

دانشکده ادبيّات فارسي و زبانهاي خارجي
فصلنامة علمي

متنپژوهي ادبي
سال بیستوششم ،شماره  ،39پاییز 1041
صاحب امتیاز :دانشگاه عالّمه طباطبائي

(ره)

مدیر مسئول و سردبیر :دکتر عبّاسعلي وفایي
اخالق احمد (آهن)
داود اسپرهم
وانگ ای دان
محمود بشیری
زهرا پارساپور
اسماعیل تاجبخش
محمدحسن حسنزاده نیری
کاظم دزفولیان
سهیال صالحيمقدم
یحیي طالبیان
حبیباهلل عباسي
سیده فلیحه زهرا کاظمي
علي گوزل یوز
غالمرضا مستعلي پارسا
عليمحمّد مؤذّني
بهمن نزهت
عبّاسعلي وفایي

هیئت تحریریه:
استاد زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه جواهر لعل نهرو
(ره)
استاد زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه عالّمه طباطبائي
استاد زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه پکن

(ره)

دانشيار زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه عالّمه طباطبائي
دانشيار زبان و ادبيّات فارسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
(ره)

استاد زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه عالّمه طباطبائي
دانشيار زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه عالّمه طباطبائي
استاد زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي

(ره)

(س)

دانشيار زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه الزهراء
استاد زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه عالّمه طباطبائي

(ره)

استاد زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه خوارزمي
استاد زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه الهور
استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه استانبول
دانشيار زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه عالّمه طباطبائي
استاد زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه تهران
دانشيار زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه اروميه
استاد زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه عالّمه طباطبائي

(ره)

(ره)

مدیر داخلي :پریسا ابراهيمي
ویراستار فارسي :فردین دارابي

صفحهآرا :فردین دارابي

ویراستار انگلیسي :ارغوان عمرانيپور
نشاني :تهران ،بزرگراه شهيد چمران ،پُل مدیریّت ،خيابان عالّمه طباطبائي جنوبي ،دانشکدۀ ادبيّات فارسي و زبانهاي خارجي.
کُدپستي6667617991 :

تلفکس33138789 :

سامانة الکترونیکيltr.atu.ac.ir :
شاپا8197 :ـ5521

متنپژوهي ادبي
فصلنامة متنپژوهي ادبي در پایگاههاي زیر نمایه ميشود:

پایگاه استنادي علوم جهان اسالم ()ISC
پایگاه اطّالعات علمي جهاد دانشگاهي()SID
پایگاه سيویليکا
بانک نشریات کشور
پایگاه مجالّت تخصّصي نور
پرتال جامع علوم انساني
(ره)
سامانة نشریّات دانشگاه عالّمه طباطبائي

www.srlst.com
www.sid.ir
www.civilica.com
www.magiran.com
www.noormags.ir
www.ensani.ir
Journals.atu.ac.ir

 حقّ چاپ مقاله ،پس از پذیرش ،براي فصلنامة متنپژوهي ادبي محفوظ است و
نویسنده نميتواند آن را به نشریّهاي دیگر ارائه دهد.
مشاوران علمي:

د .داوود اسپرهم ،د .زهره اله دادی دستجردی ،د .سمیه آقابابایی ،د .خلیل بیگزاده ،د .حسن
بساک ،د .محمود بشیری ،د .منصوره تدینی ،د .ابراهیم خدایار ،د .غالمرضا سالمیان ،د .سهیال
صالحیمقدم ،د .یحیی طالبیان ،د .اسحاق طغیانی ،د .زهرا عباسی ،د .نسرین فقیه ،د .راحله
گندمکار ،د .ارسالن گلفام ،د .محمدابراهیم مالمیر ،د .ایوب مرادی ،د .علیرضا مظفری ،د .فرشته
میالدی ،د .علیرضا نبی لو ،د .بتول واعظ.
لیتوگرافي ،چاپ و صحّافي :مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه عالّمه طباطبائي(ره)تهران
شمارگان 29 :نسخه

شیوهنامة نگارش و چگونگي پذیرش مقاله
 مقاله باید حاصل پژوهش علمي در یکي از موضوعات مرتبط با زبان و ادبيّات فارسي باشد. هيئت تحریریّه در پذیرش ،ردّ و ویرایش مقالهها آزاد است. تقدّم و تأخّر چاپ مقالهها با بررسي و نظر هيئت تحریریّه مشخّص ميشود. مسئوليّت درستي مطالب مندرج در مقاله به عهدۀ نویسنده است. مقاالت باید از طریق سامانة یکپارچة نشریّات علمي ( )ltr.atu.ac.irارسال شود. در هر مقاله ،فاصلة خطوط  ،6حاشيه از دو طرف  5.9و از زیر و زبر  9سانتيمتر باشد و هر مقاله 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. فاصلهگذاري 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 رس 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 تنظي شود و بدون آنکه عناوین مجزایي داشته باشد ،الزم اسمت در آن زمينمه مسمئله (یمک یما دو جملمه)،هدف (یک جمله) ،روش (در دو تا سه جمله و شامل طرح پژوهش ،جامعه آماري ،تعمداد نمونمه ،روش نمونمهگيمري ،مداخلمه ،ابمزار
{نام کامل ابزار ،نام سازنده و سال ساخت} ،روش تحليل دادهها {نام نرمافزار قيد نشود}) ،نتایج (دو تا سمه جملمه و شمامل یافتمههماي
اصلي بدون ذکر اعداد و ارقام) و نتيجهگيري (دو جمله) نوشته شود (متن چکيمده روایتمي اسمت و ذکمر عنموان و بخمشبنمدي در آن
مجاز نيست) .تعداد کلمات چکيده بين  298-698باشد( .افعال چکيده به زمان گذشته باشند)B Zar 11( ).

 در صفحة عنوان ،به ترتيب ،عنوان مقاله ( ،)B Zar 15 Boldنام نویسمنده /نویسمندگان ( ،)B Compset 12 Boldرتبمةعلمي و نام دانشگاه یا سازمان وابسته ( ،)B Compset 10چکيده ( 698واژه ،)B Zar 11 /کليدواژههما ( 5-7واژه و بما
ویرگول از یکدیگر جدا شوند .)B Lotus 12/
*اس 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 محققان آزاد :مقطع تحصيلي (کارشناسي ،کارشناسي ارشد ،دکتري) رشته تحصيلي ،سازمان محل خدمت ،شهر ،کشور.
طالب :سطح ( ،)5 ،8 ،2رشته تحصيلي ،حوزه علميه /مدرسه علميه ،شهر ،کشور.
افراد و محققان عضو سازمان /پژوهشکده :رتبه علمي (مربي ،استادیار ،دانشيار ،استاد) ،گروه (در صورت وجود) ،موسسه ،شهر ،کشور.
مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتري  /پایان نامه کارشناسي ارشد رشته  .................دانشگاه  ...............است  /مقاله حاضر برگرفته
از طرح پژوهشي با عنوان« ».................................با حمایت دانشگاه  /موسسه  ...............است)B zar 10( .
م متن اصلي مقاله نباید بيشتر از  1888واژه داشته باشد (تعداد واژههاي چکيده جداگانه در نظر گرفته ميشود).
 متن اصلي مقاله شامل :مقدمه ،پيشنيه پژوهش ،روش ،یافتهها ،بحث و نتيجمهگيمري ،تعمارمنابع فارسي و التين ( )Referencesاست.

منمافع ،سپاسمگزاري،ORCID ،

 تيترهاي داخل متن ( /)B Lotus 14 Boldمتن فارسي مقاله ( /)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 مقاله بيشتر از  9جدول نباشد .جدول ها متناسب با فرمت  APAو اندازه  68تنظي شوند.

 ارجاعات نقلقولها (مستقي ) :نام و نامخانوادگي نویسنده /نویسندگان (سال نشر)( ،غير مستقي ) :نام و نامخمانوادگي نویسمنده/نویسندگان ،سال نشر) و تکرار آن (همان :شماره صفحه).
 تمامي اسامي خارجي (بجز عربي) در متن اصملي ترجممه فارسمي شمده و در پماورقي بمه صمورت (نمام خمانوادگي (حمرف اولبزرگ) ،حرف اول نام کوچک ).درج شود.
 -معادل کلمات در پاورقي با حرف بزرگ اول کلمه و باقي حروف کوچک تایپ شود.

 اگر از یک نویسنده در یک سال بيش از یک اثر منتشر شده باشد ،این آثار با ذکر حروف الف ،ب ،و ...یما  ،b ،aو  ...پمس ازسال انتشار از ه متمایز شوند.
 به منابع غيرفارسي با همان زبان ارجاع شود. اگر کتاب بيش از سه نویسنده داشته باشد ،پس از نام نخستين نویسنده ،عبارت «و همکاران» نوشته شود؛ اثري کمه نمام نویسمنده نمدارد ،بمهنام کتاب ارجاع داده شود؛ اثري که توسّط مؤسّسه یا سازماني فراه 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 مآخذ در پایان مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زیر تنظي شود:

فارسي ()B Lotus 14 Bold

* کتاب :نامخانوادگي ،نام؛ نامخانوادگي ،نام و نامخانوادگي ،نام( .نویسنده  /نویسندگان)( .سمال نشمر) .نمام کتماب .نمام و

نامخانوادگي افراد دخيل (مصحّح ،مترج  ،ویراستار و  .)...شمارۀ چاپ .محلّ نشر :ناشر .کتمابي کمه نمام مؤلّمف نمدارد :نمام
کتاب ( .سال نشر) .شمارۀ چاپ .محلّ نشر :ناشر .کتابي که تأليف یک مؤسّسه اسمت :نمام مؤسّسمة مؤلّمف( .سمال نشمر) .نمام
کتاب .شمارۀ چاپ .محلّ نشر :ناشر)B Zar 12( .
* مقاله :نامخانوادگي ،نام؛ نامخانوادگي ،نام و نامخانوادگي ،نام( .نویسنده  /نویسمندگان)( .سمال نشمر) .عنموان مقالمه .نمام
نشریه ،دوره /سال (شماره نشریه) ،شمارۀ صفحات مقاله از راست به چپ زیاد به ک  .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( .نویسنده  /نویسندگان)( .سال نشر) .عنوان مقالمه،
نام مجموعه مقاالت ،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( .سمال نشمر) .نمام کتماب.
شمارۀ چاپ .محلّ نشر :ناشر .کتابي که نام مؤلّف ندارد :نام کتاب( .سال نشر) .شمارۀ چاپ .محلّ نشر :ناشمر .کتمابي کمه تمأليف یمک
مؤسّسه است :نام مؤسّسة مؤلّف( .سال نشر) .نام کتاب .شمارۀ چاپ .محلّ نشر :ناشر)Tims New Roman 11( .

* مقاله : :نامخانوادگي ،حرف اول نام ،نامخانوادگي ،حرف اول نام و ( )andنامخانوادگي ،حرف اول نام( .سال نشر) .عنموان مقالمه.
نام نشریه .دوره /سال (شماره نشریه) .شمارۀ صفحات مقاله از راست به چپ زیاد به ک )Tims New Roman 11( .

* پایاننامه /رساله :نامخانوادگي ،حرف اول نام( .سال نشر) .عنوان پایاننامه .پایاننامه کارشناسي ارشد /رسماله دکتمري.
نام دانشگاه)Tims New Roman 11( .
* مجموعهها :نامخانوادگي ،حرف اول نام؛ نامخانوادگي ،حمرف اول نمام و نمامخمانوادگي ،حمرف اول نمام( .نویسمنده /
نویسندگان)( .سال نشر) .عنوان مقاله .نام مجموعه مقاالت .محلّ نشر :نام ناشر)Tims New Roman 11( .

* پایگاههای اینترنتي :نام خانوادگي ،حرف اول نام( .آخمرین تماریخ و زممان تجدیمد نظمر در پایگماه اینترنتمي) .عنموان

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.

فهرست مطالب
مؤلفههای تجددگرایي در دیوان اشعار میرزاده عشقي بر مبنای نظریة داده بنیاد 8..........
یحيي حسينائي ،بهمن نزهت
مقایسه تطبیقي دو کتاب انیسالطالبین و مقامات خواجه بهاءالدین نقشبند 92 ..................
هاجر جمالي ،مری حسيني
تحلیل انتقادی جایگاه فعل در گفتمان قدرت در مدح 52 ...................................................
مينا کاظمي ،محسن محمدي فشارکي ،محمود براتي خوانساري
خوانش نشانهشناسي الیهای در فرایند معنایي داستان مدرن «ابوالهول» از فرشته ساری38
مری قنبریان شياده ،محسن ذوالفقاري ،حسن حيدري
بررسي تطبیقي رمانهای «شوهر آهو خانم» و «خواهر کاری» با تکیه بر مسألة خالقیت
ادبي 159........................................................................................................................
الهه ستودهپور ،محمدرضا نجاریان ،یداهلل جاللي پندري
نقش «قهرمان» در خلق محتوای حماسي در داستان «رستم و اسفندیار» شاهنامة فردوسي
103 .............................................................................................................................
اعظ حسينزاده صالتي ،سيد مهدي نوریان ،سيد مرتضي هاشمي
تحلیل رمزگاني داستان کوتاه «چرخ فلک» اثر سپیده شاملو183 ...................................
نسرین برهاني ،فرهاد طهماسبي
مطالعه تطبیقي شیوه بازنمایي تراژدی حالج در شعر شفیعي کدکني و عبدالوهاب بیاتي از
منظر فرانقش اندیشگاني 543 .........................................................................................
عبدالمجيد جمالي ،محمدرضا ميرزانيا
بررسي حوزههای مبدأ و مقصد استعارههای آثار سوررئال از منظر زبانشناسي شناختي بر
پایه نظریات کوچش 599 ..............................................................................................
زهرا اسالمپناه ،ليال عرفانيان ،محمود رمضانزاده
نقد اسطورهای داستان رستم و سهراب بر اساس نظریات نورتروپ فرای 572 ..................
مهدي کاظ پور ،زهرا احمدي

تأویل جهان رمزها و استعارهها در رسالـﺔ االبراج سهروردی بر مبنای هرمنوتیک ریکور948
زهرا بهرهمند ،علي تسليمي

نشانهشناسي نمادهای شعر کودک در دهة هشتاد بر اساس مثلث معنایي آگدن و ریچاردز
999 .............................................................................................................................
خاور قرباني ،نيشتمان اهلل ویسي

Professor, Department of Persian Language and
Literature, Urmia University, Urmia, Iran

Abstract
Mirzadeh Eshghi is one of the poets of the Constitutional period whose
views and opinions are very important in the political and social
developments of the Constitutional period. With the aim of identifying the
concepts and components of love modernism, the present study intends to
answer this main question: What is the pattern of modernism in Mirzadeh
Eshghi's poetry collection? His openness, courage, precision, and precise
analysis of the political situation of the community are very significant in
awakening and stimulating national emotions. The important point is that the
lack of attention to the details of modernism, the expression of the diverse
themes of modernism and paradoxical thinking, and the inner conflicts of
love have caused his thoughts to not be adequately and comprehensively
identified; therefore, in this research, using the "Grounded Theory" strategy,
without any presumptions and biased judgment, the concepts of
modernization in love poems were extracted and categorized. At the end of
this process, by comparing and measuring the data and concepts, the
components of modernization including 61 concepts were designed and
arranged in the form of 11 components. The category of "domestic policy
affairs" and Social developments with 12 repetitions have the highest
frequency compared to other categories.

Keywords: Modernism, Constitutional Poetry, Mirzadeh Eshghi,
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

مؤلفههای تجددگرایي در دیوان اشعار میرزاده عشقي بر
مبنای نظریة داده بنیاد
یحیی حسینائی

استاد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران

چکیده
ميرزادۀ عشقي یکي از نمایندگان برجسته و از پيشگامان جریان تجدد ادبي در دورۀ مشروطيت است کمه بمه
ضرورت ایجاد تحوالت اساسي در این عصر پي برده بود .صراحت لهجه ،نکتهبيني ،جزئمينگمري و تحليمل
دقيق او دربارۀ دگرگونيهاي سياسمي و اجتمماعي بمهخموبي مشمهود اسمت؛ امما نگمرش ميمرزادۀ عشمقي بمه
مفاهي شعري ،تناقضاندیشي و تعارضات دروني شاعر سمبب شمده کمه اندیشمههمایش بمه شمکل منسمج و
جامعي شناسایي نشود؛ ازاینرو الزم است تا دیدگاهها و مضامين شعري وي بر مبناي روشي علمي و بهطمور
کامل استخراج و تقسي بندي شود .پژوهش حاضر باهدف شناسایي مفاهي تجمددگرایي در اشمعار ميمرزادۀ
عشقي ،ميکوشد به این پرسش پاسخ دهد که مؤلفههاي تجددگرایي در دیوان اشعار ميرزاده عشمقي کمدام
است؟ این تحقيق ازجمله پژوهشهاي کيفي است که با روش «راهبرد داده بنياد» انجام شمده اسمت .در ایمن
و سنجش دادهها ،مفاهي و مقولههاي تجمددگرایي شمامل  12مفهموم در قالمب  66مقولمه طراحمي و تنظمي
گردید .مقولهها عبارتاند از :تحوالت اجتماعي ،امور سياست داخلي ،امور سياست خارجي ،مسمائل اداري
و دولتي ،مسائل اقتصادي ،مسائل علممي و آموزشمي ،مسمائل نظمامي و امنيتمي ،مسمائل اعتقمادي و ممذهبي،
تحوالت زباني و تحوالت واژگاني که مقوله «امور سياست داخلي» و «تحوالت اجتماعي» ،با  62بمار تکمرار

کلیدواژهها :تجددگرایی ،شعر مشروطیت ،مفاهیم هویت ملی و دین ی ،می رزاده عش ی ،نظری ة
داده بنیاد.
 نویسنده مسئولhosseinaiyahya@yahoo.com :

eISSN: 5786-6316

بيشترین بسامد را نسبت به سایر مقولهها به خود اختصاص داد.

ISSN: 5523-8311

روش پس از گردآوري دادههاي کيفي ،مفاهي مرتبط شناسایي و دستهبندي شده است .در پایان ،با مقایسمه

تاریخ پذیرش3133/13/33 :

پدیدههاي پيرامونش یکسان و منسج نيست .بيان مضمامين متنموع دربمارۀ تجمدد ،ناهمماهنگي در سماختار و

تاریخ دریافت3131/31/31 :

بهمن نزهت
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مقدمه
موضوع «تجدّد» ازجمله مباحث اصلي تاریخ و فرهنگ معاصر است ،بهگونهاي که از
رهگذر زبان و ادبيات بر تمامي جنبههاي ذهن و زبان ایراني سيطره انداخت .امروزه
نگریستن به ادبيات تنها از منظر زیباشناختي ،نگرشِ سطحي و سادهانگارانه تلقي ميشود؛
چراکه بررسي تحوالت و رویکردهاي شعر و ادب فارسي و راهيابي آن به زندگي مردم،
بستر مناسبي را براي آزاداندیشي و رشد آگاهيهاي جمعي در دورههاي مختلف فراه
کرده است« .ادبيات فارسي از دورۀ مشروطه بهکلي متحوّل شد و در آغاز راه جدیدي قرار
گرفت که پویایي و تحرّک خاصي به آن بخشيد( ».غالمحسينزاده)6838 ،
«تجدد (نوگرایي) سلسلة به ه پيوستهاي از تحوالت اقتصادي ،فرهنگي ،مذهبي،
زیباشناختي ،معماري ،اخالقي و سياسي است( ».ميالني )6838 ،شاعران این دوره بيشتر به
جهت ناآگاهي از پيشينة شعر فارسي ،همچنين براي سرعت در انتقال پيام ،درصدد
جایگزیني زبان گفتار عاميانه بهجاي زبان فاخر ادبي بودند؛ از طرفي «تجدّد تأثير عميقي بر
هنر و ادبيات نهاد و هنر و ادبيات از جنبههاي گوناگوني به زندگي مردم عادي راه یافت».
(محمدي« )6831 ،کشاکش ما با تجدّد حدود  698سالي است که آغازشده و گویا به امر
پایانناپذیري بدل شده است» (علينژاد« )6861 ،در طول این سالها ،بارها کوشيدهای در
مسير «نوگرایي» قرار بگيری  ،ولي هر بار «سنّت» از درون ،آنچنان باقدرت سر برآورده
که رسيدن به هدف را دشوار کرده است» (همان)؛ شاید به این دليل که بهجاي مشخص
کردن مفاهي و اهداف تجددگرایي و تفکيک آنها از اهداف جزئيتر ،در هر مرحله از
تاریخ ،مسائل را به نحوي تيرهوتار در ه آميختهای .
نوآوري در دیوان اشعار ميرزاده عشقي به شکلهاي گوناگوني بيان شده است« .شاید
اصليترین بخش نوآوري عشقي مربوط باشد به دید تازۀ وي و شيوۀ تفکر شاعرانهاش  ...تا
آنچه را خود تجربه ميکند به شعر درآورد( ».آجوداني )6832 ،از سوي دیگر ،اندیشه و
نگاه عشقي به تمام پدیدهها چندان یکدست و منسج نيست؛ درجایي به افتخارات ایران
باستان تفاخر ميکند؛ درجایي این تفاخر و یادآوري بيشازحد را مایة عقبماندگي و
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پسروي ميداند؛ درجایي تحریک احساسات ملي را ميستاید و درجایي از انفعال مردم
انتقاد ميکند« .ایراد اساسي عشقي ،فقدان عقيدۀ منسج و همچنين سرگرداني در گرداب
تضاداندیشي و تناقضگویي است( ».شمعي و همکاران)6862 ،
در منظومة جهانبيني ميرزادۀ عشقي بهسختي ميتوان به یک شاخص یکسان دست
یافت و تمام جنبههاي تجدّد را بررسي نمود؛ لذا باید از شيوهاي خاص استفاده کرد .هرچند
تفکيک مفاهي از ه کار چندان آساني نيست ،اما ناهماهنگي و تعارضات موجود این را
ميطلبد که مضامين و اندیشههاي شعري وي به شکلي کامل و منسج استخراج و
تقسي بندي شود.
این تحقيق باهدف انسجام بخشيدن به دیدگاهها و اندیشههاي یکي از شاعران عصر
مشروطه و شناسایي مفاهي تجددگرایي در شعر وي تهيه شده است؛ بنابراین پرسش اصلي
پژوهش بهصورت زیر مطرح ميشود :الگوي تجددگرایي در اشعار ميرزاده عشقي کدام
است؟ در راستاي این بررسي ميکوشي به پرسشهاي فرعي زیر نيز پاسخ دهي :
الف .مفاهي و مقولههاي موجود در اشعار ميرزاده عشقي کدماند؟
ب.گزارههاي حاصل از ارتباط مفاهي شعري ميرزاده عشقي کدماند؟

 .1پیشینه پژوهش
پژوهشهاي متعددي در زمينة اندیشهها و دیدگاهها؛ تحليل مفاهي ؛ توانمندي یا ضعفهاي
شعري؛ بن مایهها و عناصر بهکاررفته در دیوان اشعار ميرزاده عشقي صورت گرفته است.
هرکدام از پژوهشگران به بررسي یک موضوع یا ارتباط ميان چند شاخص در شعر او
پرداختهاند؛ اما تاکنون تحقيقي با این رویکرد و به روش گراندد تئوري (Grounded

) Theoryدربارۀ ميرزادۀ عشقي انجام نشده است .امتياز روش پژوهشي حاضر در مقایسه با
پژوهشهاي مطرحشده در این است که الگوي این تحقيق ،الگویي جامع است که ه زمان
ميکوشد به بيشتر شاخصهاي مؤثر دربارۀ موضوع تحقيق توجه کند .در ادامه به برخي از
آثاري که در این زمينه نگاشته شده اشاره ميشود:
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 .6قيصر امينپور ( )6831در کتاب «سنت و نوآوري در شعر معاصر» تاریخ حقيقي
شعر فارسي را از زمان قدی تا حدود سال  6828بررسي کرده است .نکته اساسي اینکه وي
سنت و نوآوري را به شکل دو عرصه الزم و ملزوم و مکمل یکدیگر معرفي کرده است.
این کتاب برگرفته از رسالة دکتري زندهیاد قيصر امينپور است؛ و در نوع خود اولين
پژوهش دانشگاهي است که به مسئله سنّت و تجدّد پرداخته است.
 .2علي محمدي ( )6831در مقالهاي با عنوان «ميرزاده عشقي و مسئله تجدد» مفهوم
تجدد و مصادیق مسئله تعار

در جهانبيني و اندیشه را در شعر عشقي بررسي ميکند.

نویسنده معتقد است که رویکرد ميرزاده عشقي به انسان ایراني ،انباشته از تناقض و تضاد
است .وي ارتباط ميان تناقض با تجدد و روند شکلگيري آن در ایران را بررسي و برخي از
انسانگرایي ،فردگرایي ،تعار
مفاهي بنيادین تجدد در غرب ( 

زبان و واقعيت) را با

رویکردهاي نوگرایانه در شعر عشقي مقایسه ميکند.
 .8ماشاءاهلل آجوداني ( )6832در کتاب «یا مرگ یا تجدد» تالش کرد تا دور از
هرگونه جانبداري و داوريهاي مغرضانه ،برخي از دغدغههاي مردم را در خصوص
مليگرایي ،وطنپرستي ،آزادي ،مدرنيته و  ،...از زبان ادیبان و روشنفکران عصر مشروطه
بيان کند .این کتاب مجموعه مقاالتي دربارۀ شعر و ادب دورۀ مشروطه است.
 .5ميالد شمعي و مينو بيطرفاني ( )6868در مقالهاي با عنوان «تحليل مفهوم وطن در
شعر و اندیشة ميرزاده عشقي» دیدگاههاي متعدد و متنوع عشقي را دربارۀ مسائل اجتماعي و
سياسي کشور تبيين ميکنند و کليد راهیابي به مباني وطنخواهي عشقي را در پيوند با
عواطف فردي ،روحية عربستيزي ،اتحاد همگاني و ضدیت با جمهوري قالبي ميدانند.
عشقي بهخوبي ميداند که رضاخان با تکيه بر نفوذ انگليس در پي بازگرداندن جامعه به
دوران دیکتاتوري است و عنوان «جمهوري» تنها دستاویز و بهانهاي براي او و بيگانگان
است تا اهداف خود را پيش ببرد؛ به همين علت آن را «جمهوري قالبي» ناميد( .شمعي،
)6868
 .9سيروس علينژاد ( )6861در کتاب «چند گفتگو دربارۀ تجدد» با تعدادي از
اندیشمندان ایراني ،مانند جمشيد بهنام ،داریوش آشوري ،عليرضا علويتبار و  ...مصاحبه
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کرده است .او عالوه بر ارائه پرسشهایي در خصوص موضوع تجدد در ایران ،به تحوالت
جدید در افغانستان و تاجيکستان نيز اشاره کرده است؛ چراکه سرنوشت این کشورهاي
فارسيزبان را در پيوند با یکدیگر ميداند.

 .6مباني نظری پژوهش
الف) تجددگرایي
«نخستين بحثهاي نظري دربارۀ ضرورت تغيير هنجارهاي کهن ادبي در آثار روشنفکران
مشروطهخواهي ،همچون آخوندزاده ،آقاخان کرماني و ملک خان مطرح ميشود .این
روشنفکران ضمن هواداري از تجدد سياسي و تجدد اجتماعي بر تحول ادبيات بهمثابة
پدیدهاي تأکيد ميکردند که ميتواند در تثبيت یا تغيير وضعيت موجود اثرگذار باشد».
(کریميحکاک6865 ،؛ به نقل از زماني و همکاران« )6863 ،آنان معتقدند که خالق اثر
ادبي باید مخاطبان عام را در نظر بگيرد و زباني ساده و متناسب با فه آنان به کار ببندد؛ و
بهجز این ،بهجاي موضوعاتي چون مدح شاهان مستبد ،توصيف طبيعت ،وصف معشوق و
موضوعات مشابه اینها به موضوعاتي مرتبط با مشکالت اجتماعي و سياسي موجود
بپردازد( ».زماني و همکاران )6863 ،دلبستگي تودۀ مردم به سنتهاي کهن ازیکطرف و
جاذبهاي که در تمدن غربي براي روشنفکران وجود داشت ،آرامآرام جامعة ایراني را بين
دو قطب مخالف تقسي کرد :سنتگرایان و نوگرایان.
در کشاکش جدال نوگرایان و سنتگرایان ،شعر فارسي سالحي کارآمد در دست
ادیبان و روشنفکران گردید و شاعران و نویسندگاني همچون ملکالشعراي بهار ،علياکبر
دهخدا ،نسي شمال ،عارف قزویني ،ابوالقاس الهوتي ،فرخي یزدي ،ميرزاده عشقي و  ...به
بهترین نحو ممکن از این ابزار براي بيان اندیشههاي خود استفاده کردند .آنان که آوازۀ
دگرگونيها و تحوالت اجتماعي را در جوامع غربي شنيده یا مشاهده کرده بودند ،با
بصيرتي کامل ،به تبليغ و ترویج این پدیدههاي نوظهور پرداختند .طرفداران نوگرایي با
بهرهگيري از عناصر و مفاهي اساسي مانند آزادي و آزاداندیشي ،تفکر و عقلگرایي،
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عدالت و برابري ،انسانيت و انسانمداري و  ...درصدد ایجاد اصالحات اساسي در بدنة
جامعه بودند.
ب) تجددگرایي در شعر ميرزادۀ عشقي
ميرزادۀ عشقي از شاعران پر جنبوجوشي بود که باوجود عمر کوتاهش توانست ،جنبههاي
گوناگون و متنوعي از پدیده تجدد را در اشعارش منعکس کند .سيد محمدرضا ميرزادۀ
عشقي ( 6278 -6888ه.ش) در همدان به دنيا آمد .دوران تحصيلش را در تهران گذراند.
در مدارس فرانسوي ،زبان فرانسه آموخت .مدتي نيز در ترکيه ساکن بود و از طریق فضاي
فرهنگي و علمي آن کشور با ادبيات جدید اروپا آشنا شد« .وي ازجمله شاعران و
نویسندگاني است که ه به سبب حضور نسبتاً طوالني در ترکيه و ه به سبب آشنایي با
زبان فرانسه با مفاهي تجدّد آشنا شد( ».مدرسي و صمدي)6866 ،
بااینکه جنبههاي تناقضاندیشي و نقيضهگویي در اشعار عشقي زیاد است ،اما این
موضوع با تناقضاندیشي در روانشناسي جمعي ایرانيان و تنشهاي موجود در آن دورۀ
حسّاس بيارتباط نيست؛ یعني در زمانه و فضاي زندگي شاعر ،بسيار طبيعي به نظر ميرسد
که هر شاعر و نویسندهاي با این تناقضات دستوپنجه نرم کند .به قول دکتر
شفيعيکدکني« :دورۀ بحراني زندگي عشقي نيز یکي از دالیلي است که باعث شده وي
تمرکز و آرامش الزم را نداشته باشد( ».شفيعيکدکني )6838 ،یکي از پيشگامان جریان
تجددگرایي ،ميرزاده عشقي بود که با زبان تند و آتشين در مسير آگاهسازي مردم گام
برداشت .هرچند ميرزاده عشقي در پي تجدد و نوگرایي بود ،اما در سطحي گسترده از
واژگان کهن استفاده کرده است؛ این ویژگي موجب بروز خطاهاي صرفي و نحوي و
نابهنجاريهاي دستوري بيشماري در شعر او شده است؛ چراکه بهرهگيري او از عناصر و
مفاهي باستانگرایي ،ناشي از عدم تسلط او به شگردها و دقایق زباني بود؛ ازاینرو به
ناگزیر ،واژگان کهن و نو را در کنار ه مينشاند تا مقصود خود را ادا کند؛ اما آنچه
بيشازپيش در ساختار اندیشه و رویکرد عشقي به چش ميخورد ،رویکرد متناقض و
ناهمسان او به ابعاد تجدّد است« .عشقي نماد تمام تعارضات روحي جوانان روشنفکر و
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درعينحال طبقه پایين جامعه بود که البته این تعارضات دروني بهصورت اشعار بيدارگرانه
در بيرون نمود ميیابد( ».آرینپور)6872 ،

 .9روش

1

باهدف انسجام بخشيدن به اندیشههاي شاعر و نشان دادن تمام جزئيات و مفاهي
تجددگرایي در شعر ميرزاده عشقي ،از روش گراندد تئوري یا «نظریة داده بنياد» استفاده
شده است.
«راهبرد پژوهشي روشي نظاممند و کيفي براي خلقِ نظریهاي است که در سطحي
گسترده به تبيين فرآیند کنش یا کنشِ متقابل موضوعي با هویت مشخص ميپردازد».
( .)Creswell, 2002نظریة داده بنياد یکي از راهبردهاي اجراي پژوهشهاي کيفي است
که در سال  6671توسط گالسر و استراوس مطرح شده است .در این روش ،نظریهها بهطور
مستقي از دلِ دادهها استخراج ميشود« .ویژگي اصلي نظریة داده بنياد ،تأکيد بر بررسي
دقيقِ دادههاي جمعآوريشده بدون هيچگونه تعصّب و جانبداري است( ».استراوس و
همکاران« )6663 ،در این روش ،براي گردآوري دادههاي اطالعاتي در مورد یک پدیده،
از شيوههاي کيفي استفاده ميشود و بهجاي تعریف مسئله بر مبناي ادبيات تحقيق و در
قالب متغيرهاي مستقل و وابسته ،تنها سؤال اصلي تحقيق مطرح ميگردد( ».دانایيفرد،
)6836
این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردي است؛ زیرا ميتوان از برخي از نتایج آن بهعنوان
شاخصهاي تجددگرایي در دوران کنوني بهره جُست .در انجام یک پژوهش به روشِ
دادهبنياد ،ميتوان از طرحهاي نظاممند ،ساختارگرا و ظهوریابنده استفاده کرد .در این
پژوهش ،از طرح «ظهوریابندۀ گليزر» استفاده شد؛ زیرا مبناي کار این بود که از دلِ
دادههاي کيفي ،مفاهي و مؤلفههایي استخراج شود .اینگونه پژوهشها از نوع اکتشافي
است و به فرضيه نيازي ندارد ،بلکه باید نظریهاي در پایان ساخته شود؛ و چون پایة اصلي
نظریهسازي داشتن مفاهي است ،باید سازوکاري فراه شود تا بتوان مفاهي را شناسایي
1. Method
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کرد .براي این کار در مرحلة اول تجزیهوتحليل دادهها صورت گرفته است.
نوآوري در اشعار عشقي در باب مسائل گوناگون و متنوّعي مطرح شده است؛ از
طرفي جهانبيني او در مجموعه آثارش چندان یکپارچه نيست؛ بنابراین راهبرد «نظریة داده
بنياد» انتخاب شد تا با این مطلوب سازگاري داشته باشد .در مرحلة اول ،دادههاي کيفي
مرتبط استخراج شد؛ در مرحلة دوم ،ابيات مرتبط کُدگذاري شد .با مقایسة کدها ،چند کد
که اشاره به یک جنبة مشترک داشت ،عنوان یک مفهوم به خود گرفت؛ آنگاه براي موارد
مشابه در هر زمينهاي ،مؤلفههاي مشترکي تعریف شد .در پایان بر مبناي ارتباط ميان مفاهي
موردنظر ،مقولههایي استخراج گردید .نکته :در ذیل عنوان کلي روش عناوین فرعي آورده
نميشود.

 .0یافتهها
.1-0کدگذاری باز
همانطور که در بخش قبلي شرح داده شد ،نظریه داده بنياد شامل مفاهي و مقولهها است؛
یعني ابتدا با کدگذاري متن (در اینجا اشعار) ،تعدادي از اشعار ذیل «یک مفهوم» طبقهبندي
شد و سپس مفاهي مشابه ،ذیل مقولهها طبقهبندي گردید.
مقایسهها و

«استخراج مفاهي و ارتباط دهي آنها به مقولههاي مشابه از طریق
ميگيرد( ».دانایي فرد و همکاران )6863 ،لذا در ابتدا
فرآیندهاي رفت و برگشتي صورت 
کدهاي مناسبي براي دادههاي مختلف اختصاص دادی و این کدها را در قالب مفاهي
مقولههایي

دستهبندي کردی ؛ سپس با مقایسة مفاهي و یافتن پيوندِ مشترک ميان آنها،
تعيين و بدین ترتيب کدگذاري محوري انجام شد« .براي تحليل دادههاي گردآوري شده
الزم است تا مراحلي سپري شود تا درنهایت پارادایمي منطقي یا تصویري عيني از نظریه
داده بنياد خلق و ارائه گردد)Strauss & Corbin, 1998( ».
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جدول  .1کدگذاری بازدادههای کیفي مربوط
مقولهها

مفاهیم

گزارههای منتخب (دیوان مصور میرزادة عشقي)

فریبکاري جوانان جواب داد بدو من از این عروسيها /هزار گونه ده وعده ،کي کن اجرا؟ (ص )636
شهري

بر آن جوانک ناپاک روح لعنت باد  /خداي داند هر گه نمای از او یاد (ص )638
چو طفلکان دادند جان در آن وادي  /به طيب خاطر گفت  :فداي آزادي (ص )637
تو سزد بر دگران بدهي درس /سخن آزاد بگو هيچ مترس (ص )263

آزاديخواهي

ترقي اندر این کشور محال است  /که در این مملکت قحطالرجال است
خرابي از جنوب و از شمال است  /بر این مخلوق آزادي وبال است (ص )231
باري آراي حکيمانة خود را همه گاه /فاش ميگوی و یک ذره نباشد باک (ص
)816
ببين که عاقبت آن کهنه مردهشوي لعين /همينکه دید شه از تخت گشته افکنده

عدم فرصتطلبي
اجتماعي

هزار مرتبه مشروطهتر شد از بنده /ز بس که گفت آن مشروطه باد پاینده (ص )636
چه ما که زور نداری و قادرند آنها  /هر آنچه ميل کنند آورند بر سر ما (ص )632
دگر در آنکه وجدان کشي هنر نبود /شرف به اشرفي و سکههاي زر نبود
شرف به دزدي کف رنج رنجبر نبود /شرف به داشتن قصر معتبر نبود (ص )662

تحوالت
اجتماعي محاکمه مسئوالن
ناالیق

وزیر عدليهها بر فراز دار روند /رئيس نظميهها سوي آن دیار روند
کفيل ماليهها زنده بر مزار روند /وزیر خارجهها از جهان کنار روند (ص )662
مر مرا هيچ گنه نيست بهجز آنکه زن  /زین گناه است که تا زندهام اندر کفن
من سيه پوش و تا این سيه از تن نکن  /تو سيه بختي و بدبخت چو بخت تو من (ص
)265

مسئله حجاب

در حجاب است سخن گرچه بود ضد حجاب /بس خرابي ز حجاب است که ناید
بهحساب (ص )263
آن زن که نجيبه و عفيف است /در خانه نشسته باد بهتر
بر خود در خلوت و ره غير  /بگشوده و بسته باد بهتر (ص )583
شرم چه؟ مرد یکي ،بنده و زن یک بنده /زن چه کردست که از مرد شود شرمنده؟

تساوي حقوق زن

(ص )263

و مرد

خالصه تا نبرد کس ز اهل شمران بو  /بر این قضية بيعصمتي دختر او
نهان ز خلق مر او را نهد به خاک اندر (ص )632
 ...چهل تن اندر این هنگامه مردند  /براي حفظ قانون جان سپردند

(تحوالت حمایت از قانون
اجتماعي)

اساسي

که قانون اساسي چون شده خوار /دگر کس ملک را باشد پرستار؟ (ص )265
به قانون اساسي پشت پا زد /براي خودنمایي نزد یارو
به گفتا من نخواه خورد سوگند /که بر هوچيگري بگرفتهام خو (ص )588
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مقولهها

مفاهیم
وجود بيعدالتي
در محاک قضایي

گزارههای منتخب (دیوان مصور میرزادة عشقي)
یافته اجحاف و ست خاتمه /نيست کسي را ز کسي واهمه
:هست مجازات براي همه  /حاک مطلق چو بود محکمه
محکمه را مسخره دیگر مکن /بشنو و باور مکن (ص )269
یا رب این مخلوق را از چوب بتراشيدهاند؟ /بر سر این خلق خاک مردگان پاشيدهاند؟
(ص )868

انتقاد از انفعال

ملتي را که چنان جرات و طاقت نبود /که به خس گوید کذب تو صداقت نبود!

مردم جامعه

()828
اهالي همه خواب و غفلت زده /خمار زرین باده در ميکده (ص )833
ليکن همه کناره نموده ز کارها /وز دم همه گرفته و مأیوس و قرقري (ص )896

اجرایي کردن

ز اظهار درد درد مداوا نميشود /شيرین دهان به گفتن حلوا نميشود

شعارها و وعدهها درمان نما ،نه درد که با پا زمين زدن /این بستري ز بستر خود پا نميشود (ص )886
زینها چو بگذري همه آنان نمودهاند /بهر زر این مهاجرت و این مسافري! (ص )896
مهاجرت مسئوالن امروز اگر غروب کني از وطن چه غ ؟ /فردا کني طلوع و به چنگش در آوري ...
به خارج

من خامش تو خویش بيندیش ،این نکوست /اینگونه مردمي بگذاري و بگذري؟ (ص
)816
مادر بيچاره ،فتاده عليل  /دخترک اندر پي هر کج سبيل
پرستارانش ز وزیر و وکيل /جمله فتادند به فکر آجيل (ص )525

نابسامانيهاي
اجتماعي

کز زغال کنده دائ دم زدي ،وز چوب بيد /از ميان دکه کيسه کيسه زر بيرون کشيد
مادرش را دید و دختر را به زور زر خرید /احتياج آميخت با موي سيه ،ریش سفيد
(ص )885
ملتي کالودۀ تریاک باشد صبح و شام /دائ آگنده دماغ ،از گند افيون ميکند! (ص
)889

مشروطهخواهي

بشد دو ميوۀ عمرم فداي مشروطه /عریضه دادم بر اولياي مشروطه (ص )633
تمام مردم ،دلشاد مرگ استبداد  /من از دو مسئله خوشحال و خرم و دلشاد

امور

یکي ز زادن مری  ،دگر ز وضع نوین (ص )631

سياست
داخلي

مني که کنده بدم ،جان به پاي مشروطه /ز پا فتاده بدم ،از براي مشروطه

استبداد ستيزي

رأي من اینست کاندید از براي انتخاب /اندرین دوره مناسبتر کس از شداد نيست
...
اي خدا این مهد استبداد را ویران نما /گرچه در سرتاسرش یک گوشهاي آباد
نيست (ص )815
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مقولهها

مفاهیم

گزارههای منتخب (دیوان مصور میرزادة عشقي)
ز من اگر شنوي ،خویش را خراب مکن /ز انقالب تقاضاي نان و آب مکن (ص
)633

عدم

چه گویمت من از این انقالب بدبنياد! /که شد وسيلهاي از بهر دستهاي شياد! (ص

منفعتطلبي

)636

سياسي

دادند هر یک از دگري بهتر امتحان /در اجنبيپرستي و بيگانه پروري!
صندوقهاي ليره جلو ،دوش استران /واندر عقب مهاجر و انصار چرچري (ص
)893
کدام دوره تو دیدي که این رجال خراب /پي محاکمه دعوت شوند پاي حساب؟

محاکمه

(ص )668

سياستمداران

حوالة همه این رجال ،بر دار است /براي خائن ،چوب و طناب در کار است ...

ناالیق

به خائنين زمين ،آسمان عدو گردد /زمان کشتن افواج مردهشو گردد (ص )662
همي نگردد آباد این محيط خراب /اگر نگردد از خون خائنين سيراب (ص )662
عيد خون گير پنج روز از سال /سيصد و شصت روز راحت باش (ص )623

تحریک
احساسات ملي
و تهيج مردم

ملتي را که چنان جرئت و طاقت نبود /که به خس گوید کذب تو صداقت نبود!
پي حفظ وطن خویش ،لياقت نبود! /عيد بگرفتن این قوم ،حماقت نبود؟! (ص
)828
اجدادتان به حال شما گریه ميکنند /کز چه ميانة ملل اسباب خندهاید؟
ایراني از قدی مهين بود و سربلند /آیا چه گشته است شما سرفکندهاید؟ (ص )281

مخالفت با
جمهوري
اجباري

دریغ از راه دور و رنج بسيار  /حقيقت بارکاهلل چش بد دور
مبارک باد این جمهوري زور /ازین پس گوشها کر ،چش ها کور (ص )231
با من آر یک دو سه گوینده ه آواز شود /ک ک این زمزمه ،در جامعه آغاز شود
(ص )266

روحيه

اعالم زوال سي و زر خواه داد /دولت همه را به رنجبر خواه داد

انقالبيگري

یا افسر شاه را نگون خواه کرد /یا در سر این عقيده سر خواه داد (ص )586
این ملک یک انقالب ميخواهد و بس /خونریزي بيحساب ميخواهد و بس
امروز دگر درخت آزادي ما /از خون من و تو آب ميخواهد و بس (ص )562
نماید گه سليمان را حمایت  /شود گاهي تدین را مددکار

(سياست

تشریح وضعيت

که سازد این دو را با یکدگر یار /دریغ از راه دور و رنج بسيار (ص )237

داخلي)

مجلس

تدین گفته مجلس هست با من /نمای اکثریت را معين
شود این کار قبل از عيد روشن /به جمهوري بگيرم رأي قطعاً (ص )236
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مقولهها

مفاهیم

گزارههای منتخب (دیوان مصور میرزادة عشقي)
از این افکار ماليخوليایي /به مجلس اکثریت شد هوایي
تدین کرد خيلي بيحيایي /به یکدم بين افرادش جدایي (ص )266

یادآوري نقش

نمودم من جراید را اداره /شفق ،کوشش ،وطن ،گلشن ،ستاره

روزنامهها

قيامت ميشود با یک اشاره /دگر معني ندارد استخاره (ص )236
اي وثوقالدوله! ایران ملک بابایت نبود؟ /اجرتالمثل متاع بچگيهایت نبود ()868
که مستوفي است شخصي الابالي /مشيرالدوله مرعوب و خيالي

انتقاد از مقامات
سياسي

وثوقالدوله جایش هست خالي /بود فيروز ه در فارسي والي (ص )236
آن خيانتها که با ایران وزیران ميکنند! /بارها بدتر به من ،این سفلهگردون
ميکند! (ص )881
این مجلس چهارم به خدا ننگ بشر بود /دیدي چه خبر بود؟
هر کار که کردند ،ضرر روي ضرر بود /دیدي چه خبر بود؟ (ص )556
 ...هست دگر موقع صلح و صفا /نيست ز ه دولت و ملت جدا

اتحاد دولت و

تکيه دولت همه بر ملت است /ملت از آن حامي این دولت است (ص )261

ملت

زین صداي نازیبا ،در وطن طنين افتاد /بين ملت و دولت ،اختالف و کين افتاد
طفل پاک آزادي ،از رح جنين افتاد /رفتمان ز یاد :نام اتحاد( :ص )266
ببين «عشقي» که هر کابينه را نفرین نمود اینک /چسان در مدح این کابينة قدرت

تمجيد از کابينه

مصم شد (ص )888

دولت

:اي یار لطيفگوي مرشد /با آن همه منطق چرندي
«کابينة ني بند» خواندي /این دولت آبروي مندي (ص )587
ببين امروز مردم را به خون یکدگر تشنه /که دیري نگذرد کائن عادت دیرین

برقراري صلح

نميماند

و دوستي

به باید روزگار صافي و صلح و صفا روزي /به جان دوستان آنروز دیگر کين
نميماند (ص )819
در اروپا ،آسيا را لقمهاي پنداشتند /هر یک اندر خوردنش ،چنگالها برداشتند
بيخبر کاخر نگنجد کوه در حلقوم کاه /گر که این لقمه فرو بردند ،روي من سياه

استثمار
کشورهاي
آسيایي

(ص )258
نازم به گوي بازي مردان انگليس /خ گشته پشت دهر ز چوگان انگليس
ایران و هند و تازي و سودان و ترک و چين /افتاده همچو گوي ،به ميدان انگليس
(ص )568
تا نخوابد شرق ،کي مغرب برآید آفتاب /غرب را بيداري آنگه شد که شرقي شد
بخواب (ص )258
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دارم اميد آنکه گر شرقي بيابد اقتدار /از پي آسایش خلق اقتدار آید بکار
ني چو غربي آدمي را رانده از هر جا کنند /آدمي و آدميت را چنين رسوا کنند
(ص )258

خودباوري و

زیردستي و زبر دستي تو در کف تست /دست بسته نشد آن مرد که دست از جان

اقتدار ملي

شست
هرگز از دست نرفت آنکه زبردستي خواست (ص )825
ایراني آر بسان اروپائيان نشد /ایران زمين بسان اروپا نميشود
زحمت براي خود کش که خودبهخود /اسباب راحت تو مهيا نميشود (ص )886
فرق جمعي شيره مالي ميکن  /خمره را از شيره خالي ميکن
ظاهراً جمهوري پر زرق و برق /وز تجدد ه کله آن را به فرق
باطناً یاسي ایران ،انگليس /خر شود بدنام و یاسي شيره ليس (ص )238

مخالفت با
دخالت انگليس

تا تهيه در لندن شد اساس جمهوري /خود سري تدارک شد ،بر قياس جمهوري
ارتجاع و استبداد در لباس جمهوري /آمد و نمود ،حيله با رنود (ص )263
هيچ ميداني حریف ما چه دارد در نظر؟ /این همه خرج گزافي را که اکنون
ميکند!
انگليس آخر دلش بهر من و تو سوخته؟ /آنکه بهر یک وجب خاک اینقدر خون
ميکند! (ص )885
دزد رهزن دزد نادانست راحت پشت ميز /دزد دانا دزدي از مجراي قانون ميکند
گوش آوخ ندهد این ملت بدینها ور دهد/:گوش از این گوش ،از آن گوش

مخالفت با

بيرون ميکند! (ص )889

قرارداد 6666

تنها من که گر نشود حک قتل من /:حاشا ،چنين معاهده امضا نميشود
گر سيل سيل خون ز در و دشت ملک ه  /جاري شود معاهده اجرا نميشود (ص
)886
به رس نبرد فتنه بر پا کنند /مر این سو زمين را اروپا کنند
سپس تير و توپ و خدنگ و تفنگ /بپاشند هر سو بر آیين جنگ

فتنه انگيزي
بيگانگان

بسي قتل و غارت نمایند بر /مرآن مردمي را که دارند زر (ص )833
 ...سپس خویشتن هيچ ني باختند  /شهيدان شهوت بسي ساختند
فقط پس هوس ،دوني و گمرهي  /بماند بر ایرانيان تهي! (ص )833
امان از خویش را بيخانه دیدن /خود اندر خانة بيگانه دیدن
سپس بيگانة بيخانمان را  /بجاي خویش صاحبخانه دیدن! (ص )589
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اتحاد

اي گروه پاک مشرق ،هند و ایران ،ترک و چين /بر سر مشرق زمين شد جنگ در

کشورهاي

مغرب زمين (ص )258

منطقه از طریق

ميان این دو قوم الفت مقام معنوي دارد /دليل منطق من را کتاب مثنوي دارد

مناسبات

چه خوش بادي هنوز ایران ز شاه غزنوي دارد /بهویژه هان که الفتمان ز نو طرح

فرهنگي

نوي دارد (ص )276
پس از دو ماهي ،روزي به شوخي و خنده  /بگفت :خانمکي خواه از تو زیبنده!
(ص )635
به آن سياه دل از بس که خلق رو دادند /پس از دو ماه مقام مرا بدو دادند (ص

وجود فساد
مسائل

اداري

اداري و

)639
عمو! تمام ادارات مردهشو خانه است /و زین ره است که این کهنهملک ویرانه
است (ص )668
تو صدراعظ آیندهاي ز بس دادي« /قوامالسلطنه» نصف تو داد والي شد

دولتي

«نظام سلطان» سوسيال انقالبي بود /به یک حکومت از اشراف اعتدالي شد (ص
)528
وجود
بوروکراسي

سپس برفت هر روز هيئت وزرا  /جواب نامة خود را نمودم استدعا (ص )633

اداري

مسائل
اقتصادي

اهميت دادن به

گه اعتدال و گه رادیکال ،گاه سوسيال /بدتر از آن که نيست که هفتاد شو گرفت

وضعيت خزانه

خلق گویند در خزانه نماندست یک فلوس /ما را هزار خنده از این گفتگو گرفت

کشور

(ص )563

تأکيد به
دریافت ماليات

تو از «ادارۀ ماليه» ماليات مخواه /که صرف ساختن پارکهاي عالي شد
خزانه رفت همة «فهي الملک» /بدل به پارک و دکاکين و مبل و قالي شد (ص
 528و )526
اوایل گل سرخ است و انتهاي بهار /نشستهام سرسنگي کنار یک دیوار

مسائل

جزئينگري در

جوار درۀ دربند و دامن کهسار /فضاي شمران اندک ز قرب مغرب تار (ص )675

توصيف

پول و سور و عيش و نوش از دیگران /تو براي خویشتن ،الرحمن بخوان
روز و شب له له بزن از تشنگي /کنج غربت جان بده از گشنگي! (ص )863

ادبي و
هنري

به روي دشت و دمن ماهتاب تابيده /به هرکجا نگري نقره گرد پاشيده
نوآوري در

به روي سبزه چمن آن دو یار خوابيده /مرا ز دیدنشان لذتيست در دیده (ص )673

صحنهپردازي

نشسته بر لب آن گور ،پيرمردي زار /فشاند اشک همي روي خاکهاي مزار
ولي عيان بود از آن دو دیدۀ خونبار /که با زمانه گرفتست کشتي بسيار (ص )638
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خالصه آنچه که آن پيرزن بيان بنمود /که نام این زن ناکام مرده ،مری بود
چنان بسوخت دل  ،کز سرم برآمد دود /دهان سپس پي و دنبالة سخن بگشود (ص

استفاده از
تکنيکهاي
نمایشنامه

)638
با یکي کوزه همان زن به لب آب آمد /من در اندیشه که این منظره در خواب آمد
دیدم آن زن که بپندار تو نایاب آمد /ز ره دیگر با کاسه و بشقاب آمد (ص )267
صف به صف دختر کسري همه جاسان دیدم  /خویشتن را پس از این قصه هراسان
دیدم
همه این قصه به نظ آوردم /فه آن بر تو حوالت کردم (ص )263

نوآوري در

به حک آنکه جسمي فربه ،اندامي رسا داشت /سپس بر روي ماهش

توصيف

دهاني خرد ،گونه سرخ و چشمي قهوه سا داشت /چه شهال بُد نگاهش

معشوق

فراز چهره ،خرما رنگ گيسوش /چه زیبا ميفتادي مو به هر دوش (ص )887
منکرم من که جهاني بهجز این باز آید /چه کن درک نموده است چنين ادراک

یادآوري

قصة آدم و حواي ،دروغ است ،دروغ /نسل ميمون و افسانه بود از خاک (ص

نظریههاي

)816

علمي

به پندار داناي مغرب زمين /پدید آور پند نو «داروین»
زمانه ز ميمون ،دمي ک نمود /سپس ناسزا نامش آدم نمود (ص )869

مسائل

یادآوري

در قرن بيست بشود آدمي سوار /بر آهني پرنده ،دل آکنده از بخار

علمي

اختراعات

و آنگه رهي که ما به دو سالش کني طي  /او در هوا دو روزه از آنرا کند گذار!

جدید

(ص )589

یادآوري
پيشرفت

نکبت و ذلت و بدبختي و آثار زوال /از سر و پيکر ما مردم دون ميریزد

کشورهاي

برج ایفل ز صنا دید «گل و گلوا» گل  /بر سر مقبرۀ ناپلئون ميریزد (ص )288

غربي

مسائل
نظامي و

آموزش قشون

به تعلي قشون اندر والیات /مهيا تلگرافات و شکایات

نظامي

ز ظل شاه و دربارش روایات /ز جمهوري اشارات و کنایات (ص )268

ناامني در کشور

امنيتي

مملکت ما شده امن و امان  /از همدان تا طبس و سيستان
مشهد و تبریز و ري و اصفهان /ششتر و کرمانشه و مازندران (ص )269
گر از من بپرسد کسي بيدرنگ  /نگر گوی آر گویمش :چاره جنگ

جنگ با دشمن

کنون چارۀ ما ،بهجز جنگ نيست  /چه روي سياهي دگر رنگ نيست (ص )833
ایا بنده گيران خود زر خرید /قل برکشيدم ،عل در کشيد ...
من آن رزمخواه جبلي من  /همان عشقي جنگ ملي من (ص )836
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مفاهیم

بس بمب و توپ جاي بجا کرده کوه و دشت /ترس دگر فتد کره از این مدوري
(ص )895
نسخ شد آیين ست گستري /هيچ دخالت نکند لشکري
عدم دخالت

در عمل مذهبي و کشوري /نيست به قانون شکني کس جري (ص )269

نظاميان در

کاله خویش نما قاضي :اینهمه قاضي /:چه الزم است که اندر خزانه غازي نيست!

سياست

(ص )817
«وزیر جنگ» خيال مقام باالتر /فتاد و غوطه در افکار «ایده آلي» شد (ص )528

یادآوري
دخالت

مکن مداخله در کار مملکت اي شيخ /که این مباحثة غسل بينمازي نيست (ص

مذهبيون در

)817

سياست
جز خرافات بر این مملکت افزوده چه؟ هيچ! /جز خرابي مه آباد تو بنمود چه؟
هيچ! (ص )283
مخالفت با

ملتي کو باز قرن بيست بر درد خود /چاره با خت و دعا و ذکر و افسون ميکند!

خرافات

(ص )889
اي خدا جاي تشکر چش زخم ميزنند /چش من ه چشمي آر با رود جيحون
ميکند ()881
همه دانند خوب ،این روضه خوان است /که مزد روضة او یک قران است

مسائل

:اگر اوالدهاي شمر ملعون /دهند از مزد روضه پول افزون

اعتقادي
و دیني

مخالفت با
دینورزي
مصلحتاندیش

براي شمر او خواند ثناها /براي آن لعين ،گوید دعاها!
غر

این است بر این آدم لوس /دهند آر پول خواند روضه معکوس (ص )866
گر اینچنين نبودي ،داني کنون چه بودي؟ /ميبودي آنکه قرآن در مقبري
!بخواني

یاد از نجف کن اندک ،خاطر به یار یک یک /آن هيکل چو «اردک» وآن رنگ
زعفراني (ص )589
هر دو فرسخ یک کليسایي بپا به رنام او /گشت تاریخ همه تاریخها ایام او
احترام به سایر

وقف شد یکشنبهها از بهر نام نيک او /روز و شب ناقوسها گویندۀ تبریک او (ص

ادیان

)868
زرتشت دل نبود که آنرا توان ربود! /حاشا قياس دل ،ز چه با انبيا کنيد؟ (ص )875

مخالفت با

 ...من آن نيَ که یکسره تدبير مملکت /تسلي هرزه گرد قضا و قدر کن

تقدیرگرایي

من آن ني به مرگ طبيعي شوم هالک /وین کاسه خون به بستر راحت هدر کن
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(ص )871
نان همه از قبل نيروي بازو خواهند /نان تو از رشته و بوق و دگنک ميخواهي!
کلک است این همه در بيستمين قرن برو! /تازه کارا ،تو چه زین کهنه کلک
ميخواهي
(ص  873و )876
آن که گفتي محو قرآن را هميباید نمود /عن قریب این گفته با سرنيزه مقرون

حمایت از

ميکند!

قرآن

واي از این مهمان که پا در خانه ننهاده هنوز /پاي صاحبخانه را از خانه بيرون
ميکند (ص )885
ز باران بيگانه آغشتهاند /همه پيرو اجنبي گشتهاند

یادآوري
تهاج فرهنگي

یکي بنده بند روسان شده /دگر پاي بند پروسان شده! (ص )833
(عشقي) تفو بروي جوانان شهري ننگين!  /ندان آنکه خود اینگونه مردم بيدین!
(ص )636
وليک اول امسال از او بخورد فریب /چه چاره داشت که او را بُد این بليه نصيب؟

کاربرد زبان

(ص )636

گفتاري

خالصه تا نبرد کس ز اهل شمران بو  /بر این قضية بيعصمتي دختر او (ص )632
درست روزي کان شهریار اعالن داد /یگانه دختر ناکام من ز مادر زاد (ص )631
ولي عيان بود از آن دو دیدۀ خونبار /که با زمانه گرفتست کشتي بسيار (ص )638
مگر به گوش شما ه رسيده قصة ما /شنيدهام گل عمر تو چيدهاند ،خدا( :ص

تحوالت
زباني

استفاده از

)638

کنایههاي

چو دید آب ز من گرم مينشاید کرد  /ميانهاش پس از آن روز گشت با من سرد

جدید

(ص )635
تو در این خلق عامي عارفي گر زانکه اینان را /تميزي شد حنایت نزد کس رنگين
نميماند (ص )819
ز من مپرس که کبک خروس ميخواند /چو من ز حُسن طبيعت که قدر ميداند

استفاده از
ضربالمثلهاي
جدید

(ص )679
گفت اگر ارث جدم است و فالن است /گو بنما فکر نان که خربزه آب است (ص
)866
مگو یاسين بود در گوش این خلق خر ،آوازم /که گر آدم شوند ،از اصل این
یاسين نميماند (ص )819
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پس از سه چار دقيقه ،ز روي شنگولي  /شروع شد به سخنهاي عشق معمولي (ص
)677
ز من شنو که چسان سخت شد به من دنيا /زن ز گرسنگي داد عمر خود به شما

کاربرد

(ص )639

تعبيرهاي

خلق بازیچه و خلقت بچهبازي دیدم /بيش از این فلسفه ه  ،روده درازي دیدم

عاميانه

(ص )286
نيست بر این ملت یک ال قبا  /فکر اجانب پس از این رهنما (ص )261
مان که تا بگردد همرنگ من محيط /آنگه ببين چسان همه را رنگ ميکن (ص
)836
فتاد غلغلهاي در شهر و حومة تهران /که عنقریب به شه ميشود چنين و چنان (ص

استفاده از
ترکيبات رایج
عربي

)637
کلبههایش همه فرتوت و همه خ خورده /الغر

هيئتي از هر جهتي افسرده (ص

)286
الجرم اطراف خ را کرد سير /دید پاي خمره جاي پاي غير
پس همهجا ،جاي پاها را بدید /تا به درب خانة «یاسي» رسيد (ص )273
آن خراب ابنيه کز پنجره پيداست کجاست؟ /خيره بر پنجره شد و پير به زانو

کاربرد

برخاست (ص )288

تحوالت

صورتهاي

جوانيمان تبه گردد به ناکامي و بدنامي/حذر کن زین سوانح ،دیده چون برعشق من

واژگاني

جمع عربي

دوزي (ص )219
از آن سيلي والیت پر صدا شد /دکاکين بسته و غوغا به پا شد (ص )262

کاربرد
واژههاي عاميانه
جدید

پي نکوهش این انقالب اکبيري  /شنو حکایت آن مردهشوي دلچرکين (ص )636
مرد دزدي ناقال «یاسي» به نام /اهل ده در زحمت از او صبح و شام ( ...ص )273
در هفت آسمان اال یک ستاره نيست /نامي ز من به پرسنل این اداره نيست

کاربرد

بي اعتنا به هيئت کابينه فلک /گردیدهام که پارتي یک ستاره نيست (ص )811

واژههاي بيگانه

تمام برگ درختان گر اسکناس شود /تمام ریگ بيابان اگر که ليره کنند (ص
)562
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 .6-0کدگذاری محوری
ه زمان با گردآوري دادهها ،کدگذاري آنها انجام گرفت .بر اساس تحليل دادههاي
کيفي ،مرحلة کدگذاري محوري نيز تدوین گردید که طبق آن ،خط ارتباطي ميان مفاهي
و مقولههاي پژوهش مشخص شد .مفاهي و مقولهها بهدستآمده از فرایند مزبور در قالب
جدول  2ارائه شده است:
جدول  .6کدگذاری محوری (خط ارتباطي میان مفاهیم با مقولهها)
مفاهیم

مقوله

تعداد مفاهیم درصد فراواني

فریبکاري جوانان شهري ،آزاديخواهي ،عدم
فرصتطلبي ،محاکمه مسئوالن ناالیق ،مسئله حجاب،
تحوالت اجتماعي

تساوي حقوق زن و مرد ،حمایت از قانون اساسي،
بي عدالتي در مجامع قضایي ،انتقاد از انفعال مردم ،عملي

62

 66.17درصد

کردن وعدهها ،مهاجرت مسئوالن به خارج ،انتقاد از
نابسامانيهاي اجتماعي
استبدادستيزي ،عدم منفعتطلبي سياسي ،محاکمه
سياستمداران ناالیق ،تحریک احساسات ملي ،مخالفت با
امور سياست داخلي

جمهوري اجباري ،داشتن روحية انقالبيگري ،انتقاد از
وضعيت مجلس ،بيان نقش روزنامهها ،انتقاد از مقامات

62

 66.17درصد

سياسي ،اتحاد دولت و ملت ،تمجيد از کابينه دولت،
برقراري صلح و دوستي ميان مردم
انتقاد از غارت اموال ملي ،استثمار کشورهاي آسيایي،
خودباوري و اقتدار ملي ،مخالفت با دخالت انگليس،
امور سياست خارجي مخالفت با قرارداد  ،6666فتنهانگيزي بيگانگان در

7

 66.26درصد

کشور ،اتحاد و همبستگي با کشورهاي منطقه از طریق
مناسبات قومي و فرهنگي
مسائل اداري و دولتي فساد اداري ،بوروکراسي شدید اداري
مسائل اقتصادي

وضعيت نامناسب خزانه کشور ،دریافت ماليات

2

 8.23درصد

2

 8.23درصد

جزئينگري در توصيفات ،نوآوري در صحنهپردازي،
مسائل ادبي و هنري

استفاده از تکنيک نمایشنامه ،نوآوري در توصيف
معشوق

5

 1.91درصد
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مقوله
مسائل علمي
مسائل نظامي و امنيتي

مفاهیم
یادآوري نظریههاي علمي ،یادآوري اختراعات جدید،
پيشرفت کشورهاي غربي
آموزش قشون نظامي ،وجود ناامني در کشور ،جنگ با
دشمنان ،عدم دخالت نظاميان در امور سياسي

تعداد مفاهیم درصد فراواني
8

 5.62درصد

5

 1.91درصد

عدم دخالت مذهبيون در سياست ،مخالفت با خرافات،
مسائل اعتقادي و دیني

مخالفت با دینورزي مصلحتاندیشانه ،اعتقادات سایر
ادیان الهي ،مخالفت با تقدیرگرایي ،حمایت از قرآن،

7

 66.53درصد

یادآوري تهاج فرهنگي دشمنان
تحوالت زباني

کاربرد زبان گفتاري ،استفاده از کنایههاي جدید،
کاربرد ضربالمثلهاي جدید ،بيان تعبيرهاي عاميانه

5

 1.91درصد

کاربرد ترکيبات رایج عربي ،کاربرد صورتهاي جمع
تحوالت واژگاني

عربي ،استفاده از واژههاي عاميانه جدید ،کاربرد واژگان

9

 3.28درصد

بيگانه فرنگي
جمع کل

12

 688درصد

 .5یافتههای پژوهش
برخي از اندیشمندان معتقدند که ميرزادۀ عشقي به برخي از اصول و مفاهي تجددگرایي
نپرداخته است ،اما نتایجِ تحقيق نشان ميدهد که وي با توجه به سن کوتاهش ،درک
درست و دقيقي از مشکالت و دغدغههاي مردم جامعه خویش دارد و در دیوانش به
مسائلي پرداخته است که برخي از شاعران و اندیشمندان عصر مشروطه و معاصر به آنها
توجهي نکردهاند.
در پژوهش حاضر ،مفاهي تجددگرایي در دیوان اشعار ميرزادۀ عشقي بررسي شد و
نظریة «تجددگرایي در شعر عشقي» با شناسایي مفاهي و پيوند مقولهها شکل گرفت.
بهطورکلي تجددگرایي در اشعار ميرزادۀ عشقي ،مجموعهاي است شامل :تحوالت
اجتماعي ،امور سياست داخلي ،امور سياست خارجي ،مسائل اداري و دولتي ،مسائل
اقتصادي ،مسائل علمي و آموزشي ،مسائل نظامي و امنيتي ،مسائل اعتقادي و مذهبي،
تحوالت زباني و تحوالت واژگاني؛ در این ميان« ،تحوالت اجتماعي» و «امور سياست
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داخلي» با  62بار تکرار بيشترین بسامد را نسبت به سایر مقولهها دارند .شایان ذکر است که
برخي از جلوههاي تحوالت زباني و واژگاني به دليل عدم تسلط او بر شگردهاي ادبي و
ناآگاهي او از دقایق زباني و درنتيجه آميختن واژههاي کهنه و نو براي بيان مقصود است.
در بخش پایاني ،بر پایة مفاهي و مقولههاي گردآوريشده ،گزارههاي زیر به دست
آمد .این گزارهها از تلفيق چند مفهوم یا بيان روابط چند متغير ساخته شده است:
 .6ميرزاده عشقي با پيوند دادن عناصري همچون اومانيس  ،عقلگرایي ،آزادي،
برابري و  ...با زباني تند ،صداي اعترا

مردم کشور خود را منتقل کرده و احساسات ملي

و انقالبي آنان را تحریک و تهييج ميکند.
 .2ميرزاده عشقي معتقد است که تمامي مسئوالن دولتي و نمایندگان مجلس باید با
محور قرار دادن عقل و منطق در چارچوب قانون اساسي حرکت کنند.
 .8ميرزاده عشقي با درکي که از زمانة خود دارد و با نگاهي نقادانه مردم را از
خرافات و خشکاندیشي نهي ميکند و به انسانگرایي و عقالنيت فرا ميخواند.
 .5آزادي قل  ،آزادي آرا و عقاید ،آزادي اندیشه و آزادي بيان ازجمله مفاهي
موردنظر ميرزادۀ عشقي در مقولة آزاديخواهي است.
 .9ميرزاده عشقي با اشاره به انفعال و سستي مردم جامعه ،ضمن تحریک احساسات
مردم به انتقاد از بيجسارتي و بيتحرّکي مردم ميپردازد؛ او ملتي را که جرئت و جسارت
به زورگویان و حاکمان خيانتکار را ندارند ،محکوم ميکند.

