختار پيوستار زمان ،شکسته ميشود.
داستان از درون به درون ميخزد .نمونههاي مختلب را در این سه ا ر ميتوان به شرو زیر
دریافت:
را زیر انداخته بود و نميخواست به

 «پيرمرد گفت :فرار ميکند .هان؟ اورهان سرحرفا گو کند.
 -من گفتم« :پدر آیدین از دست کي فرار کرد؟» (معروفي)6831 ،

 «آخرین پک را به سيگار زد و به رهنش فشار آورد .من به یاد نياوردم مگر با پارچةسفيدي که روي آن جسم به قول او ،ظریب کشيده شده باشد» (همان).
 «صداي خروسها و دختري که گریه ميکرد از دور ميآمد و من از آن روز آنادر دورشدم که حاال احساس ميکردم آن دختري که صداي گریها ميآمد ،خودم بودهام .مگر
نميشود آدم صداي گریة خود را چهار سال پيش شنيده باشد؟» (معروفي)6832 ،
 حسينا در رهنم ساکت بود و من گریه ميکردم .نميدانم کجا پنهان شده بود ،گمشکرده بودم» (همان).
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 «نميدانم چرا یاد روزي افتاده بودم که با پدر سوار کاميوني سبز در جادهاي کویريميرفتيم تا من چند روزي از سه ماه تعطيلي را با او بگررانم» (معروفي.)6866 ،

 .6-6-0تکگویي دروني در تمام داستان یا قسمتهای مهم از رمان
یکي از ویژگيهاي داستانهاي مبتني بر جریان سيال رهن ،تکگویي دروني است.
تکگویي دروني عبارت است از شيوهاي در روایت داستان که به موجب آن جریان و
آهنگ ضمير خودآگاه همانگونه که در رهن شخص رخ ميدهد ،بازگو ميشود .در این
شيوه ،کسي مخاطب گوینده نيست و اساس آن بازگویي رهنيات راوي است .این تکگویي
یا متضمن واکنش شخصيت به محيط پيرامون خود است و یا صرفاً واکنشهایي آني هستند
که ارتباطي به سير اندیشة حال یا گرشته ندارند (راد )6839 ،و به دو نوع تکگویي مستايم
و غيرمستايم تاسيم ميشود .در تکگویي مستايم ،شخصيت اصلي با خود و در رهنش
راجع موضوعي در محيط یا رویدادهاي خارجي ،واگویه ميکند .در تکگویي غيرمستايم،
نویسنده ،رهنيات دروني شخصيت را به خواننده منتال ميکند .در رمانهاي معروفي ،این
تکگویيها حضور دارد و سبب ميشود که داستان از درون جهان رهني شخصيت روایت
شود.

 .1-6-6-0تکگویيهای دروني مستقیم
 «و من نميدانم آیا مادر هم او را به اندازه من دوست داشت؟ آیا کسي ميتوانستبفهمد که دوست داشتن او چه لرتي دارد؟ و آدم را به چه ابدیتي نزدیک ميکند؟» (معروفي،
)6831
 «چرا بوي خاک ميدادم؟ شاید اگر از چوب ساخته شده بودم،حاال بوي کاج ميدادم وشاید اگر شال به گردنم نبود هيچ بویي نميدادم» (معروفي.)6832 ،
 «از چي فرار ميکردم؟ از کي ميترسيدم؟ تا کي؟ چرا کپسول سيانور نداشتم که اگرگير افتادم قورت بدهم و خودم را خالص کنم؟» (معروفي.)6866 ،
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 .6-6-6-0تکگویيهای دروني غیرمستقیم
 «آیا هميشه قلبش تند ميزد؟ آیا دویده بود؟ هميشه ميدوید؟ پا چرا قلبش تند ميزد؟آیا اگر نگاهش ميکردند بد ميآمد؟ و چادر قشنگ بود» (معروفي.)6831 ،
 «یعني او را به جا نياورده! یعني او را نميشناسد! باز خود(معروفي.)6866 ،

را زده بود به کوچه عليچپ»

 «اما چرا هي تال ميکرد با لبخند آن را بپوشاند؟ آیا دکتر برنارد چيزي به او گفته؟چي ميتوانسته بهش بگوید؟ مثالً یکدستي زده و بعد هم تهدید کرده؟» (همان).

 .3-6-0آگاهي دروني شخصیتها
از دیگر ویژگيهاي داستانهاي جریان سيال رهن ،آگاهي دروني شخصيتهاست.
شخصيتها ،غالباً در درون خویش غنودهاند .آگاهي آنها بيشتر مبتني بر مناسبات و منطق
دروني حاالت و نفسانيات خویش است تا چارچوبههاي جهان بيروني .این آگاهي از
احواالت درون خود را ميتوان بخش دیگري از رهنيت مبنا و درونگرا بودن این دسته از
رمانها دانست .درونگرایي در شخصيتهاي رمانهاي مورد بررسي هم دیده ميشود:
 «زماني پدر ميگفت :قدر این شورآبي را بدانيد ،سالها بعد اینجا هم ميشود مثلشورزار» (معروفي.)6831 ،
 «مادر :از کجا ميدانيد؟ و من ميدانستم» (معروفي.)6832 ، «نوشافرین از جا بلند شد :آخ ! دیدي یک نفر را کشتند؟روز بعد به معصوم گفته بود :من ميدانستم
معصوم گفته بود :نکند مثل مرحوم ابوي علم غيب داري؟»
 «همسایة عراقيام بود .خالد .سه سال بود که مرده بود ولي ميدانستم چه ميخواهد»(معروفي.)6866 ،
در این سه ا ر معروفي ،غالب رویدادهاي جهان بيرون ،واقعيت قبلي داشتهاند و اینک که
از زبان روایتکنندگان ،روایت مي شوند در واقع ،فاقد روو عيني هستند .روایتکنندگان،
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دوباره به آن رویدادها جان تازهاي ميبخشند و سعي ميکنند آنها را زنده کنند .این بازیابي
رویدادهاي گرشته بهصورت خاطره و در رهن شخصيتها اتفا ق ميافتد .این بودن در رهن
را ميتوان بنياد این سه رمان شمرد .خطي که تمامي رویدادها و عناصر داستاني را به هم ربط
ميدهد .شخصيتها در داستان جریان سيال رهن ،فاقد تمرکز الزماند .در این سه ا ر معروفي،
شخصيتها از شاخهاي به شاخة دیگر ميپرند و از خاطرهاي به خاطرۀ دیگر:
 «ميگفت :چادر دلم ميخواست این پرندههاي مهاجر پر ميزدند و ميآمدند تويساحل
گفتم :کدام ساحل؟
گفت :این مرغهاي دریایي را ميبيني؟
گفتم :کدام مرغ؟» (معروفي.)6831 ،
ميگویند توي این برفها پر کبک است .یک گوني ميآوردي ،صدتا برایت

 «آقا داداميگرفتم.
گفتم :حاال که برف نيست تا زمستان خيلي مانده»
« -من کجا بودم؟ در خواب مادرم دیدم که مردهام و مردهام» (معروفي.)6832 ،

 «آنجا هيچ پنجرهاي نبود ،هيچ برفي نبود؛ اما نميدانم چرا پدرم را دیدم ،بهوضوو او راکنار پنجره دیدم .گفتم :برف! ميبيني؟» (معروفي.)6866 ،

 .0-6-0زبان و شعرگونگي
مهمترین ویژگي زبان آ ار مبتني بر جریان سيال رهن ،شعرگونگي آنهاست .نویسندگان
براي الاا اندیشهها و احساسات پيشاکالمي از صنایع ادبي نظير استعاره ،مجاز ،جناس ،ایهام
به وفور بهره ميگيرند .این صنایع کمک ميکنند تا زبان داستان به زبان رهن نزدیک شود.
در اغلب داستانهاي جریان سيال رهن ،عناصر شعري بهحدي است که شعربودگي ا ر بر
داستان بودن آن غلبه ميکند .استعاره و نماد ،مهمترین صنایع ادبي هستند که در این داستانها
به کار ميروند.
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 .1-0-6-0نماد
 «و کالغ ها شهر را فتح کرده بودند .بر هر درختي چند کالغ» (معروفي.)6831 ، «ساعت لنگري سرسرا در رهنم گفت :دنگ دنگ دنگ ،و دوازده بار نواخت» (معروفي،.)6832
« -صداي تکرار چيزي تيک تيک ساعت را محو ميکرد» (همان).

 .6-0-6-0تشخیص
 «آجرهاي هفت و هشت باالي دیوارها یکي یکي ميافتند ،انگار که ساختمان سرماخورده باشد» (معروفي.)6831 ،
 «سکوت وحشتناک دم در بغلم ميکند» (همان).« -دار ،آونگ خاطرههاي ما در ساعت تاریخ بود» (معروفي.)6832 ،

 .3-0-6-0تشبیه
 «همه دوردست به شکل یوسب درميآمد که مثل یک تکه گوشت با چشمهاي و ق زدهخيره ميماند» (معروفي.)6831 ،
 «شهر در مه و سرما فرو رفته بود .مثل روزنامه کهنهاي که پر از حرف و صدا و سکوتو مرده و زنده است؛ اما صدا درنميآید» (همان).
« -شبيه قویي سفيد بود که اصالً این ور و آن ور را نگاه نميکند ( » ...معروفي.)6866 ،

 .0-0-6-0حسآمیزی
 «صداي فکرکردن و پلکزدنش از آن اتا ق ته راهرو به گو.)6831

ميرسيد» (معروفي،

« -کلماتي که بوي خون و عصيان و انتاام ميداد و به قول ایاز کلمات سرخ» (همان).
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 «بوي حاد هاي شوم در فضا پيچيده بود» (معروفي.)6832 ،« -نگاه مرطوبش روي ليوان چاي ماند» (معروفي.)6866 ،

 .5-0-6-0تناقض و تکرار
 «پدر سراپا خشم و کينه و احترام شده بود» (معروفي.)6831 ،« -چند قطعه شاد و پر خرو

اجرا کردند که خيلي غمانگيز بود» (معروفي.)6866 ،

 .5-6-0ابهام
ابهام عمدتاً ناشي از تال نویسنده براي نزدیکي رهن و زبان است؛ نزدیک کردن زبان به
سازوکارهاي پيشاکالمي رهن .گاهي این ابهام ناشي از آشفتگيهاي دروني خود نویسنده
است .گاهي هم ناشي از آشفتگيهاي رهني شخصيتهاي داستان است.گاهي هم ميتواند
به تفنن و طبعآزمایي و حتي فضلفروشي نویسنده برگردد (بيات.)6837 ،
شک و تردید و عدم اطمينان در نحوۀ بيان راوي چنين داستانهایي ،این ابهام را دوچندان
ميکند .عدم بهکار بردن نشانههاي درست نگارشي بجا و مناسب ،این آشفتگي و گنگ
بودن داستان را بيشتر ميکند .سه رمان «سمفوني مُردگان ،سال بلوا  ،تماماً مخصوص» نيز پُر
از ابهام و آشفتگياند؛ هم در دوختن رویدادها به هم و هم شخصيتها به هم .استفاده از
عبارتهاي ناقص و ناتمام ماندن بسياري از عبارتها و تردیدهاي فراوان در داستان ،نامعلوم
بودن مرجع بسياري از نالقولها و بهکار بردن عالمت نگارشي نابجا ،ميتواند نشاندهندۀ
این ابهام باشد .رؤیاگونگي و کابوسوار بودن داستان نيز ميتواند منشأ این ابهام در رویدادها
و روایتها باشد .گاهي تأخير و امتناع از پيش بردن داستان به سمت پایان و گرهگشایي در
رهن خوانندهاي که منتظر حوادث بعدي است ،تعليق یا دلهره انتظار را به وجود ميآورد.

 .1-5-6-0جمالت و عبارات ناقص
 «گفتم :تو که کار ما را دوست نداري .تو که قصد نداري کاسب بشوي ،پا » ...(معروفي.)6831 ،
 «کا پرسوجو ميکردید ،یا سري به مرکز ميزدید .شاید هم نامهاي فرستاده شده ودر راه ( »...معروفي.)6832 ،
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 «خب ،دیوار ریخت ،اوضاع عوض شد .حاال هم که براي پيانو کسي( »...معروفي،.)6866

 .6-5-6-0جمالت گنگ و مبهم
 «همة آدمها گم بودند و هرچه فکر ميکرد یادبهش گفته بودم» (معروفي.)6831 ،

نميآمد که من به زبان ارمني چي

 «اما او دیگر نميشنيد ،بيهو و رنگپریده خوابيده بود .خواب بود یا بيدار؟» (معروفي،.)6832
 «نميدانم چرا پریشب یا دیشب ميلي به کشيدن آن سيگاري حشيش نداشتم» (معروفي،.)6866

 .3-0کشمکش دروني
در داستان پيشامدرن ،شخصيتها در دو قطب نيک و بد ،اهریمني و فرشتهخو در سراسر
داستان صبآرایي بيروني داشتهاند .خواننده در غالب آ ار و لحظهها این صبآرایي پليدي
و نيکي را احساس ميکند ،اما در داستان مدرن بخاطر درونيشدن رویدادها و توجه به
کمپلکاهاي دروني اشخاص ،تعارض بين دو کنشگر ،در یک فرد ،ميان دو نيروي متضاد
درون رخ ميدهد .کشمکش داستان مدرن ،برخالف داستان پيشامدرن در درون اشخاص
است نه ميان اشخاص .این کشمکش دروني در داستان مدرن به صورت رفتارهاي متناقضنما
و اميال ناسازگار جلوهگر ميشود« .در این کشاکش» ،خود» با توسل به «اصل واقعيت» مي-
کوشد تا از سویي افراطهاي ویرانگرانة «نهاد» را مهار کند و از سوي دیگر ،تفریطهاي
ریاضتگونة «فراخود» را بکاهد .وظيفة «خود» برقراري نوعي تعادل بين دو کنشگر متعارض
است» (پاینده ،)6836 ،اما «خود» ناتوان از برقراري چنين تعادلي است .بنابراین ،داستان
مدرن ،عرصة کشاکشهاي دو نيروي «نهاد» و «فراخود» ميشود .تصویر غالب از انسان در
این داستانها ،تصویري افسرده و انزواطلب و تکافتاده است.
 «سعي کرد یاد آن روز بيفتد که من بگویم :اختيار دارید .من کجا هستم که به شما یادبدهم چه بکنيد فاط دلم ميخواهد شما را آراسته ببينم» (معروفي.)6831 ،
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 «خودم آنجا بودم ،اما رهنم مثل یک تو شوت شده بود توي آسمان و نميفهميدم چرا»(معروفي.)6866 ،

 .0-0رد روش روایي در رمان
در دوران مدرن ،روایت به کلي با نوع سنتيا متفاوت است و «مدرنيستها بر این باورند
که توصيب واقعيت در قالب داستاني منسجم ،معادل با تحميل معاني پيش ساخته به عينيتي
است که به خودي خود معنایي را در خود حمل نميکند؛ بلکه صرفاً «وجود دارد»» (بيات،
.)6837
مدرنيسم بر آن است تا باور به جهان به مثابة عرصهاي که دربردارندۀ ساختاري
ضروري ،غایتمند و در نتيج ه با معنا را درهم شکند و فرو ریزد .راوي داستان مدرن،
هيچ گونه نظمي هدفمند را براي کيهان اعتبار نمي کند و خود را با قضاوتها و
داوريهایش وانهاده ميبيند .شخصيت اصلي رمان مدرن غالباً از تمرکز در روایت عاجز
است .مدام در خاطراتش عاب و جلو ميرود بدون اینکه اشاره اي به این روند داشته باشد
یا ارجاعي در ضمایر داشته باشد .وي فاقد رهني متمرکز و بسامان است .شکل روایت در
داستان مدرن ،تبلوري از محتواي آن است؛ ضربه هاي روحي و رواني راوي را مختل
مي کند و درنتيجه روایت را مغشو (پاینده.)6836 ،
یکي از شگردهاي نوشتاري رمان مدرن ،چندزاویه بودن رمان است .رمان مدرن،
زاویههايدید متنوعي دارد .تابع یک منظر یا مسير و دیدگاه نيست .یک موقعيت یا رویداد
از منظر چند شخصيت قابل رؤیت است .داستان در چرخشي ميان چند زاویة دید در گرد
است .این نوع روایت ،این امکان را به خواننده ميدهد که تأ ير یک موقعيت را بر افراد
گوناگوني ببيند.
نوع روایت معروفي در سمفوني مردگان خاص است :بازگشت به گرشته در بطن زمان
حال ،عوضکردن راوي به صورت آني ،رفتن به مکاني دیگر همراه با تغيير زمان ،انگار که
فيلم تماشا ميکني و کارگردان با کاتهایي بسيار ظریب و دقيق شوکه و حيرتزدهات
ميکند و تو از آن لرت ميبري .در موومانهاي مختلب چهار راوي دیده ميشوند :سورمه،
اورهان ،آیدین و سوم شخص یا همان داناي کل .حجم زیادي از داستان توسط اورهان و
داناي کل روایت ميشود که به شکل تار و پود این دو روایت درهم آميختهاند و گاهي جدا
کردن آنها از هم بسيار سخت ميشود .این دو اطالعات بسياري دربارۀ خانواده ،آیدین و
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جامعه در اختيار خواننده قرار ميدهند .سورمه ،برخي صفات دروني ،عالیق و خواستههاي
آیدین را که داناي کل و اورهان موفق به بيانش نميشوند و از آن آگاهي ندارند ،بيان ميکند
و در موومان چهارم ،خواننده شاهد روایت توسط آیدین است .معروفي افکار و رهنيات
آیدین را از زبان او ،آن هم در زماني که آیدین در شرایطي خاص به سر ميبرد بيان ميکند.

 .1-0-0تکگویي دروني
شيوهاي از روایت که در آن تجربيات دروني و عاطفي شخصيتهاي داستان در سطوو
مختلب در مرحلة پيش از گفتار نمایانده ميشوند .در این شيوه ،کسي مخاطب گوینده نيست
و اساس این شيوه بر بازگویي رهنيات راوي قرار دارد .تکگویي دروني متضمن دو واکنش
است :یا واکنش راوي نسبت به محيط پيراموني خود است که در اینصورت ،داستاني را
تعریب ميکند و یا اصالً واکنشي است؛ یعني سير اندیشة وي نه زمان حال را گزار ميدهد
نه زمان گرشته که در این حالت تکگویي ،داستاني براي خود است (داد.)6879 ،
در تکگویي دروني مستايم ،فرض بر این است که نویسنده ،غایب است و تجربيات
مستايماً از رهن شخصيت عرضه ميشوند .خواننده نيازي به راهنمایي و صحنهآرایي و نشانه-
دهي نویسنده ندارد ،اما در تکگویي غيرمستايم ،نویسنده حضور دارد و همپاي تکگویي
شخصيت حرکت ميکند و رهنيات او را به خواننده منتال ميکند و مطالب را از زبان خود
و با زاویةدید سوم شخص روایت ميکند (بيات.)6837 ،

 .1-1-0-0راوی دانای کل
راوي داناي کل در رمان مدرن ،در شيوۀ جریان سيال رهن ،نویسنده داناي کل معطوف به
زندگي دروني شخصيتها و محتویات نامنظم و غيرمنطاي و به کالم نيامدۀ رهن آنهاست
(بيات .)6837 ،راوي داناي کل گاهي با زاویة دید محدود است؛ یعني راوي شخص سوم
فاط بر تعداد محدودي ،تمرکز ميکند و رویدادها و صحنههاي محدودي را گزار ميدهد
(داد .)6879 ،راوي داناي کل در بسياري از فارات داستان حضور دارد؛ گاهي ممتد ،گاهي
مناطع .گاهي هم با شخصيت اصلي ،یکي ميشود و زاویة دید را عوض ميکند.
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 .6-1-0-0حدیث نفس
حدیث نفا یا حرف زدن با خود ،شيوهاي روایي است که با آن ،شخصيت افکار و
احساسات خود را به زبان بياورد تا خواننده از نيّات و مااصد او با خبر شود .از این طریق،
اطالعاتي به خواننده داده ميشود که به شناخت شخصيت اصلي کمک ميکند .در حدیث
نفا ،فرض بر این است که مخاطب حضور دارد ،اما شخصيت با خود سخن ميگوید.
«برخالف تکگویي دروني ،ماصود از حدیث نفا ،انتاال هویت رهني و زندگي دروني
شخصيت به خواننده نيست ،بلکه هدف ،انتاال اندیشهها و احساسهایي است که با طرو و
عمل داستاني ارتباط دارند .بنابراین ،حدیث نفا از انسجام بيشتري برخوردار است» (بيات،
.)6837
در حدیث نفا ،فرض بر این است که مخاطب حضور دارد و شخصيت با خود حرف
ميزند .در واقع در حدیث نفا ،ماصود انتاال هویت رهني و دروني شخصيتها نيست،
بلکه انتاال اندیشهها و احساسات در مسير پيشبرد داستان است« .زاویة دید در شيوۀ حدیث
نفا ،همان زاویة دید شخصيت است .تفاوت حدیث نفا با تکگویي دروني آن است که
در حدیث نفا شخصيت با صداي بلند صحبت ميکند در حالي که در تکگویي دروني،
گفتهها در رهن او ميگررد» (ميرصادقي.)6877 ،
شيوۀ حدیث نفا در بسياري از فارات داستان از درون راوي داناي کل ،بيرون ميجهد؛
یعني داستان دارد با روایت راوي داناي کل پيش ميرود که ناگهان تبدیل به حدیث نفا
ميشود و برعکا.

 .3-1-0-0زاویة دید متغیر و جابهجاشونده
گاهي نویسندگان مدرن از زاویة دید متغير و جابهجا شونده نيز استفاده ميکنند .در این
صورت ،داستان از زوایاي دید مختلب روایت ميشود (داد .)6879 ،تغيير زاویةدید یا استفاده
از بيش از یک راوي از ویژگيهاي مهم روایتگري در داستان مدرن است .نویسندگان
مدرن با تغيير زاویة دید و چندگانه کردن منظرۀ روایي ،خواننده را به سمتي سو ق ميدهند
که بتواند از دل تکثر تحميل شده ،داستاني معنادار بيفریند .با این کار ،خواننده در برساختن
روایت مشارکت ميکند .نویسنده به اقتضاي متن ،زاویة دید را تغيير ميدهد .یکي از
ویژگيهاي زاویة دید متغير این است که راوي یک موقعيت را از چند دیدگاه ميتواند ببيند:
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 مومان اول و دوم  :توسط اورهان و راوي روایت ميشود. مومان سوم :توسط سورملينا و راوي روایت ميشود. مومان چهارم :توسط آیدین روایت ميشود (معروفي.)6831 ، شب یکم ،شب پنجم  ،شب هفتم :زاویةدید اولشخص (نوشا) شب چهارم ،شب ششم :زاویةدید سوم شخص شب دوم :زوایة دید سوم شخص است .این سوم شخص در شب هفتم« ،ميرزا حسن»معرفي شده است.
 در شب دوم ،صفحه  ،38زاویةدید ابتدا به اول شخص تغيير کرده و سپا به سوم شخصبازميگردد.
 شب سوم :زاویة دید اول شخص(نوشا) داستان زرگر در خالل متن به روایت «مادر نوشا»« ،حسينا» و داناي کل روایت ميشود(معروفي.)6832 ،

 .5-0پیرنگ یا طرح داستان
از دیدگاه گلشيري ساختار روایي داستانهاي مدرن باید با داستانهاي سنتي متفاوت باشد؛
«اگر داستان بتواند خود شکلدهندۀ این هستي درگرر باشد و نه وسيلة انتاال آنچه از پيش
اندیشيدهایم ،آیا ميتوان یا همان ساختار نمایشي :مادمهچيني،گرهافکني ،اوج ،گرهگشایي
و پایانبندي به این نياز پاسخ گفت؟ مهمتر اینکه وقتي زبان عنصر اساسي داستان باشد و
خود در داستان عاملي براي افشاي رهنيت راوي یا مخاطب شود ،مطمئناً ساختار کالسيک
داستان نميتواند ادامه یابد ( »...گلشيري.)6838،
نویسندگان مدرنيست ،بسياري از اوقات روندي معکوس را در روایت داستان در پيش
ميگيرند؛ بدین معنا که با فرجام رویدادها آغاز ميکنند« :کامالً معلوم نيست وقایع از کجا
سرچشمه ميگيرند یا به کجا ختم ميشوند .اساساً آنچه اهميت دارد ،واقعه نيست ،بلکه تأ ير
واقعه در رهن است» (پاینده.)6836 ،
داستان مدرن به دليل اینکه در بسياري موارد حتي به گرهگشایي نهایي و قطعي نميرسد،
فرجامي نامعلوم و مبهم پيدا ميکند و فرجام شخصيت اصلي با ابهام همراه است« .آنچه در
رمان کالسيک مطرو است بهصورت یک رفتوبرگشت به قول فرانسويها هرمي با قاعده
است که در نوک آن قهرمان جا دارد ،اما رمان نو فاقد اینهاست .رمان نو شکل آبستره رمان
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قدیم است ....وصب حال انسان مدرن ،انسان نو .نظم در بينظمي ،محوریت فرد .نبود ماجرا»
(سحابي.)6836 ،
در رمانهاي مدرن ،طرو داستان تابعي از شخصيت است .شخصيت از طرو سبات مي-
گيرد ،با آن برابر و گاهي همطراز ميشود .آنچه در رمان مدرن مورد توجه است ،ناتمام
ماندن شخصيتها ،تنوع سطوو مختلب رواني آنها ،جوشش و هجوم اميال مبهم و آشفته
و ماهيت شکل نيافته و بخارگونة احساسات و عواطب است .چنان اوضاع زمانة انسان مدرن
بههمریخته شده که به تعبير پل ریکور 6حتي زمان عاجز از جمعوجورکردن خود و دستيابي
به شکلي معيّن است و دیگر نميتوان مانند گرشته از طرو داستان سخن گفت (ریکور،
.)6879
به دليل تغيير شدید زاویةدید و فادان عناصر اصلي و کالسيک داستاننویسي (شروع،
اوج و پایان) داستان بر محوریت شخصيتها ميگردد و نویسنده ،بسياري از مؤلفههاي
کالسيک داستاننویسي ازجمله زمان و مکان و طرو را کنار ميگرارد و در شخصيت و از
طریق شخصيت آنها را به مخاطب ميفهماند .ميتوان بهطور موجز برخي از نشانههایي را
در نظر گرفت که حاکي از شناور بودن طرو در داستان مدرن باشد:
 .6شيوۀ روایت جریان سيال رهن و تداعي آزاد
 .2شخصيتمحوري داستان
 .8فادان زمان و مکان بهروشني در داستان
 .5علّي بودن کنشها در نوع نگاه شخصيتها نه خود کنشها
 .9بيآغازي و بيفرجامي داستان.

 .1-5-0شخصیتپردازی
داستاننویا مدرن ،شخصيت اصلي داستانش را معموالً بهصورت فردي منزوي و
مردمگریز تصویر ميکند؛ شخصيتهایي که وجه اشتراک زیادي با آحاد جامعه
ندارند ،خود را متفاوت و غریبه ميبينند و در عوالم شخصي و رهني خود سير ميکنند.
«داستانهاي مدرن غالباً روایت فروپاشي رابطهها هستند ....در اکثر داستانهاي مدرن،
شخصيت اصلي پا از فروپاشي رابطها

با کسي دچار افسردگي مفرط شده و چون
1. Ricœur, P.
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مراودۀ اجتماعي گستردهاي ندارد غالباً در حال فکر کردن به روند رویدادهایي است
که به وضعيت کنوني او منتهي شدهاند» (پاینده.)6836 ،
در بسياري از رمانهاي مدرن ،داستان با رؤیایي که شخصيت اصلي ميبيند ،آغاز
ميشود .شخصيت اصلي ،فاقد هرگونه آرمان است .هيچ موقعيت تاریخي و یا رسالت
گونهاي را براي خود در نظر نميگيرد .در لحظه سير ميکند و مدام از نشانههاي دروني خود
الهام ميگيرد .بيان خاطرات و مرور آنها ،تنهایي و انزواي شخصيت داستان مدرن را نشان
ميدهد .شخصيت بيش از آنکه در زمان حال ،زیست کند در گرشته سير ميکند .شخصيت
داستانهاي مدرن با جریان رایج اجتماعي یا متعارض است و یا بيتفاوت است.
شخصيتهاي داستان ،خرد معرفي ميشوند .ميتوان شخصيتهاي داستانهاي «سمفوني
مردگان ،سال بلوا و تماماً مخصوص» را به شرو زیر موردتوجه قرار داد:
 «آیدین بچة سر به راهي نبود .شيطان در رگ و ریشها.)6831

وول ميخورد ( »...معروفي،

نتوانسته بود ارتباط نزدیکي با بايه کارگران پيدا

 «به خاطر کمحوصلگي و کمحرفياکند» (همان).
 «ميدانست من از شلوغي خوشم نميآید و ميدانست که یکي از دالیل پریرفتن شغلشبانه در جایي دورافتاده همين بوده است؛ انزوا» :شخصيت عباس (معروفي.)6866 ،
 «با چهرهاي ورجهيده و چند جاي بخيه در پيشاني ،انگشت معيوب دست راست که وقتيباهات دست ميداد انگشت کوچکش ميآمد کب دستت» :شخصيت برنارد (همان).

 .6-5-0ضدقهرمان بودن

اصالت بيش از حد نویسنده ،شخصي بودن بيش از حد روایت و از بين رفتن هرم داستان-
نویسي سنتي که در رأس هرم آن ،قهرمان حضور داشت ،همگي از ویژگيهاي داستان مدرن
به شمار ميروند (سحابي.)6836 ،
شخصيتهاي داستانهاي مدرن در طول هم قرار نميگيرند ،بلکه در عرض هم هستند.
به تعبيري ،هيچگونه رابطة علت و معلولي ميانشان برقرار نيست .شخصيت در داستان مدرن،
انساني کامالً معمولي با جهاني معمولي و پيشپا افتاده است ،از هرگونه ماجراجویي ،تهي
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است؛ زیستن در یک خط ممتد ،بدون هرگونه منحني از حاد هها و رویدادهاي خار قالعاده.
شخصيتهاي این سه داستان ،هيچ ویژگي منحصربهفرد و یا ممتازي ندارند تا از بدنة رمان
جدا دیده شوند .با آنکه داستان بيشتر از ارهان این شخصيتها بر سراسر رمان پرتوافکني
ميکند ،اما شخصيتها ،اصلي و فرعي بودن خود را در ماياس و وسعت حضور در مکانها
یا زمانهاي بریده بریده شدۀ داستان به دست ميآورند.

 .3-5-0زمان
«داستانهاي جریان سيال رهن به دليل رویکرد ویژۀ مفهوم زمان ،گاه داستان زمان ناميده
شدهاند» (بيات .)6837 ،گرشته و آینده از زمان حرف ميشوند و فاط شهود محض از لحظة
حال برجسته ميشود .زمان در رهن شخصيت است و ما از طریق خاطرهها و فرآیندهاي رهني
شخصيت ميتوانيم زمان را ردگيري کنيم .تادّم و تأخّر زماني را صرفاً براساس ميزان عميق
بودن تجربة شخص ميتوان احساس کرد .گرشته ،حال و آینده درهمتنيده شدهاند (همان).
زمان این سه داستان ،زماني رهني و البته تا حدودي روایي است .زمان اینجا ،فهم ميشود نه
حا .بدین معنا که از ميان خاطرهها ،رویدادها روایت ميشوند ،زمان فهم ميشود؛ ميفهميم
که زمان دارد .در رمان «سمفوني مردگان» این سکوت زمان کمّي به عينه در عبارات کتاب
دیده ميشود:
 «ساعت آقاي درستکار بيش از سي سال است که از کار افتاده؛ در ساعت پنج و نيم بعداز ظهر تيرماه سال  .6829ساعت سر در کليسا سالها پيش از کار افتاده بود و ساعت اورهان
را مردي با خود برده است ،اما زمان همچنان ميگردد و ویراني به بار ميآورد» (معروفي،
)6831
داستان در زمانهاي مختلب جریان دارد و اوج درخشش این داستانها ،چيدمان آنها و
حرکتشان در زمانهاي مختلب است .گاه حال ،گاهي گرشته و آینده .بهگونهاي که مخاطب
خط داستان را گم نميکند و انسجام تصویرها بهشدت او را به دنبال خود ميکشد.
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 .0-5-0اهمیت مخاطب داستان یا خواننده
روایتگري داستان مدرن بهگونهاي است که داستان از تسليم خود به خواننده سر باز ميزند.
«مالکهاي برآمده از فرهنگ معاصر و کالً شيوۀ تفکر و زندگي معاصر ،نحوۀ الترار ما از داستان
را دگرگون کرده است  ...خواننده  ....از ناظري منفعل به مشارکتکنندهاي فعال تبدیل ميشود»
(پاینده.)6836 ،

یکي از مهمترین تحوالت تاریخ داستاننویسي ،جدا شدن نویسنده از راوي و کمرنگ
شدن ناش وي و باالخره حرف نویسنده در داستانهاي جریان سيال رهن است .راوي هيچ
نسبتي با نویسنده پيدا نميکند ،هرچه هست رهنيات شخصيتها است که ناش راوي را ایفا
ميکنند .نویسنده با تمرکز بر رهن یکي از شخصيتها بهمثابة شخصيت اصلي داستان ،خود
را کنار ميکشد (بيات .)6837 ،در رمان مدرن که گونهاي معماگونگي در خود دارد،
خواننده باید کدشکني کند ،معما را حل کند و بسياري از قطعات پراکنده را در کنار هم
بچيند .این فعال و دخيل کردن خواننده ،شگردي است که در رمانهاي «سمفوني مردگان،
سال بلوا ،تماماً مخصوص» نيز مورد استفاده قرار گرفته است.