اعترا

 .1ميرزادۀ عشقي ،زدوبندهاي اداري ،فساد اخالقي ادارات ،دریافت رشوه ،انتصابات
ناعادالنه و وجود بوروکراسي شدید اداري را ازجمله مشکالت موجود در ادارات دولتي
ميداند.
 .7ميرزادۀ عشقي از گروهها و سياستمداراني که براي رسيدن به منافعشان سوءاستفاده
ميکنند و از انقالب و دستاوردهاي انقالب براي خود کيسه دوختهاند بهشدت انتقاد
ميکند .او معتقد است که این اقدامات رشد و توسعه کشور را در مسير پيشرفت متوقف
ميسازد.
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 .3ميرزادۀ عشقي ضمن تشریح بيکفایتي و خيانتهاي مسئوالن دولتي ،با تحریک
احساسات ملي ،آباداني و پيشرفت جامعه را در گروي مبارزۀ قاطع با خيانتکاران،
ثروتاندوزان و سياستمداران ناالیق ميداند.
 .6کاربرد شيوۀ روایتگري ،استفاده از تکنيک تداعي اندیشه ،استفاده از تکنيک
برداشت آزاد و نوآوري در شيوۀ صحنهپردازي ازجمله شگردهاي عشقي در اجراي
نمایشنامههاي منظوم است.
 .68ميرزادۀ عشقي با اشاره به پيشرفت کشورهاي غربي« ،ناتواني و جهل مردم» را
عامل اصلي عقبماندگي کشور ميداند و معتقد است که نباید به ذکر خاطرات دوران
باشکوه تمدن کهن ایران باستان اکتفا کرد و بدان دلخوش بود.
 .66ميرزادۀ عشقي با بيان بدخواهي کشورهاي بيگانه در خصوص استثمار و
تفرقهافکني ميان کشورهاي منطقه ،به ایجاد همبستگي کشورهاي همسایه از طریق
مناسبتهاي فرهنگي تأکيد ميکند.
 .62ميرزادۀ عشقي با بيان سوءاستفاده کشورهاي غربي از غفلت ناآگاهي کشورهاي
آسيایي ،ایرانيان را به داشتن حميت و غيرت ملي برميانگيزد و معتقد است که نباید زیر بار
زورگویي کشورهاي غربي رفت.
 .68ميرزادۀ عشقي با اشاره به سياست زیرکانه و فریبکارانة انگليس و روسيه ،با
حضور و دخالت بيگانگان در امور داخلي کشور بهشدت مخالفت ميکند.
 .65ميرزادۀ عشقي با انتقاد از نااميدي و کوتاهي مسئوالن در خصوص بهبود شرایط
اقتصادي و اوضاع کشور ،کسب رفاه و آسایش را در گروي تالش ،خوداتکایي و
خودباوري مردم جامعه ،دریافت بهموقع ماليات و اجراي اصالحات سياسي ميداند.
 .69ميرزادۀ عشقي در دو ميدانِ مخالفت با دولتهاي غربي و مخالفت با مزدوران
گماشته از جانب انگليس به مبارزه ميپرداخت .او همچنين ایجاد جنگ و آشوب،
تفرقهافکني ،درگير کردن نسل جوان به اعتياد و هوسراني را ازجمله فتنهانگيزيهاي
کشورهاي بيگانه ميداند.
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 .61استفاده از واژههاي فرانسوي ،انگليسي ،روسي و ترکي ازجمله موارد
تجددگرایي در اشعار عشقي است که در این ميان کاربرد واژههاي فرانسوي بسامد بيشتري
دارد.
 .67کاربرد نام محلهها و خيابانهاي شهر (شمران ،تجریش ،اللهزار و)...؛ کاربرد نام
مشاغل و اصناف جدید؛ استفاده از القاب زشت و فحشهاي عاميانه؛ اشاره به اختراعات
جدید و اشاره به مراسمات دیني مسيحيان و زرتشتيان از دیگر مفاهي تجددگرایي در
دیوان عشقي است که براي پرهيز از طوالني شدن بحث و به دليل رعایت اختصار بيان نشد.

بحث و نتیجهگیری
در این مقاله با استفاده از روش گراندد تئوري (راهبرد نظریة داده بنياد) ،دادههاي مربوط به
جامعة آماري بررسي و با روشِ کدگذاري ،مفاهي مرتبط استخراج و طبقهبندي گردید .در
پایان تعداد  12مفهوم در قالب  66مقوله گردآوري شد .براي پي بردن به پایایي و اعتبار
شيوۀ تحقيق ،مفاهي شناسایيشده به شکل پرسشنامه در ميان تعدادي از صاحبنظران
توزیع گردید .نتایج بيانگر آن بود که دیدگاههاي صاحبنظران در خصوص موضوع ،با
نتایج بهدست آمده مرتبط است .در پایان پس از طبقهبندي مفاهي تجددگرایي ،بسامد و
درصد فراواني مقولهها در نمودار ذیل تنظي گردید:
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مقدمه
بهاءالدین محمد نقشبند که طریقت نقشبندیه به نام او موسوم گشته از عرفاي بزرگ قرن
هشت هجري است .چندین کتاب در شرح احوال ،اقوال و مقامات وي نوشته شده است.
یکي از کهنترین کتابهایي که تاکنون در احوال او و اصول طریقت نقشبندیه ،نوشته
شده است ،کتاب انيسالطالبين است .بيشتر محتویات کتابهایي مانند رشحات ،قدسيه و یا
نفحات االنس جامي که مطالبي درباره نقشبند و نقشبندیه نوشتهاند ،برگرفته از این کتاب
ميباشد .کتاب مقامات نقشبند نيز که دربارۀ خواجه بهاءالدین و کرامات وي نوشته شده
است تا حدود زیادي ازنظر محتوا به انيسالطالبين نزدیک است.
امروزه تأثيرگذاريها و تأثيرپذیريها ،اهميت مطالعاتي خاصي پيدا کرده است و در
جهت شناخت بزرگان و آثار آنها نقش عمدهاي ایفا ميکند .مقایسه تطبيقي ميان آثار
بزرگان ،ميتواند به شناخت بهتر آنان و نيز تبيين ميزان تأثيرپذیري آنان از یکدیگر ،منجر
شود .بر همين اساس در تحقيق حاضر تالش ميشود وجوه مشابهت و مفارقت دو اثر
(انيس الطالبين و مقامات نقشبند) از جهت ظاهر و محتوا بررسي و تبيين شود .به این منظور
نخست به معرفي بهاءالدین نقشبند ،طریقت او (نقشبندیه) و مؤلفان مقامات و همچنين شيوه
نگارش و نوع نثر و کرامات در این دو کتاب پرداخته ميشود و در پي آن تحليل و مقایسه
تطبيقي دو اثر ،مضامين مشترک کرامتها ،نوع و جهت آنها در حکایتهاي دو کتاب
آورده خواهد شد.
بهطورکلي در کتابهایي از این نوع (مقامات) ،بر موضوعاتي مانند کرامات و خرق
عادات ،بيان شگفتيها و پاي بنديهاي شيخ به سنت و طرز رفتار او با دیگران و امثال
آنکه براي عوام جذاب است ،بيشتر تأکيد ميشود( .غالمرضایي )6833 ،بنابراین ،اغلب
کتابهایي که درباره مشایخ و بزرگان صوفيه نوشته شده است ،دربردارندهي فصلي درباره
کرامات اوليا ميباشد .در کتابهاي موردبحث ما نيز به کرامات خواجه بسيار پرداختهشده،
بهطوريکه مفصلترین بخش کتاب انيسالطالبين یعني قس چهارم به کرامات اختصاص
یافته است .اگرچه در سایر قس ها نيز کراماتي از ایشان نقل شده است .به همين دليل در
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این پژوهش بهطور مفصلتر به بررسي ،تحليل و مقایسه کرامات ،انواع و جهت آنها در دو
اثر موردنظر (انيسالطالبين و مقامات) پرداخته ميشود.
پرسش اصلي این پژوهش این است که چه شباهتها و چه تفاوتهایي بين مطالب
این دو اثر ،بخصوص در بخش کرامات وجود دارد .اگرچه درباره خواجه بهاءالدین
نقشبند و طریقت او مقاالت و کتابهایي نوشتهشده اما هيچکدام به مقایسه این دو اثر
(انيس الطالبين و مقامات نقشبند) و تطبيق حکایات آنها با یکدیگر نپرداختهاند .باوجوداین
در اینجا به برخي از این آثار اشاره ميشود.

پیشینه پژوهش
قاضي ( )6833در کتاب "خواجه بهاءالدین نقشبند و نقشبندیه در دورهي تيموري"به
معرفي خواجه بهاءالدین و طریقت نقشبندیه و همچنين ارتباط نقشبندیان با تيموریان
پرداخته است .سميعي ( )6837در مقالهاي با عنوان "جایگاه طریقت نقشبندیه در تاریخ
تصوف اسالمي" بيان ميدارد طریقت نقشبندي که در قرن پنج هجري قمري به وجود
آمده است در تاریخ تصوف اسالمي یکي از طریقتهاي مه به شمار ميآید .مردان
بزرگي از این فرقهي تصوف برخاسته و به نشر افکار مربوط به این طریقت اقدام کردهاند.
آقاحسيني و یلمهها ( )6862در مقاله خود با عنوان "انيس الطالبين و عده السالکين از
کيست؟" به این نتيجه دست یافتهاند که از این کتاب دو تحریر وجود دارد :مفصّل و
مختصر .در تحریر مفصّل ،بهصراحت از صالح بن مبارک بخاري بهعنوان نویسنده یاد
شده است ،درحاليکه در منابع و در فهرستها ،این کتاب به خواجه محمد پارسا و ع ّ او،
حسام بن یوسف بخاري نيز منسوب است .انتساب کتاب به حسام بن یوسف بخاري با
دالیلي روشن ،کامالً مردود است .همچنين نسبتدادن آن به صالح بن مبارک ،به دالیلي
شک و تردید ایجاد ميکند ،اما به قطع و یقين نيز نميتوان آن را رد کرد؛ اما انتساب
کتاب به خواجه محمد پارسا به دالیلي درست مينماید یا اینکه حداقل باید انتساب تحریر
مفصّل را به صالح بن مبارک با اندکي تردید پذیرفت و انتساب تحریر مختصر را به
خواجه محمد پارسا قطعي دانست.
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عثمان ارازي ( )6838در پایان نامه کارشناسي ارشد خود با عنوان "نقشبندیه در دوره
تيموریان" به بررسي فرقه نقشبندیه در دوران تيموریان ( 668 -738ه) پرداخته است.
نقشبندیه طریقتي بود منسوب به خواجه بهاءالدین محمدنقشبند (766 -767ه) .ولي
بهاءالدین محمد را بنيانگذار و مؤسس نميتوان شمرد ،طریقه او در حقيقت دنبالهرو
طریقه خواجگان بود ،طریقه و سلوکي که خواجه عبدالخالق غجدواني (م979 .ه) بنيان
نهاده بود .خواجه بهاءالدین که خود از جانشينان خواجه عبدالخالق عجدواني تعلي یافته
بود ،احياکننده و مجدد طریقت خواجگان شد و بعدها بهواسطه شهرت و اعتبار او به
نقشبندیه معروف گردید .بعد از بهاءالدین خلفا و جانشينان او مثل عالءالدین محمد عطار
(متوفي 38 2ه) و خواجه محمد پارسا (متوفي  )322و نظامالدین خاموش (متوفي  )318و
سعدالدین کاشغري (متوفي  )318بر مسند ارشاد نشستند و در ترویج و اشاعه این طریقت
نقشي داشتند .بعد از اینان خواجه عبيداهلل احرار ( )369 -381آمد که مشهورترین و
متنفذترین شيخ طریقت نقشبندي در عصر تيموري است و در عهد او این طریقت به اوج
نفوذ و شهرت و رواج رسيد .رساله حاضر در یک مقدمه ،چهار فصل و یک فصل پایاني
تنظي شده است .در فصل اول به بررسي اجمالي جنبشهاي سياسي و اجتماعي قرن هشت
هجري معاصر نقشبندیان پرداخته شده است .فصل دوم با عنوان "نقشبندیان در دوره
نخست حکومت تيموریان" به بررسي زندگي بنيانگذار این طریقت در این دوره،
وجهتسميه نقشبند ،آموزههاي سياسي و اعتقادي این فرقه و کرسي نامه آن اشاره و مورد
تبيين قرار گرفته است .در فصل سوم با عنوان نقشبندیان در دوره مياني حکومت تيموریان
به زندگي و شخصيت خلفاي بهاءالدین محمد ازجمله ،خواجه محمد عطار ،خواجه حسن
عطار و دیگران پرداختهشده و نحوه ارتباط آنان با دربار تيموري را موردبررسي قرار
ميدهد .در فصل چهارم با عنوان نقشبندیان در دوره پایاني حکومت تيموریان نيز زندگي
مشایخ نقشبندي در این دوره مثل عبيداهلل احرار ،عبدالرحمان جامي ،مالحسين واعظ
کاشفي و دیگران پرداختهشده و کميت ارتباط آنان با سالطين تيموري را بيان ميدارد.
نگارنده بيشترین تکيه را بر این فصل داشته است؛ زیرا در این دوره بود که طریقت
نقشبندي به اوج اهميت ،شهرت ،نفوذ و اعتبار رسيد و سالطيني همچون ابوسعيد ميرزا و
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سلطان حسين بایقرا نهایت توجه و احترام را نسبت به مشایخ طریقت نقشبندي (ازجمله
عبيداهلل احرار) قائل بودند و در بسياري از مسائل با آنان به مشورت مينشستند و از نفوذ
آنان در مصالحهها بهره ميجستند .در فصل پایاني نيز روابط نقشبندیان با دیگر طریقتهاي
این دوره اشاره و علل و عوامل گسترش طریقت نقشبندي در دوره تيموریان موردبررسي
قرار گرفته است .مدرسي چهاردهي ( )6898نيز در مقاله "سلسله نقشبندیه" به معرفي این
سلسله و بزرگان آن پرداخته است.

 .1خواجه بهاءالدین محمد نقشبند
خواجه بهاءالدین محمد نقشبند بخاري ،در محرم سال  763هجري در قصر عارفان به دنيا
آمد( .بخاري6876 ،؛ محمدعلي6831 ،؛ زرینکوب .)6836 ،برخي سال تولد او را  723و
محل تولد وي را بخارا (حقيقت )6838 ،نوشتهاند .برخي نيز سال  726را بهعنوان سال تولد
او ذکر کردهاند( .همان) نام جدش را بعضي محمد و بعضي جاللالدین نوشتهاند .ممکن
است که محمد نامش و جاللالدین لقب او باشد .جد بهاءالدین از مریدان و معتقدان
خواجه محمّدباباي سماسي ،شيخ صوفيان خواجگاني بوده است( .بخاري )6876 ،سه روز
از والدت بهاءالدین گذشته بود که جدش او را به خدمت خواجه محمد بابا سماسي به
قصر هندوان برد و خواجه محمد ،بهاءالدین را به فرزندي قبول کرد و دربارۀ او گفت اميد
است که مقتداي روزگار گردد( .بخاري /6876 ،جامي /6831 ،محمدباقر)6831 ،
پسازآن نور در باطن ایشان سر بر ميزده است و در زمان طفوليت عجایب و غرایب از
ایشان مشاهده شده است (محمد علي )6831 ،ازجمله :از زبان مادر بهاءالدین نقلشده که
فرزندش (بهاءالدین) در سن چهارسالگي تولد گوساله مهچه پيشاني را پيشگویي کرده بود
و اتفاقاً بعد از چندماه ،گوساله به همان شکل که او گفته بود ،به دنيا آمد( .بخاري)6876 ،
خواجه بهاءالدین  63ساله بود که جدش او را به سماس ،نزد خواجه سماسي فرستاد ،سپس
به سيد امير کالل که خواجه سماسي ،تربيت و شفقت درحق بهاءالدین را از او خواسته بود
پيوست( .محمدعلي6831 ،؛ بخاري )6876 ،بعد از او چندي در خدمت عارف ریو گروي
(متوفي  ،)157از خلفاي امير کالل به سر برد .مدتي نيز (حدود  1سال) در خدمت سلطان
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خليل آتاي بود و ظاهراً در دستگاه او محتسب یا قاضي شرع شد .پس از سقوط خليل آتاي
( )757به بخارا برگشته ،عزلت اختيار کرد و به تربيت و ارشاد مریدان مشغول شد
(زرینکوب)6816 ،
بهاءالدین چندي نيز مالزمت علما مينمود و احادیث ميخواند و آثار صحابه
رضياهللعنه معلوم ميکرد .دو بار به سفر حج رفت .عالوه بر این در طول دوران حيات،
براي سير و سلوک و دیدار مشایخ ،به شهرها و روستاهاي بسياري در خراسان و ماوراءالنهر
ازجمله :سمرقند ،ریورتون ،نسف ،سمنان ،مرو ،طوس ،مشهد ،غدیوت و ...سفر کرد.
(بخاري )6876 ،او سرانجام در سن هفتاد و سه سالگي ،در سال  766هجري در روستاي
قصر عارفان در بخارا (محل تولدش) درگذشت و قبر وي درآنجا زیارتگاه دوستداران او
گردید.
عالوه بر رساله قدسيه که مجموعه سخنان و کلمات بهاءالدین نقشبند است ،چند
رساله دیگر نيز ازجمله :األوراد البهائيه ،اوراد صغير ،رساله الواردات ،کتاب دليل العاشقين
و حياتنامه در نصایح و مواعظ را به او نسبت دادهاند که برخي موجود و برخي فقط نامي
از آنها در کتابها هست( .بخاري)6876 ،

 .1-1طریقت نقشبندیه
نقشبندیه ،طریقتي منسوب به خواجه بهاءالدین نقشبند بخارایي است؛ اما بهاءالدین را نمي
توان بنيانگذار و مؤسس این طریقت بهحساب آورد .طریقه او درواقع دنبالة طریقة
خواجگان است .طریقه و سلوکي که خواجه یوسف همداني ( )989-558و خواجه
عبدالخالق غجدواني (ف  )979بنيان نهاده بودند .خواجه بهاءالدین که خود از جانشينان
خواجه عبدالخالق تعلي یافته بود ،محيي و مصلح طریقت خواجگان شد و طریقت
نقشبندي آميختهاي از تعالي عبدالخالق غجدواني و بهاءالدین بخارایي گردید( .بخاري،
 .)6876این سلسله نسبت خرقة خود را به ابوعلي فارمدي از مشایخ قدی خراسان
ميرسانيدند (زرینکوب )6836 ،خواجه محمود انجير فغنوي ،خواجه علي رامتيني ،خواجه
محمدبابا سماسي و سيدامير کالل استاد بهاءالدین نقشبند از مشایخ این طریقهاند.
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تصوف نقشبندي ،سنتي معتدل و ميانهرو داشت .پيروي از سنت و حفظ آداب
شریعت و دوري از بدعت اساس این طریقت است و در آن خلوت ،عزلت ،ذکر جهر و
سماع نيست( .واعظ کاشفي .)6891 ،آنچه در تعالي نقشبندي بيش از همه تکرار شده،
یکي اتباع سنت و حفظ شریعت است و دیگر توجه به حق و نفي خواطر .بنا به نوشته
نویسندگان این طایفه ،طریقه نقشبندیه همان طریقه صحابه کرام –رضي اهلل عنه -است با
رعایت این اصل که نه چيزي برآن روش بيفزایند و نه چيزي از آن بکاهند .ازجمله جامي
در نفحات االنس نوشته« :طریقة ایشان اعتقاد اهل سنت و جماعت است و اطاعت احکام
شریعت و اتباع سنن سيدالمرسلين و دوام عبودیت که عبارت است از دوام آگاهي به حق
سبحانه بيمزاحمت شعور به وجود غيري» (جامي .)6831 ،همين ميانهروي نقشبندیان و
پايبندي آنها به شریعت باعث شد که بسياري از عالمان دین به این طریقه گرایش پيدا
کنند.
بناي طریقت نقشبندیه بر یازده عبارت است که در متون مختلف به همين شکل به
کار رفته است .این عبارتها شامل :هوش در دم ،نظر بر قدم ،سفر در وطن ،خلوت در
انجمن ،یادکرد ،بازگشت ،نگاهداشت ،یادداشت ،وقوف عددي ،وقوف زماني و وقوف
قلبي است .هشت عبارت نخست نهاده خواجه عبدالخالق غجدواني است که بهاءالدین
نقشبند سه عبارت آخر را به آنها افزوده است( .بخاري )6876 ،نقشبندیه اگرچه در بخارا
به وجود آمد ،اما در طي یکصد سال به مناطق مجاور دنياي اسالم راه یافت .این طریقت در
هرات ،کابل ،کشمير ،خراسان ،قفقاز ،ماوراءالنهر ،شام ،مصر ،بالد عثماني و ...شهرت و
رواج پيدا کرد.

 .6-1نقشبندیه پس از بهاءالدین
پس از بهاءالدین خلفاي او خواجه عالءالدین عطار (ف  ،)382محمدپارسا (ف  )322و
یعقوب چرخي (ف  )396بر مسند ارشاد نشستند .سعدالدین کاشغري ،جامي و خواجه
عبيداهلل احرار نيز از بزرگان این طریقتاند که در ترویج آن سه بسزایي داشتهاند .این
طریقت ،در عهد جامي و عبيداهلل احرار ،به اوج نفوذ و شهرت رسيد و پایتختهاي
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تيموریان در خراسان  -هرات و سمرقند  -مجمع و مرکز صوفيان نقشبندي شد .این سلسله
از عهد سيداميرکالل مربي و استاد بهاءالدین ،همواره ،موردحمایت فوقالعاده و تکری و
اعتقاد پادشاهان و شاهزادگان تيموري بود.
نقشبندیه بعدها در هند ه نفوذ تمام یافت و بخصوص در دوره اقتدار مغول هند
تأثير و نفوذ مشایخ آنها بسيار زیاد بود و اغلب سالطين آن سرزمين به این سلسله منسوب
بودند( .زرینکوب )6877 ،این سلسله در زمان شيخ احمدسرهندي (امام رباني) که وي را
مجدد الف ثاني خواندهاند با نام سلسله مجددي در هند تجدید و احيا شد (.)676-6885
در زمان موالنا خالد ( 6252از اکراد سليمانيه) این سلسله در ایران ،کرمانشاهان و کردستان
توسعه یافت و از طریق جانشينان او به عراق ،سوریه و ترکيه رسيد و عدهاي از علماي اهل
سنت و صاحب منصبان دولتي در این کشورها از پيروان این سلسله شدند .موالنا خالد
موفق شد طریق نقشبندیه را بهعنوان قدرتمندترین و مؤثرترین طریقت صوفيان در
خاورميانه پيریزي نماید (اوزدالگا .)6836 ،بعد از درگذشت موالنا خالد هيچگونه رهبري
متمرکزي براي این طریقه به وجود نيامد؛ اما عقاید سياسي که زیربناي آن بود ،حقيقتاً باقي
مانده است .اکنون این طریقت در اکثر مناطق مسلمان نشين آسيا (بهندرت در ميان اعراب)
و نيز ترکيه ،بوسني و هرزگوین و منطقه ولگا-اورال ،مریداني دارد.
«موالنا خالد نيز مانند سرهندي نکات جدیدي به سنتهاي آیيني نقشبندیه عالوه
کرد .سرهندي و شاه ولياهلل از جوانب مختلف به شرح و توضيح ماهيت طریقت
ميپرداختند و موالنا خالد در دورهاي که موجودیت طریقت نقشبندیه با خطر تهدید مواجه
بود ،براي اینکه استمرار آن را در بين مسلمانان تضمين کند دوباره بر نقش مرکزي
شریعت در نقشبندیه پافشاري نمود .توجه او به شریعت را ميتوان با حساسيت اسالف او
چون خواجه احرار قابل مقایسه دانست .خواجه احرار از نفوذ و تأثيري که بر ابوسعيد و
سلطان احمد داشت بهره برد و موالنا خالد نيز از دولت عثماني که آن را با همه فراز و
فرودهایش حامي دین ميدید ،درخواست حمایت و راهنمایي کرد( ».الگار)6863 ،
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 .9-1نقشبندیه و تشیع
نقشبندیه ،طریقهاي است که سني خالص است (جامي )6878 ،و پایه و اساس آن حفظ
آداب شریعت ،تقيّد به سنّت و دوري از بدعت ميباشد (بخاري .)6876 ،طریقه نقشبندي
در سرزمينهاي سني نشين ماوراءالنهر و خراسان رواج داشته و خواهناخواه صوفيان شيعي
روابط خوبي با نقشبندیان نداشتهاند .باوجوداین نقشبندیان نيز مانند دیگر اهل سنت و
جماعت دوستدار خاندان رسول اکرم (ص) هستند؛ و نسبت به اهلبيت ایشان ،محبت و
ارادت دارند( .همان)

 .6معرفي سیره نویسان
 .1-6صالح بن مبارک بخاری
بهتصریح متن کتاب انيسالطالبين ،از مؤلف آن ،صالح بن مبارک بخاري ،هيچ خبري در
دست نيست .تنها در کتاب "هدیه العارفين" بدون ارائه سندي تاریخ وفات او سال  768قيد
شده است( .بخاري )6876 ،صالح بن مبارک ،احتماالً از اهل طریقت و پيرو نقشبندیه بوده
که درسال  739توسط خواجه عالءالدین عطار به درک محضر بهاءالدین نقشبند در محل
قصر عارفان نائل گشته است( .جامي )6878 ،جزآنچه گفته شد ،اطالع دیگري از مؤلف
این کتاب در دسترس نيست.


رابطه صالح بن مبارک با خواجه بهاءالدین محمد نقشبند

بنا به گفته مؤلف در متن کتاب انيسالطالبين ،ایشان از طریق خواجه عالءالدین عطار ،به
حضور بهاءالدین رفته است .وي ميگوید« :قائد هدایت و سائق عنایت به حک رؤیاء
صالحه این بنده ضعيف "صالح بن مبارک البخاري" را در سنه خمس و ثمانين وسبع مایه
به خدمت خواجه عالء الحق عطار رسانيد و بهواسطه ایشان به نظر قبول ...حضرت شيخ بهاء
الحق و الدین ...مشرف گشت و چون طریقت ایشان صحبت بود ،به درویشان ایشان،
مصاحب شدم( ».بخاري)6876 ،
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مؤلف درباره تأليف کتاب گفته تصمي داشت آیات بينات والیت را جمع نمای اما
دوستي گفت :پيش از شما خواجه یوسف (از مریدان خواجه بهاءالدین) قصد چنين کاري
داشته لکن خواجه بهاءالدین در آن زمان به ایشان اجازه ندادهاند .به این دليل توقف کردم
اما بعد از مرگ خواجه بهاءالدین ،از خواجه عطار اجازه گرفت و به تأليف این کتاب
مشغول شدم( .همان)

 .6-6خواجه محمد پارسا
خواجه محمد پارسا که برخي تأليف کتاب انيسالطالبين را به وي نسبت دادهاند
(آقاحسيني 6862 ،و صفا )6879 ،خواجه جاللالدین (یا شمسالدین) محمد بخاري از
بزرگان مشایخ نقشبندي و از اصحاب و خلفاي خواجه بهاءالدین محمد نقشبند است که در
سال ( 791ق) در بخارا به دنيا آمد .عنوان "پارسا" از سوي پير و مرشدش به وي داده شد و
پس از مرگ خواجه بهاءالدین جانشين او در بخارا گردید .وي در سال ( 322ق) در
بازگشت از مکه و هنگام اقامت در مدینه از دنيا رفت .آثار متعددي به فارسي در شرح
مسائل عرفاني بنا بر طریقت نقشبندیان داشت .از معروفترین آنها ،فصل الخطاب ،رساله
قدسيه و شرح فصوص الحک است( .صفا)6879 ،

 .9-6ابوالحسن محمدباقر بن محمدعلي ،صاحب مقامات نقشبند
از متن مقامات نقشبند اطالعاتي دربارۀ مؤلف آن به دست نميآید .تنها در مقدمهاي که
وي بر کتاب نوشته است ،خواجه بهاءالدین را شيخنا ،سيدنا و موالنا ،خوانده و تصمي
گرفته است رسالهاي در مقامات و معارف و کرامات و خوارق عادات حضرت خواجه
بنویسد که البته به سبب عوایق زمان و کثرت آفاق دوران چندي به تأخير افتاده اما سرانجام
در سال  385هجري قمري شروع و صورت اتمام یافته است( .محمدعلي )6831 ،مؤلف،
تنها یکبار در ضمن یک حکایت از خود سخن گفته که« :روزي این ضعيف که جمع
کننده این آثار و انوار والیت است در بخارا بودم در صحبت درویشان حضرت خواجه
و( »...همان) که البته از این حکایت نيز اطالعي از وضعيت مؤلف دریافت نميشود.
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 .9معرفي سیرهها
 .1-9انیسالطالبین و عده السالکین
این کتاب که یکي از مه ترین و کهنترین کتابها در اصول طریقت نقشبندیه و احوال
مؤسس آن ميباشد ،به استناد کهنترین نسخه شناختهشده کتاب ،و با مقابله چند نسخه،
توسط خليل ابراهي صاري اوغلي در تاریخ  328هجري شمسي تصحيح شده است .مؤلف
کتاب ،بنا به تصریح انيسالطالبين ،صالح بن مبارک بخاري است و کتاب در قرن هشت
هجري تأليف شده است .البته آقاحسيني در تحقيقي به این نتيجه رسيده که این کتاب
احتماالً متعلق به خواجه محمد پارسا ميباشد( .آقاحسيني)6862 ،
منابعي از قبيل رشحات عين الحيات که ميان اهل تحقيق از امّهات مآخذ این طریقت
به شمار ميآید ،نيز قدسيه (کلمات بهاءالدین نقشبند) و بخشهاي مربوط به طریقت
نقشبندیه در نفحاتاالنس جامي ،گزیدهها و یا نقل جمله به جملهاي از محتویات و مطالب
کتاب انيسالطالبين را دربردارند( .صالح بن مبارک)6876 ،
این کتاب با حمد خداوند ،صلوات و درود بر پيامبر و آل و اصحاب او که به اعتقاد
مؤلف ،نجوم هدایت و رجوم اعداء هستند ،آغاز ميشود .سپس بعد از بيان علت تأليف در
چهار قس بهاینترتيب به رشته تحریر درميآید :قس اول :در تعریف والیت و ولي ،قس
دوم :در شرح ابتداي احوال خواجه و ذکر سلسله خواجگان ،قس سوم :دربيان صفت،
احوال ،اقوال و اخالق خواجه بهاءالدین و قس چهارم :در ذکر سایر کرامات و ظهورات و
احوال و آثار خواجه( .همان)
کتابهاي مقامات که انيسالطالبين نيز از نوع آنهاست ،جزو نثرهاي تبليغي به شمار
ميآیند .در این نوع نثر ،بيشتر بر موضوعاتي مانند کرامات ،خرق عادت ،بيان شگفتيها و
پایبنديهاي شيخ نسبت به سنت و طرز رفتار او با دیگران که براي عوام مردم جذابتر
باشد ،تأکيد ميشود .نثر اینگونه کتابها معموالً سادهتر از کتابهاي تعليمي است و در
بيشتر موارد نزدیک به نثر گفتار ميباشد( .غالمرضایي )6833 ،دليل آنه این است که
مخاطب آنان بيشتر مردم عادي هستند .در متن کتاب انيسالطالبين ،از آیات ،احادیث،
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اشعار عربي و فارسي استفاده شده است .ابيات عربي بهکاررفته در کتاب به نسبت ابيات
فارسي اندک و تنها سه بيت ميباشد؛ اما تعداد اشعار فارسي  61بيت و  66مصرع است.

 .6-9مقامات حضرت خواجه نقشبند
این رساله (به قول مؤلف آن) ،توسط ابوالحسن محمدباقر بن محمدعلي ،درسال 385
هجري جمعآوري شده است .به گفته مؤلف ،هدف از جمع این اوراق ذکر حضرت
نقشبند با شرح احوال ،آثار ،اطوار و خوارق عادات ایشان ميباشد که از کتب معتبره و یا از
خلفاي بهاءالدین مثل حضرت خواجه عالءالدین عطار و جناب حضرت قطب االوليا یعني
خواجه محمدپارسا که بيواسطه یا با واسطه نقل کردهاند منقول است .مؤلف ،بهاءالدین را
ندیده و چنانچه گفته شد مطالب را با واسطه از دیگران یا از کتابهاي دیگر نقل کرده
است؛ اما از وي با عناوین شيخنا ،سيدنا و موالنا یاد ميکند( .محمدباقر بن محمد)6831 ،
این رساله که با حمد خداوند به زبان عربي آغازشده شامل مقدمهاي در بيان والدت و
نسبت سلسله خواجه بزرگ ،سه مقصد شامل :مقصد اول :درمبادي احوال حضرت خواجه،
مقصد دوم :دربيان سلوک حضرت ایشان و مقصد سوم :در بيان کرامات و خوارق عادات
ایشان و یک خاتمه ميباشد.

 .0مقایسه انیسالطالبین با مقامات ازنظر محتوا و مضمون
مقامات نقشبند شامل حدود  888حکایت است که محتواي اغلب آنها (حدود 262
حکایت) با کتاب انيسالطالبين مشترک است ،البته حکایتهاي موجود در مقامات گاهي
نسبت به حکایتهاي انيسالطالبين کوتاهتر و گاهي بلندتر است .نامي از مقامات در
انيسالطالبين نيامده درحاليکه در مقامات یکبار از کتاب انيسالطالبين و مؤلف آن سخن
گفتهشده و مؤلف به سخن صالحالدین استناد کرده است( .محمدباقر)6831 ،
این دالیل حاکي از آن است که احتماالً یکي از منابع اصلي مؤلف مقامات ،کتاب
انيسالطالبين بوده است .محمدباقر بن محمد (مؤلف مقامات) گفته که این اوراق (مقامات)
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را از کتب معتبره یا از خلفاي بهاءالدین مثل عالءالدین عطار و خواجه محمد پارسا بي
واسطه یا باواسطه نقل کرده است( .همان)
در هر دو متن ،از آیات ،احادیث و اشعار فارسي استفاده شده است .تعداد اشعار
فارسي بهکاررفته در مقامات  668بيت و  66مصرع است که بيش از اشعار انيسالطالبين
( 61بيت و  66مصرع) ميباشد .اغلب اشعار در هر دو کتاب مشترک است.
پيشازاین در معرفي انيسالطالبين گفته شد که نثر اینگونه کتابها (مقامات) معموالً
ساده و قابلفه براي مخاطب و در اغلب موارد نزدیک به نثر گفتار است .در اینجا یادآور
ميشوی باوجود این ویژگيها نثر مقامات از انيسالطالبين سادهتر ،قابلفه تر و به زبان
امروزي نزدیکتر است ،لغات سخت ،و اصطالحاتي که برگرفته از زبان مردم ناحيه (محل
نوشتن کتاب) ميباشد در مقامات ،بسيار کمتر از انيسالطالبين است؛ و این امر سادگي و
رواني نثر این کتاب را بيشتر ميکند.
براي نشان دادن تفاوتهاي نثر دو کتاب در اینجا چند نمونه ذکر ميشود:
«نقل کردند :خواجه عالء الحق والدین  -طيّب اهلل تربته -که از برکه نظر حضرت
خواجه ما  -قدّس اهلل روحه  -در اندک فرصتي ،درویشان حضرت ایشان را احوال چنان
ميشد که از حظوظ بشري و اوصاف نفساني بالکليه خالص ميیافتند .تا به مثابة که اگر
طعام خوردندي ،طع آن را معلوم نميکردند ،از شيریني و تلخي .ميآرند که درویشي
طعام غير معهود ميخورده است .او را پرسيدهاند که این چه طعام است؟ گفته است :طع
حال من دارد زیرا حالت قبض را طع دیگر ست و حالت بسط را طع دیگر( ».بخاري،
)6876
اکنون همين حکایت از مقامات نقل ميشود:
«نقل کردهاند خواجه عالءالدین عطار  -طيّب اهلل تربته  -که از برکت نظر مبارک
حضرت خواجه ما -قدّس اهلل سرّه العزیز  -در اندک فرصتي احوال درویشان ایشان چنان
ميشد که از حظوظ بشري و اوصاف نفساني بالکليه خالص ميشدند .به مثابهاي که اگر
طعامي ميخوردند طع آن را معلوم نميکردند از ترشي و شيریني و تلخي .آوردهاند که
درویشي طعامي خورده است او را پرسيدهاند« :این چه طعام است؟ گفته است طع حال
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من دارد زیرا که حالت قبض را طع دیگر است و حالت بسط را طع دیگر( ».محمدباقر،
)6831
«کسي از حال من واقف نبود» (بخاري)6876 ، «کسي از حال من اطالع نداشت» (محمدباقر)6831 ، «درویشان را گفتند که این بيت را یاد گيریت» (بخاري)6876 ، «درویشان را فرمودند که این بيت را یاد گيرید» (محمدباقر)6831 ، «نتيجة عمل به آن وصيت معاینه ميگشت» (بخاري)6876 ، «نتيجة آن ظاهر ميشد» (محمدباقر)6831 ،حکایتهاي هر دو کتاب تقریباً در همه موارد از زبان یک نفر نقل شده است و آن
یک نفر ،در اغلب موارد ،خواجه عالءالدین عطار ،درویش ،دانشمند ،شيخ شادي ،شيخ
امير حسين و شيخ خسرو ميباشد.

 .5جایگاه زن در انیسالطالبین
حکایتهاي نقلشده درباره مادر ،نشاندهنده جایگاه بلند و ارزشمند مادر در این کتاب
است .در سه حکایت از والده سخن گفته که در همه موارد با احترام فراوان از ایشان یاد
ميکند .دریک حکایت درباره چگونگي رفتار با زنان سخن گفته و خطاب به کسي که با
اهل خود بحثي کرده بود از زبان خواجه ميگوید :با جماعت زنان حسن معيشت ميباید
کرد « ...و تا امکان است رعایت ميباید کرد قصه حضرت رسالت را -عليه الصلوه
والسالم -نشنوده که موي کنيزک را به دست مبارک خود گرفتند تا او بر سر خود آب
ریخت و ایستاده غسل آورد و این همه از براي رعایت خواطر خواتين است( ».بخاري،
)6876

 .2جایگاه زن در مقامات نقشبند
بهطورکلي در هشت حکایت این کتاب به زنان مختلف اشاره شده است .در چهار حکایت
از والده خواجه با احترام فراوان یاد ميشود (مقامات )66 ،668 ،629 ،656 ،و در یک
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حکایت از جدّه صالحه ایشان سخن گفتهشده که تعبير خواب ميدانسته و خواب خواجه را
چنانکه بعدها برایش اتفاق افتاده تعبير کرده است( .همان)
در حکایتي نقلشده که موالنا درویش نام با ضعيفة خود نزاع کرده بود و خاطر
عورت از وي خسته شده حضرت خواجه التفات از وي گرفتند ،هرچند اصحاب را شفيع
آوردند قبول نشد .بعد ازآن حضرت خواجه به منزل آن ضعيفه رفتند و روي مبارک خود
را بر آستان آن عورت نهاده عذر خواستند که این گناه را او نکرده است من کردهام .از این
الطاف ایشان آن عورت و جمعي ازجمله تایبان و مخلصان شدند( .همان) در جایي دیگر
خواجه به حُسن معيشت با زنان سفارش ميکند (همان) و در حکایتي دیگر از درویشي
سخن ميگوید که خواجه با نگریستن به او ،او را از حال برده و باز به حال آورده بود
پسازآن ضعيفه صالحهاي که از محارم آن درویش بوده این واقعه را شنيده نزدیک
درویش آمده و نشسته است صفت درویش بر آن ضعيفه عکسي زده و او بيهوش افتاده
است .زماني دراز بر آن صفت مانده وقتي به خود آمده آن صفت به تمام از وي زایل نشده
بوده است .تا مدت یک سال اثر آن صفت بر آن ضعيفه بوده حال و کار او قوي شده و
آثار بزرگي از آن ضعيفه مشاهده ميشده است (همان) مجموع حکایاتي که درباره زنان
در این کتاب نقلشده نشان ميدهد خواجه نسبت به زنان بخصوص والده خویش بسيار با
احترام رفتار ميکردهاند.

 .7کرامات
کرامت در اصطالح عارفان ،ظهور امر خارق عادت از شخصي است که مقارن دعوي
نبوت باشد و نزد اهل شرع خارق عادتي است که به دست اوليا گذرد( .گوهرین:6833 ،
ج )6اغلب کتابهایي که درباره مشایخ و بزرگان صوفيه نوشتهشده فصلي درباره کرامات
اوليا دارد؛ بهعبارتدیگر کمتر شيخي را ميیابي که کراماتي براي او نقل نشده باشد
هرچند مشایخ بزرگ و آنان که به کمال نائل گشتهاند اصوالً به کرامت توجه زیادي
نداشتهاند و آن را براي سالکان مبتدي و تقویت یقين مریدان الزم ميدانستهاند .البته همين
کرامات ه درجاتشان با ه متفاوت بوده «چنانکه بيشتر خرق عادات که آن را کرامات

جمالی و حسینی | 10

ميگویند درمقام (کشف روحاني) پدید ميآید از اشراف برخواطر و اطالع بر مغيبات و
عبور برآب وآتش و هوا ،طي زمين و غيرآن؛ و این کرامات را اعتبار زیادي نيست زیرا
براي اهل دین و غيراهل دین ميتواند باشد؛ اما آنچه که به حقيقت ميتوان کرامات خواند
و جز براي اهل دین نيست ،آن است که بعد از کشف روحي درمکاشفات خفي پدید آید
زیرا که روح براي کافر و مسلمان هست اما خفي روحي حضرتي است خاص که فقط به
خاصان حضرت ميدهند( ».رازي)6866 ،
«ستون فقرات تصوف نظریه والیت است .همانگونه که تشيع را بيمفهوم"امام" نمي
توان تصور کرد ،عرفان و تصوف را ه بدون مفهوم والیت نميتوان بهدرستي شناخت .از
درون نظریه امامت شيعي ،معجزات ائمه به ظهور ميرسد و از درون نظریه والیت عرفاني
کرامات اوليا( ».شفيعي کدکني )6862 ،کرامات در حقيقت ،بيانکننده ميزان تقرب ولي
در درگاه الهي و نشاندهنده درجه شایستگي او در به دست آوردن موهبت و عطاي
خداوندي است.
کرامات را ميتوان به دو گروه معنوي و مادي طبقهبندي کرد .منظور از کرامات
معنوي ،کراماتي است که در جهان ذهن و روح اتفاق ميافتد و سرچشمه آن به دنياي ذهن
بازميگردد و مقصود از مقوله مادي ،کرامتي است که راوي داستان مدعي ميشود که
صاحب کرامت تغيير در قوانين فيزیکي جهان ایجاد کرده یا امري را که بهطور طبيعي
درعرف و عادت امکانپذیر نبوده ممکن ساخته است( .همان)

 .1-7کرامات در انیسالطالبین
مفصلترین بخش این کتاب یعني قس چهارم به کرامات خواجه اختصاصیافته هرچند در
سایر قسمتها نيز کراماتي از ایشان نقل شده است .تعداد کرامات معنوي بيشتر (حدود )65
از کرامات مادي (حدود  )31ميباشد .انواع کرامات معنوي و مادي بهکاررفته به این شرح
است:
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 .1-1-7کرامات معنوی
 فراست یا ذهنخواني،263 ،267 ،289 ،282 ،679 ،675 ،678 ،615 ،686 ،66 ،32( :)811 ،885 ،232 ،273 ،271 ،275 ،258 ،228 ،222 ،266
 پيشگویي،266 ،668 ،666 ،636 ،631 ،639 ،635 ،638 ،676 ،617 ،697 ،32 ،38( :)892 ،288 ،286 ،226 ،228 ،268
 آگاهي داشتن ازآنچه براي دیگران درجا یا زمان دیگري روي داده است،612 ،36( :،263 ،287 ،286 ،666 ،667 ،661 ،669 ،665 ،638 ،632 ،638 ،672 ،616 ،613 ،619
،236 ،216 ،296 ،296 ،256 ،253 ،251 ،283 ،281 ،289 ،285 ،282 ،223 ،221 ،266
)875 ،811 ،895 ،852 ،886 ،867 ،865 ،862 ،866 ،868 ،886 ،887 ،888 ،268
 جداشدن روح و برگشتن آن به بدن ()697 -هدایت مرید درخواب)898( :

 .6-1-7کرامات مادی
 ارتباط با حيوانات)822 ،862 ،229 ،229 ،638( : حاضر شدن غذا یا...درجایي که انتظارش نيست)828 ،866 ،219 ،212 ،218 ،631( . شنيدن صدایي غيبي)61 ،31 ،31( : دیدن آنچه دیگران نميبينند)37( : طي مکان)875 ،293 ،293 ،295 ،298 ،292 ،286 ،663 ،638 ،616 ،62( : دیدن خضر)238 ،683( : ازحال بردن و باز به حال آوردن کسي( :جداکردن روح از قالب تن و بازبرگرداندن آنبه بدن)،255 ،255 ،266 ،268 ،283 ،285 ،288 ،282 ،633 ،637 ،673 ،65 ،65 ،68( :
)855 ،858 ،886 ،887 ،889 ،888 ،868 ،882 ،237 ،253
 ایجاد تغيير در شرایط آبوهوا،262 ،266 ،233 ،237 ،235 ،297 ،289 ،286 ،662( :)268 ،262
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 مستجاب شدن دعا،881 ،279 ،278 ،272 ،257 ،286 ،289 ،227 ،227 ،226 ،226( :)867
 برآب رفتن خودش یا دیگران به خواست او)263 ،256( : ایجاد برکت درخوردني( :ک نشدن از آن با وجود خرج کردن) ()265 ،259 صحبت کردن با مرده)291( : شنيدن صداي تسبيح سيب)291( : شفاي مریض یا مریض کردن سال )857 ،856 ،266 ،217( :نسوختن دست در آتش تنور)261( :
چنانچه مالحظه ميشود تعداد کرامات معنوي ( )36بيش از کرامات مادي ( )31است .در
بين کرامات معنوي ،آگاهي داشتن از آنچه براي دیگران درجا یا زمان دیگر رويداده بيش
از دیگر کرامتها ميباشد .از هوش بردن و باز به هوش آمدن افراد توسط خواجه در ميان
کرامات مادي بيشترین ميزان را به خود اختصاص داده است.

 .9-1-7جهت کرامات در انیسالطالبین
یکي از مواردي که ميزان باورپذیر کردن کرامات تا حد زیادي به آنها بستگي دارد جهت
بيان کرامات است .درواقع بررسي و تشخيص جهت کرامت نشاندهنده دیدگاه شيخ نسبت
به امور مختلف ميباشد .جهات کرامات در انيسالطالبين عبارتاند از:
 کمک به مریدان و هدایت آنها،635 ،675 ،616 ،613 ،617 ،615 ،612 ،32 ،36( :،268 ،283 ،282 ،282 ،286 ،666 ،661 ،665 ،668 ،666 ،662 ،633 ،631 ،631 ،639
،281 ،289 ،285 ،282 ،223 ،227 ،227 ،221 ،229 ،222 ،266 ،266 ،263 ،267 ،266
،882 ،263 ،268 ،237 ،273 ،271 ،219 ،216 ،218 ،256 ،253 ،253 ،251 ،255 ،283
)875 ،875 ،898 ،855 ،858 ،886 ،867 ،865 ،868 ،868 ،882
 زیادشدن اعتقاد به خواجه و دیگر درویشان،632 ،638 ،676 ،673 ،678 ،672 ،32( :،296 ،297 ،291 ،257 ،259 ،226 ،229 ،268 ،287 ،289 ،285 ،288 ،663 ،667 ،636
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،881 ،881 ،885 ،261 ،269 ،265 ،268 ،262 ،262 ،266 ،233 ،237 ،235 ،232 ،217
)857 ،856 ،887 ،889 ،888 ،866 ،881
 بيان جایگاه واالي شيخ و ارتباط نزدیک او با خدا،65 ،65 ،68 ،62 ،37 ،31 ،31 ،38( :،637 ،638 ،638 ،679 ،617 ،619 ،615 ،612 ،697 ،686 ،625 ،662 ،683 ،61 ،61 ،65
،293 ،295 ،292 ،255 ،256 ،258 ،289 ،288 ،286 ،228 ،228 ،266 ،286 ،667 ،636
)811 ،895 ،852 ،822 ،826 ،866 ،867 ،862 ،236 ،238 ،275
 مؤثر بودن نفرین و دشنام شيخ)622( : یاريرساندن به دیگران،266 ،279 ،278 ،272 ،212 ،286 ،226 ،282 ،286 ،662( :)892 ،828 ،866
 دقت ایشان در حالل بودن خوراک)296 ،669( : توجه به رعایت خاطر خواتين و زنان)263( :چنانکه مالحظه ميشود ،بيشترین ميزان در بخش جهت کرامات ،به موضوع کمک
کردن به مریدان و هدایت آنها با  17مورد است 96.مورد نشاندهنده جایگاه واالي معنوي
شيخ و  51مورد به جهت زیادشدن اعتقاد دیگران به خواجه و سایر درویشان آورده شده
است 65 .مورد یاريرساندن خواجه به مردم و دو مورد حساسيت ایشان را درباره حالل
بودن خوراک نشان ميدهد .یک مورد بيانکننده اثر نفرین و دشنام شيخ درحق دیگران و
یک مورد نيز نشاندهنده اهميت دادن شيخ بهاءالدین به زنان ميباشد.

 .6-7کرامات در مقامات نقشبند
 .1-6-7کرامات معنوی
 فراست یا ذهنخواني،686 ،682 ،686 ،627 ،628 ،668 ،668 ،668 ،688 ،61 ،36( :)617 ،693 ،698 ،656 ،659 ،655 ،655
 پيشگویي)656 ،653 ،651 ،689 ،689 ،625 ،666 ،62 ،66 ،35 ،66( : آگاهي داشتن ازآنچه براي دیگران درجا یا زمان دیگري روي داده است،68 ،33( :،627 ،627 ،621 ،625 ،628 ،622 ،626 ،686 ،683 ،688 ،688 ،66 ،63 ،67 ،61 ،68
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،659 ،655 ،655 ،686 ،687 ،681 ،681 ،689 ،688 ،682 ،686 ،688 ،626 ،626 ،623
)676 ،678 ،678 ،616 ،616 ،695 ،698 ،653 ،651 ،659
 جداشدن روح و برگشتن آن به بدن)66 ،66 ،69( : رسيدن الهام)629 ،686( : -هدایت مرید در خواب)688( :

 .6-6-7کرامات مادی
 ارتباط با حيوانات)658 ،652 ،629 ،628 ،687 ،22 ،26( : حاضر شدن غذا یا...درجایي که انتظارش نبود)678 ،692 ،63 ،63 ،67( : شنيدن صداي غيبي)28 ،68( : آسيب دیدن کسي به سبب بيادبي به خواجه)679 ،675 ،613 ،691( : دیدن آنچه دیگران نميبينند)625 ،626 ،69( : (ازهوش بردن و باز به هوش آوردن کسي)(جداکردن روح از بدن و بازگرداندن آن بهتن)،682 ،626 ،623 ،623 ،623 ،621 ،628 ،665 ،665 ،668 ،662 ،682 ،686 ،35 ،63( :
)676 ،611 ،698 ،692 ،686 ،686 ،683 ،687 ،688
 طي مکان توسط خودشيخ یا دیگران به خواست او،613 ،698 ،698 ،692 ،688 ،66( :)678 ،672
 دیدن خضر)626 ،686( : دعا و مستجاب شدن آن براي رفع فتنه و،666 ،686 ،682 ،682 ،68 ،62 ،62 ،36( :...)691 ،699 ،699 ،698 ،696 ،658 ،626
 برآب رفتن خود او یا دیگران به خواست او)65( : ایجاد برکت در خوردني)618 ،692( : شنيدن صدا و ارتباط با گياهان و جمادات)616 ،616 ،618 ،696 ،695( : شفاي مریض یا مریض کردن سال )619( : -از خاصيت افتادن آتش یا آب)619 ،629 ،686( :
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ایجاد تغيير در شرایط آبوهوا،618 ،618 ،612 ،612 ،695 ،696 ،662 ،683 ،688( :)615 ،615
در این کتاب کرامات مادي ( )65بيش از معنوي ( )72است .در بين کرامات معنوي،
آگاهي ازآنچه براي دیگران رخداده و در بين کرامات مادي ،از هوش بردن و باز به هوش
آوردن دیگران توسط خواجه ،بيشترین ميزان را دارد.

 .9-6-7جهت کرامات در مقامات نقشبند
 کمک به مریدان و هدایت آنها،688 ،688 ،688 ،688 ،66 ،63 ،67 ،67 ،62 ،36( :،627 ،623 ،627 ،621 ،625 ،628 ،622 ،628 ،665 ،668 ،662 ،668 ،668 ،683 ،687
،686 ،686 ،683 ،687 ،681 ،681 ،689 ،688 ،682 ،682 ،682 ،686 ،626 ،623 ،623
)672 ،672 ،615 ،698 ،698 ،656 ،653 ،651 ،655 ،655 ،658 ،658 ،652
 زیادشدن اعتقاد دیگران درحق خواجه و دیگر درویشان،68 ،66 ،68 ،33 ،35 ،35( :،687 ،681 ،681 ،688 ،688 ،686 ،621 ،665 ،662 ،683 ،682 ،688 ،688 ،61 ،61 ،65
،612 ،699 ،699 ،695 ،698 ،692 ،692 ،696 ،656 ،651 ،659 ،659 ،659 ،655 ،658
،616 ،613 ،613 ،617 ،611 ،616 ،618 ،696 ،693 ،619 ،615 ،618 ،618 ،618 ،612
)675 ،678 ،678
 بيان جایگاه واالي شيخ و ارتباط نزدیک با خدا،22 ،26 ،28 ،66 ،66 ،63 ،69 ،68( :،629 ،625 ،628 ،626 ،626 ،628 ،686 ،686 ،688 ،688 ،682 ،682 ،686 ،63 ،62 ،66
،686 ،691 ،689 ،66 ،66 ،671 ،676 ،678 ،616 ،695 ،695 ،653 ،651 ،655 ،686 ،626
)676 ،695 ،698 ،698 ،692 ،692 ،689 ،629 ،622
 یاريرساندن به دیگران،689 ،688 ،626 ،628 ،666 ،686 ،63 ،68 ،62 ،66 ،36( :)691 ،696 ،696 ،686 ،689 ،689
 دقت در حالل بودن خوراک)627 ،625 ،626( : -رعایت خاطر زنان)57 ،655( :
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 تأدیب و ارشاد دیگران (غير از مریدان)،616 ،619 ،686 ،688 ،626 ،627 ،629( :)679

 .9-7مقایسه کرامات در انیسالطالبین با کرامات در مقامات نقشبند
کرامات در دو کتاب با اختالفات اندکي به ه نزدیک ميباشد .در انيسالطالبين کرامات
معنوي ( )36بيش از کرامات مادي ( )31است درحاليکه در مقامات تعداد کرامات مادي
( )65بيشتر از کرامات معنوي ( )72ميباشد .در هر دو کتاب آگاهي ازآنچه براي دیگران
رخداده در ميان کرامات معنوي بيش از سایر کرامتهاست .از هوش بردن و باز به هوش
آوردن افراد توسط خواجه نيز در هر دو کتاب بيشترین ميزان را در ميان کرامتهاي مادي
به خود اختصاص داده است.
در بخش جهت کرامات نيز در کتاب انيس ،کمک به مریدان بيشترین ميزان را دارد
و در کتاب مقامات همين عنوان مریدان با اختالف یک عدد ( 95مورد) ،پس از زیادشدن
اعتقاد دیگران در حق خواجه ( 99مورد) در ردیف دوم قرارگرفته است.
یاريرساندن به دیگران در مقامات  ،67در انيس  ،65دقت در حالل بودن خوراک
در مقامات  ،8در انيس  ،2رعایت خاطر زنان در مقامات  ،2در انيس  ،6زیادشدن اعتقاد
دیگران در مقامات  99مورد ،در انيس 51 ،مورد ،بيان جایگاه واالي شيخ در مقامات  56و
در انيس 96 ،مورد ميباشد.
عالوه بر اینها در مقامات  3مورد در جهت تأدیب و ارشاد دیگران (غير از مریدان)
آورده شده است.
باوجود اینکه تعداد کرامات مادي در هر دو کتاب زیاد است اما بالغت نویسندگان
بهگونهاي است که بسياري از آنها را براي خواننده قابلباور ميسازد و در اغلب
حکایتها جایگاه واالي اخالقي خواجه بهوضوح نمایانده شده است .هدف از نوشتن
حکایات ،اغلب مثبت و به جهت آموزش نکات اخالقي و منع دیگران از خطا و لغزش مي
باشد.
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جدول  .1مقایسه انواع کرامات معنوی و مادی در انیسالطالبین و مقامات نقشبند
کرامات در انیسالطالبین کرامات در مقامات نقشبند

کرامات
فراست یا ذهنخواني

26

63

پيشگویي

66

66

آگاهي داشتن ازآنچه براي دیگران
کرامات معنوي

درجا یا زمان دیگري روي داده

51

58

است
جداشدن روح و برگشتن آن به بدن

6

8

هدایت مرید درخواب

6

6

رسيدن الهام

8

2

33

73

9

7

1

9

شنيدن صدایي غيبي

8

2

دیدن آنچه دیگران نميبينند

6

8

طي مکان

66

3

دیدن خضر

2

2

مجموع کرامات معنوي
ارتباط با حيوانات
حاضر شدن غذا یا...درجایي که
انتظارش نيست

ازحال بردن و باز به حال آوردن
کسي( :جدا کردن روح از قالب تن
کرامات مادي

25

25

و بازبرگرداندن آن به بدن)
ایجاد تغيير در شرایط آبوهوا

66

66

مستجاب شدن دعا

62

69

2

6

ایجاد برکت در خوردني

2

2

صحبت کردن با مرده

6

برآب رفتن خودش یا دیگران به
خواست او

شنيدن صدا و ارتباط با گياهان و

6

9

شفاي مریض یا مریض کردن سال

5

6

نسوختن دست در آتش تنور

6

8

جمادات
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کرامات در انیسالطالبین کرامات در مقامات نقشبند

کرامات
آسيب دیدن کسي به سبب بيادبي

8

5

مجموع کرامات مادي

31

68

مجموع کرامات

675

676

به خواجه

98

59
58
89
88
29
28
69
68
9

8
فراست یا ذهن
خواني

یشگویي

آگاهي داشتن از غيبت دست دادن
آنچه براي دیگران

هدایت مرید
درخواب

درجا یا زمان
دیگري روي داده
است

کرامات در مقامات نقشبند

کرامات در انیس الطالبین

نمودار  .1مقایسه کرامات معنوی در انیس الطالبین و مقامات نقشبند

رسيدن الهام
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88
29
28
69
68
9

ارتباط با حيوانات

حاضر شدن غذا یا...درجایي که انتظارش نيست

شنيدن صدایي غيبي

دیدن آنچه دیگران نمي بينند

طي مکان

دیدن خضر

ازحال بردن و باز به حال آوردن کسي(:جداکردن روح…

ایجاد تغيير در شرایط آب و هوا

مستجاب شدن دعا

برآب رفتن خودش یا دیگران به خواست او

ایجاد برکت درخوردني

صحبت کردن با مرده

شنيدن صدا و ارتباط با گياهان و جمادات

شفاي مریض یا مریض کردن سال

نسوختن دست در آتش تنور

کرامات در مقامات نقشبند

آسيب دیدن کسي به سبب بي ادبي به خواجه

8

کرامات در انيس الطالبين

نمودار  .6مقایسه کرامات مادی در انیس الطالبین و مقامات نقشبند
جدول  .6مقایسه جهت کرامات در انیسالطالبین و مقامات نقشبند
جهت کرامات در انیسالطالبین

انیسالطالبین

مقامات نقشبند

کمک به مریدان و هدایت آنها

19

98

زیادشدن اعتقاد به خواجه و دیگر درویشان

55

99

بيان جایگاه واالي شيخ و ارتباط نزدیک او با خدا

99

98

مؤثر بودن نفرین و دشنام شيخ

6

6

جمالی و حسینی | 20
جهت کرامات در انیسالطالبین

انیسالطالبین

مقامات نقشبند

یاريرساندن به دیگران

68

68

دقت ایشان در حالل بودن خوراک

2

2

توجه به رعایت خاطر خواتين و زنان

6

6

مجموع

636

679

78
18
98
58
88
28
68
8
کمک به
مریدان و

زیاد شدن اعتقاد بيان جایگاه موثر بودن نفرین یاري رساندن
به خواجه و

واالي شيخ و

و دشنام شيخ

به دیگران

هدایت آنها دیگر درویشان ارتباط نزدیک

دقت ایشان توجه به رعایت
درحالل بودن خاطر خواتين و
خوراک

زنان

او با خدا

مقامات نقشبند

انيس الطالبين

نمودار  .9مقایسه جهت کرامات در انیس الطالبین و مقامات نقشبند

بحث و نتیجهگیری
پس از بررسي دو کتاب مقامات و انيسالطالبين و مقایسه آنها مشخص شد بخشهاي
زیادي از مقامات نقشبند با انيسالطالبين مشترک است و این امر نشاندهنده این است که
احتماالً انيسالطالبين یکي ازجمله منابع عمده مؤلف مقامات نقشبند بوده است .نثر دو
کتاب از نوع نثر ساده و روان است اما نثر مقامات نقشبند به دليل کمي لغات دشوار و
محلي ،سادهتر و قابلفه تر از نثر انيسالطالبين است.

 | 26متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99پاییز ()0010

در هر دو این آثار تعداد زیادي اشعار فارسي بهکاررفته اما در مقامات تعداد این
اشعار بيش از انيسالطالبين است .تعداد اشعار عربي تنها سه بيت و آنه مربوط به
انيسالطالبين ميباشد.
زن و بخصوص مادر در هر دو کتاب از جایگاه واال و ارزشمندي برخوردار است و
در هيچ جاي این دو اثر توهين و یا نشانهاي از بيتوجهي و بياحترامي شيخ نسبت به زنان
دیده نشد.
در انيسالطالبين درصد کرامات معنوي و در مقامات نقشبند ،کرامات مادي بيشتر
است .در هر دو کتاب آگاهي ازآنچه براي دیگران رخداده در ميان کرامات معنوي ،و از
هوش بردن و باز به هوش آوردن افراد در ميان کرامات مادي ،بيش از سایر کرامتها
است.
بالغت نویسندگان و شيوه بيان آنها بهگونهاي است که در بسياري موارد (و نه همه)
داستانها را براي خواننده باورپذیر ميسازد .حکایتها اغلب بيانکنندۀ فراست شيخ است.
جهت کرامات تا حد زیادي در دو اثر به ه نزدیک است .کمک به مریدان ،باال بودن
مقام معنوي شيخ و زیادشدن اعتقاد دیگران در حق خواجه و سایر درویشان مه ترین
جهتهاي کرامات در هر دو کتاب ميباشد .یاريرساندن به دیگران ،دقت در حالل بودن
خوراک ،و رعایت خاطر زنان در هر دو کتاب با درصد پایينتري جزو جهتهاي کرامات
ميباشند.
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Abstract
Panegyric poem is a kind of poem that is written to praise a person and the
poet with transcendental characteristics. Such a poem is one of the old
Persian poems. Studies about it focused on content studies and not language
studies. So, in this research, by a focus on the syntax layer, as a language
layer, the language factors are checked to find the major component and
relationship between face and meaning. So, 20 odes of 6 important
sweetheart poets were chosen and verb components were selected as the
most important part of the proposition. Verbs were studied through some
items like verb mood, count, person, verb types, intransitive and transitive
verbs, linking and action verbs, and passive and impassive verbs. The results
showed that sweetheart poets have used some common attributes. Also, it is
shown that indicative verb mood, tense verb, impassive, and action verbs.
So, poets by using these components have withdrawn the text from passivity
and have caused panegyrics that will be acceptable.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

تحلیل انتقادی جایگاه فعل در گفتمان قدرت در مدح
مینا کاظمی
محسن محمدی فشارکی



دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
استاد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

چکیده
شعر مدحي ،آشکارترین نمونة شعر ایدئولوژیک ادبيات کالسيک فارسي است که در اصليترین کارکرد
خود ،حافظ منافع حاکميت است .شاعران مدیحهسرا ،شعر را به ابزار زباني توليد گفتمان قدرت تبدیل

تاریخ دریافت3133/13/38 :

محمود براتی خوانساری

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

کردهاند .برایناساس ،زبان در خدمت محتوا قرارگرفته و بهعنوان ابزار برجستهسازي هدفهاي حاکميت به
کار رفته است .ایدئولوژي در تمام الیههاي زباني ،بروز ميیابد و بررسي هر یک از مقولههاي زباني در

تاریخ پذیرش3133/18/18 :

جایگاه گفتماني آنها بررسي شد .طبقهبندي و تحليل افعال با داللت بر غلبة برخي ساختها بر دیگر

ISSN: 5523-8311

شناسایي سازوکارهاي ایدئولوژیک متن ميسر است .فعل بهعنوان یکي از ارکان نحوي ،عنصر بنيادین جمله
است که در بررسي دستوري آن ،مقولههاي مختلفي مطرح است؛ مؤلفههایي همچون زمان ،شخص و شمار،
وجه فعل ،گذرایي و ناگذرایي ،معلوم و مجهولبودن و اسنادي و کنشيبودن که در متن حاضر بررسي
شدهاند .در این پژوهش ،چگونگي کاربرد آنها در پيشبرد اهداف گفتماني مدح مدنظر است .بدینمنظور،
نمونهاي شامل بيستقصيدۀ منتخب از شششاعر برجستة مدیحهسرا برگزیده و مؤلفههاي مذکور با رویکرد
ساختهاي فعل ،نشاندهندۀ همسویي زبان و قدرت است که مطابق اهداف ایدئولوژیک متن براي نمایش
اقتدار ممدوح و اقناع مخاطب به کار رفته است .غلبة کاربرد ساخت معلوم ،افعال ناگذر ،افعال تام و تأکيد
بر ضمير سومشخص مفرد ،از ساختهاي نحوي در مدح است که بر مرکزیت ممدوح و کنشگري او تأکيد
ميکند .همچنين ،غلبة وجه اخباري و افعال مضارع بر قاطعيت گزارههاي مربوط به ممدوح صحه

کلیدواژهها :زبان ،مدح ،گفتمان ،قدرت ،فعل.
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ميگذارد.
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مقدمه
یکي از مفاهي اساسي در زبان ،چگونگي اسمتفاده از ابزارهماي زبماني بمراي تحقمق اهمداف
مؤلف است .در این نگرش ،متون ،سماخت همایي منفعمل نيسمتند کمه در خم شمکل گرفتمه
باشند؛ بلکه هر متن در زمينهاي اجتماعي و موقعيتي خارج از ممتن شمکل مميگيمرد .در ایمن
رویکرد ،نقش زبان در بازنمایي حقيقتهاي بيروني و بازتاب نگرشهاي مؤلف ،گمزارهاي
قطعي است؛ بهویژه در بازنمایي روابط قدرت و چگونگي کارآمدي زبان در شکلدهمي بمه
جریان سلطه در متنهاي ایدئولوژیک .متن ،مجموعمهاي بمههم پيوسمته از اجزاسمت کمه در
عين جدایي از یکدیگر باه در ارتباطاند .کلمه از کوچکترین واحدهاي زبمان اسمت کمه
شکل گيري ساختار و معناي متن به آن وابسته است .گزینش واژگان در هر متن بمه فراخمور
نوع متن ،ساختار و اهداف آن از مهم تمرین موضموعات زبماني اسمت .مهم تمرین کلممه در
ساختمان جمله ،فعل است که معناي جمله با حضور آن شکل ميگيرد .فعل در کتمابهماي
دستورزبان ،انواع مختلفي دارد؛ اما آنچه فراتر از این تقسي بنديها مهم اسمت ،جایگماه آن
در تشخص بخشيدن به زبان متن است .این موضوع در هر متن بنابر ساختار زباني و محتوایي
آن قابمملبررسممي اسممت .در متممون ایممدئولوژیک ،زبممان براسمماس بافممت مممتن و نمموع نگممرش
سوگيرانة آن در رویارویي با حاکميت ،با ساختار زبماني و بافمت هدفمنمد ممتن همسوسمت.
شعرهاي مدحي ،به ویژه قصاید ،پيوندي مستحک با جریان سياسمي حماک بمر روزگمار همر
شاعر مدیحهسرا دارند .آنچه بهصمورت پميشفمر

پذیرفتمه شمده اسمت ،اسمتفادۀ شماعران

مدیحهسرا از زبان براي شکلدهي گفتمان قدرت در متن به سود حاکميت اسمت؛ بنمابراین،
موضوع اصلي این پژوهش ،توجه به جایگاه مقولههاي معنادار مختلمف مربموط بمه فعمل در
مدح و کاربرد آن ،همسو با اهداف متن است .یکمي از مهم تمرین اهمداف ایمن نموع شمعر،
برجستهکردن ممدوح بهعنوان اصلي ترین فرد در گفتمان مدح است .بمدینمنظمور ،از ميمان
شعراي مداح ،شششاعر برجسته متعلق به دورههاي رونق مدح برگزیده شدند .این شماعران
شامل فرخي ،منوچهري ،انوري ،سنایي ،خاقاني و کمالاسمماعيل هسمتند کمه از همر شماعر،
بيست قصيدۀ مدحي ،برگزیده شد .اشعار از ميان قصاید برگزیده شد؛ زیمرا قصميده ،بهتمرین
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قالب براي سرایش مدح است .قصاید نيز از ميان قصاید برگزیدۀ شاعران ،کمه از دیربماز در
کتابهاي تذکره و تاریخ ادبيات بهعنوان برجستهترین اشعار این شماعران معرفمي شمدهانمد،
برگزیده شدند که بهترین نمایندههاي زبان آنها هستند .برایناساس ،پژوهش حاضر در پي
پاسخگویي به این پرسشهاست:
 ساختارهاي غالب در انتخاب افعال در مدح چيست؟ -شاعران چقدر از فعل در جایگاه تثبيت و تأیيد قدرت بهره بردهاند؟

پیشینۀ پژوهش
پژوهشها دربارۀ مدح ،پژوهش هایي هستند کمه بمر محتمواي ایمن آثمار تمرکمز کمرده و در
پژوهشهایي نيز که با عنوان تحليل ساختار انجام شدهاند ،بررسي قالبهماي شمعري ،انمواع
موسيقي شعر و صور خيال مدنظر قرار گرفتهاند .برخي از پژوهشهاي مربوط به حوزۀ مدح
عبممارتانممد از «دگردیسممي عناصممر مممدح در شممعر سممعدي و حممافظ» مغمماربي ( )6836کممه
پژوهشگر ،مسائلي همچون تحول لفظ و معنا ،سبکهاي شعري ،مضامين و قالبها و صمور
خيال را در شعر این دو شماعر بررسمي کمرده اسمت .مسميبي در پمژوهش «بررسمي موضموع
قممدرت در مممدایح عصممر غزنمموي» ( )6868مفهمموم قممدرت را از دیممدگاه علمموم سياسممي و
جامعهشناسي بررسي کرده است .شقاقي در پمژوهش «بررسمي سمير تطمور ممدح در قصماید
فارسي تا پایان قرن هشت » ( )6866قصاید منتخب دهشاعر مدیحهسرا را تا پایان قرن هشمت ،
مضامين فرعي این آثار را دستهبندي و تحول محتوایي و سماختاري آنهما را بررسمي کمرده
است .جوانمرد در پژوهش «تحليل ساختار و محتواي مدح و ستایش در قرن شش » ()6862
محتوا و ساختار این نوع شعر را بررسي کرده است .وي در بخش ساختار ،قالبهاي شمعري
و موسيقي بيروني و کناري و در بخش محتوا ،سه نوع مدایح درباري ،خودستایي و ممذهبي
را بررسي کرده شده است.
پژوهشهاي انجامشده ،هيچیک بهطور خاص به زبان مدح توجه نکردهاند؛ ازایمنرو،
پژوهش حاضر بهعلت بررسي ویژگيهاي زباني این نوع ،پژوهشي نوآورانه است.
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 .1مباني نظری
.1-1مطالعات زباني
زبان در مطالعات متأخر برخالف زبانشناسي صورتگرا ،مقولهاي خنثي نيست که در خ
شکل گرفته باشد و مجموعهاي از «جنبههاي عام جهاني ،همگاني و مشترک» به شمار
نميآید (حقشناس)6832 ،؛ بلکه زبانشناسي پساصورتگرا بر نقش اجتماعي زبان تأکيد
ميکند .در این تعریف ،زبان ،ابزار تعامل اجتماعي است و تحليل متن بهصورت «متن در
بافت» ایجاد و واحدهاي زباني و روابط صوري آنها با متن موجب شکلگيري معناي
خاص ميشود( .ر.ک هاليدي )6639 ،در این رویکرد ،زبان ،برساختي اجتماعي است که
از عوامل بيروني متعددي متأثر است و نقش تبيين عواملي همچون «فرهنگ ،روان ،جامعه،
نقش ارتباطي و کاربرد آن ،تحوالت تاریخي و امثال آن» را دارد( .دبيرمقدم )6838 ،هر
متن در زمينهاي خارج از متن شکل ميگيرد و نقش زبان در بازنمایي حقيقتهاي بيروني و
بازتاب نگرشهاي مؤلف ،گزارهاي قطعي است؛ بهویژه در بازنمایي روابط قدرت و
چگونگي کارآمدي زبان در شکلدهي به جریان سلطه در متنهاي ایدئولوژیک .زبان در
این معنا با مفهوم بافت ( )Contextارتباط نزدیک ميیابد« .بافت چيزي است که براي
درک صحيح یک رخداد ،کنش یا گفتمان باید آن را بشناسي » (وندایک)6836 ،؛ یعني
دریافت ما از جامعه در متن ،چيزي است که زبان ،آن را بازنمایي کرده است .وابستگي
زبان و معنا ،موضوعي است که در مطالعات زباني باید مدنظر قرار گيرد؛ یعني این دو
همچون اجزاي عنصري واحد به یکدیگر وابستهاند( .ر.ک فرکالف 6836 ،و ارشاد،
 )6866برهميناساس ،براي تحليل متن ،باید به زمينههاي بيروني آن توجه کني « .در
تجزیه وتحليل گفتمان ،کالم را در قالب فحوا و بافت متن و فرهنگ بررسي ميکني و
خارج از متن و موقعيت ،آن را غيرقابل تفسير ميداني و یا حداقل مبه ميانگاری ».
(یارمحمدي )6877 ،زبان براساس ارتباط آن با مقوالت مختلف اجتماعي ،سياسي و
فرهنگي ،بازتابدهندۀ نظام فکري مؤلف است .ایدئولوژيها «برساختههایي معنایياند که
به توليد ،بازتوليد و دگرگوني مناسبات سلطه کمک ميکنند( ».فرکالف)6662 ،
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رویکردهاي گفتماني برآنند که ایدئولوژيها و ابزارهاي آن را در الیههاي زباني متن
واکاوي کنند؛ زیرا «کاربرد زبان در البهالي روابط و فرایندهاي اجتماعي محصور شده
است( ».فرکالف )6836 ،در دیدگاه گفتماني ،متون ادبي نيز همسو با دیگر متون ،ساختار
ایدئولوژیک دارند؛ بهگونهاي که «ادبيات را سواي از اصطالح ایدئولوژي نميتوان تعریف
کرد( ».آقاگلزاده )6831 ،در این ساحت ،متون ادبي ،حامل مباحث ایدئولوژیک هستند
که در الیههاي مختلف زبان نمود ميیابد .گفتمانپنداشتن ادبيات به این نتيجه ميانجامد
که متن ،ميانجي مناسبات کاربران زبان است؛ مناسباتي که صرفاً کالمي نيستند؛ بلکه
مناسبات مربوط به خودآگاهي ،ایدئولوژي ،نقش و طبقه را دربرميگيرند .نگریستن به
ادبيات از دریچة ارتباط آن با اجتماع موجب شکلگيري این رویکرد ميشود که «ادبيات،
بهخوديخود ،نهادي اجتماعي است و کارکرد اجتماعي جانانهاي دارد( ».ارشاد)6866 ،
پس در مطالعة هر متن ميتوان عالوه بر بررسيهاي فردي ،ویژگيهاي عمومي حاک بر
متون را نيز در پرتو بررسي الیههاي مختلف زباني شناسایي کرد.

.6-1مدیحه
مدح ،شعري ایدئولوژیک است که از نخستينسطح تفسير آن ،یعني نمامگمذاري تما محتموا،
بازتابدهندۀ ایدئولوژيهاي حاکميمت اسمت .شمکلگيمري ایمن شمعر در دربارهما موجمب
مي شود شاعر ،بخشي از گفتمان اقتدار و وسيلة تبليمغ آن بمه شممار آیمد .حمایمت شماعران،
همسو با سياستهاي حکمومتي بمراي تحکمي گفتممان قمدرت ،بمهویمژه در دورۀ غزنموي و
سلجوقي به وجود آمد( .ر.ک مؤتمن6876 ،؛ شميسما 6836 ،و تممي داري )6876 ،در بيمان
مزایا و معایب مدح ،نظرات مختلفي وجود دارد .این دیدگاهها ،عموماً ،مدح را از دیمد نقمد
اخالقممي بررسممي و بممرایناسمماس ،بممراي آن ،خمموبيهمما و بممديهممایي تعریممف کممرده (ر.ک
وزینپور6875 ،؛ اسکویي6868 ،؛ عباسزادگان و رضایيزاده6868 ،؛ زرینکوب 6896 ،؛
ر.ک شممهيدي 6898 ،و دوفوشممهکممور )6877 ،و کارکردهممایي شممامل کممارکرد «سياسممي-
اجتماعي ،فردي-روانمي ،اقتصمادي ،اخالقمي و فرهنگمي-ادبمي» در نظمر گرفتمهانمد( .ر.ک
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زرقاني )6833 ،رابطة شاعر و نظام سلطه ،رابطهاي دوسویه است .درایمنارتبماط ،حاکميمت،
مدح را ابزاري براي ترویج ایدئولوژيهاي خود ميداند و شاعر ،توليدکنندۀ آن است.
براساس این مطالب ،آنچه در این پژوهش ممدنظر اسمت ،چيسمتي و چگمونگي ایجماد
دیدگاه هاي هدفمند حاکميت در گفتمان مدح با استفاده از زبان است؛ یعنمي واکماوي ایمن
موضوع که شاعر چگونه با استفاده از زبان به پيشبرد اهداف حاکميت کمک ميکند.

.1-9فعل
زبان بهعنوان یک مجموعه از واحدهاي کوچکتري به نام کلممه تشمکيل شمده اسمت کمه
ه جواري آنها ،سازهاي به نام متن را شکل ميدهد .در تلقي اجتماعي از متن ،اجزاي زبان
براساس بافت آن ،گزینشي هدفمنمد دارنمد؛ درحقيقمت« ،بخمش عممدهاي از سرشمت یمک
سبک را گزینش واژهها ميسازد .واژهها ایسمتا و منجممد نيسمتند؛ بلکمه جانمدار و پویاینمد».
(فتوحي )6866 ،بهعقيدۀ هاليمدي ،همر ممتن از واژههما و جملمههما تشمکيل شمده اسمت؛ امما
درواقع ،متن از معناها تشکيل ميشود و نکتة مه  ،شيوههاي خلق معنا و ارتباط متن با بافمت
است( .ر.ک هاليدي)6868 ،
یکي از مه ترین انواع کلمه ،فعل است .فعل بمهعنموان هسمتة بخمش گمزاره ،بيشمترین
اهميت را در متن دارد ،تمام ارکان جمله پيرامون آن معنا ميیابند و «ساخت بنيمادین جملمه
را مشخص ميسازد( ».طبيبزاده« )6839 ،فعل کلمهاي است که داللت ميکنمد بمر کمردن
کاري یا رويدادن امري یا داشتن حالتي در زممان گذشمته یما اکنمون یما آینمده( ».خمانلري،
 )6896در دستورزبان فارسي ،بمراي فعمل ،ویژگميهماي متعمددي تعریمف شمده اسمت کمه
دستورزباننویسان بر سر تعداد آنها با یکمدیگر توافمق ندارنمد و در هریمک از کتمابهماي
دستور ،دربارۀ ویژگيهاي آن ازنظر تعداد ،اختالفنظر وجود دارد؛ بمهطورمثمال ،خمانلري،
هشتویژگي ،وحيدیانکامکار و فرشيدورد ،ششویژگي و انوري و گيوي ،چهمار ویژگمي
را برشمردهاند کمه ایمن اخمتالف ،علمل مختلفمي دارد( .ر.ک فرشميدورد6832 ،؛ وحيمدیان
کامکار و عمراني6839 ،؛ احمدي گيوي6838 ،؛ ماهوتيان6837 ،؛ احمدي گيموي6838 ،؛
صباغي و ميرهاشمي )6867 ،با وجود تفاوت نظرها ،برخي ویژگيهماي مشمترک ،همچمون
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وجه ،زمان و شخص و شمار وجود دارد .نکتة مه در کاربرد مؤلفههاي ممذکور در ممدح،
جایگمماه آنهمما در بازنمممایي نقممش زبممان در شممکلدهممي بممه اهممداف ایممدئولوژیک اسممت.
براین اساس ،در پژوهش حاضر ،ویژگيهاي فعل با تأکيد بر مؤلفمههماي پربسمامد بمهعنموان
مشخصههاي اصلي کاربرد فعل و چگونگي عملکرد آنها در ایجاد اهمداف گفتممان ممدح
تبيين ميشود .دادهها براساس درصد محاسبه شده است.

 .1-9-1وجه فعل و وجهیت
وجه صورتي از فعل است که گوینده با آن ،نظر خود را دربارۀ ميزان قطعيت فعل مشمخص
ميکند .وجه ،پدیدهاي زباني است که با آن« ،امکان سخنگفتن دربارۀ موقعيتهمایي مهيما
ميشود که لزوماً واقعي نيستند( ».پورتنر )2886 ،وجوه فعل متعددند؛ ولي سمهوجمه ،وجموه
اصلي است« .بعضي از صيغه هاي فعمل بمراي خبمردادن از کمار یما حمالتي آورده مميشموند.
اینگونه صيغهها «وجه اخباري» شمرده ميشوند .در صيغههاي «وجه اخبماري» ،گوینمده بمه
روي دادن فعل یا وجود حالتي یقين دارد .هرگاه واقعشدن فعل مسلّ نباشمد ،فعمل از «وجمه
التزامي» آورده ميشود( ».خانلري« )6896 ،صيغههایي که بمراي فرمماندادن یعنمي واداشمتن
کسي به کماري اسمتعمال مميشمود از وجمه اممري فعمل اسمت( ».هممان) در نقمش بينمافردي
هاليدي« ،گوینده از ازبان بهمثابه ابزاري براي ورود خود به رخداد گفتاري استفاده ميکنمد.
براي بيان نظرات ،نگرشها ،ارزیابيهاي خود و نيز رابطهاي که ميان خود و شمنوندهاش بنما
ميکند( ».درپر )6862 ،وجه فعل بهعلت رابطة نزدیک با وجهيت ،از عناصر مه وجهي در
تعيين وجهيت است؛ زیرا بسياري مقوالت معنایي بما شمکل خاصمي از فعمل بيمان مميشمود.
وجهيت نشاندهندۀ دیدگاه مؤلف دربارۀ راستي و ناراستي یک موضوع است و وجه فعمل،
ابزار دستوري معرف دیدگاه مؤلف است« .اگر وجهيت را نگرش سمخنگو دربمارۀ حقيقمت
یک پاره گفتار بداني که نوع روابط ميان افراد و مناسمبات اجتمماعي را مشمخص مميکنمد،
وجه فعل آندسته از ابزارهاي دستوري است که نگرش گوینده را در فعل بمروز مميدهمد».
(فروزنده )6866 ،با بررسي مقولمة وجهيمت مميتموان دریافمت ،مؤلمف از چمه گمزارههمایي
جانبداري قاطعانه ميکند و به چه گزارههایي با تردید مينگرد .بررسي وجه فعمل بمهعنموان
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شيوهاي که «گوینده وضع خود را نسبتبه جریان فعل معرفي ميکنمد» بما مقولمة وجهيمت و
دریافت دیدگاههاي مؤلف ،ارتباط مستقي دارد( .خانلري )6869 ،بهعلمت ارتبماط نزدیمک
این دو مقوله ،برخي دستورنویسان ،آنها را موضموعي واحمد و برخمي دیگمر ،مقولمههمایي
متفاوت دانستهاند .از نظریه هاي مه وجهيت ،نظریة پمالمر اسمت کمه براسماس نظریمة الینمز
شکل گرفته است و در آن ،وجهيت به دو نوع گزارهاي و رویمدادي تقسمي مميشمود .نموع
گزارهاي با نگرش گوینده هماهنگ است و نوع رویدادي با حقایق عملينشمده کمه بمالقوه،
قابليت تحقق دارند .وي سپس در تقسي بنمدياي ،وجهيمت معرفتمي را مربموط بمه رویکمرد
گزارهاي و وجهيت تکليفي و پویا را مربوط به رویکرد رویمدادي مميدانمد( .پمالمر)2886 ،
وجهيت معرفتي «دربردارندۀ درجة تعهد گوینده براساس اطالع و دانمش و شمواهد موجمود
نسبتبه محتواي جمله است( ».الینز )6866 ،وجهيت تکليفي ،بيمانکننمدۀ «مفهموم اجبمار» و
وجهيت پویا دربردارندۀ مفاهي مربوط به «توانایي و تمایل» است( .پمالمر )2886 ،دراداممه،
ميزان کاربرد وجوه در شعر شاعران مختلف ذکر و سپس ،ارتباط وجوه و وجهيت براسماس
نظر پالمر بررسي ميشود.
جدول  .1بسامد وجوه فعل
وجه فعل

فرخي

منوچهری

سنایي

انوری

خاقاني

کمال

اخباري

36/81

79/88

76/78

11/91

33/89

38/68

امري

62/7

66/76

8/93

6/56

2/97

2/91

التزامي

7 /9

62/66

63/16

86/9

6/83

68/95

در قصاید منتخب ،وجه اخباري ،پربسامدترین وجه است .ایمن وجمه بمراي اطمالعرسماني از
انجامدادن یا ندادن کار یا حالتي استفاده ممي شمود .آنچمه دربمارۀ ایمن وجمه ،ممدنظر اسمت،
قطعيت گوینده اسمت .ازایمن نظمر ،ایمن وجمه در برابمر وجمه التزاممي قمرار دارد کمه در آن،
گزارههما قطعيمت ندارنمد .توصميف مممدوح ،اصمليتمرین موضموع ممدح اسمت کمه شماعر
مي کوشد آن را به شيوۀ اقناعي مطرح کند؛ بنمابراین ،کماربرد وجمه اخبماري ،پربسمامدترین
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وجه اسمت .شماعر بمراي باورپمذیرکردن اهمداف ایمدئولوژیک ،اطالعمات را بما اسمتفاده از
گزارههاي اخباري بيان ميکند.
بيابد هرکه اندیشد ز گنجش برترینقسمت

خالیق را همه قسمت شد اندر گنج او مانا
(فرخي)6889 ،

وجه اخباري در بيت مذکور ،بر بخشندگي ممدوح با قطعيمت تأکيمد و آن را اممري حتممي
معرفي ميکند.
بخش زیادي از مدح ،به بيان گزارههاي ادعایي دربارۀ ممدوح اختصماص دارد؛ یعنمي
گزارههایي که حقيقت آنها ازنظر منطقي ،پذیرفته نيست و باهمدف بمزرگنممایي بمه کمار
ميروند .در بزرگنمایي« ،سعي بر آن است تما ممدلول از بمار عماطفي قمويتمري نسمبتبمه
مصداق برخوردار شود» (صفوي:)6835 ،
ایممن جهممان کممرد بممراي تممو خداونممد

وان جهان من بهیقين که براي تو کند
(منوچهري)6883 ،

شاعر ،خلقت ممدوح را اساس آفرینش هردو جهان ميداند و با قيد تأکيمد «بمهیقمين» آن را
برجسته ميکند؛ حال آنکه این گزاره ،ادعایي ایدئولوژیکي است و براسماس زمينمة ممذهبي
متن ،ترک ادب شرعي به شمار مي آید .کاربرد گزارۀ مذکور و مموارد مشمابه آن در ممدح
براساس بزرگنمایي شکل ميگيرد .وقموع ایمن گمزارههما ،نماممکن اسمت؛ امما شماعران بما
بيانکردن آنها در قالب گزارههاي خبري ،در حقيقتپنداري آنها ميکوشند.
وجه التزامي پس از وجه اخباري ،وجه پرکاربرد مدح است؛ هرچند اخمتالف کماربرد
آنها بسيارزیاد است« .برخالف وجه اخباري ،که عمل واقعي را ميرساند ،مضمارع التزاممي
در مواردي به کار ميرود که تحقق عمل ،قطعي در نظر گرفته نميشود( ».الزار)6835 ،
این وجه در برابر وجه اخباري ،نشاندهندۀ تردید است؛ بنمابراین ،کماربرد آن موجمب
تشکيک ميشود و از اعتماد مخاطب مميکاهمد .در متمون انتقمادي ،کماربرد وجمه التزاممي،
نقش مؤثري دارد؛ زیرا این وجه ،تحقق موضوع را به چالش ميکشمد و آن را در حمالتي از
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آرزو ،تردید یا شرط قرار ميدهد .در این حالت ،گوینده مميتوانمد بمه سماختارهاي قطعمي
جامعه یا نهاد مدنظر اعترا

کند؛ امما براسماس جایگماه مممدوح در ممدح ،اسمتفاده از ایمن

وجه ،بسيار اندک است .در مدح ،شاعران به علت همراهي با حاکميت ،در کاربرد این وجه
بهگونهاي عممل کمردهانمد کمه از مفهموم التمزام آن کاسمته شمود؛ بمهگونمهاي کمه شماعران،
گزاره هاي مربوط به ممدوح را با معاني آميخته به شک استفاده نکردهاند .براسماس مطالمب
مذکور ،وجه اخباري بهعلت داللت بر قطعيمت رخمدادها ،بازتمابدهنمدۀ وجهيمت معرفتمي
است و با آن ،ارتباط نزدیکي دارد؛ زیرا اسماس وجهيمت معرفتمي نيمز بمر تعهمد گوینمده بمه
گزارههاي متن قرار دارد.
وجه التزامي در مدح بهصورت جمالت پرسشي ،شرطي و دعایي بمهکاررفتمه و ازنظمر
مفهوم ،تأیيدکنندۀ گفتمان قدرت با تکيه بر برجسمتهسمازي مممدوح اسمت .در گمزارههماي
شممرطي ،جممواب شممرط بممهصممورت گممزارهاي اثبمماتي در تأیيممد ممممدوح بممه کممار ممميرود؛
بدین صورت که شاعر ،شرطي را در جملة پيرو مطرح ميکند که پاسمخ آن در جملمة پایمه،
تأکيد بر جایگاه ممدوح است:
گمممر دل و دسمممت بحمممر و کمممان باشمممد

دل و دسمممممممت خمممممممدایگان باشمممممممد
(انوري)6815 ،

در مثال مذکور ،گزارۀ شرطي براي بيان انحصار صمفت بخشمندگي بمراي مممدوح اسمتفاده
شده است .در نوع دیگر گزارههاي التزامي ،یعني جممالت پرسشمي ،انگيمزۀ غالمب ،کسمب
خبر است که به آنها جملههاي پرسشي ایجابي ميگویند .درمقابل ،دستة دیگر جملمههماي
پرسشي بهدنبال کسب خبر نيستند که به آنها ،پرسش غيرایجابي ميگویند و از نموع سمؤال
بالغي هستند .در مدح ،اممور بمهصمورت قطعمي بيمان مميشموند و شماعر در بيمان گمزارههما
به صورت راوي داناي کل عمل مي کند و بر تمام آنچه دربمارۀ مممدوح مميگویمد ،احاطمه
دارد؛ بنابراین ،پرسش به معناي کسب خبر در ایمن سماختار وجمود نمدارد .در مموارد وجمود
پرسش نيز ،پرسش از نوع بالغي است که شاعر در بيان آنها بهدنبال تأیيد اهمداف خمویش
است:
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آن چيست کز یقين تو آن را مزاج نيسمت

وان کيست کز یمين تو آن را یسار نيست
(سنایي)6833 ،

در مثال مذکور ،پرسش مطرحشده به صمورت اسمتفهام انکماري و بمراي تأکيمد بمر جایگماه
ممدوح به کار رفته است و بر سياق پرسشهاي بالغي ،هدف از مطرحکمردن آن ،دریافمت
پاسخ نيست.
اصليترین کاربرد وجه التزامي در مدح به افعمال دعمایي مربموط اسمت کمه بخشمي از
ساختمان قصاید مدحي را تشکيل ميدهد:
جاویمممممد زیممممماد کمممممز درش ملمممممک

جمممز دولمممت جممماودان ندیمممده اسمممت
(خاقاني)6832 ،

کاربرد افعال دعایي ،جزء گزارههاي عاطفي اسمت .ایمن گمزارههما ،زمينمة مناسمبي را بمراي
برقراري ارتباط نزدیک با مخاطب فراه مميکننمد .شماعران بما بمهکماربردن ایمن گمزارههما
کوشيده اند ابعاد رابطمة خمود را بما مممدوح گسمترش دهنمد و عمالوه بمر تأکيمد بمر اهمداف
ایدئولوژیک ،خود را به ممدوح نزدیکتر کنند .بررسي وجه التزاممي ،نشماندهنمدۀ ارتبماط
این وجه با وجهيت معرفتي در نظریة پالمر است؛ زیرا داللتهماي معنمایي وجمه التزاممي در
گزارههاي مدنظر بر استفاده از جنبه هاي گوناگون این وجه براي تحقق معناي منتخب شاعر
در برجستهسازي ممدوح داللت دارد.
وجه امري ،وجه دیگري است که با بسامد اندک بمه کمار رفتمه اسمت .در صميغههماي
امري ،انجامدادن یا ندادن کاري خواسته ميشود که بهصورت «دسمتور ،دعموت ،نصميحت،
خواهش و »...مطرح ميشود( .الزار )6835 ،بهطورکلي ،کماربرد وجمه اممري ،نشماندهنمدۀ
تفاوت جایگاه گوینده و مخاطب است؛ بدینصورت که گوینده ازنظر جایگاه در مرتبمهاي
برتر از مخاطب قرار دارد و ميتواند از او درخواست کند.
در مدح ،مخاطبان شاعر شامل مخاطب عام شعر یا ه روزگاران او هستند که شاعر بما
استفاده از گزارههاي امري ،آنها را به اطاعت از ممدوح فراميخواند:
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اگر عدل عمر خواهي آنک در او بنشمين

ور جود علي جویي اینمک کمف او اشمرب
(سنایي)6833 ،

مخاطب دیگر شاعر ،ممدوح است که درخواستهاي شاعر خطماب بمه وي در ایمن حموزه
قرار مي گيرد .بخشي از این موارد ،شامل مطالبات شخصي شاعر است .شماعر رفمع نيازهماي
خودرا از ممدوح ميخواهد که بهصورت مستقي و غيرمستقي مطرح ميشود:
سممرم بممه ظمملّ عنایممت بپمموش پممس باشممد که سالهاسمت کمه در تمف آفتماب عناسمت
(انوري)6815 ،
بخشي دیگر از این گزارهها ،خطاب قراردادن ممدوح براي بيانکردن خواستههماي مربموط
به خود اوست؛ براي نمونه ،شاعر ،او را به لذتبردن از زندگي دعوت ميکند:
مممممي زعفممممري خممممور ز دسممممت بتممممي

کمممه گمممویي قضممميبي اسمممت از ضممميمران

ز رامشممممگران رامشممممي کممممن طلممممب

کممممه رامممممش بممممود نممممزد رامشممممگران
(منوچهري)6883 ،

در این گزارهها ،شاعر حسننيت خود را به ممدوح اثبات ميکند.
در دیگر گزاره هاي مربوط به این نوع ،شاعر ،ممدوح را به اموري فراميخواند که بمه
ادارۀ حکومت مربوط است .در ایمن مموارد ،شماعر بمهصمورت برابمر بما مممدوح ،وي را در
چگونگي ادارۀ امور راهنمایي ميکند:
اي صممدر روزگممار بجنبممان عنممان عممزم

کآشفته اند لشکر و سلطان پدید نيسمت
(کمال)6853 ،

بااینحال ،گزارههاي ازایندست ،کاربرد زیادي ندارد و علت آن را باید در چيدمان ارکمان
قدرت و رابطة فرودستي و فرادستي شاعر و ممدوح دانست .تطبيق وجه امري با نظریة پالمر
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براساس داللت این وجه بر معني الزام ،نشاندهندۀ همسویي آن با وجهيت تکليفي است کمه
با توجه به داللت معنایي این وجهيت بر تکليف ،جزء وجوه ک کاربرد در مدح است.

 .6-9-1کنشهای کالمي
یکي از شاخههاي پمژوهشهماي زبماني ،کمنشهماي کالممي اسمت کمه بمهطمور مسمتقي بما
منظورشناسي گوینده ارتباط دارد؛ یعني با بررسي متون از این دیدگاه ،مميتموان چگمونگي
بيان دیدگاه مؤلف را دربمارۀ گمزاره هماي زبماني دریافمت .نظریمة کمنش کالممي ،جزئمي از
کاربردشناسي است که «تمرکزش بر توصيف مشخصههاي زبان کاربردي است( ».نورگموا،
 )6868کاربردشناسي ،مطالعة معنمي اسمت؛ معنمایي کمه گوینمده (نویسمنده) آن را منتقمل و
شنونده (خواننده) از متن برداشت ميکند .کنشهاي کالمي را نخسمتينبمار ،آسمتين مطمرح
کرد و سرل ،آن را گسترش داد .جان آسمتين نشمان داد زبمان ،توانمایي انجمامدادن کارهماي
گوناگوني را دارد .آستين ميان سه سطح متفماوت از افعمالي کمه انسمان هنگمام سمخنگفمتن
انجام مي دهد ،تمایز قائمل شمد :کمنش بيماني ،منظموري و تمأثيري .جمان سمرل ،نظریمة او را
گسترش داد و آن را به پنجدسته تقسي کرد :اظهاري ،ترغيبي ،تعهمدي ،عماطفي و اعالممي.
(سرل)6616 ،
 کنشهاي اظهاري :توصيف حالت یا حادثهاي است و گوینده عقيدۀ خود را دربارۀمطلبي اظهار ميکند .این کنش ،تعهد گوینده را به صدق گزارۀ مطرحشده نشمان مميدهمد.
(صمفوي )6837 ،بممهطمورکلي ،ایممن رویکممرد شمامل اظهممارات ،ادعاهما ،بيانممات ،تأکيممدات،
توصيفات و ابراز حقایق است که گوینده جهان خارج را براساس باورهاي خمود بمه تصمویر
ميکشد.
 کنشهاي ترغيبي :ترغيب مخاطب براي انجمامدادن کماري و قمراردادن شمنونده درحالت اجبار براي انجامدادن عملي است( .یول)6661 ،
 کنشهاي عاطفي :بيان احساسات و ذهنيت افراد بمه وقمایع اسمت .گوینمده احسماسخود را با قدرداني ،تبریک ،ناسزا و جز آن بيان ميکند( .پهلواننژاد)6837 ،

کاظمی و همکاران | 19

 کنش تعهدي :بيان تعهد گوینده به تحقق عملي در آینده است .گوینده با قولدادن،سوگندخوردن و نظير آن متعهد ميشود در آینده کاري را انجام بدهد( .همان)
 کنش اعالمي :نامگذاري یمک واقعمه و اعمالم یمکرخمداد اسمت .همدف غيربيمانيکنش اعالمي ،اعالم شرایط تازهاي براي مخاطب است( .همان)
کنشهاي کالمي ،آزادانه انتخاب نميشوند و از شمرایط انتخماب متعمددي ،همچمون
بافت خرد و کالن اع از گفتمان غالب ،دانش زمينهاي مؤلف ،تماریخ و دانمش اجتمماعي-
فرهنگي متأثرند .برایناساس ،آنچه مخاطبان بهعنوان معنماي کمنش زبماني درک مميکننمد،
براساس مشمترکات آنهما بما توليد کننمدۀ ممتن ازنظمر اجتمماعي و فرهنگمي و زبماني اسمت.
درحقيقت ،اساس شکلگيري رابطة مؤثر ،همين «اشتراک دانستهها ميان فرستنده و گيرنمده»
است( .یارمحمدي )6868 ،این زمينه هاي مشترک ميان گوینده و مفسر با اسمتفاده از مقولمة
پيشانگاري انجام مميشمود کمه «منبمع دانمش عمال خمارج از زبمان و موقعيمتهماي کمالم»
(البرزي )6862 ،و موضوعي است که «گوینده یا نویسنده فر

مميکنمد کمه پميش از بيمان

پارهگفتار و یا جمله حقيقت دارد( ».آقاگلزاده)6866 ،
در جدول ذیل ،کنشهاي کالمي به تفکيک بيت ،مشخص شدهاند.
جدول  .6بسامد کنشهای کالمي
کنشهای کالمي

فرخي

منوچهری

انوری

سنایي

خاقاني

کمال

کنش تصریحي (اظهاري)

28/83

66/26

68/85

9/29

68/85

68/63

کنش تصریحي (ادعا)

95/77

96/18

93/16

71/21

17/88

12/86

کنش ترغيبي

6/62

62/38

5/36

3/66

7/18

3/68

کنش عاطفي

69/76

3/12

28/86

68/26

62/38

67/16

کنش تعهدي

-

-

8/27

-

8/27

8/87

کنش اعالمي

-

-

-

-

-

-

دادهها نشان مي دهد ،کنش تصریحي ،بيشترین بسمامد را دارد .بما توجمه بمه توليمد ممدح در
بافمت تماریخي و اجتممماعي مشمخص و آشممکاربودن فرسمتنده ،گيرنمده و اهممداف ،بما متنممي
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مواجهي که ساختار کلي آن بر حقيقت شکل گرفته و بهصمورت پميشفمر  ،ایمن گمزاره
منطقي است که کنشهاي اظهاري زیادي در متن وجود داشته باشد.
گزارۀ اصلي در این کنش ،گزارههاي ادعایي است .در این کمنشهما ،بيمان اطالعمات
دربارۀ ممدوح و درنتيجه ،حاکميت باهدف برجستهسازي وي با توصيف اغراقآميمز یکمي
از ویژگيهاي او شکل ميگيرد.
کنش تصریحي بما غلبمة گمزارههماي مربموط بمه ادعماکردن ،ابعماد مشخصمي را بمراي
ممدوح براساس جایگاه سياسي او تعریف ميکند کمه از او شخصميت آرمماني و مقتمدر بمه
نمایش ميگذارد .ابعاد چارچوب اقتدارگرایانمه در توصميف مممدوح در سمه حموزۀ اصملي
قابلشناسایي است .6 :بهتصویرکشيدن سيماي پادشاهي مقتمدر بما مالکيمت ممادي و دنيموي
بهعنوان برترین مقام قدرت؛  .2بهنمایشگذاشتن چهمرهاي معنموي از مممدوح بما تأکيمد بمر
التزام او به شریعت ،انجامدادن اممور براسماس مصملحت الهمي ،ظملاهللبمودن و در ممواردي،
ترک ادب شرعي بمراي تأکيمد بمر جایگماه مممدوح بما برتمريدادن وي بمر شخصميتهماي
مذهبي؛  .8توصيف ممدوح بهعنوان انساني کامل که با نسبتدادن برجستهترینصفات بمه او
انجام مي شود .بسامد زیماد ایمن کمنش در معرفمي مممدوح و فاصملة محسموس آن بما دیگمر
کنشها ،نشاندهندۀ سازوکار زباني مؤثر مدح در پيگيري اهداف ایدئولوژیک است.
کنشهاي دیگر با بسامد کمتري به کار رفتهاند .کنش عماطفي ،کنشمي رفماقتي اسمت
که نشاندهندۀ حسن نيت گوینده دربارۀ مخاطب و یا بيانکنندۀ احساسات شخصي مخاطب
است .کاربرد این کنش در مدح ،کوشش شاعر براي ابمراز احساسمات مثبمت بمه مممدوح و
کاستن از فاصلة ميان خود و اوست .براساس جایگاه نابرابر مممدوح و شماعر ،بسمامد کمنش
ترغيبي ،اندک و کاربرد اصلي آن نيز مربوط به دعوتکردن ممدوح به شمادي یما دشممنان
او به اطاعت است .کنش تعهدي در موارد اندکي بهکاررفته و کنش اعالممي اصمالً اسمتفاده
نشده است .برایناساس ،کنش هماي کالممي ،همسمو بما کارکردهماي اساسمي ممدح ،فاصملة
ممدوح و شاعر و جایگاه مدح در برجستهکردن ممدوح را بهعنموان کمارکرد اصملي ممدح
نشان ميدهد.
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 .9-9-1زمان
مفهوم زمان در فعل بر فاصلة زماني وقوع فعل و روایت اشاره دارد .بخشي از کماربرد زممان
فعل به نزدیکي مؤلف با چگونگي بمازگویي ممتن ارتبماط دارد؛ بمدینصمورت کمه انتخماب
زمانهاي مضارع ،نشاندهندۀ همسویي بيشتر مؤلف با زمان وقوع رخدادهاست .روایمت در
زمان حال بهگونهاي است که گوینده با اطمينان بيشتري ،دادهها را انتقال ميدهد و بهواسطة
همين موضوع ،خواننده نيز آن را باورپذیرتر ميیابد و درنتيجه« ،ميزان قطعيت و واقعگرایي
کالم را باال ميبرد( ».فتوحي)6868 ،
در جدول ذیل ،بسامد زمانهاي گوناگون دیده ميشود.
جدول  .9زمان افعال
زمان

فرخي

منوچهری

سنایي

انوری

خاقاني

کمال

مضارع

66/75

32/27

31/86

36/22

97

18/88

ماضي

8/21

67

3/15

63/73

52/17

89/63

آینده

-

-

9/89

-

8/88

8/16

پرکاربردترین زمان فعل ،زمان مضارع است .کماربرد دیگمر زممانهما ،بسميار انمدک اسمت.
خواننده در این حالت ،موضموعات مربموط بمه مممدوح را بما اسمتفاده از افعمال زممان حمال
بهصورت اموري جاري وصف ميکند:
صدري که قدر کان شکند گوهر سخاش

بحري کمه نمزل جمان فکنمد پيکمر سمخاش

صممدري کممه الزم افعممال اوسممت بممذل

این اس مشتق است ه از مصمدر سمخاش
(خاقاني)6832 ،

براساس کارکرد فعل هماي مضمارع در حمذف فاصملة وقموع رخمداد و زممان آن ،توصميف
ممدوح با استفاده از این افعال بههمراه غلبة وجه اخباري در این قصاید ،موجب باورپمذیري
بيشتر ميشود.
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افعال ماضي از افعالي هستند که با بسامد کمتري به کار رفتمهانمد .کماربرد اصملي ایمن
افعال ،بيان وقوع اموري در گذشته است که برخمي ،بيمانکننمدۀ مسمائل تماریخي اسمت کمه
شاعر از آنها براي بيمان مقاصمد خمویش اسمتفاده کمرده اسمت (ر.ک منموچهري 6883 ،و
خاقاني )6832 ،و برخي نيز مربوط به اعمال گذشتة ممدوح است که شاعر آنها را تحسمين
ميکند( .ر.ک منوچهري)6883 ،

 .0-9-1شخص و شمار
مفهوم شخص در فعل با نسبتدادن آن به فاعل ارتباط دارد؛ یعني «فعل را گوینده بمه خمود
نسبت مي دهد یا به مخاطب یا به کسي یا چيزي دیگر .در حالمت اول ،فعمل را اولشمخص؛
در حالت دوم ،دومشخص و در حالت سوم ،غایب گویند( ».ر.ک انوري و گيموي)6837 ،
مفهوم شمار به تعداد اشخاصمي داللمت دارد کمه فعمل از آنهما سمخن مميگویمد .در زبمان
فارسي« ،فعل یا جمع است یا مفرد؛ یعني یا به چند کس یا چند چيز نسبت داده مميشمود یما
به یکتن و به یمک چيمز .در صمورت اول ،فعمل را جممع و در صمورت دوم ،فعمل را مفمرد
ميگویند( ».همان)
کاربرد شخص و شمار در قصاید منتخب در جدول ذیل آورده شده است:
جدول  .0بسامد شخص و شمار
شخص و شمار

فرخي

منوچهری

انوری

سنایي

خاقاني

کمال

اولشخص مفرد

5/16

5/68

2/96

1/65

6/86

68/33

دومشخص مفرد

68/27

68/65

2/69

62/88

2/66

9/96

سومشخص مفرد

38

76

62

71

37/78

79

اولشخص جمع

-

-

-

8/86

دومشخص جمع

-

-

-

-

سومشخص جمع

2/36

62/26

2/38

5/91

8/86
-

9/26

پربسامدترین شخص و شمار در مدح ،سومشمخص مفمرد اسمت .در ممدح ،گوینمده ،شماعر
است و شاعر ،نمایندۀ قدرت است که همانند راوي داناي کل به بازنممایي گفتممان ممدح و
بهطورمشخص ،ممدوح اقدام مميکنمد .مممدوح در مرکمز گفتممان قمرار مميگيمرد و تممام
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موضوعات و کارگزاران دیگر براساس رابطة آنها بما مممدوح مطمرح مميشموند؛ بنمابراین،
همواره سخن از ممدوح بهعنوان «او» است .مممدوح بمهطورغالمب بمهصمورت سمومشمخص
بازنمایي ميشود؛ زیرا تمام گزارهها پيرامون او شکل ميگيرند .مدح از ایننظمر بمه حماسمه
نزدیک ميشود؛ چنانکه در حماسه نيز سخن از قهرمان در مقام «او» بهعنموان موجمود برتمر
است .عالوهبراین ،تأکيد بر شخصيت او بهعنوان اصليتمرین کمارگزار ممدح ،موجمب غلبمة
صيغة مفرد شده است .ممدوح بهتنهایي و نه بهصورت مشمترک بما دیگمران ،در مرکمز ممتن
قرار ميگيرد .استفاده از این صيغه به برجستگي ممدوح ميانجامد.
هم مممالدهنممده اسممت ه م مممالسممتان اسممت

مممر حاشممية شمماه جهممان را و حشمم را

(منوچهري)6883 ،

 .5-9-1معلوم و مجهول
فعل معلوم ،فعلي است که به فاعل نسمبت داده مميشمود (خمانلري )6896 ،و فعمل مجهمول،
فعلي است که «به مفعول نسبت داده ميشود( ».همان)
در مدح ،فعلهاي معلوم با اختالف بسيار زیاد از فعلهاي مجهمول بمه کمار رفتمهانمد و
بسامد استفاده از افعال مجهول بسيار اندک است .بسامد استفاده از این افعال در جدول ذیمل
آورده شده است:
جدول  .5بسامد افعال معلوم و مجهول
نوع فعل

فرخي

منوچهری

انوری

سنایي

خاقاني

کمال

افعال معلوم

66/95

688

688

66/91

63/76

66/12

افعال مجهول و شبهمجهول

8/51

-

-

8/55

6/26

8/83

در گفتمان هاي اقتمدارگرا زمماني کمه زبمان در اختيمار قمدرت اسمت ،کوشمش گوینمده بمر
فعالسازي کارگزاران متمرکز است .در این حالت ،هریک از اعممال کمارگزاران بما تأکيمد
بر فاعل بازتاب داده ميشوند .در مدح نيز شاعران به هممينصمورت عممل کمردهانمد؛ یعنمي
اعمال ممدوح را بهطورصریح با تأکيد بر وي بهعنوان کنندۀ کار بازنمایي کردهاند .در ایمن
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بازنمایي ،فاعل و فعل ،آشکار و صریح هستند .شماعر ،گمزارههماي ممدنظر خمویش را ،کمه
همگي در تقویت ممدوح و تضعيف مخالفان اوست ،انعکاس ميدهد:
او ز جمممممود و فضمممممل تنهممممما نيسمممممت

در هماننمممم مد خویشممممممتن تنهاسممممممت

طبممع او چممون هواسممت روشممن و پمماک

روشمممن و پممماک بممميبهانمممه هواسمممت
(فرخي)6889 ،

ذکر ممدوح با استفاده از ضمير «او» و داللت آشکار بر نقش او بمهعنموان نهماد ،بمر جایگماه
مقتدرانة او در رأس امور تأکيد ميکند.
عالوه بر ممدوح ،دیگر کارگزاران نيز به صمورت معلموم بازنممایي مميشموند .اعممال
مربوط به مخالفان یا موافقان ممدوح ،با مشخصکردن آنها بهعنوان فاعل بازنمایي ميشود
و هيچکارگزاري پنهانسازي نميشود:
هرچه اند این ملکمان بنمده و مموالي ويانمد همميچممموال بممه تممن خممود سمموي ممموال نشممود
(منوچهري)6883 ،
این نوع مشخصسازيها به فعالسازي کارگزاران ميانجامد« .فعالسمازي و منفعملسمازي،
دو مؤلفة بسيارمه در بازنمایي کارگزاران اجتماعي بمه شممار مميآینمد .فعمالسمازي وقتمي
است که کمارگزاران بمهعنموان نيروهماي فعمال و پویما بازنممایي مميشموند و حمالآنکمه در
منفعلسازي بهصورت عواممل تأثيرپمذیر تظماهر مميکننمد» (یارمحممدي)6839 ،؛ بنمابراین،
توجه به مقولة فعمالسمازي کمارگزاران ،از انفعمال کمارگزاران بمهویمژه مممدوح جلموگيري
ميکند و گفتمان مدح را در موضع اقتدار قرار ميدهد.
افعال غيرمعلوم در مدح ،شامل افعال مجهول و شبهمجهول هستند کمه کماربرد همردو بسميار
اندک است و کارکرد گفتماني ندارند .کاربرد فعل مجهول به مواردي مربوط است کمه در
آنها ،شاعر بيشتر از فاعل بر عمل انجامشده تأکيد داشته باشد؛ بمهطورمثمال ،در بيمت ذیمل،
تأکيد شاعر بر عمل «گفتن» است:
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بممه گمماه خممویش همممه گفتنممي ش مود گفتممه

گممرم زمممان بممود از عمممر جمماودان سممخن
(کمال)6853 ،

برخي از موارد کاربرد افعال شبهمجهول نيز مواردي است مربوط به فعل «گفتن» که گوینده
مشخص نيست و موضوع ،حک ضربالمثل را دارد یا به نکتة معروفي و یا حقيقتي تاریخي
اشاره ميکند:
گوینممممد کممممه مممممرز تممممور و ایممممران

چممممون رسممممت پهلمممموان ندیممممده اسممممت
(خاقاني)6832 ،

 .2-9-1گذرایي و ناگذرایي
فعل گذرا دو موضوع مرکزي کنشگر و کنشپذیر دارد و فعل ناگذر در قالب معنایي خمود
فقط یکموضوع دارد که ممکن است کنشگر در فعل ناکنشي یا کنشپذیر در فعل ناگمذرا
باشد .در قصاید منتخب ،غلبه با فعل ناگذر است .در جدول ذیمل ،بسمامد ایمن افعمال آورده
شده است:
جدول  .2بسامد افعال گذرا و ناگذر
نوع فعل

فرخي

منوچهری

انوری

سنایي

خاقاني

کمال

فعل ناگذر

78/6

16/65

75/87

12/71

15/77

17/33

فعل گذرا

26/6

83/39

29/12

87/28

89/22

82/66

کاربرد افعال ناگذر در برابر گذرا ،ازجمله مصداقهاي ایجاد انفعال است؛ درمقابمل ،افعمال
گذرا ،متن را در موضع پویایي قرار ميدهند .غلبة افعال ناگذر در مدح را ميتموان بمهعلمت
تأکيد بر فاعل دانست؛ بدین صورت که در جممالت بما سماخت ناگمذر ،فاعمل ،کننمدۀ کمار
است؛ یعني تأکيد بمر فاعمل بمهعنموان کنشمگر اسمت .ایمن افعمال ،نشماندهنمدۀ «فراینمدهاي
یکمشارکي یا یکارزشمي اسمت و عممل آن بمر هميچعنصمر دیگمري در بنمد تسمري پيمدا
نميکند» (مهاجر و نبوي)6868 ،؛ بنابراین ،بسامد بيشتر افعال ناگذر نشان مميدهمد مممدوح
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بهعنوان کنشگر اصلي در مرکز کنش قرار دارد .درمقابل ،فعل متعدي ،فعلي اسمت کمه «دو
یا سه مشارک به عنصر (ها) یا مشارک (هماي) دیگمر تسمري مميیابمد» (هممان) و بنمابراین،
کاربرد این فعل ،اندک است .در گفتمان مدح ،مشارکت در انجامدادن امور وجود ندارد و
تمام امور ،تحت حاکميت ممدوح انجام ميشود .عالوهبراین ،نکتة مه  ،همسویي شماعر بما
گفتمان قدرت است .در این حالت ،شاعر ،بخشي از ساختار مدح است کمه از درون آن بمه
بازنمایي آن اهتمام دارد .براین اساس ،کاربرد افعال ناگذر در این سيست  ،نه بهمعناي انفعمال
نظام غلبه ،بلکه بمه معنماي انفعمال شماعر در بازنممایي انتقمادي گفتممان قمدرت اسمت .شماعر
بهعنوان جزئي از این سماختار ،شمکلدهنمدۀ گویمههمایي گزینشمگرانه اسمت کمه تصمویري
آرماني از حاکميت بازتاب ميدهد و بهدنبال نقد این ساختار نيست.

 .7-9-1افعال اسنادی و تام
در یک تقسي بندي ،فعل به دونوع اسنادي و تام تقسي مميشمود .افعمال اسمنادي فعملهمایي
هستند که معني کاملي ندارنمد و فقمط بمراي اثبمات یما نفمي نسمبت بمه کمار مميرونمد و بمر
انجامیافتن کاري داللت ندارند( .ر.ک انوري و گيموي 6837 ،و ارژنمگ )6875 ،درمقابمل
افعال اسنادي ،افعال تام قرار دارند« .بيشتر فعلهایي که در زبان به کار ميرود بر انجمامدادن
یا انجامگرفتن یا پذیرفتن کاري معين داللت ميکنند .این نوع فعلها را فعل تام ميگویند».
(همان) افعال تام درمقابل افعال اسنادي ،که بر حالت ایستایي داللت ميکنند ،عموماً افعمالي
هستند که دربردارندۀ عمل هستند .بهطورطبيعي ،هردو نوع این افعال در مدح به کار رفتهاند
که در جدول ذیل ،بسامد آنها آورده شده است:
جدول  .7بسامد افعال تام و ربطي
نوع فعل

فرخي

منوچهری

سنایي

انوری

خاقاني

کمال

فعل ربطي

57/61

81/88

89/21

81/78

27/36

81/39

فعل تام

92/35

18/17

15/75

18/8

72/66

18/69

کاظمی و همکاران | 11

بسامد کاربرد افعال نشان ميدهد افعال تام ،بيشتر از افعال اسنادي به کار رفتهاند .افعال تام با
داللت بر حوزۀ عملگرایي ،موجب فعالسازي متن مميشموند و از انفعمال ممتن جلموگيري
ميکنند .در بيت ذیل ،کاربرد افعال تام «انگيختن ،رسيدن و دماربرآوردن» ،در توصيف تيغ
و تير ممدوح موجب تأکيد بر شجاعت و عملگرایي ممدوح شده است.
آنکممه آبوآتممش انگيزنممد تيممغ و تيممر او

از دل بمماد همموا و خمماک ميممدان روز کممار

گممر رسممد بممر آب دریمما آتممش شمشممير او

همچو باد از خاک دریاها بمرآرد او دممار
(انوري)6815 ،

تمرکز بر افعال تام ،با تأکيد بر مقولة کنشمگري در ممدح ،همسوسمت کمه در کماربرد فعمل
ناگذر نيز دیده مي شود .این نوع افعال نيز ممدوح را کمارگزاري فعمال نشمان مميدهنمد کمه
بيشتر از آنکه موقعيت خود را از جایگاه توصيفشوندگي اتخاذ کند ،با عملگرایي شمناخته
ميشود؛ موضوعي که براساس جنبههماي معنمایي گمزارههما و تمرکمز بمر صمفاتي ،همچمون
شجاعت ،قدرتمندي و بخشندگي ،او را به شخصيتهاي برجسمته نزدیمک مميکنمد و از او
سيماي انساني مقتدر و عملگرا به نمایش ميگذارد.
افعال اسنادي با بسامد کمتري در مقایسه با افعال تام به کار رفتهاند .کاربرد ایمن افعمال
با رویکردي همسو با گفتمان قدرت انجام شده است .در افعمال ربطمي و جممالت اسمنادي،
«مسند متم اجباري فعل ربطي اسمت و حمذف آن باعمث بدسماختي یما نماقصشمدن جملمه
ميگردد( ».طبيبزاده )6839 ،قرارگرفتن ممدوح در جایگاه مسمند بما نسمبتدادن افعمال و
صفات به او ،او را در جایگاه پذیرندۀ صفات گزینشي گفتمان قدرت قرار ميدهد .در بيمت
ذیل ،شاعر ،گزارههاي مربوط به شجاعت ممدوح را با استفاده از فعل اسمنادي بمه او نسمبت
ميدهد:
پممممر تيممممر تممممو پممممر جبرئيممممل اسممممت

آفمممممممت شمممممممده دیوجممممممموهران را

آن بيلممممممممک جيرئيممممممممملپممممممممرّت

عزرائيمممممممل اسمممممممت جمممممممانوران را
(خاقاني)6832 ،
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در بسياري از قصيدهها ،افعال اسنادي ،همچون «است»« ،بود»« ،نيست» و «باشد» ،در جایگماه
ردیف قرار گرفتهاند که خت شدن تمام ابيات به آن بر فضاي قصيده اثمر مميگمذارد و کمل
فضاي آن را همسو با کارکرد فعل اسنادي در موقعيت اثبات یما نفمي قمرار مميدهمد؛ بمراي
مثال ،در قصيدهاي از انوري با ردیف «است» ،تنها بيستفعل تمام وجمود دارد و بقيمة افعمال،
اسنادي هستند که براساس کارکرد توصيفي افعال اسنادي ،ممتن را در فضمایي وصمفي قمرار
ميدهد( .ر.ک انوري )6815 ،افعال اسنادي در ممتن بمراي نسمبتدادن حماالت و افعمال بمه
مسندٌاليه به کار ميروند و بر رخدادن اتفاقي داللت نميکنند؛ بنمابراین ،ایمن افعمال ،افعمالي
منفعل هستند .هدف جمالت با الگوي ربطمي ،مقولمة طبقمهبنمدي یما ارزشگمذاري افمراد و
نهادهاست« .ما برحسب دیدگاه اجتماعي و فکري خویش ،اشميا ،حموادث و اعممال خمود و
مردمان را طبقهبندي و ارزشگذاري مميکنمي ( ».یارمحممدي و خسمروينيمک )6838 ،در
جمالت اسنادي ،نهاد جمله پذیراي کنش است نه کنشگر؛ پس «نویسنده بمه اممور در مقمام
پذیرندۀ حاالت مينگرد؛ بنابراین ،جملهها را با صداي منفعل سمازمان مميدهمد( ».فتموحي،
 ) 6868افعال اسنادي در ایمن قصماید ،افعمال اسمنادي صمریح هسمتند .وجمود افعمال اسمنادي
ازسویي ،قطعيت متن را نشان ميدهند؛ زیرا شاعر با نسبتدادن قطعي ویژگيهاي مثبمت بمه
ممممدوح و ویژگمميهمماي منفممي بممه دشمممنان او ،ذهممن مخاطممب را از تردیممد در گفتممههممایش
بازميدارد؛ اما از سوي دیگر ،نشاندهندۀ منفعلبودن شاعر در برابر مممدوح اسمت؛ زیمرا او
با نسبت دادن امور مطلوب به ممدوح فقط گزارشگر این امور است؛ یعني شاعر ،بما کماربرد
افعال صریح اسنادي ،تصویر مدنظر خود از ممدوح را بيهيچشبههاي به مخاطب مينمایانمد
و با برگزیدن وجه گزارشگري صرف دربارۀ ممدوح ،بر این امر تأکيد ميکند .بمااینحمال،
افعال اسنادي در برابر افعال تام ،کاربرد کمتري دارند .برایناساس ،بسامد زیاد افعال تمام در
برابر افعال اسنادي ،نشاندهندۀ ساختار فعال مدح اسمت؛ زیمرا ایمن افعمال بمر کمنش داللمت
دارند و بر وجود پویایي در کارگزار و متن داللت ميکنند.
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 .8-9-1صدای دستوری
از مقوالت مه در مبحث نحو ،مقولة صداي دستوري است .صداي دستوري «عبارت است
از رابطة ميان رخداد یا حالت فعل با دیگر شرکتکنندگان در فرایند فعلي (فاعل ،مفعمول و
( ».)...فتوحي )6868 ،صداهاي دستوري معمول در زبان شامل سه نوع است :صمداي فعمال،
منفعل و انعکاسي .زماني صداي متن فعال است که نهاد جمله ،کنشگر یا عاممل فعمل باشمد؛
اما اگر مبتدا در کالم ،کنش پذیر و محتمل باشد ،صداي ممتن منفعمل اسمت( .ر.ک هممان)
صداي انعکاسي ،صدایي اسمت کمه در آن « ،فاعمل و مفعمول یما مبتمدا و خبمر ،یمک مرجمع
دارند( ».همان) مقولة صداي دستوري ،مقولهاي است که از عوامل متعددي تأثير ميپمذیرد.
ازجملة این عوامل ،مباحث مربوط به مقولة فعل است .کاربرد برخي افعال موجب مميشمود
متن صداي منفعل داشته باشد و درنتيجه ،کاربرد افعال متضاد با آنها ،صمداي ممتن را فعمال
مي کند .کاربرد فعل الزم ،اسنادي و مجهول از مموارد منفعملکمردن هسمتند( .ر.ک هممان)
چنان که نتایج بررسي قصاید نشان داد شاعران از ميان مؤلفههاي مربوط به انفعال فقمط فعمل
الزم را با بسامد زیاد به کار بردهاند و در برابمر آن ،از افعمال مجهمول بسميار انمدک و افعمال
اسنادي کمتري در مقابل افعال تام استفاده کردهاند .برایناساس ،گفتني اسمت صمداي ممتن
در مدح ،صدایي فعال است؛ یعني شاعر در این نوع شعر ميکوشد با استفاده از مؤلفمههماي
فعال سازي ،کارگزاران را برجسته کند .این امر از دیمدگاه ایمدئولوژیک ،بسميارمه اسمت.
شاعران با استفاده از مؤلفههاي فعمال سمازي ،فاعمل اصملي گفتممان ممدح ،یعنمي مممدوح را
عاملي تأثيرگذار و کنشگر معرفي ميکنند و بدینروش بر جایگماه وي بمهعنموان شخصميتي
مقتدر در ذهن مخاطب تأکيد ميکنند.

بحث و نتیجهگیری
مدح به عنموان ابمزار نهماد قمدرت ،متنمي ایمدئولوژیک اسمت کمه از ابزارهماي زبماني بمراي
برساخت واقعيت اسمتفاده مميکنمد .زبمان در جایگماه مقولمهاي اجتمماعي و متمأثر از بافمت،
ابزاري مناسب براي پيگيري مطالبات متن است .آنچه دربارۀ مقولة فعل در مدح گفتمه شمد،
بازتابدهندۀ اقتدار ممدوح و درنتيجه ،حکومت است .غلبة قاطع وجه اخباري و بهتبمع آن،
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وجهيممت معرفتممي در مممدح براسمماس حتميممت ایممن وجممه در توصمميف رخممدادها ،موضممع
اقتدارگرایانة مدح را در معرفي نهاد قدرت نشان ميدهد .کاربرد ساختارهاي معلوم با تعيين
هویت کارگزاران و بهطورمشخص ممدوح ،ساختاري همسمو بما اقتمدار ممدح در بازنممایي
ممدوح دارد .غلبة ساخت ناگذر با تأکيد بر تکساختبودن گمزاره ،بمر مممدوح بمهعنموان
نقطة مرکزي کنشها تأکيد ميکند .کاربرد افعال تام با داللت بر کنشگري فاعل ،هماهنگ
با دیگر ساختهاي فعلي بر جایگاه ممدوح بهعنوان کنشگر فعال ممتن تأکيمد کمردهانمد .دو
مقولة شخص و شمار با تأکيد بر ضمير سومشخص مفرد ،همسو با دیگر ساختارهاي فعلمي،
ممدوح را مرکز اصلي گفتمان مدح معرفي ميکننمد .تممامي ایمن عواممل در کنمار اسمتفادۀ
غالب از افعال مضارع بر درجة قاطعيت شاعر در بيان گزارههاي مدحي مميافزایمد .بررسمي
کنشهاي کالمي نشان داد کنش تصریحي ،کنش مسلط مدح است که بهصورت قماطع بمر
جایگاه مادي و معنوي ممدوح تأکيمد مميکنمد .درمقابمل ،دیگمر کمنشهما همچمون کمنش
عاطفي و ترغيبي ،بسيارمحدودتر به کار رفته است .این نموع کماربرد کمنشهما نشماندهنمدۀ
وجود رابطة فرادستي و فرودسمتي ميمان مممدوح و شماعر و برجسمتهسمازي مممدوح مطمابق
اهداف حاکميت است .عالوه بر موارد مذکور ،بررسيها نشان داد شاعران با کماربرد افعمال
معلوم و کنشي در سطح گسترده ،بر ایجاد صداي دستوري فعمال در ممتن تأکيمد کمردهانمد.
به طورکلي ،آنچه از تحليل فعل در مدح آشکار مميشمود ،بهمرهبمردن ممتن از ظرفيمتهماي
گفتماني و فرانحوي فعل در و پيشبرد اهداف ایدئولوژیکي ممدح اسمت .شماعر در گفتممان
مدح بهعنوان گوینده ،بخشي از نظمام حماک اسمت کمه بما جهمتگيمري مثبمت بمه گفتممان
قدرت ،عمل ميکند و عالوه بر نشاندادن اقتدار ساختار حاکميمت ،بما کماربرد مؤلفمههماي
قطعي در ساختار فعل ،متن را بهسمت اقناعسازي مخاطب هدایت ميکند.
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Verbal discourse of the modern prose is formed by interconnected structure
from a conscious mind in a way that the play of the signs in the text along
with the personal mentality and memory of the character can become so
fluid and elusive that ambiguity becomes a particular component of modern
narrative. But semiotic layers with a detailed and systematic reading deal
with the interaction of the text layers in the story to investigate implicit and
explicit implications of signs in a semantic process through multiple codes
and according to the context of the texture. "Abolhol" is a short story by
Fereshte Sari written in the eighties. Narrator's diegesis that as if it is the
symbolic narrative of the visualization of his subconscious mind and body
about the fate of women, shows such semantic capacity of the places such as
caravanserai and darkroom so fertile with human and inhuman activists that
the phenomenology of reading with a layered semiotic approach, in addition
to the interference of the paratext elements in the implications, the layers of
time, space, aesthetics, and actors in codes are considered to show their
semantic capacity in the semantic process of the story. But in the "sequence"
the semantic process of the modern subject is on the path of "becoming"
which led to the narrator's transcendental "Stative subject "in addition to the
obvious role of "effective verbs" the narrator's "disjunction" was also
considered in "meaning manqué" to show the difference between the
character of traditional and modern stories in search of objects.
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مقدمه
داستان کوتاه مدرن ،بهعنوان گفتمان بالفعل یا پارولي از النگ یا نظام روایي ،اغلب با
صفت «آوان گارد» همراه است .زمينه ي پيدایش چنين ادبياتي ،متأثر از فضاي مدرنيتهاي
بود که در پي نو کردن همهچيز بود م هرچند پيامدهاي این نوگرایي متناقض از کار درآمد
م ادبيات مدرنيس با تأثيري که از فلسفه ي روشنگري و فيلسوفاني چون دکارت ،کانت،
هگل ...و روانشناسي فروید و اهميتي که او براي رؤیا ،ذهن ،ضمير خودآگاه و ناخودآگاه
داشت ،به واقعيتهاي جهان روحي و ذهني انسان توجه ویژه نمود .پيچيدگي دنياي درون،
فرمي ظریف و پيچيده ميطلبيد تا زمانگریزيها ،مکانگریزيها و بازيهاي زباني ذهن و
حافظهي شخصيت داستاني را بهتر نشان دهد؛ بنابراین آشنایيزدایي از عناصر متعارف
داستان سنتي ،فه داستان را مشکل نمود؛ اما نشانهشناسي الیهاي با توجهي که به تعامل
الیههاي متني در خوانش دارد آنها را با عنایت به بافت ،در رمزگانهاي متعدد ،تفسير و
معنا ميکند؛ زیرا «متن حاصل همنشيني الیههاي متفاوتي است که بهواسطه عملکرد
رمزگانهاي متعدد ممکن شده است( ».سجودي )6868 ،درواقع این خوانش عالوه بر
توجه به بار زایایي داللتهاي صریح و ضمني در فرایند معنایي ،متن را از تحليل
نشانهشناسي ساختگراي تقليلگرا نيز ميرهاند و آن را به گفتماني پویا و سيال تبدیل
ميکند.
داستان ابوالهول عنوان داستان کوتاهي از مجموعهي «مرکز خرید خاطره» اثر فرشته
ساري است که در دهه ي هشتاد نوشته شده است .هدف مقاله این است تا با روش توصيفي
م تحليلي ارتباط بين پدیدارشناسي خوانش و نشانهشناسي الیهاي را در فه داستاني نشان
دهد .همچنين سؤال اینجاست که نشانهشناسي الیهاي با توجهي که به نقش سازههاي
جانشين دارد ،آیا ميتواند پيرنگ بجا و آگاهانه نشانهها را در داستان مدرن موردنظر جلوه
دهد؟ در ضمن به سبب خلط فضاي واقعي با فراواقعي و محوریت انسان و ذهنيت او در
اغلب داستانهاي مدرن ،مسلماً «نقصان معنا» در کنش سوژه ،مانند «انفصال» شخصيتهاي
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سنتي از ابژه نيست؛ بنابراین باید دید که در پيرفت شخصيت داستاني ،آیا «شدن» ،صورت
ميگيرد یا صرفاً شخصيتها در «شوِش»هاي توصيفي باقي ميمانند؟

پیشینه پژوهش
فرزان سجودي عالوه بر معرفي فرضيه نشانهشناسي الیهاي در کتاب »نشانهشناسي
کاربردي» ( ،)6867بهصورت عملي نيز در مقالههاي متعدد به پيادهشدن این فرضيه روي
آثار هنري پرداخته است  .حميدرضا شعيري نيز در زمينه نشانه م معناشناختي صاحب آثار
فراواني هستند ازجمله «از نشانهشناختي ساختگرا تا نشانه معناشناسي گفتمان» (.)6833
مقالههایي چون« :بررسي نگاره آزمودن فریدون پسرانش را از منظر نشانهشناسي الیهاي»
( )6835از حسنوند ،سجودي و خيري؛ «نشانه شناسي الیهاي رمزگانها در داستان قرآني
خلقت آدم» ( ) 6865از سيدان؛ همچنين ليال صادقي ،مجموعه مقاالتي را در کتابي به نام
«نشانهشناسي و نقد ادبيات داستاني معاصر» ( )6868در دو جلد گردآوري کردند که اثري
قابل توجه است؛ اما با روش نشانهشناسي الیهاي روي داستان کوتاه مدرن ،اثري دیده نشد؛
بنابراین این مقاله سعي دارد تا عالوه بر استخراج الیههاي متني و سوق دادن آنها در
رمزگانها که به تعامل معنایي بافتي ميانجامد ،به پيرفت شخصيت سوژهي مدرن در
راستاي «شدن» نيز بپردازد.