 .5-5-0فرجام مبهم
داستان مدرن برخالف داستانهاي پيشامدرن ،پایاني بسته ندارد ،بلکه پایان باز است و مبهم.
رویدادهاي داستان بهگونهاي ختم ميپریرند که هنوز رهن خواننده درگير بههمریختگي
رویدادهاي قبلي است .این فرجام مبهم به نوعي با مخاطب قرار دادن خواننده در رمان مدرن،
نسبت نزدیکي دارد .در رمانهاي مورد بحث داستان با نرسيدن به سرانجام خود در مخاطب
همواره سؤال و استرس را بهجاي ميگرارد و داستان در رهن خواننده به روایت خود
ادامه ميدهد.

بحث و نتیجهگیری
عباس معروفي یکي از نویسندگان انگشتشماري است که با بهکارگيري فرم رمان مدرن
غربي در آ ار خود به توليد رمانهاي مدرن به معناي مصطلح آن پرداخته است .بسياري از
رماننویسان ایراني به دليل پایبندي به اندیشههاي بومي و دیدگاه سنتي خود موفق به خلق
چنين آ اري نشدهاند .معروفي با بهرهگيري از مؤلفههاي شاخص روایت ازجمله «جریان سيال
رهن» و «حدیث نفا» با دیدگاهي انتاادي ،رمانهاي خود را بهعنوان ابزاري در جهت
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اصالحات اجتماعي از طریق ناد هنجارهاي اخالقي قرار داده است .معروفي برخالف
بسياري از نویسندگان ایراني به موضوعات مختلب نگاهي سنتي ندارد و اومانيست بهعنوان
روو و اندیشة راتي رمان غربي بر سراسر آ ار وي سایه افکنده است؛ در حالي که این فضاي
اومانيستي در نزد اغلب رماننویسان فارسي جایگاهي ندارد.
یافتههاي این پژوهش نشان ميدهد که وداع با طرو روایات سنتي ،وداع با قهرمان سنتي،
کشمکش دروني ،رد رو روایي در رمان ،توصيب جنبههاي گوناگون واقعه از دیدگاه
راویان متعدد بهکارگيري جریان سيال رهن و تداعي وقایع مرتبط درگرشته و تکگویي
دروني مستايم و غيرمستايم مهمترین نمودهاي تجلي این اندیشه در سه رمان «سمفوني
مردگان»« ،سال بلوا» و «تماماً مخصوص» هستند.
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Abstract
A sentence can structurally be used in three forms: declarative, interrogative, and imperative.
Semantically, each type may have different meanings in various contexts. The discussion of
secondary or multiple meanings of a sentence has long been considered by rhetoricians, especially in
the field of semantics. The secondary meanings of the above three sentences have been frequently
debated. It has also been considered in today’s pragmatics. In this paper, Parvin E’tesâmi’s poems
have been studied from the perspective of secondary meanings in interrogative sentences. The
question of this research is to recognize what are the secondary meanings of interrogative sentences
in her poems in order to determine the capacity range of these kinds of sentences in the Persian
language and the literary context. The study showed that out of 639 interrogative sentences, 34 are
real questions and 29 have secondary or implicit meanings. Out of 29 secondary meanings, the most
frequency belongs to the denial questions and the least to regret ones. The expression of several
secondary meanings in one sentence has simultaneously been found in her works. This study shows
that despite the different time periods and her gender (being a woman), her literary text, like other
texts of outstanding poets in Persian literature, had more desire to use the interrogative sentences in
the secondary sense and the literary context enhances the capacity to utilize interrogative sentences
in secondary meanings.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

معاني ثانوی جملههای پرسشي در اشعار پروین اعتصامي
جهاندوست سبزعلیپور

اسالمی ،رشت ،ایران
اس تادیار ،گروه زبان و ادبیات انگلیس ی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،رشت ،ایران

چکیده
جمله از نظر صورت به شکلهاي خبري ،پرسشي و امري بهکارميرود؛ اما از نظر معنا ،ميتوان براي هریک
از این جملاههاا ،معناایي خاص و متفاوت درنظرگرفت .بحث معاني انوي و یا معاني چندگانة یک جمله از

تاریخ دریافت8931/42/84 :

هنگامه واعظی



دانش یار ،گروه زبان و ادبیات فارس ی ،واحد رش ت ،دانش گاه آزاد

قدیم مورد نظر علماي بالغت بهویژه در حوزۀ علم معاني بودهاست .در قرون اولية اسالمي روي معاني انوي

شادهاند .پرساش این تحايق آنسات که جمالت پرسشي دیوان پروین ،چه معاني انویهاي دارند ،تا مشخص
گردد ظرفيت جمالت پرسشي در زبان فارسي و در بافت ادبي چه مادار است .بررسي دادهها نشان ميدهد
که از مجموع  186جملة پرسشي دیوان او 85 ،جمله با پرسش واقعي و بايه در معناي انوي به کار رفتهاند و
جمالت پرسشي با معناي انوي نيز ،مجموعاً  26معني انوي را بيان ميکنند که بيشترین به استفهام انکاري و

شااااعر ،متن ادبي بررساااي شاااده ،همانند متون ادبي دیگر بزرگان ادب فارساااي ،تمایل بيشاااتري به کاربرد
جملههاي پرسااشااي در معناي انویه دارد و بافت ادبي ظرفيت اسااتفاده از جملة پرسااشااي در معاني انوي را
تشدید ميکند.

 نویسنده مسئولsabzalipor@gmail.com :

eISSN: 4206-6816

کلیدواژهها :پروین اعتصامي ،جملههاي پرسشي ،کاربردشناسي ،علم معاني ،معاني انوي.

ISSN: 4428-0891

کمترین به حسرت و شمول حکم اختصاص دارد؛ بيان چندین معناي انوي در یک جمله ،بطور همزمان نيز
در آ ار وي بسايار یافت ميشود .این بررسي نشان ميدهد که با وجود متفاوت بودن دورۀ زماني و زن بودن

تاریخ پذیرش8931/84/49 :

جمالت سااهگانة فو ق بحثهاي فراوانيشاادهاساات .در دورۀ جدید نيز در کاربردشااناسااي به این امر بساايار
پرداختهشادهاساات .در این پژوهش ،اشااعار پروین اعتصااامي از منظر معاني انوي جمالت پرسااشااي بررسااي
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مقدمه
انواع جملهها به لحاظ ساختاري به سه دستة اصلي تاسيم ميشوند؛ خبري ،پرسشي و امري.
هر یک از این ساختارها ،داراي ویژگيهاي نحوي منحصر بهخود هستند که در بافت
گفتماني با ناشها و معاني متفاوتي مرتبط ميشوند .یک جملة پرسشي در حالت عادي ناش
پرسشي دارد ،اما ميتواند ناش تااضا یا امر را نيز ایفا کند .هرگاه ماصود گویندهاي از «جملة
پرسشي» پرسش باشد ،گوینده مستايماً منظور خود را به مخاطبش انتاال داده است .اگر
گوینده از «جملة پرسشي» استفاده کند ،اما منظور درخواست مؤدبانه باشد با معناي انویه
مواجه هستيم .علم معاني به منظور یا اغراض انویه توجه خاصي داشته است .بنابراین ،معناي
انویه به منظور گوینده یا نویسنده داللت دارد؛ شنونده یا خواننده نيز با توجه به بافت و تکيه
بر سبک وي ،معنا را درک ميکند .براي مثال:
 کجا درس ميخواني؟ (پرسش ،کسب اطالعات بهطور مستايم). ميشود نمکدان را به من بدهيد.در شعر یا سبکهاي ادبي ،شاعر در اکثر نوشتههاي خود ،جملههاي پرسشي را با
منظورهاي متعددي بهکار ميبرد .حسب دریافت مخاطب ،ميتوان براي پرسشي واحد ،چند
معناي انویه در نظر گرفت؛ یعني ممکن است پرسشي براي مخاطبي معني تشویق دربر داشته
باشد و مخاطبي دیگر ،آن را بر شگفتي حمل کند .شاعران برجستة ادب فارسي چون حافظ
و سعدي از چنين ابزاري براي بيان اندیشه خود بهره گرفتهاند .پژوهش حاضر به بررسي معاني
انویه چنين جمالتي از دیدگاه پروین اعتصامي -یک شاعر زن -در دورۀ معاصر اختصاص
دارد تا بدانند وي از کدام معاني انویه از پرسش استفاده کرده است و تفاوت زیستن و
اندیشيدن در دورهاي متفاوت از دورههاي بزرگان ادب فارسي و جنسيت در تکثر معاني
انویه این نوع جمالت تأ يري داشته است یا خير.
در این تحايق متن کامل دیوان پروین اعتصامي به کوشش محمدتاي بابایي (نشر نمونه
[بيتا]) براي استخراج جمالت پرسشي بررسي شده است .بهطور کلي ،تعداد جمالت
پرسشي دیوان پروین اعتصامي  156مورد است .در این پژوهش براي ارجاع به دیوان پروین
همه جا از عبارت «دیوان پروین» استفاده شده و از آنجا که سال نشر منبع مورد نظر معلوم
نيست از رکر سال ا ر در کنار هر بيت خودداري شده و بجاي آن شماره صفحه نمونه بيان
شده ،درج شده است.
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بررسيهاي دستورنویسان سنتي مانند قریب و همکاران ( ،)6816عماد افشار ( ،)6872الزار
( )]6835[6697نشان ميدهد که همگي در دستهبندي جمالت فارسي به جمالت پرسشي قائل
بودهاند و آنها را جمالتي ميدانند که امري را پرسش ميکنند .مرور مطالعات زبانشناساني
چون باطني ( ،)6878غالمعليزاده ( ،)6872مشکوةالدینی ( ،)6875ميرعمادي (،)6871
راسخمهند ( ،)6876کهنمویيپور ( ،)2886آهنگر ( ،)6839کریمي و طالااني ( ،)2887واعظي
( )6836و دبيرمادم ( )6869در ساختارهاي پرسشي نشان ميدهد که در برههاي از زمان،
ناشهاي سؤالي جمالت پرسشي بر مبناي رویکردهاي نظري ،مانند نظریة «ماوله و ميزان
هليدي»« ،دستورگشتاري»« ،حاکميت و مرجعگزیني»« ،کمينهگرایي» مورد توجه بوده است .نکتة
قابل توجه این است که جمالت پرسشي ،کارکردهاي دیگري نيز دارند که بخش دوم پيشينه به
مطالعات محااان با تأکيد بر ناشهاي انوي جملههاي پرسشي ميپردازد.
آ قاولي (بيتا) به  28غرض جمالت پرسشي اشاره کرده است .مازندراني در قرن یازدهم
در انوارالبالغه 66 ،کارکرد انوي براي جمالت پرسشي در نظرگرفته است (ر .ک:
مازندراني .)6871 ،در دورۀ اخير نيز زاهدي در رو گفتار علم بالغه به  21کارکرد از
کارکردهاي انوي جمالت پرسشي (زاهدي ،)6851 ،رضانژاد به  85کارکرد انوي جمالت
پرسشي (ر .ک :رضانژاد ،)6817 ،کزازي به  62مورد از کارکردهاي انوي جمالت پرسشي
(کزازي )6878 ،و رجایي به  68مورد از کارکردهاي انوي جمالت پرسشي (ر .ک :رجایي،
 )6898اشاره کردهاند.
بتوليآراني ( )6838در بررسي ناشهاي معنایي -منظوري جمالت پرسشي در اشعار
مهدي اخوان الث و فروغ فرخزاد بر پایة نظریة کنشهاي گفتاري و بالغت شعر فارسي به
این نتيجه رسيده است که از  23کارکرد انوي جمالت پرسشي (مطابق نظر شميسا) فروغ
فرخزاد 69 ،کارکرد و اخوان  62کارکرد را بهکار بردهاند.
شميسا ( 23 )6836غرض از اغراض انوي جمالت پرسشي را معرفيکرده است (شميسا،
.)6836
اکبري ( )6838در منظورشناسي پرسشهاي بوستان سعدي 823 ،جملة پرسشي یافته که
با بررسي آنها 25 ،کارکرد انوي جمالت پرسشي را بيان کرده است.

1. Lazard, G.
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رحيميان و شکري احمدآبادي ( )6836در بررسي خود از مجموع  811بيت در غزليات
حافظ 299 ،بيت داراي جمالت پرسشي را بررسيکردهاند .آنها  66معناي غيرپرسشي براي
جمالت پرسشي معرفيکردند.
طاهري ( )6837با بررسي غزليات حافظ از  526جملة پرسشي 89 ،غرض انوي جمالت
پرسشي را بيان کرده است.
پارسا و مهدوي ( )6868با انتخاب غزليات شما 125 ،غزل از غزليات دیوان شما را بررسي
کرده و در مجموع به  27کارکرد از کارکردهاي انوي جمالت پرسشي دست پيدا کردهاند.
باقريخليلي و محمودي نوسر ( )6862در بررسي غزليات سعدي به  68غرض از اغراض
انوي جمالت استفهامي اشارهکردهاند.
افضليراد و ماهيار ( )6869معاني انویه جمالت پرسشي را در غزليات سعدي بررسي
کردهاند .از نظر آنها ،اغراض انویه جمالت پرسشي همة آنهایي نيستند که در علم معاني
آمدهاند .سعدي از  283غزل که تصادفي براساس فرمول مورگان 6از مجموع  765انتخاب
شده است به  59غرض انوي توجه داشته و اظهار معاني متعدد بهطور همزمان نيز در یک
جمله صورت گرفته است.
دشتيآهنگر ( )6869به ناد علم معاني سنتي و کارکرد آن از دیدگاهي نو ميپردازد .از
نظر وي ،در کتب بالغي تاکنون براي جمالت پرسشي ،معاني در نظر گرفتهاند؛ مانند امر،
نهي ،بيان تحسر ،ترغيب و مانند اینها .معاني انوي دیگر براي جمالت پرسشي در دورۀ
معاصر به دليل رویکرد خوانندهمدار به متن در علم معاني سنتي مسکوت مانده است.
مالمير و وزیله )6861( 2معاني انوي استفهام را در بالغت عربي و فارسي بررسي
کردهاند .پا از جمعبندي و حرف موارد تکراري به این نتيجه ميرسند که معاني انوي
استفهام در کتب بالغي عربي در  89عنوان مشترک و در کتب بالغي فارسي در  82عنوان
مشترک مطرو شدهاند .این درحالي است که با مطالعة شعر و ادب فارسي به شواهدي از
سؤال ميرسند که قابليت دستهبندي را در هيچکدام از عناوین مطرو شده در آ ار بالغي
فارسي و عربي ندارد .آنان با مطالعه غزليات حافظ به  169سؤال دست یافتند که از این تعداد
 5سؤال در معناي حاياي بهکار رفته است.
1. Morgan, W.
 .2این نام فارسي و یا ایراني است وَزیله  vazilehو malmir
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 .6بنیاد نظری
در علم زبانشناسي ،معناي واژگاني و ساختاري (معناشناسي نظري) همواره مورد توجه بوده
است که به معناي گزارهاي و تحتاللفظي عناصر جمله و استخراج معناي کلي حاصل از
ترکيب واحدهاي سازنده آن داللت دارد و در کاربردشناسي ،معناي مورد نظر گوینده مورد
توجه است .به عبارت دیگر ،در علم کاربردشناسي به دنبال نيت گوینده یا نویسنده از بيان
جمله (معناشناسي کاربردي) ميگردیم .کاربردشناسي با نيت و قصد گوینده از بيان جمله
در ارتباط است؛ از این رو ،الزم است تا معناي جمله از طریق بافت بررسي شود .بنابراین،
کاربردشناسي به مطالعة معناي جمله از طریق بافت ميپردازد .در ادامه مختصري به مفهوم
بافت و انواع آن اشاره ميشود (واعظي و مدرسي.)6861 ،

 .1-6بافت و انواع آن
اساساً بافت به موقعيت زباني یا غيرزباني اشاره دارد که از طریق آن معناي مورد نظر گوینده
متبلور ميشود و جمله معنا ميیابد .بر این اساس ،بافت را بيشتر به دو نوع زباني و موقعيتي
(فيزیکي) تاسيمکردهاند .بافت زباني به هر وضعيتي اطال ق ميشود که معناي جمله یا عبارت
زباني (معناي گوینده) از طریق عناصر زباني مجاور یا غيرمجاور خود مشخص شود و بافت
فيزیکي به یک موقعيت فيزیکي داللت دارد که معناي واژهها از طریق آن موقعيت تعيين
ميشود .در هر بافتي اعم از زباني و غيرزباني ،مؤلفههاي بافت نظير هویت مشارکين ،زمان،
مکان ،باورها ،عااید ،دانش و مااصد مشارکين در رخدادهاي گفتاري شرکت دارند .معناي
گوینده نهایتاً توسط مؤلفههاي موجود در بافت است که روشن ميشود .در این ميان ،عناصر
زباني تحت عنوان «عبارتهاي اشاري» وجود دارند که معناي آنها صرفاً از طریق بافت
موجود مشخص ميشود (واعظي و مدرسي.)6861 ،

 .6-6تلویح
گرایا )6679( 6تلویح را اینگونه بيان ميکند :تلویح ،بخشي از کالم است که به طور
ضمني مورد نظر گوینده است ،اما در کالم او تظاهر نميیابد .گاهي منظور گوینده از طریق
روابط منطاي موجود در سطح جمله حاصل ميشود و مخاطب به آن دست ميیابد که در
1. Grice, H. P
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این صورت به آن تلویح قراردادي یا استلزام ميگویند .در جملة «او یک ایراني است ،پا
شجاع است» نتيجه منطاي «همه ایرانيان شجاع هستند» حاصل خواهد شد .نوع دیگر تلویح،
تلویح مکالمهاي است که در نتيجه تخطي از اصول گرایا حاصل ميشود .اگر در بافت
زباني ،گوینده بگوید« :زنگ ميزنند!» و مخاطب پاسخ دهد که «پشت کامپيوترم» ،ظاهراً
مخاطب از راهبرد ارتباط تخطي کرده است ،اما چنين نيست ،بلکه او تلویحاً بيان کرده است
در حال حاضر قادر نيست که به زنگ تلفن پاسخ دهد .به این ترتيب ،تخطي از هر یک از
راهبردهاي اصل همکاري ،تلویح مکالمهاي را به دنبال دارد .چنانچه مخاطب بتواند منظور
گوینده را از طریق مؤلفههاي بافتي دریابد ،مکالمه ادامه ميیابد و ارتباط برقرار ميشود.
چنانچه نتواند به منظور گوینده برسد به نوعي مکالمه خاتمه یافته است.

 .3-6کنش گفتاری
آستين )6612( 6بيان ميکند که پارهگفتارها براي انجام اعمال و کنشها بهکار گرفته
ميشوند .بهعبارت دیگر ،با بيان یک پارهگفتار نه تنها مطلبي را ميگویيم ،بلکه انجامش
ميدهيم .بهعنوان مثال ،اگر به کسي که اتا ق شما را ترک ميکند ،بگویيد« :ممکن است در
را پشت سرخود ببندید» ،شما عالوه بر گفتن مطلبي ،کنش تااضا را نيز بهکار بردهاید .به این
ترتيب یک رخداد گفتاري یا کنشگفتاري همواره دو بعد دارد :کنش بيان پارهگفتار که
اصطالحاً کنش بياني ناميده ميشود و دوم کنش غيربياني که به (طرو) انجام کنشي داللت
دارد .آستين بُعد سومي را هم قائل ميشود که کنش تأ يري نام دارد و به تأ يري اشاره ميکند
که پارهگفتار بر شنونده آن دارد .مثالً اگر کسي بگوید« :خيلي تشنهام» ،بيان این عبارت کنش
بياني ،طرو یک درخواست کنش غيربياني و تأ ير آن بر شنونده -مثالً برخاستن او براي
آوردن آب -کنشتأ يري آن پارهگفتار خواهد بود (واعظي و مدرسي.)6861 ،

 .0-6کنشگفتاری مستقیم و غیرمستقیم
اساساً با بيان هر پارهگفتار به کنشهاي گفتاري دستور ،اطالعرساني ،پرسش و درخواست
اشاره ميکنيم .براي هر کدام از این کنشها یک مابهازاي دستوري در سطح جمله وجود
دارد .مثالً براي اطالعرساني از جملة خبري و براي پرسش از جملة پرسشي استفاده ميشود.
1. Austin, J. L
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به این شيوه از بيان ،اصطالحاً «کنشگفتاري مستايم» گفته ميشود .حال تصور کنيد که براي
بيان یک کنشگفتاري از مابهازاي دستوري آن استفاده نکنيم .مثالً بهجاي استفاده از جملة
امري براي دستور دادن از جملة خبري استفاده کنيم که براي اطالعرساني بهکار گرفته
ميشود .بهعنوان مثال ،در کالس درس معلم به دانشآموزي که وارد کالس شده است،
بگوید «در را باز گراشتيد» بهجاي آنکه بگوید« :در را ببند»؛ در این حالت اصطالحاً از
کنشگفتاري غيرمستايم استفاده کردهایم .استفاده از کنشگفتاري مستايم و غيرمستايم با
عوامل اجتماعي نظير فرهنگ جوامع ،جنسيت ،سن ،طباة اجتماعي و ...در ارتباط است؛
بهگونهاي که استفادۀ آنها بهجاي یکدیگر منجر به مسائل گوناگوني نظير سوءتفاهم،
بيادبي ،لفظ قلم صحبتکردن و نظایر آن ميشود (همان).
بررسي شواهد زبان انگليسي نشان داده است که انواع متفاوتي از جمالت با کنشهاي
متفاوتي در ارتباطند .از نظر وي ،انواع جملهها به لحاظ ساختاري و نحوي به سه دستة اصلي
تاسيمشدهاند:
6
 -6ساختار خبري
2
 -2ساختار پرسشي
 -8ساختار امري یا درخواستي.8
هر یک از این ساختارها ،داراي ویژگيهاي نحوي منحصر بهخود هستند که در بافت
گفتماني با ناشهاي متفاوتي مرتبطميشوند .این سه ساختار را بهترتيب در سه جملة زیر
(جدول ( ،))6ميتوان از یکدیگر بازشناخت (یول:)2881 ،5
جدول  .1بازشناسي سه ساختار خبری ،پرسشي و امری
نقش

ساختار

جمله

بیانی

خبری

You ate the pizza.

س ال

پرسشی

?Did you eat the pizza

تقاضا

امری

)Eat the pizza (please

1. Declarative
2. Interrogative
3. Imperative
4. Yule, Y.
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هر یک از این جملهها با ناشهاي متفاوتي در ارتباط هستند .در صورت مستايم یک
جملة پرسشي در حالت عادي ناش سؤالي دارد ،اما در صورت غيرمستايم ،ميتواند ناش
تااضا یا امر را ایفاکند .جمالت خبري نيز ناش توصيب یا بيان را نشان ميدهند و جمالت
امري نيز با ناش تااضا همراهند .بنابراین ،هر یک از جمالت با ناشي در محيط گفتماني
مرتبط هستند.
از دیدگاه سرل )6616( 6سه ناش و کارکرد سه ساختار بيان شده ،عبارتند از-6 :
کارکرد توصيب یا بيان -2 ،2کارکرد پرسش 8و  -8کارکرد امر یا درخواست .5وي در
نهایت ،اینطور نتيجهگيري ميکند که هرگاه ماصود گویندهاي از «ساختار خبري» ،کارکرد
«توصيفي یا بياني» ،از «ساختار پرسشي» ،کارکرد «پرسش» و از «ساختار امري یا درخواستي»،
کارکرد «امر و درخواست» باشد با کنش گفتاري مستايم روبهرو هستيم .عالوه بر این ،اگر
این نسبت برهم بخورد (یعني مثالً اگر گوینده از «ساختار پرسشي» استفاده کرد ،اما منظور
درخواست مؤدبانه بود) با کنشهايگفتاري غيرمستايم مواجه هستيم .براي مثال ،هرگاه
گویندهاي بگوید « »It’s coldو منظور بيان خبر سرد بودن هوا باشد ،کنش گفتاري
مستايم است .نمونة دیگري از کنش گفتار مستايم ،پرسش مستايم است ،مانندDid you :
? eat pizzaکه یعني «پيتزا را خوردي؟» اما جملههاي پرسشي ميتوانند با ناش تااضا و
خواهش بهکار روند؛ مانند .Can you pass the salt? :این جمله ،پرسشي با ناش تااضا
و درخواست از مخاطب است .پا کنش غيرمستايم است (یول.)2881 ،
البته یول ارعان ميکند که هميشه نميتوان از پارهگفتارهاي غيرمستايم مانند این مثال به
پارهگفتار مستايم آن پي برد .مانند جملة ? Can you be a Doctorکه کنشي غيرمستايم
نيست ،بلکه جملهاي تمنایي 9است .به عبارت دقيقتر ،درک کنش مستايم از طریق کنش
غيرمستايم نيست ،بلکه مبتني بر بافت موقعيتي است و از طریق دانش درونزباني تعيين شدني
نيست .بنابراین ،جملههایي که در بافتهاي متفاوتي بهکار ميروند ،ناشها و کنشهاي
مستايم و غيرمستايم را نشان ميدهند .نمونههاي غيرمستايم را ميتوان از کاربرد و بافت
برمبناي ناش کالمي آن درککرد (یول.)2881 ،
1. Searle, J.
2. Statement
3. Question
4. Command/ Request
5. Optative
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یکي از بافتهایي که ميتوان جمالت پرسشي را با معاني دوم یافت ،بافت ادبي است.
معناي ضمني در بافت به طور مستايم دریافت نميشود ،بلکه با استناد بر نظر نویسنده یا شاعر
با تأ ير از محيط و برهة زماني درون متن خود ميگنجاند .بنابراین ،جملههاي پرسشي در
اشعار به معاني انویه بهطور غيرمستايم اشاره بسيار کردهاند که در بخش تحليل ،نگارندگان
سعي دارند با بررسي معاني این نوع جمالت ،معاني غيرمستايم از دیدگاه شاعري با جنسيت
مؤنث را توصيبکنند.

 .3بررسي جمالت پرسشي در دیوان پروین اعتصامي
در دیوان پروین جمالت پرسشي ،معاني مختلفي دارند .بخشي از آنها براي پرسش واقعي
بهکار ميروند و بخشي هم براي معاني دیگر بهکار گرفته ميشوند .در ادامه هر دو دسته به
طور جداگانه شرو داده خواهند شد.

 .1-3پرسش واقعي
کارکرد اصلي جملة پرسشي ،پرسش و سؤال از مخاطب یا دیگران است؛ در دیوان پروین
اعتصامي موارد بسياري از این نوع جمالت وجود دارد که در براي نمونه چند مورد از آنها
بيان ميشود.
یکي پرس ايد از ساااراط کز مردن چه خواندسااتي؟

بگفات اي بيخبر مرگ از چااه نامي زندگاني را
(دیوان پروین)28 ،

پرسا ايد زان ميانه یکي کودک یتيم

کاین تابناک چيساات که بر تاج پادش ااساات؟
(دیوان پروین)688 ،

 .1-1-3پرسش در متن گفتوگو و نقلقول
گاهي در دل جمالت خبري ،یک جملة پرسشي رکر ميشود؛ معنا و کارکرد آن هم مشابه
دیگر جمالت پرسشي است؛ یعني ممکن است پرسش واقعي باشد یا متناسب با فضاي جمله،
معناي انوي متعددي داشته باشد .نمونهاي از این جمالت در زیر آمده است:
گر نکوهش کند که کوزه چه شااد؟

ساااخاانايام از بااراي گاافتن نيساااات
(دیوان پروین)616 ،
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بگفت آنکه به دریاي خون فکند مرا

بگفت آنکه به دریاي خون فکند مرا
(دیوان پروین)691 ،

از رود و دشات و دره گرشتيم هزار سال

با من نگفت هيچ کساي کاین چه ماجراسات
(دیوان پروین)688 ،

 .6-3معاني ثانوی جمالت پرسشي
جمالت هر زبان ممکن است به شکلهاي خبري ،پرسشي ،تعجبي و ...ظاهر شوند .این نوع
از جمالت عالوه بر معني اصلي خودشان ،یک یا چند معني انوي نيز دارند .چيزي که
نشانگر معني انوي یک جمله است ،متن آن جمله و نيز فهم و درایت مخاطب است .فهم
معاني انوي جمالت پرسشي همواره به آساني نيست و گاهي ممکن است ،خوانندگان یک
متن را به اشتباه بيندازند .دليل این امر به نوعي همپوشاني کارکردهاي جمالت پرسشي است.
بهعنوان نمونه ،عبرت گرفتن ،آموز دادن و سرزنش ،هر کدام موضوعي خاص هستند ،اما
ممکن است شاعر یک جمله را چنان بگوید که هر سه معناي انوي آنها را دربر داشته باشد
و هر مخاطبي به یکي از این موارد اشارهکند .مثالً در شعر زیر:
بر بلنادي چو ساااپيادار چه افزایي؟

بااارور بااا

تو نخلي نااه ساااپياداري
(دیوان پروین)683 ،

در بيت اخير ،هم معناي پند و اندرز نهفته است (سعي کن مثل سپيدار بي بر نباشي) ،هم
معناي سرزنش را در خود دارد (تا کي ميخواهي مثل سپيدار بي ميوه باشي؟) و هم کالمي
تعليمي است که براي آموز اخال ق کاربرد دارد .حتي ممکن است عدهاي براي بعضي از
جمالت پرسشي معاني انوي در نظر نگيرند.
این خاصيت در فهم معاني انوي جمالت پرسشي ،باعث شده است ،اغلب کساني که
در این حوزه پژوهش ميکنند ،نظراتشان متفاوت از هم باشد .بهعنوان نمونه ،دو تحايق در
مورد معاني انوي جمالت پرسشي دیوان حافظ انجام شده است که در آنها رحيميان و
شکري احمدآبادي ( )6836به  66غرض انوي و طاهري ( )6837به  59غرض انوي اشاره
کردهاند .همچنين دو تحايق در مورد اغراض انوي جمالت پرسشي غزليات سعدي انجام
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شده که در آنها باقريخليلي و محمودي نوسر ( )6862به  68غرض انوي جمالت پرسشي
در غزليات سعدي و افضليراد و ماهيار ( )6869به  59غرض اشارهکردهاند .نتيجه بحث این
است که حتي اگر دو محاق روي یک متن و با یک رویکرد (مشخص کردن معاني انوي
جمالت پرسشي) پژوهشي انجام دهند ،احتماالً ،نتایج با هم متفاوت خواهند بود.
در شعر پروین نيز که متني ادبي است ،این نکته به چشم ميخورد و ترسيم خط قرمز بين
معناي انوي جمالت پرسشي گاهي بسيار غيرممکن مينماید؛ بهعبارت دیگر ،نهتنها از نظر
کيفي ،بلکه از نظر کمّي؛ یعني شمار تعداد جمالت با بار معاني انوي نيز کاري سخت
خواهد بود .پربسامدترین جمالت پرسشي آن دیوان به شرو جدول ( )2است که از حداکثر
تا حداقل دستهبندي شدهاند.
جدول  .6فراواني معاني ثانویه پرسش در جامعه آماری اشعار پروین اعتصامي
معنای جمالت پرسشی

بسامد در ديوان
پروين

معنای جمالت پرسشی

بسامد در
ديوان پروين

استفهام انکاری

161

اظهار يأس

10

سرزنش و شماتت

92

اظهار تأسف و ناراحتی

10

استبعاد

43

اعتراض

1

پرسش واقعی

34

استفهام تقريری

7

بیتابی

35

انتظار

7

شکايت

34

اثبات عقیده

6

تعلیم و آموزش

25

تنبه و عبرت

5

خبر دادن

23

تجاهل

5

تعجب

20

اظهار ندامت

5

تحقیر

11

تمنا

5

تمسخر

17

تعظیم

4

نهی

15

انس گرفتن

4

استفهام تاکیدی

13

منافات يا عدم تناسب

4

بیان درد

12

حسرت

3

بیان عجز

11

شمول حکم

3

در ادامه براي هر یک از معناي انوي جمالت پرسشي در دیوان پروین  -در جدول ()2
به آنها اشاره شد -شواهدي بيان ميشود .ترتيب قرار گرفتن این موارد مطابق بسامد
آنهاست و از پربسامد به کمبسامد مرتب شدهاند.
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 .1-6-3استفهام انکاری و نفي
استفهام انکاري به نوعي از جمالت پرسشي اطال ق ميشود که گوینده مطلبي را به شکل
پرسشي چنان بيان ميکند که جوابش منفي و انکاري باشد؛ یعني باید انکارشود؛ یعني اگر
ميپرسد« :نيکي چه کردهایم که تا روزي /نيکو دهند مزد عمل ما را» (دیوان پروین،)67 ،
جوابش این است که نيکي نکردهایم .مثل این است که در زبان روزمره بپرسند« :رضا مي-
گوید ميتواند این همه راه بياید؟» .این جمالت که به آنها جمالت منفي هم ميتوان گفت
در صدر جمالت پرسشي دیوان پروین هستند؛ یعني پروین  616جمله رکر کرده که داراي
چنين کارکردي هستند.
همه یغماگر و دزدند در این معاااااابر

کيسااات آن کو نگرفتنااد گریبانش؟
(دیوان پروین)77 ،

چو رود غيب و هنگام حضاااور آید

تو چه داري که توان برد بدان محضاار؟
(دیوان پروین)16 ،

تيره دالن را چه غم از تيرگي اساات؟

کي غم سااارمااي زمساااتان ماسااات
(دیوان پروین)688 ،

از بناادگي جز آلودگي چااه خيزد؟

پاااکي ،صااافاات آفری ادگااار اساااات
(دیوان پروین)26 ،

کفتار گرسنه چه ميشااااااااااااااااااناسد

کااآهااو بااره پااروا ی اا ناازار اساااات؟
(دیوان پروین)27 ،

ره و رسم بازارگاني چه داناااااااي؟

تو کز ساااود نشاااناختساااتي زیان را
(دیوان پروین)66 ،

عدهاي از محااين بين استفهام انکاري و نفي فرقي قائلشدهاند؛ بهعنوان مثال ،افضليراد
و ماهيار ( )6869در پژوهش خود استفهام انکاري را چنين تعریبکردهاند« :منظور از انکار،
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نفي و تکریب جمله است که به گفتة جرجاني ( ،)6813فعل اینگونه جملههاي پرسشي
مثبت است ،اما جواب منفي است و خواننده از سيا ق کالم متوجه انکار ميشود» (افضليراد
و ماهيار .)6869 ،ایشان در ادامه در بخش نفي نوشتهاند« :نفي جملة خبري ،منفي است که
گوینده آن را در قالب پرسش مطرو ميکند تا منظور خود را بيان کند .در پاسخ برخي از
این گفتهها ميتوان گفت« :نيست»» (همان) .با توجه به اینکه در هر دو مورد جواب جمله
منفي است و نوعي تکریب در هر دو وجود دارد در پژوهش حاضر ،هر دو (استفهام انکاري
و نفي) یکجا رکر شدهاند.