 .1مباحث نظری
 .1-1مدرنیته؛ مدرن؛ مدرنیسم
بنياد فلسفه مدرن که با گزارهي «من مياندیش » دکارت آغاز شده بود ،با زميني شدن
اندیشه در مورد عال و آدم شکل گرفت .در قرن هجده کانت ،خودآگاهي و ساختار
ذهنيت آدمي را شرط امکان حصول معرفت دانست( .بایزر و دیگران )6839 ،اما مدرنيته را
اغلب پس از رنسانس و انقالب هاي علمي قرن هفده یا همزمان با عصر روشنگري قرن
هجده و عقلگرایي در نظر ميگيرند؛ هرچند به نظر برخي ،مدرنيته اصالً دوران نيست
بلکه یک نگرش است و «عبارت است از تالش براي صورت بخشيدن به انسان و بخصوص
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عقل انساني در همه شئون» (چایلدز )6868 ،در کل ،مدرنيته با مفاهيمي چون صنعتي شدن،
شهرنشيني ،دیوانساالري ،دنياگرایي و ...همراه شد( .گيدنز و دیگران .)6838 ،زمينههاي
بيگانگي انسان در جامعهي سرمایهداري را مارکس پيشبيني کرده بود .تصویر مدرنيتهاي
که از تحليل فروید بيرون ميآمد ،نيز چندان مسالمتآميز نبود .به نظر او حاکميت عقل در
انسان عوار

آسيبزاي روانشناختي به دنبال داشت( .باومن )6876 ،هرچند کساني مانند

هابرماس مدرنيته را پروژهاي ناتمام ميدانستند .ليکن به نظر برخي اندیشمندان پيامدهاي آن
براي انسان خوشایند نبود؛ بنابراین مدرنيس را نقد مدرنيته ميدانند با تمام ویژگيهایش.
(نجوميان )6838 ،و شاید نوعي نگاه زیبایيشناسانهي ابهاممحور و نقادانه که در آثار هنري
و ادبيات تبلور یافته است.

 .6-1ادبیات مدرنیستي
ساختار روایت مدرن به دنبال سرگشتگي انسان در سيطرهي ایدئولوژي زمانه ،در صدد
نمایاندن چنين درونمایهاي است؛ بنابراین قهرمان به معناي داستانهاي کالسيک نداری که
در پي بهدستآوردن ابژهاي مادي یا معشوقي زميني و آسماني باشد .پس روایت مدرن در
پيِ اسطورهسازي مانند داستانهاي سنتي نيست« .نقصان معنا» در سوژهي مدرن ،غالباً
روزمرگي و بحران معرفتي م هویتي است که اغلب توسط رؤیا و فضاي سوررئال ،شاهد
تجس و بازنموني کشمکشهاي ضمير خودآگاه با ناخودآگاه او هستي ؛ بنابراین گزینش
مکان ،زمان و زبان راوي در انتخاب کلمات ،از سوي نویسنده باید آنقدر آگاهانه و دقيق
باشد که پيرنگ ظریف روایت مدرن را در بر داشته باشد؛ زیرا قرار است زبان و کلمات،
بار سنگين مفاهي ذهني را در نمادهاي درون متني ،درست پياده کنند .پس نشانههاي
جانشين ،باید ارزش حضور خود را از ميان عناصر غایب در الیههاي متني نشان دهند.
همچنين با توجه به خودگویيهاي راوي و اهميت رؤیا و ذهنگرایي ،زمان آنچنان ذهني و
حجي ميشود که خواننده اغلب روایت خطي زمان را گ ميکند و این یکي از دالیل
دشواري روایات مدرن ميشود .همچنين با توجه به پدیدارشناسي هوسرل و اهميت نمود
پدیدهها در آگاهي انسان ،اهميت دنياي ذهن و ادراک عينيات همان زیستجهاني ميشود
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که امر ابژکتيو را به امر سوبژکتيو بدل ميکند( .کریمي و حسامپور )6861 ،بدین ترتيب،
نثر مدرنيس همراه ميشود با تالش براي ارائهي ذهنيت انساني به شيوههایي واقعيتر از
رئاليس که بازنمایي آگاهي ،ادراک ،عواطف و معنا را از طریق سيالن ذهن ،آشنایيزدایي
و خودگویي ...بيان ميکند( .چایلدز)6868 ،

 .9-1نشانه ،معنا
سوسور با اصطالحات النگ یا نظام بهعنوان وجه اجتماعي ،انتزاعي و بالقوه زبان و پارول
یا گفتار بهمنزلهي قوه بالفعل زبان ،یکي از مه ترین نظریه پردازان نشانهشناسي شد .به نظر
او نشانه ،حاصل دال و مدلول یا مفهوم و صورت آوایي است .رابطهاي که قراردادي و
اختياري است و عناصر جانشين از ميان سازههاي بيشمار براساس تمایز ،گزینش ميشوند
تا در محور همنشيني و خطي ترکيب یابند؛ اما همزمان با سميولوژي سوسور (اواخر قرن
نوزده ) ،مه ترین نظریه پرداز نشانهشناسي« ،پيرس» است که آن را سميوتيک معرفي
ميکند و با اصطالحات «نماد»« ،شمایل» و «نمایه» بستر بحثهاي مهمي را ميگسترد .وي
برخالف سوسور ،با مفاهي «بازنمون»« ،موضوع» و «تفسير» به تأویل و داللت نشانهها نيز
توجه مي کند؛ اما سميولوژي پذیرفته شده در مکتب پاریس با تأثيري که از سوسور،
یلمسلف ،بارت و گرمس گرفت به «سميوتيک م موضوع» تحول یافت؛ یعني «مجموعه
معنادار» جانشين «نظام نشانهها» شد .سمانتيک نيز عالوه بر گذر از بحثهاي «سمانتيک در
زماني» ،به سمانتيک گفتماني و پویا رسيد بهطوريکه با توجه به رویکردهاي سمانتيکي،
شرایط توصيف ،توليد و دریافت معنا فراه شد( .شعيري )6867 ،اصطالحات «شوِش»،
«شدن»« ،نقصان معنا»« ،انفصال»« ،افعال مؤثر» و ...در روایت داستاني ،از «فونتني» و
«گرماس» است که جزو اندیشمندان بزرگ مکتب پاریس هستند« .شوِش» خبر از وضعيت
یا حالتي ميدهد :مثالً اگر بشنوی «بهمن غمگين است» ،بهمن ،عاملي شوِشي است زیرا از
حالت روحي او خبر ميدهي ( .شعيري و وفایي )6833 ،عامل شوشي در وضعيت حسي م
ادراکي و رابطهي پدیداري که با دنيا برقرار ميکند ميتواند بدون اینکه کنشي انجام دهد
به «شوِشگر» تبدیل شود( .همان) «نقصان معنا» نيز ،وضعيت اوليه فاعل حالتي بهواسطهي
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نبود یا «انفصال» او از موقعيتي است که باعث کنش او ميشود تا در مسيرِ «شدن» قرار
گيرد .در داستانهاي مدرن اغلب شاهد رابطهي حسي م ادراکي سوژه بهجاي کنش هستي
یعني نظام شوِشي بهجاي نظام کنشي قرار ميگيرد .سوژه در ارتباطي که با یک خاطره،
شيء ،مکان ،رنگ ،بو ،مزه و ...برقرار ميکند در وضعيت شوِشي جاي ميگيرد .در برخي
از متنها شاهد کنش نيستي و اغلب با موقعيت عاطفي و روحي شخصيت مواجه هستي
پس همهي متون کنشي نيستند .هرچند «در وضعيت حسي ،حتي کنش ه رخ ندهد باز
امکان بروز معنا وجود دارد( ».گرمس)6836 ،؛ اما افعال مؤثر به قول ژاک فونتني :افعالي
هستند که افعال دیگر را تحت تأثير قرار ميدهند و عبارتاند از« :خواستن»« ،بایستن»،
«دانستن»« ،توانستن» و «باور داشتن» .افعال مؤثر «خود به طور مستقي باعث تحقق عمل
نميشوند اما بر گزاره یا فعلي کنشي تأثير ميگذارند و سبب ميشوند تا عمل یا کنشي با
شرایط تحقق خاصي انجام پذیرد( ».شعيري)6867 ،

 .0-1نشانهشناسي الیهای و روایت مدرن
به موقعيتي که نشانه در آن قرار ميگيرد ،بافت ميگویند؛ اما رمزگان ،قالبهاي قراردادي
و چارچوبي است که براساس دانش پيشين شکل مي گيرد و امکان تفسير و معناي نشانه را
فراه مي آورد .توجه به انواع مختلف رمزگان از قبيل رمزگان خوراک ،پوشاک ،مد،
بالغت و ..در روایت داستاني مه است؛ زیرا عالوه بر داللت صریح ،حامل داللتهاي
ضمني هستند و در تأویل و تفسير معنا نقش دارند .نشانه شناسي الیهاي به اهميت محور
جانشيني در گزینش تک تک عناصر و نشانهها در رمزگان و بافت دقت ميکند .اهميت
بافت در معنا بارز است؛ زیرا همجواري معناداري است که فرایند جانشيني و همنشيني را
در الیههاي متني شکل ميدهد و باعث ميشود نشانه در این همجواري معنيدار ،معناي
نسبي پيدا کند( .عربشاهي )6869 ،ازنظر اندیشمندان نشانهشناسي ،در هر ارتباط ما نه با پيام
بلکه با متن سروکار داری ( .سجودي )6867 ،اگر رمزگانها را مشابه النگ سوسوري
بداني  ،متن نه حاصل همنشيني بين رمزگانها بلکه حاصل همنشيني بين الیههایي است که
براساس انتخاب از آن رمزگانها تحقق عيني یافتهاند و هر یک از این الیهها ،حک پارول
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را براي النگ یا رمزگاني دارند که امکان انتخاب معني را فراه کردهاند( .همان) پس
نشانهشناسي در صدد تحليل متن است و با مدلول یا معنا سروکار دارد .در نشانهشناسي
الیهاي حتي یک نشانه منفرد نيز ميتواند به یک الیهي متني تبدیل شود و این مسئله با
پيرنگ گزینش آگاهانه نشانهها در روایت مدرن که ارزش عناصر جانشين را طبق اقتصاد
داستاني پررنگ ميکند ،مأموریت رویکرد نشانهشناسي الیهاي را بيشتر نشان ميدهد.

 .6خالصهی داستان
دختر جواني که خود روایت داستان را بر عهده دارد ،به دنبال پنچر شدن اتوبوس
درحوالي ترمينال ،بقيه مسير را پياده طي ميکند؛ اما بهجاي اینکه وارد ترمينال نوساز شود
به قصد فال و تماشا قدم در کاروانسراي متروک کنار ترمينال ميگذارد و در آنجا با دیدن
دختري که رنگ لباسهایش همرنگ نقوش بهجامانده از کاروانسراست با پرسشي مواجه
ميشود .در همان حين دو زن سياهپوش دخترک را کشانکشان به سمت وانتي ميبرند که
راوي نيز به تأثير از چشمان نافذ دختر ،دنبال آنان به راه ميافتد .پس از سوارشدن در وانت،
دخترک مثل پرندهاي ناگهان ناپدید ميشود ليکن راوي به همراه آن دو زن وارد خانهاي
تاریک ميشود ودر آنجا متوجه کوري ،کري و الل بودن زنان ميگردد ...و درنهایت پس
از چهل روز اقامت حبسگونه ازآنجا بيرون ميآید و درحاليکه زنان سياهپوش بر
قاليچهاي نشستهاند و شيشهي خالي گالب را برسر گورهاي بي نام و نشان خالي ميکنند به
سوي در خروجي کاروانسرا به راه ميافتد.

 .9الیههای متني
 .1-9عناصرپیرامتني
طبق نشانهشناسي الیهاي ،هرکدام از الیههاي نشانهاي جلد کتاب نيز در فه و معناي اثر
دخالت دارند .اولين الیهي متني در رمزگان دیداري وتصویري ،زمينهي رنگ جلدکتاب
است .در رمزگان رنگها ،رنگ سبز داللت بر طبيعت و آرامش دارد .الیه دوم،
نوشتههایي با فونت درشت به رنگ سبز تيره بر روي جلد است و دقيقاً همين نوشتهها،
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پشت جلد کتاب با فونت ریز تایپ شدهاند؛ اما الیهي دیگر که در تعامل با الیههاي قبلي،
بازنمون ميشود و در فه آنها یاريرسان است ،عنوان کتاب« :مرکز خرید خاطره» است
که با قل سفيد در ضمن نوشته هاي روي جلد نقش بسته است که ميتواند رمزگشا باشد؛
یعني در فرایند معنایي ،حامل بار نشانهاي است و داللت بر مرکز تجارت و خریدوفروش
خاطرات در آینده دارد؛ درواقع ذهن بيننده در رویارویي با الفاظ خریدوفروش خاطرات،
با عواملي بافتزدا در رمزگان تجارت و عاطفه مواجه ميشود؛ اما زمينه و بافت روایتها،
رمزگاني دیگر در فرایند معنایي ميطلبد تا رفع این بافتزدایي شود و این با تصویر روي
جلد توسط بازي نرمافزار کامپيوتري و فونت ریزودرشت نوشتهها ،به خواننده ميفهماند
که در آینده تسلط کامپيوتر چنان است که او حتي مرکز تشخيص عواطف و خاطرات
احساسي انسان نيز ميشود؛ درواقع نماد این مفهوم در جلد کتاب نيز باز نمون ميشود و
تصویر روي جلد در صدد تجس چنان مفهومي است .عالوه بر آن زمينهي سبزرنگ م
بهعنوان نماد طبيعت م ه مي تواند نشان از تسلط تکنولوژي و مدرنيته بر طبيعت باشد و ه
ميتواند دال بر نقش خاطرات سبز احساس و طبيعت بر گوشهي ذهن آدمي در آینده
گردد .در داستان «ابوالهول» نيز سيطرهي واژگان مربوط به کامپيوتر بر ذهنيت راوي در
رمزگان زیبایيشناختي و جهانبيني مشهود ا ست؛ اما داللت ضمني دیگر به پيرنگ چنين
طرحي بر جلد این است که نوشتههاي ریزي که به همراه تصویر مؤلف در پشت جلد حک
شده است ،بهصورت درشت روي جلد کتاب نيز درج شده است و این داللت بر دعوت
اثر به خوانش دقيق مخاطب دارد تا الیههاي متن ،با بزرگنمایي و فونت درشت ،زیر
ذرهبين نگاه خواننده رمزگشایي شود تا تعامل نشانهها در فرایند معنایي نشان داده شود .الیه
بعدي نام نویسنده م فرشته ساري م است که ازنظر داللت در رمزگان مؤلفان ،جزو یکي از
شناختهشدهترین شاعران ،نویسندگان و مترجمان است .الیهي دیگر ،نام انتشارات «خجسته»
است که در نظر مخاطب ناآشنا نيست.

 .6-9کنشگران انساني
راوي م دختر م زنان سياهپوش م پيرمرد وانت سوار م ميهمانان تاریکخانه
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 .1-6-9راوی و رمزگان نشانهشناختي شخصیت:
جدول  .1نشانه شناسي شخصیت راوی در رمزگان اجتماعي
نشانهها در

نشانهها در

نشانهها در رمزگان

نشانهها در

رمزگان سفر

مکان

نسکافه م قرص

کوله پشتي م تلفن همراه م

اتوبوس م

کاروانسرا م وانت م

لورازپام

ساعت مچي م سيگار

کولهپشتي

تاریکخانه-ترمينال -هتل

رمزگان پوشاک رمزگان خوراک
مانتو شلوار

نشانهها در رمزگان اشیا

در داستان ،لباسها نشانههاي اصلي زمانه هستند( .الج )6833 ،پس نوع پوشش راوي در
رمزگان پوشاک و اشيایي که در همنشيني و مجاورت با راوي قرار دارند ،داللت بر زمان
معاصر دارد .نسکافه در رمزگان خوراک ،کولهپشتي در سفر ،حاکي از تمایز اجتماعي
هستند؛ زیرا تمایزهاي ا جتماعي در یک فرهنگ توسط رمزگان اجتماعي تعيين ميشوند و
ما ماهيت اجتماعي خود را بهواسطه کارهایي مانند شيوهي سخنگفتن ،لباسپوشيدن ،مدل
مو ،عادت غذا خوردن ،محيط بومي ،مالکيت ،شيوه استفاده از اوقات فراغت ،آداب
سفرکردن و غيره منتقل ميکني ( .چندلر )6865 ،بدین ترتيب شيوهي سخنگفتن یا
کنشهاي گفتاري راوي در ابتداي داستان از وضعيت «شوِشي» او خبر ميدهد:
جدول  .6موقعیت شوشي راوی
وضعیت «شوشي» راوی در ابتدای داستان
دلودماغ نداشتن م توکار و بار خود ماندن م تو پاسخ به خود ماندن

این الیههاي متني در قالب کنشهاي گفتاري ،دال بر شخصيتي خسته ،بيحوصله و ملول
از جامعه شهري دارد؛ زیرا راوي بهجاي وارد شدن به شهر و ترمينال نوساز ،به کاروانسراي
متروک ميرود؛ اما آنچه پي رفت موقعيت اوليه شخصيت اصلي داستان را درگذر به
پيرفتهاي بعدي قرار ميدهد ،فرایند معنایيِ «شدن» است .گفتمان کالمي آغازین،
مخاطب را از وضعيت اوليه عامل فاعلي آگاه ميکند و آن پيادهروي به سمت
کاروانسراست .گریماس وضع اوليهاي را که باعث تغيير وضعيت کنشگر ميشود «نقصان
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معنا» ميداند .هرچند در نظام روایي کالسيک ،سوژه براي رسيدن به هدف و تغيير وضعيت
خود برنامهریزي ميکند( .گرمس)6836 ،؛ اما «نقصان معنا» در روایت مدرن به معناي
«انفصال» شخصيت اصلي از قهرماني و مادیات نيست .فردگرایي و تنهایي شخصيت داستان
ابوالهول ،سوژهي روایت مدرني است که دغدغهي معرفت «خود» دارد .به قول الکان،
«خود» مدام در حال نوشتهشدن است .ایگو پایدار و سامان نيست .درواقع بهصورت مدام
نوشته و بازنویسي ميشود و نيروهاي ناخودآگاه بهپيش ميرانندش( .رابرتس )6831 ،بدین
ترتيب عامل کنش و شوِش شخصيت ،بازکاوي ضمير ناخودآگاهي است که سرکوب
شده است .فروید سرکوبي را اساس و پایه مکانيس هاي دفاعي خود ميداند( .شاملو،
 )6833نقصان معنا در فاعل شناساي داستان ،گریز و تنهاروي اوست در پي «فال وتماشا».
پس اولين کنش شخصيت داستاني در مسير کاروانسرا ،تنها روي اوست که پيرنگ «نقصان
معنا» است .سوژه به علت «انفصال» از نقصان یا سرگشتگي روحي ظاهراً یک فاعل حالتي
است اما زماني که مسيري را طي ميکند و دست به اقدامي ميزند تبدیل به فاعلي عاملي
ميشود زیرا تغيير مکان نيز ميدهد.

 .6-6-9دختر
کنشگر انساني دیگر داستان ،دختري است که در کاروانسرا حضور دارد و نشانههاي
رفتاري او الیهي متني مهمي را در فرایند معنایي داستان شکل ميدهد:

نشانههای
شخصیتي
دختر

در رمزگان اطوار



شکلک درآوردن

در رمزگان بدن



نگاه تيز و نافذ

در رمزگان پوشاک



روپوش اخرایي م شال فيروزهاي

در رمزگان کالم



طرح معما

وجود دختر در کاروانسرا شاید حضوري غير متعارف نباشد؛ اما هنگاميکه راوي از صفت
«بلند» براي او استفاده ميکند ،این مسئله با توجه به بافت داستاني که «دختر بلند» را در
مجاورت کاروانسرایي با ستونهاي بلند قرار ميدهد ،خالي از بار نشانهاي نيست؛ زیرا
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رنگ لباسهاي دختر دقيقاً مانند رنگ ستونهاي کاروانسراست که موجب آشنایيزدایي و
غيرمتعارف شدن داستان در مسير واقعگرایي محض ميشود .از سویي ،دخترک بعد از
طرح پرسش به نشان عاجز بودن راوي از جواب« ،شکلک» درميآورد .در رمزگان اطوار،
شکلک درآوردن ،دال بر تمسخر دارد .عالوه بر آن ،تکرار و بسامد باالي واژهي «نگاه»،
خود به یک الیه متني نشاندار تبدیل ميشود؛ زیرا نگاه با بار صفتي «تيز و نافذ» تبدیل به
یک عامل کنشزا ميگردد و موجب تغيير مکان راوي از کاروانسرا ميشود.

 .9-6-9زنان سیاهپوش
جدول  .9نشانهشناسي شخصیت زنان سیاهپوش در رمزگان اجتماعي
نشانهها در
رمزگان پوشاک

نشانهها در
رمزگان

نشانهها در رمزگان اشیا

خوراک

نشانهها در

نشانهها در

نشانهها در

رمزگان

رمزگان

رمزگان

کالم

بدن

اطوار

بشقاب ميناکاري ،سيني
ورشو ،دیگچه مسي،
پيراهن سياه و گشاد،

آش م کلوچه،

پيراهن ابریشمي

ریواس ،کنگر

با یراقدوزي

نان و پنير تازه

فيروزهاي

شربت بيدمشک

کاسه فيروزهاي ،سماور

چاالک ،تر

برنجي ،قاليچه و شيشه

فرز ،با شتاب،

گالب ،دستهکليد،
پشتيها با نقش و نگار

کر و الل

نابينا ،کر و
الل

نيشگون بر
بازوي راوي

گل آفتابگردان ،پتو با
نقش آهو ،ليوانها با نقش
پرواز و پرنده

ـ رمزگان پوشاک :پوشش زنان تاریکخانه از ميان نظام پوشاک ،لباسهاي گشاد به
رنگ مشکي است .رنگ مشکي در رمزگان نمادین رنگها بهعنوان الیهاي متني دال بر
معناهاي متعددي است :آنچه به داللتهاي ضمنيِ رنگ مشکي مجال بروز ميدهد ،بافت
داستان است .اگر لباس مشکي را دال صریح بر مصيبت بداني بيوجه نيست؛ زیرا راوي دو
بار از شيشهي گالب و گذر بر گورها توسط زنان سياهپوش یاد ميکند .اگر ازلحاظ
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ایدئولوژي حاک بر داستان بنگری  ،رنگ مشکي ميتواند دال بر تجس بخت سياه جبر
تقدیري حاک بر تاریخزنان باشد .این جبرگرایي زماني در بافت داستان تقویت ميشود که
دخترک به راوي ميگوید« :تو نه راه پيش داري نه راه پس» (ساري)68 ،؛ یعني طبق «افعال
مؤثر» و فعل «بایستن» ،حتي راوي نيز در معر

چنين تقدیري قرار دارد و دقيقاً بعد از

گفتن چنين کالمي از زبان دختر است که راوي به یاد «ابوالهول» ميافتد و الیهي متني
ابوالهول و داللت ضمني آن ،که حامل داستان «ادیپ» و تقدیر حتمي سرنوشت او در آن
اسطورهي تاریخي است ،سر برميآورد .همچنين اگر جنس لباس ابریشمي و یراق
فيروزهاي زنان را در رمزگان جنس پوشاک قرار دهي  ،در جایگاه تفاخر ميگنجد و این
با ظروف عتيقه مانند تاریکخانه ،بيمناسبت نيست.
 رمزگان خوراک :سبزيهاي تازه و خوراکيهاي پختهشده توسط زنان تاریکخانه درتقابل با شيشهي نسکافهي راوي در داللت معنایي یک الیه متني است؛ زیرا در رمزگان
اجتماعي و تمایز جایگاه ،نقش تقابلي را در فرایند معنایي ایفا ميکند .همچنين عطر
ریواس و کنگر و گلپر ،طبق اقتصاد داستاني روایت مدرن ،بهصورت غيرمستقي الیهي
متني زمان یا فصل بهار را گوشزد ميکند.
ـ رمزگان اشیا :ظروف مورداستفاده زنان در تاریکخانه ازنظر نشانهشناسي درزماني،
زماني وسایل ضروري و عادي زندگي محسوب ميشدند؛ اما ازلحاظ نشانهشناسي همزماني
و در محور جانشيني با ظروف دنياي معاصر بافتزدایي ميشوند؛ زیرا از حالت داللت
صریح و مصداق ظروف عادي بيرون ميآیند و تبدیل به ابژهاي ارزشي ميگردند؛ یعني
تعالي نشانهاي ميیابند و با ترکيب «هيبت اشيا» درواقع بهعنوان الیهاي متني ،تجس تاریخ
ميشوند .نکته موردتوجه دیگر تقابل نشانههاي همجوار راوي با زنان سياهپوش است:
گوشي همراه بر گردن ≠ دستهکليد بر گردن

ساعت مچي≠ آواز خروس

نسکافه ≠ غذاهاي تازه طبخ شده و چاي سماور برنجي

عطر ریواس و گلپر ≠ عطر صنعتي
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آنچه به این ابژهها معنا ميدهد سوژه یا فاعل عامل است که متوجه کارکرد آنها ميشود؛
اما داللت ضمني چنين تقابلي نشان ميدهد که در تاریکخانه ،پریزها برق ندارند؛ المپها
خاموش هستند؛ شارژ گوشي همراه کار نميکند و ساعت مچي راوي شکسته است .پس
ابژههاي مادي دنياي مدرنيته سوژه را متوجه شيء شدگي خود ميکنند؛ بنابراین زماني که
راوي ميگوید« :پيش از تمامشدن شارژ آن کجا بودهام ،چرا هميشه هنگام هشدارها،
ناهوشيار بودهام؟» (ساري) ،یعني او متوجه موقعيت خود است .سوژه در ادبيات مدرن در
پي موقعيت زیستجهان خویش است اما شخصيت پسامدرن ،دغدغهاي براي بنا نهادن
چنين دنيایي ندارد؛ زیرا شخصيت پسامدرن اصالً ویژگي یک سوژه را ندارد که بتواند یا
بخواهد برآن اساس ،به دنبال زیستجهان خویش باشد( .کریمي)6867 ،؛ بنابراین
خودگویيهاي راوي نشان از منش سوژهاي مضطرب و درگير با ابژگي و سوژگي خویش
دارد.

 .9-9رمزگان بالغي
جدول  .0نشانهها و رمزگان بالغي
نشانهها در رمزگان بالغي
موومان تند و کوتاه از سمفوني عطرها؛ به ه خوردن ارکستر از پارازیت دود؛ مرور کردن خود و شناسایي حافظهي
خود مثل کامپيوتر؛ شناسایي و چک کردن خود؛ قفل شدن برنامه شناسایي خود؛ پيدا کردن خطاي اجراي خود؛
بارگيري کند برنامههاي سازنده هویت خود؛ احضار کردن الیههاي فرعي ذهن؛ باز شدن پوشهي شناسایي خود و
نيشگوني که مانند مورس است.

عالوه بر ترکيب بالغي سمفوني عطرها ،موومان عطر ریواس...که ميزان جایگاه دانش
راوي را در حوزه موسيقي نشان ميدهد و ازلحاظ اقتصاد داستاني ،نوعي شخصيتپردازي
غيرمستقي در روایت مدرن قلمداد ميشود ،مسئله موردتوجه بسامد باالي دایره تشبيهات و
استعارات راوي در حوزه عل کامپيوتر ،یادآور استعاره مفهومي ليکاف و جانسون در مورد
استعارات معاصر است .استعاره با بهرهگيري از مفاهي سوسور بهطورکلي منشي تداعيآميز
دارد و روابط عمودي زبان را به کار ميبرد( .هاوکس)6865 ،؛ زیرا راوي به سبب
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نشانهشناسي در رمزگان شغلي ،از عناصر همنشين نشانههاي زباني استفاده ميکند و ازنظر
جانشيني در محور عمودي ،او عملکرد هویتي خویش را در تاریکخانه ،بسان کامپيوتر و
تلفن همراهش ميداند؛ یعني تناظرهاي شناختي استعاره را ميتوان نگاشت از قلمرو مبدأ
(کامپيوتر ،تلفن همراه) به قلمرو مقصد (ذهن و مغز راوي) قلمداد کرد .درواقع جایگاه
استعاره ها فقط در زبان نيست بلکه خاستگاه آن را باید در چگونگي مفهومسازي یک
قلمرو ذهني برحسب یک قلمروذهني دیگر یافت( .اکو و دیگران )6838 ،آنچه استعاره را
در مفهوم الیه متني داستان ،حاوي معنا ميکند ،غلبه نگاشتهاي ذهني راوي است که به
سبب استفاده از چنين تکنولوژي ،جهانبيني و زیست جهان او را در مسير پدیدارشناسي
خاص او معنا ميدهد .همچنين مبنا قرار دادن شباهت بهنوعي آن را در وجه شمایلي قرار
ميدهد( .چندلر )6865 ،و کارکرد نشانهها در چنين استعاراتي در فرایند معنایي داستان،
سير تقابلي و تفاوت فکري دو نسل را گوشزد ميکند .در ضمن کارکرد نشانهها عالوه بر
تشبيه در وجه شمایلي ،با جابجایي عناصر حسي م ادراکي وجهي دیگر از معنا را نشان
ميدهد .راوي دکمههاي تلفن همراه را کر والل ميداند و صفحه تاریک گوشي را مانند
شخص کوري ميداند که نگاهش ميکند .درواقع تلفن همراه را با زنان کر و الل و کور
تاریکخانه در یک راستا قرار ميدهد و با نماد قرار دادن این شيء براي زنان ،بر
ناکارآمدي هر دو عنصر تأکيد دارد و این تنهایي سوژه را بيشتر ملموس ميسازد.

 .0-9الیه مکاني
راوي یا فاعلِ عامل بهجاي ورود به ترمينال نوساز و شهر ،وارد کاروانسرا ميشود یعني
تغييرمکان روي داده است به قول گرماس :معني هنگامي پدید ميآیدکه تغييري رخ دهد.
(شعيري )6867 ،این معنا شناس بحثِ «شدن» را نيز در این تغيير ميگنجاند؛ اما مسلماً تغيير
و «شدن» در داستان مدرن ،اغلب روحي و ذهني است .مکان در داستان موردنظر در درجه
اول ابژهاي عادي است که سوژه بر فراز سکویي از آن مينشيند تا طبق داللت صریح
الیهي نشانهاي ،در جهت رفع آالم جسمانه به قصد فال و تماشا گذري بر آن داشته باشد.
در رمزگان جهانِ باور ،فال نوعي سرگرمي از روي کنجکاوي است؛ یعني داللت ضمني
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این الیهي نشانهاي خود متضمن ورود به عرصهي معنایي خاص ميشود .به نظر کورت،
ازنظر عدهاي نهتنها تاریخ مدرن و شهرها مادي هستند بلکه همه تالش ميکنند تا با توجه به
این ماديگرایي ،مکان یا فضایي را تأسيس کنند که با این ماديگرایي در تضاد باشد.
(کورت)6866 ،؛ بنابراین یکي از پيامدهاي مدرنيته شهر است که راوي قبل از ورود به آن،
کاروانسرا را ترجيح ميدهد ؛ اما این مکان در درجه اول با توصيفي که راوي از رنگهاي
فيروزهاي و اخرایي آن دارد ،صرفاً ابژهاي تماشایي است ليکن با توصيفي که راوي از
نشانههاي زبانيِ «روزنهها»« ،دیده باني»« ،هوهوي باد»« ،سایه» و «اشباح» ميکند ،آن را
تبدیل به ابژهاي تاریخي مينماید .در همان حين با پدیدار شدن دختري که رنگ لباسش
دقيقاً به رنگ ستونهاي کاروانسراست ،گویي داستان وارد فضاي رؤیا و سوررئال ميشود
و پنداري «مکان» تبدیل به موجودي جاندار شده است و دیگر این مکان یک مکان
معمولي نيست بلکه تبدیل به مکاني کنشي ميشود؛ یعني شخصي بهطور فيزیکي در مکاني
حضور دارد ليکن منِ کنش گر بهسوي فضایي فراتر از آن مکان سوق ميیابد .درنتيجه این
مکان به فضایي تبدیل ميشود که به آن ،مکان استعالیي ميگویند( .شعيري)6862 ،

بنابراین ،این مکان در جایگاه استعالي نشانهاي کنشزا ،در الیهي متني جاي
ميگيرد .عالوه بر آن ،در الیه زماني نيز ميگنجد که در ادامه به آن پرداخته ميشود.

 .5-9الیهی زماني
جدول  .5نشانهها و رمزگان زمان
نشانهها در رمزگان زمان
دوازده ساعت م ایران قدی م لحظههاي بيدرنگ م قرن هجده م مثل هميشه م صبر کردن تا صبح م یک ثانيه م شب
شده م تاریخ خورشيدي م سوم اکتبر م چند شب م هر شب م امشب م فردا شب م دیروز م امروز صبح م «چهل روز»

بنا به تقسي بندي زمان از سه جهت :نظ و ترتيب ،تداوم و بسامد (کنان ،)6837 ،سازههاي
زماني در جدول فوق ،زمان تقویمي و خطي را نشان ميدهند .زمان افعال در داستان نيز
زمان حال است؛ اما بار حسي م ادراکي یک خاطره یا نگاه راوي بر کاروانسرا چنان تعميق

قنبریان شیاده و همکاران | 009

ميیابد که دنياي تداعيها را رق ميزند .پس پيرنگ گزینش زمان افعال در حال ،آگاهانه
بوده است؛ بنابراین با توجه به اهميت عنصر زمان در داستانهاي مدرن و ذهنيتگرایي
شخصيت اصلي ،آنچه بهعنوان الیه متني ،نشاندار ميشود و حک لنگري را در تعامل
الیهها ایفا ميکند ،بار زمانيِ مکان است.
ـ کاروانسرا :کاروانسرا مکاني است که تاریخ را در خود دارد و فشردهي زمان است.
کاروانسرا به خاطر تغيير کاربري ،اکنون در رمزگان هنري تبدیل به موزهاي تاریخي شده
است و حضور راوي در کاروانسرا آن را تبدیل به ابژهاي پدیداري کرده است :هر مکاني
در رابطه با هویت سوژه ،معنادار ،عاطفي ،اضطرابآميز ،آرامش بخش ،زیبایي شناختي،
هستي شناختي و ...ميباشد .درواقع تعامل و آميختگي انسان با مکان است که آن را تبدیل
به مکاني معنادار ميکند( .شعيري )6862 ،پس به سبب تعامل ذهن و عين یا جنبه پدیداري
و انضمامي مکان در مواجهه با راوي ،شاهد زمان حسي هستي یعني زمان حجي شده
است؛ زیرا کاروانسرا ،در ذهن راوي ،زمان فشردهاي است که حافظهي راوي آن را به
یدک ميکشد؛ چون آنچه براي سوژهي مدرن اصالت دارد ،ذهنيت اوست ،عين بيروني
تابعي از ایدههاي ذهني است( .کریمي )6867 ،پس مکان استعاره از زمان ميشود.
ـ تاریکخانه :تاریکخانه نيز با رویکرد نشانههاي همنشين خود و تلفيق آنها با زمان
معاصر و عناصر همزماني و درزماني گفتمان ،به بيزماني داستانهاي مدرنيستي ميرسد.
الیه متني که در تعامل با فرآیند معنایي بيزماني قرار ميگيرد ،شکستن ساعت مچي راوي
است که حمل بر نماد گ شدن زمان دارد و همچنين گورهاي بينامونشان در کاروانسرا نيز
به عنوان نماد مرگ ،زمان بيزمان را تداعي ميکنند.

 .2-9فضای سوررئال داستان
اگر دود سيگار راوي و رنگهاي فيروزهاي و اخرایي را که هفت بار در داستان تکرار
ميشود ،عاملي کنشزا و الیهاي متني در نظر بگيری  ،پيرنگي براي وارد شدن داستان به
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فضاي سوررئال مي شود تا زنان و دخترک ،در دنيایي فراتر از واقعيت نشان داده شوند و
جنبه پدید اري آن بيشتر مشهود باشد .به قول هایدگر ،پدیدار آن چيزي است که قابل نمود
است .ما در نگرش خویش نسبت به پدیدار وجه ایجابي آن را در نظر داری و پدیدار را
همچون نمود بهمنزله معنایي خاص در نظر ميگيری ( .هایدگر )6868 ،اگر زنان سياهپوش
و دختر را نمودار پدیداري ذهنيت راوي بداني  ،در بافت ،خالي از داللت بر تجس تاریخ و
زمان نيست و این با کر والل بودن زنان سياهپوش و اطوار دخترک که ه راستا با
مکانهاي خاموش و درعينحال سخنگوست ،همخواني دارد؛ زیرا رنگ فيروزهاي و
اخرایي عالوه بر بار نمادین در رمزگان معماري تاریخي ،دایره تداعيهاي گستردهاي را در
حافظه راوي مي گشاید و آن در پوشش دختر ،در آسمان و در لباس زنان سياهپوش با یراق
فيروزهاي نيز پدیدار ميشود.

 .7-9الیههای داستان در قالب نشانههای نمادین حشرات ،گلها و پرندگان
الیه متني دیگر ،حضور «مورچههاي قرمز» در داستان است که سه بار تکرار ميشود و
راوي دو بار از واژهي «لشکر» و یکبار از واژهي «صف» براي آنها استفاده ميکند.
پيرنگ گزینش مورچهها از بين حشرات مختلف در داستان به خاطر بار معنایي تقابلي،
یعني جدي بودن آنها در مقابل بيحوصلگي و تنهایي راوي است« ،مورچهها نماد
کوشایي و سرمشقي است براي اشخاص تنبل( ».هال )6837 ،پس مورچهها در وجه
ناشمایلگونگي با راوي جاي ميگيرند .وجود خروس در داستان با صفات «قبراق و
سرحال» نيز در تقابل با راوياي قرار ميگيرد که اغلب تکيه بر رختخوابپيچ اتاق داده
است؛ اما نقش و نگار پشتيهاي تاریکخانه ،گلهاي درشت آفتابگردان است و نقش و
نگار پتوها ،آهوها .پيش دستي هاي ورشو با نقش گل و برگ است و دوازده ليوان بلند با
نقش پرواز و پرنده( .ساري)6831 ،؛ این نقشها ،زیبایيشناسي آرماني و تقابل معنایي
جهانبيني و معرفتشناسي اجتماعي نقاشي کهن را در مقابل تفردگرایي جزیينگر مدرن
نشان ميدهد؛ اما تصویر پرندگان و پرواز بر روي ظروف تاریکخانه در فرآیند معنایي
داستان ،نشان از شور زیستن زنان تاریکخانه نيز ،ميتواند باشد که گویي تقدیر جبر زمان
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آنان را اسير زندان هيبت اشيا و ظروف کرده است .بهطوريکه کور و کر و الل بودن
آنها نيز نماد خاموشي و عدم اعترا

است .ميهمانان زن نيز نماد همهي مسافران زمان و

حافظه ي تاریخ هستند .حتي راوي و دختر نيز جزو همين زنان هستند و شاید نيشگون زنان
بر بازوي راوي و نگاه تيز و تند دختر نيز بهعنوان الیهاي نشانهاي ،حاکي از این باشد که :ما
زنان تاریکخانه ،نماد زنان تاریخ گذشته ،قرباني جهل ،تاریکي و بازي با اسباببازيهاي
آشپزخانه بودی همچنان که تو م راوي م نيز قرباني اسباببازيهاي زمانهي خود هستي؛ اما
پرندهي دیگر« ،کالغ» است که بهعنوان الیه اي متني قبل از ورود راوي به تاریکخانه نامي
از آن برده ميشود .کالغ در وجه شمایلي ،جایگزین آسمان سياه ازنظر استعاري ميشود
که رنگ فيروزهاي و اخرایي آسمان را محو ميکند ليکن از منظر رمزگان نمادین ،پيرنگ
چنين گزینشي در داستان به پيشانگاشت دانش مخاطب در جهان باور ،تلنگري ميزند؛
زیرا کالغ اغلب نماد بدخبري است و سياهي رنگ کالغ با سياهي تاریکخانه و حبس
چهلروزه راوي ،ناهمگون نيست.

 .8-9الیهی عنوان داستان :ابوالهول

ابوالهول

باز نمون



لفظ ابوالهول

موضوع



اسطورهي ادیپ؛ مجسمه ابوالهول

تفسير



طرح معما و هالکت این غول؛ نگاه خيره و نافذ
مجسمه ابوالهول

ذکر ابوالهول بر پایه دانش پيشين مخاطب بازنمون ميشود؛ زیرا این نام در رمزگان اسطوره
به داستان ادیپ شهریار ميرسد که قبل از ورود به شهر تبس با معماي ابوالهول روبرو
ميشود و به سبب پاسخ به معما باعث هالکت این غول ميگردد .در داستان موردنظر نيز
راوي قبل از ورود به شهر در کاروانسراي متروکه با معماي دخترک روبرو ميشود و
همچنان که ادیپ در مسير داستان زندگياش دچار نابينایي ميشود ،راوي نيز در
تاریکخانه به سبب فضاي حاک بر آن مکان تاریک به سياهي و تاریکي گام ميگذارد و
همانطور که ادیپ بعد از نابينایي به تولدي دوباره ميرسد ،راوي نيز بعد از چهل روز
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ماندن در تاریکخانه ،شاهد آگاهي حافظه ي تاریخي خویش در زمينه تقدیر زنان است .از
طرفي طبق نشانهشناسي دیداري و ارجاع برونمتني ،مجسمهي ابوالهول با بدن شير و سر
زنان ،داراي دیدي نافذ و خيره به جلو است .پس گزینش راوي از ابوالهول در محور
جانشيني بهجاي دختري که نگاه نافذ بهسوي راوي دارد خالي از پيرنگي آگاهانه نيست؛ و
اما اگر طبق کهن الگوي «بزرگ بانو» و «مادر زمين» به معناي داستان بنگری  ،زنان
سياهپوش همان کهن الگوي زمين م مادر را در ناخودآگاه جمعي ،تجس ميبخشد.
تاریکخانه که بازگشت به رح مادر یا تاریکي زمين را تداعي ميکند پس از چهل روز یا
چله نشيني ،انتظار تولد دوباره را براي راوي مفهوم ميبخشد.

 .0پي رفت شخصیت داستاني در فرآیند معنایي «شدن» و نقش «افعال مؤثر»
پيرفت اوليه ،موقعيت راوي را در وضعيت شوِشي نشان ميدهد که موجودي بيحوصله و
بي دلودماغ است؛ اما در ادامه با فعل مؤثر «خواستن» ،راوي را کنشگري ميداني که
خودخواسته تغيير مکان ميدهد:
پياده روي  کاروانسرا  سوار بر وانت  تاریکخانه
هرچند الیهي متني «رمزگان اطوار» در نشانهي «شکلک» و «نگاه تيز» و معماي ابوالهول وار
دختر است که در فعل «بایستن» ،راوي را به کنشهاي بعدي وا ميدارد .پيرفت ثانویه،
موقعيت راوي را در وضعيت سکون تاریکخانه در حبسي چهلروزه قرار ميدهد؛ اما در
این پي رفت ،او علي رغ سکون جسماني ،درگير فعل «خواستن» ،کنجکاوي و جدال با
الیههاي سرکوب ضمير ناخودآگاه و آگاه خویش در حوزه شناخت ،هویت وهستي خود
نيز قرار ميگيرد؛ ليکن در سير پيرفت نهایي ،که به «شدن» او ميانجامد ،به الیهي متني
دیگري ميرسي که شاید به این گرهگشایي کمک کند و آن نشانهي «چهل» است که در
رمزگان عدد ،رمزگان عرفان و زهد ،چلهنشيني را تداعي ميکند و در پيشدانش مخاطب،
تعالي نشانه اي دارد؛ بنابراین اگر تاریکخانه را در رمزگان نمادین ،سمبل زمين م مادر بداني
«انسان زادهي زمين ناميده ميشود» (الياده ،)6879 ،گویي راوي پس از چهل روز به یک
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هوشياري و تولد دوباره در خودآگاهي هستي خویش رسيده است و مادر م زمين در تجس
زنان سياهپوش با نشانهي نيشگون ،او را به آگاهي و معرفت رساندهاند .پس به قول راوي
هنگاميکه در پایان داستان مي گوید :شاید نگاه او نيز مثل دختر تيز و نافذ شده باشد ،نشان
از «شدن» در پي رفت پایاني داستان دارد؛ بنابراین اگر فرآیند معنا را صرفاً در رابطهي
پدیداري و حسي م ادراکي راوي در مواجهه با رنگ فيروزهاي م اخرایي کاروانسرا قرار
دهي  ،توجه به تعامل الیههاي متني در قالب مکان ،زمان و فضاي سوررئالي که بر داستان
حاک است و با محور قرار دادن رمزگان نمادین در تأویل ،باید تنها شخصيت داستان را
خودِ راوي بداني پس درواقع یک شخصيت بيشتر نداری و آن خود راوي است که
حافظهي تاریخي او ،سرنوشت زنان را کالبدشکافي ميکند؛ بدین ترتيب با ورود راوي به
کاروانسرا و بسته شدن چشمان او بهواسطهي دود سيگار ،جهاني دیگر به روي او باز
ميشود و آن صحنهي کشمکش دروني فرافکنيهاي ضمير ناخودآگاه او در مواجهه با
واقعيت داستان زنان اطرافش است؛ بنابراین؛ پيرمرد وانتسوارِ سيگاري ،که به وسيلهي
وانت یا «مکان برزخي» ،واسطهي انتقال زنان از تاریکخانه بهسوي گورهاي بينامونشان
کاروانسراست ،همان آنيموس یا مظهر طبيعت مردانهي راوي است که در داستان تجس
مي یابد .دخترِ همرنگ کاروانسرا ،نماد ضمير هوشيار و خودآگاه راوي است که با نگاه
تندوتيز خود ،نمایه ميشود و شکلک درآوردن او نيز تمسخري است بر راوي که چون
مجسمهي ابوالهول ساختهي دستساز تقدیر زناني خواهي شد که کساني چون زنان
تاریکخانه برایت رق زدهاند .هرچند دخترک خود را از این تقدیر ميرهاند؛ زیرا نگاه یا
آگاهي او بهاندازهي کافي نافذ شده است که خود را مانند پرندهاي رها ميکند؛ اما زنان
تاریکخانه ،نماد ضمير ناخودآگاه او و بازکاوي حافظهي تاریخي سرگذشت زناني است
که در وجه نمادین ،روایت ميشوند .درد قلب و آالم جسمانهاي که در تاریکخانه در قالب
«تن م ادراکي» ،بر راوي وارد ميآید ،نماد زخ ِ آگاهي و هوشياري است؛ بنابراین نهتنها
تاریکخانه نماد زمين م مادر است که با ظلمات و تاریکي چون زهدان ،راوي را در خود
فروميبرد .تا پس از چهل روز ،به او تولدي دوباره بدهد ،نکته موردتوجه این است که
نشانههاي همنشين با تاریکخانه از قبيل ظروف مدور که در داستان بارها تکرار ميشوند نيز،
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نماد زهدان هستند« :در قدیميترین روایات ،ظرف مدور نماد زهدان بود( »...هال)6837 ،
عالوه بر آن در داستان از کليدهایي نام برده ميشود که در اختيار زنان تاریکخانه است
جالب است که «کليد» نيز نشانهي الهه است« ،مارتا ،تجس کدبانوي فعال ،یک مشت کليد
در دست دارد( ».همان) پس اگر موقعيت راوي را در پيرفت نهایي داستان ،در فضاي رؤیا
و سوررئال قرار دهي « ،شدنِ» او را سيري انفسي در درون و ذهن ميبيني که به
«شوشگري» متفکر و آگاه تبدیل شده است حتي اگر کنشي نداشته باشد و کنش او را
صرفاً پيادهروي و ورود به کاروانسرا بداني که قبل از داستان تاریکخانه است.

بحث و نتیجهگیری
«ابوالهول» به دليل خودگویيهاي راوي در ایجاد روایتي که خلط فضاي واقعي با سوررئال
را به همراه دارد ،داراي ابهام خاص داستانهاي مدرن ميشود؛ اما پدیدارشناسي خوانش
با رویکرد نشانهشناسي الیهاي به استخراج الیههاي پيرامتني ،مکاني ،زماني ،کنشگران
انساني و غيرانساني و ...پرداخت تا پيرنگ آگاهانه هرکدام از نشانههاي جانشين را در
فرآیند معنایي نشان دهد؛ بنابراین الیهي مکاني کاروانسرا و تاریکخانه عالوه بر عامل
کنش زا ،بهعنوان الیه ي زماني نيز شناخته شدند .توجه به رمزگان خوراک ،پوشاک،
کالم  ،اشيا ،اطوار ،عدد و بالغت در کنشگران انساني ،ضمن اهميت گزینش درست
نشانهها در محور جانشيني ،تقابلهاي معنایي را در بستر جهان بيني کنشگران ،نشان داد.
حتي انتخاب آگاهانه حشرات و تصویر گلها و پرندگان در بافت داستاني مدرن «ابوالهول»
نشان از پيرنگي دقيق بود؛ زیرا با توجه به رمزگان نمادین ،هرکدام در تأویل و معناي
داستان نقش داشتند؛ اما در پي رفت شخصيت راوي در مسيرِ «شدن» با توجه به نقش
الیههاي مکاني و رمزگان اطوار در قالب فعل مؤثر «بایستن» ،راوي در جبر تقدیري قرار
گرفت و این با رمزگان اسطوره ي ابوالهول و جبر تقدیري سرنوشت ادیپ در ه آميخت.
ليکن با توجه به «انفصال» راوي در «نقصان معنا» که نوعي روزمرگي و سرگشتگي روحي
به شمار ميرود ،درواقع فقط با یک شخصيت در داستان مواجه هستي و آن خودِ راوي
است :دختر تجس ضمير خودآگاه راوي است؛ پيرمرد سيگاري ،آنيموس یا مظهر مردانه
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اوست؛ زنان و ميهمانان تاریکخانه تجس نمادین سرکوبهاي فرافکني شده سرنوشت زنان
در ضمير ناخودآگاه او هستند و راوي در سير انفسي خویش در تاریکخانهاي که نماد زمين
م مادر و زهدان است ،پس از چهل روز که در رمزگان خلوت نشيني عارفانه ،یادآور چله
نشيني و تولد دوباره است بهنوعي هوشياري ميرسد و تبدیل به «شوِشگر» ي آگاه ميشود؛
بنابراین چنين خوانشي متن را از تحليل بسته و مکانيکي ساختارگرایي ميرهاند زیرا نشانهها
در فرآیند معنایي و رمزگانهاي متعدد از ایستایي بيرون ميآیند و با توجه به فه خواننده و
محدودهي بافت ،تأویل ميشوند و گفتماني پویا و باز شکل ميگيرد.
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Abstract
'Creativity' in comparative literature is the difference between imitating and
being influenced, and the creative author is said to be inspired by the others’
work, and nurture what they borrowed from another in the social and cultural
construction of their society in a new way. The similarity in layout and plot
of these two novels “Shohare Ahoo Khanoom” (1961) by Ali Mohammad
Afghani and “Sister Carrie” (1900) by Theodore Dreiser, makes it possible
to compare these two works in comparative literature. This article argues
that Afghani in writing the novel “Shohare Ahoo Khanoom”, has been
directly affected by Dreiser’s first work and has domesticated this American
novel’s plot and narration in the cultural and social context of Iran. Despite
the common points observed in the narrative plot and characterization
method of these two novels, especially the two characters, “Homa” and
“Carrie”, there are also some differences in these two works that are more
related to the differences in the social and cultural conditions of their
authors.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

بررسي تطبیقي رمانهای «شوهر آهو خانم» و «خواهر کاری» با
تکیه بر مسألة خالقیت ادبي
دانشجوی دکتری ادبیات تطبیقی ،دانشگاه نانت ،نانت ،فرانسه

الهه ستودهپور

یداهلل جاللی پندری



استاد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
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«خالقيت» در ادبيات تطبيقي عبارت است از تفاوت بين تقليد کردن و تمأثير پمذیرفتن و نویسمندۀ خمالق بمه
و فرهنگي جامعة خود به شيوهاي نو بپروراند .بومي کردن یا «از آنِ خود کردن» مضامين ادبيات سمایر ملمت
ها ،نهتنها امري مذموم نيست بلکه نقش مهمي در غني کردن ادبيات ملي ایفا ميکند .شباهتي که در طرح و
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که افغاني در نگارش رمان شوهر آهو خان  ،از اولين اثر درایزر تأثير مستقي پذیرفته و طمرح و روایمت ایمن
روایي و شيوۀ شخصيتآفریني این دو رمان ،بهویژه دو شخصيت «همما» و «کماري» دیمده مميشمود ،تفماوت
هایي نيز در این دو اثر وجود دارد که بيشتر بمه تفماوت در شمرایط اجتمماعي و فرهنگمي نویسمندگان آنهما
مربوط ميشود .در یک برآیند کلي ميتوان گفت افغاني در تأثيرپمذیري از درایمزر خالقانمه عممل کمرده و

کلیدواژهها :ادبیات تطبی ی ،خالقیت ادبی ،شوهر آهو خانم ،خواهر کاری.
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رمان آمریکایي را در بافتار فرهنگي و اجتماعي ایران بومي کرده است .باوجود نقاط اشتراکي کمه در طمرح
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مقدمه
مسئلة «خالقيت ادبي» در ادبيات تطبيقي ،با ابتکار و نوآوري به شکل مطلق تفاوت دارد و
به معناي بررسي قابليتها و توانایيهاي نویسندۀ تأثيرپذیر درزمينة انتقال مضامين ادبيات
قومي دیگر به بافت ادبيات ملي است .اگر نویسندۀ وامگير ضمن الهام گرفتن از اثري ،خود
را از این وامگيري آزاد کند ،چنين نویسندهاي تقليد نکرده ،بلکه تأثير پذیرفته است.
خالقيت ،یعني اینکه نویسنده چگونه آنچه را از دیگران آموخته از آنِ خود ميسازد؛
یعني آن را هض ميکند و بهشکلي نو و تازه خلق ميکند؛ بنابراین رمز سخن تازه گفتن
در «ازآنِخودسازي» و بيان جدید آن است( .انوشيرواني)6868 ،
نکتة مه در مطالعات تأثير و تأثر در قلمرو ادبيات تطبيقي ،ميزان تبدیل تأثير به
جذب است؛ وظيفة پژوهشگر ادبيات تطبيقي کشف و تبيين این خالقيت در بافتار تاریخي
و فرهنگي نویسندۀ تأثيرپذیر ميباشد( .یوست)6867 ،
ادبيات فارسي ،همچون ادبيات سایر ملتها ،در دوران مختلف از آثار ادبي جهان
تأثير پذیرفته و بر آن تأثير گذاشته است؛ در این ميان شاید حوزۀ ادبيات نوین داستاني
ایران که در قياس با سنت دیرینه و استوار ادبيات کالسيک ،نوخاسته محسوب ميشود،
موقعيت حساستري داشته باشد .سنت داستانپردازي مدرن به سبک و سياق غربي در
ادبيات ایران پيشينة چنداني ندارد .اکثر قریب به اتفاق داستاننویسان معاصر ایراني از خالل
ترجمهها با آثار استادان داستاننویسي جهان آشنا شدهاند .به همين سبب نيز تنها آن
گروهي از رماننویسان ایراني در کار خود موفق بودهاند که توانستهاند بين نوع رمان به
سبک و سياق غربي و ميراث فرهنگي و ادبي عميق ایراني پل ارتباطي برقرار کنند تا از این
طریق خوانش آثار آنان براي خوانندگان ایراني گيراتر باشد( .حسينزاده و شهپرراد،
)6865
از ميان نویسندگاني که با تأثيرپذیري از رمانهاي غربي ،رمان فارسي را پایهگذاري و
تثبيت کردهاند ،ميتوان به صادق هدایت ،بزرگ علوي ،جالل آلاحمد ،هوشنگ گلشيري
و محمود دولتآبادي اشاره کرد؛ عليمحمد افغاني نيز یکي از این نویسندگان است.
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افغاني پس از گذراندن تحصيالت متوسطه در زادگاهش ،کرمانشاه ،وارد دانشکدۀ افسري
شد و با استفاده از بورس تحصيلي به آمریکا رفت و در آنجا با ادبيات و رمان آمریکایي
آشنایي یافت .او که از جواني مانند سایر روشنفکران زمان ،به عضویت حزب توده درآمده
بود ،پس از بازگشت به ایران در سال  ،6888دستگير و به زندان قصر منتقل شد و رمان
«شوهر آهو خان » را همانجا نوشت( .افغاني و کریميمهر)6833 ،
تئودور درایزر ،6از نویسندگاني است که افغاني آثارش را خوانده و شيوۀ نویسندگي
را از او آموخته است؛ افغاني در مورد تأثيرپذیري از درایزر چنين ميگوید« :ما را از طرف
ارتش ،فرستاده بودند به آمریکا که در یک دورۀ آموزش شرکت کني  ،این مربوط به
زماني است که من افسر بودم و زندان نرفته بودم .من تعداد زیادي از کتابهایي که دوست
داشت  ،ازجمله تمام کتابهاي جک لندن را به زبان انگليسي و برخي از نوشتههاي تئودور
درایزر را خریدم و به ایران آوردم و چون خيلي به مطالعه عالقه داشت  ،حتي آنجا وقتي در
دورههاي ارتش شرکت ميکردی  ،من سر کالس کتاب تئودور درایزر روي ميزم باز بود
و معل براي خود درس نظامي ميداد...در آن زمان خيلي از کتابهایي که ميخواندم،
احساس ميکردم من ميتوان چيزي ه سطح آن بنویس ( ».افغاني و اعل )6862 ،
«خواهر کاري ،»2اولين رمان درایزر است که در سال  6688به چاپ رسيد .این رمان
از دیدگاه برخي از پژوهشگران نقطة عطفي در تاریخ ادبيات آمریکا و
خودسرگذشتنامه اي است که جریان آن در دو شهر شيکاگو و نيویورک اتفاق ميافتد.
بيشتر منتقدان این رمان را اثري با ویژگيهاي ناتوراليستي و انتقادي بر مسئلة سرمایهداري
در آمریکا دانستهاند(Volkova, 2003) .

ازآنجاکه افغاني با آثار درایزر آشنایي داشته و مشابهتهایي بين دو رمان «خواهر
کاري» و «شوهر آهو خان » دیده ميشود ،ميتوان آن دو را در حوزۀ تأثير و تأثر ادبيات
تطبيقي موردبررسي قرارداد .الزم به ذکر است که نقد تطبيقي این دو رمان تاکنون
موردتوجه پژوهشگران نبوده و تنها عبدالعلي دستغيب ،در مقالهاي (دستغيب ،6866 ،ج /6
1. Theodore Herman Albert Dreiser
2. Sister Carrie
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 )822-887به شباهتهاي ميان این دو رمان اشارهکرده ،اما به تبيين نقاط اشتراک و افتراق
آن دو نپرداخته است .رمان «خواهر کاري» را مينا سرابي در سال  ،6812به فارسي ترجمه
کرده و نشر دنياي نو آن را به چاپ رسانده است و همين ترجمه در مقالة حاضر
مورداستفاده قرار ميگيرد.

 .1گزارش دو رمان
دو رمان «شوهر آهو خان » و «خواهر کاري» ازنظر طرح داستاني شباهت زیادي باه دارند.
در رمان «شوهر آهو خان »« ،هما زندي» ،کوليزادهاي رقاص ،عيار و زیباست که زن و
مردي او را در کودکي ،از کوليها خریده و در چهارده سالگي ،به خانة شوهر فرستادهاند.
او که پس از ازدواج از روستاي چغاسفيد به کرمانشاه آمده ،باوجود داشتن دو فرزند از
همسرش جدا ميشود و به خانة «حسينخان مطرب» راه ميیابد.
سيد ميران که مردي ميانسال و متأهل است ،مجذوب هما شده و به طریقي او را از
خانة حسينخان مطرب خارج کرده و به عقد خود درميآورد و به خانة همسر اولش
مي برد .آهو خان همسر اول ميران ،وقتي از قضية هوودار شدنش باخبر ميشود ،تمام
تالشش را به کار ميگيرد تا از هر طریق ممکن شوهرش را به خانواده بازگرداند اما موفق
نميشود .تنها در انتهاي رمان است که آهو خان  ،درست در لحظهاي که عاشق و معشوق
قصد دارند مخفيانه به تهران بروند ،ميران را به خانواده بازميگرداند و زن جوان نيز ،به راه
خود ميرود.
این طرح را ميتوان با رمان «خواهر کاري» مقایسه کرد .در این رمان ،کارولين ميبر،6
دختري جوان و زیباست که ملول و ناراضي از زندگي در روستا ،به هدف یافتن کار و
زندگي بهتر ،زادگاهش کلمبياسيتي را بهقصد شيکاگو ترک ميکند؛ جایي که خواهر و
شوهر خواهرش قبول کردهاند تا به ازاي دریافت مبلغي از درآمد او و پول غذایش ،او را
در آپارتمان فقيرانة خود بپذیرند .کاري پس از چند روز جستوجو ،شغلي را در یک
کارگاه کفشدوزي پيدا ميکند و با حقوقي ناچيز بهعنوان کارگر مشغول به کار ميشود،
1. Caroline Meeber
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اما از دشواري کار و سختگيري و خشکي خانة خواهرش که با هرگونه تفریح ،بهویژه
تئاتر که کاري بدان عشق ميورزد؛ مخالفاند ،نااميد ميشود.
پس از مدتي ،با بازاریابي سيار به نام چارلز دروئه ،6برخورد ميکند .بازاریاب که
متوجه شده کاري ذاتاً اهل تقليد و هنر بازیگري است ،به او پيشنهاد ميدهد تا در
گروههاي تئاتر ایفاي نقش کند .روزي دروئه برحسب اتفاق دوستش جورج هرستوود 2را
به کاري معرفي ميکند؛ هرستوود مردي ميانسال و متأهل است که با دیدن کاري،
مجذوب او ميشود .همسر هرستوود ،جوليا 8وقتي از ارتباط او با دختري جوان آگاهي
مي یابد ،از طریق وکيلش اموال خانواده را تصاحب کرده و هرستوود را از خانه بيرون
ميکند .هرستوود با دزدیدن مقداري پول ،پنهاني کاري را به نيویورک ميبرد .در
نيویورک کاري ستارۀ تئاتر ميشود و هرستوود که درراه عشق او خانه و خانواده و شغل و
ثروتش را از دست داده ،از شدت فقر خودکشي ميکند.
چنانکه مشاهده ميشود طرح دو رمان بدین ترتيب است -6 :زني جوان ،زیبا و
هنرمند ،از روستا به شهر ميآید -2 .در خانة همسر یا خواهر اقامت ميگزیند اما فضاي
خانه را تاب نميآورد -8 .از طریقي به خانة بازاریاب هنري راه ميیابد و از طریق او به
محافل رقص و بازیگري ميرود -5 .با مردي متأهل و ميانسال رابطهاي عاشقانه آغاز
ميکند-9 .مرد ميانسال همسراول و فرزندانش را طرد ميکند و آبرو و ثروتش را درراه
عشق زن جوان از دست ميدهد -1 .زن جوان به طریقي از زندگي مرد ميانسال خارج
ميشود.
ممکن است عليمحمد افغاني در نگارش طرح اصلي رمان «شوهر آهو خان » ،از
رمان درایزر تأثير پذیرفته باشد ،اما او این طرح روایي را به شيوهاي خالقانه در ساخت
جامعة ایران بومي کرده است .در مطالعات ادبيات تطبيقي توجه به بافت اجتماعي-فرهنگي
نویسندۀ تأثيرپذیر در تبيين علل تفاوتهاي دو روایت نقش مهمي دارد .در رمانهاي
موردبحث ،باوجود شباهتهایي که بين طرح اصلي دو داستان وجود دارد ،سرنوشت
1. Charles H. Drouet
2. George Hurstwood
3. Julia Hurstwood
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قهرمانها ،به دليل تفاوت در شرایط جامعة آنها ،بهگونهاي متفاوت رق ميخورد که بدان
ميپردازی .

 .6مقایسۀ مضامین مشترک دو رمان
«درون مایه ،جوهر اصلي اثر ادبي است و فکر مرکزي و حاک بر داستان را در نظر
ميگيرد ،درونمایه تمام عناصر داستان را انتخاب ميکند و هماهنگکنندۀ موضوع
باشخصيت ،صحنه و عناصر دیگر داستان است و جهت فکري و ادراکي نویسنده را نشان
ميدهد؛ از این نظر درونمایه را بهمعناي کل داستان دانستهاند( ».ميرصادقي )6865 ،به
همين دليل مقایسة دو اثر بر مبناي درونمایه ،ميتواند به نقدي همهجانبه در ادبيات تطبيقي
منجر شود.
بيشتر منتقدان درونمایة اصلي رمان «شوهر آهو خان » را «مشکالت و مصائب زن
ایراني» دانستهاند(2.سپانلو )6811 ،مسائلي چون مصائب چند همسري ،طالق و مشکالت آن
براي زنان ،مردساالري و تصویر قرباني بودن زنان در بحران گذار از سنت به تجدد از مه -
ترین مضامين این رمان است که در بافت جامعة ایران قابلتحليل است و در رمان خواهر
کاري دیده نميشود .همچنين برخي مضامين از قبيل شهرستيزي ،تضاد طبقاتي ،ماشينيس و
ابزار شدن انسان در کارخانهها ،ماديگرایي و مصرفگرایي ثروتمندان در جامعة سرمایه-
داري و مواردي دیگر در رمان درایزر برجسته است .درونمایههاي مشترک دو رمان
عبارتاند از مثلث عشقي ،نوع نگاه به زن و جایگاه هنر در جامعه که با تفاوتهایي ،در هر
دو اثر بدان پرداخته شده است و موردبررسي قرار ميگيرد.

 .1-6مثلث عشقي
در رمان «شوهر آهو خان » سيد ميران مردي ميانسال ،دیندار و اهل خانه و خانواده است.
او با کمک همسرش آهو خان  ،از راه نانپزي ساده ،خانه وزندگي و درآمدي فراه کرده
و با پشتکار و کوشش ،خود را به مقام رئيس صنف نانوایان رسانده است .هرستوود در
رمان «خواهر کاري» نيز مردي چهل ساله و از اشخاص نسبتاً ثروتمند و موفق شهر شيکاگو
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است .او قبالً مدیر یک کافة معمولي بوده و با پشتکار و سختکوشي به مدیریت کافة
معروف «فيتز جرالد» رسيده و با همسرش جوليا و دو فرزندش ،در یک منطقة زیبا در
یکخانة پرتجمل زندگي ميکند.
شباهت اص لي این دو شخصيت در این است که هر دو مرد در عين متأهل بودن،
عاشق یک زن جوان ميشوند و از قلة یک زندگي پر سالمت خانوادگي به راه پرمالمت
عشقي ویرانگر سقوط ميکنند و در این راه تمام ثروت و آبروي خود را از دست ميدهند؛
بنابراین مضمون مثلث عشقي در هر دو رمان مشترک است؛ اما این مضمون در رمان شوهر
آهو خان «رنگ تيپيک ایراني به خود گرفته و بهصورت ارتباط دو هوو درآمده که
همسران مرد واحدي هستند( ».علوي )6852 ،برهمين اساس ،تفاوتهایي در نوع عشق و
سرنوشت دو شخصيت ميران و هرستوود وجود دارد که موردبررسي قرار ميگيرد.
هرستوود تعلق خاطر زیادي به همسر و خانوادهاش ندارد ،پسر و دختر هرستوود ،با
پدر بيگانه و به دنبال تفریحات خاص خویش هستند و جز پول چيزي از او نميخواهند.
مصاحبت با همسرش نيز برایش بسيار ماللآور و کامالً ظاهري و رسمي است« :ذرهاي
یکدیگر را دوست نداشتند( ».درایزر )6818 ،او در بحبوحة بحران ميانسالي ،درحاليکه
فضاي زندگياش مملو از مالل و تنهایي و روحش آزرده از ریا و ابتذال است ،با «کاري»
برخورد ميکند و به دو دليل مجذوب او ميشود؛ نخست اینکه «کاري» پاک ،ساده ،بي-
ریا و روستایي است ،درحاليکه همسر هرستوود و تمام زناني که او ميشناخت ،خودخواه،
نادان و خودنما بودند و سرشتي سرد و مبتذل داشتند .دوم اینکه هرستوود هيچگاه ماجراي
عاشقانهاي نداشته بود ،بهجز آنیک که به ازدواجش خت شد و ازآنپس زمان به او
آموخته بود که نخستين تشخيصش چقدر خام و نادرست بوده است( .همان)
سيد ميران اما به کانون خانواده و چهار فرزندش عالقه دارد و عالوه بر بچهها حتي
زنش را نيز دوست دارد( .افغاني )6867 ،او با آهو زندگي شيرین و گوارایي را تجربه مي-
کند؛ باوجوداین ،مجذوب زني دیگر ميشود .در سنت جامعة ایران ،مردان معموالً زن
اخالقي و آرماني را بهعنوان همسر و زن فتانه را براي عشقورزي انتخاب ميکنند که در
ادبيات کالسيک نيز بازتاب یافته است .در داستانهاي کالسيک ،شخصيتهایي چون
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شيرین وزنان داستان هفت پيکر نظامي در گروه «زن آرماني» و زنان توصيفشده در
گلستان سعدي و سایر متون تعليمي در شمار «زن اخالقي» قرار ميگيرند و دختر ترسا در
داستان شيخ صنعان «زن فتانه» بهحساب ميآید( .حسينزاده )6838 ،بر اساس همين الگو،
آهو بهعنوان زن اخالقي و آرماني داستان ،براي ميران جایگاه مادر فرزندانش را دارد ،هما
اما معشوقهاي عزیز کرده است که ميران او را زیباي حقيقي ميداند ،نه زن حقيقي( .افغاني،
)6867
عشق ميران به هما بسيار پرشور است و باوجود تمام موانع ،در وصال ه ادامه دارد؛
عشق هرستوود به کاري اما پس از رفتن به نيویورک رو به سردي مينهد .در نيویورک،
هرستوود درحاليکه خانواده ،ثروت و اعتبار خود را از دست داده ،گرفتار مشکالت مالي
ميشود و درست زماني که «کاري» روزبهروز موفقتر شده و او را ترک کرده ،به
ورشکستگي کامل ميرسد و به گدایي ميافتد و درنهایت در یک اتاق کرایهاي ،با باز
کردن شير گاز خودکشي ميکند .سرنوشت عشق سيد ميران اما بهگونهاي دیگر رق
ميخورد؛ زماني که او قصد دارد از دست طلبکاران با هما به تهران بگریزد ،همسرش آهو
سر ميرسد و او را به خانه بازميگرداند.
بازگشت ميران به خانواده ،با دو دليل قابل توجيه است .نخست اینکه ساخت
جامعهاي که ميران و آهو در آن زندگي ميکنند ،بهگونهاي است که «عنصر خانواده» در
آن اهميت زیادي دارد و به سادگي از ه پاشيده نميشود ،ازدواج و تشکيل خانواده
جایگاهي بسيار پررنگ در جوامع شرقي ،سنتي و مسلمان دارد ،به همين دليل در رمان
ایراني ،درنهایت خانواده حفظ ميگردد .دوم اینکه سيد ميران و سرگذشت او ،شباهت
زیادي به داستان شيخ صنعان دارد؛ شخصيت اولية او نيز ،پایبند به مسائل شرعي و ازنظر
وجهة اجتماعي موردقبول مردم است ،اما بهتدریج به انساني شرابخوار و محتکر تبدیل
ميشود و از جایگاه اجتماعي خود سقوط ميکند؛ بنابراین طبق سنت ادبي ،ميران نيز مانند
شخصيتهاي موازياش در داستانهاي کالسيک ،باید از پریشاني عشق به جادۀ سالمت
بازگردد.
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 .6-6نوع نگاه به زن در جامعه
در رمان «شوهر آهو خان » با دو نوع شخصيت از زن مواجه هستي « ،آهو» که واجد تمام
مشخصات زن مورد تأیيد جامعة سنتي است و «هما» که زني شهري شده و واجد روحية
متجددانه است و در بيشتر نقدها او را ،در برابر آهوي سنتگرا ،نماد تجدد سست و
سطحي عهد رضاخاني قرار دادهاند( .صفري و دیگران )6861 ،در این دو رمان ،هر دو تيپ
شخصيتي زن ،خواه آهو که خواهان یک زندگي آرام خانوادگي است و خواه هما که
خواهان پيشرفت و استقالل است ،با مشکالتي روبرو ميشوند که از جهاتي به مشکالت
زنان رمان «خواهر کاري» شباهت دارد.

 .1-6-6آهو و جولیا
آهو زني است خوب و فرمان بر و پارسا که چهارده سال با مردي که پيش از آن «یکه و
یالقوز عمر سي و پنج سالهاش را طي کرده است» (افغاني )6867 ،زندگي ميکند ،خانه و
خانواده تشکيل ميدهد ،چهار کودک به دنيا ميآورد و زماني که به آرامشي نسبي دست
یافته ،ناگهان با پيشامد هوودار شدن که به معناي ميل و هوس همسرش به زني زیباتر و
جوانتر است ،مواجه ميشود و هيچ چارهاي در برابر آن ندارد؛ زیرا عمل همسرش ازنظر
عرف و شرع قابل قبول است و جامعه ،سيد ميران را به دليل داشتن مال و ثروت که خود
آهو در جمعآوري آن نقش عمدهاي داشته ،مجاز به اختيار زنان متعدد ميداند.
واکنش این زن هنگام آگاهي از ازدواج مجدد سيد ميران ،نشان از نهایت برکناري و
حاشيهاي بودن نقش وي در ساختار خانواده دارد« :خيلي خب! خدا توفيقت دهد .باالخره
کار خودت را کردي ...خشمي که در درون زن زبانه ميکشيد ،با خاموشي و سالمت
ظاهرياش هيچ تناسبي نداشت( ».همان) او جرأت و جسارت آشکار کردن ناراحتي خود
را ندارد و زماني که درنهایت اعترا

خود را نشان ميدهد ،سيد ميران او را از خانه بيرون

ميکند .آهو از هر روش خرافي و غيرخرافي کمک ميگيرد تا همسرش را بازگرداند و
چون موفق نميشود ،با سکوتي منفعالنه زندگي و ثروت خانواده را تقدی به هما ميکند و
رنج ميکشد ،زیرا «جز تسلي به پيشامد عجالتاً هيچ چارهاي نداشت( ».همان)
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جوليا ،در رمان «خواهر کاري» نيز زني است که مورد بيوفایي همسرش قرار
ميگيرد؛ او زني ميانسال ،مادر دو فرزند ،نسبتاً زیبا ،خوشبرخورد و سطحينگر است ،از
آن نوع زناني که هميشه کوشش دارد خودي بنماید( .درایزر )6818 ،تمام ه وغ این زن،
خودنمایي با ثروت و ظاهر زندگي است و جز اشتغال به خانواده و فخرفروشي با موفقيت
همسر و فرزندانش مشغلة دیگري ندارد.
واکنش این زن هنگام آگاهي از ارتباط همسرش با دخترکي جوان ،نشان از نهایت
اقتدار و مرکزیت نقش وي در ساختار خانواده دارد؛ او نخست سعي ميکند دليل
بياعتنایي هرستوود را دریابد« :باید مثل یک خان با من رفتار کند ،در غير این صورت باید
دليلش را بدان ( ».همان) سپس بهتدریج اختيار امور را از هرستوود ميگيرد و او را از
برنامههاي خانواده حذف ميکند و درنهایت از طریق قانون ،حقوق خود در خانواده را
پيگيري ميکند« :تحقيق خواه کرد ببين حقوق چيست .شاید اگر با من صحبت نکني با
یک وکيل صحبت کني( ».همان)
جوليا با قفلکردن در خانه ،هرستوود را از حری زندگي خود و فرزندانش بيرون
ميکند و تمام دارایي چهل هزار دالري خانواده را از او ميگيرد .نویسنده در انتهاي رمان
او را غرق در ثروت و تجمل ،درست زماني که هرستوود با لباسهایي کهنه در حال گدایي
است ،در سفر و گشتوگذار با دختر و دامادش به تصویر ميکشد.
شخصيت «آهو خان » در بيشتر نقدها ،مورد تحسين و ستایش منتقدان ادبي
قرارگرفته؛ شاید به این دليل که او درنهایت موفق ميشود مرد خانواده را از توه و
پریشاني عشق نجات دهد و به کانون سالمت خانواده بازگرداند .هرچند بيشتر این نقدها
تحت تأثير گفتمان مردساالر به دفاع از «عنصر انفعال» در زن پرداختهاند (خجسته )6869 ،و
تحمل رنج و خواري براي حفظ خانواده را بهعنوان یک ویژگي مثبت براي زن قلمداد
کردهاند ،اما اگر سيد ميران نيز با هما به تهران ميگریخت ،احتماالً سرنوشتش دستکمي
از سرنوشت هرستوود نداشت.
آهو خان زني است که در جامعهاي مردساالر زندگي ميکند و فاقد حقوحقوق
اجتماعي است ،پس چارهاي جز حفظ زندگي خانوادگي خود ندارد ،به همين دليل
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همسرش را درنهایت ،باتحمل انواع خواري و مصيبت ،به خانواده بازميگرداند .ميتوان
گفت افغاني با انتخاب عنوان «شوهر آهو خان » براي رمانش ،زني را برجسته و ماندگار
کرد که جامعة مردساالر در زمان نگارش کتاب از او انتظار داشت.
چنانکه ميداني عنوان هر اثر ادبي ،مه ترین و اساسيترین درگاه ورود به آن اثر
است و ارتباط تنگاتنگي با مفاهي و عناصر دیگر آن اثر دارد؛ تحليل و نقد عنوان و نامهاي
شخصيتهاي یک رمان ،ميتواند بيانگر فضاي فکري حاک بر یک متن باشد و با حوزۀ
نشانهشناسي در ارتباط است .عالوه بر این ،نامهاي منتخب براي آثار یک دوره نيز بهعنوان
یکي از اجزاء آن اثر باید در همان بافت خاصي که آن عنوان شکلگرفته بررسي و تحليل
شود( .گرجي )6868 ،بر این اساس ،ميتوان گفت عنوان رمان «شوهر آهو خان » و تقدم و
تأخر کلمههاي موجود در آن ،بهعنوان یک نشانه (یا دال) با محتواي رمان (مدلول) و
باروح زمانة حاک بر رمان ارتباط ویژهاي دارد.
عنوان رمان افغاني ،با کلمة «شوهر» آغاز شده که به تقدم و اهميت نقش مرد در
جامعه اشاره دارد؛ قرار گرفتن نام «آهو خان » بعد از کلمة «شوهر» در عنوان ،ممکن است
داللت بر این واقعيت داشته باشد که زن در جامعة سنتي ،تنها در زیر سایة شوهر هویت
ميیابد؛ چنانکه تمام محوریت داستان و جدال آهو و هما بر سر سایة یک مرد ،براي
کسب هویت اجتماعي است؛ بنابراین این عنوان ،ميتواند چون نوعي براعت استهالل،
بيانگر اعترا

افغاني به زیردست بودن زنان در جامعة مردساالر باشد.

از سوي دیگر عنوان رمان «شوهر آهو خان » ،با گفتمان مردساالري و فرهنگ جمعي
حاک بر زمان و مکان نگارش رمان ه سویي دارد .در جامعة مردساالر ،زن فقط در
صورتي «خان » است که چون «آهو» رام ،معصوم ،ست پذیر و زیبا باشد .به نظر ميرسد
کلمة «خان » در عنوان ،بر نوعي پختگي ،عاقل بودن و مورد تأیيد بودن شخصيت آهو
داللت داشته باشد .ميران «شوهر آهو خان » است ،این مرد باوجود تمام خطاها و
رفتوبرگشتهایش متعلق به آهو است و «شوهر آهو خان » ميماند؛ بنابراین گویا این
وظيفة آهو خان است که در نقش یک خان بادرایت ،از خطاها و رفتوبرگشتهاي
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همسرش درگذرد ،خانه و خانوادۀ خود را حفظ کند و شوهرش را از فتّانههاي زمانه در
امان بدارد.
درایزر اما با انتخاب عنوان کتاب «خواهر کاري» که به فارسي به تک کلمة «کاري»
ترجمه شده ،نقش زني پيشرو ،هنرمند ،مستقل و متجدد را تأیيد و برجسته ميکند؛ شاید به
این دليل که جامعة مردساالر در حال مغلوب شدن از سوي فمنيستها ،در زمان نگارش اثر
از او چنان انتظاري داشته است .در این عنوان ،نام رمان بر خودِ شخصيت زن داللت
ميکند؛ کلمة «خواهر» که قبل از اس «کاري» آمده یک صفت است و با کلمة «شوهر» در
رمان افغاني تفاوت زیادي دارد .نام «کاري» در عنوان رمان ،تنها و مستقل آمده و بانام
شخص دیگري همراه نشده است .الزم به ذکر است که نام «کارولين» یا «کاري» ،در برخي
از منابع ) (charlies-names.comبه معناي «انسان آزاد» یا «زن آزاد» آمده که ممکن است
عامدانه از سوي نویسنده انتخاب شده باشد تا به برجسته کردن شخصيت این زن در راستاي
فضاي فرهنگي حاک بر اجتماع ،کمک کند.

 .6-6-6هما و کاری
کاري و هما هر دو روستازاده و ملول از زندگي بيرونق روستا و شيفتة ظواهر
شهرنشينياند .یکي از ویژگيهاي مشترک این دو شخصيت عنصر زیبایي است؛ با این
تفاوت که زیبایي هما با فتانگي ،عشوهگري و نوعي فریبکاري زنانه توأم است اما زیبایي
کاري سرشار از بيریایي و سادگي روستایي است( .درایزر )6818 ،درایزر در مواردي
معدود به زیبایي کاري اشاره ميکند ،اما جزئيات زیبایي چهره یا اندام کاري را وصف
نميکند؛ درحاليکه افغاني ،در جايجاي رمان ،سعي دارد به شيوهاي اغراقآميز و با
نگاهي جنسيتي ،زیبایي هما را توصيف کند ،بهگونهاي که خواننده را قادر ميسازد ظاهر
هما را با جزئيات دقيق در ذهن خود مجس نماید« :دستي که نان را ستاند و زیر چادر
گرفت ،سفيد و ظریف بود و انگشتهاي کشيده و قلمي داشت ...سر و زلفي آراسته و
دلربا ...بر و دوش ظریف بيآنکه الغر باشد...کمري باریک ،انعطافپذیر و شاعرپسند»...
(افغاني)6867 ،

 | 092متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99پاییز ()0010

هما در این رمان ،طبق سنت ادبي ،عروسي هزار داماد یا زیبارویي بيوفا است که
قصد دارد شيخ صنعان داستان را از راه به در کند؛ درحاليکه در داستان درایزر ،عنصر مرد
(دروئه و هرستوود) است که سعي در مجذوب کردن زن دارد .افغاني چند بار هما را به
حوا پيوند ميزند (همان ) و بين هما و مار و شيطان ارتباط برقرار ميکند( .همان) در واقع
شخصيت هما در این رمان ،در ميان سه شخصيت تعریفشده در ادبيات ،منطبق با «زن
فتانه» است« ،عملکرد نخستين این زن در داستان ،با عطف به قابليت فتنهگري که از آن
برخوردار است ،گمراه کردن و از راه به دربردن شخصيت مرد داستان است که بالطبع
شخصيتي است زاهد و عابد و پرهيزگار( ».حسينزاده)6838 ،
از دیگر ویژگيهاي مشترک این دو شخصيت فقر و بيپناهي آن دو در ابتداي رمان
است .کاري دختر یک آسيابان فقير است که در جستوجوي کار مناسب ،از روستاي
محل زندگياش به شيکاگو ميرود اما توفيقي نميیابد .او براي یافتن کار ،سختيهاي
زیادي را متحمل ميشود و درست زماني که نااميد شده و تصمي دارد به روستایش
بازگردد ،با دروئه برخورد ميکند و از خانة خواهرش به خانهاي که او برایش اجاره کرده
نقلمکان ميکند .تراژدي فقر کاري که درایزر بر آن انگشت مينهد در همين نکته است
که او خواستار استقالل مالي و یک زندگي سال است (درایزر )6818 ،اما وقتي اجتماع
چنين شرایطي براي او فراه نميکند ،به دليل فقر و بيپناهي ابتدا معشوقة دروئه و سپس
معشوقة هرستوود شود ،بدون اینکه احساسي به آنها داشته باشد.
هما نيز زمان برخورد با سيد ميران فقير و بيپناه است .او پس از تجربة یک زندگي
مشقتبار در خانة شوهر اول و براي رهایي از بيپناهي ،از مردي که دو برابر او سن دارد و
صاحب همسر و چهار فرزند است ،درخواست ازدواج ميکند( .افغاني )6867 ،هما آنقدر
در ازدواج با سيد ميران مردّد و مستأصل و ناچار است که با خود آرزو ميکند ميران به
درخواست ازدواج او جواب منفي بدهد! (همان) اما ناچار است براي خود سرپناهي بيابد،
زیرا بهخوبي ميداند «وقتيکه زن قادر نيست ،یعني فرصت به دستش نميآید که قادر باشد
مانند مرد از کار بازو ،عرق پيشاني یا حاصل اندیشة خود نان بخورد ،باید ...خود را به زیر
سایة مردي بکشد و باتحمل هر نوع خواري از صدقة سر او ناني دردهان بگذارد( ».همان)
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کاري و هما هردو روحيهاي سرکش و متمایز دارند .کاري از همان ابتداي رمان ،در
جستوجوي یک زندگي بهتر روستا را ترک ميکند تا دنيایي جدید را کشف و تجربه
کند .او در خانة خواهر و شوهر خواهرش ،ميني 6و هانسن 2که در محلهاي فقيرنشين قرار
دارد ،اقامت ميگزیند؛ اما فضاي خانه برایش سنگين و ماللآور است .ميني تمامروز را به
انجام کارهاي خانه و نگهداري از کودکش ميپردازد ،او مصاحب خوبي براي کاري
نيست« :اندیشههایش ثابت و بيرنگورو و با شرایط زندگياش تطبيق داده شده بودند».
(درایزر )6818 ،هانسن نيز که بهعنوان یک نظافتچي در یک کشتارگاه کار ميکند،
هرروز صبح خيلي زود از خانه خارج ميشود و شب به خانه ميآید و در سکوت روزنامه
ميخواند و فردا همان روز قبلي را تکرار ميکند .او بسيار سرد و ساکت است« :هانسن به
سان اطاق متروکي آرام و بيصدا بود( ».همان)
درایزر ،فضاي خانة ميني و هانسن را بسيار ماللآور توصيف ميکند؛ البته با توجه به
اینکه این اثر تا حدي در خدمت عقاید کمونيستي نویسنده است )،(Volkova, 2003
درایزر قصد دارد با توصيف حالت زندگي یکنواخت ،بيروح و ماشيني خانوادۀ هانسن،
نسبت به مسائل و مشکالت کارگران در جامعة سرمایهداري آمریکا ،انتقادي داشته باشد و
درعينحال سعي دارد روحية کاري را که خود کارگري فقير است ،متمایز و باالرونده
توصيف کند« :کاري به هيچ رو نميخواست در همان سطح گفتگوهاي معمولي که در این
خانه رایج بود بماند( ».درایزر)6818 ،
در بخشي از رمان ،کاري از خواهرش ميخواهد با او به تئاتر بياید؛ ميني جواب
ميدهد« :آه فکر نميکن هانسون دلش بخواهد امشب بروی  .صبح خيلي زود باید بيدار
شود«...».خب من دل ميخواهد بروی  .بيا تو و من بروی ( ».همان) این گفتوگو بهتنهایي
ميتواند نشاندهندۀ تالش کاري براي تمایز یافتن از ه جنسان و رهایي یافتن از طبقة
اجتماعياش باشد« .کاري با اصرار کردن براي رفتن به تئاتر ،خود را از بقية خانواده متمایز
ميکند؛ عالوه بر این ،او سعي دارد از تئاتر بهعنوان راهي براي ایجاد ارتباطي ه جنس-
1. Minnie
2. Hanson
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گونه با ميني استفاده کند تا خود را از کنترل مردساالرانة هانسن آزاد کند؛ اما این پيشنهاد
بيرون رفتن ازنظر اقتصادي ایجاد مشکل ميکند :به تئاتر رفتن خاص کساني است که
توانایي یک زندگي لوکس را دارند .کاري با اصرار کردن بر رفتن به تئاتر ،بهعنوان یک
تفریح فراتر از سطح خود ،نهتنها خود را منزوي و تنها ميکند ،بلکه سعي دارد از کنترل-
هاي مردانه دور شود .او همچنين اشاره ميکند که ميتواند آزادانه از سطح اجتماعي
پایينش فراتر رود(Rosenbaum, 2002) ».

هما نيز مانند کاري ،زني است «با روح آزاد ،استقاللجو ،پيشافتاده و سرکش».
(افغاني )6867 ،افغاني تالش دارد هما را ازنظر پوشش ظاهري و افکار و عقاید متمایز از
سایر زنان نشان دهد .موهاي هما کوتاه و ابروانش باریک و هاللي و طرز آرایشش جدید و
استادانه است (همان) همانگونه که کاري از خانة خواهرش ميگریزد ،هما نيز خود را از
نامالیمات فضاي محدود خانة شوهر اولش ميرهاند ،اما در خانة سيد ميران نيز باوجود
تمام امکاناتي که در اختيار دارد ،احساس شادي نميکند« :من در زندگي امروزي خود با
تو کامالً خود را خوشبخت ميدان  ،اما اقرار ميکن  ،روح دنبال چيزي ميگردد که
نميدان چيست( ».همان)
او دل بستة یک زندگي خانوادگي یکنواخت و معمولي نيست و با توجه به افکار و
روحياتش ،نميتواند مانند سایر زنان خانه ،زني منفعل و فرمانبردار باقي بماند ،زیرا
روحش سرکشتر از آن است که با عشق و ثروت ميران به تصرف درآید« :چاردیواري
خانة شوهر سهل است ،این شهر براي او تنگ و کوچک است( ».همان) او از معدود زنان
داستان است که بر حقوق ازدسترفتة خود در اجتماع بهخوبي واقف و خواهان استقالل و
کسب هویت از عنصر مردانه است« :من چه گناهي کردهام که باید به اس اینکه زن
هميشة روزگار چشم به دست تو که مردم هستي دوخته باشد؟ اجازهام ،اختيارم ،سرنوشت
در دست تو باشد؟» (همان)
هما پس از ازدواج با سيد ميران و پي بردن به نازا بودنش ،تمام درمانهاي سنتي و
علمي را به کار ميگيرد تا صاحب فرزندي شود ،اما به نتيجه نميرسد ،پس کاري برایش
باقي نميماند جز اینکه از شدت بيکاري و بيهدفي ،به مصرفگرایي و زیبایي ظاهري
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روي آورد .هما غرق در بزک ،مدام در بازار است ،چيزهاي نو ميخرد و لباسهاي جدید
ميپوشد ،رقيبش آهو خان را شکست ميدهد و از ميدان به درميکند و پولهاي ميران را
از ریگ ه روانتر ،مثل آب خرج ميکند( .همان) اما نهتنها احساس شادي و رضایت
نميکند ،بلکه احساس بيهودگي و افسردگي بر او غلبه ميکند« :این زندگي بيرونق و
پرمالل به چه درد من ميخورد؟» (همان)
کاري نيز در ابتداي داستان ،دختري سطحينگر است و مظاهر ثروت چشمانش را
خيره ميکند .او با دو اسکناس ده دالري و چند لباس و اتاقي مبله به سمت دروئه کشيده
ميشود؛ و در برخورد با هرستوود که ظاهري فریبندهتر از دروئه دارد ،بار دیگر مجذوب
ثروت و تجمل ميشود و با او به نيویورک ميرود .او در نيویورک با جواني به نام آمز
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برخورد ميکند که تأثير زیادي بر زندگي او ميگذارد .آمز مردي دانشمند ،اهل کتاب،
سخنگو و روشنفکر است که کاري را نه مانند دروئه و هرستوود با ثروت و تجمل ،بلکه
با ادبيات ،موسيقي و هنر مجذوب ميکند .کاري با دیدن او براي اولين بار مردي را
مالقات ميکند که او را به دید یک انسان ميبيند و توجهش به او جنسي نيست( .درایزر،
)6818
آمز کاري را با مفاهيمي چون رسالت ،هنر و خدمت آشنا ميکند و او را به عالمي
فراتر از سطح ظواهر زندگي سوق ميدهد .او تالش دارد نقش کاري را در جهان به او
نشان دهد و کاري حقيقي را به او بنمایاند« :به نظر من به بازي درام روي بياورید .بسيار
بااحساس هستيد و صداي بسيار پرآهنگي دارید .آن را در خدمت دیگران بگذارید .باعث
خواهد شد نيرویتان به هدر نرود( ».همان) راهي که آمز به کاري نشان ميدهد روح
سرکش کاري را آرامتر ميکند.
کاري که در ابتداي داستان «به کتاب بيعالقه و دانش موضوع خاتمه یافتهاي براي او
بود( ».همان) در انتهاي داستان روي صندلي گهوارهاي خود نشسته و به توصية آمز ،بالزاک
ميخواند (همان) ،گویا به فردي رشدیافتهتر تبدیل شده است .او در اوج موفقيت هنري ،به
نامههاي فراواني را که از مردان ثروتمند دریافت ميدارد ،بياعتناست .هما اما در انتهاي
1. Ames
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داستان به راهي نامعلوم ميرود و مجبور ميشود دوباره خود را به زیر سایة مرد دیگري که
این بار رانندۀ ماشين است ،بکشاند تا بتواند زندگياش را تأمين کند« :من آدم پوچي بودم،
او در این هفت سال پوچترم کرد( ».افغاني)6867 ،
هما نيز مانند کاري ،زني با روحيهاي پيشرو ،متمایز و هنرمند است؛ او خواستار یک
زندگي محدود و معمولي نيست و از قالب زن سنتي خارج شده ،اما جامعه قالب جدیدي را
براي او در نظر نگرفته است .در تالش است تا خود را از قيدوبندهاي متداول جامعه برهاند،
اما راهي برایش گشوده نيست .خواستار آزادي است ،اما تعریفي از این واژه ندارد .هنرمند
است اما راهي براي ابراز استعدادش نميیابد «و چون نميداند از آتشي که هرلحظه جانش
را گداختهتر مينماید ،چگونه رهایي یابد به ظواهر زیباروي ميآورد .او تنها به دنبال
زیبایي مادي نيست اما چون در برابر معنویتي آلوده با خرافات و تحت انقياد مرد
قرارگرفته ،مستأصل و نااميد در منجالب شهوتي که از آن گریزان است ،ميافتد؛ زیرا
محيط اجتماعي توصيفشده در کتاب ،به این زن اجازۀ بروز استعداد ذاتياش را بهصورت
صحيح نداده است( ».کوچکي)6836 ،

 .9-6جایگاه هنر در جامعه
هما و کاري هردو داراي استعداد هنري هستند؛ هما از کودکي استعدادي عجيب در رقص
چوبي از خود نشان ميدهد ،بهگونهاي که در چهارسالگي زنوشوهري روستایي را
مجذوب رقص خود ميکند؛ آنها هما را از کوليها ميخرند و نزد خود ميبرند ،اما چون
آوازۀ رقص و هنر هما به همهجا ميرسد ،از ترس او را شوهر ميدهند( .افغاني)6867 ،
او پس از رفتن به کرمانشاه ،در خانة شوهر نيز از رقص دست نميکشد و پنهاني در
مراس عقد و عروسي ميرقصد .حسين خان ضربي ،مطرب شهر که استعداد خارقالعادۀ او
را کشف کرده ،مدتها او را زیر نظر ميگيرد و بهواسطة جواني ،او را به خانة خود
ميکشاند و به او رقص کردي ،ترکي و قفقازي ميآموزد .او هما را «کارماگوي
ایرانياالصل» ميخواند و ميخواهد بهواسطة هما ،هنر اپرا را در ایران رواج دهد .این زن را
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من بهتر از کف دست ميشناس  ،اگر حوصله یا عشق زندگي زناشویي را داشت چرا خانة
شوهر را ترک ميکرد؟...کمال مطلوب و منتهاي آمالش آنجاست[ هنر[( .همان)
تراژدي داستان هما در این نکته است که او دوست دارد مانند سایر زنان باشد و راهي
را که اجتماع براي جنس زن مناسب ميداند پيش بگيرد ،اما نميتواند« :مثل همة مخلوقات
خدا ميخواه زندگي آبرومند خانوادگي داشته باش  ...من بهراستي شيفتة هنرم .شاید اگر
این حساسيت را نداشت  ،ميتوانست تا پایان عمر با زشتيهاي خانة شوهرم بسازم و در خانة
او بمان ( ».همان)
او بهخوبي ميداند که هنرش بهجز رسوایي راه بهجایي نميبرد« :تا آنجا که ميفهم
زمانة ما هنوز این اطوار را نميپسندد ...عشق به هنر حقيقتي است غيرقابلانکار ،اما وقتي
زندگي و شرف آدم را گرو بگيرد ،باید از آن گریخت( ».همان) هما هنگام عقد ،در
محضر عاقد و به اصرار شوهر توبه ميکند که دیگر هرگز در جمعي یاد رقصيدن نکند؛ او
از هنرش ميگریزد اما با غریزۀ هنري و روحية آزادوارش نميتواند وداع کند.
قهرمان رمان درایزر نيز استعدادي ذاتي در هنر تئاتر دارد« :اگر چيزي شوري در او
برمي انگيخت ،هنر تئاتر بود ...ذوقي فطري براي تقليد داشت و استعدادش ه ک نبود.
حتي گاهي جلو آینه ميایستاد ،و بيآنکه تمریني داشته باشد ،تکههایي از نمایشنامههایي را
که بهتازگي دیده بود تکرار ميکرد و حالتهاي چهرۀ پرسناژها را تقليد مينمود».
(درایزر)6818 ،
در زندگي کاري نيز ،بازاریابي تيزبين چون حسين خان وجود دارد؛ دروئه که به
استعداد کاري پي ميبرد ،او را تشویق ميکند تا نقشي کوتاه را در یک گروه تئاتر آماتور
بپذیرد .کاري از همان نخستين جلسههاي تمرین ،استعداد خود را آشکار ميکند و بازي
موفقي ارائه ميدهد .او پس از اولين تجربة بازیگرياش آرزو ميکند ستارۀ تئاتر شود:
«اگر این وضع هميشه دوام ميیافت چقدر خوشبخت ميشدم ،فقط اگر حاال خوب بازي
ميکردم ،و بعد کار هنرپيشگي شغل هميشگي من ميشد ،دیگر در دنيا هيچچيز
نميخواست ( »..همان)
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این آرزو البته براي کاري دستنيافتني نيست ،او پس از راه یافتن به برادوي
نيویورک ،موفقيت بينظيري پيدا ميکند و ستارۀ تئاتر ميشود .کاري از همان ابتدا نهتنها
مورد تشویق دروئه قرار ميگيرد« :تو خوب ميتواني بازي کني .خوشت خواهد آمد ...
باهوش هستي .بارها به خودم گفت که تو ميتواني یک هنرپيشة درستوحسابي از کار
دربيایي( ».همان) بلکه هرستوود نيز از او حمایت ميکند؛ او خبر نمایش رابين دوستان
بانفوذش پخش و در روزنامهها چاپ ميکند و تعداد زیادي بليت به فروش ميرساند و با
تعداد زیادي از دوستانش با دستهگلي بزرگ به دیدن نمایش کاري ميرود« :آن را به
جریان پرابهتي تبدیل ميکن و به دخترک امکان موفقيتي ميده ( ».همان)
در رمان درایزر ،دختر جوان و هنرمند در نهایت در راستاي هنرش رشد ميکند و به
یک زندگي مستقل و شکوفا دست ميیابد؛ استعداد هما اما سرکوب ميشود ،زیرا او در
جامعهاي زندگي ميکند که نوازندگي را «مطربي» و رقصندگي را مایة بيآبرویي ميدانند.
او حتي نميتواند فکر پروردن استعداد هنري خود را در ذهنش بگنجاند ،فقط حسين خان
ضربي که خود مطربي بدنام و مطرود است و جامعه براي او ارزشي قائل نيست ،هما را
تشویق به ادامة هنرش ميکند .مسلماً «اگر کاري در محيط کرمانشاه چند دهه پيش به سر
مي برد ،آخر و عاقبتي بهتر از هما نداشت ،ولي او در آمریکاي صنعتي قرن نوزده به سر
ميبرد .در محيط گسترش عظي شهرها ،آسمانخراشها ،صنایع و هنرها ،بهویژه هنرهاي
نمایشي .در چنين بستري هزاران پسر و دختر و پير و جوان به مراکز بسط صنعت شرق و
غرب آمریکا روي ميآورند و بخت خود را در این بازار ثروت و صنعت جهاني
ميآزمایند( ».دستغيب)6866 ،
در رمان «شوهر آهو خان » شخصيتهاي داستان در تصمي ها و انتخابهاي خود در
نوعي جبر برخاسته از محيط و شرایط اجتماعي خود قرار دارند .این ویژگي در رمان
خواهر کاري نيز دیده ميشود .بسياري از منتقدان به ویژگيهاي ناتوراليستي این رمان
اشاره کردهاند؛ ) (Gurman, 2017افغاني نيز در طول داستان جانب هيچکدام از قهرمانانش
را نميگيرد و با لحني بيطرفانه زندگي آنها را شرح ميدهد ،گویا بر مجبور بودن آنها
تأکيد دارد.
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ميتوان گفت ،افغاني در نگارش رمان «شوهر آهو خان » از رمان «خواهر کاري» تأثير
پذیرفته و در این تأثيرپذیري خالقانه عمل کرده است .او در این رمان ،شخصيتهایي را
خلق کرده که ماجراهایي مشابه با رمان درایزر براي آنها اتفاق ميافتد و به همين دليل
برخي از مضامين این دو رمان به ه شباهت دارند؛ اما عکسالعمل این قهرمانان با توجه به
جبري که شرایط اجتماعي و فرهنگي بر آنها تحميل کرده ،به تفاوت در سرنوشت آنها و
ساختار روایي دو داستان ميانجامد.

بحث و نتیجهگیری
عليمحمد افغاني از نویسندگان نسل اول رماننویسي فارسي است که در پایهگذاري و
تثبيت نوع ادبي رمان در ایران نقش اساسي ایفا کرده است .او در جواني طي سفر به
آمریکا ،با شيوۀ رماننویسي آمریکایي آشنا شده و از شيوۀ نویسندگي و مضامين آثار
برخي از نویسندگان آمریکایي ازجمله تئودور درایزر تأثير مستقي

پذیرفته است.

شباهتهایي که بين برخي از مضامين دو رمان «شوهر آهو خان » و «خواهر کاري» اثر
درایزر وجود دارد ،مقایسة آن دو را در حوزۀ تأثير و تأثر ادبيات تطبيقي ميسر ميسازد.
تفاوتهاي این دو رمان نشان از خالقيت نویسنده در بوميسازي مضامين یک رمان غربي
دارد .این دو اثر را در سه مضمون ميتوان مقایسه کرد:
 .6روایت هر دو رمان بر پایة مضمون «مثلث عشقي» مبتني است .سيد ميران و
هرستوود هر دو در عين تأهل ،مجذوب زني جوان ميشوند و اعتبار و زندگي خانوادگي
آنها به مخاطره ميافتد؛ دالیل عاشق شدن و نوع عشق و سرنوشت این دو شخصيت با
توجه به بافت اجتماعي و فرهنگي آنها متفاوت است .سيد ميران درنهایت باوجود عشق
شرقي و پرشوري که به هما دارد ،شيخ صنعانوار به راه پرسالمت زندگي خانوادگي
بازميگردد ،درحاليکه در رمان آمریکایي چنين نيست.
 .2بيپناهي زن ایراني در جامعة ایران ،مه ترین مضمون رمان «شوهر آهو خان »
است که در مقایسه با جایگاه زن در رمان «خواهر کاري» ،این مسئله با شدت بيشتري خود
را نشان ميدهد .آهو و جوليا ،هردو مورد بيوفایي همسر واقع ميشوند ،اولي به دليل
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نداشتن حقوحقوق اجتماعي پس از تحمل انواع محنت و خواري و از دست دادن تمام
ثروت خانوادگي ،همسرش را به خانواده بازميگرداند و دومي حق و حقوق خود را
بهصورت قانوني از همسر ميگيرد و او را از خانه بيرون ميکند .کاري و هما نيز در شرایط
مشابهي از زندگي قرار دارند ،دو زن روستایي ،جوان ،زیبا و هنرمند که هردو در ابتداي
رمان فقير ،بي پناه ،بلندپرواز و خواهان استقالل و درگير ظواهر زندگي هستند .اولي
درنهایت به رشد شخصيتي و استقالل شخصي ميرسد و دومي آواره ميشود.
 .8در هر دو رمان ،دو شخصيت اصلي داراي استعدادي خاص در یک رشتة هنري
هستند ،به همين دليل تاب تحمل یک زندگي معمولي و یکنواخت را ندارند و فقط با رشد
استعداد خود را به آرامش ميرسند .ازآنجاکه هما در جامعة دهة بيست شهر کرمانشاه
امکان پرورش هنر رقصندگي را ندارد و از طرفي یک زندگي معمولي نيز او را راضي
نميکند ،به سرنوشتي نامعلوم دچار ميشود؛ کاري اما در فضاي هنري نيویورک به
هنرپيشهاي موفق تبدیل ميشود و سرنوشتي متفاوت ميیابد.
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The actions and thoughts of the hero of the epic represent the aspirations and
characteristics of a nation. For this reason, recognizing the characteristics of
the epic hero is especially important in realizing his role in creating epic
content, because the epic poet tries to emphasize the effective elements in
creating the epic content by using the "heroic insight". In this research,
which is done analytically-descriptively and with the aim of examining the
role of "hero" in creating epic content, an attempt is made to rely on the story
of "Rostam and Esfandiar", the characteristics of two unique heroes/hero of
Shahnameh, namely "Rostam". (the hero of the world and the national epic
of Iran) and "Esfandiar" (the hero – the Iranian prince of invulnerability) to
be introduced and analyzed as the hero's influential vision in forming
repetitive epic themes in Shahnameh. According to the findings of this study,
the most prominent characteristics, thoughts, and actions of the two main
heroes of the story "Rostam and Esfandiar", which led to the formation of
the most epic story of Shahnameh are: the popularity and nationality of the
hero, having a superficial character and signs of godliness, the importance of
the race, the need to preserve the name and protect the sanctity of the free,
the use of special weapons, the need for knowledge.

Accepted: 28/Sep/2020

Abstract

The present paper is adapted from a Ph.D. thesis on Persian language and literature,
University of Isfahan.
 Corresponding Author: azhoseinzadeh@yahoo.com
How to Cite: Hosseinzadeh Salati, A., Nourian, S. M., Hashemi, S. M. (2022). The
Role of the Hero in Creating Epic Content in Ferdowsi's "Rustam and Esfandiar"
Story.
Literary
Text
Research,
26(93),
149-178.
doi:
10.22054/LTR.2020.51863.3029

eISSN:2476-6186

Keywords: Epic content, Epic hero, Hero insight, Rostam, Esfandiar.

دوره  ،62شماره  ،39پاییز 178-103 ،1041
ltr.atu.ac.ir
DOI: 10.22054/LTR.2020.51863.3029

مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

نقش «قهرمان» در خلق محتوای حماسي در داستان «رستم و
اسفندیار» شاهنامة فردوسي
اعظم حسینزاده صالتی



دکتری زبان و ادبیات فارسی (گرایش حماسی) ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

سید مرتضی هاشمی

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

چکیده
اعمال و افکار قهرمان حماسه ،نمایانگر آرزوها و خصایص یک ملّت است؛ بههميندليل شناخت

تاریخ دریافت3133/15/31 :

سید مهدی نوریان

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

ویژگيهاي قهرمان حماسه ،در پيبردن به نقش وي در خلق محتواي حماسي اثر اهميّت ویژهاي دارد ،زیرا
را مؤکّد کند .در این پژوهش که به روش تحليلي – توصيفي و باهدف بررسي نقش «قهرمان» در ایجاد
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مقدمه
شناخت «قهرمان»« ،بينش قهرماني» و بررسي ویژگيهاي قهرمان در تمام آثار ادبي
بهسببآنکه ميتواند تعيينکنندۀ نوع ادبي و تبيينکنندۀ سطح فکري (محتوایي) اثر باشد،
اهميّتي خاص دارد و امري ضروري است .در نوع ادبي حماسي نيز که در آن اعمال
پهملواني ،مردانگيها ،افتخارات و بزرگيهاي قومي یا فردي یک ملّت توصيف ميشود
(ر .ک .صفا ،)6888 ،گرچه رویدادها (بهویژه رویدادهاي رزمي) و حوادث
بهوجودآورندۀ داستان است ،امّا داستان بر مدار قهرماني (پهلواني) دور ميزند که براي
نجات قوم یا ملّت خویش ،جان خود را به خطرمياندازد و اعمال و افکار او در شکلگيري
محتواي حماسي تأثير بسياري دارد.

بیان مسئله
در شعر حماسي ،گاه شاعر به یاريِ نمایش اعمال و عقاید قهرمان ،محتواي اثر را حماسي و
فضاي داستان را براي مخاطب باورپذیر ميکند؛ بنابراین ضرورت انجام این پژوهش براي
اثبات نقش قهرمان در ایجاد محتواي حماسي در داستان آشکار ميشود .در این پژوهش
عالوهبر تحليل ویژگيهاي منحصر بهفرد دو شخصيّت اصلي (قهرمان) داستان «رست و
اسفندیار» ،بهعنوان دو نمونة پهلوان کامل در حماسة ملّي ایران و باتکيهبر قلمرو فکري یا
محتوایيِ حاک بر آثار حماسي ،تأکيد ميشود که خصایص ،اعمال و افکار قهرمانان در
نوع ادبي حماسي ،با قهرمانان انواع ادبي دیگر متفاوت است.

اهمیت پژوهش
«شاهنمامة» فردوسي ،بزرگترین مثنوي حماسي فارسي است که گویندگان ایراني ،ساليانِ
دراز از آن تقليد کردهاند ،اما بامطالعه و بررسي این تقليدها مشخص ميشود که
«نظيرهگویي به شاهنامه امري است محال و حقاً و مسلماً حماسة رزمي به استاد طوس خت
گشتهاست» (مؤتمن)6876 ،؛ با درنظرگرفتن تأثيرگذاري شاهنامه بر متون حماسي فارسيِ
پسازآن ،شناخت زوایاي مختلف این منظومه اهميت ميیابد.
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«قهرمان» و کارکرد او یکياز مه ترین عوامل خلقِ محتواي حماسي است ،به
همينسبب با توجّه به اهميت نبرد «رست و اسفندیار» که کاملترین ،بلندترین و پرمعناترین
داستان شاهنامه است؛ همچنين این حقيقت که فردوسي اوج هنر شاعرانه و همة نيروهاي
طبع خود را در این داستان بهکار بردهاست ،در این پژوهش ویژگيهاي «قهرمان» حماسي و
نقش او در ایجاد محتواي حماسي ،برمبناي ویژگيهاي دو قهرمان این داستان معرفي و
تحليل ميگردد.
داستانِ «رست و اسفندیار» بهعنوان آخرین داستان بزرگ قهرماني در عهد پهلواني
شاهنامه حائز اهميت است؛ زیرا این داستان دربردارندۀ مسائلي چون :برخورد آزادي و
اسارت ،پيري و جواني ،کهنه و نو ،تعقّل و تعبّد ،سرنوشت و ارادۀ انسان و در پایان برخورد
زندگي و مرگ است که انسان باستاني و انسان امروزي ،همواره با آن روبرو بوده است (ر.
ک .اسالميندوشن )6868 ،و حکي طوس این تقابلها را در قالب رویارویي جهانپهلوانِ
حماسة ملّي ایران و شاهزاده-پهلوانِ رویينتن ایراني به زیبایي بهتصویر کشيدهاست.

اهداف پژوهش
هدفِ این پژوهش ،معرفي ویژگيهاي دو قهرمان داستان «رست و اسفندیار» و تأکيد بر
تأثير خصایص این دو قهرمان در خلق محتواي حماسي است ،زیرا بهسبب آنکه حماسه
نشانگر دورههاي نياز یک قوم یا ملّت به قهرمان است ،شناخت خصوصيات قهرمان
حماسه ،عالوهبر آنکه مي تواند تالش او را در جهت کسب افتخار براي ميهن یا ملّت و
دفاع از آنها در برابر دشمن نمایش دهد ،باعث پيبردن به ميزان تأثيرگذاري قهرمان در
ایجاد محتواي حماسي در اثر ميشود.

پیشینۀ پژوهش
نوع «حماسي» از دیرباز بهعنوان یکياز قدیميترین انواع ادبي ،موردتوجّه محققّان بوده و
دربارۀ خصایص آن کتابهاي زیادي تأليف شدهاست .بنابرآنکه حماسه ،شعري است
روایي مبتني بر اعمال پهلواني و متضمّن دالوري ،پژوهشگران عالوهبر تحقيق دربارۀ
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ویژگيهاي این نوع از شعر ،گاه برخي از خصلتهاي قهرمان حماسه را نيز بيان کردهاند.
بهعنواننمونه ،یکياز قدیميترین منابع براي شناخت حماسههاي ایراني کتاب
«حماسهسرایي در ایران» اثر ذبيحاهلل صفاست که مؤلف در این کتاب ،بهصورت پراکنده
عناصر شعر حماسي ازجمله آهنگ پهلواني ،حوادث و روایات پهلواني و ...را بيان
کردهاست .در کتاب «انواع ادبي» ،شميسا بيست و چهار ویژگي براي شعر حماسي
برشمردهاست که در این ميان ،برخياز ویژگيهاي قهرمان مانند :اهميّت ملّي داشتنِ
قهرمان ،سفر طوالني قهرمان براي غلبه بر دشمن ،پنهان بودن مرگ پهلوان و ...
بهچش ميخورد .خالقيمطلق در کتاب «حماسه؛ پدیدهشناسي تطبيقي شعر پهلمواني» که
شامل [ترجمه و نگارش] چکيدهاي از نظریات سي.ام.بورا است ،پس از ارائة تعریف
حماسه و برخياز خصایص این نوع ادبي ،مطالبي دربارۀ پهلوان و ملزومات پهلواني (سالح
ویژۀ پهلوان و اهميّت سازندۀ رزم افزار ،اهميّت اسب پهلوان و نحوۀ انتخاب آن و  )...ارائه
دادهاست .مقالة «حماسه» تأليف شایگانفر در «دائرهالمعارف بزرگ اسالمي» ،یکيدیگر از
منابعي است که عالوهبر معرفي شعر حماسي و ویژگيهاي ساختاري و سبکي حماسه ،در
آن برخي از ویژگيهاي قهرمان حماسه بيان شدهاست.
با توجّهبه اهميت نقش قهرمان در شکلگيري محتواي حماسي و تأثير ویژگيهاي او
در تعيين نوع ادبي اثر ،بررسي نقش قهرمان در داستانهاي حماسي ،امري ضروري بهنظر
ميرسد .در هيچکدام از کتب نامبرده یا منابع مشابه ،قهرمان حماسه و ویژگيهاي او،
بهطور جامع یا بر مبناي داستاني از شاهنامه معرفي نشدهاست .بهمنظور رفع این خ
پژوهشي ،براي موضوع این تحقيق داستان «رست و اسفندیار» شاهنامه انتخاب گردید تا
اهمي ت و تأثيرگذاري قهرمان در خلق محتواي حماسي بر اساس این داستان مؤکّد شود.
دربارۀ این نبرد حماسي و رویارویي دو پهلوان بزرگ شاهنامه تاکنون چندین کتاب

نوشتهشده که دو کتاب «داستان داستانها؛ رست و اسفندیار در شاهنامه» و «زندگي و مرگ
پهلوانان در شاهنامه» از اسالميندوشن که در آنها به داستان رست و اسفندیار ،معرفي
بعضي از پهلوانان شاهنامه و برخي از ویژگيهاي پهلوانِ کامل پرداختهشده ،از مه ترین
آثار است .در مقاالت بسياري نيز نبرد «رست و اسفندیار» تحليلشده است .باتوجّهبه آنکه
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در این پژوهش بهتناسب موضوع به مطالب برخي از این مقاالت استناد شدهاست ،بهسبب
رعایت اختصار ،در ذیل فقط به نام مقاالت و نویسندۀ آن اشاره ميشود:
 آیدنلو (« :)6876اسفندیار و رویينتني». اسالميندوشن (« :)6896اسفندیار و راز رویينتني». امينيپور و ابومحبوب (« :)6861بررسي آیين شمني و سایر جادوها در داستانرست و اسفندیار».
 -بيراوند و دیگران (« :)6869تحليل تعار

و مذاکره در داستان رست و اسفندیار».

پشتدار و شکردست (« :)6862عمليات رواني (= جنگ نرم) در شاهنامة فردوسيبا تأکيد بر داستان رست و اسفندیار».
 خالقيمطلق (« :)6811ببر بيان (رویينتني و گونههاي آن)». خسروي (« :)6811نمایشهاي آئيني :اسفندیار ،سيمرغ ،زال و «جادو – پزشکي»». خطيبي (« :)6871روایتي دیگر از داستان رست و اسفندیار». شهبازي (« :)6867تير گز و آب رز در داستان رست و اسفندیار». شيبانياقدم (« :)6861نقش الگوهاي گفتوگویي و نظام نوبتگيري در رزمنامةرست و اسفندیار».
 کزازي (« :)6811ستيز ناسازها در رست و اسفندیار». مالمير (« :)6839ساختار داستان رست و اسفندیار».در مقاالت نامبرده شدۀ باال و تعداد زیادي مقالة دیگر که دربارۀ داستان «رست و
اسفندیار» نوشتهشده ،این داستان از زاویهدیدهاي خاصّي بررسي و تحليل شده و در
هرکدام نکات ارزشمندي مطرح گردیدهاست؛ امّا بنابر آنکه در هيچ مقاله یا کتابي بهطور
جامع ،ویژگيها ،اعمال و افکار منحصربهفرد قهرمانان این داستان یا داستاني دیگر از
شاهنامه و تأ ثير خصایص این قهرمانان در حماسي ساختن محتوايِ داستان بررسي
نشدهاست ،بررسي مجدد این رزم «رست و اسفندیار» باهدف موردنظر این پژوهش،
ضروري بهنظر ميرسد.
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روش پژوهش
در این پژوهش که به روش تحليلي-توصيفي انجام پذیرفت ،در مرحلة نخست (کليّات
مقاله) لزوم بررسي نقش قهرمان در آثار حماسي و تأثير قهرمان در ایجاد محتواي متناسب
با نوع ادبي اثر تبيين شد و در مرحلة دوم (بحث اصلي مقاله) بنمایههاي مرتبط با قهرمان و
بينش قهرماني که به خلق محتواي مناسبِ داستان حماسي منجر شده بود ،بر مبناي
خصایص ،اعمال و افکار دو شخصيّت اصلي داستان «رست و اسفندیار» (شامل  6172بيت
از دفتر پنج شاهنامه تصحيح جالل خالقيمطلق) ،بهشيوۀ کيفي معرفي و تحليل گردید.
گفتني است براي انجام این پژوهش و گردآوري اطالعات موردنياز ،مانند تحقيقات مشابه،
مطالعة کتابخانهاي صورت گرفت و از ویژگيهایي که در کتب مختلف براي اشعار و
قهرمانان حماسي برشمردهشدهبود ،یادداشتبرداري شد؛ سپس از ميان این ویژگيها،
آندسته از خصایص دو قهرمان بيبدیل شاهنامه ،رست و اسفندیار که از سویي باعث خلق
فضایي متناسب با روح حماسه در داستان شدهبود و از سوي دیگر ،در لقبگرفتن این
داستان بهعنوان حماسيترین داستان شاهنامه نقشي بسزا داشت ،انتخاب وتحليل شد.

 .1بحث اصلي
 .1-1نقش قهرمان در حماسه
در حماسه که شعري روایي و بلند است ،اصليترین موضوعي که محتواي حماسي را خلق
ميکند ،حضور قهرمان و شرح اعمال ،افکار و جنگاوريهاي او در راه دفاع از حيثيت و
کسب استقالل و برتري در برابر دشمنان است؛ بهعبارتدیگر ،براي قرار گرفتن یک اثر در
نوع ادبي حماسي ،به بنممایههایي ویژه نياز است که محتواي حماسي از آن درونمایهها
نشئت گيرد (ر .ک .شهبازي-ملکثابت )6866 ،و باتوجّهبه آنکه یک اثرِ حماسي ،بيش
از هر موضوعي ،نمودار «دورهاي قهرماني» و «نهاد پهلواني» است ،باید بعضي از
ویژگيهاي قهرمان که از بنمایههاي تکرارشونده در حماسههاي بزرگ محسوب ميشود،
در یک اثر حماسي برجسته شده باشد تا اثر ادبي را از انواعي چون غنایي و تعليمي متفاوت
سازد.
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 .6-1ویژگيها ،افکار و اعمال دو قهرمان اصلي رزم «رستم و اسفندیار»
فردوسي در داستان «رست و اسفندیار» ،رست و اسفندیار ،دو پهلوان  -قهرمان یکتاي
حماسة عظي خویش را در مقابل یکدیگر قرار داده تا داستاني پرمعنا و غ انگيز را رق
زند .در این داستان ،خصایص هر دو قهرمان ازجمله :اهميت ملّي داشتن ،ویژگي
رویينتني ،خدامایگي ،نژادگي و دانایي پهلوانان منحصربهفرد است تاآنجاکه ميتوان
گفت این دو شخصيّت در شاهنامه همانندي ندارند .افکاري همچون اهميت نام و ننگ،
پاسداري از حرمت آزادگان و وفاداري به شاه ،علّت شکلگيري نبرد بين دو قهرمان است؛
زیرا زماني که افکار قهرمانِ حماسه مورد هجوم قرار گيرد ،وي براي حفظ آبرو و کسب
افتخار از هيچ کوششي فرونميگذارد .نمایش اعمال رست و اسفندیار و توانایي بيمانند
آنها در نبرد تنبهتن ،مهارت دو پهلوان در زبانآوري و ...از عواملي است که محتواي این
داستان را حماسي کرده و باعث تمایز شخصيّتهاي داستان از قهرمانان انواع ادبي دیگر
شدهاست.
جدول  .1خصایص دو قهرمان رزم «رستم و اسفندیار»
 6اهميّت ملّي داشتن قهرمان

 6مهارت داشتن پهلوان در نبرد تنبهتن

 2رویينتن بودن قهرمان

 68استفادۀ پهلوان از سالح ویژه و اهميّت سازندۀ رزمافزار

 8داشتن نشانههاي خدامایگي

 66نيرو و مهارت پهلوان در زبانآوري و رجزخواني

 5اعتقادبه ارزش نژادگي

 62آشنایي قهرمان با انواع فنون جنگاوري

 9وفاداري پهلوان به شاه

 68اهميّت دانایي و افسونگري قهرمان و بهرهگيري از جادو

 1اعتقادبه اهميّت کسب افتخار و مسئلة نام و ننگ  65لزوم پایبندي پهلوان به جوانمردي
 7اعتقادبه اهميّت پاسداري از حرمت پهلوانان
 3ضرورت رویارویي قهرمان با ضدّ قهرمان

 69پنهان بودن مرگ یا شکست پهلوان

 .1-6-1اهمیّت ملّي داشتن قهرمان
در حماسه وقایع و کنشهاي حماسي ،بر مدار پهلواني قدرتمند ميگردد که براي نجات
قوم یا ملّت خویش و حتّي نژاد بشر در برابر ظل و گرفتاريها ،از جانمایه ميگذارد و
زمينة دفاع از سرزمين نياکان و قوم و خاندان را فراه ميسازد.
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قهرمان حماسي با تعهّد نسبت به شاه و ميهن ،چهرهاي محبوب و مردمي پيدا ميکند
و اهميّت ملّي و معنوي ميیابد؛ زیرا وي با برخورداري از صفات برجسته و پسندیدهاي
چون خداپرستي ،بشردوستي و شجاعت ،در جهت زدودن زشتيهایي چون ظل  ،جهل،
دروغ ،ریا و آزمندي از چهرۀ جوامع انساني ،براي دستیابي به زندگي متعالي و جاودانه و
بيمرگي تالش ميکند (ر.ک .رزمجو )6833 ،در شاهنامة فردوسي« ،رست » با دارا بودن
این ویژگيها ،قهرمان ملّي و محبوب ایران و نقشآفرین رخدادهاي شکوهمند رزمي و
دالوري است .او از ابرمرداني فوق بشري است که در راه پاسداري از ميهن ،فرهنگ،
ارزشهاي معنوي و مکارم بشري ميکوشد و ازلحاظ جهانبيني ،اعتقادات دیني و
آدابورسوم ،نمایندۀ مردم خود است.
هنگاميکه زال از تصمي رست براي نبرد با اسفندیار آگاه ميشود ،او را از این کار
برحذر ميدارد ،زیرا رست هميشه تابع فرمان شاهان و حافظ زاولستان بودهاست و زال
ميداند فقدان او جبرانناپذیر خواهد بود:
بممممدو گفممممت کمممماي نممممامور پهلمممموان

چمممه گفتمممي ،کمممزان تيمممره گشمممت روان!

تممممو تمممما برنشسممممتي بممممه زیممممن نبممممرد

نبمممممودي مگمممممر نيمممممکدل رادممممممرد،

بممممممه فرمممممممان شمممممماهان سممممممرافراخته،

هميشمممممممه دل از رنمممممممج پرداختمممممممه،

بترسمممم کمممممه روزت سمممممرآید هممممممي،

گممر اختممر بممه خممواب انممدر آیممد همممي،

مممممرین تخمممم دسممممتان ز بُممممن برکننممممد

زن و کودکمممان را بمممه خممماک افگننمممد!

بممممه دسممممت جممممواني چممممو اسممممفندیار

اگممممر تممممو شمممموي کشممممته در کممممارزار!

نمانمممممد بمممممه زاولسمممممتان آب و خممممماک

بلنممممدي بممممر و بمممموم گممممردد مَغمممماک!
(فردوسي)6868 ،

قهرمان حماسه به حدّي محبوب است که گویي در ضمير مخاطب جاي گرفته است،
مخاطب حضور و زندگي وي را در عمق وجود خویش کامالً احساس ميکند و حتّي
لغزش و خطاي قهرمان ه نميتواند باعث بيعالقگي یا نفرت مخاطب شود؛ چنانکه در
داستان «رست و اسفندیار» نيز عليرغ آنکه رسمت در پایان روز اول نبرد با اسفندیار ،با
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توسّل به نيرنگ و با بهانة بيگاه شدن زمان ،به نبردي که در آن تقریباً بازندۀ ميدان بوده،
خاتمه ميدهد ،همچنان محبوب قلوب مخاطبان باقي ميماند:
چنمممين گفمممت رسمممت کمممه بيگممماه گشمممت!

ز رزم و ز بممد دسممت کوتمماه گشممت!

تممممو اکنممممون بممممدین رامشممممي بممممازگرد!

شممب تيممره هرگممز کممه جویممد نبممرد!

ممممن اکنمممون چنمممين سممموي ایممموان شممموم

بياسممممای و یممممک زمممممان بغنمممموم،

ببنممممدم همممممه خسممممتگيهمممماي خممممویش،

بخمموان کسممي را کممه دارم ز پمميش...
(فردوسي)6868 ،

حتّي یاري گرفتن رست از زال و سيمرغ ،براي التيام زخ ها و استفاده از حربة کشندۀ
تيرگز ه که منجر به پيروزي او مقابل اسفندیار ميشود ،از محبوبيّت مردمي پهلوان
شاهنامه نميکاهد.

 .6-6-1رویینتن بودن قهرمان
در حماسهها گاه پهلواني به کمک نيروهاي مافوقطبيعي ،شکستناپذیر و نفوذناپذیر
شدهاست و هيچ حربهاي بر بدن او اثر ندارد ،مگر بر یک نقطه از جس که بنابر تقدیر
آسيبپذیر باقيمانده و نقطهضعف وي محسوب ميشود؛ به چنين پهلواني «رویينتن»
ميگویند .این اندیشه که پهلوان باید در راه نام و ننگ و یا دفاع از ميهن ،با خطرات
بزرگي دستوپنجه نرم کند (خطراتي که گاه هيچیک از توانایيها و هنرهاي پهلواني قادر
به دفع آنها نيست) آرزوي رویينتني را پدید آوردهاست .رویينتني ميتواند نشانهاي از
آرزوي تشبّه پهلوانان بزرگ به خدایان ناميرا و آسيبناپذیر بودهباشد( .ر.ک .شميسا،
6836؛ خالقيمطلق)6831 ،
تنهما قهرمان آسيبناپذیر و رویينتمن حماسة ملّي ایران ،شاهزاده «اسفندیار» است
که نقطه ضعف وي آسيبپذیري از ناحية چشمان است .گفتني است در حماسهها ،بهسبب
حقيقت مرگ و گریزناپذیر بودن آن ،ازطریق یک نقطه ضعف در جس قهرمان رویينتن،
هميشه راهي براي ورود مرگ بازگذاشته شدهاست (ر.ک .خالقيمطلق)6833 ،؛ شاید
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بههمين علّت است که حتّي اسفندیارِ رویينتن نيز در نبردها از پوشيدن زره خودداري
نميکردهاست و زرهي بر تن ميکرده است که او را از بال مصون ميداشته ،چنانکه رست
در پایان روز اول نبرد ،با زال از زخ ناپذیري جوشن و خودِ اسفندیار سخن ميگوید (ر.
ک .آیدنلو:)6876،
هممممان تيمممغ ممممن گمممر بدیمممدي پلنمممگ

نهمممان داشمممتي خویشمممتن زیمممر سمممنگ،

نبممممرّد هممممممي جوشمممممن انمممممدر بمممممرش!

نممممه آن پممممارهي پرنيممممان بممممر سممممرش!
(فردوسي ،6868 ،ج )9

برخمياز قهرمانان دیگر شاهنامه نيز اگرچه رویينتن نيستند ،ولي جاممه و رزمافزار
زخم ناپذیر دارند ،مانند زره سياوش که آتشوآب و سالح و جادو بر آن کارگر نيست یا
رستم هنگاميکه ببمر بيان را بر تمن ميکند (ر.ک .خالقيمطلق )6833 ،و زال براي رهسپار
کردن وي به هفتخان ،به او توصيه ميکند «ببر بيان» را بر تن کند:
بمممرت را بمممه ببمممر بيمممان سمممخت کمممن

سممر از خممواب و اندیشممه پردخممت کممن
(همان ،ج )2

اما نکتهاي که دربارۀ همة کُشندگانِ رویينتنان صدق ميکند و سبب ميشود سيمرغ،
رست را براي تصمي به نبرد با اسفندیار سرزنش ميکند (رازي که آن را از سپهر ميداند و
از رويِ مهر به رست ميگوید):
چممممممممرا رزم جسممممممممتي از اسممممممممفندیار؟

گممموي تنمممد ،رویمممينتمممن و ناممممدار!

کمممه همممر کمممس کمممه او خمممون اسمممفندیار

بریممممممزد ،وُرا بشممممممکرد روزگممممممار،

همممممان نيممممز تمممما زنممممده باشممممد ز رنممممج

رهمممممایي نيابمممممد ،نمانمممممدش گمممممنج،

بممممممدین گيتمممممميش شمممممموربختي بممممممود!

وُ گمممر بگمممذرد رنمممج و سمممختي بمممود!
(فردوسي)6868 ،
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رست نيز هنگاميکه اصرار اسفندیار را براي نبرد ميبيند ،با خود مياندیشد اگر تن به بند
دهد ،نامش «بازگردد به ننگ» و اگر تن به جنگ دهد ،ممکن است اسفندیار «کشته آید به
دشت نبرد» و وي شرمنده و گرفتار شوربختي گردد.

 .9-6-1داشتن نشانههای خدامایگي
قهرمان اصلي حماسه ،غالباً پهلوان یا موجودي مافوق طبيعي با مایههاي الهي است .یکي از
نشانههاي خدامایگي و جاودانگي در حماسههاي ایراني ،عمر دراز قهرمان حماسه است.
همانطور ک ه رست ِ شاهنامه ،به هنگام جنگ با اسفندیار ،به گفتة خودش بيش از پانصد سال
دارد:
ز پانصمممممد همانممممما فزونسمممممت سممممممال

کممه تمما مممن جممدا گشممت از پشممت زال،

هممممممه پهلممممموان بمممممودم انمممممدر جهمممممان

یکممممي بممممود بمممما آشممممکارم نهمممممان!
(فردوسي)6868 ،

از دیگر نشانههاي خدامایگي در حماسههاي ایراني ،قدرت بدني و زورمندي قهرمان
حماسه است .خصوصيات بدني و اعمال قهرمان حماسه فوقانساني و غيرقابل سنجش با
منطقِ متعارف است ،زیرا قهرمانِ حماسه انساني معمولي نيست؛ وي معموالً زیاد ميخورد،
زیاد مينوشد ،قامت و وزن طبيعي ندارد و از هنرهاي خارقالعادهاي برخوردار است .در
حقيقت او «یک انسان آرماني و برآورندۀ آرزوهاي دستنيافتني انسانهاست و از اینرو به
پسند مردم است( ».خالقيمطلق )6831 ،این ویژگي ،از صفات پهلوانِ کامل در حماسه
است .بهمن در نخجيرگاهِ رست  ،پهلواني ميبيند که:
درختممممي گرفتممممه بممممه چنممممگ انممممدرون

بمممممرِ او نشسمممممته یکمممممي رهنممممممون

یکممممي نمم مرّه گمممموري زده بمم مر درخممممت

نهممماده بممرِ خمممویش گوپمممال و رخمممت

یکمممي جمممام پمممر ممممي بمممه دسمممت دگمممر

پرسممممتنده بممممر پمممماي پيشممممش پسممممر
(فردوسي)6868 ،
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او که از رویارویيِ اسفندیار با رست نگران ميشود ،تصمي ميگيرد با تختهسنگي به
زندگي جهانپهلوان خاتمه دهد ،امّا زواره با دیدن سنمگ ،برادر را از فمرود آمدن آن
باخبر ميسازد .رست بدون آنکه حرکتي کند ،زماني که سنگ نزدیک ميشود:
بممممزد پاشممممنه ،سممممنگ بنممممداخت دور

زواره بممممرو آفممممرین کممممرد و پممممور!
(فردوسي)6868 ،

در حماسه ها عالوه بر قدرت بدني ،زیبایيِ چهره و اندام پهلوانان نيز تا حدودي اهميّت
داشته است ،البتّه چون زیبایي چهره در هنرهاي پهلواني نقش چنداني ندارد ،پهلوانان ایراني
کمتر در بزرگي ،بهسبب زیبایي چهره ستوده شدهاند و در جواني و بزرگسالي ،بيشتر
زیبایي اندام پهلوان توصيف ميشدهاست( .ر.ک .خالقيمطلق )6831 ،رست پس از
مالقات با اسفندیار ،وي را اینگونه به زال معرفي ميکند:
سُممممواریش دیممممدم چممممو سممممرو سممممهي

خردمنممممد بمممما زیممممب و بمممما فرّهممممي،

تمممو گفتمممي کمممه شممماه آفریمممدونِ گمممرد

بزرگممممممي و دانممممممایي او را سممممممپرد!

بممممه دیممممدن فممممزون آمممممد از آگهممممي!

همممممي تافممممت زو فممممرّ شاهنشممممهي!
(فردوسي)6868 ،

 .0-6-1اعتقادبه ارزشِ نژادگي
شعر پهلواني بر این باور است که شمار اندکي از انسانها از موهبت و استعداد ذاتي و
توانایيهاي خارقالعاده بهرهمندند .خارقالعمماده بودن پهلوان ،در سرشت و نژاد او که از
همان زادروز او آشکار است ،ریشه دارد .پهلوان براي آشکار کردن ارزشِ این توانایي،
باید آن را در کارکرد خود نشان دهد( .ر.ک .خالقيمطلق )6831 ،داستانهاي شاهنامه
همچون سایر حماسهها ،ارزش و اهميّت نژادگي ،خویشاوندي و همخوني در زندگي فردي
و اجتماعيِ قهرمانان خود را به نمایش ميگذارد و «اعتقاد به نژاد و نژادگي که در حقيقت
گویاي تمایالت درونگروهي جوامع کهن است ،در شاهنامه باوري بنيادي است» (سرّامي،
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)6833؛ بهعنوان مثال رست  ،با افتخار خطاب به اسفندیار نژاد خود را اینگونه معرفي مي-
کند:
هممممان مممممادرم دخمممت مهممممراب بممممود

بمممدو کشممممور هنممممد شمممماداب بممممود،

کمممه ضمممحاک بمممودیش پمممنج پمممدر

ز شممممماهان گيتمممممي بمممممرآورد سمممممر
(فردوسي)6868 ،

و اسفندیار نيز در پاسخ ،برتري نژاد خود را به رخ رست ميکشد:
نمممممژاد ممممممن از تخممممم ِ گشتاسپسمممممت

کمممه گشتاسمممپ از تخممم لهراسپسمممت؛

کمممه لهراسمممپ بُمممد پمممور اورنمممد شممماه

کمممه او را بُمممدي از مهمممان تممماج و گممماه،

همم م اورنممممد از گمممموهر کممممي پشممممين

-کممه کممردي پممدر بممر پشممين آفممرین!،-

پشممممممين بممممممود از تخمممممممة کيقبمممممماد

-خردمنمممد شممماهي دلمممش پمممر ز داد!،-

هميممممدون بممممرو تمممما فریممممدون شمممماه

کمممه بممميخِ کيمممان بمممود و زیبمممايِ گممماه!
(فردوسي)6868 ،

 .5-6-1وفاداری پهلوان به شاه و مبارزه وی در راه دین
از دیگر صفات مهّ پهلوان کامل ،وفاداري او نسبت به شاه و مبارزۀ قهرمان در راه دین
است .در رزم «رست و اسفندیار» ،یکي از عوامل مهّ در شکلگيري نبرد ،عدم کرنش
رست نسبت به شاه است ،زیرا همانطور که پادشاه نميتواند از خواست کردگار سرپيچي
کند ،هيچکس حتّي جهانپهلوان ه نباید از پادشاه سرپيچي کند( .ر.ک .اسالميندوشن،
 )6856اسفندیار نيز با وقوف به اهميّت اطاعت از امر شاه ،دعوت رست براي گفتوگو و
پذیرایي را رد مي کند ،چون ه سرپيچي از دستور شاه را ناپسند ميداند و ه ميداند در
صورت وقوع جنگ باید نانونمک را فراموش کند:
فمممممرامش کمممممن مهمممممر نمممممان و نممممممک؛

بممه مممن بممر دگرگونممه گممردد فلممک!