 .6-6-3سرزنش و مالمت
یکي دیگر از معاني انوي جمالت پرسشي ،سرزنش و مالمت است .اغلب جمالتي که
هنگام شماتت و سرزنش بهکار ميرود به شکل پرسشي است .بهعنوان مثال« :شما نبودید که
گفتيد برميگردم؟ پا چه شد؟» در دیوان پروین اعتصامي هم این جمالت بسيار پربسامد
هستند.
بيهوده چند عرصاااااه به من تنگ ميکني؟

بهر گرشاتن تو به صاحرا هزار جاست
(دیوان پروین)681 ،

در نار جهل از چه فکندیش این ساار اساات؟

در پاي دیو از چه فکندیش این ساار اساات؟
(دیوان پروین)88 ،

چه کشااااااااااي منت دونان به ساااااار هر ره

چه روي در طلب نان به سااوي هر در
(دیوان پروین)78 ،

 .3-6-3استبعاد یا بعید بودن
گاه هدف از بيان جمله پرسشي نشان دادن این است که امر مورد بحث هرگز اتفا ق نميافتد
و محال است براي کسي چنين اتفاقي بيفتد.
عسا کي شود دزد تياااااااره روان؟

تو خود بااا

این گنج را پاااسااابااان
(دیوان پروین)881 ،
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پارۀ جان در رگ و بااااااااند اساات و پي

سااوزنش کي چاره خواهد کرد کي؟
(دیوان پروین)827 ،

 .0-6-3اظهار بيتابي
گاهي هدف از بيان جمالت به شکل پرسشي ،بيان بيتابي ،ناراحتي و درددل گوینده است؛
گویا شاعر ،مخاطب را شخصي صميمي فرضکرده و در حال درددل با اوست .مشابه چنين
جمالتي در زبان روزمره ،این جمله است« :پا چرا نميآیي؟».
کاااااااااه به سااااوي چمنم خواهاااد برد؟

کا بجز بخاات باادم رهبر نيساااات
(دیوان پروین)615 ،

باغبانش ز چااااااااااااه در زناااااادان کااارد

باالااباال شااايافااتااه یغماااگر کيساااات
(دیوان پروین)615 ،

اطفال را به صااحبت من از چه ميل نيساات؟

کودک مگر نبود کسااي کو پادر نداشاات
(دیوان پروین)638 ،

 .5-6-3اظهار شکایت و گالیه
تعدادي از جمالت پرسشي در دیوان پروین با هدف اظهار شکایت و گالیه بيان ميشوند .با
توجه به اینکه پروین اعتصامي به طور کلي شاعري اهل اعتراض و شکایت به اوضاع زمانه
بوده -و بهویژه در مورد حاو ق زنان و مستمندان جامعه اشعاري نغز سروده -از این نوع اشعار
در دیوان او زیاد یافت ميشود.
اگر عدل است کار چرخ گااااااااااااردون

چرا من سااانگم و تو لعل رخشاااان؟
(دیوان پروین)876 ،

تو غر ق ساايم و زر و من بااه خون دل رنگين

به فار خلق چه خندي تو را که سايم و زر اسات؟
(دیوان پروین)618 ،
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آخر این فتنه سيه کاري کياااااااست؟

گر کااه کار فلک اخضااار نيسااات
(دیوان پروین)615 ،

 .2-6-3تعلیم و آموزش
یکي دیگر از معاني انوي جمالت پرسشي در دیوان پروین اعتصامي آموز دادن و تعليم
است؛ یعني شاعر براي آموختن و تعليم از شکل سؤالي جمالت استفاده ميکند.
چرخ بر گرد تو داني که چه سااان ميگردد؟

همچو شااهباز که بر گرد کبوتر گردد
(دیوان پروین)95 ،

غافل چرا روي که کشندت چو غاااااااااافالن؟

پشاات از چه خم کني که نهندت به پشاات بار؟
(دیوان پروین)263 ،

 .7-6-3اخبار به شکل غیرمستقیم
یکي دیگر از کارکردهاي جمالت پرسشي بيان خبر یا دادن اطالع است .گویندۀ خبر بدون
اینکه از شنونده انتظار دریافت جوابي داشته باشد ،پرسشي مطرو ميکند .این جمالت
پرسشي هيچگاه داراي جوابي از طرف مخاطب نيستند ،گاه ممکن است خود گوینده به
سؤال طرو شده خود پاسخ دهد و به این طریق خبري یا اطالعي به خواننده برساند .البته در
زبان ادبي یا شعر ،بيان عاطفه بيش از خبررساني در اولویت شاعر است .نمونهاي از جمالت
پرسشي با هدف انوي خبررساني در دیوان پروین اعتصامي در ادامه آمده است.
لعل من چيست؟ عاااااااااااادههاي دلم

عاااد خونين بااه هيچ معاادن نيساااات
(دیوان پروین)616 ،

آن نشنيدید که یک قطااااااااره اشک

صبحدم از چشم یتيمي چکاااااااااا ايد؟
(دیوان پروین)281 ،

داني چه گفت نفااااااااا به تيه خو ؟

زین راه باز گرد گاااااارت راه دیگر است
(دیوان پروین)86 ،
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 .6-6-3بیان تعجب
یکي دیگر از کارکردهاي جمالت پرسشي بيان تعجب است؛ یعني گوینده تعجب خود را
به شکل پرسشي بيان ميکند .نمونه اشعاري از دیوان پروین که در آنها جمالت پرسشي با
هدف تعجب بيان شدهاند:
ازماچهصالحخيزدوجنگ؟اینچهفکرتاست

در دساات دیگریساات گر آب و گر آساياسات
(دیوان پروین)683 ،

ما سبکباریم از لغزیاااااااااادن ما چاره نيسااااات

عااقالن باا این گرانساانگي چرا لغز یدهانااد؟
(دیوان پروین)666 ،

خواجه از آغاز شاااااااااب در خااااااااانه بود

حاجب از بهر که در را ميگشاااود؟
(دیوان پروین)826 ،

 .2-6-3تحقیر
در تعدادي از جمالت یافت شده در شعر پروین ،معناي انوي جمالت پرسشي ،تحاير است.
در دساات باانویي به نخي گفت سااوزني
هر پارگي به همت من ميشااود درساات

کاي هرزهگرد بي ساار و بي پا چه ميکني؟
پاناهاان چنين حکاا یت پ يدا چااه ميکني؟
(دیوان پروین)236 ،

 .14-6-3تمسخر
گاهي هدف از جمالت پرسشي ،بيان طنز و تمسخر است به طوري که شاعر ،نویسنده و
گوینده ،مطالب طنزآلود را به شکل سؤالي بيان ميکند.
باه کنج مطبخ تاریک تابه گفت به دیگ

که از مالل نمردي؟ ،چه خيره ساار بودي
(دیوان پروین)275 ،
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مور کجا قصر سليمان کاااااااااااااااجا؟

گفت چنين خانه و مهماااااااااان کجا؟

(دیوان پروین)265 ،
مگرت دورۀ شباب نباااااااااااااااااااااااااااود

دوره پيریت چاااااااااراست ساااااياه؟

(دیوان پروین)666 ،

 .11-6-3نهي به شکل غیرمستقیم و مؤدبانه
بر حرر داشتن و نيز دستور دادن به ترک یا عدم انجام کاري به روشي محترمانه ،اغلب در
زبانفارسي با پرسش بيان ميشود .بهعنوانمثال ،به جاي اینکه بگویند« :در را باز نکن»
ميگویند« :چرا در را باز ميکني؟» در زبان ادبي هم از این نوع از جمالت بسيار یافت
ميشود .نمونهاي از این جمالت در شعر پروین به این شرو است:
چرا باایساات در هر پرتگه مرکب دوانيدن؟

چاه فرجاامي اساات غير اوفتاادن بدعناني را؟
(دیوان پروین)22 ،

چه ميدزدي از فرصاات و کار و کوشش؟

تااو خااود ناياز کاااالي دزد جااهاااناي
(دیوان پروین)626 ،

معني :از فرصت کار و کوشش ندزد و کم نکن!
به فردا چه ميافااااااااااااااااااکني کار امروز

بخوان آن کساااي را که مشاااتا ق اویي
(دیوان پروین)232 ،

 .16-6-3استفهام تأکیدی
یکي دیگر از معاني انوي جمالت پرسشي بيان تأکيد است؛ گوینده با این رو
بر مطلبي که بيان ميکند ،تأکيد بيشتري کند.
کا را نرساند چرا به منااااااااااااازل

سعي دارد

گر توسااان افالک راهوار اساااات؟
(دیوان پروین)26 ،
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گل چرا خو ننشااااااااااايد ،دایاااااام

ماااهتاااب و چمن و شااابنم نيساااات؟
(دیوان پروین)613 ،

به پاي گلبن زیباي هساااتي این همه خار

براي چيساات اگر براي خليدن نيست؟
(دیوان پروین)676 ،

در بيت اول منظور شاعر این است که توسن افالک و روزگار کسي را به سرمنزل
آروزهایش نخواهد رساند .اگر چنين است پا چرا تا حال چنان نکرده است؟ بيت آخر
بدان نکته تأکيد دارد که اگر این خارهاي روزگار براي فرو رفتن در پاي کسي نيست ،پا
براي چيست؟ یعني حتماً براي خليدن و فرو رفتن است.

 .13-6-3بیان دردها و مشکالت
یکي دیگر از معاني انوي جمالت پرسشي بيان دردها و مشکالت و به نوعي اظهار دردمندي
است .گوینده در این نوع از جمالت سعي دارد دردهاي خویش را بيانکند و با بيان آنها به
شکل پرسشي به نوعي آنها را نشانهگراري کرده و برجسته ميکند؟ مثل این است که کسي
در زبان روزمره بگوید «هيچ ميداني چه عرابي کشيدم تا به آنجا رسيدم؟»
من کجا بوسه مادر دیاااااااااااااادم؟

اشک بود آنکه ز رویاااااااااااام بوسيد
(دیوان پروین)289 ،

بر وصااالاه هاي پيرهنم خنده ميکند

دینا و درهمي پدر من مگر نداشااات؟
(دیوان پروین)636 ،

چرا کنند کم از دسااترنج مسااکينان؟

چرا باه مظلماه افزون به مال و جاه کنند؟
(دیوان پروین)667 ،

 .10-6-3بیان عجز
بيان عجز و ناتواني یکي دیگر از کارکردهاي جمالت پرسشي در دیوان پروین اعتصامي
است؛ یعني شاعر سعي دارد با استفاده از شکل پرسشي ،ناتواني خویش و یا نوع خود را به
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مخاطب عرضه کند .ویژگي این جمالت این است که اغلب به شکل غيرشخصي بيان
ميشوند؛ یعني گوینده نوع کلي افراد یا جامعة بشري را خطاب قرار داده و مخاطبش شخص
خاصي نيست.
چااه توان گفاات بااه یغماااگر دهر؟

چااه تااوان کاارد چو ميبااای اد مرد ؟
(دیوان پروین)639 ،

چه توان کرد اندریاااااااااااااااان دنيا؟

دسااات و پا ميزنيم تا نفساااي اسااات
(دیوان پروین)656 ،

طوطيي از قفا دیگر گاااااااااااافت

چااه توان کرد رده دیگر نيساااات ؟
(دیوان پروین)615 ،

 .15-6-3اظهار یأس
از دیگر معاني انوي جمالت پرسشي ،بيان یأس و نااُميدي است .گوینده با بيان جمالت
خود به شکل پرسشي قصد دارد یأس خود را بيان کند .در شعر پروین اعتصامي تعدادي از
این جمالت بهکار رفته است.
حدیث خویش چه گویيم چون نميپرسند؟

چونااااااکه فردا شد و پژمرده شاااااااادم

حساب خود چه نویسيم چون نميخوانند
(دیوان پروین)661 ،
کيساات آن کا که هواه خواه من است؟
(دیوان پروین)651 ،

 .12-6-3اظهار تأسف و ناراحتي
باياغااولااة غااوالن چرا باادین سااااان

آن کاااخ همااایون زرنگااار اساااات؟
(دیوان پروین)29 ،
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پرویزن اساات ساب من از با شکستگي

در برف و گال چگوناه تواناد کا آرميد؟
(دیوان پروین)288 ،

 .17-6-3اعتراض
چاارا بااای اد چاانايان خودکااام بودن

اساااايا ار داناااة هااار دام باااودن؟
(دیوان پروین)828 ،

در دل مااا حاارص آالیااش فاازود

نااياات پاااکااان چاارا آلااوده بااود؟
(دیوان پروین)867 ،

 .16-6-3استفهام تقریری
در این نوع از استفهام «مخاطب به درستي و صحت قول گوینده اقرار ميکند .مثالً آیا پایان
کار همه مرگ نيست؟ (یعني حتماً مرگ است) آیا نباید این کار را کرد؟ (یعني باید کرد)»
(شميسا.)6876 ،
گر هم صاااحباات تو دیو نبودساااتي

ز که آموختي این شااايوه شااايطاني ؟
(دیوان پروین)662 ،

از چاه همي کااهادمان روز و شاااب

گر نه که ما گندم و چرخ آس اياساات؟
(دیوان پروین)85 ،

مخاطب با خواندن چنين جملهاي تأیيد ميکند حرف شاعر را که بله درست ميفرمایيد،
چرخ آسياب است و ما هم گندم هستيم.

 .12-6-3انتظار
در این نوع از جمالت ادبي که به شکل پرسشي بيان ميشود ،اغلب حرف اضافة «تا» به چشم
ميخورد .بهعنوان مثال ،در شعر حافظ از این شواهد بسيار است و به نوشته خرمشاهي در
زبان و ادبيات فارسي «تا» به هشت تا ده معني مختلب به کار ميرود (خرمشاهي.)6838 ،

 | 600متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 96تابستان 0010

تاا چاه باازي رخ نماید بيدقي خواهيم راند

عرصاة شاطرنج رندان را مجال شاااه نيست؟
(حافظ)6838 ،

حالي درون پاااارده بسااااااي فتنه ميرود

تاا آن زماان کاه پرده برافتد چهها کنند؟
(همان)

مادراین بازارگلزار کشااتيماین مبارک ساارو را

تا که گردد باغبان و تا که باشاااد آبيار
(دیوان پروین)11 ،

 .64-6-3اثبات عقیدۀ خود و بطالن عقیدۀ دیگران
یکي دیگر از معاني جمالت پرسشي تال براي ا بات عايده خود و بطالن عايده دیگري
است؛ مانند این جمله در زبان روزمرۀ فارسي« :دیدي گفتم کتابخانه باز نيست؟» .در دیوان
پروین نيز از این نوع از جمالت پرسشي یافت ميشود.
از چه یک دوسات بهر من نگراشت

گر کاه باا من زمانه دشااامن نيسااات؟
(دیوان پروین)616 ،

چون زجا برخاساات زن در را گشود

گفت دیدي آنچه گفتم راسااات بود؟
(دیوان پروین)822 ،

عسا کي شود دزد تيااااااااره روان؟

تو خود بااا

این گنج را پاااسااابااان

(دیوان پروین)821 ،
معني :تو فکر ميکني دزد ميتواند عسا و داروغه باشد و از اموال مردم محافظتکند،
نخير ،دزد عسا نميتواند باشد ،تو خودت پاسبان با .

 .61-6-3تنبّه و عبرت
از کارکردهاي انوي دیگر جمالت پرسشي تنبّه و عبرت است؛ یعني گوینده جمالتي را که
براي پند و اندرز دادن در نظر گرفته به شکل خبري بيان نميکند ،بلکه شکل پرسشي را
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برایش انتخاب ميکند؛ گویا شکل پرسشي پند و اندرز گویاتر و تأ يرگرارتر است .مثل این
است که در زبان روزمره بگویند« :آن همه پادشاهان پولدار کجا رفتند؟»
عاقلي دیوانهاي را داد پااااااااااااااااااند

کز چه بر خود ميپساااندي این گزند؟
(دیوان پروین)855 ،

حرف امروز چه گویاااااا اي فرداست

کااه تارا بر گاال دیگر وطن اساااات
(دیوان پروین)651 ،

بر بلندي چو سپيدار چاااااااااه افزایي؟

بااارور بااا

تو نخلي نااه ساااپي اداري
(دیوان پروین)683 ،

 .66-6-3تجاهل مفید اغراق
یکي دیگر از معاني انوي جمالت پرسشي ،تجاهل مفيد اغرا ق یا به تعبير علم بدیع معنوي
«تجاهلالعارف» (ن .ک :شميسا )6876 ،است .در این نوع از جمالت ،گوینده به تعبير عاميانه
خود را به ناداني ميزند تا مخاطب را متوجه منظور خود کند .نمونة چنين جمالتي در زبان
روزمره این جمله است« :این تخم مرغ است یا گردو؟» (همان)
چه برتریسااات ندانم به مرغ مردم را؟

جز اینکه دعوي باطل کند که انساااني اساات
(دیوان پروین)691 ،

پاي من از چيسااات که بي موزه اسااات؟

در تن تو جاماااااااااااه خلاان چراساااااات؟
(دیوان پروین)682 ،

 .63-6-3اظهار ندامت
چااه کااناام گر طلااب کنااد تاااوان؟

خجلاات و شااارم کم ز مردن نيسااات
(دیوان پروین)616 ،
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چاااااااااااااااه کنم اوسااتاد اگر پرسااد

کوزه آب از اوسااات از من نيسااات؟
(دیوان پروین)613 ،

 .60-6-3تمنا
باه پيش چون تو ساايه روي بد دلم افکند

چه بودي ار که مرا قدرت سااافر بود؟
(دیوان پروین)279 ،

 .65-6-3عظیم
همواره دید و تيره نگشت این چه دیده است

پيوساتهکشاتوکند نگشتاینچهخنجر است
(دیوان پروین)86 ،

 .62-6-3انس گرفتن
یکي دیگر از کارکردهاي جمالت پرسشي ،باز کردن سرصحبت و اناگرفتن است ،یعني
گوینده از بيان سؤال هيچ چيزي غير از اناگرفتن و صميميشدن با مخاطب در رهن ندارد:
گفات گرگي باا ساااگي دور از رمه
از چاه گشاااتساااتيم ما از هم بري؟
از چه معني خویشااي ما ننگ شااد؟

کاه ساااگان خویشاااند با گرگان همه
خاوي کااردساااتيم بااا خيره ساااري؟
کااار مااا تزویر و ریو رنااگ شااااد؟
(دیوان پروین)811 ،

 .67-6-3منافات یا عدم تناسب
در تعدادي از جمالت یافت شده در شعر پروین ،منظور انوي جمالت پرسشي ،عدم تناسب
است؛ یعني شاعر ناهماهنگي و عدم توازن امري را به شکل پرسشي بيان ميکند .در زبان
روزمره نيز از این نوع جمالت فراوان یافت ميشود؛ به عنوان مثال« ،ما کجا و پسته خندان
کجا؟»؛ یعني اصالً ما با هم یکجا جمع نميتوانيم شویم چون باهم تناسبي نداریم.
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مان کاجااا و باالي محبا دی اگ؟

مان کجااا و چنين مهي اب حصااااار؟
(دیوان پروین)226 ،

النااه مااوران کجااا و پي ال مساااات

بااایااد اناادر خااانااه پاايااالن نشاااات
(دیوان پروین)266 ،

 .66-6-3حسرت
هرگز مرا ز داشااتن خلق رشاااک نيسااات

زان غبطاه ميخورم کاه چرا من نااداشااتم؟
(دیوان پروین)223 ،

 .62-6-3شمولحکم
منظور از شمولحکم در اینجا کلي بودن حکم است ،یعني حکمي شامل حال همة اشخاص
شود و قصد گوینده آنست که با شکل پرسشي این جمالت تأکيد کند هيچ یک از این افراد
از این منظر باهم فرقي ندارند.
ناافااا بساااي وام گاارفاات و نااداد

وام تو چون باااز دهااد؟ بينواساااات؟

(دیوان پروین)82 ،
معني :نفا (اماره) تا حال از هر کسي وام گرفته ،پا نداده است ،وام تورا نيز پا نخواهد
داد.
بي من ز الناه دور نگردید هيچ یک

تنهاا چه اعتبار در این کوي و برزن اسااات

(دیوان پروین)653 ،
معني :بدون من در این کوي و برزن نگردید ،هيچ یکي از ما در این کوي و برزن اعتباري
نداریم.

بحث و نتیجهگیری
بررسي اشعار دیوان پروین در ماام شاعري در دورۀ معاصر نشان ميدهد که وي نيز همانند
شعراي بزرگ ادب فارسي مانند حافظ ،سعدي و ...از جمالت پرسشي براي الااي معاني
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انوي در بافت ادبي بهرهگرفته است .از مجموع  186جملة پرسشي 85 ،معنا در پرسش واقعي
و  189جمله پرسشي در  26معناي انوي بهکار رفتهاند که بيشترین به استفهام انکاري و
کمترین به معاني انوي حسرت و شمول حاکم اختصاص دارد .پروین از جمالت پرسشي
در هر دو معناي سؤال (اوليه) و انویه استفاده کرده است .این نکته نشان ميدهد جمالت
پرسشي با معاني انوي در بافت ادبي کاربرد بيشتري دارد و بافت ادبي ظرفيت جمالت
پرسشي در معناي انوي را چندین برابر ميکند.
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تحلیل استعارۀ مفهومي ساختاری «هستي» در غزلهای
بیدلدهلوی
دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی ،واحد تربت حیدریه ،دانشگاه

حمید خصلتی


محمود فیروزی مقدم

عضو مدعو دانشگاه آزاداسالمی واحد تربت حیدریه
دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران
استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد تربت حیدریه ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،تربت حیدریه ،ایران

چکیده
پيچيدگيهاي معنایي شاعراوست.یکي از واژههاي پربسامد و کليدي در شعر بيدل ،مفهوم انتزاعي «هستي» است .دراین
مااله ،ابتدا به تبيين اساتعارههاي شناختي به عنوان یکي از رویکردهاي جدید در حوزۀ تحليل آ ار ادبي پرداخته و سپا
مفهوم «هستي» با استفاده از استعارۀ مفهومي ساختاري،تحليل ميشود .شعر بيدل از مفاهيم پيچيده و دور از رهني سرشار
اسات که با اساتفاده از کارکرد اساتعارۀ مفهومي در عينيتبخشي به حوزههاي انتزاعي ،قابليت شرو ،توصيب و تحليل
پيدا خواهد کرد و دسترسي مخاطب عام براي فهم معاني به ظاهر پيچيده در شعر بيدل آسانتر خواهد شد .تحليل بنمایة
«هستي» در این مااله بر پایة استعارۀ ساختاري انجام ميشود .از آنجاکه در شکلگيري انواع دیگر استعارههاي شناختي،
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شده است ،رهنمون ميکند.
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اساتعارههاي سااختاري بر پایة تجربيات و ادراکات فرهنگي و اجتماعي دست به مفهومسازي ميزنيم .از این رو ،به نظر
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مقدمه
سابک هندي از تخيالت شااعرانه و مفاهيم فلسفي و عرفاني سرشار است .بيدل دهلوي از
شااعراني اسا ت که بر بلنداي سبک هندي ایستاده است و این هيچ اغرا ق نيست اگر او را
دانشامندترین شااعر فارسايزبان در روزگار بناميم .شااعر او «اندیشاامندانه ترین شعري
است که در قلمرو زبان فارسي در فاصله زماني حافظ تا اقبال الهوري سروده شده است»
(کاظمي .)6837 ،شااید شااعراني چون صاائبتبریزي و کليمکاشاني یا غنيکشميري را
بتوان مثال زد که در سبک هندي از مفاهيم و آموزههاي عرفاني بهره گرفته و این مفاهيم
را در شاعرهایشاان منتال کردهاند ،اما بهجرأت ميتوان گفت هيچ کدام از شاعران سبک
هندي به گسااتردگي بيدل به مفاهيم فلساافي و عرفاني نپرداختهاند .شاااید نتوانيم بهراحتي
غزلي از بيدل را بيابيم که خالي از تأمالت عرفاني ،فلسفي و جهانبيني شاعر باشد (ر.ک:
حسيني.)6817 ،
بيدل ،شاعري است که اندیشههاي عرفاني و نگاه فلسفي خود به جهان را با نگاهي نو و
زباني ژرف در الیههایي از تعابير و اصاطالحاتي پيچيده اسات که براي رسايدن به سرمنزل
فهم جهانبيني و اسارار شاعر او باید رفيق راه شاعر باشايم و با او به سارزمين شورانگيز و
رنگارنگ اندیشها سفر کنيم .از این رو ،براي درک این پيچيدگيها به کاربرد ابزارهایي
نيازمندیم تا بتوانيم به تحليل و فهم آنها دساات یافت .یکي از این شايوههاي دقيق ،علمي و
مناسااب فهم ،تأویل و دریافت شااعر بيدلدهلوي ،کاربرد مباحث معناشااناساايشااناختي و
مؤلفههاي اسااتعارۀ مفهومي و طرووارههاي تصااویري اساات .در این مااله ،مفهوم انتزاعي
«هساتي» را در شاماري از غزلهاي بيدلدهلوي به یاري استعارۀ مفهومي ساختاري تحليل و
تأویل ميکنيم.
در شااعر بيدل ،بعضااي واژهها هسااتند که به ساابب تکرار زیاد به یک گفتمان و بنمایة
اندیشااهاي خاص تبدیل شاادهاند .هر یک از این واژهها و تصاااویر پر کاربرد به دليل تکرار
زیاد ،ناش بنمایههایي به خود گرفتهاند.
بنمایه ،هر عنصاار «تکرارشااونده» در ا ر ادبي اساات که «حساااساايت آفرین» باشااد .این
عنصار تکراري معموالً به دو مفهوم اطال ق ميشاود :یکي به باور مسالط و موضوع مرکزي
ا ر ادبي مانند مرگ ،عشاق ،خيز  ،ویراني و سافر و دیگري به عنصار یا ترکيبي از عناصر
زباني که در یک متن تکرار ميشاود ،برجساتگي و تمایز ميیابد یا بر متن مسالط ميشود؛
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مانند «دریا» در آ ار موالنا« ،رره و آفتاب» درآ ار عطار و «شااکساات رنگ» در دیوان بيدل
(ر .ک :فتوحي .)6868 ،در غزلهاي این شااعر بزرگ سابک هندي ،واژۀ «هستي» به یک
باور مساالط و موضااوعي مرکزي بدل شااده و در جهانبيني و به تبع آن درغزلهاي بيدل،
جایگاه ویژهاي دارد .براي رساايدن به الیههاي پنهان و اندیشااههاي عميق بيدل به تحليل
مفهوم «هسااتي» در قالب اسااتعارههاي ساااختاري خواهيم پرداخت و ميکوشاايم به این دو
پرسش اساسي پاسخ دهيم:
 «هسااتي» در غزلهاي بيدل با چه اسااتعارهها و تعابير اسااتعاري مفهومسااازي شااده و اینمفهومسازي چادر در فهم موضوع به مخاطب ا رکمک ميکند؟
 سازوکار استعارههاي شناختي تا چه حد براي باز کردن گرهها و حل مشکالت و گرههايمعنایي آ ار شااعراني چون بيدل مؤ راست؟ در این ميان ،کاربرد استعارۀ مفهومي ساختاري
در تحليل مفهوم «هستي» چيست؟
این تحايق بر بنياد شيوۀ کتابخانهاي و با بهرهگيري از تحليل و توصيب به بررسي مفهوم
انتزاعي «هساااتي» در غزلهااي بيادلدهلوي بر پایة تحليل شاااناختي اساااتعاره مفهومي آن
ميپردازد .نخسات ،نظریة شاناختي استعاره و فرآیند مفهومسازي در شعر بيدلدهلوي تبيين
ميشااود و سااپا به کاربرد انواع اسااتعارههاي جهتي ،هسااتيشااناختيساااختاري در مفهوم
انتزاعي «هسااتي» پرداخته شااده اساات .رو اسااتداللي این مااله بر پایة رو اسااتارایي (از
جزء باه کال) و رو تحليال دادهها براسااااس رو کيفي و مبتني بر تحليل کميگرایانه
استواراست.

 .1پیشینة پژوهش
در کتابهاي ناد بيدل (صاالوالدین سلجوقي ،)6833 ،ماایسة انسان کامل از دیدگاه بيدل
و حاافظ (عبدالغفور آرزو ،)6837 ،انساااان در نگارساااتان بيدل (اساااداهلل حبيب،)6865 ،
خوشاااههایي از جهانبيني بيدل (عبدالغفور آرزو ،)6836 ،بوطيااي بيدل (عبدالغفور آرزو،
 ،)6873در خااناة آفتااب (عبادالغفور آرزو )6837 ،و کلياد دربااز (محمدکاظم کاظمي،
 )6873مباحثي در مورد جهانبيني بيدل و موضوعات مرتبط با موضوع این مااله نوشته شده
اسات .همچنين کتاب اساتعاره در غزل بيدل (محمدرضاا اکرمي )6866 ،به انواع استعارهها
در غزل بيدل پرداخته اساات ،اما هيچیک به بررسااي شااناختي اسااتعارههاي مفهومي مفاهيم

خصلتی و همکاران | 611

انتزاعي در شعر بيدلدهلوي نپرداخته است.
در ماالة «نظریة معاصاار اسااتعاره» (ليکاف )6868 ،6و ماالة «نظریه اسااتعارۀ مفهومي از
دیادگااه ليکااف و جاانساااون» (هااشااامي )6836 ،باه مبااحث زبانشاااناسااايشاااناختي،
معناشاناسيشناختي ،استعاره مفهومي و انواع آن پرداخته که در پژوهش پيش رو از مباحث
نظري مورد مطالعه بوده است.
در ماالهاي دیگر با عنوان «تحليل اساااتعاري -سااااختاري غزلي از بيدلدهلوي بر پایه
معنيشاناسايشاناختي» (شااملو )6869 ،ساعي شده است به تحليل استعاري-ساختاري یک
غزل بيدل پرداخته شود و در ادامه به بررسي و تحليل بعضي از استعارههاي مفهومي از جمله
جهتگيرانه ،سااختاري و تشاخيص پرداخته و با توجه به اینکه قصد داشته یک غزل کامل
را بررسي کند ،بسيار گررا به مباحث شناختي غزل پرداخته است.
جز آنچه نام برده شااد هيچ پژوهش دیگري به تحليل شااعر بيدلدهلوي براساااس نظریة
استعاره شناختي نپرداخته است.
مااالهاي با عنوان «بنمایة حباب و شااابکههاي تصاااویري آن در غزليات بيدلدهلوي»
(طباطبایي )6868 ،به بنمایه «حباب» پرداخته اساات .اما در مورد بنمایه هسااتي و تحليل آن
براساااس اسااتعارهشااناختي ،هيچ پژوهشااي انجام نگرفته اساات و نبود این خأل پژوهشااي،
نگارندگان این مااله را به تحليل شناختي مفهوم انتزاعي «هستي» در شعر بيدلدهلوي بر پایه
نظریة معناشناسي شناختي ترغيب کرد.

 .6مباني نظری پژوهش
در بالغت سانتي« ،اساتعاره» ،آرایهاي اسات که ظرفيت شاعرانگي را باال ميبرد و به عنصر
تخيل که یکي از عناصار اصالي شاعر اسات ،عمق ميبخشد .به عايده صاحبنظران بالغت
ساانتي« ،اسااتعاره» به زباني خاص تعلق دارد؛ زباني که زبان مردم کوچه و بازار نيسات .زبان
اساتعاره از دید سنتي ،یک زبان غيرعادي است .در نگاه سنتي ،استعاره یکي از ویژگيهاي
زبان است که ریشة آن در جایگزیني واژههاست.
در نگاه صااحبنظران شناختي و بهویژه از دیدگاه ليکاف و جانسون ،)6868( 2استعاره
1. Lakoff, G.
2. Johnson, M.
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در زندگي انسااانها جاري اساات .ليکاف و جانسااون ميگویند« :ما دریافتيم که اسااتعاره در
زندگي روزانة ما جاري اساات؛ یعني اسااتعاره چيزي نيساات که فاط در زبان وجود داش اته
باشد ،بلکه در اندیشه و رفتار ما نيز نمود پيدا ميکند .در واقع ،نظام مفهومي متداولي که در
قالب آن مياندیشايم و عمل ميکنيم ،اساساً از ماهيتي استعاري برخورداراست» (گندمکار،
.)6861
مفهوم ،واژهاي اساات که در انتاال رویکردهاي صاااحبنظران شااناختي جایگاه ویژهاي
دارد .از نظر ليکااف «مفااهيم چيزهایي را که ما درک ميکنيم سااااختبندي ميکنند»
(همان).
آنچه در رهن ما ميگررد و به عبارتي درک ميشود بهوسيلة مفاهيم ،ساختبندي شده
و در زبان ،نمود واژگاني پيدا ميکند .ليکاف در کتاب «اساااتعارههایي که باور داریم» ،این
عايده را بيان ميکند که رهن ما ماهيتي استعاري دارد .وي براي شرو مفاهيمي که از آن به
مفاهيم اسااتعاري یاد ميکند از مثالهایي چون مفهوم «بحث» اسااتفاده ميکند و از اس اتعارۀ
مفهومي «بحث جنگ اسااات» نام ميبرد؛ این نوع نگاه از رهنيتي سااارچشااامه ميگيرد که
شاااباهتهایي بين بحث و جنگ ميبيند و براي عيني کردن گزارههاي انتزاعي که پيرامون
بحث شاااکل ميگيرند از واژهها و ترکيبهایي اساااتفاده ميکند که در حوزۀ عيني جنگ
کاربرد دارد.
ليکاف ميگوید هنگام بحث و صاااحبت در مورد آن ما فاط از اصاااطالحات مربوط به
جنگ استفاده نميکنيم ،بلکه هنگاميکه با یک نفر مباحثه ميکنيم او را دشمن خود فرض
ميکنيم و از موضاع خودمان دفاع ميکنيم ،سعي بر تصرف موضع دفاعي دشمن داریم و با
اساااتفااده از تکنيکهاي زباني که تجربه کردهایم ساااعي به عاب راندن او در مباحثه و در
نهایت رسيدن به پيروزي را داریم (ر .ک :گندمکار.)6861 ،
نکتة مهم با توجه به نظرات ليکاف و جانساون ،این است که استعاره ،صرفاً به زبان تعلق
ندارد و در انحصار واژهها نيست ،بلکه فرآیندهاي رهني و فکري و در یککالم ،اندیشيدن
انسان ،ماهيتي استعاري دارد.

 .1-6سازههای استعاره مفهومي
در زبانشناسيشناختي ،استعارۀ مفهومي مجموعهاي از مطاباتهاي مفهومي یا در اصطالو
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دقيقتر ،نگاشت بين دو حوزۀ مفهومي مبدأ و ماصداست (کووچا.)2882 ،6
اسااتعارۀ مفهومي ،سااازوکاري اساات که براساااس آن امور انتزاعي و رهني بر پایة امور
عيني تعریب ،فهميده و توصايب ميشااود .ميتوان گفت که اندیشايدن به شايوۀ اسااتعاري؛
یعني تجسام بخشيدن به مفاهيم رهني و انتزاعي .مفاهيمي مانند مرگ ،زندگي ،وهم ،عشق،
حيرت ،مهرباني ،خشام و صاداقت اموري انتزاعي هستند که با استفاده از مفاهيم عيني قابل
درک و فهم ميشاوند .هر اساتعارۀ مفهومي داراي نموداري اسات که از ساه بخش یا سازه
تشکيل شده است (نمودار (:))6
الب -قلمرو ماصاد یا هدف :به قلمرویي گفته ميشاود که شامل امور رهني و انتزاعي بوده
و بهخوديخود قابلفهم نيست یا براي فهم آن دچار مشکل هستيم.
ب -قلمرومبدأ یا منبع :قلمروي است که معموالً اموري عيني و ملموس را شامل ميشود.
ج -نگاشاات :رابطهاي اساات ميان قلمروهاي منبع و ماصااد که تناظرهایي را بين دو قلمرو
ایجاد ميکند و در اصطالو آن را نگاشت یا  mappingميگویند.
نمودار  .1سازه استعارۀ مفهومي

در اسااتعاره با مفهوم ساانتي ،واژهها هسااتند که اسااتعاره را ميسااازند حالآنکه از دید
ليکاف و جانسااون ،آنچه اسااتعاره را ميسااازد روابط مفهومي اساات که بين قلمرو مبدأ و
ماصاد برقرار است .در این نگاه هر واژه مخصوصاً در قلمرو منبع کار برانگيختن رهن ما
براي بهتر فهميدن قلمرو دیگر است (هاشمي.)6836 ،
به باور دانشمندان شناختي ،استعاره به خاطر قابليت انتاال و جایگزیني که دربارۀ مفاهيم
دارد ،نهتنها ابزاري زباني و ادبي اساات ،بلکه ابزاري مفهوم بنيان اساات .با توجه به دیدگاه
مطرو شاادۀ شااناختيان ميتوان گفت که اسااتعاره ،درک و تجربة بعضااي امور و مفاهيم با
اسااتفاده از اصااطالحات و تعابير حوزهاي دیگر اساات .جریان ارتباط بين دو حوزۀ مبدأ و
ماصد ميتواند شکلهاي مختلفي به خود بگيرد که عبارت است از -6 :نگاشت یک قلمرو
1. Covekses, Z.
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مبدأ بر یک قلمرو ماصااد -2 ،نگاشاات یک قلمرو مبدأ بر چند قلمرو ماصااد و -8نگاشاات
چند قلمرو مبدأ بر یک قلمرو ماصد.
ارتباط هریک از موارد گفته شااده ميتواند اسااتعارههایي متعدد و گوناگون را شااکل
دهد .بهعنوان نمونه ،نگاه به عشاق در آ ار عرفاي اساالمي با توجه به رابطة شامارۀ سه قابل
توصايب و تحليل اسات .گاه یک عارف عشق را چراغ راه سالک معرفي ميکند و عارفي
دیگرعشااق راآتشااي سااوزنده ميبيند ،حالآنکه از نظرگاه اسااتعارۀ مفهومي هر دو عارف،
قلمرو هدفشاان عشاق و قلمرو مبدأشاان براي توصيب عشق ،یکي از مظاهر نور و روشنایي
است.

 .6-6انواع استعارۀ مفهومي
ليکاف و جانساون تاسيمبندي سهگانهاي از استعارۀ مفهومي ارائه کردهاند که بر این اساس
از اسااتعارههاي جهتي یا فضااایي ،اسااتعارههاي هسااتيشااناختي یا هسااتومند و اسااتعارههاي
ساختاري نام بردهاند (نمودار (.))2
نمودار  .6زیرشاخههای استعارۀ مفهومي
استعاره جهتی

استعاره هستی شناختی

استعاره مفهومی

استعاره ساختاری

 .1-6-6استعارۀ جهتي یا فضایي
در اساااتعاارۀ جهتي ،نظاامي از مفااهيم باهطور کلي در ارتبااط با یک نظام دیگر از مفاهيم
سازمانبندي ميشوند .به دليل اینکه این مفاهيم با جهتهاي فضایي چون باال و پایين ،عاب
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و جلو ،دور و نزدیااک ،عميق و غيرعميق ،مرکز و حاااشااايااه و داخاال و بيرون در ارتباااط
هساااتند،آن ها را اساااتعارههاي جهتي ناميدهاند .ليکاف و جانساااون به نمونههاي از فرهنگ
مردم اشااره کردهاند که به عبارتهاي باال توجه شاده اسات .بهعنوان مثال ،این استعاره که
شاااادي بااال و غم پاایين اسااات ،عباارتهاي زیر را به دسااات ميدهد :از خوشاااحالي پر
درآوردهام.از شاادي از جایم پریدم .کمر از غصاه خم شده است .پر درآوردن در جملة
اول نوعي حرکت به سااامت باال را نشاااان ميدهد .از جا پریدن در جملة دوم هم حرکت
سریع به سمت باال را در خود دارد .در عبارت پایاني ،خم شدن کمر با غصه و غم همخواني
دارد و ایساتاده بودن و سار پا بودن با شادي مطابات دارد .نمونههاي دیگري از این استعاره
دربارۀ مفاهيمي چون خوابيدن و سالمتي به عموميت این استعاره اشاره دارد :خوابيدن پایين
و بيدار شدن باال است؛ این استعاره یک مباني فيزیکي و طبيعي دارد که انسانها و حيوانات
براي خوابيدن معموالً دراز ميکشاااند .عبارتهاي اساااتعاري متناظر با این الگو از قبيل این
جملهها هساتند :دراز به دراز افتاده اسات .بلند شو کافي است خوابيدهاي .خوابي خرت راه
ميرود .ملت ما بيدار شاادهاند .تساالط باال و ضااعب پایين اساات :شااانههایت را باال بگير.
شانههایش فروافتاده است.

 .6-6-6استعارههای هستيشناختي
اساتعارههاي هستيشناختي آن دسته ازاستعارهها هستند که مفاهيم انتزاعي و مجرد بهواسطة
آن موجودیت یافته و تجسام ميیابد .بهعبارتدیگر ،در استعارههاي هستيشناختي با بهکار
بردن عناصار و پدیدههاي فيزیکي مثل اشياء ،اجسام و تمامي مواردي که با نام مواد شناخته
و در اینجا هستومند خوانده ميشوند براي توصيب مفاهيم انتزاعي ،در نظرميگيریم .مراتب
دیگر اسااتعارههاي هسااتيشااناختي ،ممکن اساات مفاهيم انتزاعي را بهصااورت انسااان یا هر
جاندار دیگري از گياهان گرفته تا حيوانات برایمان توصاايب کند .ليکاف و جانسااون ریل
اساتعارههاي هستيشناختي از سه نوع استعارۀ «هستومند و ماده»« ،ظرف» و «انسانپنداري یا
تشخيص» نام برده است (ن .ک :ليکاف و جانسون.)6861 ،

 .3-6-6استعارۀ ساختاری
اساتعارههاي سااختاري ،اساتعارههایي است که براساس آن «مفهومي بهصورت استعاري در
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ارتباط با مفهومي دیگر سااختبندي ميشود» (همان) .در این نوع استعاره ،عناصر قلمروي
منبع ،ساازوکار و چارچوبهایي به عناصار قلمروي ماصاد نسبت ميدهد که از این طریق،
توانایي فهم بهتر عناصاار حوزۀ ماصااد و اندیشاايدن دربارۀ آن را پيدا ميکنيم .هراس اتعارۀ
ساااختاري ،مجموعهاي ازاسااتعارههاي هسااتومند اساات که زیرمجموعه و یا قساامتهاي
کوچکتري از استعارۀ ساختاري هستند.
در اساتعارههاي جهتي و هساتيشاناساي –بيشاتر -اساتعارهساازي بر مبناي شباهت ميان
تجاربي اسات که ما ازاشياء فيزیکي ،محيط و جسممان داریم؛ در حالي که در استعارههاي
ساااختاري بر پایة تجربيات و ادراکات فرهنگي و اجتماعي خود ،دساات به مفهومسااازي
ميزنيم و این تجربيات ممکن اساات در فرهنگهاي مختلب متفاوت و گاه متناقض باشااند
(ليکاف و جانسون 2888 ،و ر .ک :هاشمي.)6865 ،
با توجه به آنچه گفته شااد ،ليکاف و جانسااون بر این عايدهاند که اسااتعارۀ ساااختاري
پيچيدهترین نوع استعارۀ مفهومي است و از آنجا که این تاسيمبندي دقيق و مشخص نيست،
فرض کردن اسااتعارهاي که صاارفاً ساااختاري یا صاارفاً هسااتيشااناختي باشااد ،چندان دقيق
نخواهد بود.
نمودار ( ،)8ساختار متفاوت دو استعارۀ ساختاري و هستيشناختي را نشان ميدهد.
نمودا  .3مقایسه ساختار استعارۀ ساختاری و استعارۀ هستيشناختي

تفاوت عمدۀ استعارههاي هستيشناختي و ساختاري در سطح عموميت و گستردگي
تناظرها ميان دو قلمرو است .براي روشن شدن موضوع وقتي از استعاره «زندگي سفراست»
نام ميبریم ،استعارههاي جزئيتر را ميتوانيم نام ببریم که در محدوده «زندگي سفر است»
قرار ميگيرد ،اما هيچکدام از این استعارهها از حوزۀ «زندگي سفر است» خارج نيستند .دنيا
کاروانسرا است ،عشق مرکب راهواري است ،اعمال ما توشه هستند و مانند اینها همه
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استعارههایي هستند که از دل استعارۀ «زندگي سفر است» بيرون ميآید.در هر دوي
استعارههاي هستيشناختي و ساختاري با طرووارههاي تصویري روبهرو هستيم که با هم
تفاوتهایي دارند.
طرووارههاي تصویري مرتبط با استعارههاي جهتي و هستيشناختي ،بيشتر مبتني بر فضاها
و جهاتي است که از محيط اطراف و بدن ما سرچشمه ميگيرند ،اما در استعارههاي
ساختاري ،منبع طرووارههاي تصویري حوزۀ وسيع فرهنگ است و از آنجا که منابع حسي
در فرهنگها و جوامع مختلب چندان متفاوت نيست و شباهتهاي زیادي دارد در نتيجه
استعارههاي هستيشناختي و جهتي در اکثر فرهنگها به هم شبيه هستند ،اما استعارههاي
ساختاري که منشأ طرووارههاي آن فرهنگ است ،تفاوتهاي معنيداري پيدا ميکنند.
بهعنوان مثال ،استعارۀ ساختاري «بحث» در یک جامعه ميتواند با «جنگ» مفهوم شده و در
جامعهاي دیگر با مفهوم «بازي» درک شود.
در این مااله ،مفهوم «هستي» با استفاده ازاستعارۀ ساختاري مورد تحليل قرار خواهد
گرفت .از این رو ،بيشتر به آن خواهيم پرداخت.

 .3-6شالودۀ استعاره ساختاری
گفته شد که استعارههاي جهتي و هستيشناختي براساس ارتباطي نظاممند بين رهن و محيط
یا اشاياء فيزیکي اطراف ما عمل ميکنند .استعارههاي ساختاري نيز حاصل پيوندي نظاممند
بين رهن و تجربياتمان از اجتماع اساات .براي اینکه این موضااوع روشاانتر شااود به اساتعارۀ
«بحث جنگ است» برميگردیم .وقتي بحث را بهمثابة جنگ در نظر ميگيریم ،این ماایسه،
تناظرهایي ایجاد ميکند که یک مباحثة عاالني و اسااتداللي با اسااتفاده از عناصاار حوزۀ
جناگ مفهوم ميشاااود؛ یعني باهواساااطة پدیدۀ قابل لما جنگ به یک مفهومساااازي
ميپردازیم که درنهایت به این موضااوع منتهي ميشااود که یک بحث منطاي و عاالني
چيست و چه موضوعي و چگونه در این مباحثه مطرو ميشود .بهعبارت دیگر ،با استفاده از
مفاهيم جنگ ،مباحثه ،اجرایي شااده و بين دو یا چند نفر جریان ميیابد .یکي از پدیدههایي
که از اساتعارۀ «بحث جنگ اسات» در فرهنگ ما شاناختهشادهتر و ملموستر است ،پدیدۀ
فوتبال اسات .براي فوتبال ميتوان این نگاشت را ایجاد کرد و عبارت «فوتبال جنگ است»
را به کار برد .این اسااتعاره دقيااً مثل اسااتعارۀ بحث جنگ اساات و بس اياري از ویژگيهاي
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جنگ را بر خود منطبق ميکند .عناصاار فيزیکي جنگ ازجمله خطوط مادم ،خط دوم و
پشت خط در فوتبال به خط حمله ،خط مياني و خط دفاعي تبدیل شده است.

 .3بحث و بررسي
 .1-3فرآیند استعارهسازی «هستي» در شعر بیدلدهلوی
در شاعر بيدل ،اساتعارههاي متعددي براي هساتي بهکار رفته است .در نمودار زیر بهصورت
الگوي درختي سازمان دادهشده است .در نمودار ( )5ميتوان به الگوي استعاري رهن بيدل
پي برد .او براي هسااتي دو نوع انگارۀ کلي در رهن داشااته اساات که این دو انگاره ،ماهيت
حوزههاي مبدأ را مشاااخص ميکنند .این انگارهها ميتواند حاصااال نگر  ،جهانبيني و
تجارب شاخصاي شاعر باشد؛ «از منظر شناختي ،استعاره اساس زبان و سازندۀ معنا و اندیشه
است» (فتوحي.)6868 ،
نمودار  .0فرآیند استعارهسازی «هستي» در شعر بیدلدهلوی
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 .6-3ساختارهای استعاری واژۀ «هستي»
بيدل براي تصویرسازيهاي خود پيرامون واژۀ «هستي» از ساختارها و سامانههاي متعددي
بهره گرفته است .با مطالعة نمونههاي آماري دربارۀ عناصر تصویري پربسامد با عبارتهاي
استعاري روبهرو ميشویم که بررسي این عبارات و تحليل آنها براساس نظریة استعارۀ
مفهومي در ادامه خواهد آمد.

 .1-6-3استعارۀ دریا (سیالانگاری)
قلزم تشاویش هسااتي عافيت امواج نيست

مشت خاکي جو زن سر تا قدم ساحل برآ
(بيدلدهلوي)6868 ،

در بيت اخير قلمروي منبع ،دریاساات و ویژگيهاي دریا بر قلمروي هدف که هسااتي
است ،نگاشت شده است« .قلزم» از شهرها و بندرهاي قدیم مصر است که در ساحل دریاي
سارخ واقع بوده اسات .نام قدیم دریاي سرخ در متون قدیمي فارسي و عربي ،بحرقُلزُم بوده
که از نام شهر قلزم یا کلوسماي قدیم در نزدیکي سوئز گرفته شده است .بحر احمر به سبب
بادهاي مخالب و جریانهاي تند و صااخرههاي زیرآبي ،همواره دریانوردان را با مشااکالتي
مواجه ساااخته اساات و به باور بسااياري از دریانوردان ،ورود به دریاي قلزم برابر با ویراني و
نابودي اساات (ر .ک :حداد عادل .)6838،در شااعر هم هر جا که واژۀ قلزم بهکار ميرود به
معني نابودي و تعابيري نزدیک به آن اساات .با اندکي دقت به اسااتعارۀ «هسااتي قلزم اساات»
ميرساايم .در عبارت اسااتعاري «هسااتي قلزم اساات» ،تشااویش و نگراني از قلزم بر هس اتي
نگاشاات ميشااود و در اسااتعارۀ فرعي دیگري در همين مصااراع ،مرگآفرین بودن امواج
«موج مرگ است» هم از استعارۀ کالن قلزم ایجاد ميشود.
در بيت:
با قد خم گشااته از هسااتي توان آسااان گرشاات

کشااتيات گر واژگون گردد در این دریا پل اساات
(بيدلدهلوي)6868 ،

عبارت اساتعاري «هساتي دریاي متالطم است» بوده و وقتي شاعر ،هستي را دریاي متالطم
ميبيند ،تمام ویژگيهاي دریاي ناآرام براي هسااتي متصااور ميشااود و در ادامه نيز شاااعر به
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زیبایي با استعارهاي دیگر ،قد خم شده را چون کشتي افتاده در دریاي متالطم ميبيند.
در نمودار ( )9قلمروي مبدأ و ماصد دو استعارۀ «هستي» و «دریا» با یکدیگر ماایسه شده
است.
نمودار  .5مقایسه قلمروی مبدأ و مقصد استعارۀ دریا و هستي

تواضاع و خاکساري با تصویر کشتي واژگون شده و نيز قد خم شده مرتبط است .آسان
گرشااتن از تالطم هسااتي با قد خم شاادهاي که ناش پل را دارد ،امکانپریر ميشااود .از
استعارۀ کالن دریا ،استعارههاي خُرد پل و کشتي ،نشأت گرفته است و استعارههاي مفهومي
«انساان متواضع ،کشتي واژگون شده است» و «کشتي واژگون شده ،پل است» زنجيرهاي از
مفاهيم و تصااویر را در شعر ایجاد ميکنند .در این دو بيت ،هستي ،دریایي ناآرام است که
در هر دو راه نجات از دریاي ناآرام هستي ،خاکساري و تواضع دانسته شده است.

 .6-6-3استعارۀ وهم (تجریدانگاری)
یاد ما بيدل وداع وهم هسااتي کردن اساات

تااا خاياالاي در نااظاار داري ،فاارامااوشاايام مااا
(بيدلدهلوي)6868 ،

در نمودار ( )1قلمروي مبدأ و ماصااد دو اسااتعارۀ «هسااتي» و «وهم» با یکدیگر ماایسااه
شده است.

خصلتی و همکاران | 621

نمودار  .2مقایسه قلمروی مبدأ و مقصد استعارۀ هستي و وهم

در شعر بيدل با ترکيبهایي شبيه به وهم هستي ،زیاد روبهرو ميشویم .استعارۀ مفهومي
«هساااتي وهم اسااات» مرکز ال ارتباطات معنایي در مصاااراع اول اسااات .در این اساااتعارۀ
مفهومي ،قلمروي منبع «وهم» اسااات و ویژگيهاي وهم از این قلمرو بر قلمرو ماصاااد که
«هساتي» اسات ،نگاشات ميشاود .بناي اساتعارۀ مفهومي بر این استوار شده است که حوزۀ
منبع باید یک حوزۀ عيني و ملموس باشد تا ویژگيهاي این حوزۀ ملموس بر حوزۀ انتزاعي
نگاشت شده و آن را مفهومي و قابل توصيب کند .در استعارههاي از این دست ،حوزۀ مبدأ
نيز خودانتزاعي و نامفهوم اسات .در این عبارت استعاري ،شاعر ميگوید هستي یک وهم و
خيال باطل و یک تصاویر وهمي اسات .تمام ویژگيهاي وهم بهعنوان حوزۀ مبدأ بر هستي
نگاشاات ميشااود .در این بيت ،بيدل مخاطب قرار گرفته اساات و گویي از جانب خدا با او
گفتوگویي ميشاود و حاصال این گفتوگو این است که تا انسان درگير هستي و جهان
باشاد ،انسان به یاد خدا نميافتد و اگر ميخواهد به یاد خدا بيفتد باید با جهان که یک وهم
بيشاتر نيسات ،وداع کند .آنچه گفته شاد در جدول ( )6استعارۀ وهم در قالب سازه استعارۀ
مفهومي ارائه شده است.
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جدول  .1استعارۀ وهم براساس سازه استعارۀ مفهومي
نگاشت ويژگیهای مبدأ بر مقصد

حوزۀ مقصد (هستی)

حوزۀ مبدأ (وهم)
وهم فراموشی پديدههای ديگر

هستی باعث فراموشی خداست.

است.
وهم گمان و پندار وجود چیزی

هستی يک گمان بیش نیست.

است.
وهم يک خیال باطل است.

هستی يک خیال باطل است.
تعلق به هستی ما را از انديشههای

وهم قطع ارتباط با محیط است.

واال دور میکند.

صاااورت وهمي بااه هساااتي متهم داریم مااا

چاون حاباااب آیاينااه بر طااا ق عاادم داریم مااا
(بيدلدهلوي)6868 ،

یکي از واژههایي که بيدل از آن بساايار گفته و اتفاقاً در بسااياري موارد در کنار واژۀ
هساتي آمده ،واژه عدم اسات .در اینجا حوزۀ مبدأ ،صاورت وهمي و حوزۀ ماصاد ،هسااتي
اسات .در این استعارۀ مفهومي شاعر با ساخت ترکيب صورت وهمي ،کارکردهاي دیگري

به وهم اضاافه کرده است .در جدول ( )2استعارۀ عدم در قالب سازه استعارۀ مفهومي ارائه
شده است.
جدول  .6استعارۀ عدم براساس سازه استعارۀ مفهومي
هستی
هستی خیالی بیش نیست.
هستی ناپايدار است.
هستی مانند حباب است.

نگاشت ويژگیهای مبدأ بر مقصد

صورت وهمی
صورت وهمی خیالی بیش
نیست.
صورت وهمی ناپايدار است.
صورت وهمی مانند حباب
است.

هستی آيینه بر طاق عدم

حباب آيینه بر طاق عدم

گذاشته است.

گذاشته است.

با توجه به دو بيت اخير که مورد بررسي قرار گرفت ،ميتوان چنين گفت که در عبارت
استعاري اول به این نکته ميرسيم که هستي خيالي بيش نيست .در عبارت دوم به خاطر
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نگاشت ویژگيهاي حباب بر هستي به ناپایداري هستي پي ميبریم .در عبارت سوم ميگوید،
هستي صورت وهمي است که به حباب شباهت دارد .در عبارت استعاري چهارم ،شاعر بعد
از ارتباط صورت وهمي با حباب و هستي به نگاه تازهتري ميرسد و آن نگاه ،گراشتن آیينه
بر طا ق عدم است .این عبارت ،یک استعارۀ خُرد دیگر است که از کالن استعارۀ «هستي
صورت وهمي است» سرچشمه گرفته است .حباب ،گویي بر مرز بودن و نبودن زندگي
ميکند و ترکيب طا ق عدم هم براي توصيب این مرز بسيار زیبا و پرمعنا است .با تشبيه هستي
به حباب ،خوانندۀ شعر براي فهم منظور شاعر فاط حباب و ویژگيهاي آن را در نظر
ميآورد .این استعاره ،تصاویري از این دست را به رهن مخاطب ميرساند :حباب در حال
ترکيدن ،حباب در حال حرکت ،حباب روي آب ،ناپایداري عمر حباب ،آیينه ،طاقچه ،آیينة
در حال افتادن ،طاقي به اسم عدم.
به نظر ميرسد شاعر با قرار دادن مفهوم انتزاعي صورت وهمي براي حوزۀ مبدأ و ایجاد
زنجيرهاي از تصاویر خيالي ،قصد دارد به بياعتباري هستي اشاره کند که بهخوبي مخاطب
را به هدف خود نزدیک ميکند.
وهم هساااتي بسااات بر آیينهام رنگ دویي

تاکس اي خود را نميبيند ،به وحدت واصاال اساات
(بيدلدهلوي)6868 ،

در این بيت هم عبارت اسااتعاري «هسااتي وهم اساات» صااد ق ميکند .بيدل هنگامي که
وهم را جایگزین هساااتي ميکند آنگاه به شااارو دیدگاه خود در مورد وهم و هساااتي
ميپردازد .در عبارتهاي بيدل ،باشااندههایي وجود دارند که با ایجاد هر اسااتعاره خود را
نمایان ميکنند .باشااندههایي که با آرایههایي چون اسااتعاره و تشااخيص براي توضاايح و
توصاايب مفهوم موردنظر شاااعر پدیدار ميشااوند .در حايات بيدل بعد از مطرو کردن
اساتعاره «وهم» در این بيت از هساتومند و ماده بهره ميگيرد و عبارت استعاري »انسان آیينه
اسات» را در امتداد عبارت استعاري «هستي وهم است» ميآورد .گاهي با ایجاد نمودارهاي
رایج استعارۀ مفهومي نميتوان ویژگيهاي حوزۀ مبدأ را به حوزۀ ماصد منتال کرد .در این
بيت ویژگيهایي براي حوزۀ مبدأ تعریب شااده اساات که جدول ( )8ميتواند دیدگاه بيدل
را روشنتر کند.
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جدول  .3استعارۀ وهم براساس سازه استعارۀ مفهومي
حوزۀ مقصد
انسان

نگاشت
انتقال ويژگیهای مبدأ به
مقصد

حوزۀمبدأ
آيینه

انسان به وهم بودن ،دچار است

آيینه به وهمِ بودن ،دچار است

هستی انسان ،وهم است

هستی آيینه ،وهم است

توهم هستی انسان او را از وحدت
وجود دور میکند و به وادی کثرت
میاندازد

توهم هستی برای آيینه آن را از
وحدت با تمثال دور میکند

انسان اگر خود را نبیاند به وحدت

آيینه اگر خود را نبیند با تمثال يکی

میرسد

میشود

 .3-6-3استعارۀ ساز
بيدل با استفاده از استعارۀ ساز ميدان دید تازهاي در برابر مخاطب ميگشاید .هنگاميکه ساز
در حوزۀ مبدأ قرار ميگيرد ویژگيهایي براي حوزۀ ماصد قابل توصيب و تعریب ميشود
که مخصوص به ساز است .در ادامه ،نخست به ابياتي اشاره ميشود که حوزه انتزاعي هستي
با عبارتهاي مرتبط با ساز بهعنوان حوزۀ مبدأ مفهومسازي شده و عبارت استعاري «هستي،
ساز است» را به وجود آوردهاند.
خاواه هساااتاي واشاااماار خااواهاي عاادم

نااغاامااه هااا در رهاان مضااااراب فااناااساااات
(بيدلدهلوي)6868 ،

در بيت اخير ،یکي از ویژگي هاي سااز که براي توصيب هستي به کار رفته ،مضراب
اسااات .ایجاد یا عدم ایجاد هر نغمه اي به حرکت مضاااراب بساااتگي دارد و تا زماني که
مضاراب به حرکت درنيامده ،نغمه اي ایجاد نمي شود و بالفاصله بعد از حرکت مضراب
با اینکه نغمه شاروع شده است ،اما از همان ل حظه مرگ نغمه هم آغاز شده و با حرکت
نکردن مضااراب ،نغمة ایجاد شااده در فضااا از بين مي رود .این ویژگي ها با نگاشاات بر
حوزۀ ماصااد به توصاايب و فهم آن حوزه کمک مي کند« .فنا» مانند مضااراب اساات که
همه چيز هساااتي به آن بساااتگي دارد .پدیده ها قبل از وجود هم در فنا هساااتند و بعد از
وجود هم تهدید به فنا مي شوند.
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نغماة هساااتي جنون جو اسااات هساااتي

تاا عادم از خرو دل اگرپنهاان و گر پيادا پراساات
(بيدلدهلوي)6868 ،

همانگونه که نغمة سااز از جنون و شايدایي نوازنده تأ ير پریرفته است ،هستي نيز تحت
تأ ير انفعاالت و شيدایيهاي دل است.
این ما و من چند که زیروبم هسااتي اساات

شوري است برون جسته ز ساز لب گورت
(بيدلدهلوي)6868 ،

در بيت اخير ،ما و من و خودبينيها در حوزۀ ماصاد هساتي به نتهاي زیر و بم در ساز
تشابيه شاده اسات که این نتها ميتواند یک دستگاه موسياي مثل شور را بسازد .تصویري
که بيدل از دسااتگاه شااور ارائه ميکند نوعي ناپایداري و بيارزشااي را بهواسااطة آهنگي
ميرساند که بر لب گور نواخته ميشود.
هساااتي ماا پردۀ سااااز تغاافلهاي اوسااات

سایه مژگان بود هر جا چشم پوشيد آفتاب
(بيدلدهلوي)6868 ،

غفلتهاي نوازنده در اجراي نت به پردههایي ميانجامد که این پردهها در حوزۀ ماصد
بر هساتي نگاشات ميشود و واژۀ پرده و هستي بر هم منطبق ميشوند؛ یعني شاعر ميگوید
هساتي حاصال غفلت یک لحظة نوازندۀ ساز جهان است .حتي در مصراع دوم از دل همين
کالن اساتعاره و با تشبيه نوازنده به آفتاب یک استعارۀ خُرد ایجاد شده است .تغافل سازنده
و چشاامپوشااي آفتاب با هم ،متناظر هسااتند و با چشاام پوشاايدن آفتاب ،سااایهاي که ایجاد
ميشااود حاصاال مژگان اساات؛ یعني زودگرر و کمارز اساات و با گشااوده شاادن چشاام
آفتاب این سایه از بين ميرود.
ساااز محفل هسااتي پُر گسااستن آهنگ است

از نفا که ميخواهد عافيت سااروشاايها
(بيدلدهلوي)6868 ،
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در بيت اخير هم از ویژگي دیگر سااز؛ یعني آهنگهاي گسسته یا پراکنده استفاده شده
اسااات و باا انطباا ق گساااساااتن آهنگ بر بریده بریده بودن نفا ،ميتوان به بياعتباري و
ناپایداري دنيا رسيد.
زدیم از ساااز هسااتي دساات در فتراک بيتابي

نفا ما را به رنگ صاابح شد دام رميدنها
(بيدلدهلوي)6868 ،

ساااز ،بيتابي ميآورد و نفا هم بيتابي ما براي رساايدن به عدم اساات .در همين ميان
شااعر با اساتعارۀ خُرد صابح و انطبا ق آن با ناپایداري و زودگرر بودن آهنگ ،رهن ما را به
ساامت بياعتباري و ناپایداري جهان ميکشاااند .بيدل با انتخاب ساااز بهعنوان حوزۀ مبدأ،
قابليتهاي متعددي را از ساااز بيرون کشاايده اساات .البته همانگونه که مشاااهده ميشااود
قابليتهاي زیادي از سااز و موساياي نادیده گرفته شاده است که با ویژگي پنهانسازي در
استعارۀ مفهومي اقناعکننده است.
نواي هسااتي ازسااازعادم بيرون نميجوشااد

گریبان محيط اساات آنکه ميگویند ساحلها
(بيدلدهلوي)6868 ،

عبارتهاي اساتعاري بيت اخير اینگونهاند :عدم ،سااز اسات و هستي ،نواي ساز است.
این اسااتعاره همسااو با اسااتعارۀ ساااز اساات وتاریباً ميتواند در همان حوزه قرار گيرد؛ با این
تفاوت که در این اسااتعاره ،هسااتي با حوزۀ مبدأ صااداي ساااز ،متناظر شااده اساات .در این
استعاره ،عدم به سازي تشبيه شده است که هستي ،نوایي بيرون آمده از آن است .البته وقتي
سااز عدم باشد؛ یعني در حايات این ساز وجود ندارد و در نتيجه از سازي که وجود ندارد،
انتظار نوایي نباید داشته باشيم.
آنچه در رابطه با ساز و استعارۀ آن گفته شد به طور خالصه در جدول ( )5ارائه شده است.

خصلتی و همکاران | 611

جدول  .0خالصه ویژگيهای استعارۀ ساز در مبدأ
ويژگیهای ساز بهعنوان حوزه مبدأ

ساز بهعنوان حوزه مبدأ
خواه هستی واشمر خواهی عدم نغمهها در رهن مضراب فناست

ايجاد يا عدم ايجاد نغمهها به حرکت
مضراب بسته است.

نغمه هستی جنون جوش است هستی تا عدم از خروش دل اگر

نغمه ساز از خروشهای پیدا و پنهان

پنهان و گر پیدا پر است

نوازنده پر است.

اين ما و من چند که زيروبم هستی است شوری است برون جسته ز

نتهای زيروبم سازنده دستگاه شور

ساز لب گورت

موسیقی هستند.