وُ گمممممر سمممممر بپممممميچ ز فرممممممان شممممماه؛

بمممدان گيتمممي آتمممش بمممود جایگممماه!
(فردوسي)6868 ،
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در این داستان ،اسفندیار تنها در یک مورد مطابق رأي پدر عمل نميکند؛ جایيکه
علي رغ آنکه شاه از او خواسته که در بستن بند به دست رست درنگ نکند ،او تردید به
دلش راه ميدهد ،زیرا رست را شيردلي ميبيند که باید احترامش حفظ شود:
بسمممممي رنمممممج دارد بجمممممايِ سمممممران

جهممان راسممت کممرده بممه گممرز گممران،

همممممه شممممهر ایممممران بممممدو زنممممدهانممممد

اگمممر شمممهریارند و گمممر بنمممدهانمممد!
(فردوسي)6868 ،

از وظایف دیگر پهلوان ،مبارزه در راه دین است« .در نيمة نخست شاهنامه در نگاه سطحي
دین نقشي ندارد ،ولي نگرش ژرفتر در متن ،اهميّت باورداشتهاي دیني پيشازردشت و
زردشتي و پسازردشت را آشکار ميسازد .با آغاز پادشاهي گشتاسپ مبارزه درراه دین
بهي بزرگترین وظيفة پهلواناني چون زریر ،گرامي ،به ستور و بهویژه اسفندیار است».
(ر.ک .خالقيمطلق )6831 ،اسفندیار در گفتوگوهایي که با رست دارد ،نقش خود را در
ترویج دینِ بهي و فتح دِزي با ساکنانِ بتپرست که از زمان فریدون به فراموشي سپرده
شده بود ،به وي گوشزد ميکند:
بممممه مممممردي مممممر آن بمممماره را بسممممتدم

بتممممان را همممممه بممممر زمممممين بممممر زدم،

برافممممممروخت آتممممممممممممشِ زردهشممممممت

کمممه بممما مجممممر آورده بمممود از بهشمممت!

بممممه پيممممروزي دادگممممر یممممک خممممداي

بمممه ایمممران چنمممان آممممدم بمممازِ جممماي؛

کمممه مممما را بمممه همممر جممماي دشممممن نمانمممد

بممممه بتخانممممههمممما در ،بممممرهمن نمانممممد
(فردوسي)6868 ،

 .2-6-1اعتقادبه اهمیّت کسب افتخار و مسئلۀ نام و ننگ
در بينش پهلواني «افتخار» مرکز وجود پهلوان است و پهلوان براي کسب آن از راه کنش
ميکوشد .دستاورد این افتخار «آوازه» است .در دورۀ قهرماني با رشد جامعه ،زمينة دفاع از
خاندان ،قوم و سرزمين نياکان فراه ميگردد و جنمگ و افتخمار و قدرت از ه تفکيک-
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ناپذیر مي شود ،بنابراین قهرمان (انسان) با دالوري و آوازه به حسّ بزرگي از شخصيّت و
سعادت دست ميیابد و داراي «هستي» دیگري ميشود( .ر.ک .مختاري)6876 ،
براي قهرمان حماسه ،نام آوري و دفماع از حيثيت و آبرو بسيار حائز اهميّت است.
فيلسوفان یونان باستان زیستن در راه کارکرد (کوشيدن در راه کسب نام و ننگ) را ذاتاً
پدیدهاي واال ميدانستند و هُمر نيز از ميان همة خوبيها و ناپایدارها ،جستن نام جاودان را
پسندیدهتر ذکر ميکند( .ر.ک .خالقيمطلق)6831 ،
در حماسة ملّي ایران نيز پهلوانان ایراني و مردماني که براي کسب آوازه و دفماع از
آبرو زندگي ميکردند که در شاهنامه از آن به «نام و ننگ» تعبير ميگردد ،ستوده شدهاند.
در شاهنامه ،پهلوان براي دفاع از حيثيت و در هر مواجهه و توهيني نسبت به اصل افتخار ،از
استقبال خطر روي نميگرداند؛ همانگونه که رست تن دادن به بند را ننمگي بمزرگ
ميداند و براي دفاع از نام و حيثيت خود ،تالش ميکند اسفندیار را متقاعد سازد که بند بر
دست او نبندد:
ز ممممن همممر چمممه خواهيمممت ،فرممممان کمممن !

ز دیمممدار تمممو راممممش جمممان کمممن !

مگممممر بنممممد ،کممممز بنممممد عمممماري بممممود!

شکسمممتي بمممود ،زشمممت کممماري بمممود!

نبينممممد مممممرا زنممممده بمممما بنممممد کممممس!

کممه روشممنروانمم بممرینسممت و بممس!
(فردوسي)6868 ،

وي حتّي با نرمي ،از اسفندیار ميخواهد که نسبت به بستن دستش اغما

کند و به

شاهزاده این وعده را ميدهد که پرستارفش به همراه او نزد شاه کينهکش برود:
جمممز از بنمممد ،دیگمممر تمممرا دسمممت هسمممت

بممه مممن بممر کممه شمماهي و یممزدانپرسممت!

کممممه از بنممممد تمممما جمممماودان نممممامِ بممممد

بمانمممد ممممرا ،وز تمممو بمممد کمممي سمممزد؟!
(فردوسي)6868 ،
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 .7-6-1اعتقادبه اهمیّت پاسداری از هویّت و حرمت آزادگان و پهلوانان
حماسي
یکياز موضوعهاي مهّ در سراسر شاهنامه «درگيري 6پهلوان است ميان وظيفة بندگي
نسبت به پادشاه از یکسو و نگهداشت آزادي و حيثيت پهلواني خود از سوي دیگر».
(خالقيمطلق )6831 ،در این داستان ،گشتاسپ که خود را ناگزیر به واگذاري تخت و
کاله به اسفندیار ميبيند ،به عنوان شرط نهایي براي پسر ،رفتن به سيستان ،بستن دست رست
و آوردن وي را به تختگاه تعيين ميکند:
پيمممممماده دوانممممممش بممممممدین بارگمممممماه

بيممممماور کشمممممان تممممما ببينمممممد سمممممپاه،

کمممز آن پمممس نپيچمممد سمممر از مممما کسمممي

اگمممر کمممام و گمممر رنمممج یابمممد بسمممي!
(فردوسي)6868 ،

پس از رویارویي رست و اسفندیار براي بار نخست و پساز آنکه رست از دعموت مجدد
اسفندیار براي ناهار ناامميد ميشود ،خودش نزد اسفندیار ميرود؛ امّا شاهزاده به رست
بيحرمتي ميکند:
بممه دسممتِ چممپ خممویش بممر جمماي کممرد!

ز رسمممت هممممي مجلمممسآراي کمممرد!

جهاندیممده گفممت ایممن نممه جممايِ منسممت!

بمممه جمممایي نشمممين کم مه رأي منسمممت!
(فردوسي)6868 ،

رست با حفظ آرامش جایگاه خود را گوشزد ميکند ،ولي هنگامي که از علّت حضور
اسفندیار و دستور گشتاسپ آگاهي ميیابد ،خشمگين ميگردد؛ زیرا همة هستي انسان
(پهلوان) در گرو کارکرد اوست که عبارتاستاز پاسداري از منش سال  ،وارسته و
سرشار انساني که در راه نيکي ميکوشد .رست با آگاهي از دستور گشتاسپ بانگ
برميدارد که:
1. Conflict
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کمممه گویمممد بمممرو دسمممتِ رسمممت ببنمممد؟

نبنممممدد مممممرا دسممممت چممممرخ بلنممممد!

کممه گممر چممرخ گویممد مممرا کممين نيمموش

بممه گممرز گمممرانش بمممال دو گممموش!
(فردوسي)6868 ،

از «دردناکترین بندهاي شاهنامه ،بندهایي است که شاهان بر پاي برترین پهلوانان ایران
زمين نهادهاند( ».سرّامي )6833 ،بند و زنجير ،بهکلّي با پهلوان ایراني که همچون رست نماد
آزادمردي یا آزادگي است ،ناسازگار و مخالف است؛ چنانچه در این داستان نيز پهلوان
حماسة ملّي زیر بار چنين ننگي نميرود و همين تنندادن رست به بند و اسارت ،به رزم با
شاهزادهاي رویينتن و شکلگيري حماسيترین داستانهاي شاهنامه منجر ميشود؛ بنابراین
ميتوان گفت آخرین نبرد رست براي پاسداري از هویّت و حرمت آزادگان و پهلوانان
حماسي است .در این نبرد ،آزاديِ رست دستخوش تهاج و توهين شده است و اگر این
اصل ،مورد بيحرمتي قرار نميگرفت ،وي را به این نبرد کاري نبود.

 .8-6-1ضرورت رویارویي قهرمان با ضدّ قهرمان
مرکز اصلي حماسه «رویداد» و مه ترین موضوع رویدادها ،نبرد و جنگ است .گاه براي
گشودن داستان حماسي ،قهرمان حماسه با ضمدّ قهرمان روبرو و درگيمر ميشود و ازآنجا
ماجرا آغاز ميگردد .جایي که دو قهرمان باه مواجه ميشوند و بهناچار باید یکي بر
دیگري غلبه کند ،حماسه تبدیل به تراژدي ميشود( .ر.ک .شميسا)6836 ،
در جنگ رست و اسفندیار ،رست (قهرمان داستان و مدافع سنّت و آیين) ،از نبرد با
اسفندیار (در نقش ضدّقهرمان که مصرّ بر نبرد و در تعار

با سنّتها است) امتناع ميکند

(ر.ک .مالمير ،)6839 ،اما هنگاميکه پافشاري و رجزخواني وي را ميبيند ،به او ميگوید
تو اگر آرزوي جنگ داري ،بينصيبت نميگذارم:
تممممرا بممممر تممممگ رخممممش مهمممممان کممممن !

سمممرت را بمممه گوپمممال درممممان کمممن !
(فردوسي)6868 ،
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 .9-2-1مهارت داشتن پهلوان در نبرد تنبهتن
بهترین شيوۀ رزم و یکي از صحنههاي مهيّج هر حماسه ،نبرد تمنبهتمن قهرمان با خص
اصلي (ضدّ قهرمان) و عوامل او است .در این گونه نبردهاست که هنرمنديِ پهلوان یعني
چاالکي و مهارت و دقّت اصابت او آشکار ميگردد .در حماسه توصيف نبردهاي تنبه-
تمن ،بيشاز توصيف رزمهاي «همگروه» جذّاب است ،زیرا بهکارگرفتن فنون و سالحهاي
خاص در این نبردها نمود دارد« .این فنون که در قصّههاي مختلف ترتيب متغيّري دارد،
عبارت است از :کمندافکني ،تيرافکني ،نيزهافکني ،شمشيرزني ،ضرب گرز ،کشتي و
خنجرزني .در اغلب جنگهاي تمنبهتمن ،جنگ به کشتي خت ميشود( ».جعفري)6836 ،
در نبرد رست و اسفندیار نيز ،دو پهلوان در آغازِ نبرد ،به رزمافزارهاي گوناگون متوسّل
ميشوند ،اما زماني که ناکارآمديِ سالحها را ميبينند ،جنگ تمنبهتمن رخ ميدهد:
گرفتنمممممممد از آن پمممممممس دوال کممممممممر،

-دو اسمممپ تگممماور فمممرو بمممرده سمممر،-

هممممي زور کمممرد ایمممن بمممر آن ،آن بمممرین

نجنبيمممد یمممک شمممير بمممر پشمممت زیمممن!

پراکنممممممممده گشتممممممممند از آوردگممممممممماه

غممممي گشمممته ممممردان و ،اسمممپان تبممماه،

کممف انممدر دهانشممان شممده خممون و خمماک

همممه گبممر و برگسممتوان چمماک چمماک!
(فردوسي)6868 ،

 .14-6-1استفادة پهلوان از سالح ویژه و اهمیّت سازندة رزمافزار
هدف اصلي پهلوان در حماسهها حصول پيروزي است ،ولي راه رسيدن به آن متفاوت
است؛ پس پهلوان عالوهبر قدرت خارقالعاده بدني ،باید در بهکار بردن رزمافمزارهاي
گوناگون ،مهارت بسياري داشته باشد .در داستان حماسي سازندۀ رزمافزار پهلوان (آهنگر)
نيز اهميّت بسياري دارد ،چون گاهي پهلوان ،رزمافزار را با بهکار بستن حيله ميسازد .در
نبرد رست و اسفندیار ،ضمن آنکه دو پهلوان از رزمافزارهاي مختلف بهره ميبرند ،حرفي
از سالحي خاص نيست ،مگر آنجا که رست به راهنمایي سيمرغ ،از تنها سالحي که بر تن
اسفندیارِ رویينتن کارگر ميافتد ،آگاهي ميیابد.
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رست براي غلبه بر اسفندیارِ رویين تن از شيئي جادویي (تيري از چوب گياه گز که
در برخي از مناطق ایران داراي احترام و تقدّس شمرده ميشده) بهره ميبرد که تکّهاي از
پر سيمرغ به آن وصل است و نيرویش را براي اصابتِ مستقي به هدف دو چندان
کردهاست( .ر.ک .امينيپور -ابومحبوب )6861 ،به سفارش سيمرغ ،رست باید چوب گز
را در «آب رز» بخواباند که این آب نيز قدمت و خاصيّت فراسویي و تقدّس داشتهاست
(ر.ک .شهبازي ،)6867 ،البّته سيمرغ به رست ميگوید اگر اسفندیار آخرین خواهش تو
براي توقف نبرد را نپذیرفت ،آنگاه اینچنين تير را آماده کند:
بممه زه کممن کمممان را و ایممن چمموب گممز

-بمممممدین گونمممممه پمممممرورده در آب رز،-

ابممر چش م او راسممت کممن هممر دو دسممت

چُنمممان چمممون بمممود ممممردمِ گزپرسمممت،

زمانمممه بمممرد راسمممت آن را بمممه چشممم

به خشم سمت بخمت ،ار نمداري تمو خشم !
(فردوسي)6868 ،

 .11-6-1نیرو و مهارت پهلوان در زبانآوری و رجزخواني
«زبانآوري» صفت دیگر پهلوان کامل است ،زیرا بخشي از نبردهاي تمنبهتمن ،به
جنگهاي لفظي و رجزخواني ميگذرد که معموالً با استهزاي حریف نيز همراه است؛
بنابراین پهلوان باید در ستودن خود ،رجزخواني ،دادن جواب نافذ و بيان مطلب با
حاضرجوابي ،زیبایي و رسائي و حدّت ،زبانآور و قدرتمند باشد و نعرۀ او دل همنبرد و
حتّي کوه را بدرّد.
علتِ بهوجود آمدن داستانهاي حماسي «تعار
مدیریت تعار
پاسخدهندۀ تعار

» است و «مذاکره» روشي براي

 .در داستان رست و اسفندیار ،اسفندیار آغازگر تعار

و رست

است( .ر.ک .بيراوند و دیگران )6869 ،این دو پهلوان ،عالوهبر زور

بازو و نامداري ،ازلحاظ زبانآوري نيز دو نمونة بينظيرند .فردوسي در این داستان ،از
فنون 6مختلف عمليات رواني (جنگ نرم) استفاده کردهاست .روشهایي همچون :منماظرۀ
هدفمند ،نمکگير کردن ،استهمزا و تحریک ،قمدرتنمایي ،تضعيف روحيه حریف با
1. Techniques
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رجزخواني (مفاخره) و ( . ...ر.ک .پشتدار -شکردست )6862 ،در این داستان ،اگرچه
گفتوگوهاي هر یک از دو طرف تقریباً نزدیک بهه است ،اما خطابهاي رست هنگام
رجزخواني ،صميمي و داللتگر به قدرت پهلوانانة او است (گفتني است اوج زبانآوري
وي در شاهنامه در همين جنگ با اسفندیار نمایانده شدهاست) و رسميّت در خطابهاي
اسفندیار بهمنظور تأکيد بر وجهة شاهي و معنوي او است( .ر.ک .شيبانياقدم)6861 ،
رست پس از ممذاکره با اسفنمدیار ،وقتي تصمي او را براي نبرد قطمعي ميبيند،
ميگوید :حاال که تو به پشتوانة رویينتني ،آرزوي نبرد داري:
ببينمممممي تمممممو فمممممردا سمممممنان ممممممرا،

هممممممان گِمممممردکمممممرده عنمممممان ممممممرا،

کممممه تمممما نيممممز بمممما نامممممدارانِ مممممرد

نجمممممویي بمممممه آوردگمممممهبمممممر نبمممممرد!
(فردوسي)6868 ،

اسفندیار با شنيدن سخنان رست  ،نمایش قدرت رزمآوري خود را به ميدان نبرد موکول
ميکند:
نممه مممن کمموه و زیممرم اسممپي چممو کمموه

یگانممممه یکممممي مممممردم بمممميگممممروه،

گمممر از گمممرز ممممن بممماد یابمممد سمممرت

بگریمممممد بمممممه درد جگمممممر ممممممادرت!

وُ گممممر کشممممته آیممممي بممممه آوردگمممماه

ببنمممدَمت بمممر زیمممن ،بمممرم نمممزد شممماه،

بممممدان تمممما دگممممر بنممممده بمممما شممممهریار

نجویمممممد بمممممه آوردگمممممه کمممممارزار!
(فردوسي)6868 ،

 .16-6-1آشنایي قهرمان با انواع فنون جنگاوری
در جنمگهاي حماسي بهویژه نبردهاي تمنبهتمن ،با دقتّي خاص از انواع فنون جنگاوري و
هنمر پهلوان در بهکار بردن اقسام سالحها سخن ميرود .رزمافزار اصلي در حماسهها بيش
از همه شمشير ،نيزه و تير و کمان است .در شاهنامه ،انواع آالت رزم کاربرد دارد و
پهلوانان ایراني و انيراني در جنگها به آنها مسلّحاند ،ازجمله :پيکان ،تازیانه ،تير ،تبر ،تيغ،
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ترگ ،جوشن ،خنجر ،کمند ،خشت ،ژوبين ،شمشير ،کمان ،کمند ،گرز ،مغفر ،نيزه ،دمه،
کوپال ،زره ،دشنه ،زین ،سپر ،سنان و ( . ...ر.ک .رستگارفسایي )6816 ،رست و اسفندیار
نيز در هنگام نبرد از انواع سالحها استفاده ميکنند:
بمممممه نيمممممزه فمممممراوان بمممممرآویختنمممممد؛

هممممي خمممون ز جوشمممن فمممروریختنمممد

چُنمممين تممما سمممنانهممما بمممه هم م برشکسمممت

بممممه شمشممممير بردنممممد ناچممممار دسممممت!

بممممممممه آورد گممممممممردن برافراختنممممممممد،

چممپ و راسممت هممر دو همممي تاختنممد،

ز نيمممممروي اسمممممپان و زخممممم سممممممران

شکسمممته شمممد آن تيمممغهممماي گمممران!
(فردوسي)6868 ،

در پایان روز اول جنگ ،به سبب ناکارآمديِ رزمافزارها ،مشخص شدن فرجامِ نبرد و تعيين
پيروز ميدان بهروز دوم کشيده ميشود.

 .19-6-1اهمیّت دانایي و افسونگری پهلوان و بهرهگیری از جادو
«نيرنگ» و «فریب» از ابزار جنگ و از کردارهاي ناگزیر در حماسه است و چارهگري و
تدبير (و حيله در معناي مثبت) از صفات پهلوان کامل است .اگر همة هنرهاي پهلوان براي
رسيدن به پيروزي کافي نباشد ،به فراخور فضاي حماسه ،وي گاهي به حيله و نيرنگ دست
ميزند .نيرنگ تا آنجا که دور از اصول مردانگي نباشد نهتنها عيب پهلوان نيست ،بلکه هنر
او محسوب ميشود؛ اما از دید برخي افراد بعضي از نيرنگها بهویژه در نبرد با خودي
پسندیده نيست .بهعنوانمثال ،دروغ و نيرنگ رست در نبمرد با اسفندیار ،همچنين در رزم با
سهراب ،آنه پسازآنکه همنبردان یکبار جان او را بخشيمدهاند ،مطابق پسند هر
خوانندهاي نيست( .ر.ک .خالقيمطلق6831 ،؛ اسالميندوشن)6856 ،
هنگاميکه رست خود را براي ادامة مبارزه با اسفندیار خسته و ک توان ميبيند ،بيگاه
شدن زمان را دستمایة خویش براي چارهگري قرار ميدهد و پيشنهاد ميدهد که ادامة نبرد
بهروز بعد موکول شود و بدینترتيب از مرگ رهایي ميیابد .اسفندیار رویينتن نيزگرچه
تدبيمرِ رست را درميیابد ،امّا باز به او فرصت ميدهد و ميگوید:

حسینزاده صالتی و همکاران | 010

تمممممو ممممممردي بزرگمممممي و زورآزمممممماي

بسمممي چممماره دانمممي و نيرنمممگ و رأي،

پمممممذیرم هممممممي ممممممن فریمممممب تمممممرا،

نخممممواه کممممه بيممممن نشمممميب تممممرا،

بممممه جممممان امشممممبي دادمممممت زینهممممار!

بمممه ایممموان رسمممي کمممامِ کم مژّي مخمممار!
(فردوسي)6868 ،

در جوامع نخستين که حماسه هنوز با اسطوره آميخته بود ،دانایي و افسونگري هنر
خارقالعادۀ پهلوانان محسوب ميشدهاست ،زیرا انسان ابتدایي به آیين جادویي و سودمندي
آن ایمان داشت و جادوگران حرفهاي که هنر درمان کردن نيز در انحصمارشان بود داراي
قدرت برتمر شناخته ميشدند .با تبدیل اسطموره به داستانهاي پهلواني ،یک بخش از این
هنمر یعني دانمایي اساطيري که مثبت محسوب ميشده ،به کارداني و تدبير پهلوان تخفيف
یافته و بخش دیگري از آنکه به دشمنان نسبت دادهميشده ،ساحري و جادویي بهشمار
رفتهاست.
اسفندیار در پایان روز اولِ نبرد ،رست را شکستخورده و جنگ را پایان یافته تلقي
ميکند؛ اما خبر بازگشتن رست به ميدان نبرد او را حيرتزده ميکند .وي این تندرستي
جهانپهلوان را به جادوپرستي زال نسبت ميدهد:
گمممممماني نبمممممردم کمممممه رسمممممت ز راه

بمممه ایم موان کشمممد ببمممر و گبمممر و کممماله،

هممممان بمممارکش رخمممش زیمممر انمممدرش

ز پيکممممان نبممممود ایممممچ پيممممدا بممممرش،

شممممنيدم کممممه دسممممتانِ جممممادوپرسممممت

بمممه هَنگمممام یمممازد بمممه خورشممميد دسمممت!

چمممو خشممم آرد از جمممادوان بگمممذرد!

برابمممر نکممممردم پممممس ایممممن بمممما خممممرد
(فردوسي)6868 ،

در اینجا مي توان گفت که کشندۀ اصلي اسفندیار ،نه رست و سيمرغ ،بلکه زالِ
جادوگر -پزشک است که از طریق مراسمي آیيني ،همراه با خلسه (سوزاندن عود و پر
سيمرغ) و پرواز نمادین به شکل سيمرغ ،چوب جادوئي درخت مقدّس سيمرغ یا درخت
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(همه را درمان بخش) را که در ميان دریاي (فراخکرت) روئيدهاست ،بهصورت پيکان
تيري قتال بهسوي چش هاي اسفندیار به پرواز درميآورد و بر او مرگ ميبارد( .ر.ک.
خسروي)6811 ،
در داستانهاي شاهنامه «سيمرغ» نيز یکسره از عناصر اساطيري و شمني پاک نشده
است .او براي بهبود زخ هاي رست از پر خود استفاده ميکند که قدرت جادویي و
شفابخشي دارد .این درمان چنان تأثيري دارد که رست بالفاصله زور و فرّ خود را
بازميیابد  .همچنين این پرنده ،توانایي پيشگویي دارد و از اسرار نهاني مطّلع است که مشابه
آن در آیين شمني دیده ميشود( .ر.ک .امينيپور -ابومحبوب)6861 ،

 .10-6-1لزوم پایبندی پهلوان به جوانمردی
«جوانمردي» پنداري پهلواني و از صفات پهلوان کامل است که با پندارهایي چون عشق،
نامآوري و ميهن پرستي عجين شده و قهرمانان شاهنامه اع ّ از پادشاهان و پهلوانان
بدوناستثنا از آن برخوردار بودهاند .بسياري از شاهان و پهلوانان ایراني برمبناي روحيّة
جوانمردي ،براي حفظ امنيّت مردم ایران و حتي غير ایران (مثل گشتاسپ در روم) جان
خود را به خطر انداخته و با ایثارگري ،مزاحمان را فروکوفتهاند؛ اما مصداق «جوانمردي»
در داستان بررسيشده آن است که رست پس از آنکه روز دوم به ميدان نبمرد با اسفندیار
بازميگردد ،بهحک جوانمردي و بنابر سفارش سيمرغ ،بار دیگر از اسفندیار ميخواهد که
دشمني را کنار بگذارد و سعي ميکند او را از نبرد منصرف سازد:
بممممه دادارِ زردشممممت و دیممممن بهممممي،

بمممممممه نممممممموشآذر و آذرِ فرّهمممممممي،

بممه خورشمميد و ممماه و بممه اُسممتا و زنممد

کمممممممه دل را بتمممممممابي ز راه گزنمممممممد!
(فردوسي)6868 ،

و یا «اسفندیار» از روي جوانمردي ،نبمرد تنبهتن را برميگزیند تا جانِ لشکریان بيگناه به
خطر نيفتد.
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 .15-6-1پنهان بودن مرگ یا شکست پهلوان
مرگ یا شکست قهرمان حماسه ،بهسبب آنکه او ایزد ،ایزدواره یا ابَرانسان است ،نباید در
انظار عموم رخ دهد ،زیرا مرگ پهلوان اکثراً نقطة اوج پهلواني او و درعينحال دليلي بر
پيروزي نهمایي مرگ است .در حماسههاي بزرگ ،مرگ پهلوان اغلب تراژیک یا
ناجوانمردانه یا قهرمانانه است ،بههمين سبب معموالً پهلوانان بزرگ براي مبارزه ،صحنة
نبرد خود را دور از چش سپاهيان انتخاب ميکنند (ر.ک .خالقيمطلق )6831 ،و شاید
بههميندليل رست و اسفندیار براي نبرد ،دشتي را انتخاب ميکنند که دور از لشکریان
است .دور بودن رست و اسفندیار از سپاهيان ،از ابياتي دریافت ميشود که پس از اصابت
تير گز به چشمان اسفندیار و سرنگوني وي ،کسي نيست که او را یاري دهد و خودش
بعدازآنکه هوشش را بازميیابد ،تير را از چش بيرون ميکشد .این دور بودن از انظار ،از
ابياتي نيز که بهمن ،خبر زخمي شدن اسفندیار را به پشوتن ميدهد ،قابل دریافت است:
برفتنمممممممممد همممممممممر دو پيممممممممماده دوان

ز پمممميشِ سممممپه تمممما بممممرِ پهلمممموان،

بدیدنممممد جنگممممي بممممرش پممممر ز خممممون،

یکمي تيمرِ پممر خممون بممه دسممت انممدرون
(فردوسي)6868 ،

بحث و نتیجهگیری
در آثار ادبي ،تحليل ویژگيهاي «قهرمان-پهلوان» اهميّت ویژهاي دارد؛ زیرا یکياز عوامل
تأثيرگذار در شکلگيري محتواي متناسب با نوع ادبي یک اثر ،تأکيدِ داستانپرداز بر
خصایص «قهرمانِ» اثر و افکار و اعمال اوست .نوع ادبي حماسي یکياز انواعي است که از
دیرباز موردتوجّه پژوهشگران بودهاست؛ اما عليرغ بررسي دربارۀ ویژگيهاي آن در هيچ
پژوهشي ویژگي هاي قهرمان حماسه و نقش او در ایجاد محتواي متناسب با اثر حماسي،
بهطورجامع معرفي و تحليل نشدهاست .لزوم انجام چنين پژوهشي ،سبب شد بررسي نقش
ویژگيها و بينش دو شخصيّت اصلي حماسة ملّي ایران در ایجاد محتواي حماسي داستان
«رست و اسفندیار» ،بهعنوان موضوع و هدف انجام این تحقيق انتخاب شود.
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فردوسي در این رزم ،دو قهرمان بزرگ شاهنامه ،یعني «رست ِ» کهنسال را که بهواسطة
خدمات شایانش به پادشاهان و دفاع از ميهن ،پهلوان محبوب عموم مردم ایران و داراي
اهميّت ملّي بوده ،با «اسفندیار» جوان ،شاهزاده -قهرمان رویينتن ایراني ،رویاروي
یکدیگر قرار داده و بدینترتيب داستاني مهيّج و حماسي را خلقکردهاست .با بررسي
شخصيّت رست و اسفندیار درخواهي یافت ویژگيهاي این دو شخصيّت که ميتواند
خالق محتواي حماسي داستان ،معرفيکنندۀ الگویي اصلي براي دیگر قهرمانان حماسه و
متمایزکنندۀ قهرمان حماسه از قهرمانان انواع ادبي دیگر همچون قهرمانان داستانهاي غنایي
و تعليمي باشد ،در قالب خصایص ،افکار و اعمال قهرمان قابل دستهبندي است.
خصيصه و نشانة خدامایگي در قهرمان که در قالب «عمر دراز رست » و «رویينتني
اسفندیار» در این داستان مطرح شدهاست ،از ابرانسان بودن این دو پهلوان نشان دارد و از
بنمایههاي تکرارشونده و مشترک در حماسههاي بزرگ جهان است که به ایجاد محتواي
حماسي منجر ميشود .رست و اسفندیار هر دو از موهبت گوهر نژادگي و استعداد ذاتي
برخوردار و بدان مفتخر هستند که در شعر پهلواني ،این ویژگي اهميّت واالیي دارد.
عالوهبر اصالت ،دانا بودن و بهرهمندي از هنر چارهاندیشي براي قهرمان حماسه ضروري
است ،زیرا قهرمان باید بتواند در مواضع سخت به حيله و نيرنگ متوسّل شود و حتّي در
صورت نياز براي رهاندن خود از تنگنا ،از جادوان و جادویي یاري جوید مانند حيلة رست
به اسفندیار و یاري رساندن زال و سيمرغ به او براي رهایي از مهلکه.
در شکل گيري محتواي حماسي یک اثر ،افکار قهرمان حماسه و مفاهيمي همچون
مسئلة نام و ننگ و کسب افتخار و پاسداري از هویّت و حرمت آزادگان بهویژه براي رست
که نمونة کامل پهلوان ایراني است چندان اهميّت دارد که وي براي دفاع از این عقيده تا
پاي جان خویش مي کوشد .وفاداري پهلوان به شاه که نمونة آن در اصرار اسفندیار براي
انجام فرمان پدر و تأکيد وي بربستن دست رست بهچش ميخورد ،لزوم پایبندي به
جوانمردي و پنهان بودن مرگ یا شکست پهلوان از دیگر عقایدي است که پهلوان اثر
حماسي به آن ارج مينهد.
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اعمال دو قهرمان این داستان که تفاوت قهرمان حماسه را با قهرمانان انواع ادبي دیگر
بيشتر آشکار ميسازد ،همانند :قدرت در نبرد تنبهتن ،آشنایي با فنون جنگاوري و مهارت
در استفاده از انواع رزمافزار و درنهایت استفادۀ رست از سالح ویژه براي غلبهبر شاهزادۀ
رویينتن ،از دیگر عواملي است که محتواي این داستان را حماسي ساختهاست .افزونبر
این ویژگيها ،توانایي دیگري که قهرمان حماسي باید از آن بهرهمند باشد ،مهارت در
زبان آوري و تسلّط به فنون مختلف جنگ نرم (مانند رجزخواني) در ميدان نبردهاي تنبهتن
است.
بنابر آنچه گفتهشد از مؤثّرترین عوامل و عناصرِ ایجاد محتواي حماسي در داستان رزم
«رست و اسفندیار» خصایص قهرمانان این داستان و بينش قهرماني آنهاست که فردوسي با
بهتصویرکشيدن این ویژگيها و نمایش اعمال و افکار منحصربهفرد دو شخصيّت بيبدیل
شاهنامه ،داستاني با محتواي حماسي خلق نمودهاست.
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Abstract
Story code analysis means to have a focus on signs which contribute to
revealing the secondary meanings with a structured methodology. The main
problem is to understand how signs with synergic cooperation in the context
of short stories avoid text from unilaterality and lead to a plurality of
meaning by engaging audiences through referential codes. This essay studies
the short story Merry Go Round from the book “Red Gloves” by Sepideh
Shamloo. The paper is using a descriptive-analytical approach based on
various codes from theorists’ points of view like Schindler or Barthes.
Another aspect of the paper is analyzing structural elements that result in
positive impacts on the code analysis of the work. Codes reflected in stories
demonstrate predominant conventional systems such as social, behavioral,
physical, commentary, mythical, spiritual, temporal, and local and they will
result in the reproduction of cultural or social patterns in the view of
audiences.

Keywords: Conventional System, Code, Text, Meaning, Short Story.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

تحلیل رمزگاني داستان کوتاه «چرخ فلک» اثر سپیده شاملو
نسرین برهانی

دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد اسالمشهر ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،اسالمشهر ،ایران

چکیده
تحليل رمزگانها ،در کانون توجّه قراردادن نشانگاني است که با شيوهاي نظاممند ،دستیابي به معاني ثانویه
را محقّق ميسازند .مسئلة بنيادین آن است که چگونمه نشمانههما در ارتبماطي هم افمزا بما اسمتفاده از موقعيمت
طریق رمزگانهاي ارجاع دهنده ،امکانپذیر ميکنند .این جستار بمه بررسمي داسمتان کوتماه چمرخ فلمک از
مجموعة "دستکش قرمز" اثر سپيده شاملو پرداخته و با روش توصيفي – تحليلي و بمر مبنماي رمزگمانهما از
دیدگاه نظریهپردازاني چون چندلر ،بارت و با تکيهبر طبقهبنديهاي نوین انجام شمده اسمت .بررسمي عناصمر
ساختاري ،وجه دیگر این کوشش ميباشد که در تحليل اثر مؤثّر افتمادهاسمت .رمزگمانهماي بازتماب یافتمه،
بيانگر نظامهاي قراردادي مسلّط اع از :اجتماعي ،رفتماري ،کماالیي ،بمدني ،تفسميري ،اسمطورهاي ،معنمایي،

تاریخ پذیرش3133/17/12 :

داستان کوتاه منجر به گریز متن از برخورد یکجانبه شده و تکثّمر معنمایي را بما مشمارکت خواننمدۀ فعّمال از

تاریخ دریافت3131/11/13 :

فرهاد طهماسبی



دانشجوی کارشناسیارشد زبان و ادبیات فارسی ،واحد علوم و تحقیقات،

زماني و مکاني است که به بازتوليد الگوهاي فرهنگي ،اجتماعي و ...در پيش روي مخاطب منتج ميشود.

eISSN: 5786-6316

 نویسنده مسئولnp_borhani@yahoo.com :

ISSN: 5523-8311

کلیدواژهها :نظامهای قراردادی ،رمزگان ،متن ،معنا ،داستان کوتاه.
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مقدمه
بازجست نظریة رمزگان از دیدگاه نظریهپردازان مختلف و تطابق آن در بستر داستان کوتاه
دورنماي اصلي این پژوهش است که با نگاهي چندالیه به متن ،بهعنوان یک فرآیند پویا،
رویکردي ایدئولوژیک دارد و مشارکت سه وجهي نویسنده ،متن ،خوانندۀ خلّاق یا منتقد
ادبي را براي تکثيرکردن معاني فراه ميکند .همچنين با بازیابي رمزگانها و نشانههاي
متني که در خوانش چندگانه اثر ميسّر ميشود ،دستیابي به اسطورهها و الگوهاي
اجتماعي ،فرهنگي ،تاریخي ،اخالقي ،دیني و ...را نيز امکانپذیر ميسازد.
در همين راستا رسالت دیگر این کوشش آن است که معنا را از طریق متن
رمزگذاري شده بنمایاند؛ و نشانهها را در کانون توجّه و تفکّر و تفسير مخاطبان قرار دهد.
از همين روي خواننده را نه بهعنوان یک فرد ،بلکه یک واکنش اجتماعي ،فرهنگي و
روانشناسانه قلمداد ميکند تا فرآیند نوشتن و خواندن تبدیل به جریان بازتوليد ،بازتاب و
بازبيني اندیشمندانة زندگي نوع بشر باشد.

پیشینۀ پژوهش
جستجوي ارتباط ميان ادبيات داستاني و نظریههاي ادبي با رویکرد نشانهشناسي و تحليل
رمزگاني پيوسته مورد توجّه پژوهشگران بودهاست .از همين روي کتابها و مقاالتي با
چش اندازي مشابه با پژوهش حاضر در دست است .ازجمله کتاب نشانهشناسي کاربردي
( )6868اثر فرزان سجودي که در فصلي از آن بهطور مشخص به طرح موضوع رمزگان از
دیدگاههاي گوناگون پرداخته .همچنين مجموعه مقاالت نشانهشناسي :نظریه و عمل
( )6868زیر نظر فرزان سجودي که با رویکرد نشانه شناختي به بررسي متنهاي هنري اع
از سينما ،رادیو ،معماري ،خوشنویسي و  ...کوشيده است .دانيل چندلر نيز در کتاب مباني
نشانهشناسي ( )6837بهصورت گسترده دست به طبقهبندي و تفسير رمزگانها از نگاه خود
زده است .در مقالة «رمزگانشناسي «حيوان» در داستانهاي کوتاه شهریار مندني پور»
( )6868از نسرین فقيه ملک مرزبان و طاهره کریمي ،با مدّنظر قرار دادن سه رمزگان از
مجموعة رمزگانهاي پنجگانة بارت ،مشخّص ميسازد که چگونه رمزگانها در راستاي
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بازنمایي تقابل و تشابه انسان و حيوان فعّال ميشوند .مقالة «تحليل گفتمان شعر «سوره
تماشا» براساس نشانهشناسي الیهاي» ( )6862نوشتةمرضيه مشتاقپور و شهال شریفي ،پس از
تقطيع شعر و تجزیة نشانهها با بهرهگيري از دستهبندي بارت به بررسي الیههاي متعدّد متن و
تحليل معاني ضمني اثر پرداخته است« .خوانش رمزگانهاي اجتماعي در مجموعهداستان
«طع گس خرمالو» اثر زویا پيرزاد (با رویکرد نشانهشناسي اجتماعي)» ( )6862به قل سهيال
فرهنگي و زهرا صدیقي چهارده ،پژوهش دیگري است کهرمزگانهاي اجتماعي مجموعه
داستان موردنظر را بررسي ميکند؛ همچنين نشان ميدهد که با دستيابي به الیههاي زیرین
متن ميتوان هویت و موقعيت اجتماعي اشخاص داستاني را شناخت و درک بهتري از
واقعيتهاي اجتماعي پيدا کرد .مقالة «بررسي آیين عزاداري در شاهنامه به مثابه رمزگان
نشانهشناختي» ( )6861نوشتةطاهره خواجهگيري و حسين حيدري ،بر آن است که به
بررسي نظامهاي نشانهاي مربوط به آیين عزاداري در شاهنامه بپردازد و در مقایسه با
شواهدي از سایر متون کهن به زیرساختهاي اساطيري و اعمال نشاندار مشترک دست
یازد .در آخر «نشانهشناسي زمان و گذر آن در عکسهاي یادگاري ،هنرهاي زیبا -هنرهاي
تجسمي» ( )6862اثر افسانه کامران ،اشرف السّادات موسوي لر و زهرا رهبرنيا با تحليل
رمزگانهاي مرتبط بازمان بر اساس الگوي رمزگان دانيل چندلر ،به درک زمان و تعيين
بازۀ زماني در عکس نائل مي شود .افق مشترک در ميان این نمونهها اگرچه پرداختن به
رمزگانهاي متني است امّا هيچیک به شکل کامل به تحليل رمزگاني و بررسي ساختار
داستان کوتاه ،بهعنوان یک متن ادبي ،بر اساس طبقه بندي چندلر دست نيافتهاند.

مباني نظری پژوهش
آنچه یک متن را از هزارتوي بافتها بهسوي رمزگان براي رسيدن به معنا رهنمون ميسازد
و بهغيراز خود داللت ميکند ،ابزاري به نام «نشانه» است .به اعتقاد چندلر «از نشانهشناسي
ميآموزی که در جهاني از نشانهها زندگي ميکني و هيچ راهي براي فه چيزها جز از
طریق نشانهها و رمزگاني که این چيزها در آن سازمان یافتهاند نداری ( ».چندلر)6837 ،
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نشانه بهتنهایي و خودي خود داراي معنا نيست .نشانهها فقط در ارجاع بهنظام رمزگاني است
که به بازنمایي از یک یا چندین معنا دست خواهند یافت.
چندلر در تعریف نشانه ميگوید« :نشانه ( )Signیک واحد معنادار است که بهعنوان
«اشارهگر» به چيزي جز خودش تفسير ميشود( ».چندلر )6837 ،نشانهها با این عملکرد
ارجاعي خود ميتوانند ميان پدیدههایي که بهظاهر نامرتبط به نظر ميرسند ،ارتباط برقرار
کنند و حسّاسيت جویندگان خود را نسبت به آنچه ظاهر نيست و غایب مينماید،
برانگيزانند.
همانگونه که دره تنيدگي ،بره کنشي و تقابل ميان نشانهها با یکدیگر منجر به
ساختن یک متن ميشود ،رمزگانها نيز امکان توليد متن را فراه ميسازند« .متن حاصل
همنشيني الیههاي متفاوتي است که به واسطة عملکرد رمزگانهاي متعدّد ممکن شده
است .رمزگانها متن را ممکن ميکنند و متن پيوسته فروریزنده و سازندۀ رمزگانهاست».
(سجودي )6868 ،درواقع رابطهاي دوسویه ميان متن و رمزگانها وجود دارد و هر دو به
گونهاي یکدیگر را فعّال ميکنند .رمزگانها متن را ميسازند و معنا را در الیههاي متني
ميزایانند و متنها خود نيز بهنوعي رمزگانهایي تازه ميسازند.
داستان کوتاه با همة محدودیتهایش به فضایي نامحدود ،متّصل ميشود و
بهاینترتيب با همراهي خواننده ،نقش توليد معنا را از روش رمزگذاري و رمزگشایي
برعهده ميگيرد .گرچه «هرگز تطابق کامل بين رمزگانهاي خالق کار و رمزگانهاي
مخاطب وجود نخواهد داشت( ».کراالم )6836 ،امّا قرارداد خوانش در داستان کوتاه بر آن
است که خواننده و داستان در مسيري کوتاه امّا موازي بر اساس مقتضيات ذهني نویسنده و
مخاطب ،که ممکن است از فردي به فرد دیگر متفاوت باشد ،به امر کدگذاري و
کدگشایي دست یابند .داستان کوتاه با توجّه به ذات چندگانه و متکثّر خود ،قابليت تحليل
شبکه و وارد شدن در یک بازي رمزگاني را دارد.
«مجموع رمزگانهاي بهکاررفته در متن باعث تکثّر معنایي متن شده که براي هر
خواننده یک تفسير معنایي متفاوت را ميتواند ایجاد کند( ».ميرصادقي )6862 ،این اظهار
عقيده ،موازنة نابرابر دو فرآیند رمزگذاري و رمزگشایي را تأیيد ميکند .چراکه رمزهاي
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گذاشته شده در یک متن هرگز با تعدا د رمزهاي گشوده شدۀ آن در مخاطبان مختلف
برابر نخواهد بود .هر رمز بنابر نحوۀ ارتباطي خود با مجموعهها و نظامهاي تعریف شدۀ
متفاوت ،مي تواند در نگاه مخاطبانش با تعابيري گوناگون گشاده شود .به همين دليل در
داستان کوتاه ،خواننده نيز با عملکردي دیگرگونه در عرصة خوانش وارد ميشود و نقشي
فعّال دارد.
با توجه به نظر ميرعمادي «رمزگان خود مجموعه قواعدي است که براساس آن
عناصري انتخاب مي شوند که با دیگر عناصر ترکيب شده ،عناصري جدید ميسازند».
(ميرعمادي )6835 ،بهاینترتيب عناصر ساختاري یک داستان کوتاه چنانچه تحت قوانين و
قراردادهاي رمزگاني ساختهوپرداخته شده باشند ،مخاطب را با پدیدههایي تازه و ناگفته در
متن مواجه خواهند کرد .به کار آمدن رمزگذاري و رمزگشایي در داستان کوتاه ،در
حقيقت صحّه گذاشتن به حضور صدایي مرتبط با متن ،در بيرون از داستان است که متن را
به نظامهاي قراردادي مختلف ارجاع داده و منجر به وسعت مفهومي داستان ميشود .در
یک داستان ،رمزگانها بهصورت شبکهاي رفتار ميکنند که آغاز و پایاني مشخّص ندارند.
سرآغاز و نهایت هر رمز ميتواند به یک یا چندین مجموعة قراردادي پيش از خود و یا به
نظامهاي پيشبيني شده یا پيش بيني نشدۀ پس از خود متّصل شود .بهاینترتيب رمزگانها
در داستان بهصورت کامالً دوگانه ظاهر ميشوند .از طرفي معنا را به سامانهاي از معرّفههاي
مشخّص وابسته مي سازند و از طرف دیگر به یک مفهوم قطعي و حتمي تعلّق ندارند .نتيجة
چنين کارکردي ،تجلّي متنهایي با الگوهاي رمزگاني متفاوت از یکدیگر خواهد بود.
ادبيات و بهویژه داستان ،از دو سو بستري براي انتقال مفاهي اجتماعي و فرهنگي
فراه مينماید .نویسنده بهعنوان عضوي از یک اجتماع و نمایندۀ یک ملّت ،با به تصویر
کشيدن دغدغههاي فکري خویش ،بخشي از گفتمانهاي دورۀ خود را وارد جریاني به نام
داستان ميکند و از طرفي دیگر متن نيز تبدیل به آینهاي تمام نما از اوضاعواحوال فرهنگي
مردماني ميشود که نه به شکلي ساده بلکه در ساختاري پيچيده و هدفمند ،به معر

تماشا

در ميآید و مخاطبانش را که از جرگة همان نسل یا نسلهاي پسازآن هستند را از دریچة
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ادبيات به اندیشه و تفکّر وا ميدارد؛ و بهاینترتيب است که «ادبيات مجرایي براي فه
واقعيتهاي جامعة معاصر ما خواهد بود( ».پاینده)6868 ،

بحث و بررسي
الف) رمزگان
«رمزگان نظامي نشانهاي است که پيام معيّني را توليد ميکند و شامل مجموعهاي از نشانهها
و قواعد حاک بر ترکيب آنها است( ».مکاریک )6868 ،یکي از عوامل اصلي در توليد و
برداشت یک متن« ،رمزگان» است .رمزگانها شبکهاي نظامیافته از قراردادهایي هستند که
نشانهها به شيوهاي داللتگرانه ،پيوسته در جریان متن و از ميان الیههاي متني به آنها اشاره
ميکنند تا ملکه معنا را به مخاطب نشان دهند و دستيابي به «هدف غایي» را ميسّر سازند.
آنچه نياز به یادآوري دارد آن است که هدف غایي ممکن است «گشوده» و از مخاطبي به
مخاطب دیگر متفاوت باشد.
«رمزگان (النگ) نه مفهومي قطعي و ایستا ،بلکه نظامي نسبي و دگرگون شونده
است ،که در رابطهاي نسبي با رمزگانهایي دیگر و متن و الیههاي متني دارد .در خلق و
دریافت یک متن ،پيوسته رمزگانهاي متعدّدي دخالت دارند ،بهعبارتدیگر هر متن
محصول عملکرد تعاملي شبکهاي از رمزگانهاست( ».سجودي )6868 ،روشنترین تعریفي
که از رمزگانها ميتوان به دست داد ،اشاره به نظام قراردادي رمزگانهاست که توسّط
نشانهها در متون به آنها ارجاع ميشود .ميتوان گفت که تفسير هيچ متني بدون
داللتهاي رمزگاني هرگز ممکن و محقّق نخواهد شد« .رمزگانها نظامهایي پویا هستند
که در طول زمان تغيير ميکنند و بنابراین همان قدر که اجتماعي -فرهنگياند ،تاریخي نيز
ميباشند( ».چندلر)6837 ،
رمزگانها چه در هنگام توليد متن توسّط آفریننده و چه در زمان دریافت متن از
سوي مخاطب وارد عمل ميشوند .این چرخة انتقال و رفتوبرگشت رمزگانها از دنياي
اجتماعي و فرهنگي و تاریخي پشت متن به ذهن آفریننده و از آفرینندۀ خود به متن و از
متن به ذهن مخاطب و از مخاطب به دنياي بيرون از متن ،چرخهاي تداومي است .در این
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دایره با توجه به دو اصل ه زماني و درزماني ،رمزگانها پيوسته در حال تغيير ،دگرگوني و
زایشند که در این سلسله برخي جاودانه و بعضي دچار تحوّل ميشوند.
«در نشانهشناسي رمزگان نقشي وسيعتر دارد و نه تنها در مورد ارتباط ،بلکه در مورد
هر نظامي که بتوان آن را نظامي داللتي خواند ،نيز به کار ميرود( ».مکاریک )6868 ،آنچه
نقش ویژه به رمزگانها ميبخشد ،برآمدگي آنها از نظامهاي گستردۀ اجتماعي ،فکري،
فرهنگي و ایدئولوژیکي است؛ رمزگانها بهترین مجرا براي عبور دادن گفتمانها از
دورهاي به دورۀ دیگر و از جایي بهجاي دیگرند.
از نظر ایگلتون «متون ادبي زایندۀ رمز هستند و از رمز تجاوز ميکنند» (ایگلتون،
 6638نقل شده در چندلر )6837 ،این نظریه خود به درک رابطة دیالکتيکي و دو سویه
ميان رمزگان و متون کمک ميکند .گویي متون و رمزگانها در مسيري موازي مدام باه
برخورد ميکنند ،جدا ميشوند و در مسيرهایي تازه پيش ميروند و به پيشروي یکدیگر
کمک ميکنند .یکي دیگر از ویژگيهاي رمزگاني ،بره کنش رمزگانها در یک متن
است .در نگاه سجودي «رمزگانهایي که در هر کنش متني دخالت دارند ،خود بر یکدیگر
تأثير ميگذارند و این تأثيرات دوسویه و در نگاه کلّي چندسویه است( ».سجودي)6868 ،
قراردادهاي ضمني در رمزگان ها گاه براي مخاطبانشان ،پوشيده و ناپيدا هستند .علّت
این مسئله آن است که رمزگانها گاه دربردارندۀ معاني مسلّط ،عادت شده و تکرار
شوندهاي هستند که براي کاربرانشان بسيار طبيعي و بدیهي تلقّي ميشوند و به همين روي
از نگاه آنها پنهان ميمانند و گاه به دليل خاص بودن ،ناآشنایي و بسامد کمترشان،
پررنگتر و واضحتر خود را مينمایانند؛ البته در این ميان ميزان دانش آموخته ،توانش
ذهني و تجربة زیستة مخاطبان نقش بسزایي در درک آنها از مواضع و مفاهي بطني
رمزگانها دارد.
بههرحال درک ما از نظامهاي رمزگاني باعث ميشود که به نوعي فرهنگ و گفتمان
مسلّط در آن رمزگان را از آن خود کني و بر دانش اندوختة اجتماعي خویش بيفزایي و
براي فه گفتمان فرهنگ و رمزگانهاي دیگر یک گام به جلو برداری .
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«تمام کنشهاي ارتباطي با حضور رمزگان معنا ميیابند که از دید تاریخي و اجتماعي
شکل گرفتهاند( ».احمدي )6868 ،و متن را به بستري چندالیه تبدیل ميسازند .رمزگانها
باآنکه داراي مواضعي شفّاف و قابل تشخيص هستند امّا ساختاري پيچيده دارند .در یک
متن ساختمند با رمزگانهایي روبرویي که گاه با تلفيق و همپوشاني یکدیگر راهبردهاي
تازهاي در خوانش فراه مي سازند و گاه با تقابل و تعار

در برابر ه منجر به واپاشاندن

معاني ميگردند؛ امّا در هر دو صورت این رمزگانها هستند که در تعامل باه و در رابطة
بينارمزگاني خود ،قابليت فه متن را ممکن ميسازند.
الزم به ذکر است براي ورود به بخش عملي این پژوهش ،آنچه الگوي اصلي تحليل
رمزگاني داستان قرار ميگيرد بر اساس طبقهبندي چندلر خواهد بود که به نظر ميرسد قابل
اجرا و کاربرديتر از دیگر الگوهاست:

رمزگان اجتماعي
زبان کالمي یا گفتاري :رمزگانهاي ثانویه (زیررمزگان) :واجشناختي -نحوي -واژگاني-
هموندي -عروضي -فرازباني
رمزگان بدني :تماس بدني -مجاورت -جهت فيزیکي -وضع ظاهري -بيان حاالت چهره-
نگاه -حرکت سر -ژستها -ادا و اطوارها -اشارات
رمزگان مربوط به کاال :مد -لباس -اتومبيل
رمزگان رفتاري :آیين و آداب -بازيها -نقش بازي کردن -تشریفات

رمزگان متني
رمزگان علمي (شامل ریاضيات)
رمزگان زیبایيشناختي در محدودۀ هنرهاي مختلف (ازجمله کالسيس  ،رئاليس و غيره در
حوزههاي شعر ،نمایش ،نقاشي ،مجسمه سازي ،موسيقي و)...
رمزگان ژانري ،سبکي ،بالغي :تفسير -استدالل -توصيف -روایت و...
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رمزگان رسانههاي ارتباطجمعي :عکّاسي -تلویزیوني -فيل  -رادیویي -مطبوعاتي که ه
فني و ه قراردادي هستند (شامل صفحهآرایي)

رمزگان تفسیری
رمزگان ادراکي :مانند درک بصري
رمزگان ایدئولوژیکي :شامل رمزگاني براي رمزگذاري و رمزگشایي متون -غالب یا
توافقي یا تهاجمي -است( .شامل ایس ها :ليبراليس  ،فمينيس  ،ماتریاليس  ،کاپيتالسي ،
سوسياليس و( )...چندلر)6837 ،
در ادامه نيز از یک نمونه رمزگانهاي پنجگانه بارت ،رمزگان معنایي (دالها) و
همچنين رمزگان زمان و مکان بهعنوان رمزگانهاي خودساخته در تحليل کدها استفاده
شده است.

ب) خالصۀ داستان
چرخ فلک ،بخشي از زندگي عاطفي راوي با سيامک است که درگيرودار بيماري او به
چالش افتاده .داستان در شش صفحه شکل ميگيرد و در هفت بخش روایت ميشود .طرح
داستان ساده است و آغاز ،ميانه و فرجاميمعيّن دارد .آمدن فالگير و وعدههایش در ته
فنجان قهوه براي دیدن خوابي که راوي خواهد دید و تعبيرهایش ،زمينهچيني ابتداي
داستان است .طرح مسئلة بيماري و رفتن سيامک گرههاي داستاني است که در فضاي سرد
و یخ باران مداوم و تنهایي راوي اتّفاق ميافتد .انتظار براي تعبيرشدن فال ،تعليق در داستان
را رق ميزند .رفت وآمد خاطرات راوي با سيامک و دليل موهوم رفتن او به موازات
آمدوشدهاي راوي براي درمان بيماري و بيخوابي عجيبش ،گاه چونان حال و هوایي
خيالين و رؤیاگونه ميگيرد که صحنههایي سوررئال را به تصویر ميکشد .لحظة رفتن
سيامک در ميانه و دیدار وي در انتهایداستان ،دو نقطة اوج و پرواز محسوب ميشوند.
داستان با بيان نامشخّص امّا توأمان مرگ راوي و وصال دوبارۀ سيامک ،پایانبندي معيّني
دارد( .شاملو)6866 ،
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ج) بررسي عناصر داستان
داستان چرخ فلک به سبک مدرن و دریک توالي تقریباً به ریخته و فضاي سورئاليستي
ساخته شدهاست و با همةکوتاهياش ،چندین مفهوم را پوشش ميدهد.
ج )6-موضوع :جدایي ،تنهایي ،بيماري و مرگ مفاهيمي است که داستان حول آن
قوام و گسترش ميیابد.
ج )2-درونمایه :جدایي شخصيت اصلي از شخصيت فرعي (مکمّل) و بيماري او در
داستان بهصورت مستقي بسط یافته امّا مرگ محتواي زیریني است که بسيار ساده امّا
غيرمستقي اتّفاق ميافتد و داستان در بستر این سه مضمون شکل ميگيرد .درونمایة اصلي
صبري گنگ در برابر جبري سرد و طاقتي سخت براي رسيدن به رهایي و وصال است.
ج )8-شخصيت :هر سه شخصيت حاضر در داستان ،یعني راوي بهعنوان شخصيت
اصلي و سيامک و فالگير در نقش شخصيتهاي فرعي ،ساده و ایستا هستند .البته شخصيت
سيامک شاید در نظر مخاطب پيچيده و نامفهوم باشد امّا گویي در متن داستان اینگونه
نمينماید.
ج )5-زاویة دید :داستان چرخ فلک از زاویةدید اوّل شخص یا متکلّ وحده روایت
ميشود .به همين دليل از دیدگاه روانشناسانه ،خواننده را به راحتي در متن داستان
فروميبرد و از همان ابتدا احساسات ه ذاتپندارانهاي را در افکارش برميانگيزاند.
ج )9-گفتوگو :عنصر گفتوگو در چرخ فلک بهصورت کامالً هدفمند ،محدود
امّا نه در مفهوم بيرنگ یا ک اهميّت شکل ميگيرد .جمالتي که ميان راوي و فالگير و
راوي و سيامک ردّوبدل ميشود ،کوتاه ،فشرده ،منقبض و یخبسته است و در کنار دیگر
عناصر نشان از تنهایي راوي و نقاط تاریک و مجهول زندگي او دارد .جلورفت داستان
درواقع بر دوش تکگویيهاي دروني (مونولوگ) راوي با خود اوست .آنچه از زبان بدن
برميآید و گفتوگوي عناصر طبيعي بيشترین صدایي است که در داستان به گوش
ميرسد.
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ج )1-لحن :لحن راوي و سيامک ساده و سرد و لحن فالگير ،مطمئن و اخطاردهنده
است که این لحن در کنار دیگر موقعيتهاي داستاني ،فضایي منقبض ،بيروح و جبرانگيز
امّا درعينحال آگاهانهاي را القا ميکند.
ج )7-صحنه :اگرچه داستان در موقعيت مکاني مشخّص ،خانهاي چوبي در فضایي
بسيار سرد اتّفاق ميافتد امّا آنچه ترسي ميشود انگار ناکجاآبادي است سرمازده در
دوردستترین جاي دنيا .وضعيت زماني داستان بهصورت دقيق مشخّص نيست .گویي در
بازهاي از عصر یخبندان به وقوع ميپيوندد و از آمدن فالگير یا رفتن سيامک یا هجوم
بيخوابي یا شروع بيماري یا ...آغاز ميشود.
ج )3-فضا :فضاي داستان با توجه به موضوع و درونمایة سرد ،یخزده ،بياميد ،بيمار
و مرگآلود است.
ج )6-پيرنگ :داستان چرخ فلک باآنکه در خطّ زماني مشخّص حرکت ميکند و در
هفت اپيزود بسته ميشود و مدام به تاریخها و شمارش روزها و هفتهها ميپردازد ،امّا
تداعيهاي مکرّر آن ،نزدیک شدن به دنياي خوابها ،رؤیاها و تعبيرها گویي موجب
بهه ریختگي و شکنندگي مرز ميان واقعيت و خيال ميشود .ازاینرو داستاني با مؤلّفههاي
مدرنيته را رق ميزند.

د) تحلیل رمزگانها
د )1-رمزگان اجتماعي
د )1-1-رمزگانهای رفتاری
خواب
خواب دیدن ،به خواب رفتن یا به خواب نرفتن که به تکرار در داستان به آن اشاره ميشود،
از رمزگانهاي رفتاري است .خواب یا رؤیا با رویکردي متفاوت به نظامي اشاره ميکند
که در آن انسان با فرورفتن در آن از زندگي ،دنياي مادّي و حاالت داني کنده شده و به
عال خيال و فراواقعي و حاالت عالي دست ميیابد .عرصة خواب فرصتي مجازي براي
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رسيدن به آرزوها و کامگيري از شکستها و درنتيجه مرحميبراي زخ ها و آالم دروني
حتّي بهصورت غيرحقيقي و دروغين است .خواب زماني براي تجدید قوا و انرژي و تداوم
دوبارۀحيات است.
طبق آیات ،روایات و احادیث خواب برادر مرگ و تمریني براي مردن و جدایي از
زندگي دنيوي است .مسيري براي رهایي از تن زميني و برقراري ارتباط روح با عال
باالست .به خواب نرفتن ه درواقع از دست دادن این فرصت طالیي و آسایش است.
وضعيتي که راوي داستان مدّتها به آن گرفتار است و با اميد به آنچه فالگير گفته است،
مترصّد دستیابي به این مایة آرامش و تحقّق تعبير طالع خویش است.

نخوابیدن و بیدار ماندن
رمزگان رفتاري به خواب نرفتن و بيدار ماندن به دو مجموعه از نظامها اشاره ميکند .کسي
که بيخواب ميشود و درواقع خواب او را در نميیابد ،درگير تنشها و تکانههاي دروني
است که با همة احتياجي که به خواب بهعنوان یکي از نيازهاي اوّلية زیستن دارد ،آرامش
آغازین براي رسيدن به خواب و آسایش از او سلب ميشود .از سوي دیگر ازآنجاکه
خواب بهنوعي فراغت از امور و توقّف در اندیشه و عمل محسوب ميشود و منجر به عدم
هشياري است ،درنتيجه کسي را که خواب او را نميرباید ،انساني هشيار و نائل به آن درجه
از آگاهي است که دچار غفلت نخواهد شد.
شخصيت بيخواب داستان یا به دليل اضطراب و دغدغة رفتن سيامک و چش بهراهي
براي بازگشت او به خواب نميرود یا به دليل آگاهي از پيشرفت بيماري خود و نزدیکي با
دنياي مرگ ،به شهودي دائ و بيخوابي هميشگي مبتالشدهاست .درهرحال ،شخصيت
اصلي از چنين وضعيتي ناراضي و در رنج و سختي است.

فالگیری
بهعنوان یک شغل بهنظام رمزگانهاي رفتاري تعلّق دارد و داراي عملکردي متفاوت با
شغلهاي دیگر است .فال و فالگيري جزئي از فرهنگ و آدابورسوم نيز محسوب ميشود.
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فالگير گویي نمایندهاي از عال غيب و ترجمان اسرار ناگفته است .کسي که رازهایي از
لوح تقدیر ميداند و از حوالي آسمان و قلمروي خدا و فرشتگان فرود آمدهاست .هر آنچه
در گوي رازگوي و البهالي ستارگان بخت و اقبال و در ته قهوهاي فنجان آرزوها ميبيند،
حتّي اگر دروغين و خيالي باشد ،بازه مخاطب خود را در انتظار آیندۀ مبه و معلّق تعبير
خود وا ميگذارد .تعبير فال و تعبير خواب هر دو خبر از طالع ناپيدایي دارند که شنونده
سخت طالب افشا و پردهدري از آن است.

عکس گرفتن از کسي و مرور عکسها و آلبومها
رمزگاني رفتاري است که نه تنها مربوط به راوي و سيامک ،بلکه متعلّق به همة آدمهاست.
آگاهي انسان نسبت به ناپایداري دنيا و ميرایي لحظهها و تمایل براي جاودانه کردن زندگي
و هر آنچه متعلّق به آن است ،سبب تالش براي حفظ و ثبت آدمها و خاطراتشان ميشود و
گرفتن عکس یکي از این راهکارهاست .راوي پيش از رفتن سيامک ،آخرین عکس را از
او ميگيرد و در اوّلين صفحه از آلبومش ميگذارد .تا اگرچه نتوانسته است خودِ او را،
دستک تصویر حضورش را تا هميشه براي خود نگه دارد.

سیمان کردن و کور کردن پنجره
یک رمزگان رفتاري است .با این توصيف که پنجره محلّ اتّصال درون و بيرون و جایگاه
تبادل نور و ظلمت یا روشني و تاریکي است .مسدود کردن پنجره درواقع اشاره به سد
کردن مسيرهاي رابطه و قطع ارتباط ميان اهالي داخل خانه و بيرون از آن است .راوي
داستان پس از رفتن سيامک از هر نوع رابطهاي دل کنده و بریده ميشود و با سيمان کردن
پنجرهها ،جریان عبور و مرور روشنایي و اميد را قطع ميکند.

ایستادن روبروی آینه و خود را تماشا کردن
راوي در چند نوبت به قصد تماشاي خود ،روبروي آینه ميایستد .این رمزگان رفتاري به
نظام روانشناسانة رویارویي انسان با خویشتن خویش نظر دارد .تمام قد روبروي چيزي
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ایستادن که بيک وکاست و بدون هيچ رعایتي آنچه را که آدمي ميبيند ،واگویه ميکند.
بيخيال از احساسي که در بيننده برميانگيزاند .راوي در داستان اوّلبار خود را با لباس
عروس و در اوج شکوه دخترانگي به نظاره مينشيند و به گواهي آنچه در آینه ميبيند از
تماشاي دیدن سپيدبختي خود ،خوشبخت ميشود .سپس براي تأیيد آزمایشها و دیدن
مشتي که در سينه راستش نشسته است ،برهنه ميشود و خود را در آینه نگاه ميکند.
دیگربار براي اطمينان از حضور تاولهاي بزرگ و آبدار و سنگين که دکترها براي بدنش
پيشبيني کرده بودند ،خود را در آینه مرور ميکند .براي بار چهارم جاي خالي سينة راست
خود را در آینه تماشا ميکند و آخرین بار شاهد بود یا نبود زني برهنه و بدون سينه است.
در همة این موارد راوي با ایستادن در برابر آینه ،اعتماد خود را به خویش و آنچه
درش جریان دارد ،محک ميزند و با اطمينان به حقيقت غایي آینه همهچيز را ميپذیرد.
گویي آینه مهر تأیيدي است بر آنچه خود و دیگران دربارهاش ميپندارند.

دست چنگ شدة کودک به دکمۀ پیراهن مادرش
راوي دوباره و با فاصله در مرور خاطرۀ رفتن سيامک و آغاز بيماریش ،از مواجهشدن با
این رمزگان رفتاري سخن ميگوید .کودکي که در طلب شير از سينة مادر ناکام
ماندهاست .ه کودک و ه مادر در وضعيت ابراز و تأمين نياز ،خشک شده و واماندهاند.
مثل یک تندیس یا تصویر که براي زني چون راوي ،تداعيگر ناخودآگاه سينة نداشته،
عدم توانایي شيردهي و نيل به تکامل مادرانگي است.
تصوّر دستهاي چنگ زدۀ بچّهاي در تمنّاي سينة مادر و زني نشسته در عطش
سيرابکردن کودک خویش ،درواقع شرحي است بر شيري خشک شده در سينهاي از
ریشه خشکيده و احساس ناکامي از آرزوي بيثمرِ مادر شدن راوي است .از طرفي دیگر
جاي خالي سينه در وجود یک زن گویي از دست دادن مرکز ثقل بدن و نقطة عطف
مادري ،شيردهي و در کل زنانگي است که بيهيچ حرفي راوي را در این موضوع به
بنبست ميرساند.
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نگاه کردن به پنجره
این رفتار در راوي و به کرّات در کردار سيامک ،اشاره به انتظار ،توقّع ،اميد و دلواپسي
براي رسيدن به نور ،روشنایي ،رهایي و گشایش دارد.