هستی ما پرده ساز تغافلهای اوست کس چه بندد طرف مستی زين

پردههای موسیقی حاصل حاالت

پری مینا شراب

مختلف نوازنده است.

ساز محفل هستی پُر گسستن آهنگ است از نفس که میخواهد

ساز گاهی آهنگهای ازهمگسستهای

عافیت سروشیها

نیز دارد.

زديم از ساز هستی دست در فتراک بیتابی نفس ما را به رنگ صبح

ساززدن و نوازندگی بابی تابی همراه

شد دام رمیدنها

است.

 .0-6-3استعارۀ مکان
از با ساابک ز گلشاان هسااتي گرشااتهایم

نشاااکساااتاه اسااات رناگ گُلي از خزان مااا
(بيدلدهلوي)6868 ،

در بيت اخير ،کالن اساتعاره «گلشن» است و استفاده از فعل «گرشتن» در مصراع اول
به کوتاه بودن زمان هساتي اشااره دارد .همچنين این بيت مي تواند به استعارۀ رایج «جهان
کاروانسرا است» هم اشاره داشته باشد .در مصراع دوم استعارۀ خُرد دیگري شکلگرفته
اساات که از دل «هسااتي گلشاان اساات» پدید آمده اساات .در الیه هاي پنهاني متن ،شاااعر
عمر را به چهار فصل سال تشبيه کرده است که با سرعت از گلشن هستي گرشته است.
«پيري خزان اسات» در مصاراع دوم یکي از ویژگي هاي گلشان که فصل پایيز است را بر
هسااتي نگاشاات کرده اساات و در عين حال اسااتعارۀ «پيري ،خزان اساات» براي انسااان
شکلگرفته است.
یکي از معاني شاکساتن رنگ در شاعر بيدل ،کمرنگ شادن است .شاعر با این استعاره
ميگوید آنقدر عمر ما در جهان هسااتي کوتاه بوده اساات که حتي در زمان پيريمان هم
بهاندازۀ یک تغيير رنگ برگ بر جهان تأ ير نداشتهایم.
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در جدول ( )9نمونههاي دیگري از استعارۀ مکان و مفهوم استعاري آن ارائه شده است.
جدول  .5خالصه ویژگيهای استعارۀ ساز در مبدأ
استعاره مفهومی

بیتهای شاهد استعارۀ مکان
از بس سبک ز گلشن هستی گذشته ايم نشکسته است رنگ گُلی از خزان ما

هستی گلشن است

چون گل ز باغ هستی ما هم فريب خورديم خون داشت در گريبان رنگین قبايی ما

هستی باغ است

از اين خاشاک اوهامی که دارد مزرع هستی به گاو چرخ نتوان پاک کردن خرمن ما را

هستی مزرعه است

برخیز ز خاک سیه مزرع هستی جايی که نفس آينه کارد چه زمین است

هستی مزرعه است

چو برق از چنگ فرصت رفت بیدل ،دامن وصلش زدودخرمن هستی مگريابم نشانش را

هستی خرمن است

 .5-6-3استعارۀ انسان
انسان در شعر بيدل جایگاه ویژهاي دارد .اینکه شاعر چگونه به انسان نگاه ميکرده و جایگاه
انسااان در جهانبيني او کجاساات ،هميشااه مورد توجه بيدلپژوهان بوده اساات« .چگونگي
انسااان در افکار بيدل از مباحث گسااترده دامني اساات که از زوایاي گوناگون فکري او
چاشااني ميگيرد»(آرزو .)6836 ،همين نگاه بيدل به انسااان باعث شااده اساات تا یکي از
حوزههاي پرتکرار در شعر او به استعارۀ ساختاري «هستي انسان است» بينجامد.
براي بررساي مفهوم هستي و تحليل ساختارهاي مرتبط با آن نمونههایي از ابيات بيدل را
ميآوریم و در هریک از این ابيات با ماایساه حوزۀ مبدأ و ماصاد ،اندیشههاي پنهان در هر
بيت را تحليل ميکنيم.
پيوسااتگي باهحق ز دوعاالم بریادن اسااات

دیدار دوساات ،هسااتي خود را ندیدن اساات
(بيدلدهلوي)6868 ،

در این بيت ،شاااعر در مصااراع اول عبارت اسااتعاري «هسااتي ،انسااان اساات» را مطرو
ميکند و در مصاراع دوم ترکيب اضافي «هستي خود» به این اشاره دارد که شاعر ،هستي
را بهصاورت انساني دیده است که باید از خودبيني بگررد و برا ي دیدار دوست ،خود را
هيچ فرض کند .رساايدن به حق الزمها بریدن از همه چيز دو جهان ،حتي خود انسااان
(هساتي) اسات .در این بيت شاعر به کليت این موضوع اشاره مي کند که هستي ،انسان و
کالبد انساني است.
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که شاامع این بزم تا سااحرگاه زنده دارد مزار خود را

بپسااتي ،شااد اعتبار جهان هستي
ي سار بهجَي ِ
بلند ِ

(بيدلدهلوي)6868 ،

بيت اخير گویي ادامة بيت قبل است .هستي ،انسان بلندقامت و بااعتباري است که سر به
گریبان برده اسات .گریبان انساان در اینجا به مفهوم مرگ و نيستي است .شاعر در قدم اول
ميگوید هساتي انساان بلندقامت اسات .در قدم دوم ميگوید انساان سر در گریبانش کرده
اساات و در ادامه ميگوید اعتبار جهان هسااتي همين یک جمله اساات .واژۀ مزار به مرگ
اشااره دارد که یک ویژگي انساني است .همچنين در مصراع دوم از یک استعارۀ خُرد بهره
ميبرد و انسااان را به شاامعي تشاابيه ميکند که در حال تابيدن و سااوختن اساات و جایي را
روشان کرده اسات که درنهایت مزار او خواهد شد .در این زنجيرۀ استعاري ،هستي انساني
است که از جواني به پيري و از زندگي به سمت مرگ ميرود .استعارۀ شمع در مصراع دوم
عينيت بخشيدن به مفهوم مرگ با استفاده از سوختن شمع است.
در جدول ( )1عبارتهاي استعاري و کارکرد شناختي آن جهت روشنتر شدن موضوع
آمده است.
جدول  .2عبارتهای استعاری و کارکرد شناختي آن در رابطه با استعارۀ انسان
عبارت انتزاعی و حوزۀ مقصد

 -1همه اعتبار هستی ،بلندی رو
به پستی است.
 -2هستی بیاعتبار و
بیآبروست.
 -3بلندی سر به جیب پستی
 -4شمع اين بزم تا سحرگاه
زنده دارد مزار خود را

عبارت استعاری و حوزه مبدأ

کارکرد شناختی

 -1هستی انسان بلندقامت

 -1هستی در ظاهر ارزشمند و در باطن

است.

بیارزش است.

 -2جوانی اعتبار و پیری

 -2هستی و عدم در مقايسه بازندگی و

بیاعتباری است.

مرگ انسان قرار گرفته است.

 -3شکل فیزيکی گريبان

 -3تواضع ارزشمند است.

پیراهن و تصوير سر در

 -4انسان هرچه تالش میکنداز مرگ

گريبان بردن

دور شود به آن نزديکتر میشود.

 -4جهان بزمگاه است و

 -5زندگی آرامگاه انسانهاست.

انسان مانند شمع اين بزم

در حقیقت ما برای مزار خودمان

است.

تالش میکنیم.

فنا ميشوید از گرد کدورت دامن هستي

چو آتش ،ميکند خاکساتر ما کار صابون را
(بيدلدهلوي)6868 ،
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در بيت اخير ،تعبيرها و مفاهيم ،قدري ساادهتر شادهاند؛ هساتي ،انساني است که گویي
لباسااش آلودۀ کدورت شااده و فنا ،تميزکنندۀ این کدورت اساات .همانگونه که صااابون،
دامن لباس را از کثيفي پاک ميکند .همچنين در مصراع دوم با توليد یک استعارۀ دیگر که
آتش و خاکساتر اسات از خاصيت تميز کردن خاکستر و ماایسة آن با صابون و درنهایت با
عدم استفاده برده است.
در نمودار ( )7قلمروي مبدأ و ماصاد دو اساتعارۀ «انساان» و «هساتي» با یکدیگر ماایسه
شده است.
نمودار  .7مقایسه قلمروی مبدأ و مقصد استعارۀ انسان و هستي

مرگ هم زحمتکش هستي است تا روز

حساااب منزل ما جمع دارد پيچوتاب راه را
(بيدلدهلوي)6868 ،

در بيت اخير ،زحمت کشاايدن بهعنوان یک ویژگي انساااني از نگاهي دیگر به هسااتي
ميپردازد .زحمتکش در این مصراع به معني کارگر یا رعيت است و هستي نيز ارباب است.
جهان نيز منزلي اساات که همه چيز را در خود جمع کرده اساات .تحليل ابياتي اینگونه در
ساختار استعارۀ شناختي ما را به گوشههاي ناپيدا و نادیده از زندگي و جهانبيني بيدلدهلوي
ميبرد .از نگاه او ،جهان مزرعهاي است که حتي مرگ هم در این مزرعه در خدمت هستي
قرار گرفته است .در مصراع دوم نيز از استعارۀ سفر سود برده است و مفهوم راه و منزل ما را
به موقتي بودن این جهان متوجه ميکند.
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 .2-6-3هستي ،انساني گنهکار است
تا نفا باقي است ،هستي در شمار رحمت است

وحشاي دشاات معاصي را دو روزي سر دهيد
(بيدلدهلوي)6868 ،

در بيت اخير ،ویژگيهایي که از حوزۀ مبدأ نگاشاات ميشااود بدین گونهاند :هسااتي،
انسااني گناهکار اسات و تا نفا باقي است انسان گنهکار فرصت بخشيده شدن دارد ،انسان
گناهکار منتظر فرصت است ،بخشش شامل انسان گناهکارميشود ،به خاطر رحمت خدا به
ادامه زندگي اميدواریم .همانطور که دیده ميشااود ،نگاشاات ویژگي فرصاات انساااني بر
هساتي باعث شاده است تا بيت قابليت ارائة مفاهيمي خاص از جمله اميد ،رحمت ،بخشش
وزندگي را پيدا کند.

 .7-6-3استعارۀ کاروان
کا از این هستي صداي الرحيلي بشنوي

ميکشااد هر صاابح چندین پنبه از گو کرت
(بيدلدهلوي)6868 ،

بيت اخير به کالن اساتعارۀ «هستي ،سفر است» اشاره دارد .در این استعاره ،هستي سفري
اساات که آغاز و پایاني دارد .این جهان هم منزلگاهي اساات که اسااتراحت و ماندن در آن
موقت اسات و صداي الرحيل هم صداي کسي است که تمام شدن مدت اقامت در منزلگاه
بينراهي را اعالم ميکند .همة پدیدهها و عواملي که در این جهان به نوعي فرارسيدن مرگ
را یادآوري ميکنند در این اسااتعاره در جایگاه جارچي قرار گرفتهاند .اسااتعارۀ کنایي در
مصاراع دوم با استفاده از تعبير گو کر به ویژگي انساني اشاره دارد که سرگرميهاي دنيا
او را فریفته و او را از مرگ فرامو کرده اساات و به تعبير شاااعر ،خود را به کري و
نشانيدن زده است .در استعارۀ هستي سفر است ،گزارهها و مفاهيم زیر (جدول ( ))7باهم به
تاارن و انطبا ق رسيده و نگاشتها را شکل دادهند.
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جدول  .7نگاشتهای حاصل از تقارن /انطباق حوزۀ مبدأ و مقصد استعارۀ «هستي ،سفر است»
حوزۀ مقصد

حوزۀ مبدأ
نگاشتها يا انطباقهای ادراکی
سفر

هستی

مسافران

انسانها

راه

مسیر زندگی

مرکب

عقل و انديشه

لوازم سفر

تمهید انديشی انسان

شروع

تولد و قبل از آن

پايان سفر

جهانی ديگر

استراحتگاه بینراهی

دنیا

مشکالت سفر

سختیهای دنیا

جارچی سفر

بعضی پديدههای طبیعی

 .6-6-3استعارۀ دام
در اساتعاره مفهومي «هستي ،دام است» شاعر موانعي را برميشمارد که بر سر راه سالک در
رساايدن به محبوب ایجاد شااده اساات .اسااتعارۀ دام ،مفاهيمي چون دورویي ،فریبکاري،
گرفتاااري و همچنين واژه هااایي چون رهااایي و آزادي را بااا خود دارد .در جاادول ()3
ویژگيهاي حوزۀ مبدأ در ابياتي از بيدل آورده شده است.
جدول  .6ویژگيهای حوزه مبدأ ابیات شاهد در باب استعارۀ دام
ابیات شاهد

کارکرد شناختی

بیدل! ز قید هستی سهل است باز جَستن

ضعیف بودن قید -راحت بودن آزادی-ارادۀ

گر مرد اختیاری ،رو از عدم برون آ

*

نجات

قید هستی نیست مانع ،خاطر آزاده را
دردل مینا برون گردی است رنگ باده را

*

قید هستی چون نفس بالوپر پرواز ماست
*

هرقدر بیدل گرفتاری است ،آزاديم ما

دام هستی نیست زنجیری که نتوان پاره کرد
*

اينقدر افسردگی ازهمت نامرد ماست

ناتوانی دام در حصر آزادگی
هر چه کمتر گرفتار دنیا باشیم آزادتريم.
قید قابل پاره شدن است

* (بیدلدهلوی)1393 ،

در اسااتعارۀ دام ،انسااان درجایگاه پرندۀ اسااير و هسااتي در جایگاه دام و قيد قرار گرفته
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است .همچنين استعارۀ خُرد «انسان پرندۀ اسير است» یکي از استعارههاي سرچشمه گرفته از
کالن اسااتعارۀ دام اساات .بيدل با نگاههاي متفاوتي در هر بيت به قابليتهاي جدیدي اشاااره
کرده اسات .ویژگيهاي از قبيل راحتي رها شادن از قيد ،ارادۀ نجات داشتن ،ضعيب بودن
هستي ،ناتواني هستي در حصر خاطر آزاده ،انسان شبيه به مضموني تصویر شده که از خاطر
فرار کرده باشاد ،گرفتاريهاي جهان هر چه بيشاتر باشد ما را به راه رهایي که مرگ است،
نزدیک ميکند ،هستي زنجير سست و قابل پاره شدن است ،اميد دادن به انسان که رهایي از
بند هساتي امکان دارد و اینکه اگر نتوانيم از بنده ساتي رهایي پيدا کنيم از بيدستوپایي و
کاهلي خودمان است.

 .2-6-3استعارۀ لباس
بر قما پوچ هسااتي تابه کي وسااواسها؟

پنبااه اي خواهااد دمياد آخراز این کرباااس هااا
(بيدلدهلوي)6868 ،

در بيت اخير ،اسااتعارۀ «هسااتي قما پوچ اساات» به زیبایي و البته به نساابت س اادهتر از
موارد پيشاتر گفته شاده به شارو ماصاود شاعر پرداخته است و چون فاط قصد شاعر نشان
دادن پوچي دنيا بوده اسات از تعبير و استعارۀ قما استفاده کرده است و به این نکته اشاره
ميکند که هساتي مانند پارچة پنبهاي کمارزشي است که نباید به وسوسه آن دل بست .البته
اکرمي در مورد بيت اخير ،مصاراع دوم را به کفنپو شدن هم تعبير کرده است (اکرمي،
.)6868

 .3-3استعارههای ساختاری ویژه
بسااياري از ابيات بيدل بهگونهاي اسااتعارۀ ساااختاري را شااکل دادهاند که یک مصااراع
بهطورکامل حوزۀ مبدأ و مصراع دیگرحوزۀ ماصد است.
نکته جالب توجه در جدول ( )6این اسات که تمامي مصراعهاي نخست در قالب حوزۀ
ماصاد اساتعاره مفهومي و تمامي مصاراعهاي دوم در قالب حوزۀ مبدأ قابل تعریب هستند.
البته این نکته هم شاایان توجه اسات که در سااختار استعارۀ مفهومي معموالً هر حوزه -چه
مبدأ و چه ماصااد -یک واژه هسااتند ،اما در شااعر بيدل از واژه فراتر رفته و این عبارتهاي
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استعاري هستند که در هر مصراع بر حوزههاي مبدأ و ماصد منطبق شدهاند.
جدول  .2استعاره های ساختاری ویژه
حوزۀ مقصد
ترک هستی است در اين
باغ ،طراوت ،بیدل
مباش غرۀ نشو و نمای
فرصت هستی
بايد از هستی به تمثالی
قناعت کردنت

نگاشت

حوزه مبدأ

هستی شبنم است.

شبنم صبح،همین شستن دست از نفس است

هستی سیل است.

خرام سیل ،کند تا کجا درنگ به صحرا
ِ

هستی میهمان است.

میهمان خانۀ آيینه بیرون دراست

صورت بیمعنی هستی

هستی عکس گلدر آينه

ندارد امتحان

است.

عکس گل نظاره کن اما مبو آيینه را

َیب پستی،
بلندی سر به ج ِ
ِ
شد اعتبار جهان

هستی شمع بزم است.

که شمع اين بزم تا سحرگاه زنده دارد مزار خود را

هستی
ز هستی گربرون تازی ،عدم
در پیش میآيد
خواه هستی واشمر خواهی
عدم

هستی وادی است.
هستی ساز است.

در اين وادی مقامی نیست غیر از نارسیدنها

نغمهها در رهن مضراب فناست

بحث و نتیجهگیری
یکي از ویژگيهاي برجساته و عمدۀ سابک هندي توجه ویژه به ساحت اندیشه است و اگر
بخواهيم در ميان شااعران سابک هندي یکي از شااعران را نام ببریم که در تمایل به اندیشه
ساارآمد باشااد ،او کسااي نيساات جز بيدلدهلوي .او گویي از تمام قابليتهاي زبان یا بهتر
بگویيم همة آنچه از قابليتهاي زبان ميدانساته براي انتاال مفاهيم اندیشاگاني خود استفاده
کرده است و همين امر باعث شده است تا شعر او عميقتر و پرابهامتر دیده شود.
در شااعر بيدل ،بعضااي واژهها داراي بسااامد باالیي از تکرار هسااتند .یکي از این واژهها
مفهوم انتزاعي «هسااتي» اساات که جایگاه ویژهاي در شااعر وجهانبيني او به خود اختصااص
داده اسات و شاید بتوان گفت یکي از واژههاي کليدي شعر اوست .هستي در لغت به معني
موجود بودن ،حيات و زندگي اساات .این واژه در شااعرهاي عرفاني بيدل جایگاه ویژهاي
دارد و به نظر ميرساد در غزلهاي او نيز که لبریز از مفاهيم و اندیشاههاي عرفاني و فلسفي
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است ناشي مؤ ر و محوري داشته باشد.
در مااالاه پيش رو براي رسااايدن به الیههاي پنهان و اندیشاااههاي عميق بيدل به تحليل
مفهوم هسااتي در قالب اسااتعارههاي ساااختاري پرداخته شااد .ازآنجا که کاربرد اسااتعارۀ
مفهومي در تحليل مفاهيم رهني و انتزاعي بر هيچکا پوشااايده نيسااات براي تحليل جهان
فکري بيدل که سارشاار از اندیشاههاي نامکشاوف و مرزها ي ناشناخته است ،نياز به ابزاري
براي شاناخت و گرهگشایي موانع پيش روي شعر او بود ،چراکه ميخواستيم بدانيم استعارۀ
مفهومي تا چه اندازه براي تفهيم اندیش اة بيدل تأ يرگرار خواهد بود .به نظر ميرسااد شاااعر
براي انتااال انادیشاااههااي خود از دو شاااکل اساااتعارهساااازي برمبناي تجسااامانگاري و
تجریدانگاري بهره برده است .همچنين در حوزۀ تجسمانگاري توجه ویژهاي به جایگزیني،
انساانها و اشايا بهعنوان حوزۀ عيني و مبدأ داشاته اسات و در اساتعارههایي که با استفاده از
سايالانگاري مفهومساازي شده است ،استعارههاي دریا و شبنم به چشم ميخورد .در بخش
اساتعاريساازي با استفاده از انگارههاي جانوري به نظر ميرسد شاعر فاط در حوزۀ مبدأ از
مفاهيم عيني انسان و عبارتهاي مرتبط با آن استفاده کرده و به جانوران و موجودات دیگر
توجهي نداشاته است .با توجه به تنوع پدیدهها و مفاهيم حوزۀ مبدأ ،شاعر سعي داشته است
از تمام قابليت انگارههاي یادشااده در باال اسااتفاده کند که البته این امر به ازدحام تصاااویر و
انگارهها منجر شااده اساات و در عينيتبخشااي به مفاهيم انتزاعي موفق بوده اساات .همچنين
اساتعارههایي که از آن با عنوان «سااختارهاي ویژه» در متن یاد شاد نيز از اختصااصات شعر
بيدل بود که او براي عينيتبخشاي به مفاهيم رهنيا از آن بهره برده بود و در این ساختار
ویژه ،ابيات زیادي یافت ميشاد که مصاراع اول آن بهصورت حوزۀ مبدأ یا عيني و مصراع
دوم بهصااورت حوزۀ ماصااد یا انتزاعي قابل تعریب بود .به نظر ميرسااد اسااتعارۀ مفهومي،
قابليت عينيتبخشاااي و تفهيم قابل توجهي براي بساااياري از سااااحتهاي اندیشاااة بيدل در
جايجاي شعر او را دارد.
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Abstract
The novel is a plot of life that narrates a period of time and the culture of the society in
a narrative way, describing the passages and difficulties of life by situating characters
and events. This description is accompanied by a presentation of the life plan. Women
as part of society, life, and culture have contributed to the development of the narrative,
and what has been shown to them is the idealistic, critical, or corrective view of the
author. One of the most prominent narrative novels of the last hundred years in Iran, the
novel of Keleydar features women such as Balqis, Zivar, Maral, and Shirou trying to
put women in front of men and make life meaningful. Dolatabadi has used the theory of
community representation in storytelling and has shown less critical, corrective, and
idealistic perspectives that have made the educational part of the story difficult. This
study criticizes the position of women in the novel of Keyler, expressing deficiencies
and disregarding the teachings of critics such as Goldman and Barth, which has
seriously challenged the novel's inspiring position.
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نقد جایگاه اجتماعي -فرهنگي زن در رمان کلیدر
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

مرضیه السادات فاطمی
محمدرضا نصراصفهانی



استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

چکیده
رمان ،طرحي از زندگي است که دورهاي از زمان و فرهنگ اجتماع را در قالب روایت ميریزد و با موقعيت
بخشيدن به شخصيتها و حوادث گرر زندگي را از پيچ و خم امواج زندگي وصب ميکند .این وصب اما،
خالي از ارائة طرو و برنام زندگي نيست .زنان به منزلة بخشي از پيکرۀ اجتماع ،زندگي و فرهنگ همواره
و یا اصالحي نویسنده را به نمایش گراشته است .در رمان برجستة کليدر چند زن ناش اساسي دارند.
دولتآبادي از تئوري نمایش اجتماع در ارائة داستان سود جسته و ابعاد انتاادي ،اصالحي و دیدگاههاي
آرماني کمتري را به نمایش گراشته است .این نوشتار با طرو مباحثي مانند ناد جایگاه زنان در رمان کليدر،
بيان کاستيها و عدم توجه به آموزههاي منتاداني چون گلدمن و بارت ،موقعيت الهام بخشي این رمان را با
ناص جدي روبهرو دیده و کوشيده است تا پارهاي از کاستيهاي نگاه اجتماعي -فرهنگي نویسنده را مورد
ترکار قرار دهد.
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مقدمه
هنر به منزلة بخشي از فرهنگ انساني زایيدۀ اندیشه و احساس آدمي است؛ عمري به بلنداي
خلات بشر دارد و ساحتي متعالي و عرصهاي بيمانند از وجوه عالي تمایز آدم و بشریت از
حيوان است.
ادبيات از دیرباز به عنوان یکي از انواع ممتاز هنري به شکلهاي گوناگون در زندگي
بشر ایفاي ناش کرده و از این حيث مانند همة فعاليتهاي فکري و معنوي انسان ،داراي
اهداف و ایدهآلهایي اجتماعي است و نه تنها از بسترهاي اجتماعي مجز ا نيست ،بلکه از آن
جهت که مادۀ خود را از زبان ميگيرد و زبان هم ماولهاي ارتباطي و اجتماعي است ،همواره
از زندگي و روابط اجتماعي انسانها و ملتها متأ ر شده است .به همين علت است که
ادبيات هر ملت همواره به موازات تحوالت جامعه ،دستخو دگرگوني شده است و به
فراخور چنين رویکردي به آینة تمام نماي جامعة خویش مبدل ميشود .به هر حال برخي
صاحبنظران ،ادبيات را از نظر نمایش حال جامعه ،نسخة بدل زندگي دانسته و آن را در حد
مدارک اجتماعي و تصاویري فرضي از واقعيتهاي اجتماعي در نظر ميآورند و معتادند
که ميتوان نکات کلي تاریخ اجتماع را به عنوان یک سند اجتماعي از آن به دست آورد
(ن .ک :ولک.)6878 ،6
سيمون دوبوار ،2نویسندۀ برجستة فرانسوي «ادبيات را فعاليتي ميداند که به وسيلة انسانها
و براي انسانها صورت ميگيرد تا جهان را بر آنان آشکار کند و این آشکار کردن خود به
منزلة عمل است» (ستوده و شهبازي.)6873 ،
از آغاز پيدایش زبان و ادب روایي و خلق شاهکارهاي ادبي ،مباحث مربوط به بانوان
همواره به طور جدي مطرو بوده است .توصيب حاالت و رفتارها ،ناد ،رم و ستایش زن به
منزلة موضوعي جدي در روایات و داستانها از جمله مباحث اصلي است .مباحثي مانند
وصب ،ستایش عشق ،زیبایي و دلربایي گرفته تا نکوهش پارهاي از رفتارها و بيان افراطي
اینکه زن موجودي شيطانصفت است ،همواره مورد توجه نویسندگان و اندیشهورزان بوده
است .اظهارنظرهاي افراطي عموماً در نظر صاحبنظران و منتادان تيپهاي ادبي و اجتماع
هيچگونه توجيه و تفسيري ندارد .آ ار هنري و ادبي آینة تمام نماي عادات ،رسوم ،ارز ها
1. Wellek, R.
2. De Beauvoir, S.
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و باورهاي جامعة معاصر خود هستند .بنابراین ،بهترین منبع براي دریافت و فهم ویژگيها،
مشخصات و شرایط فرهنگي مردم هر عصر بهشمار ميآید.
یکي از مسائل رایج در جوامع سنتي ،وجود تبعيض ميان زن و مرد است که در آ ار ادبي
به شيوههاي گوناگون بازتاب پيدا کرده است .نسبت دادن صفاتي چون دانایي و توانایي به
مردان و زنان را ضعيفه ،متعلاه ،جنا دوم و یا مادر فرزند پسر دانستن از نمودهاي این تبعيض
جنسيتي است.
بيشک یکي از بهترین راهها براي شناخت تصویر و هویت زن در طول تاریخ و در
جوامع بشري مطالعه و بررسي ادبيات آن منطاه است؛ زیرا در تحليل جامعهشناسي -تاریخي
از بينش فلسفي -اجتماعي نویسنده در متن به جهانبيني او پي ميبریم و در نهایت از تحليل
جامعهشناختي وي به تفسير و نگر فلسفي -اجتماعي نویسنده و نگاه او به طباات و آفات
اجتماعي و از این دست موضوعها ميرسيم .با توجه به همين اصل ،ناقدان اندیشه و فرهنگ
اجتماعي به مطالعة تأ ير متاابل ادبيات و جامعه بر یکدیگر و نمود آن در ا ر ادبي پرداختهاند.
حاصل این تأ ير و تأ ر ،پيدایش علمي نوپا با عنوان «جامعهشناسي ادبيات» است که از یک
سو ارتباط متاابل «جامعهشناسي» و «ناد ادبي» را تبين ميکند و از سوي دیگر ،فرهنگ جامعه
را به بحث زنده ،پویا و علمي ميکشاند« .منظور از جامعهشناسي در ادبيات جستوجوي
بازتاب ویژگيهاي اجتماعي هر دورۀ تاریخي در آ ار ادبي است که در آن دوره پدید
آمدهاست» (وحيدا.)6837 ،

نقد جامعهشناختي رمان
«ناد جامعهشناختي ،یکي از دهها شيوۀ ناد است که ا ر ادبي را همچون ا ري ساختمند و
منسجم و به منزلة پدیدهاي اجتماعي مورد بررسي قرار ميدهد و از راه تحليل مستايم متن
در پي کشب پيوندها و تأ يرهاي متاابل ا ر ادبي با جامعه و جامعه بر ا ر ادبي برميآید.
درست به همين سبب مطالعة ميان رشتهاي محسوب ميشود .از آنجا که آ ار ادبي به طور
نامحسوس و غيرمستايم ،انعکاسدهندۀ آرمانها و خواستهاي بشر در طول تاریخ هر
ملتاند و تصویرهایي ویژه و هنرمندانه از واقعيات اجتماعي را به ما عرضه ميدارند ،کاربرد
ناد جامعهشناختي در شناخت آ ار ادبي از منظر ناد مدرن و براي تحليل دیدگاه اجتماعي
نخبگان زمانه و وجدان اجتماعي دوران سخت ارزنده و مورد توجه خواهد بود .به ویژه آنکه
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این شيوه از ناد ،امروزه از تحليل صرف محتوا و مضامين ،فاصله گرفته و به جوهر هنري
آ ار ادبي -در حکم مهمترین ویژگي آنها -توجه ميکند» (پارسانسب.)6837 ،
اولين بارقههاي ناد اجتماعي یا جامعهشناختي در آراي گروهي از منتادان از جمله مادام
دوستال 6367-6711( 6ميالدي)  ،هيپوليت تن 6368-6323( 2ميالدي) و برخي از متفکران
همچون کارل مارکا 6338-6363( 8ميالدي) و فردریک انگلا 6369-6328( 5ميالدي)
پدیدار شده و امروزه به عنوان یکي از شيوههاي ناد ادبي به کار ميرود (کادن 6838 ،9و ن.
ک :روشنفکر)6836 ،
آنچه امروزه با عنوان جامعهشناسي در ادبيات شناخته ميشود ،علمياست که جورج
لوکاچ 6676-6339( 1ميالدي) ،فيلسوف و منتاد مجارستاني در اوایل قرن بيستم آن را بنيان
گراشت و پا از او لوسين گلدمن 6678-6668( 7ميالدي) دانشمند رومانيایي ساکن فرانسه
آن را بست وگستر داد (عسگريحسنکلو.)6831 ،
در ادبيات و فرهنگ ایراني نيز قاعدتاً این موضوع با توجه به شيوههاي داستانپردازي
مختلب به ضرورت مورد توجه و مالحظه قرار ميگيرد و از این طریق ميتوان موقعيتهاي
متفاوت زنان و هویت ایشان را در جامعه بررسي کرد .رمان فارسي و جایگاه زنان البته طي78
سال گرشته دگرگوني هایي داشته است.
در همة متون زن ماام متعالي و شایستة خویش را ندارد و در دنياي ادبي ساختة مردان
بيشتر در جایگاه دلدار و دلبر و موجودي ساخته و پرداختة رهن مردان ظهور پيدا کرده است،
اما همين موجود زیبا و دوست داشتني هم در بيشتر اوقات با ویژگيهایي چون بيوفایي،
مکاري ،نيرنگبازي و دامگستري توصيب ميشود و هویتي مستال ندارد .به بيان دیگر ،بود
او تابع وجود مردان است و در حايات جنا دوم بهشمار ميرود .متأسفانه این دیدگاه تا
امروز نيز تغيير محسوس و چشمگيري نداشته است .شاید کمتر ا ري پيدا ميشود که به
درستي به ماام زن توجه کرده و اشارهاي به حاو ق و آزادي زن داشته باشد .در جوامع غربي
1. De stael, M.
2. Taine, H.
3. Marx, K.
4. Engels, F.
5. Cuddon, J A.
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نيز با وجود نهضت فمينيسم و تال هایي براي احياي حاو ق بانوان ،هنوز این نگاه دوگانه و
ناقص وجود دارد که «یا او را موجودي ابله ميانگارند و بدون پردهپوشي وي را تحت
قيموميت خویش درميآورند یا او را با تعالي بخشيدن به جایگاهش ارج مينهند و در همان
حال زندگي دنيوي را از او ميگيرند .شيوۀ دوم که محافظهکارانهتر به نظر ميرسد ،استراتژي
بورژوازي است» (علوي و سعيدي )6836 ،که عموماً با نگاه تجملي -اشرافي جنبههاي فرعي
وجود زنان را برجستهتر نشان ميدهد.

دولتآبادی و رمان کلیدر
داستان روایت چند خانواده یا قبيلة روستایي در ناحية غرب سبزوار است که کردهاي
توپکالي و ميشکالي در آن ناحيه زندگي ميکنند .زندگي عموم این خانوادهها از طریق
کشاورز ،دامداري ،شترداري و مرتعداري ميگررد .این قبایل زندگي یيالقي و قشالقي
دارند و با فرهنگ محلي و روستایي زندگي ميکنند .جامعة آنها در سر گرار از زندگي
بدوي به زندگي مدرن است و به همين سبب بر سر ماليات و امور کشورداري جدید و مسائل
ارباب و رعيتي با مأموران دولت به زد و خورد ميپردازند و قهرمان داستان «گلمحمد» و
یارانش در جریان جنگي مسلحانه از پا درميآیند .گلمحمد پسر دوم کلميشي است .مادر
بلايا ،برادرانش خانمحمد و بيگمحمد ،خواهر شيرو ،همسر زیور و مارال ،دختر
زیبا و جوان دایيا خانوادۀ او را تشکيل ميدهند.
اگر بپریریم از زمان طرو جدي ژانر داستان رئال یا واقعگراي جامعهنما حدود  688سال
گرشته است و در عصري زندگي ميکنيم که به دوران پختگي و کمال رمان و داستان
رسيدهایم ،باز هم شخصيتهایي که از زنان ترسيم ميشود در فيلم ،رمان و داستان ،عموماً
چهرههایي شبيه به هم و تا حدي غبارآلود و غيرشفاف است که تفاوتي اندک و سطحي با
هم دارند و بيشتر آنها ضعيب ،تحايرشده ،منفعل و ورشکستهاند .شاید دليل اصلي جمود
فکري و عدم تغييرات اساسي در تفکر و منش افراد جامعه و ظهور همان تفکرات و رفتارهاي
کهنه تاریخي در لباسي زیبا و امروزي است .در این ميان هنرمند به جهت داشتن طبع لطيب،
نسبت به نابسامانيهاي اجتماعي حساستر است و «هر ا ر بيان نوعي آگاهي جمعي است که
هنرمند با شدتي بيش از اکثر افراد در تدوین آن شرکت ميورزد» (عاملي رضایي)6866،؛
البته در مواردي نيز تفاوتهایي اساسي در حاالت و رفتار زنان قهرمان داستان به تصویر
کشيده شدهاست.

فاطمی و همکاران | 690

 .1زن در رمان کلیدر
یکي از نظریهها در ارتباط با دیدگاه نویسنده به زن در رمان ،گریز از ویژگيهاي زنانه در
تفسيري است که نویسندگان از زنان دارند؛ بدین معنا که نویسنده ویژگيهاي مردانه را در
تصویر مطلوب آدمي اساسيتر و جديتر گرفته؛ همچنان که کانت اینچنين پنداشته است.
کانت 6بر آن نيست که یک جنا از جنا دیگر برتر است و به نظریة مکمل بودن معتاد
است ،اما تئوري غلبة ویژگيهاي مردانه بر ناشهاي سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي ،نظامي،
عمراني و ...را ميپریرد و بخشي از تکليب اجتماعي زنان را با محدودیت یا با طرو عدم
مصونيت دنبال ميکند .این نگاه را روسو 2نيز فيلسوف سياست و اجتماع فرانسه به طور جدي
دنبال ميکند .چنين برميآید که به نظر روسو ،زن در رفتار اجتماعي عمدتاً ماهيتي تابعي
نسبت به مرد دارد (ن .ک :باقري .)6832 ،این شرایط در نوشتههاي اجتماعي و پر از درد و
رنج محمود دولتآبادي نيز دیده ميشود .رمان طوالني و بلند کليدر که شاهکار توصيب و
به تصویر کشيدن و جانبخشي صحنه و موقعيتپردازي نسبتاً درخشان براي خواننده است
نيز از این مشکل به دور نيست و همچنان این نگرانيها را در خود دارد .اگر بخواهيم جایگاه
زن را در این ا ر برجسته مورد تأمل قرار دهيم ،ناگزیریم همة دورههاي تاریخي نوشتن رمان
را در نظر داشته باشيم و همة جغرافيایي را که روایت در آن باليده و شکل گرفته است ،مورد
مطالعه قرار دهيم .عالوه بر این باید خود را در جایگاه نویسنده یا راوي صحنهها و حوادث
قرار دهيم و گاه و بيگاه از دریچة چشم او به جهان ،انسان ،زن ،زیبایي ،لرت و مسائل زنان
و حوادث زمان بپردازیم.
5
8
همان طور که منتاداني چون لوسين گلدمن و روالن بارت به تکرار آوردهاند ،یکي از
نخستين و جديترین پژوهش رمان پيش از جستوجوي مناسبات ا ر و طباات اجتماعي
زمانه «دریافت دروني معناي ویژۀ خود ا ر» است که از این جهت نویسنده لزوماً معنا و ارز
این نوشتهها را بهتر از دیگران نميشناسد ،اما هارموني و آهنگ ا ر که در ترکيب عناصر
فلسفي ،زبانشناختي ،اجتماعي ،روانشناختي و زیبایيشناسانه حاصل ميشود و بخشي از
ناگفتههاي نویسنده را نيز داللت ميکند (ن .ک :ایوتادیه 6877 ،به نال از درآمدي بر
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جامعهشناسي ادبيات) .روایت دولتآبادي از این جهت روایتي به جد تأ يرگرار و کارآمد
است ،چراکه هم ارز زیبایيشناختي دارد و هم معناي تحولزا .به بيان دیگر ،معناي عيني
ا ر در رهن و زبان مردم و اجتماع .زنان و مردان از این جهت به خوبي حاالت خود را
نمایندگي ميکنند -بجز در موارد کليشهاي محدودي مانند آبتني کردن مارال در چشمه که
دقيااً الهام گرفتن از ا ر سترگ نظامي ،خسرو و شيرین است که آبتني کردن شيرین را دور
از توجه او و زیر چشمان عاشق؛ یعني خسرو به تصویر ميکشد -و باية موارد نویسنده به
نيکي از پا چند بعدي کردن تصاویر صحنههاي خود برآمده است و بجز هدایت ،چوبک
و آلاحمد شاید کمتر نویسندهاي در سالهاي پيش از دهة  78این ميزان توفيق را به دست
آورده باشد.
از دیگر توفياات دولتآبادي ،عدم توجه به سرشت نژادي و طبااتي است .به بيان دیگر،
با اینکه او عموم طباات پایين اجتماع را نمایندگي ميکند ،اما به خوبي توانسته است بخش
وسيعي از احساسات و عواطب انساني آدمها را در شرایط خاص به تصویر کشد .این جنبه
به ویژه در برخي توصيفات شگفت انسانها ،حيوانات و اشياء به ویژه با نگاهي که در آن
زندگي شاعرانه جاري است ،توانسته است مخاطب را چهارميخ عبارات خود کند و به
تکتک سطرهاي روایت بچسباند.

 .6زنان صاحب موقعیت در روایت دولتآبادی
برجستهترین و مطروترین زنان رمان کليدر عبارتند از:
 «بلايا» همسر کلميشي و مادر گلمحمد ،شيرو ،خانمحمد و بيگمحمد که زني استمدبر و صاحب نفور و کالم که عموم امور ایل ميشکالي را اداره ميکند و در عين حال زن
مهربان ،باگرشت و سازگاري است که براي زن و مرد ایل ناش پناهگاهي را ایفا ميکند.
 «زیور» بانوي ميانسال شوي مردهاي است که شيفتة گلمحمد است و با دلربایي و شفاتدر حق او ،گلمحمد را تصاحب کرده است .این زن ،نازاست و بچه نميآورد و در عين
حال تا حدي حسود است ،اما به منزلة خدمتکاري جدي است که با نامالیمات ميسازد و با
مادر شوهر بگو مگویي ندارد.
 «مارال» دختر جوان و زیبا و چشمگيري است که از اسبسواري و جسارت بهرهها دارد ودر عين حال باهو و زیرک است و به سرعت از گلمحمد دلبري ميکند و با او پيوند
همسري ميبندد .او نمونة زني است که رفتاري نسبتاً مدرن و تا حدي شهري و امروزي دارد.
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 «شيرو» دختر کوچک کلميشي و خواهر گل محمد است که از جسارت و مالحتيبرخوردار است ،اما به شوي و خانواده هر دو سخت وفادار است .او دختر بلايا و نمونه
کوچک شخصيت اوست؛ با این تفاوت که در انتخاب همسر جسارت ميورزد و در برابر
خواستة خانواده یا ایل ميایستد و با ماهدرویش ،جوان شمایلگردان و متمایل به تصوف که
موردپسند اوست ،پيوند ازدواج ميبندد و در بياعتنایي به اصول خانواده و خشم برادران،
فرار ميکند.
 »الال» زن ميانسال مطلاهاي است که به همسر خيانت ميکند ،همسر نيز او را طال قميدهد و از این پا او آشکارا با دلبري کردن و تنفروشي زندگي ميگرراند .او به شدت
هوسران است و از بهکار بردن عبارات مستهجن نيز ابایي ندارد.

نقد رمان
کليدر به منزلة رماني اجتماعي ،روستایي و عشيرهاي نه بر آن است که یکسره به تکوین
دورههاي تاریخي بپردازد و در حوزۀ رهنيت لوکاچ از رمان اجتماعي سوسياليستي قرار گيرد
و نه به تمامه از احساسات ملي و آگاهي از مبارزه براي به دست آوردن حاو ق طباات ضعيب
تهي است؛ از این جهت با پارهاي از زمينههاي آ ار والتر اسکات 6درآميخته که زمينة رشد
قهرمانان را در بستر اجتماع و تاابلها ،پيکارها و تضادهاي زمانه ترسيم ميکند .از حق
نگرریم که اشخاص رمان دولتآبادي با همة «متوسط» بودنشان به اندازۀ پارهاي از اشخاص
اصلي رمانهاي اسکات ،خوددار و تنگنظر نيستند ،شاید به این سبب که رمانهاي اسکات
نمایشگر طباة متوسط انگلستان را نمایندگي ميکند و البته مثل رمان کليدر ،هم برخورد
اضداد و گرایشهاي مردميرا نشان ميدهد و هم کوششي است تا روایت عهدهدار توصيب
قهرمان به برقراري روابط انساني ميان نيروهاي اجتماعي متضاد باشد.
الب -دولتآبادي مانند بسياري از نویسندگان ایراني در رمان کليدر دو تصویر متضاد از زن
ارائه کرده که هر دو در ماابل یکدیگر است .یکي زني است مثبت ،زحمتکش و مظلوم و
دیگر زني دلربا و هوسباز که گاه به بزهکاري تن ميسپارد! این دست زنان مانند الال به نوعي
سربار پيکرۀ خانواده و محله نيز هستند .زیور ،بلايا و مارال نمونه زنان ستمکشيده و مظلوم
و ناطة ماابل زناني مانند الال و جيران هستند؛ زنان بزهکار و کاالصفتي که خيلي زود دور
1. Scott, w.
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انداخته ميشوند .همين مسأله در تبيين شخصيت فردي و اجتماعي زن جاي بحث و بررسي
دارد؛ زیرا هيچگونه نگاه آسيبشناسانه و علتنگري نسبت به این شرایط و اجتماع
نمياندازد و تنها قضاوتي سخت و ناعادالنه در مورد زنان و رفتار تحايرآميز در ارتباط با
آنها صورت ميگيرد و در نهایت به عنوان فاحشه و یا بدکاره به صورت موجودي مطرود
و منفور به دور انداخته ميشوند.
ب -زن در رمان کليدر حضور مرکزي و محوري ندارد؛ فضاي زیادي به زن ،توصيفات
مربوط به آنها و کارهایي که انجام ميدهند ،اختصاص یافته است ،اما در هيچیک از
زمينههاي داستان و موضوعات آن ناش اساسي و محوري ایفا نميکند .اگر محتواي رمان
کليدر را دربر دارندۀ چهار موضوع اصلي -6 :جامعهشناسي زندگي روستایي -2 ،تضاد و
تاابلهاي زندگي عشایري با شاخص شدن قهرماني گل محمد و دوستانش -8 ،اعتراض
اجتماعي به شرایط سياسي -اقتصادي جامعه با تکيه بر شعارهاي سوسياليستي و  -5مشکالت
و مسائل جامعة در حال گرار عشایري-روستایي و مسألة تبدیل زندگي کوچنشيني به
سکونت روستایي و یکجانشيني بدانيم ،زنان در این چهار عرصه گاه در دليري با مردان
برابري ميکنند ،اما همگي در خدمت جهان مرکر رمانند و کامالً مطيع و منفعل و هيچگونه
ناش اساسي ندارند .به بيان دیگر ،زنان معرفي شده و شخصيت گرفته این رمان عموماً
مردساالري را پریرفته و به قدرت و هویت مرد به منزلة نيروي برتر ،قويتر و مدبرتر تن
دادهاند .از این تأسبانگيزتر آن است که زنان بازیگر در این داستان هيچیک خود را در
ساحت عمل موفق و مؤ ر قرار نميدهد که گویي از آغاز خود را باختهاند .براي ا بات این
مدعا کافي است زنان را از این رمان حرف کنيم ،آنچه باقي ميماند همان داستان است .منتها
بدون آب و تاب و احتماالً به زعم نویسنده بدون جاربه و کشش؛ تنها بخشهاي تفریحي و
لرتبخش آن حرف شده و به گونهاي توصيفات زیبا و جراب آن از بين رفته است .در این
صورت کتاب تاریباً نصب و یا حتي به یک سوم تاليل ميیابد ،اما تمام این بخشها و
توصيفات موشکافانه دربارۀ زن و جسم اوست که این ميزان صراحت و دقتنظر خود نيز
جاي بحث و بررسي دارد و بحث از زن و حاالت روحي او چندان جایگاه عميق و ممتازي
ندارد؛ در حالي که طرو اصلي و بنيادین داستان که روایت حوادث اجتماعي و فردي آن
باشد و پایلوت آسيب چنداني نميبيند.
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کليدر ،رماني سياسي -اجتماعي است که در لفافة عشق و احساس پيچيده شده ،اما صبغة
اصلي آن ،رئاليسم اقليميو اجتماعي و گاه تاریخي است و از نظر زماني به یک دورۀ تاریخي
و سياسي در منطاة سبزوار اشاره دارد که نویسنده با تصاویر دقيق آن ،وقایع تاریخي را به
تصویر ميکشد .مسلم است که زن در آن دوره ناش و جایگاهي چشمگير نداشته است.
دولتآبادي نيز شاید از سر ناگزیري و به منظور جرابيت بخشيدن به داستان و روایت
حوادث مربوط به زنان را وارد کرده است.
ج -نویسنده ميکوشد تا به خواننده الاا کند که زنها را به خوبي ميشناسد و از
پيچ و خم روو و جسم آنان کامالً مطلع است و از احساسهاي ضد و نايض و کامالً طبيعي
آنها آگاه است .این شناخت ،آگاهي و تمایل خاص به همراه قدرت توصيب و به تصویر
کشيدن بينظير صحنههاي نادرخور ،جهانبيني جنسيتي نویسنده ،صراحت بيش از حد ابعاد
ناگفتني شخصيتها ،رفتارهاي شخصي و پشت پرده و توصيب افراطي رفتارهاي طبيعي،
غریزي ،ناگفتني ،صفحه پر کن و عوامپسند آنها از یک طرف و از طرف دیگر ،افراط در
حرمتشکني از ابعاد داراي حرمت و بيان صحنهها و حاالت پنهان ،شرایطي را در رمان ایجاد
کرده است که از نظر فردي و اجتماعي یک واقعيت است ،اما به مراتب موجب تأسب بخش
قابل توجهي از فرهيختگان و به ویژه بانوان جامعهاي ميشود که بر بخشي از رفتارهاي
خصوصي انسانها و به ویژه زنان حرمت خاص ميگرارد.
نویسنده ،آگاهانه یا ناخودآگاه ،هنوز درگير بسياري ازکليشههاي از پيش تعيين شده
دوران نوجواني و جواني دربارۀ زنان است .نویسنده تصویر افراطي از واقعيت و ناتوراليستي،
زنان را همانطور که تحت فرمان و ستم خانواده و جامعه هستند به نمایش ميگرارد و دنياي
مردساالرانة داستان را باورپریر و عيني ميسازد.
متأسفانه عمدتاً سنگيني نگاه خاص و تا حدي بيولوژیک ،روي زن است؛ نگاهي که
هيچگاه روي مردان خانواده نبوده است .اما بهتر این بود که به حرمت بانوان توصيفات
جسمي و رفتاري اینچنين صریح ،بي پرده و رهنآزار روي دایره ریخته نشود؛ حتي اگر یک
واقعيت کامالً آشکار اجتماعي باشد .این اصل که «هر اندازه ،ادبيات از ابترال و سطحينگري
فاصله بگيرد و به عمق و محتواي خویش اضافه کند ،درست به همان اندازه نيز کارکردهاي
مثبت فراواني در جامعه خواهد داشت» (صنعتجو .)6876 ،همچنين این مورد که از نظر
تربيتي بيان اینگونه مشکالت و زشتيها به نوعي تحميل رهنيت بيبند و باري محسوب شده
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به ویژه به جوانان و خوانندگان -دیدگاه الاایي و تحميلي خود را عرضه ميکند و تکرارآنها ،الااي فکري مسموم در رهن مخاطبان جوان و نوجوان به گونة جبري لعنتبار و بيرون
از اختيار انسان در ميآورد را باید مدنظر باشد .این مشکل از طریق بسامد باالي کاربرد
صحنهها در رمان در جامعه ،رهنيتي را در پي دارد و این تفکر ناخوشایند و زشت را گستر
ميدهد .حرمتها شکسته ميشوند و قطعاً آسيبهاي جدي را به دنبال خواهد داشت .این
دست مسائل آنگاه تأسببارتر تلاي ميشود که خود نویسنده در یکي از مصاحبههاي
انتاادي خود همين مشکل را متوجة آ ار هوشنگ گلشيري ميداند و او را مورد طعن قرار
ميدهد و رهن او را درگير و اسير صحنههاي غریزي زندگي به حساب ميآورد که البته
سخن درستي نيز است .او خود دربارۀ داستاننویسي گلشيري به ناد آورده است« :این کتاب
(برۀ گمشدۀ راعي) از لحاظ موضوع و ساخت بيارز است و دقت و ظرافتهاي فني
گلشيري هم نميتواند درماني براي کتابي که ميخواهد رمان باشد و رمان نيست ،باشد و
البته من از نوشته شدن جلدهاي دوم و سوم آن هم قطع اميد کردهام ،چون نميبينم که آن
کتاب از لحاظ دروني ضرورتي براي ادامها داشته باشد .در کل موضوع ،آنچه به سرو
کاشغر و روحية نوستالژیک ایراني مربوط ميشود ،خوشایند است ،اما نه موفق از جهت
ساخت و ساختمان در رمان؛ و آنچه باز هم از حيث موضوع بسيار مبترل است ،تأکيد
بيمارگونة گلشيري است روي مسائل جنسي ،بي هيچ درک عميق انساني از رابطة زن با مرد؛
و این هميشه موضوع عمدهاي است که –متأسفانه -رهن گلشيري به اسارت آن درآمده
است ،به طوري که گاهي فکر کردهام نکند گلشيري براي «بازار جهاني معاصر» مينویسد و
شاید به همين علت وقت خواندن آ ار گلشيري -که گویا من جزو معدود خوانندگان او
هستم که هر ا ر را تا پایان ميخوانم -به نظرم رسيده که دارم آ اري ترجمه شده ميخوانم
(البته به استثناي شازده احتجاب و حکایت بردار کردن( »)...دولتآبادي.)6878 ،
ج .6-نخستين آسيبي که در این دست آ ار به چشم ميخورد ،مسألة تحاير زن در اینگونه
نگاه کردنها ،بيحرمتيها و بزرگ کردن زشتيها در جامعه است .این مدل نگاه جبرگرایانه
نسبت به زنان به این معناست که در این جغرافيا و شرایط فرهنگي ،زنان از دیر باز زیر بار
ظلم و ستم بودهاند .این ستم و ظلم ،تادیر ازلي زنان در جوامع ایستا و عاب مانده است .این
زنان سنتي و داراي زندگي بدوي ناش بسيار محدود و کمرنگي در داستان دارند و به راحتي
قابل دسترسي ،توهين ،تجاوز و تهدید هستند .تا جایي که در تربيت فرزندان حتي در انتخاب
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نام فرزند ناش مؤ ري ندارند .براي نمونه زماني که گلمحمد در زندان است ،پسر به دنيا
ميآید ،خانواده براي او نامي انتخاب نميکنند تا گل محمد بياید .آمدن او نيز همزمان
ميشود با یاغيگريا و در نهایت در آخرین دیدار گلمحمد از خانعمو ميخواهد که
نامي براي پسر انتخاب کند و خانعمو نيز مدگل را انتخاب ميکند .تصميمگيرندگان و
سازندگان اصلي مردان هستند .این تعصبات قومي و فرهنگ مردساالرانه تا جایي پيش
ميرود که جامعه و حتي خود زنان نيز این ظلم و اطاعت بيچون و چرا را ميپریرند و
هيچگونه مشکلي با آن ندارند .زنان به عنوان نمونهاي از تيپ جنا خود در خدمت مردان
و انحصارطلبي مردانهاند و خود را موظب به اطاعت از شوهر و رعایت سنتها ميدانند.
ممکن است زنان به لحاظ جسارت و دالوري و یا سياست همپایة مردان باشند و یا بار
مدیریتي زندگي بر دو آنان باشد ،اما باز هم به طور مطلق توانایي تصميمگيري و
قانونسازي مخصوص مردان است.
« کلميشي ،استوار بر عايدۀ خود ،گفت( :خطاب به گل محمد) اما مرد کماي نيست تا براي
هر چيز بي مري خود را به خطر بيندازد .تا تو را من به این عمر رساندهام ،عمر خودم
تمام شده .موهاي سرم سفيد شده اند .آدم که همين طوري خود به قد و قامت نميرسد!
جان من و این زن خورشت شماها بوده تا به این قد و باال رسيده اید .نور چشم و رمق زانو
ضایع کردهام تا تو بار آمده اي .این است که من نمي توانم ببينم جوانم فداي هيچ و پوچ
مي شود .براي چي؟ یک مادینه؟ مي گویم نسلشان از روي زمين ور بيفتد .مارها!»
(دولتآبادي.)6836 ،
از نظر پارهاي از مردم ما و روایتي که پيش چشم ماست یک مرد هر قدر هم اشتباه و
خطا کند ،مشکل چنداني نيست ،اما یک زن حق هيچ خالف و اشتباهي را ندارد و هرگونه
اشتباه ،گناه و یا خالفي به منزلة بریده شدن نسب زن از خانواده و ایل و تبار و طرد شدن او
است .این وضعيت در ارتباط با گلمحمد و شيرو صاد ق است ،گلمحمد که پسر کلميشي
است ،عاشق دختر دایيا  ،مارال ميشود ،با او رابطه برقرار ميکند ،بعد از آن او را به عاد
خود درميآورد و به خانوادها ميگوید و در حالي که خانواده از ارتباط قبل ازدواج آنان
آگاهند ،هيچ اتفاقي نميافتد و پریراي عروس جدید ميشوند .در مورد شيرو دختر کلميشي
وضع به گونهاي دیگر است .شيرو عاشق ماهدرویش ميشود و با او فرار ميکند ،آنان در
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اولين فرصت عاد ميکنند و سپا به خانة خود ميروند ،اما شيرو دیگر بخشيده نميشود و
مستوجب تنبيه سخت از سوي برادر خود ميشود .پریر و جایگاهي از جانب خانواده خود
ندارد .به هر حال ،از شواهد برميآید که زن در جامعة سنتي ایران ،جایگاه واقعي خود را
نداشته و آنگونه که باید از ارز متعالي خویش برخوردار نبوده است .برداشتهاي
نادرست از باورها و اعتاادات و تفسير وقایع دیني به نفع مردان ،یکي دیگر از اهرمهاي فشار
بر زن بود .بروز کجروي و انحراف از سوي هر انساني ،عاوبت و مجازات دارد ،اما جوامع
سنتي ،عاوبت زنان را پررنگتر نشان ميدهند تا مهار و مانع محکمتري براي آنان ایجاد
کنند .بجز استثناهایي که دیده ميشود ،زنان این نوع داستانها عموماً داراي ویژگيهاي
مشترکي هستند که کم پيش ميآید از آن عدول شود .اشتغال به کارهاي خانگي ،فرمانبري
از پدر ،برادر ،همسر ،سکوت در برابر مشکالت ،ایفاي ناش مادري ،وفاداري نسبت به
همسر ،کمک به اقتصاد خانواده و. ...
ج .2-در اینگونه نگاهها و فرهنگ زن قدرت و توان و اقتدار خود را فرامو ميکند و تنها
چهرهاي که از یک زن ميتوان مشاهده کرد ،چهرهاي است که سراسر حکایت از یأس و
دلمردگي دارد.
«مردها از نظرها گم شدند .زنها ،مورچههایي از آب به در مانده ،خسته و هنوز نگران،
یکایک گرد هم آمدند ،خامو و دلگير ،بينگاهي به یکدیگر ،سر فرو افکنده به کار
دست بردند .هر کدام مثل یک تکه سنگ .خامو  ،در خود گره خورده و بي اعتنا به آن
دیگري .هر یک فروشده به دنيایي جداگانه» (همان).
در چنين وضعيتي زنان احساس ناامني ميکنند و با عدم اعتماد به اطرافيان و ترس از
عکاالعمل آنان خود را از نگاه مردان محفوظ ميدارند.
« -پا چرا کنارهها ميگردي؟ از گلمحمد شرمت ميشود؟
 چرا شرم؟! اویم مثل برار من است.شيرو ،شوخي و جدي گفت:
 خدا نيارد که تو همچين براري داشته باشي. -از چي؟!
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کني.

 از اینکه نتاني جلو رو سرت را بلند کني .نتاني نگاه به چشمها تو به گمانم از او خيلي ميترسي؟! بسيار! از چي؟ براي چي؟ همچو براري داشتن فخر دارد. سختگير است ،دختر خالو جان. به چي سختگير است؟ به همه چيز .یک بار نگاه مردي بکني تو را زیر چوب کبود ميکند» (همان).شيرو چنان از برادرهاي خود ميترسد و با آنها غریبه است که زماني که مارال پيغام
ماهدرویش را به او ميرساند ،ملتمسانه از مارال ميخواهد که برادرهایش چيزي متوجه
نشوند.
«خالوزا ،مویت را قربان بروم .مگرار برارهام حاليشان شود» (همان).
این عدم اعتماد به نفا و بياعتمادي به اطرافيان تا آنجا پيش ميرود که زنان آرزوي
تغيير جنسيت و مرد بودن خود را دارند.
«مارال که بال از شرم تکانده و زبان گشوده بود ،گفت:
 این منم که هيچ جا ،جا ندارم .هيچ جا ،جاي من نيست .زیادي هستم .آن از محله ،آن ازچارتا مال بادي که داشتيم ،این از نومزادم ،بابایم؛ این هم از خانه عمه و پسرعمههایم .کا
من هم مردینهاي بودم!» (همان).
زنان در طول ساليان متمادي جنا دوم محسوب ميشدند ،اما در ادبيات کهن حداقل
اندک جایگاه سياسي داشتند .البته آن نحوۀ حضور نيز در پارهاي موارد هم جزو نااط منفي
آن آ ار محسوب ميشود ،اما در این کتاب همين اندک سياست نيز در زنان وجود ندارد.
در واقع بُعد دروني زنان این داستان نيز تابعي است از بُعد بيروني آنان ،یعني آنگونه که در
جهان خارج تحاير ميشوند .ایشان همان گونه رفتار ميکنند که با رهنيت تحاير شده خود
ميپندارند .زنان خود نيز بر این باورند که ناتوانتر و نادانتر از مردانند و ناش سایهوار دارند.
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نویسنده در توصيب لحظهاي که به کلميشي ميگویند شيرو فرار کرده و کلميشي
اعضاي خانه را شماتت ميکند.
«در این دم ،بلايا رسيد .به تنگ آمده و درمانده ،قاطر را یله داد و بيهوا ایستاد .به نظر
ميرسيد که توان هيچ کاري را ندارد.آميزهاي از دری و درد .گناهکار .بلايا خوب
ميدانست که این با مادران است که دختران چمو خود را بپایند .اما چه کند؟ خستگي
کار او را از پاي درآورده بود .درست .اما کجا ميتوان این را به پيرمرد پریراند .چه توقعي
ميرود که پيرمرد این را قبول کند؟ اصالً چرا باید قبول کند؟ اهميت آنچه روي داده بود
هزار بار سنگينتر از این بهانهها بود .گرچه ،همه ميدانيم که این بهانه نيست» (همان).
بلايا ،بانوي خانه کلميشي و مادر گلمحمد با آنکه گاه بنمایهاي از امتياز و برجستگي
شخصيتي در وجود دارد ،اما همچنان مورد توهين ،تحاير و نگاه شکستة مؤلب یا راوي
است که حداقل ميتوانست نگاهش را نسبت به این زن دردمند و خسته از منظر بهتر و باالتر
به نمایش بگرارد.
تحاق خواسته زن وابسته به موافات مردان خانواده است .شاید اگر به دید اعتراضي به
اینگونه مسائل نگاه کنيم ،پاسخ ميگيریم که این شرایط همگي گزارشي هر چند تلخ ،اما
واقعي از جامعه و فرهنگي است که نویسنده در آن بوده است .اما باز هم به نظر ميرسد که
بهتر بود چنين رمان موفق و زیبایي ،اینگونه و به این صراحت مشکالت را بيان نکند و این
حا و تبعيض را به خوانندگان الاا نکند.
ج .8-از دیگر آسيبهاي واردۀ تاابلسازي منزلت مرد و زن به صورت باال و پایين بودن و
یا رئيا و مهتر بودن ،جنا دوم بودن زن و دیدگاههایي که مرد برتر از زن است و زن از
پهلوي چپ مرد ساخته شده است و ...تا جایي که خود زنان نيز این شرایط را به گونهاي
پریرفتهاند و به این باور رسيدهاند که جنا دوم هستند و بيدليل تحاير ميشوند.
«گل محمد سر را باال آورد فریاد کرد:
 تا حاال باید نوالة شتر را درست کرده باشي ،خانه خراب!زیور با نوالهاي ميان دستها از در خانه بيرون آمد و گفت:
 -آوردمش برهم جان .درسته .درسته .صبر داشته با  ،صبر!» (همان)
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قرار نيست که ما آرمانشهر ایجاد کنيم ،اما اینگونه نيز دنيایي است مردانه که در آن زنان
یا ناش معشو ق و موجودي ا يري را دارند و یا ناش کارگر و نيرویي اسيري و تحاير شده و
گاه در پارهاي موارد بزهکار و بدنام.
در رمان کليدر ،زنان در ناش موجودي ا يري و دست نيافتني نيز نيستند و تنها مارال است
که اندک زماني در رهن گلمحمد است و سپا مال او ميشود و تاریباً همانند دیگر زنان
ميشود؛ البته با اندک تفاوت احساسي .زنان در رمان وفادارند در حالي که مردان اینگونه
نيستند و تمام حواسشان به یک زن نيست .عيبهایشان دیده نميشود و این در حالي است
که مشکالت زنان بزرگنمایي شده است.
در باقي موارد ،زن در رمان کليدر جایگاهي ندارد ،کاري به دست او انجام نميشود و
اگر هم انجام شود کارهاي پيراموني است .زن همواره در تال و زحمت کشيدن همپاي
مردان است ،اما هيچ حق و حاوقي ندارد و در تمام موضوعات یاد شده در این رمان جزء
اتفاقات ،حوادث و شخصيتهاي اصلي و محوري نيستند ،بلکه تفنني و کامالً حاشيهاي و
گاه حتي به بازي و تفریح گرفته شده و فرعي هستند .این شرایط به ویژه در محور زندگي
افراد قلعهچين به خوبي دیده ميشود .بابالي بندار که با خداي قلعهچمن ارتباطات زیادي
دارد ،رفت و آمدي بسياري در منزل او صورت ميگيرد ،بسيار سفره مياندازد ،روضه خواني
دارد و  ...اما در هيچ یک از این مراسم ردپا و نشاني از زن نيست .اگر زني هست شيرو ،الال
و زن خود بندار است که در مطبخ مشغول به تدارک هستند و حتي نشاني از اینکه غرایي
ميخورند و سهمي دارند هم نيست .حتي زن بندار در پارهاي موارد هنگامي که کارها تمام
و غرا براي مهمانان برده ميشود به دليل داشتن پادرد تنها سهمي که ميخواهد این است که
رها شود تا بتواند به اتا ق خود برود و استراحت کند.
در قلعهچمن کالً زنان از یاد رفتهاند .این همه مرد و خانواده زندگي ميکنند ،اما گویي
هيچکدام همسري ندارند .در این ا ر به ندرت نام و نشاني از زنان یافت ميشود و یا شخصيتي
و یا موقعيتي ميآفرینند .یا الال است که زني است تاریباً هرزه و دست به دست شده ،یا شيرو
است که خدمتکار است و به نوعي با محور دیگر داستان؛ یعني زندگي گلمحمد ارتباط
دارد و خواهر رانده شدۀ اوست و در عين حال شيدا ،پسر کوچک بابالي بندار در پي آن
است که او را دستپرماس هوس خود کند .در مورد زن بندار نيز اگر حرفي به ميان ميآید
صرفاً به این منظور است که او نيز مانند دیگر کارگران خانه کار ميکند و به دليل درد پا غر
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نيز ميزند .در باية موارد روستا ،روستاي مردان است .دوبار نيز از دختر دو نفر از اهالي روستا
یاد شده یکي دختر سيدآقا تلفنچي است که او نيز قرباني هوس ناتمام شيدا ،پسر کوچک
بابالي بندار شده و بدنام شده است و دوم دختران پهلوان گودرز هستند که هنوز کوچکند و
در زیر زمين خانة بندار مشغول قاليبافي و یادگيري قاليبافي هستند و به دليل اینکه دخترند
و برادري ندارند ،مایة تمسخر و خجالت پهلوان گودرز هستند و اگر کسي زماني بخواهد
پهلوان را ریشخند کند و مورد تمسخر قرار دارد از این طریق این کار را ميکند.
«بلخي (پهلوان گودرز) به کنایه گفت:
 کربالیي خداداد ساده است بندار .هنوز نميداند که تو کارهاي عمدهات را شبها درخلوت و زیر جلي تمام ميکني!
بندار شانه راست کرد و گفت:
 چه ميشود کرد پهلوان؟ شبها در خلوت ،هر کسي یک کاري را زیر جلي تمام ميکند.یکي سر و ته معاملهاي را هم ميآورد ،یکي هم تخمة دختري را توي گود مياندازد!»
(همان).
زن دیگري هم که در قلعه چمن مطرو است ،خاله صنما ،صاحب شيرهکش خانه است.
شخصيتي غيرنرمال و ناهنجار با کنشي کامالً مردانه .صاحب حرفه و شغلي که به هيچ عنوان
در خور یک زن نيست« ،دخمة آلوده به انبوده درد و اختالط» (همان).
همين امر؛ یعني برتري مردان بر زنان موجب فریب خوردن زنان در عشق نيز ميشود
چراکه عموم مردان موردنظر نویسنده گمان ميبرند گمشدۀ زندگي زنان هستند و به خود
اجازه ميدهند هر نوع برخورد آمرانه ،تحکمآميز و تحايرکننده ،حتي ناجوانمردانهاي را با
زنان داشته باشند.
این شکل روایت دولتآبادي اجازه ميدهد که خواننده تيزبين بپندارد که این نوع
برخورد و جهانبيني برگرفته از رهنيت و انگارههاي دروني نویسنده است !!!.براي مثال شيدا
پسر هوسباز بابالي بندار زماني که در قلعه جهنخان گروگان است براي فرار به خود اجازه
ميدهد که با احساس و زندگي سارا ،دختر افغان بازي کند و خود را برهاند .سپا او را در
قلعه چمن در حالي که تمام پلهاي پشت سر خراب شده و پدر نيز در درگيري کشته
شده است ،رها کند.
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در بخش دیگري از داستان ،نویسنده چنان با ادعا و غرور از احساس دلبستگي و وابستگي
اهانتآميز زنان به مردان سخن ميگوید که فرامو ميشود به صورت راتي ،زنان معشوقند
و مردان عاشق و همين یک امتيازي را هم که آنها در این دنياي مردانه گرفتهاند ،نویسنده
واميستاند و زنان را بدبخت ،بيچاره ،ضعيب ،گول خورده و تحاير شده معرفي ميکند.
«آشنایي .در آشنایي گشوده شد .ميان دو زن ،نام مرد کليدي است به گشایش قفلي که هر
کدام بر دریچة قلب خود بسته دارند .در نظر دخترینة بيابانگرد ،راز چيست؟ با چه نامي معنا
ميشود؟ با نام مرد! شاید پنداشته شود زندگاني پر از راز است .این درست .بيگمان چنين
است .اما دختر بال بياباني همة آن زندگاني را در مرد ميجوید» (همان).
به دنبال این برتري مرد بر زن ،نوزاد پسر را نيز جانشيني براي پدر ميبيند و او را نمودي
از اقتدار و عنصر عصبيت عشيره ميپندارند؛ در حالي که دختر این ارز و اهميت را ندارد.
هرگز بيان نميشود که این فرزند را مادر به دنيا ميآورد که خود روزي نوزادي دختر بوده
است.
مؤلب از زبان شيرو که خود بانویي موجه و صاحب اراده و شخصيتي تثبيت شده در
اجتماع آن ناحيه است در توضيح اینکه زیور نازاست و چرایي چگونگي ارتباطش با بلايا
براي مارال اینگونه توضيح ميدهد که:
« -براي همينه که پيش مادرم ارج و قرب ندارد .سهله که بلايا از او بيزار است .رو زمين
نميتواند سبز ببيند .زن ایلياتي اگر نازا از کار در بياید سياهبختست .اميد مادر شوي ،به
پسر است .زن فرزند وقتي نتواند مرد به خانوار بدهد مثل کهنه دور مياندازد .دختر هم
اگر ميزایيد باز چيزي .اما این یکي پي پاک قفل است .خدا زده» (همان).
ج .5-الاا به زن که موجودي ضعيب و نيازمند کمک مرد است حاال این مرد هر مدل که
ميخواهد باشد پدر ،برادر و همسر.
مارال در توجيه ترک محله و رفتن به سمت عمها براي عبدوس و دالور چنين ميگوید:
« -من به آشتي ميروم .دیگر نميتوانم ميان توپکاليها بمانم .نميمانم .باید برگردم سوي
تيرۀ خودمان؛ ميشکالي .من باید خودم را برسانم زیر چادر عمهام .آنجا ،ميان توپکاليها امان
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ندارم.بعد از شماها ،من آنجا تنها شدهام .کسي را ندارم که شب سر
و بخوابد .چادرم را امن کند .مرد ندارم» (همان).