به پیشاني دستزدن ،دست در مو کردن ،دست یکدیگر را گرفتن ،لب
بهصورت گذاشتن ،بغل کردن ،سر روی سینه گذاشتن
رمزگانهاي رفتاري و تماسهاي بدني ميان راوي و سيامک هستند که بيانگر رابطة
زناشویي و حضور زمينة احساسي ،عاطفي و عاشقانه ميان آن دو است.

برهنه شدن
برهنه بودن رمزگان بدني است که به وضعيت راوي در چند نوبت اشاره ميکند .برهنگي
حکایت از عاري شدن از هر چيزي دارد که واقعيتها را ميپوشاند .راوي باآنکه از
وضعيت جسماني خویش آگاه است ،بازه رویاروي با آینه ميایستد ،برهنه ميشود و در
این عریاني بدن خود به آگاهي قطعي از حال خویشتن ميرسد .برهنگي در این داستان
یک رفتار جنسي محسوب نميشود .در انتها راوي خود را سبک ،درخشان ،گرم ،برهنه و
پا برهنه در جلوي آینه ميیابد .گویي زائري است که با حقيقت وجود خود و خالي و
عاري از هر تعلّقي و در فقري مادّي ،دنيایي ،جسمي و جنسي به زیارت جایي یا کسي
ميرود .همچون شرایط بيگناهي آدم و حوّا قبل از هبوط از بهشت.

د )6-1-رمزگانهای بدني
سینه
بهعنوان یکي از اعضاي جفت و خاصّ زنانه ،در سه وجه ظاهر ميشود :دختري بالغ ،زني
کامل و داراي قدرت باروري و مادري شيرده .این عضو براي هر سه دسته از گروههاي
ذکر شده جایگاهي ویژه دارد .راوي در مقام دختري بالغ ،عروس ميشود و در نقش زني
کامل پس از رفتن سيامک ،یکي از آنها را از دست ميدهد .گویي اختالل در رابطة
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زناشویي و احساسيِ راوي و سيامک منوط به بریده شدن سينه در اثر بيماري است.
تکشدگي یک عضوِ جفت ،نشان از نقصي انکارناپذیر دارد.
از طرفي دیگر سينه در جایگاه یک اندام جنسي ظاهر شده و در انتهاي داستان براي
باال رفتن ،صعود و دستیابي به عشق افالطوني و معنوي ،اضافي ،سنگين و مانع است.
چراکه براي رسيدن به تعالي باید همة آنچه که رنگ و بوي غير معنوي و ویژگي مادّي و
حيواني دارد ،از آدمي فرو ریزد.

چشمها
اشارات مکرّر به چش در حالتهاي متفاوت نشان از عضوي شاهد دارد .چش یک عضو
با کارکردي دو وجهي است .چش و نگاه از سویي بيانگر حاالت اندروني انسان و
سخنگویي خاموش است؛ و از سویي دیگر خود نظارهگر و مفسّر کائنات و موجودات
است .چش ها پيوسته همه چيزرا از درون و بيرون ميبينند و ميدانند.

د )9-1-رمزگان کاالیي
پوشش فالگیر و لباس راوی
از سادهترین رمزگانهاي این داستان که به زمان وقوع آن اشاره ميکند ،پوشش فالگير
(شال ،کاله ایمني ،یخشکنهاي آهني ،پوتينهاي الستيکي) و لباس راوي (شال ،پالتو،
پلوور ،رویي ،چندین لباس زیر) و استفاده از پتو ،دم دستيترین نشانهها براي اطمينان از
حضور فصلي سخت سرد و حاکي از هجوم بيامان سرما و زمستان است.

د )6-رمزگان تفسیری
سیب
در تحليل عناصر بافتي این داستان و از نگاه نشانهشناسي الیهاي ،سيب در نظام رمزگانهاي
تفسيري معنا ميیابد .در واپسين لحظههاي باه بودن راوي و سيامک پيش از آنکه برود و
اندکي پس از آمدن از باغ ،سيامک براي راوي بوي سيب ميدهد .گرچه سيب در
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نشانههاي نمادین ،مفهوم ميوۀ ممنوعة آدم و حوّا را دارد امّا از بوي سيب ،تبوتاب عاشقانه
و تمایالت جنسي تأویل ميشود که در پس روابط محدود و ناتمام راوي و سيامک به
مشام ميرسد.

درخت چنار و مو
تاکستان ،درخت مو و انگور در یک نظام تفسيري ،مفهوم خود را در داستان پيدا ميکنند.
«در اساطير ایراني تاک اغلب با چنار همراه بوده است( ».بهار )6836 ،همراهي درخت
تاک و چنار بارها در نظام درباري و سلطنتي دیده ميشود .درخت چنار تعبيري از پادشاه و
درخت تاک ،ملکة اوست .پيوند ميان تاک و چنار ازآنجاکه تاک گياهي باال رونده و
پيچيده است و از درختهاي مجاور بهعنوان تکيهگاه کمک ميگيرد ،به همراهيشاه و
ملکه و ميوۀ انگور به ثمرۀ عشق و ادامة خون و نسل تفسير ميشود.
«در باورهاي دیني ایرانيان باستان انگور ،مظهر خون ونيروي اصلي حيات و تاک،
درخت زندگي بوده است( ».یاحقي )6836 ،از سوي دیگر دیدن تاک و انگور درخواب به
زادن فرزند تأویل ميشود .تابش نور آفتاب در روز عروسي راوي و سيامک از الي
برگهاي چنار و مو و سرمازدگي تاکستان و بيحاصلي آن و درخت مویي که پيچيده بود
دور چنار و همراه آن شکست ،نشانة روابطي مختوم و ساللهاي مقطوع از راوي و سيامک
است.

عنوان داستان (چرخ فلک)
چرخ فلک شاید بهعنوان یک رمزگان کاالیي محسوب شود؛ وسيلهاي که اغلب براي
تفریح و بازي مورد استفادۀ انسان قرار ميگيرد .در اندازههاي متفاوت وجود دارد و برگرد
خویش ميچرخد .کسي که بر چرخوفلک سوار است ميتواند زماني در باال و دمي در
پایين بگردد و بچرخد و از وضعيت سکون خارج باشد .لحظهاي در خاک و عال داني و
دقایقي در آسمان و عال عالي .صعود و سقوطي برابر ،درک حسّي دوگانه ،متقابل و
متناقص .آني مملو از هيجان و شور تعالي و آني دیگر بي فرو ریختن و ریزش.
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امّا همة این مفاهي گویي در یک نظام سادۀ کاالیي نميگنجد« .چرخ فلک» عنواني
که نویسنده در پيشاني داستان حک نمودهاست و در قسمت شش داستان ،آنجا که گره
خواب گشوده ميشود ،راوي خواب ميبيند و همراه با سيامک در پناه آفتابي داغ و به
شرط سبکي و نداشتن بار اضافي-سينة راوي -چرخ ميخورند ،درواقع از یک نظام تأویلي
و داللتي سخن ميگوید .نظامي که در فرهنگهاي مختلف مفهومي فراتر از اسباب
سرگرميدارد و به مفاهي زندگي ،زندگاني ،روزگار ،زمانه ،دنيا ،دهر ،آسمان ،تقدیر و
سرنوشت معنا ميشود که راوي همراه با سيامک بر آن سوار ميشود ،در آن ميگردد و
ميچرخد .گویي آنگونه که تقدیر برایشان مقدّر کرده است.

د )9-رمزگان معنایي (دالها)
ریختن یخ از پنجره توی خانه ،ریختن یخ از سقف توی رختخواب ،باریدن
تکّههای یخ از آسمان ،کوبیدن یخ بر روی بام و در ،بوران و بارش ادامهدار
یخ
تکرار مکرّر «یخ» و تصوّر یخ باراني تمام ناشدني و پایان ناپذیر در داستان دالّ بر فضاي
مقبو

 ،بسته و ناگزیر است .راوي سخن از باران و برف و تگرگ نميکند ،یخ پدیدهاي

فراتر از نشانههاي معمول زمستان است .نهایت مفهوم سردي ،دلمردگي و افسردگي است.
گویي تنهایي و واماندگي راوي در خانه مدلول این ریزش یخ از پنجره و کوبش آن بر
درودیوار و بام است؛ و بارش بيامان یخ از آسمان بر سقف و تختخواب دليلي براي
ترک سيامک و یخزدگي روابط او با راوي است.

موش
موش پستانداري است کوچک از راستة جوندگان که با جهان زیرین و نيروهاي تاریک در
ارتباط است« .موشها فرومایگي و مرگ را تداعي ميکنند( ».سرلو )6836 ،افتادن موش
در فال قهوۀ راوي به گفتة فالگير دالّ بر فقدان ،آفت ،نابودي و مرگ است .موشها پنهاني
و مخفيانه همهچيز را از درون ميجوند :سقف ،دیوار ،خانه و  ...به تعبير فالگير موشي که
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در ته فنجان است نشان از آن دارد که راوي چيزي را از دست ميدهد ،چيزي که به صالح
اوست و سبکش ميکند .همان سينة بریده شدهاي که به تعبير سيامک در خواب راوي،
«اضافي بود».

رنگ قرمز و آبي
رنگها در نشانهشناسي الیهاي ،در گذر از تاریخ ،مرزها ،ملّتها ،فرهنگها ،آدابورسوم،
عقاید وباورها تعابير گوناگوني یافتهاند و بر مجموعة نظامهاي معناداري داللت ميکنند.
رنگ قرمز بيشترین تأثير را در غليان احساسات در ميان دیگر رنگها دارد .قرمزرنگ خون
است؛ بنابراین رنگ قرمز را ميتوان در بردارندۀ مفاهي تولّد ،حيات و سرنوشت فاني
مخلوقات دانست؛ اما رنگ قرمز مانند دیگر رنگها در هر متني بنابر جزئيات بافتي و کنش
بر دیگر رمزگانها در الیههاي مختلف ،تأویل ميشود.
چش هاي قرمز سيامک ،آسمان قرمز ،قرمزي چش هاي راوي ،دانههاي قرمز یخ ،تن
قرمز راوي و . ...رنگ قرمز در این داستان مدلول خوشایندي ندارد .قرمز باآنکه نماد عشق
است اما در این متن قطعاً با چنين وجهي نمایان نميشود .قرمزيِ حاصل از تب و رنجي که
سيامک ميبرد .قرمزيِ بيخوابي عجيب و بيمارگونة چش هاي راوي .آسمان و یخ باران
غریبي که قرمز رنگند و بَدن تاول زده و دردکشيده و قرمز راوي . ...قرمز در داستان «چرخ
فلک» برگردان دردها ،رنجها و مرارتهایي است که سيامک و راوي در درون خود
بهسختي نگه داشتهاند .قرمزي یخها و آسمان نشان از خطر ،آفت ،عذابي ناگهاني و
آسماني دارند .رنگ قرمز ،متن ،شخصيتها ،فضا ،درونمایة زمان و مکان را بيشعله و
بيصدا به آتش ميکشد و فقط در قسمتهاي پایاني آنجا که رو به سردي رنگ آبي
ميگراید ،همهچيز آرام ميشود.
«آبي ،هستة تمثيل ،مراقبه و مشاهده است( ».سپهري )6832 ،در خوابِ راوي آسمان
و چش هاي راوي آبي ميشود و داستان در آرامشي ژرف و شگرف به انتها ميرسد« .آبي
رنگ ژرفاي آسمان و دریاست .رنگي سرد و آرامش بخش است و پس از قرمز دوّمين
رنگ تأثيرگذاري است که احساسات را برميانگيزاند .رنگ قرمز تهدیدآميز و نيروبخش
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است و در مقابل آن رنگ آبي القاءکنندۀ حس آرامش و تسکين است .این رنگ آسایش
و خوابي آرام را به ارمغان ميآورد و نيز در جهت تقویت حسّ معنوي و درک شهودي
بهکارگرفته ميشود( ».کنر )6869 ،رنگها همچون عددها داللتهاي معناداري هستند که
موجب کثرت سطوح معنایي متن ميشوند.

عدد هفت
اعداد با توجّه به فرهنگ و آدابورسوم اقوام و ملل مختلف جهان پيوسته موردتوجه بوده
و در نظامهاي رمزگان رفتاري ،معاني متفاوتي ميیابند .امّا عدد هفت از آن دسته اعدادي
است که مفاهي بسياري از آن اعاده شده :آفرینش جهان در هفت روز ،هفت طبقة بهشت
و جهنّ  ،هفت اقلي  ،هفت دریا ،سيّارات هفتگانه ،هفت نت موسيقي ،هفت سالم قرآن و....
«هفت به عنوان پر رمز و رازترین عدد ،نشانة ارتباط بين انسان و خداونداست .این عدد،
حاصل پيوند چهار با سه ،ادغام جهان هستي با سهگانة مقدس است که راهي براي تقرّب
به درگاه الهي محسوب ميشود .این نکته باعث اهمّيت بسيار این عدد در کيمياگري و
جادو در طول تاریخ شد( ».کنر)6869 ،
داستان «چرخ فلک» در هفت قسمت و با ذکر شمارگان شکل ميگيرد .اشاره به
هفت وعدۀ فالگير  :هفت روز ،هفت هفته ،هفت ماه ،هفت سال . ...همچنين بيست و
یکسالگي راوي در هنگام عروسياش با سيامک و گذشت بيستویک روز از آمدن
فالگير و اعالم نتایج آزمایش راوي که این عدد ه مضربي از عدد هفت است .هفت
گویي نشانة رسيدگي و کمال است و تکرار آن در جايجاي داستان ،جایگاهي فراتر از
یک عدد ریاضي به آن ميدهد .با توجه به خوش یُمني عدد هفت در فرهنگ ایراني،
راوي به این عددِ کامل دلخوش و دلبسته است .براي خوابيدن و خواب خوش دیدن و
همچنين وقوع اتّفاقي خوشایند که در انتهاي داستان به وصال او با سيامک ميرسد .حضور
جادویي عدد هفت بهعنوان رمزگاني که از مجموعه نظامهاي آدابورسوم ه نشأت
ميگيرد ،در همة الیههاي داستان چش گير ،معناانگيز و داللتمند است و مفاهي و
مدلولهاي مشخّصي را القا ميکند.
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د )0-رمزگان زمان
روز
باآنکه داستان حال و هوایي شبانه دارد اما اغلبِ شمارشها با واحد روز انجام ميشود:
هفت روز ،همان روز ،بيستویک روز ،روز یخباران و . ...داستان با این رمزگان ،وضوح و
حقيقتبيني را یادآور ميسازد .براي راوي هيچ چيز پوشيده ،مبه و پنهان نيست .همهچيز
مثل روز ،روشن است :رفتن سيامک ،بيماري ،مرگ .شاید به همين دليل است که راوي
پيوسته بيخواب و مادام بيدار است .هشياري راوي نسبت به آنچه در حال وقوع است
بازمان روز مطابقت دارد .فقط یکبار در داستان شب ميشود و آن وقتي است که راوي
ميخوابد و خواب ميبيند .حتي در خوابِ راوي ه زمان روز و همهچيز آشکار است.

صبح
در آخرین بخش از داستان ،گویي گره از زندگي راوي بازميشود .وعدههاي فالگير
سرانجام واقعي و خواب راوي تعبير ميگردد .یخ باران ،صداي زوزۀ باد ،قرمزي چش ها
و ...تمام ميشود و صبح از راه ميرسد .راوي و سيامک دوباره در پناه آفتاب به ه
ميرسند .همانگونه که در جشن عروسيشان  -برخالف همة جشنهاي شبانه  -درت لو
آفتاب به ه پيوسته و به خانهشان آمده بودند .درخشش صبح ،نوید آرامش ،اميد و تحقّق
همة وعدههاست.

زمستان
باآنکه در داستان هيچ اشارۀ کالميبه فصل زمستان نميشود .امّا حال و هواي داستان از
همان آغاز زمستاني و سرد است .یخ ،یخ باران ،صداي رعد ،بوران ،توفان سرما ،برف،
صداي زوزۀ باد ،تگرگ ،آسمان ابري و ...همگي نشانهها و موتيفهایي هستند که به
جریان داستان در فصل سرما اشاره ميکنند.
در این داستان ابتدا و انتهاي زمان نامعلوم است؛ امّا در فصل زمستان آغاز و تمام ميشود.
زمستاني که نه یک فصل بلکه هفت سال و هفت ماه و هفت هفته و هفت روز طول
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ميکشد .زمستان رمزگاني ارجاعدهنده به مفاهي تلخ جدایي ،یأس ،بيماري و مرگ است.
آخرین فصل سال و تداعيکنندۀ پایانيترین بخش زندگي است .آغاز بيماري و درمان
بينتيجة آن در این برهة زماني اتّفاق ميافتد .داستان در اپيزود پایاني خود به گشایش و
آفتاب ميرسد؛ که این رمزگان ،تولّد دوبارۀ پس از مرگ و ظهور بهار بعد از زمستان را
واگویه ميکند.

د )5-رمزگان مکان
خانه
بخش اعظ داستان در مکاني به نام خانه اتّفاق ميافتد .یک چهاردیواريِ امن براي آغاز
یک زندگي مشترک و آسایشگاهي براي یک زن تنها و بيمار .خانهاي با سقف ،در،
پنجره ،اتاق که عالوه بر ایجاد احساس امنيت و استقالل ،حسّ خوب جایي گرم براي
زندگي را نيز منتقل ميکند .امّا وصف کلبهاي خالي از سکنه بهجز راوي و بدون آمدوشد
با شيشة شکستة پنجره ،بام چوبي خراب و تعميرشده ،پنجرههاي سيمانگرفته و کورشده،
سقف کندهشدۀ خراب و ...شکست ،بيماري و خستگي یک زن تنها را القا ميکند که
چش اميدي جز به تعبير فال فالگير ندارد .گویي محلّي براي نماندن و عبور کردن و
گذشتن ،خانهاي موقّت و گذرکردني همچون اقامتگاهي سرراهي که فقط چند صباحي
ميزبان ميهمان خویش خواهد بود.

تاکستان
تاکستان بهعنوان یک رمزگان مکاني کارکردي چهاروجهي در داستان دارد .محل
برگزاري جشن و رقص راوي و سيامک و مهمانان در روز عروسيشان .باغ انگوري که
مورد توجّه و نگراني سيامک براي سرمازدگي و خشکيدگي آن بود .جایي که اگر مورد
هجوم یخ و سرما قرار ميگرفت ،دیگر انگوري به دست نميداد .جهتي که سيامک براي
رفتن و ناپيدا شدنش به آن نقطه عزیمت کرد و جایي که راوي س ّ سرد را در آنجا نفس
کشيد و بيمار شد .تاکستان درواقع محلّ تالقي چهار حسّ متناقض در داستان است:
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آغازگاه زندگي و خوشبختي ،باروري شادکامي ،تلخي جدایي و سردي و بيماري و
مرگ .تاکستاني که به واسطة حضور درختانش مکان مرگ و تولّد دوباره است و نمایشي
از زندگي و جاودانگي است.
جدول  .1رمزگانهای داستان چرخ فلک
خواب
نخوابيدن و بيدار ماندن
فالگيري
عکس گرفتن از کسي و مرور عکسها و آلبومها
رمزگان
رفتاری
رمزگان

سيمان کردن و کورکردن پنجره
ایستادن روبروي آینه و خود را تماشا کردن
دست چنگ شدۀ کودک به دکمة پيراهن مادر
نگاه کردن به پنجره

اجتماعي

به پيشاني دست زدن ،دست در مو کردن ،دست یکدیگر را گرفتن
لب بهصورت گذاشتن ،بغل کردن ،سر روي سينه گذاشتن
برهنه شدن

رمزگان

رمزگان

پوشش فالگير

کاالیي

لباس راوي

رمزگان بدني

سينه

(اندامي)

چش ها

رمزگان تفسیری

سيب
درخت چنار و مو
ریختن یخ از پنجره توي خانه
ریختن یخ از سقف توي رختخواب
باریدن تکّههاي یخ از آسمان

رمزگان معنایي (دالها)

کوبيدن یخ بر روي بام و در
بوران و بارش ادامة یخ
عنوان داستان (چرخ فلک)
رنگ قرمز و آبي
عدد هفت
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موش
روز
رمزگان زمان

صبح
زمستان

رمزگان مکان

خانه
تاکستان

بحث و نتیجهگیری
داستان هفت تکّهاي «چرخ فلک» با برخورداري از مجموعه رمزگانهاي اجتماعي
(رفتاري ،بدني ،کاالیي) ،تفسيري ،معنایي ،زماني و مکاني در ساختار رویين و الیههاي
زیرین خود به معاني گسترده و اعتالیافتهاي دست یازیدهاست .شمار بسياري از نشانههاي
تکرارشونده در این داستان به همان اندازه که از وسعت و کميّت متن کاسته بدان کيفيتي
عميق بخشيدهاست .رمزپردازي از سوي نویسنده و رمزخواني توسّط مخاطبان بر ارتقاي
احساس تلذّذ خواننده افزودهاست.
رمزگانهاي رفتاري از رستة رمزگانهاي اجتماعي عملکردهایي از شخصيتهاي
داستاني هستند که در خود مجموعهاي نظامیافته از الگوهاي روانشناختي زندگي را تداعي
ميکنند .آداب و عاداتي که گرچه ساده مينمایند امّا در محور همنشيني متن واگویههایي
دارند که داستان را در الیههاي ضمني پيش ميبرد .رفتارهایي چون خوابيدن ،نخوابيدن،
عکس گرفتن ،کور کردن پنجره ،در آینه تماشا کردن ،سر روي سينه گذاشتن و  ...که از
راوي و سيامک سر ميزند ،بيانکنندۀ حاالت روحي و آنات ناگفتة شخصيتهاست.
بيقراريها و تنهایي هاي راوي ،آگاهي او از شرایط نامعيّن تازه ،معلّق ماندن در فضاي
انتظار ،قطع اميد و نگراني سيامک ،چگونگي رابطة احساسي ميان آنها و . ...
رمزگانهاي کاالیي و بدني به مثابة ابزارهایي هستند که هر یک چنانچه رمزگشایي
شوند ،ترجمان مفاهيمي معناساز خواهندبود .این گروه از رمزگانها فقط یک کلمه نيستند
بلکه در محور جانشيني متن به معاني استعاري و برونمتني اشاره ميکنند .پوشش ،لباس،
سينه و چش ها کارکردي چندوجهي را در معر
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راوي و فالگير به مرجعي یکسان و مشترک با رمزگانهاي زمان و مکان برميخورد .سينه،
نشاندار زنانگيهاي ازدسترفته و بر دوش راوي جاي مانده و چش ها تفسيرگر اندرونيِ
شخصيتها هستند .رمزگانهاي تفسيري برایندي ایدئولوژیک دارند و به مجموعهاي از
تفاسير اسطورهاي و گاه تاریخي ارجاع ميدهند .عنوان داستان ،سيب ،درخت چنار و مو
بهغيراز آنچه مينمایند ،اشاره ميکنند .مفاهيمي چون چرخش مادام زندگي از گونهاي
بهگونهاي دیگر ،عاشقانه ها و اميال جنسي ،باورهاي اساطيري ،فرهنگي و تاریخي در باب
همراهي شاه و ملکه ،اعتبار خون و امتداد نسل.
رمزگانهاي معنایي برونشد فرهنگ و باورهاي دستهجمعي است که به کنشهاي
داستاني مي انجامد .موش ،عدد هفت ،رنگ قرمز و آبي و  ...مدلولي جز اعتقادات فرهنگي
و قومي ندارند .موش که خبر ازفقدان و مرگ براي سيامک و راوي دارد .عدد معجزهگر
هفت که سلسلهبند بخش هاي مختلف داستان است .تعبيري دیگرگونه از رنگ قرمز به
داللت درد و تعب و نه عشق و حيات .رنگ آبي مسکّن و آرامبخشي بر رنجهاي داستان
است و آب سردي بر وجود تبدار سيامک و التهاب تاولدار راوي .رمزگانهاي زمان و
مکان از بارزترین رمزگانها هستند که نشان از موقعيت شخصيتها دارند و گویي داستان
از تونل زماني و مکاني این رمزگانها گذر ميکند و صورت ميبندد .روز و صبح به
حقيقتپنداري و گشایش بعد از گرفتاري در داستان ميرسند .زمستان در کنار دیگر
نشانهها حکایت مرگ و بيماري است .خانه و تاکستان در وضعيتي متناقض احساس امنيت
در حين تنهایي همچنين مرگ و تولّدي توأمان را به تصویر ميکشند.
داستان چرخ فلک یکي از مناسبترین بسترها براي رخداد رمزها و نشانهها است؛ که
به دليل پرداختن به موضوعي که از بطن زندگي مایه ميگيرد و همينطور مجالِ اندک براي
پردازش مفاهي بزرگ ناگزیر از بهکارگيري رمزهایي است که ضمن اداي معاني صریح و
ظاهري ،معناهاي تلویحي و پوشيده در سطرهاي نانوشته و سطوح زیرین را نيز انتقال
ميدهند.
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Abstract
Halliday's systemic functional theory is a social look at a language which is
interwoven with three metafunctional processes. Studying literary texts from
linguistic aspects, such as ideational function is one of the new research
approaches which improve a better and deeper understanding of hidden layers
of texts. One of the modern Arabic and Persian literary discussions is the use
of myths in modern poetry. Contemporary Arabic and Persian poets have
described Hallaj's story in the form of myth. Abd al-Wahhab al-Bayati, a
contemporary Arabic poet, and Shafiei Kadkani, a contemporary Persian poet,
are among the poets who deal with the story of Hallaj in some of their poems.
The method is correlative-analytical and this study tries to analyze the variety
of different ideational metafunction processes of Hallaj's story in the poetry of
these two poets. The results show that each of these two poets used various
material processes to express their opinions. Peripheral elements such as time
and space exist in the poems of both poets.

Keywords: Ideational Metafunction, Process, Halaj, Abd Al-Wahhab
Al-Bayati, Shafiei Kadkani.
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مطالعه تطبیقي شیوه بازنمایي تراژدی حالج در شعر شفیعي
کدکني و عبدالوهاب بیاتي از منظر فرانقش اندیشگاني
عبدالمجید جمالی
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چکیده
نظریهي نقشگرایي هليدي محصول نگاهي اجتماعي به زبان است که به کمک فرانقشهاي سهگانهي

تاریخ دریافت3131/17/35 :

محمدرضا میرزانیا

کارشناسیارشد زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه پیام نور ،آباده ،ایران

اندیشگاني ،بينافردي و متني در زبان اتفاق ميافتد .بررسي متون ادبي از دیدگاه زبانشناسي ازجمله از
هاي پنهاني متون ميشود .از مقولههایي که ادبيات معاصر عربي و فارسي به آن ميپردازد کارکرد
اسطورهها در شعر معاصر است .شاعران معاصر عربي و فارسي در قالب اسطوره به توصيف داستان حالج
ميپردازند .عبدالوهاب بياتي بهعنوان شاعر معاصر عرب و شفيعي کدکني بهعنوان شاعر معاصر فارسي
ازجمله کساني هستند که در پارهاي از اشعار خود به داستان حالج نگاهي دارند .پژوهش پيش رو با تکيهبر
شيوه توصيفي -تحليلي ،به بررسي سه فرآیندهاي مختلف فرانقش اندیشگاني در داستان «حالج» در آثار
بيشتر از فرآیندهاي گوناگون مادي استفاده کردند .همچنين عناصر پيراموني در اشعار این دو شاعر شامل
عناصر مکاني و زماني است.
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این دو شاعر پرداخته است .نتایج گویاي آن است که هرکدام از این دو شاعر براي بيان دیدگاههاي خود
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مقدمه
زبان شناسي از دیرباز یکي از رویکردهاي مه در تحليل متون ادبي بوده که در عصر
حاضر اهميت ویژهاي پيدا کرده است .ادبيات هميشه الیههاي خوانشنشدۀ زیرین دارد که
درک آن بدون فه زبان ،شناخت نویسنده یا شاعر تقریباً غيرممکن مينماید .در ميان
نظریههاي زبانشناسي ،نظریه نقشگراي مایکل هليدي از جامعيت بيشتري برخوردار است
و یکي از بهترین رویکردها براي تحليل متون ادبي ميباشد .این نظریه به کمک
فرانقشهاي سهگانهي اندیشگاني ،بينافردي و متني در زبان به بررسي بافت ،نقش و معناي
اجتماعي زبان ميپردازد.
داستان حالج یکي از داستانهاي صوفيانهاي است که بهعنوان کارکرد متن در شعر
معاصر عربي و فارسي جایگاه خاصي دارد .حالج در ادبيات فارسي بيش از ادبيات عربي
جایگاه خود را حفظ کرده است و ازجمله شاعراني که در این زمينه سرودهاند ميتوان به
محمد رضا شفيعي کدکني اشاره کرد .در دوران معاصر ،از این شخصيت در ادبيات عرب
و سروده شاعراني همچون عبدالوهاب بياتي مورد استفاده قرار گرفته است.
هدف از این پژوهش ،بررسي تطبيقي شيوه بازنمایي تراژدي حالج در شعر شفيعي
کدکني و عبدالوهاب بياتي از منظر زبانشناختي و بر اساس فرانقش اندیشگاني زبان است
که اینگونه پژوهشها ميتواند سبب فه بهتر متون معاصر از طریق رویکردهاي جدید
زبانشناسي شود.
بررسي پيشينه تحقيق به ما نشان ميدهد که تاکنون تحقيق مستقلي که به بررسي
حالج در شعر این دو شاعر از منظر فرانقش اندیشگاني بپردازد ،منتشر نشده است؛ لذا
پرداختن به حالج در آثار این دو شاعر از این منظر ضروري مينماید.
پژوهش حاضر ميکوشد تا با تکيه بر سوژه توصيفي -تحليلي و با استفاده از شيوه
تحليل محتوا بر اساس مکتب آمریکایي ادبيات تطبيقي و با بررسي فرآیندهاي زباني بهکار-
رفته ،مشارکين فرآیند و عناصر پيراموني در مقوله وصف حالج به پردهبرداري از الیههاي
زیرین معنایي در اشعار این دو شاعر بپردازد .نتایج پژوهش گویاي آن است که هرکدام از
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این دو شاعر براي بيان دیدگاههاي خود بيشتر از فرآیندهاي گوناگون مادي استفاده
کردند .همچنين عناصر پيراموني در اشعار این دو شاعر شامل عناصر مکاني و زماني است.

سؤاالت پژوهش
در این پژوهش برآني تا به پرسشهاي زیر پاسخ دهي :
 .6شفيعي کدکني و عبدالوهاب البياتي هرکدام براي توصيف کهن الگوي «حالج» از چه
نوع فرآیندهاي زباني بيشتري استفاده نمودهاند؟
.2کاربست هر یک از فرآیندهاي زباني و بسامد هرکدام از جانب این دو شاعر مذکور در
توصيف شخصيت حالج چه داللتهایي دارد؟
.8نقطه تالقي توصيف حالج در اشعار این دو شاعر کدام است؟

فرضیههای پژوهش
محمدرضا شفيعي کدکني و عبدالوهاب البياتي ،هرکدام از فرآیندهاي زباني مادي و
کالمي با بسامدهاي گوناگون در توصيف حالج در اشعار خود استفاده نمودهاند.
هرکدام از فرآیندهاي زباني از جانب این دو شاعر ،داللت بر نوع جهانبيني و نگرش
آنها به داستان حالج دارد.
نقطه تالقي در اندیشههاي این دو شاعر نسبت به توصيف حالج ،اشتراک در
زندهانگاري و تقدیسگرایي و بهگونهاي دیدگاه صوفيانه نسبت به این شخصيت است.

پیشینه پژوهش
در این موضوع مقاالت چندي به رشته تحریر در آمده است که به برخي از آنها اشاره
ميکني :
مقاله واکاوي سيماي نيشابور در شعر عبدالوهاب بياتي و محمدرضا شفيعيکدکني
اثر احمدرضا حيدریان شهري و معصومه نصيري ( 6869هم .ش) :نویسندگان پساز
بازخواني نمودهاي شهر و گذاري بر تصویر همسان نيشابور در سرودههاي بياتي و
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شفيعيکدکني به این نتيجه ميرسند که دیدگاه ایندو شاعر بهدليل شباهت اندیشه و محيط
زندگي و تأثيري که شفيعي کدکني از بياتي گرفتهاست ،نسبت به نيشابور همسان است.
در مقاله بررسي شعر محمدرضا شفيعيکدکني و عبدالوهاب بياتي از منظر ادبيات
تطبيقي اثر ناهده فوزي ،مری امجد و کبري روشنفکر ( 6866هم .ش) :نویسندگان پس از
بررسي عناصر مشترک بين دو شاعر به این نتيجه ميرسند که هر دو شاعر داراي تشابهات
عقيدتي ،فرهنگي ،ادبي و شرایط همسان اجتماعي ميباشند و از دالیل این تشابه ،آشنایي
دیرینه شفيعي کدکني با بياتي و اشتراک در اندیشههاي سياسي و اجتماعي است.
با اذعان به همه بررسيهاي تطبيقي صورتگرفته ميان این دو شاعر ،باید بيان داشت
که مقاله اي را نيافت که به بررسي تطبيقي اشعار این دو شاعر در یک موضوع خاص از
منظر فرانقش اندیشگاني پرداخته باشد و پژوهش صورتگرفته از اینحيث ،صاحبامتياز
ميباشد.

 .1مباني نظری پژوهش
 .1-1مکتب ادبیات تطبیقي آمریکایي
در مکتب آمریکایي برخالف مکتب فرانسه ،به روابط ميان ادبيات مختلف بر مبناي اصل
تأثير و تأثر توجهي نميشود .در این مکتب اصل تشابه و همانندي اصالت دارد (فوزي،
.)6868
این مکتب ،روند ادبيات تطبيقي را از تاریخگرایي به نظریه و نقد ادبي تغيير داد و با
تأکيد بر تماميت ادبيات ،حوزه تحقيق را در این شاخه توسعه بخشيد .مکتب ابيات تطبيقي
آمریکایي بيان ميدارد که بُعد ادبي ،زیبایيشناسي و هنري باید در کانون توجه این رشته
باشد .مکتب آمریکایي شباهتهاي بين آثار ادبي را ناشي از روح مشترک همه انسانها
ميداند و بيشتر بر آناست که ادبيات بهعنوان پدیده جهاني و در ارتباط با سایر شاخههاي
دانش بشري و هنرهاي زیبا معرفي شود( .شرکتمقدم )6833 ،یکي از مه ترین مؤلفههاي
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ادبيات تطبيقي ،مفهوم روابط از منظر فرانقش اندیشگاني است که منتسب به هليدي

6

ميباشد.

.6-1رویکرد نقشگرایي هلیدی و فرانقشهای سهگانه
خاستگاه دستور نقشگرا ،اروپا ميباشد .نقشگرایان ،زبان را یک نهاد بشري ميدانند که
کارکرد اصلي آن برقراري ارتباط بين انسانها بهمنظور انتقال اطالعات و مفاهي ذهني به
یکدیگر است( .رضایي)6866 ،
درواقع «دستور نظاممند نقشگرا» که با نام مخفف  SFG2در زبان انگليسي معروف
است ،تا حد زیادي مرهون زبانشناس انگليسي تبار ،جان روبرت فرث است؛ هرچند
نميتوان تأثير اروپایيان مکتب پراگ را نادیده گرفت .عقاید فرث تا قبل از مرگش
) (1960گسترش نيافت؛ اما هليدي در نيمه دوم قرن بيست آن عقاید را رشد داد و به
شکوفایي رساند( .ایشاني )6867 ،هليدي با الهامگرفتن از ایدههاي یکمردمشناس به نام
مولينوفسکي این فرضيه را بيان ميکند که «نقشهاي اجتماعي» مختلف زبان هستند که
ساختارهاي زباني را تعيين ميکنند( .رضایي )6866 ،هليدي معتقد است که نقشهاي
اجتماعي زبان موجب پدید آمدن شکل زبان ميشود .در نظر او ،زبان نظامي از معناهاست
و معناست که اساس تعامل اجتماعي قرار ميگيرد .مطابق دیدگاه او ،نظام زبان و واژگان
در طي اعصار و بهمنظور ارضاي نياز انسان بهتدریج شکل گرفت و بر اساس نقشي که در
ارتباط با نيازهاي بشري داشت ،سازماندهي شد .بر این اساس ،ویژگيهاي بنيادي معنا در
زبان ،همان ویژگيها و محتویات نقشياند که «فرانقش» خوانده ميشوند .هليدي ،قائل به
سه فرانقش عمده در نظام زبان است که عبارتاند از-6 :فرانقش اندیشگاني-2 ،فرانقش
بينا فردي-8 ،فرانقش متني .فرانقش اندیشگاني به بيان محتوا ميپردازد .فرانقش بينافردي
شامل تجربههاي اجتماعي ،بياني و کنشي زبان از سوي گوینده است .فرانقش متني نيز،
شامل عناصر و تدابير متنساز زبان است که از رهگذر شيوه آرایش و ترتيب عناصر
محتوایي کالم حاصل ميشود( .ستاري)6869 ،
1. Halliday
2. Systemic Functional Grammar
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 .9-1فرانقش اندیشگاني
در فرانقش اندیشگاني ،فرآیندها متناسب با نوع افعال و کاربرد آنها در متن متمایز
ميشوند .هليدي بهجاي فعل از فرآیند استفاده ميکند تا به فعليت آن بيشتر توجه شود .از
سوي دیگر هليدي معتقد است که هر فرآیند بهطور بالقوه شامل سه گزینه است :خودِ
فرآیند ،مشارکين در فرآیند و موقعيتهاي مربوط به فرآیند .فرآیند عبارتاست از یک
رخداد ،کنش ،احساس ،گفتار یا بودونبود .مشارکين فرآیند عناصرياند که یا عامل فرآیند
هستند ،یا فرآیند بر آنها اعمال ميشود و یا از فرآیند بهرهمند ميشوند ،اما موقعيتها
عناصرياند که زمان ،مکان ،شرایط و  ...فرآیند را به وجود ميآورند( .فرهنگي)6869 ،
تجربههاي دنياي درون و بيرون انسان را ميتوان در شش فرآیند خالصه کرد .این
فرآیندها عبارتاند از :سه فرآیند اصلي به نام مادي ،ذهني و رابطهاي .فرآیندهاي فرعي
که در مرز ميان این فرآیندها قرار ميگيرند فرآیندهاي رفتاري ،کالمي و وجودي ناميده
ميشوند( .منتظري)6867 ،
نگاهي به فرآیندهاي ششگانه:
الف) فرآیند مادي :این عنوان به تجربه ما از دنياي بيرون مربوط است و شامل همه
بندهایي است که رخداد حادثه یا انجام عملي را نشان ميدهد؛ همانند اتفاق افتادن،
نوشتن ،ساختن ،رفتن .انجامدهنده این عمل را کنشگر مينامند؛ حال اگر این عمل از
یک عنصر به عنصر دیگر گذر کرده باشد ،یک هدف نيز در بند دیده ميشود( .نادري،
)6861
ب) فرآیند ذهني :این فرآیند به تجربه ما از جهان خودآگاهي خودمان یعني اصل به
امور ذهنى ،حسى و فکرى ،شناختي و ادراکات انساني مربوط است ،از قبيل :آموختن،
ترسيدن ،خواستن ،دوستداشتن ،از دستدادن و ...است .این فرآیند دو مشارک تحت
عنوان مدرک و پدیده دارد( .مهاجر و نبوي)6871 ،
ج) فرآیند رابطهاي :این فرآیند به توصيف یا شناسایي مرتبط است و همة افعالي را
در برميگيرد که بهنوعي شيوهایي از بودن ،شدن ،تبدیل شدن ،به نظر رسيدن را بيان
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ميکنند .این فرآیند نيز دو شرکتکننده دارد ،شرکتکنندهاي به نام شاخص که
مشخصه یا ویژگي را بيان ميکند و شرکتکنندهي حامل که آن چيز یا کسي است که
مشخصه به آن نسبت داده ميشود( .مهاجر و نبوي )6871 ،در زبان عربي فعل بودن گاهي
نمود عيني ندارد یعني فعل «یکون» یا وصف «کائن» در متن محذوف است و در قالب
ساخت مبتدا-خبري به مفهوم آن دست پيدا ميکني .
د) فرآیند رفتاري :این فرآیند اساساً به رفتار فيزیکي و روانيِ انسان ،مانند
نفسکشيدن ،سرفهکردن ،خندیدن ،خيرهشدن ،گریهکردن ،اخ کردن و جز آن اطالق
ميشود .این فرآیند معموالً یک شرکتکنندهي بارز دارد که رفتارگر ناميده ميشود.
(مصطفوي)6869 ،
هم) فرآیند کالمي :این فرآیند ،افعال مربوط به گفتن را در برميگيرد .یک
شرکتکننده الزاميِ این فرآیند گوینده است و شرکتکننده دیگر که او نيز انسان است،
دریافتکننده نام دارد( .مصطفوي)6869 ،
و) فرآیند وجودي :فرآیند وجودي نشان ميدهد چيزي وجود دارد یا اتفاق ميافتد.

ازآنجایيکه این فرآیند اساساً با فعل «بودن» همراه است و حضور یا وجود چيزي را نشان
ميدهد ،بنابراین شبيه فرآیند رابطهاي است .ازسوي دیگر ،چون اتفاقافتادن و رخدادن را
نشان ميدهد ،با فرآیند مادي مرتبط در نظر گرفته ميشود و شيء یا رویدادي که
وجودش نشان داده ميشود ،موجود نام دارد( .مصطفوي)6869 ،

 .0-1حالج
حالج از عارفان و صوفيان بزرگ ایراني قرن سوم ميباشد که در ادبيات ما همواره
موردتوجه بوده است .در دوران معاصر ،از این شخصيت در ادبيات عرب و سروده
شاعراني همچون آدونيس و عبدالوهاب بياتي مورد استفاده قرار گرفته است.
حالج از پيروان مکتب سکر بود که زادگاهش را فارس ایران ميدانند .از طریق سفر
و مهاجرت افکار خویش را ترویج ميداد .وزیر وقت خلفاي عباسي بهدليل همين افکار
خاص حالج ،حک قتلش را صادر کرد و او را در بغداد به دار آویختند .درباره چگونگي
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قتلش گفتهاند که او را پس از تازیانه زدن ،مثله نموده و جسدش را سوزاندند و خاکسترش
را به دجله ریختند .در مورد کرامات او سخنان زیادي گفتهاند .او را به بهانه سخنان
معروفش ،یعني «أنا الحق»« ،ليس في جبتي سوي اهلل» و «أنا مغرق قوم نوح و مهلک عاد و
ثمود» به دار آویخته شد .پيروانش معتقدند که حالج کشته نشده است .آوردهاند
هنگاميکه دست و پایش را ميبریدند ،ساعدهاي خونآلودش را بهصورت ميماليد و
زماني که علت این کار را از او پرسيدند ،پاسخ داد که چون خون زیادي از من رفته ،روی
زرد شده است و ممکن است که شما فکر کنيد من ترسيدهام پس خون در روی ميمال
تا چنين نشان ندهد( .یاحقي)6836 ،

 .5-1نگاهي گذرا به زندگي عبدالوهاب بیاتي
عبدالوهاب بياتي در سال  6621دریکي از محلههاي بغداد در خانوادهاي فقير و تهيدست به
دنيا آمد .البياتي در بغداد مشغول به تحصيل شد واز دانشسراي عالي بغداد ،در رشته ادبيات
عربي ليسانس گرفت( .سرباز)6861 ،
در سال  6698اولين دفتر بياتي ،قصيدهاي با عنوان «المالئکه والشيطان» در بيروت به
چاپ رسيد .بياتي با اشراف به این موضوع که نوآوري در شعر ،شوریدن بر عرو

و

اوزان و قوافي نيست؛ بلکه تجدید شعري ،انقالب در مضامين و تعابير است ،توانست نقشي
پررنگ در تأسيس و بنيادین کردن حرکت شعر آزاد در ميان شاعران عرب ایفا کند.
(نجفي ایوکي )6868 ،این شاعر آزادهي عراقي مخالف دولت عالوه بر عراق در دانشگاه
مسکو مشغول به تدریس و فعاليت بود .البياتي پس از آنکه در سال  6667تابعيت عراقي
خود را از دست داد به دمشق رفت و در آنجا ساکن شد و در سال  6666بر اثر سکته قلبي
درگذشت( .حيدریان شهري )6869 ،البياتي به خاطر آوارگي ،مهاجرت و تبعيد هميشه در
سفر بوده و این سفر و گذار در شعرهاي او بازتاب یافته است .در اشعارش از دلتنگيهاي
خود براي دوران کودکي ،جواني ،خانواده ،سرزمين مادري ،ارزشهاي نيک ازدسترفته
و اساطير گذشته سخن ميگوید( .روشنفکر)6868 ،
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بياتي ،شاعر سمبوليست ،از گروه نوپردازان است که بيشتر به مسائل اجتماعي پرداخته
است .شعر وي ،آميزها ي از تصوف و فلسفه اگزیستانسياليس است که به زبان اهميت بسيار
ميدهد و از اساطير و رموز ،براي بيان افکارش سود ميجوید .شعر وي همچون گروه
گستردهاي از شاعران معاصر عرب ،غالباً شعري سراسر اندوه ،غ  ،عاطفه ،مبارزه و
آرمانگراست .او در زندگياش دغدغه آزادي داشت( .سرباز )6861 ،این شاعر آرمانگرا
سکوت و سکون را جایز نميداند و دیگران را نيز تشویق ميکند تا با ظل مبارزه کنند.

 .2-1نگاهي گذرا به زندگي محمدرضا شفیعي کدکني
محمدرضا شفيعيکدکني در سال  6863در کدکن از روستاهاي قدیمي بين نيشابور و
تربت حيدریه به دنيا آمد .تحصيالت ابتدایي و دوره متوسطه را در مشهد گذراند و
ازآنپس وارد دانشکده ادبيات دانشگاه مشهد شد و به تحصيل پرداخت و ليسانس خود را
در این رشته دریافت کرد .همزمان با تحصيالت متوسطه و دانشگاهي در حوزه علميه مشهد
به تحصيل علوم ادبي و عربي پرداخت و ادبيات عرب را نزد اساتيد معظ این حوزه
فراگرفت .شفيعي کدکني پس از عزیمت به تهران در دانشکده ادبيات دانشگاه تهران دوره
فوق ليسانس خود را گذراند و سپس دوره دکتراي زبان و ادبيات عرب را نيز پشت سر
گذاشت .شفيعي کدکني ازجمله شاعران معاصر است که از ميراث ادبي کهن در حد
بسيار گستردهاي برخوردار است( .همشهري)6831 ،
«م.سرشک» شاعري را در قالب کالسيک آغاز کرد و در سال  6855نخستين دفتر
شعرش را با نام زمزمهها منتشر کرد .سپس آشنایي با نيما ،اخوان و دیگر شعراي معاصر
نوپرداز او را به سمت شعر نو و نيمایي سوق داد( .جباره ناصرو )6861 ،برخي منتقدان ،شعر
شفيعي را بيش از دیگر شاعران نوگرا ،از عناصر و نمادها و سمبلهاي اسطورهاي بهرهمند
دانسته اند و با توجه به همين ویژگي ،وي را شاعر ملي و مجموعه اشعارش را دائرهالمعارف
ملي خواندهاند( .محمدي کلهسر )6861 ،شفيعي ،صاحب یک ویژگي بارز است و آن
اینکه ه منتقدي زبردست است و ه شاعري صاحب شأن و مرتبه .عبدالحسين
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زرینکوب در اینباره ميگوید :حق آناست که کمتر دیدهام محققي راستين در شعر و
شاعري ه پایهاي عالي احراز کند( .ابویساني)6869 ،
شاعر ،دفاتر اشعار «زمزمهها»« ،شبخواني»« ،از بودن و سرودن»« ،بوي جوي موليان»،
«مثل درخت در شب باران»« ،در کوچه باغهاي نيشابور» را جداگانه به چاپ رسانيده است.
او هفت دفتر شعر را در مجموعه «آیينهاي براي صداها» و پنج دفتر دیگر را در مجموعه
«هزاره دوم آهوي کوهي» منتشر کرده است( .یونسي رستمي)6868 ،

 .6بحث و تحلیل دادهها
 .1-6شیوه پردازش داستان حالج در شعر عبدالوهاب بیاتي
سقطت في العتمه والفراغ،
تلطخت روحک باألصباغ،
شربت من آباره ،
أصابک الدوار،
تلوثت یداک بالحبر وبالغبار،
وها أنا أراک عاکفا علي رماد هذي النار،
صمتک بيت العنکبوت ،تاجک الصبار،
یا ناحرا ناقته للجار،
طرقت بأبي
بعد أن نام المغني،
بعد أن تحط القيثار،
من أین لي و أنت في الحضرۀ تستجلي،
و أین أنتهي و أنت في بدایة أنتهاء،
موعدنا الحشر،
فال تفض خت کلمات الریح فوق الماء،
وال تمس ضرع هذي العنزۀ الجرباء،
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فباطن األشياء ظاهرها
فظن ما تشاء،
من أین لي و ناره في أبد الصحراء،
تراقصت و انطفأت،
وها أنا أراک في ضراعة البکاء،
في هيکل النور غریقا صامتا تکل المساء
جدول  .1فرانقش اندیشگاني در شعر عبدالوهاب بیاتي
شرکتکنندگان در فرایند

فرایند زباني
سقوط/سقوط کردن

مادي

تَ/تو

تلطّخ/آغشته شدن

مادي

روحک/روحت -أصباغ /رنگها

شُرب :نوشيدن

مادي

تَ/تو

إصابه/فراگرفتن

مادي

الدّوار/سرگيجه -کَ/تو را

تلوّث/آلوده شدن

مادي

یداک/دستانت -بالحِبرو بالغُبار/دوات و غبار

رأي/دیدن

ذهني

أنا/من -کَ/تو را

مادي

کَ/تو (محذوف)

عُکوف/معتکف
شدن

عناصر پیراموني

آبار/چاهها-مکاني

رماد هذي النار/خاکستر این
آتش-مکاني

صُمتک/سکوتت -بيت العنکبوت/خانه

اسناد/بودن

رابطهاي

اسناد/بودن

رابطهاي

تاجک/تاجت -الصبار/کاکتوس

نحر/قرباني کردن

مادي

أنت مستتر/تو (محذوف) -ناقته/شتر خویش

طرق/کوبيدن

مادي

تَ/تو (محذوف) -بابي/در خانهام

نوم/خفتن

مادي

المُغنّي/خنياگر

حط /متالشي شدن

مادي

القيتار/گيتار

اسناد/بودن

رابطهاي

ي/من-أنت/تو -أین/کجا

مادي

أنت مستتر/تو (محذوف)

في الحضرۀ/در پيشگاه-مکاني

انتهاء/پایان رسيدن

مادي

أنا (مستتر) /من (محذوف) -أین/کجا

أین/کجا (مکاني)

اسناد/بودن

رابطهاي

أنت/تو -بدایة انتهاء/آغاز انتها

اسناد/بودن

رابطهاي

موعد/ميعاد -الحشر/رستاخيز

استجالل/خواهان
تجلي

عنکبوت
الجار/همسایه -مکاني
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فرایند زباني

شرکتکنندگان در فرایند

عناصر پیراموني

أنت (مستتر)/تو (محذوف) -خت الکلمات/

فوق الماء/بر بلنداي آب

مهر و موم کلمات

(مکان)

فضي/گشودن

مادي

مَسّ/لمس کردن

مادي

تو (محذوف) -ضرع/پستان

اسناد/بودن

رابطهاي

باطن األشياء/باطن اشياء -ظاهرها/ظاهر آنها

ظنّ/گمان داشتن

ذهني

اسناد/بودن

رابطهاي

ي/من -مِن أین/چهکار

تراقص/رقصان شدن

مادي

ناره /آتش آنها

انطفاء/خاموش شدن

مادي

هي (مستتر)/آتش (محذوف)

دیدن

مادي

من -تو را

اسناد/بودن

رابطهاي

تکلّ /به نجوا نشستن

کالمي

أنت (مستتر)/تو (محذوف) -ما تشاء/هر چه
ميخواهي

أنت (مستتر)/تو (محذوف)-غریقا صامتا/
غرق خاموشي

في أبد الصحراء/در دل صحرا
(مکاني)
اینک -زماني
في ضراعة البکاء/در زاري
گریه (حالت) -في هيکل
النور/در معبد نور (مکاني)

أنت (مستتر)/تو (محذوف)-
المساء/شبانگاهان

 .1-1-6بررسي فرایندهای زباني و انواع آن
مادي؛ 67

28
69

درصد

رابطه؛ 3

کالمي؛ 6

68
9

ذهني؛ 2

8

کالمي

ذهني

رابطه

مادي

نمودار  .1درصد فرایندهای زباني در شعر عبدالوهاب بیاتي
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فرآیند مادي :همانطور که در شعر بياتي مشاهده ميکني فرآیندهاي مادي با  16درصد،
بيشترین فرآیند را به خود اختصاص دادهاست .فرآیندهاي مادي داللت بر انجام کارهاي
مادي یا رخدادن وقایع عيني دارند که جنبهي کنشي و حرکتي بيشتري به متن ميدهد،
بنابراین بسامد باالي استفاده از آنها سبب ميشود که «حالج» را مرده نپنداری بلکه
وجودش را احساس کني و همچنين باعث ميشود فضاي شعر تحرک بيشتري داشته باشد.
فرآیند رابطهاي :فرآیند رابطهاي بهکار رفته در این بندها با  26درصد بعد از فرآیند
مادي بيشترین بسامد را به خود اختصاص داده است و همانطور که ميداني در زبان عربي
هنگام اسناد ،از فعل استفاده نميشود و جمالت در قالب مبتدا و خبر ميآید و این یعني
حذف فعل و حذف زمان .بياتي نشان ميدهد که «حالج» مربوط به زمان خاصي نيست
بلکه به همه زمانها اختصاص دارد و هميشگي است.
فرآیند ذهني :فرآیند ذهني سومين فرآیندي است که با  7درصد بعد از فرآیند مادي و
رابطهاي قرار دارد .بياتي با بهکارگيري فرآیند ذهني احساسات و ویژگيهاي ذهني و
انتزاعي خود و شخصيتش را معرفي ميکند و به خواننده انتقال ميدهد.
فرآیند کالمي :فرآیندهاي کالمي بهکار رفته در متن کمترین بسامد را داراست و تنها
 8درصد فرآیندها را به خود اختصاص داده است؛ و ازآنجاکه فرآیند کالمي نشانه ارتباط
ميباشد شاید کسي این اشکال را بر البياتي وارد سازد که چرا فرآیند کالمي در شعرش
ک است باوجوداینکه شاعر اعتقاد دارد حالج زنده است و همچنين ادعا دارد که با تمام
وجود او را احساس ميکند و لحظهاي از او دور نيست؛ پس براي اثبات این ادعایش
بایستي که فرآیند کالمي داراي بسامد باالیي در شعرش ميبود و حال آنکه چنين نيست.
پاسخ به این سؤال خيلي ساده است .اگر ما نگاهي به شرکتکنندگان در فرایند
بيندازی خواهي دید بياتي در تمام شعرش «حالج» را با ضمير خطاب ندا ميزند و مستقي
و بدون واسطه با «حالج» صحبت ميکند و این سخن مستقي  ،باالترین درجه ارتباط
ميباشد .ميتواني نگاهي ه به قرآن بيندازی آنجاکه ميگوید« :وَ إذا سألکَ عِبادي عنّي
فإنّي قریب( »...بقره« )631 :و هرگاه بندگان من از تو در مورد من سؤال کردند پس همانا
من بسيار نزدیک  .»...در اینجا خداوند نگفت که به آنها بگو که من بسيار نزدیک و
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عبارت «بگو» را حذف کرد و خود مستقي با بندگان صحبت کرد تا به بندگان نشان دهد
که نيازي بهواسطه نيست و او را بيگانه نپندارند بنابراین عدم وجود واسطه نشان از ه ذات
پنداري دارد .پس در اینجا نبود فرآیند کالمي داللت بر این نميدهد که بياتي با «حالج»
بيگانه است بلکه در اینجا دقيقاً عکس این گفته است و این با قرینه شرکتکنندگان در
فرآیند فهميده ميشود که بياتي در تمام شعر« ،حالج» را مستقي خطاب قرار داده است.

 .6-1-6شرکتکنندگان در فرایند
مشارکين فرآیند عناصرياند که یا عامل فرآیند هستند ،یا فرآیند بر آنها اعمال ميشود
و یا از فرآیند بهرهمند ميشوند( .مهاجر و نبوي)6871 ،
شرکتکننده فعال در این شعر ،حالج ميباشد و شاعر نيز در تمام برخوردهایي که با
حالج داشته است با ضمير خطاب با او برخورد ميکند و این مخاطب قرار دادن حاکي از
آن است که حالج در نگاه بياتي زنده است و او با مرگ از بين نرفته است .از طرفي
مشاهده ميکني از  23فعل بهکاررفته تنها  5فعل ناگذر هستند و فعل ناگذر ازنظر رتبه و
ارزش در درجه پایينتري به نسبت فعل گذرا ميباشد ،چراکه فعل گذرا مشارکين بيشتري
را به خود اختصاص ميدهد .مشارکين بيشتر به شعر پویایي ميدهد و فضاي شعر را از
یکنواختي دور مي کند و این فضاي پویا همان چيزي است که شاعر به دنبال آن است
چراکه ازیکطرف شاعر عقيده دارد که حالج با مرگ از بين نرفته بلکه تأثير انقالبي بر
دیگران گذاشته است و از طرف دیگر ميخواهد این تحرک را به خوانندگان انتقال دهد

که نباید در مقابل ظل و ست ساکت بود و راکد ماند.
 .9-1-6عناصر پیراموني
عناصر پيراموني عناصرياند که زمان ،مکان ،شيوه عمل ،وسایل و شرایط فرآیند را فراه
ميکنند( .مهاجر و نبوي )6871 ،عناصر پيراموني بيشتر نشان از صحنهپردازي قوي شاعر
است .از طرفي دیگر زماني که شاعري بخواهد تمام تمرکزش را بر یکچيز بگذارد از
عناصر پيراموني کمتري استفاده ميکند .شاعر در این شعر ميخواهد که از حالج فاصله
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نگيرد و او را یک زندهي واقعي تصور کند که هرگز از بين نميرود؛ بهاینخاطر از شاخ و
برگها ميزند و از  23فرآیند  3فرآیند داراي عنصر پيراموني ميباشد و وقتي نيک بنگری
مي بيني که در همه این عناصر به مکان توجه شده است که نشان از این است شاعر با تأکيد
بر مکان براي او زندگي و حيات قائل ميشود.

 .6-6شیوه پردازش داستان حالج در شعر شفیعي کدکني
در آینه ،دوباره ،نمایان شد:
با ابر گيسوانش در باد،
باز آن سرودِ سرخ «انا الحق»
ورد زبان اوست.
تو در نماز عشق چه خواندي؟
که سالهاست-باالي دار رفتي و این شحنههاي پير
از مردهات هنوز
پرهيز ميکنند.
نام تو را ،به رمز،
رندانِ سينه چاک ِ نشابور
در لحظههاي مستي
مستي و راستي-آهسته زیر لب
تکرار ميکنند.
وقتي تو ،.روي چوبهي دارت،
خموش و مات
بودي،
ما:
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انبوهِ کرکسانِ تماشا،
با شحنههاي مأمور:
مأمورهاي معذور،
همسان و همسکوت
ماندی .
خاکستر تو را
باد سحرگهان
هر جا که برد،
مردي ز خاک روئيد.

در کوچه باغهاي نِشابور،
مستان نيمشب ،به ترنّ ،
آوازهاي سرخ تو را
باز
ترجيع وار زمزمه کردند.
نامت هنوز ورد زبانهاست.
محمدرضا شفيعي کدکني به مانند عبدالوهاب البياتي در شيوه پردازش به داستان حالج از
انواع فرآیندهاي زباني استفاده نموده است .همه این فرآیندها شامل مشارکين در فرآیند و
عناصر پيراموني فرآیندها هستند .درواقع این سه یکدیگر را تکميل ميکنند و فه داللت
را بر مخاطب آسانتر ميسازد.
جدول ذیل انواع فرآیندهاي بهکاررفته در پردازش شفيعي کدکني به داستانهاي
حالج ،تعداد فرآیندها و دیگر متعلقات بهخوبي نمایش داده شده است:
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جدول  .6فرانقش اندیشگاني در شعر شفیعي کدکني
شرکت کنندگان در فرایند

عناصر پیراموني

فرآیند زباني
نمایان شدن

مادي

او (محذوف)

در آیينه (مکاني با ابر گيسوانش در باد)

بودن

رابطهاي

سرود سرخ انا الحق -ورد زبان او

خواندن

کالمي

تو-چه

بودن

رابطهاي

سالها

رفتن

مادي

تو (محذوف)-باالي دار

پرهيز کردن

مادي

شحنههاي پير -از مردهات

آهسته تکرار
کردن

کالمي

رندان سينه چاک نيشابور-نام تو
را

در نماز عشق (مکاني)
زماني-سالهاست

لحظههاي مستي -زماني-زیر لب-مکاني

بودن

رابطهاي

تو-خموش و مات

همسان ماندن

مادي

ما -با شحنههاي مأمور

بردن

مادي

باد سحرگهان-خاکستر تو را

هرجا (مکاني)

مادي

مردي

از خاک-مکاني

مستان ني شب-آوازهاي سرخ تو

در کوچه باغهاي نيشابور (مکاني) -به

را

ترن -ترجيعوار (حالت)

نامت

هنوز (زماني)

رویيدن
(استعاري)
زمزمه کردن

کالمي

ورد زبان بودن

کالمي

روي چوبه دارت-مکاني

 .1-6-6بررسي فرآیندهای زباني و انواع آن
مادي؛ 1

درصد

7
1

9

کالمي؛ 5

5

رابطه اي؛ 8

8
2
6
8

رابطه اي

کالمي

مادي

نمودار  .6درصد فرآیندهای زباني در شعر شفیعي کدکني
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فرآیند مادي :فرآیند مادي در این شعر با  51درصد باالترین بسامد را از آن خودکرده
است .شفيعي کدکني نيز بهمانند بياتي تالش نموده است تا حالج را ملموس نشان دهد و
مرگ حالج را زندگي جادوانه اي نشان دهد که هزاران شکوفه براثر حالج به بار نشسته و
راه او را ادامه ميدهند.
فرآیند کالمي :دومين فرآیندي که در شعر شفيعي کدکني بيشترین بسامد را داراست
فرآیند کالمي ميباشد .شعر محمدرضا شفيعي کدکني با  86درصد فرآیند کالمي حاکي
از آن است که ارتباط کالمي در شعر شفيعي کدکني باالست و همانطور که ميداني
فرآیند کالمي فرعي از فرآیند مادي است و این باالبودن فرآیند مادي و کالمي در شعر
شاعر نشانه اوج تبحر شاعر در استخدام کلمات و ملموس نشان دادن فضاي شعر به مخاطب
ميباشد.
فرآیند رابطهاي :سومين فرآیند پربسامد در شعر شفيعي کدکني فرآیند رابطهاي
ميباشد که  28درصد فرآیندها ميباشد .فرآیند رابطهاي نشانه توصيفي بودن ميباشد که
شاعر در این شعر با استفاده از فرآیند رابطهاي حاالت قهرمانانه شاعر را در هنگام مرگ
توصيف ميکند.

 .6-6-6شرکتکنندگان در فرآیند
نگاهي به شرکتکنندگان در فرآیند نشاندهنده آن است که شفيعي کدکني از
فرآیندهایي استفاده کرده است که نيازمند حضور مشارکتکنندگان است .در این شعر ه
مشارکان انسان حضور دارند و ه مشارکان غيرانساني .از بين شرکتکنندگان در فرآیند
شاهد عناصري هستي که با همدیگر در تضادند مثل :شحنههاي مأمور ،شحنههاي پير،
مستان ني شب ،رندان سينهچاک و  ...که شعر را از یکنواختي دور ميکند و بر زیبایي آن
ميافزاید .با حضور پُررنگ شاعر در گفتمان و همراهياش با حالج روبهرویي  .این حضور
نشاندهندۀ تأثير حالج بر عواطف و احساسات شاعر است .بهعالوه اینکه شفيعي کدکني و
حالج از یک اقلي سرزميني هستند چراکه حالج در نيشابور ميزیسته و محمدرضا شفيعي
نيز خود خراساني ميباشد .تأثير حالج بر ذهن شاعر چنان شگرف است که باعث شورش
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درونياش ميشود .شاعر به دنبال بردار شدن حالج ،خود و حاضران را به کرکسان تماشا
تشبيه ميکند ،اما شاعر با سرودن شعر براي حالج نشان ميدهد حداقل کاري که از دستش
برآمده را براي حالج انجام داده و بهمانند بقيه سکوت نکرده است.

 .9-6-6عناصر پیراموني
عناصر پيراموني در این مجموعه به نسبت شعر بياتي متنوع ميباشد .عناصري همچون
عناصر زماني ،مکاني و چگونگي که ميتوان نشانهي توجه بيشتر شفيعي کدکني به
صحنهپردازي دانست ،چراکه کاربرد فرآیندهایي با مشارکين بيشتر و عناصر پيراموني
فراوانتر نشانهي شاخ و برگ دادن به کالم و جلبتوجه مخاطبان به جزئيات موقعيتها
وصحنههایي است که شاعر قصد توصيف آنها را دارد.