را دم چادرم بگرارد

این حا به ویژه نسبت به همسر الاا ميشود که دختر مهمان خانة پدر است و باید پا
از مدتي شوهر کند و برود و تحت هر شرایطي با زندگي سازگاري داشته باشد؛ هر اتفاقي
که بيفته و هر بالیي که به سر بياید .درست مانند شرایطي که براي شيرو پيش ميآید؛ به
محض اینکه با شو ق و اشتيا ق همه سختيها را به جان ميخرد و از خانوادۀ خود دل ميکند
و همسفر زندگي ماهدرویش ميشود .چيزي نميگررد که ماهدرویش معتاد و شيرهاي
ميشود و همه چيز براي شيرو تبدیل به سراب شده است .راه برگشتي به خانه ندارد و دل
زندگي با ماهدرویش را هم از دست داده ،اما به ناچار مجبور است که در کنار این فرد بماند
و بار زندگي را به دو بکشد و در عين حال خود را نيز حفظ کند.
شخصيت له شده دیگر این داستان ،زیور است که عاشق گلمحمد است ،اما مجبور است
بيتوجهي او ،زخمزبانهاي بلايا و سنگيني نگاه دیگران و در نهایت مارال را در زندگي
بپریرد ،اما در زیر سایة یک مرد باشد .این زنان دنبال فرار از سلطة مرداني چون پدر و برادر
خود هستند ،اما در نهایت گرفتار گونهاي دیگر از مردها ميشوند که همان همسران سلطهجو
و سوءاستفادهکنندهاي هستند که محبت را با محبت و لطب را با لطفي برابر پاسخ نميگویند
و خود را طلبکار زندگي و خانواده ميشمرند .از همين روست که ازدواجهاي اجباري و
قومي و قبيلهاي هم در ميان آنان بسيار است .این ترس از جدایي از ناطه اتکا است که زن را
همواره تحت پوشش مرد قرار ميدهد.
ج« .9-پرستش الهة مادر تاریباً در همة مراهب کهن از ریشهدارترین باورهاي مرهبي زندگي
انسان بوده و در نخستين گامهاي تمدن؛ یعني دوران کهنسنگي گستر یافته است .انسان
آن زمان ،الهة مادر را نشانة باروري ،فراواني ،کمال زیبایي و توانایي ميدانسته و آن را
همچون نيرویي پایان نيافتني که در آسمانها سرچشمه دارد ،ميپرستيده است» (ریاحي
زمين 6836 ،به نال از الهيجي و کار)6877 ،؛ «از این رو ،در ایران ،مصر ،بينالنهرین ،یونان،
هندوستان و چين ،خدایان و نيمهخدایان به شکل زن نشان داده ميشدند » (ریاحيزمين،
 6836به نال از انصافپور .)6851 ،این عدم توجه به مبارکي و تادس زن و به دنبال آن الااي
رهنيت اجتماعي که زن در حالتي طبيعي چنين است و شکستن حرمت مهتري مادر بودن و
ندیدن ابعاد و قلمروهاي اخالقي زن و جنبه مبارکي فرزند دختر در این کتاب دیده مي شود.
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«براي قدیر دیدني بود .او ،کنار دیوار ایستاده بود و با حظي شيطاني به دستپخت خود نگاه
ميکرد و زیر لب ميگفت:
 بزنيد همدیگر را ،مادر قحبهها! بزنيد!پهلوان بلخي نيز ،با لبخندي زیر دندان ،در حالي که رو به خانها برميگشت و ميرفت تا
داستان شيریني براي رفيقهایش نال کند ،زیر لب گفت:
 بزنيد همدیگر را ،مادر قحبهها! بزنيد!» (دولتآبادي.)6836 ،این تعابير و رهنيت ها حتي در جوامع عاميانه نيز بوده و حضور داشته است .شاید
ممنوعيت فحش به مادر ،خواهر و همسر نيز به سبب مادس داشتن ایشان باشد .حریم
آميخته به شرم و ناز و فرخندگي زن ،بودن او و مایة آبرو بودن ،خود نوعي تبرک و تادس
و مبارکي در درون خود دارد و اگر زماني بانویي مورد تعرض و یا توهين قرار بگيرد همة
مردان خویشاوند با آن بانو واکنش نشان مي دهند و اصالً در عرف قدیم کسي حق ندارد
که به زن کسي توهين کند و یا در مورد زن و دختر صحبت کند .این امر در جوامع
گرشته به دليل تعصب هاي کورکورانه شدت بيشتري داشته و این در حالي است که در
این کتاب ،حرمت ها به آساني شکسته مي شود و قداست انساني و الهي زن زیر آواري از
زشتي ،پتيارگي و بددهني دفن ميشود.
اگر انسان مدرن و امروزي و یا غربزده هم باشيم ،زن باید در جامعه حضور داشته باشد
و دیده شود ،اما اگر به شدت کهن و سنتي فکر ميکنيم پا غالباً باید در ارتباط با صحبت
دیگران در مورد زن و فرزند واکنش نشان دهيم .نميشود فحاشي را تماماً داشت و حرمتها
را کامالً شکست و حاو ق فردي مدرن را نيز نادیده انگاشت .این ویژگيها در این کتاب
اصالً دیده نميشود؛ زن که هيچ نشان و جایگاهي ندارد؛ مورد توهين واقع ميشود و عمالً
از جانب آشنایان ،حاميان و یا بهتر بگویيم قيمها هيچ واکنشي دیده نميشود .براي مثال،
زماني که شيدا توسط جهنخان ربوده ميشود ،بندار به کوچه ميآید و آشفته و بر سرزنان،
اهالي و مردها را با عنوان «زنجلبها» خطاب ميکند و هيچ واکنش و حفظ حرمتي در این
ميان دیده نميشود.
از دیگر مواردي که در این رمان باعث تحاير شأن زن ميشود ،بحث عاشق و معشوقي
است .آنچه مسلم است در طول ساليان طوالني در ادبيات ما زن معشو ق است و مرد عاشق،
زن سراسر ناز است و مرد نياز .به همين سبب در طول ساليان در فرهنگ ما اینگونه جا
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افتاده که زن نباید در ابراز عشق و خواهش پيش دستي کند .شأن او ایجاب ميکند که با
تأمل و بررسي جوانب و هزار و یک اما و اگر دیگر پاسخ دهنده به خواهش مرد باشد.
وصب موقعيت در این رمان به گونه اي دیگر است .این مارال است که خود را به گلمحمد
عرضه مي کند ،شيرو به ماهدرویش ،زیور به گل محمد و مهتاو به عبدوس .این نمونهها
زناني هستند که سالم و پاک اند و گرنه تکليب زنان دست به دست شدهاي چون الال که
به خوبي مشخص است.
ج .1-مشکل و مورد دیگري که در این کتاب به چشم ميخورد ،نگاه صرف جنسي و ابزاري
به زن و فرامو کردن دیدگاه انساني و اخالقي در این رمان است .این نگاه جنسي و
بيولوژیکي موجب تاليل و فروکاستن ارز زن و منزلت اجتماعي او و به دنبال آن فراموشي
بعدهاي انساني و اخالقي و احساسي نسبت به زن ميشود .به بيان دیگر ،تسلط نگاه ابزاري به
زن که یا آرامشبخش مرد است یا خدمتکار او و یا آورندۀ بچه و دیگر هيچ و یا تنها به
منظور لرت جنسي به زن نگاه ميشود.
همة نویسندگان و به تبع آن دولتآبادي به دنبال عامهپسند بودن و اقبال عام داشتن نوشتة
خود هستند ،اما این دليل نميشود که با توصيب صحنههاي زننده اروتيک و استفاده ابزاري
از زن و لرت بردن از آن به این هدف خود دست یابند .این لرت قطعاً از طریق توصيب
شخصيتهاي زن جوان بهتر حاصل ميشود؛ از این رو است که دولتآبادي نه زنان پا به
سن گراشتهاي چون بلايا و نورجهان را توصيب ميکند و نه مردان را چه جوان و چه پير.
پا برميآید که از این انتخاب هدف مشخصي داشته است.
البته در مورد لفظ اروتيک در این رمان نيز باید اندکي تأمل کرد ،چراکه هر چيز لخت
و عریاني اروتيک نيست.
اروتيک به تصویر کشيدن زیبایيها و جاربههاي رفتارهاي جنسي است در حالي که پرنو،
نمایش رفتار جنسي است.
«جاي سخن ،دیگر نبود .گلمحمد بند دست دختر را گرفت و پيچاند ،آهوي خو قواره
را خواباند و بر او سوار شد و در کشمکشي غریزي و وحشيانه که خود به شور آدمي دامن
ميزند ،تب را فرونشاند .آبي بر آتش .عطش بيست سالة مارال ،عطش بيست سالگي را
ورچيد .تاراجش کرد .همچنان که نریاني ،مادیاني را ...گریه اوج جان .گریة آن دم که غنچه
پوست ميدراند و گل ميشود .گریة زن شدن .گریة زن ....در غم و شوقي خو  ،چندي
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پلک بر هم نهاد .پا چشم گشود و نگاهش ،از روي شانة زن بر زمين افتاد .به اندازه کب
دستي خونين بود» (همان).
ممکن است طرو صحنههاي اروتيک در داستان و رمان به صورت هنرمندانه جراب و
گيرا باشد ،اما قطعاً پرنو که توصيب صحنهها و رفتار جنسي است ،گمان نميشود زیبا و
جراب باشد .آنچه در این رمان دیده ميشود ،رفتاري نه در خور یک ا ر بزرگ که حالت
پرنو و توصيب رفتارهاي جنسي است نه اروتيک.
«گلمحمد ،آرام خندید ،چوخا را باالپو کرد و بيخ دندان گفت:
 اي بي پير! و بر زیور خسبيد و او را ماالند( »...همان).از آنجایي که هر نویسندهاي در نوشتههایش حيثيت خود را امضا ميکند و درونيات خود
را باز مينمایاند به دور از شأن و شرایط نویسندۀ نامداري چون محمود دولتآبادي است که
درگير صحنههاي پرنو در کتاب و شاهکار خود باشد ،چراکه مسائل غریزي را باید در ابتدا
حل کرد و سپا به دنبال خلق ا ري هنري رفت .فحشهاي عریان پرنو دادن و توصيب و
گزار مراسم و صحنههاي همخوابگي و توضيح و تفسير در ارتباط با اندامهاي جنسي هنر
اروتيک نبوده و نه تنها زیبا و جراب نيست ،بلکه عاب افتاده و سطح پایين نيز است.
حاصل سخن آنکه در تفسير موقعيت زنان در روایت دولتآبادي ،عدم موضعگيري
وي در برابر موقعيت اجت ماعي است .شاید از این جهت است که این قلم تمایل دارد مراتبي
ناد گونه را در برابر توصيفات نویسنده داشته باشد ،چراکه عدم موضعگيري در برابر
واقعيت اجتماعي گاه به منزلة تأیيد آن است و یا به گفتة اریش کوهلر« 6در حکم
موضع گيري در برابر کليت واقعيت است» (ن .ک :کوهلر 6877 ،به نال از درآمدي بر
جامعهشناسي ادبيات).
به نظر ميرسد نویسنده واقعيت موقعيت زن در آفرینش و نيز واقعيت زن را به عنوان
جديترین و فراگيرترین مربي روي زمين که هم عاطفه را آموز ميدهد و هم زبان و
فرهنگ و رسوم را و نيز واقعيت زن دست یافته به حاو ق و حرمت اجتماعي ،گاه به فراموشي
ميسپرد و چون ميکوشد تا جایگاه طبيعي اجتماعي را در جبر اجتماعي محيط وصب کند،
1. Kahler, E.
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رویکرد تربيتي ،اخالقي و حاوقي را زمين ميگرارد و از این جهت دچار آفت و مشکل
ميشود و خواننده را در حسرت بانویي فراتر از زجرهاي اجتماعي و پيچ و خمهاي محيط
و روستا ببيند و آرزوها و الگوهاي خود را در وجود او بيابد.

بحث و نتیجهگیری
در نگر سنتي جوامع عشایري ،زنان عموماً ،شهروندان درجة دوم محسوب ميشوند و
حوزۀ کار و فعاليت آنها در جامعة شهري ،معموالً به منزل ،شوهرداري ،بچهداري و پخت
و پز محدود ميشود .در جامعة قبيلهاي ،عالوه بر انجام وظایب فو ق ،زنان در کارهاي
کشاورزي و دامپروري نيز یار و همراه مردان بوده و هستند .زنان جامعه و فرهنگ ما در بيشتر
نواحي در وضعيتي ميان سنت و مدرنيته در رفت و آمدند و عموماً از تبعيض جنسيتي ،رنج
ميبرند به گونهاي که بيشتر به سبب زن بودنش باید رفتار اهانتآميز شوهر و اجتماع را
تحمل کند .عالوه بر آن ،به دليل ناآگاهي و محدودیت تحصيل از طرف همجنسان خود
مانند (مادر شوهر و )...مورد آزار و تحاير نيز قرار ميگيرد.
زن روستایي یا عشایري عضوي فرعي است که بار مسئوليت خانواده را به دو
ميکشد و باید فار و ناداري خانواده را تحمل کند و از خواستههاي طبيعيا چشم بپوشد
و تال کند اوضاع مادي خانواده را بهبود ببخشد .این نوع نگاه به زن و رفتار با او هرچند
تا حد زیادي در دنياي امروز تعدیل یافته ،اما هنوز زن مورد ستم جوامع جهان سوم از
افراط و تفریط رنج ميبرد و نه در گرشته و نه حتي در دوران معاصر جایگاهي همشأن
مردان نيافته است .در این ميان پارهاي نویسندگان با عدم دریافت چشماندازي واقعگرایانه
به این شرایط سخيب دامن زدهاند و ناش تأیيدي و ارزشي وصب و تکرار را در زبان هنر
به فراموشي سپردهاند.
باید گفت نویسندۀ نامداري چون محمود دولتآبادي در ا ر بزرگ و زیباي خود کليدر
در مواردي با تکرار و توصيب به این تبعيض جنسيتي ميان زنان و مردان دامن زده است .اگر
او زشتيها و تفکرات جامعة آن روز را به نمایش گراشته ،اما بيان اینچنين صریح و بيپرده
مشکالت و تبعيضها ،مشکل و درد جامعه را که دوا نميکند هيچ ،اگر در نفي و ناد آن
نکوشيم جنبههاي تعليميمنفي نيز دارد و قادر به تغيير فرهنگ جامعه و اصالو آن نيست؛
این در حالي است که از نویسنده بزرگي چون دولتآبادي انتظار ميرود با قلم تواناي خود
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در پي اصالحات و تغييرات فرهنگي باشد و بکوشد تا براي ساحت تربيتي روایت در کنار
ساحت اجتماعي-انتاادي و سرگرميآن نيز نمونة نسبتاً ایدآل معرفي کند.
این قلم ميکوشد تا به این نویسندۀ نامدار و دیگر رماننویسان این سرزمين گوشزد کند
که اگر نویسنده موقعيت زن را در الیههاي تو در توي جبر محيط و اجتماع به تصویر
ميکشد ،نباید از ساحت الگوسازي و نظریهپردازي و طروواره نمایي شخصيتها و
موقعيتهاي داستان غافل بماند.
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ستاري ،جالل .)6831( .سيماي زن در فرهنگ ایران .چ  .5تهران :مرکز.
ستوده ،هدایتاهلل و شهبازي ،مظفرالدین .)6873( .جامعهشناسي در ادبيات فارسي .تهران :آواي نور.
شميسا ،سيروس .)6838( .ناد ادبي .چ  .2تهران :فردوس.
شهپرراد ،کتایون .)6832( .رمان ،درخت هزار ریشه .ترجمة آرین حسين زاده .تهران :معين.
صنعتجو ،حميد .)6876( .نظري و گرري بر جامعهشناسي ادبيات .تهران :مهدیا.
صهبا ،فروغ .)6862( .کارکرد ابهام در فرایند خوانش متن .تهران :آگه.
عامليرضایي ،مریم .)6866( .خاستگاه فلسفي نظریة جامعهشناسي ادبي و آسيبشناسي بهکارگيري
آن در متون ادبي فارسي .پژوهشهاي ادبي 81(6 ،و .657 -615 ،)87

عسگريحسنکلو ،عسگر .)6831( .سير نظریههاي جامعهشناختي ادبيات .ادب پژوهي (دانشگاه
گيالن).55 -15 ،)5(6 ،
علوي ،فریده و سعيدي ،سهيال .)6836( .بررسي جایگاه زن در آ ار واقعگرایانه جمالزاده و بالزاک.
زن در فرهنگ و هنر(پژوهش زنان).86 - 93 ،)8(6 ،
کادن ،جي.ال .)6838( .فرهنگ ادبيات و ناد .ترجمة کاظم فروزمند .تهران :شادگان.
الهيجي ،شهال و کار ،مهرانگيز .)6877( .شناخت هویت زن در گسترۀ تاریخ و پيش از تاریخ .تهران:
روشنگران و مطالعات زنان.
وحيدا ،فریدون .)6837( .جامعهشناسي در ادبيات فارسي .تهران :سمت.
ولک ،رنه و وارن ،آوستن .)6878( .نظریة ادبيات .ترجمة ضياء موحد و پرویز مهاجر .تهران:
علمي -فرهنگي.
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Metaphor is one of the devices and elements which has been used for conveying and
objectifying the great human concepts in Ferdowsi’s Shahnameh as an excellent, mythical,
and heroic work. Accordingly, the structural nature of the stories of Ferdowsi’s
Shahnameh has been represented as a metaphorical narrative. There are various characters
in Shahnameh and each of them illustrates a symbol of different characteristics of human
beings. Among the effective characters in Shahnameh, “Siyavash” as a “wise” person
faces events that can be a metaphor or symbol of human life concepts. The aim of the
present study is to investigate the different types of conceptual metaphors, i.e. 1)
Orientational metaphor; 2) Ontological metaphor, including (2-1) Substance metaphor; (22) Container metaphor; (2-3) Personification metaphor; and 3) Structural metaphor,
following Lakoff and Johnson’s (1980) model in “Siyavash story” of Ferdowsi’s
Shahnameh. The results showed that ontological metaphor, particularly substance type has
been significantly applied more than other metaphors in “Siyavash story” (p<0.05). On the
contrary, the orientational metaphor has been used less than other ones.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

بازنمایي استعارههای مفهومي در داستان «سیاوش» شاهنامة
فردوسي :براساس رویکرد شناختي


سید فرید خلیفهلو

زاهدان ،ایران
دکتری زبانشناسی ،گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشگاه سیستان و
بلوچستان ،زاهدان ،ایران

چکیده
استعاره یکي از ابزارها و عناصري است که در شاهنامة فردوسي بهعنوان ا ري فاخر ،اسطورهاي و حماسي

تاریخ دریافت8931/41/42 :

ستاره مجاهدی رضائیان

استادیار ،گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان،

براي انتاال و عينيسازي مفاهيم واالي انساني مورد استفاده قرار گرفته است .بر همين اساس ،ماهيت ساختاري
گوناگوني حضور دارند که هر کدام نمادي از خصایص مختلب نوع بشر را به تصویر ميکشند .در ميان
شخصيتهاي تأ يرگرار در شاهنامة فردوسي« ،سياو » بهعنوان فردي «خردمند» با رویدادهایي مواجه
ميشود که ميتواند استعاره و نمادي از مفاهيم زندگي انسان باشد .بر این اساس ،هدف پژوهش حاضر
بررسي بازنمایي انواع استعارههاي مفهومي؛ یعني  -6استعارۀ جهتي -2 ،استعارههاي هستيشناختي شامل:
الب -استعارۀ مادي ،ب -استعارۀ ظرف ،ج -استعارۀ تشخيص و د -استعارۀ ساختاري براساس الگوي ليکاف

استعارهها مورد استفاده قرار گرفته است؛ درحاليکه استعارۀ جهتي کمترین کاربرد را در این داستان به خود
اختصاص داده است.

کلیدواژهها :زبانشسناسی شناختی ،استعارههای مفهومی ،استعارۀ جهتی ،استعارۀ هستیشناختی،

 نویسنده مسئولkhalifehloo@lihu.usb.ac.ir :

eISSN: 4206-6816

استعارۀ ساختاری ،شاهنامۀ فردوسی.

ISSN: 4428-0891

و جانسون ( )6638در «داستان سياو » شاهنامة فردوسي است .نتایج بررسي دادهها نشان داد استعارۀ
هستيشناختي و -بهطور خاص -نوع مادي در «داستان سياو » بهطور معناداري ( )p >8/89بيشتر از دیگر

تاریخ پذیرش8933/40/40 :

داستانهاي شاهنامة فردوسي به صورت روایتي استعاري بازنمایي شده است .در شاهنامه ،شخصيتهاي
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مقدمه
یکي از علومي که به مباحث مربوط به رهن ميپردازد ،علوم شناختي است که در دهههاي
اخير جایگاه تأ يرگرار و ویژهاي را در حوزههاي مختلب کسب کرده است .شناخت همة
جنبههاي خودآگاه و ناخودآگاه عملکرد رهن و همچنين فرآیندهاي رهني را دربر ميگيرد
که بر درک ،تصميمگيري و حل مسأله تأ ير دارند (ایوانز.)2887 ،6
مسائل مربوط به رهن و زبان نيز همواره مورد توجه و پرسش بسياري از فيلسوفان و
زبانشناسان بوده است .در تحليل زبان ،رویکرد زبانشناسي شناختي بر این عايده تأکيد دارد
که زبان ابزاري براي سازماندهي ،پرداز و انتاال اطالعات است .در اواخر دهه هفتاد و
اوایل دهه هشتاد در آ ار اندیشمنداني همچون ليکاف ،)6637 ،6638( 2النگاکر،6637( 8
 ،)6666و تالمي )2888( 5زبانشناسي شناختي مطرو شد .براساس این رویکرد ،تحليل
پایههاي مفهومي و تجربي ماولههاي زباني بهعنوان انعکاسهایي از سازماندهي ،اصول
طباهبندي ،سازوکارهاي پرداز و تأ يرهاي تجربي و محيطي مورد مطالعه قرار ميگيرند
گيرارتز و کيکنز .)2887( ،9بهطورکلي ،در زبانشناسي شناختي نيز همچون زبانشناسي
صورتگرا و زبانشناسي ناشگرا ما با یک نظریه واحد مواجه نيستيم ،بلکه با تنوعي از
رویکردهایي که در بنيان وجوه اشتراک دارند روبهرو هستيم (دبيرمادم.)6838 ،
در این ميان ،با مطرو شدن آراي فيلسوفان و زبانشناسان شناختي بيشترین پژوهشهاي
انجام شده در رابطه با دستورشناختي و معناشناسي شناختي صورت گرفته است .اگر بپریریم
که هر نماد زبان به چيزي در جهان خارج داللت دارد ،چنين نگرشي صرفاً به معاني صریح
واژهها محدود ميشود؛ درحاليکه معناشناسي باید از مباني برخوردار باشد که بتواند معاني
صریح ،ضمني ،مجازي ،استعاري و حتي بافتي را مورد مطالعه و بررسي قرار دهد؛ یعني معنا
به آن گونهاي مطالعه شود که انسان در زندگي بهکار ميبرد و درک ميکند (صفوي،
 .)6837در معناشناسي شناختي ،معنا مبتني بر ساختهاي مفهومي قراردادي شده است .به
این ترتيب ،ساختهاي معنایي همچون سایر حوزههاي شناختي ماوالت رهنياي را بازنمایي
ميکنند که انسانها از طریق تجربياتشان به آنها شکل دادهاند (صفوي.)6837 ،
1. Evans, V.
2. Lakoff, G.
3. Langacker, R.
4. Talmy, L.
5. Geeraerts, D. & Cuyckens, H.
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 .1بیان مسأله
امروزه ،دانشمندان و پژوهشگران حوزههاي مرتبط با رویکرد شناختي ،همچون زبانشناسان
شناختي به بررسي استعاره 6در پژوهشهاي خود توجه ویژهاي دارند .کوچش )2868( 2دليل
این امر را اینگونه عنوان ميکند که استعاره ،ناش مهمي در تفکر ،درک و استدالل انسان
ایفا ميکند .همچنين فراتر از این در شکلگيري و ایجاد واقعيت اجتماعي ،فرهنگي و
روانشناختي ما تأ ير بسزایي دارد .بنابراین ،به اعتااد او ،ادراک استعاره به این معناست که
براي درک و آگاهي نسبت به بخش ضروري و حياتي اینکه چه کسي هستيم و در چه نوع
دنيایي زندگي ميکنيم ،تالشي بهوقوع بپيوندد .عالوه بر این ،استعاره ،عنصري بنيادین در
ماولهبندي ما از جهان خارج و فرآیندهاي اندیشيدن ماست؛ بنابراین ،ميتواند ابزار مناسبي
براي تشخيص چگونگي اندیشيدن و رفتارهاي زبان باشد؛ زیرا پدیدهاي الینفک از زبان
روزمره است (ایوانز2887 ،؛ صفوي 6837 ،و  6861و راسخمهند.)6867 ،
در واقع ،موجودیت استعاره تابعي از زمان ،زبان و جامعه است و از آنجا که این پدیدهها
جنبة ایستا و ماندگار ندارند ،استعاره نيز در برهههاي متفاوت زباني در جوامع گوناگون و
زبانهاي مختلب متفاوت است .استعاره ميتواند به گستر زبان تا مرز بينهایت منجر شود
و براي اهداف مختلفي همچون تزیين ،ایجاز ،ابراز عواطب ،بزرگنمایي ،کوچکنمایي و
پرهيز از واژههاي نامناسب مورد استفاده قرار گيرد (نرسيسياس .)6837 ،8بنابراین ،استعاره
ناش مهمي در شناخت و درک پدیدهها و امور دارد و در حايات یک مدل فرهنگي در
رهن ایجاد ميکند که زنجيره رفتاري طبق آن برنامهریزي ميشود (هاشمي.)6836 ،
براساس شواهد و مستندات موجود ،سنت مطالعة استعاره در ميان غربيان به قرن چهارم
پيش از ميالد برميگردد .ارسطو در کتاب فن شعر ،استعاره را «انتاال یک نام براي اطال ق
به چيزي «غير»» و «شگردي براي هنرآفریني» معرفي ميکند .براي مثال ،ارسطو نمونه «شب
زندگي» را بهعنوان استعارهاي از «دوران پيري» در قياس با همانندي نسبت «شب» به «روز» و
«پيري» به «جواني» در نظر گرفته است (صفوي 6837 ،و  .)6861در قرن نخست ميالدي،
کویين تيليان 5استعاره را تشبيهي کوتاه شده معرفي کرد و براي نخستين بار این نکته را مورد
1. metaphor
2. Kovecses, Z.
3. Nercissian, E.
4. Quintilian, M. F.
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توجه قرار داد که بهطور اساسي آنچه انسان بر زبان ميآورد ،نوعي تصویرسازي است
(صفوي .)6861 ،در همين راستا ،ویکو 6بر این باور بود که تاریباً همة واژههاي زبانها بر
استعاره شکل گرفتهاند و استعاره قسمت اعظم زبانهاي بشري را به خود اختصاص ميدهد.
عالوه بر این ،تسارو 2نيز استعاره را کاربردي طبيعي و بدیهي براي زبان در نظر ميگرفت
(صفوي .)6861 ،بنابراین ،استعاره یکي از رو ها و احتماالً مهمترین رو «گستر دادن»
زبان است (هاوکا.)6838 ،8
ليکاف و جانسون ،)6638( 5که به ترتيب زبانشناس و فيلسوف بودند ،دیدگاههاي خود
را در کتاب «استعارههایي که با آنها زندگي ميکنيم »9منتشر کردند .آنها با اتخار
رویکردي شناختي به مطالعة استعاره «نظریة معاصر استعاره» را برخالف دیدگاههاي سنتي
مطرو کردند .دیدگاه سنتي استعاره براساس چهار اصل شکل گرفته بود -6 :ماهيت استعاره
در سطح واژه است -2 ،استعاره براساس شباهت شکل ميگيرد -8 ،همة مفاهيم حاياي
هستند ،اما استعاره به وجه غيرحايق زبان مرتبط است و  -5استعاره تفکري خودآگاه است
که ارتباطي با رهن ندارد (ليکاف و جانسون .)6638 ،در ماابل ،نظریة استعارۀ مفهومي بر
مبناي این اصول پایهریزي شد -6 :استعاره در سطح مفاهيم در نظر گرفته ميشود -2 ،استعاره
بر مبناي ارتباط قلمروهاي متااطع 1در تجربه انسان از شباهتهاي موجود ميان حوزههاي
مختلب شکل ميگيرد -8 ،بخش اعظم نظام مفهومي ما شامل مفاهيمي مانند زمان ،رویدادها،
اخال ق و ...استعاري است و  -5نظام مفهومي استعارهها اختياري و قرادادي 7نيست ،بلکه از
تجربههاي مشترک انسان با دیگر پدیدهها و در ارتباط با جسم خود انسان شکل ميگيرد
(ليکاف و جانسون .)6638 ،بدین ترتيب ،بررسي استعاره بهعنوان پدیدهاي منحصراً زباني در
دیدگاههاي سنتي به پدیدهاي رهني و زباني تغيير یافت.

1. Vico, G.
2. Tesauro, K.
3. Hawkes, T.
4. Lakoff, G. & Johnson, M.
5. Metaphors we live by
6. cross-domain
7. arbitrary
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در این راستا ،زبانشناسان شناختي استعاره را بهعنوان یکي از مشخصههاي اصلي زبان
بشر معرفي ميکنند (ایوانز و گرین 2881 ،6و لي .)2886 ،2استعاره پدیدهاي است که در آن
یک حوزۀ مفهومي 8بهطور نظاممندي برحسب حوزۀ مفهومي دیگر ساخته ميشود و مشخصة
اصلي آن را ميتوان گستر معنا 5یا فرافکني مفهومي 9رکر کرد (ایوانز و گرین 2881 ،و
لي .)2886 ،در واقع ،این دیدگاه در زبانشناسي شناختي مطرو ميشود که استعاره پدیدهاي
مفهومي است و صرفاً پدیدهاي زباني محسوب نميشود (کرافت و کروس .)2885 ،1عالوه
بر این ،پيشگامان اصلي رویکرد استعارۀ مفهومي ،ليکاف و جانسون ( )6666 ،6638بر این
باورند که بسياري از شيوههایي که انسان براساس آنها تفکر و عمل ميکند بهطور اساسي
ماهيتي استعاري دارند .آنها این نوع استعاره را که اساس و پایة آن در زبان روزمره و متعارف
شکل ميگيرد و بهطور اساسي مبناي آن درک امور انتزاعي بر پایة امور عيني و مفهومسازي
مفاهيم رهني است« ،استعارۀ مفهومي» ناميدند .براي مثال ،مؤسسههایي همچون دانشگاهها و
یا شرکتهاي تجاري را برحسب سلسلهمراتب مفهومسازي ميکنيم .نمودارهاي این
مؤسسهها فرد داراي باالترین رتبه را در رأس و یا باال قرار ميدهند ،در حالي که فرد داراي
پایينترین رتبه در پایين و انتهاي سلسله مراتب قرار ميگيرد .بهعبارت دیگر ،سلسله مراتبها
بهطور غيرزباني و برحسب استعارۀ مفهومي «کنترل /قدرت باالست »7مفهومسازي و بازنمایي
ميشوند (ایوانز و گرین.)2881 ،
افزون بر این ،استعارۀ مفهومي از ویژگي یکسویگي برخوردار است؛ به این معنا که
استعاره حاصل نگاشت از حوزۀ مبدأ به سمت حوزۀ ماصد است ،نه برعکا .بهعنوان مثال،
در حاليکه ميتوانيم عشق را براساس سفر سازماندهي کنيم ،نميتوانيم سفر را براساس
عشق با استعاره بازنمایي کنيم .وجود مبدأ و ماصد در واقع تأیيدي بر یکسویگي استعارۀ
مفهومي است (راسخمهند.)6867 ،

1. Green, M.
2. Lee, D.
3. conceptual domain
4. meaning extension
5. conceptual projection
6. Croft, W. & Cruse, D.A.
7. CONTROL/POWER IS UP
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ليکاف و جانسون ( )6638در کتاب «استعارههایي که با آنها زندگي ميکنيم» انواع
استعاره را اینگونه معرفي کردهاند -6 :استعارههاي جهتي -2 ،6استعارههاي هستيشناختي،2
شامل :الب -استعارههاي هستاري و مادي ،8ب -ظرف 5و ج -تشخيص 9و  -8استعارههاي
ساختاري.1

 .1-1استعارههای جهتي
استعارههایي که بر مبناي جهتگيريهاي فضایي همچون باال ،پایين ،عاب ،جلو و...مفاهيم
را سازماندهي ميکنند ،استعارههاي جهتي گفته ميشوند .از آنجایي که بدن انسان فضایي
است و عملکرد جسم انسان با کارکرد محيط بيرون مرتبط است ،استعارههاي جهتي مفاهيم
مرتبط را براساس جهتگيري فضایي بازنمایي ميکنند (ليکاف و جانسون .)6638 ،به عنوان
مثال« :قيمت مرغ باال رفت» (صفوي .)6861 ،در این مثال ،استعارۀ جهتي از عامل نگاشت
خاصي به شکل «بيشتر باال است» در نظر گرفته ميشود.

 .6-1استعارههای هستيشناختي
بيشتر تجربة انسان از محيط پيرامون خود براساس اشياء ،اجسام و مواد شکل ميگيرد.
استعارههاي هستيشناختي شيوهاي از درک مفاهيم انتزاعي و نامحسوس مانند احساسات،
فعاليتها و حتي عااید به صورت هستار هستند (ليکاف و جانسون .)6638 ،استعارههاي
هستيشناختي ميتوانند به یکي از انواع زیر بازنمایي شوند:

 .1-6-1استعارههای هستاری و مادی
استعارههایي که براساس تجربه انسان از اشياء مادي و فيزیکي نشأت ميگيرند ،استعارههاي
هستاري و مادي هستند (ليکاف و جانسون .)6638 ،به عنوان مثال« :از خجالت عر ق کرده
بود» (صفوي .)6861 ،در این مثال« ،خجالت» هستاري فيزیکي گرما در نظر گرفته شده است.

1. orientational
2. ontological
3. entity and substance
4. container
5. personification
6. structural
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 .6-6-1استعارههای ظرف
استعارههاي ظرف براي پدیدهها و مفاهيمي که فاقد حجم هستند ،حجم ،درون و بيرون
درنظر ميگيرند (ليکاف و جانسون .)6638 ،به عنوان مثال« :با این حرفها توي دلم را خالي
نکن» (صفوي .)6861 ،در این مثال« ،دل» ظرفي در نظر گرفته شده است که حجم دارد و
ميتوان درون آن را خالي کرد.

 .3-6-1استعارههای تشخیص
استعارههاي تشخيص ،شيء فيزیکي را به مثابه شخص در نظر ميگيرند و بازنمایي ميکنند.
این استعاره این امکان را فراهم ميکند تا گسترۀ وسيعي از تجربههاي مربوط به هستارهاي
غيرانساني برحسب انگيزهها ،خصوصيتها و فعاليتهاي انسان درک شوند (ليکاف و
جانسون .)6638 ،به عنوان مثال« ،زندگي مرا فریب داد» (ليکاف و جانسون .)6638 ،در این
مثال ،زندگي به مثابه شخصي در نظر گرفته شده است که ميتواند عمل فریب دادن را
همچون انسان انجام دهد.

 .3-1استعارههای ساختاری
هنگامي که مفهومي بهطور استعاري برحسب مفهومي دیگر ساختاربندي ميشود با استعارۀ
ساختاري مواجه هستيم (ليکاف و جانسون .)6638 ،به عنوان مثال« :وقت طالست»
(آقاابراهيمي .)6867 ،در این مثال ،ارزشمندي «وقت» در مفهوم «طال» ساختاربندي شده است.
همانگونه که ميتوان مشاهده کرد ،استعاره در مکالمههاي روزمره و نيز در ادبيات
کاربرد گستردهاي دارند که ميتواند صرفاً آرایشي باشد و از رهگرر آن ،اندیشهاي تصویر
شود و یا کارکردي سازمند یا ساختاري داشته باشد که در آن آميزهاي از احساس و اندیشه
با چنان ظرافت و نکتهسنجي تصویر ميشود که جز آن به هيچ شيوهاي توصيب نميشود
(رضایي .)6832 ،بدین ترتيب ،بهکارگيري و بازنمایي گستردۀ استعاره در جنبههاي گوناگون
زندگي بشر همچون زبان و تفکر ناش ویژهاي را ایفا ميکند که بخشي از آن در آ ار ادبي
فاخر نمود ميیابد.
در زبان فارسي ،شاهنامة فردوسي ا ري اسطورهاي ،باستاني و حماسي است که از نظر
فرهنگ و زبان شاهکاري ارزشمند محسوب ميشود که از جنبههاي مختلفي مورد توجه
پژوهشگران قرار دارد .به اعتااد رضوانيان و همکاران ( )6869روایت شاهنامة فردوسي استعاري
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است؛ به طوري که اسطورهها و داستانهاي کهن ایراني در قالب متن ادبي با بهکارگيري
استعارهها و بيان ادبي پيکربندي شدهاند تا چنين متن سترگي پدید آید .فردوسي با توصيب
رواني ژرف شخصيتهاي مثبت و منفي و ميانه ،الگویي از بسياري شخصيتهاي نوع بشر را
در طول زمان به تصویر کشيده که با روانشناسي نوین مطابات دارد (بازگير.)6863 ،
در ميان شخصيتهاي شاهنامة فردوسي« ،سياو » بهعنوان شخصيتي بازنمایي ميشود
که نمادي از خداي نباتي است که ميميرد و همراه با تولد طبيعت دوباره متولد ميشود (بهار،
 .)6878بههمچنين «گرر سياو از آتش» یکي از کنشهاي انساني شاهنامه محسوب ميشود
که بر پایه روایت فردوسي و اسطوره پيچيده «سياو » ماهيتي چند معنایي و استعاري دارد
(رضوانيان و همکاران.)6869 ،
براساس آنچه عنوان شد با توجه به اهميت بهکارگيري و بازنمایي انواع استعارههاي
مفهومي به منظور انتاال مفاهيم مختلب مرتبط با زندگي بشر در شاهنامة فردوسي و همچنين
ویژگيهاي خاص شخصيت «سياو » در این ا ر حماسي و اسطورهاي ،پژوهش حاضر
درصدد است به بررسي بازنمایي انواع استعارههاي مفهومي در «داستان سياو » شاهنامة
فردوسي بپردازد .بر این اساس ،فرضية صفر پژوهش حاضر به این صورت است که «تفاوت
معناداري در فراواني بهکارگيري انواع استعارههاي مفهومي شامل استعاره ساختي ،استعارۀ
جهتي ،استعاره هستيشناختي در «داستان سياو » شاهنامة فردوسي وجود ندارد».

 .6پیشینة پژوهش
در گسترۀ وسيعي از پژوهشهاي انجام شده توسط محااين در زبان فارسي ،استعاره براساس
دیدگاه سنتي و معاصر در زبان ادبي و همچنين گفتار روزمره ،مورد بررسي قرار گرفته است.
از آن جمله ميتوان به پژوهشهایي در اشعار شاعران بزرگ همچون «نگاهي نو به استعاره
(تحليل استعاره در شعر قيصر امينپور)» (راکعي« ،)6833 ،کاربرد استعارۀ مفهومي در قصاید
ناصر خسرو» (باراني و همکاران« ،)6869 ،بررسي استعارههاي جهتي در غزليات شما»
(پورالخاص و آلياني« ،)6867 ،استعاره شناختي عشق در مثنوي موالنا» (اسپرهم و تصدیاي،
 )6867و «بررسي مفهومسازيهاي «چشم» در غزليات حافظ از دیدگاه شناختي (صبوري و
ربيحنيا عمران )6867 ،اشاره کرد.
پژوهشهایي نيز براساس پيکرههایي از دادههاي زبان فارسي معاصر را ميتوان نام برد؛
از جمله «بررسي استعاره در ادبيات کودک و نوجوان در چارچوب زبانشناسي شناختي»

 | 166متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 96تابستان 0010

(شریفي و حامدي شيروان« ،)6836 ،نگاهي تازه به چگونگي درک استعاره در زبان فارسي»
(گندمکار« ،)6866 ،تحليل استعارههاي مفهومي در یک طباهبندي جدید با تکيه بر
نمونههایي از زبان فارسي و اسپانيایي» (افراشي و حسامي )6862 ،و «کاربست رویکرد پيکرۀ
بنياد تحليل الگوي استعاري در زبان فارسي :مطالعة حوزۀ ماصد خشم» (مولودي و همکاران،
 )6865و «استعارههاي مفهومي در زبان فارسي؛ تحليلي شناختي و پيکرهمدار» (افراشي و
همکاران.)6865 ،
بسياري از پژوهشها به بررسي استعاره در قرآن کریم اختصاص یافتهاند که از جملة
آنها ميتوان به «استعارههاي جهتي قرآن با رویکرد شناختي» (کرد زعفرانلو کامبوزیا و
حاجيان« ،)6836 ،استعارههاي جهتي در قرآن با رویکرد شناختي» (یگانه و افراشي،)6869 ،
«استعارۀ مفهومي رحمت الهي در قرآن کریم» (حسيني و قائمينيا ،)6861 ،اسماء و صفات
الهي در قرآن کریم در پرتو استعارۀ مفهومي» (شعبانپور و همکاران )6867 ،اشاره کرد.
در این ميان ،تأ ير شاهنامة فردوسي بر ادبيات زبان فارسي ،زبان فارسي معاصر و همچنين
انتاال و بازنمایي مفاهيم و ویژگيهاي گرانسنگ و واالي انساني ،همچون «خرد»« ،شادي»،
«عشق»« ،زیبایي» و ...در بسياري از آ ار و مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران داخلي و
خارجي مطرو شده است (کزازي6832 ،؛ نامورمطلق 6836 ،و رضوانيان و همکاران.)6869 ،
مطالعات انجام شده در رابطه با اشعار شاعران غيرمعاصر گویاي این حايات است که «داستان
سياو » بهعنوان یکي از مهمترین و تأ يرگرارترین داستانهاي اسطورهاي -حماسي شاهنامة
فردوسي از جنبههاي گوناگون مورد توجه پژوهشگران در حوزههاي مختلب بوده است .در
شاهنامة فردوسي «سياو » بهعنوان شخصيتي بازنمایي ميشود که نمادي از خداي نباتي
است که ميميرد و همراه با تولد طبيعت دوباره متولد ميشود (بهار .)6878 ،با وجود این،
براساس بررسيهاي پژوهشگران تاکنون پژوهشهاي معدودي ابزار پرکاربرد استعاره را به
منظور بازنمایي مفاهيم مختلب در شاهنامة فردوسي و بهطور خاص در «داستان سياو »،
مورد مطالعه قرار دادهاند .در ادامه ،به مواردي از این نوع پژوهشها اشاره ميشود.
ترابيمادم و خليفهلو ( )6861در پژوهشي به بررسي محدودیتهاي شناختي موجود در
سه آرایة استعارۀ استخدام ،حاآميزي و پاداميزه براساس دیدگاه کوچش ( )2868در دو
زبان انگليسي و فارسي پرداختند .به اعتااد آنها ،نظام شناختي بشر نوعي توازن ،تراضي یا
مصالحه ميان هدفهاي زیباشناختي و همچنين تبعيت از محدودیتهاي شناختي متضمن
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انتاال معني اعمال ميکند .عالوه بر این ،آنها بر این باورند که استعاره بهعنوان آرایهاي ادبي
تحت سيطرۀ محدودیتهاي شناختي قرار دارد .در آرایة استخدام ،لفظ غيرمَجازي مادم بر
لفظ مَجازي است و در آرایة ادبي پادآميزه نيز گویشوران بيشتر تمایل به استفاده از پادآميزه
نوع غيرمستايم در ماایسه با پادآميزه مستايم دارند .این یافته گویاي ماهيت دو بعدي
ساختارهاي خالقانه و زیباشناختي است که وجود نوعي کشمکش را ميان نوآوري و انتاال
معنا نشان ميدهد .در این خصوص ،چيزي که انتاال معنا را ممکن ميکند تبعيت از قوانيني
بر مبناي شناخت است که ناش تحدیدي را ایفا ميکند.
سراج و محمودي بختياري (6867الب) استعارههاي هستيشناختي از نوع مادي را در
شاهنامة فردوسي براساس دیدگاه شناختي ليکاف و جانسون ( )2888مورد بررسي قرار دادند.
آنها  8388بيت از شاهنامة فردوسي را به رو توصيفي -تحليلي مورد مطالعه قرار دادند.
یافتههاي آنها نشان داد فردوسي بسياري از مفاهيم انتزاعي را از طریق اشياء مادي ملموس
کرده است .این مفاهيم حوزههاي ماصدي هستند که با حوزۀ مبداأ شيء مفهومسازي
شدهاند .عالوه بر این ،استعارههاي هستيشناختي پربسامدترین نوع استعارۀ مفهومي در
شاهنامه محسوب ميشود .ادعاي مطرو شده توسط آنها بدون ارائة آمار توصيفي است.
در پژوهشي دیگر ،سراج و محمودي بختياري (6867ب) استعارههاي مفهومي حوزۀ
اخال ق را در شاهنامة فردوسي براساس رویکرد شناختي بررسي کردند .آنها با بهکارگيري
نظریة «معاصر استعاره» ليکاف و جانسون ( )2888به بررسي این پرسشها پرداختند که
فردوسي براي بيان مفاهيم اخالقي در شاهنامه از چه استعارههایي استفاده کرده است و از چه
حوزههاي مبدأیي براي توصيب مفاهيم انتزاعي اخال ق بهره برده است .به این منظور8388 ،
بيت از شاهنامة فردوسي را به رو توصيفي -تحليلي براساس استعارههاي جهتي،
هستيشناختي و ساختاري مورد مطالعه قرار دادند .یافتههاي آنها نشان داد فردوسي از
حوزههاي مبدأ انسان ،شيء ،روشنایي و تاریکي ،جهتهاي باال و پایين و ...براي عيني کردن
مفاهيم اخالقي در شاهنامه استفاده کرده است .عالوه بر این ،نتایج پژوهش آنها نشان داد
استعارههاي هستيشناختي بسامد بيشتري داشتند .با وجود این ،آنها در پژوهش خود ،آماري
در این رابطه ارائه نکردهاند.
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بهار و شکري ( )6867با تکيه بر نظریة گفتوگومداري باختين 6و ارتباط آن با
استعارهسازي به بررسي ارتباط رجزهاي شاهنامة فردوسي با روایتسازي پرداختند و نشان
دادند که این ویژگي چگونه در بازپردازي وجوه کنش ،تعليق و تعویق آنها دخالت دارد و
ميتواند سبب بروز فضاي گفتوگومدار و گستر آن براي انتاال کنشها شود .آنها بر
این باورند که گفتوگومداري سبب توليد و بسط استعاره در رجز ميشود و به گستر
فضاي گفتماني و افزودگي الیههاي زباني کمک ميکند .بر این اساس ،فردوسي در متن
رجزها با ایجاد چنين فضایي و کاربرد مناسب از استعاره در گستر روایتسازي و ساخت
فضایي گفتوگومحور بسيار مؤ ر عمل کرده است و توانسته با استعارهسازي این فضا را
گستر دهد و ابت کند که کاربرد استعارهها فاط در سطح واژه نيست ،بلکه در مفاهيم نيز
رخ ميدهد .به اعتااد آنها ،استعاره حاصل گفتوگومداري است؛ زیرا امکان انتاال در
زمان را ایجاد ميکند و سبب گسترۀ کمي و کيفي ميشود و از پا همين گسترههاست که
استعاره شکل ميگيرد.
 .3روش
پژوهش حاضر به رو توصيفي -تحليلي انجام شده است .به منظور بررسي استعارههاي
مفهومي ،دادههاي این پژوهش براساس شاهنامة فردوسي (براساس چا مسکو به کوشش
حميدیان )6837 ،از آغاز «داستان سياو » تا انتهاي «کشته شدن سياو به دست گروي»
شامل در مجموع  2818بيت انتخاب شد و مورد توصيب و تحليل قرار گرفت .به این ترتيب
که ابتدا انواع استعارههاي مفهومي مطرو شده توسط ليکاف و جانسون ( ،)6638یعني -6
استعارۀ جهتي -2 ،استعارههاي هستيشناختي شامل :الب -استعارۀ مادي ،ب -استعارۀ ظرف،
ج -استعارۀ تشخيص و د -استعارۀ ساختاري در «داستان سياو » شناسایي و مشخص شد.
سپا دادههاي حاصل بهوسيلة نرمافزار  2SPSSمورد تجزیه و تحليل قرار گرفت .بر این
اساس ،ابتدا توصيب دادهها و فراواني استعارههاي مفهومي مشاهده شده در جدول فراواني
ارائه شد .در مرحلة بعد با استفاده از آزمون کاي دو 8فرضية صفر پژوهش مبني بر وجود یا
عدم وجود تفاوت معنادار بين متغيرها در سطح معناداري  )p >8/89( 8/89بررسي شد.
1. Bakhtin's dialogic theory
2. SPSS
3. chi-square
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 .0یافتهها
به منظور توصيب و تحليل دادههاي گردآوري شده ،ابتدا توصيفي از نمونههایي از انواع
استعارههاي مفهومي شناسایي شده شامل -6 :استعارۀ جهتي -2 ،استعارههاي هستيشناختي شامل:
الب -استعارۀ مادي ،ب -استعارۀ ظرف ،ج -استعارۀ تشخيص و د -استعارۀ ساختاري در «داستان
سياو » شاهنامة فردوسي براساس الگوي ليکاف و جانسون ( )6638در ادامه ارائه ميشود.

 .1-0استعارۀ جهتي
استعارههاي جهتي مفاهيم را با توجه به جهتهاي فضایي همچون باال ،پایين ،عاب ،جلو و...
براساس ویژگيهاي جسماني در محيط فيزیکي سازماندهي ميکنند.
نيااایم ساااپهاادار گرسااايوز اساااات

باادان مارز ،خارگاااه او ماارکز اساااات
(فردوسي)6837 ،

براساس بيت اخير« ،مرکز» استعاره از بلندپایهترین و گرانمایهترین ساالر توراني است؛ به
این دليل که برمبناي تجربة جسماني انسان ،مرکز هر چيزي به طور معمول از اهميت و ارز
باالیي برخوردار است.
تااو فاارزنااد مااایااي و زی اباااي گاااه

تااو تاااج کاايااانااي و پشاااات سااااپاااه
(همان)

براساس بيت اخير« ،پشت» استعاره از اميد و پناهگاهي براي سپاه محسوب شده است .این
استعارۀ جهتي با توجه به تجربة جسماني و همچنين فرهنگي در زبان فارسي بسيار پرکاربرد و
متداول است .فردوسي در «داستان سياو » شخصيت سياو را بهعنوان «پشت سپاه» یعني
«اميد سپاه» بازنمایي کرده است .در واقع ،این استعارۀ جهتي بيانگر نوعي تجربة عاطفي یا همان
مفهوم انتزاعي «اميد» است که با بهکارگيري مفهوم فضایي «پشت» سازماندهي شده است.

 .6-0استعارههای هستيشناختي
استعارههایي که نتيجة تجربههایي از ماهيت دنياي بيروني انسان است که ميتواند مادي،
ظرف یا تشخيص باشد.
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 .1-6-0استعارۀ مادی
ز دور از دو فرسااانگ هرکش بدید

چانايان جسااااتوجاوي باال را کااليااد
(فردوسي)6837 ،

در بيت اخير« ،کليد» استعارهاي مادي از راهحل و رو گشایش دشواريها در انجام
کاري است .در عالم مادي «کليد» ابزار و وسيلهاي است که از آن براي گشودن در استفاده
ميشود .این استعاره در زبان فارسي بسيار رایج است و در گفتار روزمره بهکار ميرود .براي
مثال ،در بافت موقعيتي مناسب درگفتار جمله «کليد حل این مشکل در دستان من است» حتي
در ميان مردم عادي استفاده ميشود .فردوسي نيز براي رهایي یافتن از بال ،جستوجوي کليد
را مطرو ميکند که براساس تجربة فيزیکي در دنياي واقعي شکل گرفته است.
باادو گاافاات« :ناايرنااگ داري هنوز

نااگردد همي پشاااات شاااوخياات کوز
(همان)

در بيت اخير« ،کوز گشتن پشت» استعاره از ناتواني و ازکارافتادگي درنتيجة پيري است
که مبناي آن تجربه فيزیکي و حسي انسان در زندگي مادي و جسمي است.

 .6-6-0استعارۀ ظرف
با بهکارگيري استعارۀ ظرف براي پدیدهها و اشياء فاقد حجم به نوعي حجم یا درون و بيرون
در نظر گرفته ميشود.
غمي گشاات و سااودابه را خوار کرد

دل خااویشاااااتاان را پاار آزار کاارد
(فردوسي)6837 ،

سه دیگر که یک دل پر از مهر داشت

ببااایسااات از او هر بااد اناادر گااراشااات
(همان)
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در دو بيت اخير« ،دل» در حايات مفهومي انتزاعي و فاقد حجم است که در کاربرد استعاري
براي آن حجم در نظر گرفته شده است؛ به طوري که «دل» به مثابه ظرفي تصویرسازي شده
است که ميتواند پر از چيزي باشد.

 .3-6-0استعارۀ تشخیص
در استعارۀ تشخيص مفهومي انتزاعي و یا شيء فيزیکي و مادي بهعنوان انسان در نظر گرفته
ميشود .این شخصانگاري یا تشخيص ،امکاني را فراهم ميکند تا پدیدههاي غيرانساني در
چهارچوب ویژگيها و فعاليتهاي مربوط به انسان بازنمایي شوند.
برین کاار بر نيسااات جاااي شاااتاااب

کااه تاناگي دل آرد خرد را بااه خواب
(فردوسي)6837 ،

در بيت اخير ،مفهوم انتزاعي «خرد» بهعنوان انساني در نظر گرفته شده است که ميتواند
«به خواب رود» .در این بيت ،شتاب و تنگدلي به عنوان عواملي هستند که ميتوانند باعث
اختالل در عملکرد «مغز» محل و مبناي شکلگيري «خرد» شوند .به این ترتيب ،یکي از
ویژگيهاي مرتبط با فعاليتهاي انسان در مفهوم غيرانساني «خرد» بازنمایي شده است.
چو چشااام زمااانااه باادوزم بااه گنج

سااازد گاار ساااپااهاارم نااخااواهااد باارنااج
(همان)

در بيت اخير« ،زمانه» انساني داراي چشم درنظر گرفته شده است که ميتواند ببيند.

 .3-0استعارۀ ساختاری
استعارههاي ساختاري براساس سازماندهي یک مفهوم در چارچوب مفهومي دیگر شکل
ميگيرد .به عبارت دیگر ،در استعارههاي ساختاري ،ساختار تصوري شکل گرفته براساس
حوزه مبدأ در ساختار مفهوم انتزاعي حوزه ماصد بازتاب پيدا ميکند.
تو خواهي کشااان خيره جفت آوري

هاامااي باااد را در نااهاافاات آوري
(فردوسي)6837 ،
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در بيت اخير« ،در نهفت آوردن باد» به معناي «در بند کشيدن و از پویه بازداشتن باد» و
استعاره از «انجام کاري ناشدني» است (کزازي .)6832 ،همانگونه که مشخص است «در بند
کشيدن باد» کاري ناممکن و بسيار دشوار است ،فردوسي نيز از این ساختار استفاده کرده
است تا تصویري را براي بازنمایي مفهوم استعاري مورد نظر خلق کند.
ساااپاهبااد جز این کرد مااا را اميااد

کااه بر من شااااب آرد بااه روز ساااپيااد
(همان)

در بيت اخير نيز «شب آرد به روز سپيد» تغيير و دگرگوني بهروزي به تيرهروزي و
نگونبختي است.
در ادامه این بخش ،ميزان فراواني بهکارگيري استعارههاي مفهومي در بيتهاي مورد
بررسي از شاهنامة فردوسي ارائه ميشود.
همانطورکه جدول ( )6نشان ميدهد از ميان سه استعارۀ مفهومي ،هستيشناختي با فراواني
 58/1درصد بيشترین کاربرد را در «داستان سياو » شاهنامة فردوسي دارد .این استعاره
متشکل از سه استعارۀ مادي ،ظرف و تشخيص است که در این بين ،استعارۀ مادي با بيشترین
فراواني مشاهده شده  82/7درصد را نشان ميدهد .در رتبههاي بعدي ،استعارۀ ساختاري با
 61/1درصد ،استعارۀ تشخيص با  5/5درصد و استعارۀ ظرف  8/8درصد قرار ميگيرند.
عالوه بر این ،استعارۀ جهتي کمترین فراواني کاربرد را با  2/5درصد در «داستان سياو » به
خود اختصاص ميدهد.
جدول  .1فراواني انواع استعارههای مفهومي در داستان «سیاوش» شاهنامة فردوسي
استعارههای مفهومی

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

استعارۀ جهتی

11

2/ 4

2/ 4

2/ 4

استعاره هستی شناختی

114

40/6

40/6

43

استعارۀ مادی

141

32/7

32/7

75/7

استعارۀ ظرف

15

3/ 3

3/3

79

استعارۀ تشخیص

20

4/ 4

4/4

13/4

استعارۀ ساختاری

75

16/6

16/6

100

کل

453

100

100
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به منظور عينيسازي نتایج حاصل ،نمودار ( )6درصد بهکارگيري هر یک از استعارههاي
مفهومي را به تفکيک نشان ميدهد .همانگونه که مشخص است استعارۀ مادي (بخش سبز
رنگ) بيشترین ميزان را به خود اختصاص داده است .پا از آن به ترتيب ،استعارۀ ساختاري،
تشخيص ،ظرف و جهتي قرار ميگيرند.
نمودار  .1فراواني انواع استعارههای مفهومي در داستان «سیاوش» شاهنامة فردوسي

افزون بر این ،نمودار ( )2ميزان فراواني بهکارگيري سه استعاره اصلي جهتي،
هستيشناختي و ساختاري را نشان ميدهد .همانگونه که مشخص است استعارۀ هستيشناختي
بهطور قابل مالحظهاي بيشترین ميزان بهکارگيري را به خود اختصاص ميدهد.
نمودار  .6فراواني سه استعارۀ مفهومي اصلي در داستان «سیاوش» شاهنامة فردوسي
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در ادامه ،به منظور بررسي فرضيه صفر پژوهش از آزمون کاي دو استفاده شده است.
براساس جدول ( ،)2نتایج آزمون کاي دو نشان ميدهد تفاوت معناداري در بهکارگيري
استعارههاي مفهومي در «داستان سياو » شاهنامة فردوسي وجود دارد .به عبارت دیگر ،در
این داستان بهکارگيري استعارههاي مفهومي متفاوت است؛ به طوري که استعارۀ مفهومي
مادي بهطور معناداري بيشتر از دیگر استعارههاي مفهومي بهکار گرفته شده است.
جدول  .6آزمون کای دو انواع استعارههای مفهومي در داستان «سیاوش» شاهنامة فردوسي
ارزش

درجه آزادی

سطح معناداری تقريبی (دو -سويه)

آزمون کای دو

2265/000

25

0/00

نسبت درستنمايی

1241/179

25

0/00

رابطه خطی

229/199

1

0/00

تعداد موارد معتبر

453

با توجه به مادار  pحاصل ( ،)8/88فرضيه صفر پژوهش مبني بر اینکه «تفاوت معناداري
در فراواني بهکارگيري انواع استعارههاي مفهومي شامل استعاره ساختي ،استعارۀ جهتي،
استعاره هستيشناختي در «داستان سياو » شاهنامة فردوسي وجود ندارد» در سطح معناداري
 )p< 8/89( 8/89رد ميشود.

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،بازنمایي انواع استعارههاي مفهومي شامل -6 :استعارۀ جهتي-2 ،
استعارههاي هستيشناختي شامل :الب -استعارۀ مادي ،ب -استعارۀ ظرف ،ج -استعارۀ
تشخيص و د -استعارۀ ساختاري براساس الگوي ليکاف و جانسون ( )6638در «داستان
سياو » شاهنامة فردوسي مورد بررسي قرار گرفت .بهکارگيري انواع استعارههاي مفهومي
به منظور انتاال مفاهيم و معاني مختلب شناختي یکي از ویژگيهاي شاهنامة فردوسي است.
هر یک از استعارههاي مفهومي با توجه به کاربرد و ویژگي خود با هدف خاصي مورد
استفاده قرار ميگيرد.
نتایج حاصل از بررسي دادههاي پژوهش نشان داد تفاوت معناداري بين بهکارگيري انواع
استعارههاي مفهومي مطرو شده توسط ليکاف و جانسون ( )6638در «داستان سياو » وجود
دارد .به این معنا که استعارههاي هستيشناختي -و بهطور خاص -استعارۀ هستاري و مادي،
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بهطور قابل مالحظهاي بيشتر از دیگر انواع استعارههاي مفهومي مورد استفاده قرار گرفته است.
استعارههاي هستاري و مادي در واقع ،استعارههایي هستند که بر مبناي تجربة انسان از اشياء
مادي و فيزیکي و بهطورکلي از محيط پيرامون شکل ميگيرند (ليکاف و جانسون.)6638 ،
مفاهيم هستاري و مادي بهنوبة خود بيشترین ميزان فراواني را از نظر بازنمایي در زندگي و به
تبع آن در شناخت و زبان انسان دارند .بنابراین ،از آنجایيکه شخصيت «سياو » بهعنوان
شخصيتي در شاهنامة فردوسي بازنمایي ميشود که نمادي از خداي نباتي است که ميميرد و
همراه با تولد طبيعت دوباره متولد ميشود (بهار ،)6878 ،ميتواند دليلي بر غالب بودن ميزان
فراواني استعارۀ مادي مشاهده شده در «داستان سياو » شاهنامة فردوسي باشد .این یافته همسو
با یافتة سراج و محمودي بختياري ( 6867الب) و سراج و محمودي بختياري (6867ب) است.
نتایج پژوهش حاضر حاکي از وجود نوعي نظاممندي در بهکارگيري استعارههاي
مفهومي مطرو شده توسط ليکاف و جانسون ( )6638در «داستان سياو » شاهنامة فردوسي
است .به این معنا که نوعي توازن بين نظام شناختي بشر و هدفهاي زیباشناختي و وجود
محدودیتهاي شناختي به منظور انتاال معنا مشاهده ميشود .بدین ترتيب ،این یافته همسو با
نتایج پژوهش ترابي مادم و خليفهلو ( )6861است از این لحاظ که چيزي که انتاال معنا را
ممکن ميسازد ،تبعيت از قوانيني بر مبناي شناخت است که ناش تحدیدي را ایفا ميکند.
بهنظر ميرسد فردوسي در شاهنامه از مناسبترین نوع استعاره؛ یعني استعارۀ مادي براي
بازنمایي ویژگيهاي شخصيت «سياو » استفاده کرده است تا از این طریق تصویرسازي
مناسبي را براي انتاال مفاهيم واالي انساني همچون خرد خلق کند .همانگونه که مشخص
است این مفاهيم استعاري در زبان فارسي امروز نيز کاربرد گستردهاي دارد که نشاندهندۀ
این حايات است که شاهنامة فردوسي بر زبان فارسي امروز تأ يرگرار بوده است.
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