بحث و نتیجهگیری
 .6محمدرضا شفيعي کدکني در شيوه پردازش خود به داستان حالج بيشتر از فرآیندهاي
مادي استفاده نموده است و این در حالي است که عبدالوهاب البياتي همين نوع فرآیند را
بيشتر به کار برده است اما کاربرد آن در شعر او بيشتر از شعر شفيعي کدکني است .بعد از
فرآیند مادي ،فرآیندهایي که بيشترین بسامد را در شعر شفيعي کدکني دارند به ترتيب
عبارتاند از فرآیندهاي رابطه اي و کالمي با این تفاوت که عبدالوهاب البياتي بعد از
فرآیند رابطهاي به فرآیند ذهني پرداخته است اما شفيعي کدکني فرآیند ذهني در شعر او به
چش نميخورد .از دیگر سو فرآیند رابطهاي در شعر عبدالوهاب بياتي بيشتر از شعر شفيعي
کدکني است اما فرآیند کالمي در شعر بياتي بهره کمتري نسبت به شعر شفيعي کدکني
داراست.
 .2بيشتر بودن کاربست فرآیند مادي نسبت به سایر فرآیندها در اشعار این دو شاعر و در
شيوه پردازش آنها نسبت به داستان حالج بيانگر این است که این دو شاعر ،دیدگاهي
واقعگرایانه را برگزیده و براي انگارهسازي وجود فرآیند ذهني در شعر بياتي داللت بر این
دارد که شاعر داستان حالج را در نيروي تخيل به کار برده است اما شفيعي کدکني چون
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ازنظر اقليمي و سرزميني با حالج همبستگي داشته است نيازي به کاربرد فرآیند ذهني
نداشته است و در عو

بيشتر از فرآیند کالمي استفاده کرده است که این داللت بر این

دارد که شفيعي کدکني ،حالج را از قوه تخيل خارج نموده و به گونهاي او را زنده انگاشته
است که خود ریشه در فرهنگي دارد که شفيعي کدکني در آغوش آن زیسته است.
 .8نقطه تالقي دو شاعر در توصيف حالج فرضيهاي را که در مقدمه بيان کردی اثبات
ميکند و ميتوان گفت :در اندیشههاي این دو شاعر نسبت به توصيف حالج اشتراک در
زندهانگاري و تقدیسگرایي شخصيت حالج و به گونهاي دیدگاهي صوفيانه نسبت به این
شخصيت است.
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Abstract
The purpose of this study is to examine the metaphors of surrealist-style
novels from the perspective of cognitive linguistics. In which of the
following are the most common areas of origin and destination of surreal
metaphors? And what are the metaphors of surreal works in terms of
objectivity and origin? The novels selected in this study were surreal novels
from different authors around the world. In this study, one hundred pages of
these 6 novels were studied. The metaphors were extracted and analyzed in
the context and then the origin and destination of these metaphors were
identified based on the origin and destination areas of Koveces's theory, and
finally, Objective and abstract areas of origin and destination were
identified. The results show that the surreal metaphors are more intangible
and the source and destination domains are both more objective, although
abstract domains are also present and most abundant in the human and
machine origin domain. In the field of destination, it is about man and
nature, and we continue to understand the importance of the human subject
in this style of work.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

بررسي حوزههای مبدأ و مقصد استعارههای آثار سوررئال از منظر
زبانشناسي شناختي بر پایه نظریات کوچش
زهرا اسالمپناه



کارشناسیارشد زبانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،مشهد ،ایران

محمود رمضانزاده

استادیار ،گروه زبانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،مشهد ،ایران

چکیده

تاریخ دریافت3133/11/11 :

لیال عرفانیان

استادیار ،گروه زبانشناسی ،مرکز آموزش عالی کاشمر ،کاشمر ،ایران

هدف از این تحقيق ،بررسي استعارههاي رمانهاي سبک سوررئاليست از منظمر زبانشناسمي شمناختي اسمت.
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مقدمه
مطالعه ادبيات در زبانشناسي یکي از شاخههاي ميانرشتهاي زبانشناسي را تشکيل داده
است؛ آثار ادبي و بهطور خاص رمان ،در مقاطع مختلف زماني بر اساس سبکي خاص
نگارش ميشده است و رمانهاي مختلف ،سبکهاي مختلف دارند که مکتب ادبي آن
رمان محسوب ميشود .یکي از این مکتبها ،مکتب ادبي سوررئاليس است .اصل فرا
واقعگرایي از اصول کليدي است که در آثار این مکتب به چش ميخورد .ازآنجاکه
استعاره زیبایي بخش یک اثر ادبي است ،این آثار استعارههاي فراواني نيز دارند .در این
پژوهش قصد داری با بررسي حوزههاي مبدأ و مقصد این استعارهها و همچنين مشخص
کردن عيني یا انتزاعي بودن این حوزهها ،بداني آیا استعارههاي آثار سوررئال ویژگيهاي
خاص یا متمایزي دارند یا خير.
برخي از خالقانهترین و غيرمتعارفترین تعابير استعاري را ميتوان در متون
سوررئاليستي پيدا کرد .سوررئاليس یک نهضت چندرسانهاي کمونيستي بود که در دهه
بيست و سي قرن بيست در اوج خود بسر ميبرد .این نهضت که تااندازهاي متأثر از جنگ
جهاني اول بود در سرتاسر قاره اروپا در ابتدا بهصورت گونهاي هنري کالمي ظاهر شد اما
بهسرعت به حوزههاي هنرهاي تصویري مجسمهسازي ،تئاتر و اجرا ه کشيده شد.
نویسندگان سوررئال هدف خود را از تصویرسازيهاي نامتعارف ،مسائل سياسي
ميدانستند( .استاک ول )6868 ،6با توجه به اینکه سوررئاليس از مکتبهاي ادبي مه و
غني به شمار ميرود و با توجه به لزوم انجام پژوهش در زمينة بينا رشتهاي زبانشناسي و
ادبيات و از طرفي بهروز بودن دانش شناختي ،این پژوهش هر سه حوزه مه را در
برميگيرد و آنها را به ه مربوط ميسازد .ميتوان با شفافسازي استعارههاي حوزه
سوررئال بر فه و درک بيشتر این مکتب ادبي افزود و ميتوان به نقادان آثار این حوزه
براي نقد هر چهبهتر کمک کرد .از طرفي نتایج حاصل از این پژوهش ميتواند به
نویسندگان حوزه سوررئال در جهت استفاده بهتر و دقيقتر از استعارهها در آثارشان کمک
کند .با انجام این پژوهش ،مکتب ادبي سوررئال شفافتر خواهد شد و نتایج حاصل از آن
1. Stockwell peter
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ميتواند به نویسندگان این حوزه کمک نماید تا با انتخاب استعارههاي مناسب ،بر باز بودن
مفهوم اثر ادبي کمک نمایند و انتخاب و نتيجهگيري پایاني را به خواننده واگذار نمایند.
درزمينة نقد ادبي نيز این پژوهش به نقادان آثار سوررئال در جهت کشف مفاهي این آثار
کمک مينماید .در این پژوهش قصد داری با بررسي استعارههاي آثار سوررئال ببيني
استعارههاي این آثار در کدام یک از حوزههاي مبدأ و مقصد کوچش قرار دارند و بيشتر
عيني هستند یا انتزاعي.

زبانشناسي شناختي
زبانشناسي شناختي رویکردي به زبان است که در آن توانایي زباني انسان متمایز از دیگر
توانایيهاي شناختي وي در نظر گرفته نميشود .درواقع زبانشناسي شناختي نگاهي
دیگرگونه به زبان است که مبتني بر مشاهدات و تجربههاي انسان از جهان پيرامونش است.
(عبدالکریمي)6868 ،

استعاره
براي اکثر ما استعاره یک صنعت ادبي است که در آنیک چيز با چيز دیگر مقایسه
ميشود؛ در این مقایسه گفته ميشود که یکچيز ،چيز دیگر است؛ او مثل یک شير است؛
یا آنگونه که در دانش نامه بریتانيکا آمده است :استعاره یک صنعت ادبي است که به
مقایسه ميان دو چيز نایکسان اشاره دارد؛ آنگونه که از تشبيه متمایز ميشود؛ تشبيه یک
مقایسه صریح است که با واژههاي «مانند» یا «مثل» مشخص ميشود( .کوچش)6861،6

استعاره مفهومي
استعاره مفهومي نظریهاي است که در چارچوب معنيشناسي شناختي مطرحشده است و بر
اساس آن ،درک یک حوزه مفهومي ناآشناتر و انتزاعيتر بر پایه درک حوزه مفهومي
آشناتر و ملموستر صورت ميگيرد .این حوزهها به ترتيب حوزه مقصد و حوزه مبدأ
ناميده ميشوند( .عبدالکریمي)6868 ،
1. Koveces, Z
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رویکرد کوچش به استعاره
کوچش ،آنگونه که در زبانشناسي شناختي رایج است ،استعاره را بهصورت درک یک
حوزۀ مفهومي بر اساس حوزۀ مفهومي دیگر تعریف ميکند .او بيان ميکند که
استعارههاي مفهومي ،مفاهيمي انتزاعيتر را بهعنوان مقصد و مفاهيمي عينيتر یا فيزیکيتر
را بهعنوان مبدأ به کار ميگيرند .هنگاميکه یک حوزه مفهومي بر اساس حوزه مفهومي
دیگر فهميده شود ،یک استعارۀ مفهومي خواهي داشت .به عقيده کوچش ،دو حوزهاي که
در استعاره مفهومي مشارکت دارند داراي نامهاي خاصي هستند .حوزه مفهومي که ما براي
فه حوزه مفهومي دیگر عبارتهاي استعاري را از آن استخراج ميکني حوزه مبدأ ناميده
ميشود؛ و حوزه مفهومياي که بهاینترتيب فهميده ميشود حوزه مقصد نام دارد.

حوزههای رایج مبدأ از نگاه کوچش
رایجترین حوزههاي مبدأ از نگاه کوچش بدین ترتيب است:
 بدن انسان :بدن انسان یک حوزه مبدأ ایدئال است چون براي ما کامالً مشخص
است و ما فکر ميکني کامالً آن را ميشناسي  .این موارد به نمونههایي از این موضوع
اشاره دارد ":قلب مسئله""،شانه زیر بار مسئوليت""،سر (رئيس) بخش".
 سالمتي و بيماري :ه ویژگيهاي عام سالمتي و بيماري ه بيماريهاي خاص
غالباً حوزههاي مبدأ استعاري را تشکيل ميدهند؛ مانند"جامعه سال "" ،یک ذهن بيمار"،
"او احساسات مرا جریحهدار کرد".
 جانوران :قلمرو جانوران یک حوزه فوقالعاده زایاي مبدأ است؛ مخصوصاً براي
انسان که ممکن است گاهي برحسب ویژگيهاي جانوران ناميده شود؛ مثالً انسان برحسب
رفتاري که انجام ميدهد که شبيه رفتار آن حيوان است؛ نوعي حيوان خوانده شود .ما
ممکن است انسانها را بانامهاي وحشي ،سگ ،افعي و...بخواني  .این در حوزه عمل نيز
کاربرد دارد :مانند"خریت کردن".
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 گياهان :وقتي ما مفهوم گياهان را استعاري به کار ميبری ممکن است یا روند
رشد گياه را در نظر بگيری و یا از بخشهاي مختلف گياه مانند ریشه ،ميوه و ...استفاده
کني ؛ مانند"استعداد در حال شکوفایي""،ثمره کارش".
 بناها و ساختمانها :ه خانه و ه اجزاي ایستاي آن و ه کنش الزم براي ساختن
خانه حوزه مبدأ استعاري رایجي هستند؛ مانند "نبوغ سر به فلک کشيده"" ،ازنظر مالي
خراب است".
 ماشينها و ابزار :ه ماشينها و ه ابزار و ه فعاليتهاي وابسته به آنها بهعنوان
حوزه مبدأ بکار ميروند؛ مانند"دستگاه دموکراسي" " ،ابزارهاي مفهومي".
 بازيها و ورزش :بازيها و ورزش با ویژگيهایي توصيف ميشوند که عموماً
براي هدفهاي استعاري به کار ميروند؛ مانند":تالش کرد او را مات کند".
 پول و معامالت اقتصادي :انسانها از دیرباز درگير معامالت اقتصادي هستند .این
رویداد تجاري شامل تعدادي کنش و واکنش است؛ مانند"وقت خود را عاقالنه صرف
کن"" ،سرمایه زیادي روي این رابطه گذاشت".
 پختن غذا :فرآیند پختن غذا همراه با اجزا و محصول آن بهمثابه یک حوزه مبدأ
عمل ميکند؛ مانند "اینیک ایده آبکي است".
 گرما و سرما :غالباً حوزه دما را بهصورت استعاري براي گفتوگو درباره تلقي
خود نسبت به افراد و چيزها به کار ميبری ؛ مانند"پذیرایي سرد" "،استقبال گرم".
 روشنایي و تاریکي :روشنایي و تاریکي ازجمله تجربههاي بنيادي انسان هستند.
غالباً ویژگيهاي روشنایي و تاریکي وقتي ما استعاري صحبت ميکني یا مياندیشي ،
بهمثابه شرایط آب و هوایي ظاهر ميشوند؛ مانند"فضاي تيرهوتار"".ابري از بدگماني".
 نيروها :انواع مختلف نيرو مانند نيروي گرانشي ،مغناطيسي ،مکانيکي الکتریکي
و ...وجود دارد .متناسب با انواع نيروها انواع اثرها وجود دارد؛ مانند" :مرا از پا
درآورد""،زیر فشار له شدم"( .همان)
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حوزههای رایج مقصد از نگاه کوچش
حوزههاي مقصد از نگاه کوچش انتزاعي ،پراکنده و فاقد مرز مشخص هستند .درنتيجه
نيازمند مفهومسازي استعاري هستند( .کوچش )2868،رایجترین حوزههاي مقصد به شرح
زیر است:
 عاطفه :یکي از حوزههاي رایج مقصد ،حوزه عاطفه است .مفاهي عاطفي چون
خش  ،ترس ،عشق ،شادي ،غ  ،شرم ،غرور و مانند آنها عمدتاً برحسب استعارههاي
مفهومي فهميده ميشود؛ مانند" :از شادي در پوست خود نميگنجيد".
 ميل :ميل در ارتباط با مفهومسازي استعاري ،شبيه عاطفه است .ميل نيز برحسب
نيرو فهميده ميشود؛ مانند" :او تشنه دانش است" " .او عطش رفتن دارد".
 اخالق :مقولههاي اخالقي مانند خوبي و بدي ،همينطور صداقت ،شهامت،
صميميت ،عزت و متضادهاي آنها عمدتاً برحسب مفاهي مبدأ عينيتر فهميده ميشوند؛
مانند"او در مقابل وسوسه مقاومت کرد".
 اندیشه :اینکه ذهن انسان چگونه کار ميکند هنوز شناختهشده نيست؛ بنابراین
عجيب نيست که مردم بخواهند ذهن را به کمک استعارههاي مختلف بشناسند؛ مانند" :او
ایدههاي جدید توليد ميکند".
 جامعه و ملت :مفاهي جامعه و ملت فوقالعاده پيچيده هستند و این پيچيدگي
مستلزم درک استعاري است .راههاي معمول درک جامعه و ملت مستلزم مفاهي مبدأ
شخص و خانوادهاند؛ مانند "ما چه چيزهایي به جامعه بدهکاری "" ،ملتدوست".
 سياست :سياست با اعمال قدرت سروکار دارد .قدرت سياسي بهصورت یک
نيروي فيزیکي مفهوم ميشود .سياست جنبههاي بسيار دیگري دارد که بهوسيله دیگر
حوزههاي مبدأ ،ازجمله بازي ،ورزش ،کسبوکار و جنگ فهميده ميشود؛ مانند:
"رئيسجمهور توپ را به زمين دیگري انداخت".
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 اقتصاد :اقتصاد معموالً از طریق استعاره فهميده ميشود .رایجترین حوزههاي مبدأ
آن عبارتاند از ساختمان ،درختان و مسافرت؛ مانند"رشد اقتصاد""،آلمان یک اقتصاد
قدرتمند را پایهریزي کرد".
 روابط انساني :روابط انساني و مفاهي مربوط به آن ،به زبان استعاري بهصورت
درخت ،ماشين و ساختمان فهميده ميشوند؛ مانند "رابطه آنها در اوج شکوفایي است" یا
"باید روي رابطه خود کار کنند".
 ارتباطات :ارتباطات انساني شامل یک گوینده ،یک شنونده و یک پيام است .به
زبان استعاري ،ما عبارتهاي زباني ،معاني و انتقال پيام را به ترتيب بهصورت ظرفها و
اجسام مفهومسازي ميکني ؛ مانند "او اطالعات خيلي زیادي به من داد".
 زمان :بنا بر حوزه زمان ،زمان جسمي است که حرکت ميکند؛ مانند" :زمان
بهسرعت ميگذرد".
 زندگي و مرگ :مفهومسازي استعاري زندگي و مرگ ،ه در زبان روزمره و ه
در آثار ادبي رایج است؛ مانند" :پدربزرگ از پيش ما رفت"" ،بچه بهزودي ميآید".
 مذهب :جنبههاي کليدي مذهب شامل دیدگاه ما نسبت به خدا و روابط ما
باخداست .خدا همانند مفاهي جامعه یا ملت بهمثابه شخص مفهومسازي ميشود؛ مانند:
"پدر ،چوپان ،صاحب و مانند آنها".
 رویدادها و کنشها :رویدادها و کنشها شامل مفاهيمي هستند متشکل از انواع
مختلف رویدادها و کنشها .براي نمونه درست کردن یک صندلي و . ...نمود رویدادها و
کنشها را غالباً بهصورت حرکت و نيرو مفهومسازي ميکنند .این نمودها عبارتاند از
تغيير ،تحول ،علت ،هدف ،وسيله و...؛ مانند" :سخت دیوانه شد"" ،دارید مرا دیوانه
ميکنيد"( .همان)2868،
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مفاهي را ميتوان به شيوههاي مختلف طبقهبندي کرد .یکي از طبقهبنديهاي معروف
مفاهي طبقهبندي گانيه )6639( 5است .او مفاهي را در دودسته عيني و انتزاعي قرار داده
است .در مفاهي عيني درک محسوس اشياء واقعي و کيفيتهاي قابلمشاهده آنها را
شامل ميشوند ،مانند کتاب ،صندلي ،ميز ،اتومبيل (نمونههاي اشياء واقعي) و سياه گرد ،زبر
(نمونههاي کيفيت اشياء واقعي) .گانيه ( )6639نام دیگري به این دسته از مفاهي ميدهد و
آن مفهوم مشاهدهاي است .منظور از این نامگذاري آن است که اینگونه مفاهي داراي
مصداقهاي عيني هستند ،یعني موارد و مثالهاي آنها را ميتوان مشاهده کرد؛ مثالً
صندلي ،ميز ،اتومبيل؛ یا سياهي ،گردي و زبري بهطور آشکار قابلمشاهده هستند ،یعني
جنبه عيني دارند .مفاهي انتزاعي بهطور عيني قابلمشاهده نيستند و باید آنها را از راه
تعریفشان یاد گرفت .به همين دليل ،نام دیگري که گانيه به اینگونه مفاهي داده مفهوم
تعریفي است .نمونه این مفاهي عبارتاند از :مفاهي فيزیکي جرم و دما ،مفاهي زباني فاعل
و مفعول و مفاهي ریاضي جذر و توان ،زندگي و مرگ ،احساسات و...دليل اینکه اینگونه
مفاهي را انتزاعي یا تعریفي ميگویند این است که مصداقها یا مثالهاي آنها را نميتوان
بهطور عيني مشاهده کرد و وجود آنها بهنوعي تعریف وابسته است.

پیشینه پژوهش
زارعي ( )6862در مقاله "مکتب سوررئاليس و اندیشههاي سهروردي" ،بر آن بوده است تا
با استناد به رسالههاي شيخِ سهروردي و بيانيهها و آثار سوررئاليستي ،هفت فنِ سوررئاليس
را که عبارت است از امر شگفت؛ رؤیا؛ نگارش خودکار؛ دیوانگي؛ تصادف عيني؛ اشياي
سوررئاليستي و طنز با اندیشههاي"شيخ شهابالدین سهروردي"تطبيق دهد و مقایسه کند.
نتایج بهدستآمده نشان داد که این دو تجربه هرچند در نقاط بسياري به ه نزدیک و شبيه
1. Concepts
2. Objective
3. Abstract
4. Gagne
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ميشوند ولي مبدأ و معادي جداگانه دارند و خاستگاه و رهيافت هر یک نيز باه متفاوت
است .این تحقيق از نوع مطالعه کتابخانهاي بوده و با روش توصيفي و تطبيقي انجامگرفته
است .رجبي ( )6868در مقاله "تبلور سوررئاليس در شعر هوشنگ ایراني و مجموعه
زنجيره" بيان کرده که شعر معاصر فارسي و عربي ،عالوه بر مقوله تعهّد اجتماعي و تالش
براي تصویر انسان ،آنگونه که هست ،گاهي ميکوشد با در پيش گرفتن نگاهي
متفاوت تر ،گزارشي جدید از واقعيت را فراروي مخاطب قرار دهد .گزارشي که هرچند
ممکن است از دستاوردهاي گذشته نيز بهره گيرد؛ امّا لزوماً التقاطي نيست و خود را متعهّد
به خوشایندها نميبيند .شيوۀ "سوررئاليس " ازجملة چنين تجربههاست که تقریباً ه زمان
بهوسيلة "هوشنگ ایراني" در حوزه زبان فارسي و "نورخان ميسر" و "علي النّاصر" در
حوزۀ زبان عربي ،پي گرفته ميشود .بررسي اشعار این شاعران نشان داد که آنها با استفاده
از شگردها و امکانات مختلف ،برآیند تا با تلفيقي از اصول سوررئاليس غربي و تجربههاي
بومي ،تعریفي جدید از واقعيت را ارائه دهند .بهنام ( ،)6865در مقاله "رهيافتي تطبيقي بر
کاربرد زبان در دو مکتب رئاليس و سوررئاليس از رهگذر بررسي رمان سووشون و بوف
کور" ،بيان کرد که زبانشناسي یکي از ابزارهاي مؤثر در تحليل سبکشناختي متن است.
بيتردید یکي از وجوه تفاوت مکتبها و نظریههاي ادبي با یکدیگر ،زبان مورداستفاده
آنهاست .این مسئله فرضي بنيادین ،این مقاله را شکل داده است .این پژوهش با نگاهي
تطبيقي به بازیابي نحوه بهکارگيري زبان در دو مکتب رئاليس و سوررئاليس و بيان وجوه
تفاوت آن از رهگذر بررسي دو رمان برجسته فارسي" ،بوف کور" صادق هدایت و
"سووشون" سيمين دانشور ميپردازد .پشتوانه نظري این مقاله روش سبکشناختي جفري
ليچ است .تحليل زباني دو اثر نشان ميدهد با اینکه مبناي مشترکي در عناصر زباني همه
مکتبها ادبي به چش ميخورد اما نحوه بهکارگيري و بسامد هر یک از این عناصر ازجمله
اس  ،فعل ،صفت ،قيد ،ساختار نحوي و جملهبندي ،آرایههاي لفظي و انسجام یا عدم
انسجام کالم منجر به ظهور تفاوتهاي چشمگيري در سطح زبان مکتبها گوناگون
ميشود .عباسي ( ،)6869در پژوهش " انسجام واژگاني در متن سوررئاليستي بوف کور بر
پایة نظریة هاليدي و حسن" ،در پاسخ به این مسئله که آیا این متون ،باوجود زیر پا گذاشتن

اسالمپناه و همکاران | 609

زبان معيار و آزادي زبان و واژهها  -نگارش خودکار -از انسجام واژگاني برخوردار
هستند ،به بررسي انسجام واژگاني داستان سوررئاليستي "بوف کور" صادق هدایت ،بر پایة
نظریة انسجام متن مایکل هاليدي و رقيه حسن پرداخته است .پس از تحليل و بررسي
دادهها ،این نتيجه حاصل شد که متن بوف کور ،با  8232گره انسجام واژگاني ،از انسجام
باالیي برخوردار است و نویسنده با بهرهمندي از عناصر انسجام واژگاني بهویژه عنصر
تکرار و با ه آیي و ترادف ،توانسته است پيوندي ناگسستني ميان الفاظ و معاني ایجاد کند
و به این طریق اندیشه و اميال دروني خود را در متن منعکس سازد .غریب ( ،)6861در
مقاله "تطبيق غزلي از موالنا با غزلي از سنایي بر اساس مؤلفههاي مکتب سوررئاليس " ،بيان
کرده است که سرچشمة بسياري از اصول و روشهاي فکري و ادبي موالنا را باید در شعر
سنایي جست؛ وجود برخي مؤلفههاي سوررئاليستي در اشعار موالنا نيز ميتواند ازجملة این
تأثيرپذیريها باشد و ميتوان گفت که اندیشههاي سوررئاليستي یا شبه سوررئاليستي ،در
اشعار هر دو شاعر ،البته با شدت و ضعف ،وجود دارد .در این پژوهش ،با روش توصيفي-
تحليلي ،دو غزل سوررئاليستي از سنایي و موالنا بررسي و وجوه اشتراک و افتراق آن دو
در مؤلفههاي سوررئاليستي نشان دادهشده است .نتایج تحقيق نشان ميدهد که ویژگيهایي
سوررئاليستي همچون ذهنيت مطلق ،حذف دو عامل زمان و مکان ،بيان امور شگفتانگيز،
نگارش خودکار ،مستي و سکر ،تخيل و رؤیا ،تجلي روحاني ،اعتقاد به نامحرمي زبان،
عشق و آزادي ،در هر دو غزل وجود دارد .ازجمله تفاوتهاي دو غزل ،ميتوان به تفاوت
در ميزان نگارش خودکار ،مستي و سکر بيشتر موالنا نسبت به سنایي و زبان تصویريتر و
هيجانانگيزتر موالنا اشاره کرد؛ چنانکه شعلهوري بيان سنایي در تصویر شمع و شعلهوري
بيان موالنا در خود آتش نمایان شده است .کوليوند ( )6867در مقاله "واکاوي تشابه و
افتراق مؤلفههاي سوررئاليس غربي و مؤلفههاي مشابه در مثنوي معنوي" ،سعي داشته به
بررسي وجوه تشابه و تمایز مفاهي مثنوي و سوررئاليس بپردازد .درواقع هرچند بين مثنوي
و آثار سوررئاليستي شباهتهایي دیده ميشود اما تمایزاتي نيز وجود دارد که عالوه بر
اثبات فرضيه تقدم و استقالل سوررئاليس ایراني ،در برخي موارد ،دالیلي بر برتري آن ارائه
ميدهد؛ تمایزاتي که در حوزه تخيل ،کرامت و جادو ،حقيقت و واقعيت و اصالت مستي

 | 600متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99پاییز ()0010

بروز یافتهاند.
اگر بخواهي مطالعات خارجي را در این زمينه در نظر بگيری ميتوان ادعا کرد پيتر
استاک ول تنها پژوهشگري است که بهطور خاص به این منظور پرداخته است .وي با انتشار
کتاب " "Cognitivie Poetics: an Introductionدر سال  2882در فصلي تحت
عنوان "استعاره مفهومي" به انواع استعاره در متون ادبي ميپردازد .او همچنين اشاره
کوچکي به موضوع تعابير استعاري در متون سوررئاليستي ميکند .سپس در سال  2861در
کتابي با عنوان " "The Language of Surrealismبيشتر به این موضوع ميپردازد
و این کتاب هنوز به فارسي ترجمه نشده است .به نظر ميرسد در زمينه بررسي شناختي آثار
سوررئال ،پژوهش مشابهي انجام نشده باشد و تحقيق حاضر در زمره اولين پژوهشها در
این زمينه تصور ميشود .تنها آثاري که تا حدودي شباهت به پژوهش حاضر دارند در ادامه
بيان ميشوند.

روش تحقیق
در ادامه براساس حوزههاي رایج مبدأ و مقصد کوچش ( )2888به شرح زیر به بررسي
حوزههاي مبدأ و مقصد این استعارهها ميپردازی .
حوزههاي رایج مبدأ :بدن انسان ،سالمتي و بيماري ،جانوران ،گياهان ،بناها و
ساختمانها ،ماشينها و ابزار ،بازيها و ورزش ،پول و معامالت اقتصادي ،پختن غذا ،گرما
و سرما ،روشنایي و تاریکي ،نيروها حرکت و جهت.
حوزههاي رایج مقصد :عاطفه ،ميل ،اخالق ،اندیشه ،جامعه و ملت ،سياست ،اقتصاد،
روابط انساني ،ارتباطات ،زمان ،زندگي و مرگ ،مذهب ،رویدادها و کنشها.
با تعيين حوزههاي مبدأ و مقصد این استعارات ،قصد داری بداني در آثار سوررئال
از کدام حوزهها بيشتر استفادهشده است .ازآنجاکه در استعارههاي معمول ،حوزههاي مبدأ
رایج عيني و مقصد رایج انتزاعي هستند ،قصد داری بررسي کني آیا در آثار سوررئال به
همينگونه هست یا خير .دادههاي این تحقيق بهصورت کتابخانهاي گردآوري و از طریق
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فيشنویسي بررسيشدهاند .سپس دادهها به کمک جداول درصد فراواني و نرمافزار Spss
و آزمون آماري کاي دو ،محاسبه و مقایسه ميشود.

تحلیل دادهها
ازآنجاکه تحليل دادهها حج زیادي داشت و در این مختصر نميگنجيد خالصهاي از
دادهها و نمونههایي ارائه شده است و دادههاي کامل در قالب لينکي در بخش ضميمه
گنجانده شده است.

 تحلیل دادههای رمان «مرشد و مارگریتا»
مرشد و مارگریتا در دو بخش نوشته شده است .بخش اول کتاب دو خط داستاني دارد.
خط داستاني اول در مسکو سال  6688آغاز ميشود .شاعري به نام بزدومني با سردبيري به
نام برليوز نشستهاند و دربارهي وجود یا عدم وجود «مسيح» صحبت ميکنند .آنها در همين
مکان با ولند که تجس شيطان در یک جس انساني است روبهرو ميشوند .در ادامه داستان
ميفهمي که ولند همراهاني ه دارند و آنها اتفاقاتي عجيب و غيرطبيعي را در مسکو رق
ميزنند. ...
خط داستاني دوم به صليب کشيدهشدن مسيح است که ولند آن را براي برليوز و
بزدومني روایت ميکند .این بخش از داستان در «اورشلي » و در زمان فرمانروایي پونس
پيالت اتفاق ميافتد .یسوعا ناصري یک زنداني است که مته شده مردم را تحریک کرده
تا پرستش گاهي را در اورشلي آتش بزنند .حک اعدام او صادر شده و پينوس پيالت باید
آن را تأیيد کند .او درگيري ذهني شدیدي دارد و احساس وابستگي روحاني به یسوعا
رهایش نميکند.
بخش دوم داستان دربارهي مارگریتاست ،زني که معشوقهي مرشد است و همين
عشق او را واردار ميکند شوهرش را ترک کند .مرشد نویسندهاي است که رماني دربارهي
مسيح و پونس پيالت نوشته است .او رمانش را براي موسهي ادبي که برليوز سردبيري آن
را بر عهده دارد فرستاده است و آنها رمانش را رد کردهاند .این اتفاق مرشد را ازلحاظ

 | 602متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99پاییز ()0010

رواني پریشان ميکند .نقطه ي مشترک بخش اول و دوم داستان شيطان (ولند) است .در
ادامه چند مثال از بررسي حوزههاي مبدأ و مقصد و عيني یا انتزاعي بودن آنها آوردهای .
نمونه حوزه مبدأ و مقصد (نوع حوزه و عیني یا انتزاعي بودن) رمان مرشد و
مارگاریتا
«شاید با سؤال گول زنندهاي ما را به تله بيندازد» :حوزه مقصد :سؤال (اندیشه :انتزاعي)
حوزه مبدأ :تله (ماشينها و ابزار :عيني) در این مثال ما عبارت «سؤال تله است» را بررسي
ميکني .
«گردن خود را مانند غازي دراز ميکرد» :حوزه مقصد :انسان (انسان :عيني) حوزه
مبدأ :غاز( .جانوران :عيني)
«قلبش ناپدید شد» :حوزه مقصد :قلب (انسان :عيني) حوزه مبدأ( :شي یا انسان :عيني)
«حاک مانند نقشي بر سنگ بر جاي خود نشسته بود ».حوزه مقصد :حاک (انسان:
عيني) حوزه مبدأ :نقش بر سنگ (بناها و ساختمانها :عيني)
«مثل رودخانه» حوزه مقصد( :رودخانه :طبيعت) حوزه مبدأ( :انسان :انسان)
«خشمي که ميسوزاندش» حوزه مقصد :خش (عاطفه :انتزاعي) حوزه مبدأ :آتش
(گرما و سرما :عيني)
«فيلمنامه نویس واق واقي کرد» حوزه مقصد :انسان (انسان :عيني) حوزه مبدأ :سگ
(جانوران :عيني)
«روز بيرحمانه بر شاعر طلوع کرد» حوزه مقصد :روز (زمان :انتزاعي) خورشيد:
(روشنایي و تاریکي :عيني)
«خش خروشان» حوزه مقصد :خش (عاطفه :انتزاعي) حوزه مبدأ :موج (نيروها :عيني)
«آتشبازي پلکهایش را سوراخ ميکند» حوزه مقصد :پلک (بدن انسان :عيني)
حوزه مبدأ :شي (ماشينها و ابزار :عيني)
«او مثل یک کبوتر دریایي به درون آب شيرجه زد» حوزه مقصد :انسان (انسان :عيني)
حوزه مبدأ :کبوتر دریایي (جانوران :عيني)
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«مسکو در زیر غباري خشک ميگدازد» حوزه مقصد :شهر (طبيعت) حوزه مبدأ:
آتش (گرما و سرما :عيني)
«هواي دمکرده لخته شد» حوزه مقصد :هواي دمکرده (رویدادها و کنشها :عيني)
حوزه مبدأ :خون (بدن انسان :عيني)
«مردي که چش هایش مثل گاو نر پرخون است» حوزه مقصد :مرد (انسان :عيني)
حوزه مبدأ :گاو نر (جانوران :عيني)

 تحلیل دادههای رمان" در ستایش مرگ"
این رمان درخشان از نویسندهي برندهي جایزهي نوبل ،ژوزه ساراماگو ،این سؤال را مطرح
ميکند که چه اتفاقي خواهد افتاد اگر فرشتهي مرگ تصمي بگيرد که دیگر ،مرگي در
کار نباشد؟ در اولين روز سال جدید ،هيچکس جانش را از دست نميدهد و این موضوع،
بهت و حيرت سياست مداران ،رهبران دیني ،متصدیان کفنودفن و دکترها را برمي انگيزد.
از سوي دیگر ،در ميان تودۀ اجتماع ،ابتدا جشن و سروري به پا ميشود و مردم در خيابانها
به رقص و پایکوبي ميپردازند .آنها به هدف بزرگ انسانها در تمام اعصار ،یعني زندگي
جاودانه دست یافتهاند .سپس عواقب این اتفاق ،روي واقعي خود را نشان ميدهد:
خانوادهها مجبور ميشوند که از افراد بسيار سالخورده و دائماً در حال احتضار مراقبت
کنند ،سياستهاي بيمة عمر بيمعني شده و مراکز برگزارکنندۀ مراس تدفين ،فقط
تدارکات کفن ودفن حيوانات خانگي از قبيل سگ ،گربه ،همستر و طوطي را انجام
ميدهند .مرگ در خانة سردش به همراه داس خود نشسته و مشغول بررسي این آزمایش
است :اگر دیگر هيچکس نميرد ،چه ميشود؟ اگر مرگ تبدیل به انسان شود و عشق را
تجربه کند ،چه اتفاقاتي خواهد افتاد؟
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نمونه حوزه مبدأ و مقصد ( نوع حوزه و عیني یا انتزاعي بودن) رمان در ستایش
مرگ
«بر سر روشن ماندن شعله حيات ملکه شرطبندي کند» حوزه مقصد :زندگي (زندگي و
مرگ) :انتزاعي حوزه مبدأ :آتش (تاریکي و روشنایي) :عيني
«انگار که زمان ایستاده باشد» حوزه مقصد :زمان (زمان) :انتزاعي حوزه مبدأ :انسان
(بدن انسان) :عيني
«تن نحيفش درست لبه زندگي تکان ميخورد» حوزه مقصد :زندگي (زندگي و
مرگ) :انتزاعي حوزه مبدأ :دیوار (بناها و ساختمانها) :عيني
«جز مرگ چه کس دیگري ميتوانست زمان را نگه دارد ».حوزه مقصد :مرگ
(زندگي و مرگ :انتزاعي) حوزه مبدأ :انسان (انسان :عيني)
«اعتصاب مرگ» حوزه مقصد :مرگ (زندگي و مرگ :انتزاعي) حوزه مبدأ :انسان
(انسان :عيني)
«داس نامنتظر مرگ» حوزه مقصد :مرگ (زندگي و مرگ :انتزاعي) حوزه مبدأ:
انسان (انسان :عيني)
«مرگ از ادامه کارش صرفنظر کرده بود» حوزه مقصد :مرگ (زندگي و مرگ:
انتزاعي) حوزه مبدأ :انسان (انسان :عيني)
«مرگ استعارهاي شاعرانه است» حوزه مقصد :مرگ (زندگي و مرگ :انتزاعي)
حوزه مبدأ( :استعاره شاعرانه :مفهوم انتزاعي)
«یک لحظه قانون جاذبه خواست خستگي درکند» حوزه مقصد :قانون جاذبه
(رویداداها و کنشها) حوزه مبدأ :انسان (انسان :عيني)
«فلکه مرگ از نو باز شد» حوزه مقصد :مرگ (زندگي و مرگ :انتزاعي) حوزه مبدأ:
شيرفلکه (ماشينها و ابزار :عيني)
«کج خلق» حوزه مقصد :خلق (اخالق :انتزاعي) حوزه مبدأ :جاده (حرکت و جهت:
عيني)

اسالمپناه و همکاران | 609

«گلستان اميد» حوزه مقصد :اميد (عاطفه :انتزاعي) حوزه مبدأ :گلستان (گياهان :عيني)
«کتک خوردهاند و دم در مرگ ول شدهاند» حوزه مقصد :مرگ (زندگي و مرگ:
انتزاعي) حوزه مبدأ :خانه (بناها و ساختمان :عيني)

 تحلیل دادههای رمان " بوف کور"
بوف کور مه ترین اثر صادق هدایت است .کتابي پر از نماد که از چنان عمق و محتوایي
برخوردار است که با انواع مختلف تحليلها قابلبررسي هست .تابهحال نقدهاي بسياري،
بهویژه در حوزه نقد روانشناسانه ،از داستان بوف کور ارائه شده است .این اثر سمبوليک
آنقدر عميق است که هرکسي قادر به درک آن نيست و از دید خود آن را تفسير ميکند.
کتاب هاي متعددي در شرح و تفسير بوف کور نوشته شده است که هرکدام از دید همان
نویسنده بوف کور را تفسير ميکند .شاید بتوان گفت «بوف کور» معروفترین و تنها
داستان ایراني است که ه طرفداران و عاشقان بسيار و ه در نزد بسياري دیگر مطرود و
منفور است.
نمونه حوزه مبدأ و مقصد (نوع حوزه و عیني یا انتزاعي بودن) رمان بوف کور
«شب پاورچينپاورچين ميرفت گویا بهاندازه کافي خستگي درکرده بود» حوزه مقصد:
شب (زمان) :انتزاعي انسان (بدن انسان) :عيني
«با آن دو چش درشت و متعجب که پشت زندگي من آهسته و دردناک ميسوخت
و ميگداخت» حوزه مقصد :چش (انسان) :عيني حوزه مبدأ :آتش (گرما و سرما) :عيني
«حرارت آفتاب با هزاران دهن مکنده عرق تن مرا بيرون ميکشيد» حمممموزه مقصممممد:
آفتاب (رویدادها و کنشها) :عيني حوزه مبدأ :انسان (بدن انسان) :عيني
«پرتو زندگي» حوزه مقصد :زندگي (زندگي و مرگ) :انتزاعيحوزه مبمدأ :خورشميد
(روشنایي و تاریکي) :عيني
«کجسليقه» حوزه مقصد :سليقه (اخالق) :انتزاعي حوزه مبدأ :جاده یا مسير (حرکت و
جهت) :عيني
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«یک ستاره پرنده» حوزه مقصد :ستاره (طبيعت :عيني) حوزه مبدأ :پرنده (جانوران:
عيني)
«زندگي من رو به قهقرا ميرفت» حوزه مقصد :زندگي (زندگي و مرگ :انتزاعي)
حوزه مبدأ :جاده (حرکت و جهت :عيني)
«افکار سياه» حوزه مقصد :افکار (اندیشه :انتزاعي) حوزه مبدأ :شي (ماشينها و ابزار:
عيني)
«شاید او ه زندگي خودش را مثل خوشه انگور فشرده و شرابش را به من بخشيده
بود» حوزه مقصد :زندگي (زندگي و مرگ :انتزاعي) حوزه مبدأ :خوشه انگور (گياهان:
عيني)
«کابوسي که با چنگال آهنيش درون مرا ميفشرد» حوزه مقصد :کابوس (اندیشه:
انتزاعي) حوزه مبدأ :انسان یا ماشين (انسان یا ماشينها و ابزار :هر دو عيني)
«چون دو چشمي که بهمنزله چراغ آن بوده براي هميشه خاموش شد ».حوزه مقصد:
چش (انسان :عيني) حوزه مبدأ :چراغ (روشنایي و تاریکي :عيني)
«لباس سياه نازک مثل تارعنکبوت او را در ميان خودش محبوس کرده» حوزه مقصد:
لباس (اجسام :عيني) حوزه مبدأ( :حيوان :جانوران :عيني)
و جسم مثل اینکه از ثقل و کثافت هوا آزاد شده در دنياي مجهولي که پر از رنگها
و تصویرهاي مجهول بود پرواز ميکرد .حوزه مقصد :جس (انسان :عيني) حوزه مبدأ:
پرنده (جانوران :عيني)
تمام تنش مثل تگرگ سرد شده بود .حوزه مقصد :تن انسان (انسان :عيني) حوزه
مبدأ :تگرگ (نيروها :عيني)

 تحلیل دادههای رمان "آئورا"
ما در این داستان به ظاهر با چهار و در اصل با دو شخصيت همراه هستي  .راوي که خواننده
خود را در جایگاه او حس ميکند .کونسئلو پيرزني با رفتارها و عاداتي عجيب .شوهر
مرحوم پيرزن که از طریق خاطراتش در داستان حضور دارد و آئورا ،دختري زیبا با جواني
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سيال .در آئورا هر چه واقعيست وه است .گویا داستان نه در خانهاي پوسيده و ازیادرفته
که در جهاني دیگر در جریان است .جهاني که در آن مفهوم مرگ وزندگي ،پيري و
جواني دره آميخته شده است .جهاني جدا از دنياي تاریک که همه هستياش در گروي
زنده ماندن آئورا ست .جهاني که در آن دغدغه انسان عشق است و ناميرایي آن ،مرگي که
آئورا منتظر آن است ،مرگي که جاودانگي از آن آغاز ميشود و دوباره متولد شدن.
نمونه حوزه مبدأ و مقصد (نوع حوزه و عیني یا انتزاعي بودن) رمان آئورا
«گرامافون مزاح » حوزه مقصد :گرامافون (اجسام) :عيني حموزه مبمدأ :انسمان (انسمان):
عيني
«این چش ها سبز چو دریایند ،موج ميزنند و به کف مينشينند» حوزه مقصد :چش
(انسان) :عيني حوزه مبدأ :دریا (نيروها) :عيني
«آئورا ،همچون آینهاي اسيرشدهاي» حوزه مقصد :انسان (انسان) :عيني حوزه مبدأ :آینمه
(ماشينها و ابزار) :عيني
«همچون شمایلي بر دیوار اسير شدهاي» حوزه مقصد :انسان (انسان :عيني) حوزه مبدأ:
شمایل (ماشينها و ابزار :عيني)
«آهي کشيد گویي به بریدن هوا ميپردازد» حوزه مقصد :آه انسان (انسان :عيني) حوزه
مبدأ :انسان (انسان :عيني)
حوزه مقصد :هوا (طبيعت :عيني) حوزه مبدأ :شي (ماشينها و ابزار :عيني)
«کتابخانه» حوزه مقصد :کتاب (اندیشه :عيني) حوزه مبدأ :انسان (انسان :عيني)
«گوش خراش» حوزه مقصد :گوش (انسان :عيني) حوزه مبدأ :جس (ماشينها و ابزار:
عيني)

 تحلیل دادههای رمان «شهرهای نامرئي»
شهرهاي نامرئي به شهرهایي که ميشناسي و در آنها زندگي ميکني شباهتي ندارند .به
هيچ محدوه جغرافيایي یا دوره مشخصي از تاریخ نيز مربوط نميشوند .حتي ميتوان گفت
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که در شرح و تفصيالت مربوط به این شهرها مسئله اصلي شناخت «شهر» یا «شهرها» به
معناي رایج آن نيست.
با سير و سياحت در شهرهاي نامرئي ،از داستانهاي هزار و یک شب تا زندگي سریع
و مدرن آینده ،همه یک جا در ذهن زنده ميشود .هر شهر نامزني را بر خود دارد و آنچه
مارکوپولوي خيالي براي قوبالي محزون نقل ميکند ،بيش از آنکه فضایي خاص را در
ذهن مجس کند ،خاطره آدمي آشنا را یادمان زنده ميسازد .از یک شهر به شهر دیگر،
مسير سفر رؤیایي -فلسفي دنبال ميشود که نشانههاي آشناي آن به نقطهاي پنهان در درون
انسان باز ميگردد؛ سفري که در آن شخص به اندیشه پر پروازي سبک ميدهد؛ سفري به
درون رابطه ميان مکانها و ساکنان آنها؛ سفري آغشته به اميال و دغدغههاي روحي و
عصبي انسانهایي که در شهرها زندگي ميکنند و. ...
نمونه حوزه مبدأ و مقصد (نوع حوزه و عیني یا انتزاعي بودن) رمان شهرهای
نامرئي
«پوسيدگي درونياش یقيناً قانقاریاي وسيعي است» حوزه مقصد :پوسيدگي دروني
(اندیشه) :انتزاعي حوزه مبدأ :بيماري (سالمتي و بيماري) :عيني
«که عصاي مرصع شاهي ما نيز قادر بمه درممان آن نخواهمد بمود» حموزه مقصمد :عصما
(اجسام) :عيني حوزه مبدأ :پزشک (بدن انسان) :عيني
«از موج برگشت خاطرات» حوزه مقصد :خاطرات (اندیشه) :انتزاعي حوزه مبدأ:
امواج دریا (حرکت و جهت) :عيني
«شهر همانند اسفنج باد ميکند» حوزه مقصد :شهر (طبيعت) :عيني حوزه مبدأ :اسمفنج
(ماشينها و ابزار) :عيني
«آرزوها همه باه زنده ميشوند» حوزه مقصد :آرزو (ميل :انتزاعي) حوزه مبدأ:
انسان (انسان :عيني)
«فصل و سالهاي پربرکت انبارها را پرکردهاند» حوزه مقصد :فصل و سال (زمان:
انتزاعي) حوزه مبدأ :انسان (انسان :عيني)
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«قایقها منتظر مسافران هستند» حوزه مقصد :قایق (اجسام :عيني) حوزه مبدأ :انسان
(انسان :عيني)
«ميخانه» حوزه مقصد :مي (اجسام :عيني) حوزه مبدأ :انسان (انسان :عيني)
«حافظه شهر» حوزه مقصد :شهر (طبيعت :عيني) حوزه مبدأ :انسان (انسان :عيني)
«شهرهایي شبيه رگ برگهاي درختان» حوزه مقصد :شهر (طبيعت :عيني) حوزه مبدأ:
رگ برگهاي درختان (گياهان :عيني)
«شهرهایي سبک همچون بادبادک» حوزه مقصد :شهر (طبيعت :عيني) حوزه مبدأ:
بادبادک (ماشينها و ابزار :عيني)
«نيمه دیگر شهر را هنگاميکه اقامتش به پایان رسيد؛ پيچ و مهرههایش را باز ميکنند
و قطعات آن را یکيیکي جدا کرده و بهجاي دیگري ميبرند تا در مکاني دیگر آن را بنا
کنند ».حوزه مقصد :شهر (طبيعت :عيني) حوزه مبدأ :خانه یا ماشين ابزار (بناها و
ساختمانها یا ماشينها و ابزار :عيني)

 تحلیل دادههای رمان «تعقیب گوسفند وحشي»
شخصيت اصلي این رمان مرد ژاپني بدون نام  88سالهاي است که در تعقيب یک گوسفند
وحشي که در جس انسانها حلول ميکند ،از توکيو به هوکایدو سفر ميکند .دوست مرد
براي او عکسي از یک سري گوسفند در چمنزار ميفرستد و مرد نيز در روزنامه این
عکس را استفاده ميکند و بعد افرادي به سراغ او آمده و او را مجبور ميکنند که گوسفند
را براي آنها پيدا کند.
نمونه حوزه مبدأ و مقصد (نوع حوزه و عيني یا انتزاعي بودن) رمان تعقيب گوسفند
وحشي
«زمان مثل نسي » حوزه مقصد :زمان (زمان) :انتزاعي حوزه مبدأ :نسي (نيروها) :عيني
«زندگي مثل پيکنيک» حوزه مقصد :زندگي (زندگي و مرگ) :انتزاعي حوزه مبدأ:
پيکنيک (بازي و ورزش) :عيني
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«خورشيد به اوج آسمان ميرسد ،بعد فرود ميآید ».حوزه مقصد :خورشيد (طبيعت):
عيني
حوزه مبدأ :هواپيما (وسيله نقليه) (ماشينها و ابزار) :عيني
«درهاي آسانسور فس فس کنان» حوزه مقصد :آسانسور (اجسام) :عيني حوزه مبدأ:
انسان (بدن انسان) :عيني
«پدرش مرا یاد خياباني انداخت که پس از باران تر و تميز است» حوزه مقصد :پدر
(انسان :عيني) حوزه مبدأ :خيابان (حرکت و جهت :عيني)
«پردهاي که آرامآرام روي دهه شصت پایين ميآید» حوزه مقصد :پردهاي که پایين
ميآید (رویدادها و کنشها :عيني) حوزه مبدأ :اتمام دهه شصت (حرکت و جهت :عيني)
«این شانزده قدم را یکراست مثل خط کش بروم» حوزه مقصد :انسان (بدن انسان:
عيني) حوزه مبدأ :خط کش (ماشينها و ابزار :عيني)
«همهمه خفيفي توي گوش بود ،انگار نسي دریا از الي پرده سيمي زنگ زدهاي
ميگذشت» حوزه مقصد :همهمه خفيف (رویدادها و کنشها :عيني) حوزه مبدأ :نسي دریا
(نيروها :عيني)
«من ،تکهاي پنبه ،خيس توي الکل)» حوزه مقصد :من (انسان :عيني) حوزه مبدأ :پنبه
(ماشينها و ابزار :عيني)
«استعداد طبيعياش حول محور گوش شدن ميچرخيد» حوزه مقصد :استعداد (ميل:
انتزاعي) حوزه مبدأ :انسان (انسان :عيني)
«هيچ شاخهاي از انتشارات یا سخنپراکني نيست که به نحوي وابسته به تبليغات نباشد.
مثل آکواریومي بدون آب است ».انتشارات و تبليغات (اقتصاد :عيني) آکواریوم (ماشينها
و ابزار :عيني)
«وقت کشي» حوزه مقصد :زمان (زمان :انتزاعي) انسان یا حيوان (جانوران و انسان:
عيني)
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تجزیهوتحلیل آماری دادهها
در ادامه ،فراواني حوزههاي مبدأ و مقصد آثار سوررئال در قالب جدول و نمودار آورده
شده است.
جدول  .1فراواني و درصد حوزههای مبدأ آثار سوررئال
حوزه

فراواني

درصد

بدن انسان

75

38/7

سالمتي و بيماري

2

1/0

جانوران

19

9/8

گياهان

8

4/1

بناها و ساختمانها

13

6/7

ماشينها و ابزار

42

21/6

بازي و ورزش

1

0/5

پول و معامالت اقتصادي

0

0/0

پختن غذا

5

2/6

گرما و سرما

4

2/1

روشنایي و تاریکي

6

3/1

نيروها

6

3/1

حرکت و جهت

8

4/1

مفهوم انتزاعي

5

2/6

مجموع

665

688

همانطور که در جدول  6مشاهده ميشود بدن انسان و ماشين و ابزار بيشترین تعداد را به
خود اختصاص دادهاند.

 | 612متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99پاییز ()0010

نمودار  .1درصد فراواني حوزههای مبدأ آثار سوررئال

بر اساس نتایج بهدستآمده و قابل مشاهده در نمودار  6حوزههاي مبدأ آثار سوررئال در
حوزه انسان و ماشينها و ابزار نسبت به سایر حوزهها بيشتر ميباشد.
جدول  .6درصد و فراواني حوزههای مقصد استعارههای آثار سوررئال
حوزه

فراواني

درصد

عاطفه

9

4/9

ميل

3

1/6

اخالق

3

1/6

اندیشه

14

7/6

جامعه و ملت

1

0/5

سياست

3

1/6

اقتصاد

1

0/5

روابط انساني

2

1/1

ارتباطات

0

0/0

زمان

8

4/3

زندگي و مرگ

22

11/9

مذهب

1

0/5
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حوزه

فراواني

درصد

رویدادها و کنشها

11

5/9

طبيعت

49

26/5

انسان

47

25/4

اجسام

11

5/9

مجموع

639

688

همانطور که در جدول شماره  2مشاهده ميشود بيشترین تعداد حوزههاي مقصد را انسان
و طبيعت به خود اختصاص دادهاند.

نمودار  .6درصد فراواني حوزههای مقصد آثار سوررئال

همانطور که در نمودار شماره  2مشاهده ميشود بيشترین درصد فراواني مربوط به حوزه
انسان و طبيعت است.
جدول  .9فراواني و درصد عیني و انتزاعي بودن حوزههای مبدأ و مقصد
حوزه

حوزههای مبدأ

حوزههای مقصد
فراواني

درصد

فراواني

درصد

عيني

114

62/3

176

96/7

انتزاعي

69

37/7

6

3/3

مجموع

638

688

632

688
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نمودار  .9درصد فراواني عیني و انتزاعي بودن حوزههای مبدأ و مقصد

بر اساس نتایج بهدستآمده در جدول شماره  8و نمودار شماره  ،8عيني بودن حوزههاي
مبدأ و مقصد آثار سوررئال با اختالف فاحشي بيشتر از انتزاعي بودن حوزههاي مبدأ و
مقصد ميباشد .جهت معناداري این اختالف از آزمون کاي دو استفادهشده است که نتایج
آن در جدول  5آمده است.
جدول  .0نتایج آزمون کای دو مربوط به عیني بودن حوزههای مبدأ و مقصد
مبدأ

مقصد

آماره کای دو درجه آزادی سطح معنيداری آماره کای دو درجه آزادی سطح معنيداری
66/811

6

8/886

693/766

6

8/888

بر اساس نتایج آزمون کاي دو و همانطور که در جدول شماره  5دیده ميشود؛ آمار
آزمون در حوزههاي مقصد برابر با  66/811و در حوزههاي مبدأ برابر با  693/766و سطح
معنيداري در دو حوزه کمتر از  8/89ميباشد بنابراین با اطمينان  69درصد ميتوان گفت
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تفاوت معناداري بين عيني و انتزاعي بودن حوزههاي مبدأ و مقصد آثار سوررئال وجود
دارد بهطوريکه حوزههاي مبدأ و مقصد آثار سوررئال بيشتر عيني هستند.

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش در پي کشف حوزههاي مبدأ و مقصد استعارههاي آثار سوررئال از منظر
کوچش بودی و سپس عيني یا انتزاعي بودن آنها را بررسي کردی  .نتایج زیر از این
تحقيق به دست آمد:
 .6استعارههاي آثار سوررئال در حوزه مقصد بيشتر در حوزههاي طبيعت و انسان
هستند و پسازآن زندگي و مرگ و اندیشه .حوزه مقصد ارتباطات نيز نتوانسته هيچ عددي
را به خود اختصاص دهد .با توجه به اینکه اختالف کمّي زیادي (به لحاظ تعداد) بين
حوزههاي عيني طبيعت و انسان و حوزههاي انتزاعي زندگي و مرگ و اندیشه وجود ندارد
شاید بتوان گفت در آثار سوررئال مرز باریکي بين این دو وجود دارد اما بازه آمار و
ارقام حاکي از این است که بيشتر حوزهها ي مقصد این آثار عيني هستند و این نشان
ميدهد استعارههاي آثار سوررئال هرچند معمولي اما پشت پردهاي مبه دارند.
 .2حوزههاي انسان و ماشين و ابزار بيشترین درصد را در بخش حوزه مبدأ به خود
اختصاص داده است و پسازآن جانوران که هر سه مفاهيمي عيني هستند .پول و اقتصاد نيز
نتوانسته در حوزه مبدأ عددي را به خود اختصاص دهد .این نشان ميدهد شاید جملهاي
عادي در این سبک آثار ،استعارهاي پيچيده باشد .ما در هر دو حوزه مبدأ و مقصد با
مفاهيمي مواجه هستي که پيچيدگي و تعریف خاص یا مبهمي ندارند مانند انسان ،طبيعت،
ماشين و ابزار .درحاليکه در اثري به سبک رمانتيس نویسنده ميکوشد با استفاده از مفاهي
انتزاعي عشق و عاطفه و اندیشه استعارههاي خود را بسازد .زیبایي و دشواري یک اثر
سوررئال از همينجا پيدا ميشود که با مفاهي معمولي و روزمره ،مفاهيمي سخت و مبه
بيافریند .یکي از شواهد ما براي موضوع قابل فه بودن و سادگي آثار سبکهایي غير از
سبک سوررئال ،خلق راحت و بيتکلف اقتباسهایي در قالب فيل  ،تئاتر ،سریال و...از
رمانهاي سبکهاي رئاليس  ،رمانتيس و ...است .یک نویسنده رمان سوررئال ميتواند
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انسان را به گربه تبدیل کند ،شهري را به بانویي شگفتانگيز ،مرگ را به انساني بيرح ،
گاوي را به انسان و چش را دریایي کند چنان مواج که انسان را در آن غرق ميکند.
 .8همانگونه که دیدی تعداد حوزههاي مقصد ،بيشتر از تعداد حوزههایي بود که
کوچش مطرح کرده بود .هرچند که کوچش نيز از این سيزده حوزه بهعنوان عمدهترین
حوزهها یادکرده بود ،اما برخي حوزهها مانند طبيعت و انسان ،یک حوزه اصلي در این
تحقيق بود .این امر حاکي از تأثير نثر ادبي و فرهنگي بر استعاره پردازي است.
 .5استعارههاي حوزههاي مبدأ و مقصد هر دو بيشتر عيني هستند .به عبارتي زیاد با
مفاهي انتزاعي از قبيل عشق ،عاطفه ،خش و ...روبرو نيستي  .این مطلب ميتواند حاکي از
این باشد که نویسندگان رمانهاي سوررئال از مسائل انتزاعي و احساسي در رمان خود زیاد
استفاده نميکنند؛ زیرا احساس ميتواند از حج سوررئال بودن و گاهي خشونت و
سنگيني فضاي سوررئال بکاهد.
 .9تعداد استعارههاي حوزه مقصد که انتزاعي هستند بسيار بيشتر از استعارههاي حوزه
مبدأ که انتزاعي هستند ،ميباشد و ميتوان گفت تقریباً در حوزه مبدأ مفاهي انتزاعي جایي
ندارند .این مطلب نشانگر این موضوع است که نویسنده رمان سوررئال ترجيح ميدهد از
یک مفهوم عيني براي استعاره خود استفاده کند .حتي اگر قرار باشد آن مفهوم عيني در
جایگاه حوزه مبدأ به مفهومي انتزاعي در جایگاه حوزه مقصد مرتبط شود.
 .1ه در حوزه مبدأ و ه در حوزه مقصد با مفهوم پرتکرار انسان مواجه هستي ؛ که
از همينجا ميتوان به اهميت انسان در رمان سوررئال پي برد؛ یعني در رمان سوررئال بيشتر
با انسان ،بدن او و روابطش مواجه هستي  .این مطلب نيز نشان ميدهد که نویسنده رمان
سوررئال با هر زبان یا هر مليتي انسان را محور نوشته خود قرار ميدهد .در حقيقت این
موضوع اهميت انسان را در همه جاي دنيا براي تمامي افراد نشان ميدهد.
 .7جمعبندي عبارات استعاري مربوط به حوزه مقصد انسان 68 ،حوزه مبدأ را به خود
اختصاص داده است که نشان از تنوع حوزههاي مبدأ در مفهومپردازي انسان دارد .از این
موضوع ميتوان باز ه به اهميت انسان و مسائل مربوط به او در رمانهاي سوررئال پي برد.
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 .3در بررسي حوزههاي مبدأ مشاهده شد که مفاهي انتزاعي نيز ،در بين حوزههاي
مبدأ وجود دارد (و به دليل تعداد بسيار ک تحت عنوان مفاهي انتزاعي تقسي بندي و
شمارش شدند) .وجود این حوزههاي انتزاعي نشان ميدهد که هميشه از حوزههاي عيني
براي استعاره پردازي استفاده نميشود ،بلکه از حوزههاي انتزاعي نيز ،با توجه به سبک
نوشتار نویسنده کمک گرفته ميشود اگرچه تعداد آن بسيار ک بود.
از نتایج این پژوهش ه نویسندگان ،ه منتقدان آثار سوررئال و ه پژوهشگران
حوزه ادبيات و زبانشناسي ميتوانند استفاده کنند .نویسندگان رمان سوررئال ميتوانند با
استعارههایي که در رمانهاي خود استفاده ميکنند بر غني بودن آن بيفزایند .محوریت قرار
دادن انسان ،انتخاب استعارههایي که حوزههاي مبدأ و مقصد عيني دارند ،انتخاب
استعارههاي نامشهودتر ميتوان ازجمله این موارد باشد .منتقدان آثار سوررئال نيز ميتوانند
با داشتن اطالعات این پژوهش ،نقدي منصفانهتر بر این سبک آثار داشته باشند.
پژوهشگران حوزه ادبيات و زبانشناسي نيز ميتوانند با بررسي بيشتر این سبک آثار به نتایج
تازهاي دست یابند.
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ضمیمه
جداول بررسي استعارههای شش رمان
جدول  .1بررسي حوزههای مبدأ و مقصد رمان مرشد و مارگریتا
استعاره

حوزه مقصد

حوزه مبدأ

مسکو در زیر غباري خشک ميگدازد

مسکو (طبيعت)

آتش )گرما و سرما)

هواي دمکرده لخته شد

هواي دمکرده (رویدادها
و کنشها)

خون (بدن انسان)
شيء یا انسان (که قابليت ناپدید شدن

قلبش ناپدید شد

قلب (انسان)

هواي دمکرده شکل گرفت و بهصورت

هواي دمکرده (رویدادها

یک مرد درآمد

و کنشها)

مردي شفاف به غریبترین هيئت

انسان (انسان)

شيشه (یا شيء شفاف)(ماشينها و ابزار)

سؤال (اندیشه)

تله (ماشينها و ابزار)

دود (رویدادها و کنشها)

ابر (حرکت و جهت)

حاک (انسان)

نقش بر سنگ (بناها و ساختمانها)

حاک (انسان)

سنگ (بناها و ساختمانها)

شانه (انسان)

دیوار (بناها و ساختمانها)

گردن خود را مانند غازي دراز ميکرد

انسان (انسان)

غاز (جانوران)

منشي مانند مردهاي رنگ باخت

انسان (انسان)

مرده (بدن انسان)

خشمي او را در برگرفت

خش (عاطفه)

شيء (ماشينها و ابزار)

خشمي که خفهاش ميکرد

خش (عاطفه)

خشمي که ميسوزاندش

خش (عاطفه)

آتش (گرما و سرما)

جمعيت آن را در خود بلعيده بود

جمعيت (جامعه و ملت)

انسان یا حيوان (جانوران)

مغزش گویي ميسوخت

مغز (اندیشه)

شيء (ماشينها و ابزار)

آتشبازي پلکهایش را سوراخ ميکند

پلک (انسان)

شاید با سؤال گول زنندهاي ما را به تله
بيندازد
دود مثل ابري تنوره ميکشيد
حاک مانند نقشي بر سنگ بر جاي خود
نشسته بود
حاک به شکل سنگ درآمده بود
شانههایي چنان فراخ که آفتاب طالع را
پنهان ميکرد

دارد)(بدن انسان)
انسان (بدن انسان)

انسان یا چيزي که قابليت خفه کردن دارد
مانند گاز (انسان)

پارچه یا کاغذ با قابليت سوراخ شدن
(ماشينها و ابزار)
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استعاره

حوزه مقصد

حوزه مبدأ

چش راست سياهش مرده و بيحرکت

چش (انسان)

انسان مرده (انسان)

گربهاي که رفتار انساني دارد.....

گربه (طبيعت)

انسان (انسان)

انسان (انسان)

کبوتر دریایي (جانوران)

و مثل یک اسب آبي شنا کرد

انسان (انسان)

اسب آبي (جانوران)

فيل نامهنویس واق واقي کرد

انسان (انسان)

سگ (جانوران)

انسان (انسان)

گاو (جانوران)

چشمان گستاخ

چش (انسان)

انسان (انسان)

دهندره

دهان (انسان)

دره (بناها و ساختمانها)

شليک خنده

خنده (عاطفه)

تفنگ (ماشينها و ابزار)

خش خروشان

خش (عاطفه)

موج (نيروها)

سنگفرش

سنگ (طبيعت)

فرش (ماشينها و ابزار)

روز بيرحمانه بر شاعر طلوع کرد

روز (زمان)

خورشيد (روشنایي و تاریکي)

او مثل یک کبوتر دریایي به درون آب
شيرجه زد

مردي که چش هایش مثل گاو نر پرخون
است

سرنوشت اجازه نداد

سرنوشت (زندگي و

رودخانه

مرگ)
رود (طبيعت)

انسان (انسان)
انسان (انسان)

جدول  .6بررسي عیني یا انتزاعي بودن حوزههای مبدأ و مقصد رمان مرشد و مارگریتا
عیني یا انتزاعي بودن

عیني یا انتزاعي بودن

حوزه مقصد

حوزه مبدأ

مسکو در زیر غباري خشک ميگدازد

عيني

عيني

هواي دمکرده لخته شد

انتزاعي

عيني

قلبش ناپدید شد

عيني

عيني

انتزاعي

عيني

مردي شفاف به غریبترین هيئت

عيني

انتزاعي

شاید با سؤال گول زنندهاي ما را به تله بيندازد

انتزاعي

عيني

دود مثل ابري تنوره ميکشيد

عيني

عيني

حاک مانند نقشي بر سنگ بر جاي خود نشسته بود

عيني

عيني

استعاره

هواي دمکرده شکل گرفت و بهصورت یک مرد
درآمد
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عیني یا انتزاعي بودن

عیني یا انتزاعي بودن

حوزه مقصد

حوزه مبدأ

عيني

عيني

عيني

عيني

گردن خود را مانند غازي دراز ميکرد

عيني

عيني

منشي مانند مردهاي رنگ باخت

عيني

عيني

خشمي او را در برگرفت

انتزاعي

انتزاعي

خشمي که خفهاش ميکرد

انتزاعي

عيني

خشمي که ميسوزاندش

انتزاعي

عيني

جمعيت آن را در خود بلعيده بود

عيني

عيني

مغزش گویي ميسوخت

عيني

عيني

آتشبازي پلکهایش را سوراخ ميکند

عيني

عيني

چش راست سياهش مرده و بيحرکت

عيني

عيني

گربهاي که رفتار انساني دارد

عيني

عيني

او مثل یک کبوتر دریایي به درون آب شيرجه زد

عيني

عيني

و مثل یک اسب آبي شنا کرد

عيني

عيني

فيل نامهنویس واق واقي کرد

عيني

عيني

مردي که چش هایش مثل گاو نر پرخون است

عيني

عيني

چشمان گستاخ

عيني

عيني

دهندره

عيني

عيني

شليک خنده

عيني

عيني

خش خروشان

انتزاعي

عيني

سنگفرش

عيني

عيني

روز بيرحمانه بر شاعر طلوع کرد

عيني

عيني

سرنوشت اجازه نداد

انتزاعي

عيني

رودخانه

عيني

عيني

استعاره
حاک به شکل سنگ درآمده بود
شانههایي چنان فراخ که آفتاب طالع را پنهان
ميکرد

جدول  .9بررسي حوزههای مبدأ و مقصد استعارههای رمان در ستایش مرگ
استعاره

حوزه مقصد

حوزه مبدأ

بر سر روشن ماندن شعله حيات ملکه شرطبندي کند

زندگي (زندگي و مرگ)

آتش (تاریکي و
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حوزه مبدأ

استعاره

حوزه مقصد

انگار که زمان ایستاده باشد

زمان (زمان)

تن نحيفش درست لبه زندگي تکان تکان ميخورد

زندگي (زندگي و مرگ)

جز مرگ چه کس دیگري ميتوانست طناب را نگه دارد

مرگ (زندگي و مرگ)

تصمي بگيرد اینطرف زندگي برود یا به آنطرف برود

زندگي (زندگي و مرگ)

قدمش به آنسوي زندگي را برميداشت

زندگي (زندگي و مرگ)

اعتصاب مرگ

مرگ (زندگي و مرگ)

انسان (بدن انسان)

مرگ (زندگي و مرگ)

انسان (بدن انسان)

اگر کسي با مرگ معامله کند

مرگ (زندگي و مرگ)

انسان (بدن انسان)

مرگ را به زانو درآورده است

مرگ (زندگي و مرگ)

انسان (بدن انسان)

داس نامنتظر مرگ

مرگ (زندگي و مرگ)

انسان (انسان)

دست و پایي چروکيده مثل کشمش

اعضاي بدن انسان (انسان)

انگور (گياهان)

انسان (انسان)

کشتي (ماشينها و ابزار)

روشنایي)

کهنه سربازي شجاع که توانسته بود در لحظه نهایي از
مرگ تخطي کند و شکستش دهد

مردد و لرزان مثل کشتي که به عبث دنبال قطب نمایي
ميگردد
ابدیتي براي انسان چونان ابدیت خورشيد

انسان (انسان)

تاریخ مصرف استعدادها

استعداد (اندیشه)

شهرها یا به زبان خودمانيتر گورستان زندگان

شهر (طبيعت)

مرگ از ادامه کارش صرفنظر کرده است

مرگ (زندگي و مرگ)

مرگ استعارهاي شاعرانه است

مرگ (زندگي و مرگ)

مذاهب همانقدر به مرگ نيازمندند که ما به نان

مذاهب (مذهب)

این جمالت درباره مرگ(ازآنجاکه این تنها ابزار زراعي
بود که خداوند در اختيار داشت تا با آن راههایي را شخ

مرگ (زندگي و مرگ)

انسان (بدن انسان)
دیوار (بناها و
ساختمانها)
انسان (بدن انسان)
دیوار (بناها و
ساختمانها)
دیوار (بناها و
ساختمانها)

خورشيد (روشنایي و
تاریکي)
ماده غذایي قابل انقضا
(پختن غذا)
گورستان (بناها و
ساختمانها)
انسان (انسان)
استعارهاي شاعرانه
(مفهوم انتزاعي)
انسان (انسان)
آلت قتل (ماشينها و
ابزار)
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استعاره

حوزه مقصد

حوزه مبدأ

بزند که به قلمرویش ميرسند ،نتيجه بدیهي و مناقشه
پذیر آن بود که کل این قصه مقدس به پایان رسيده بود و
نا گریز جادهها به بنبست رسيده بودند.
مرگ از کشتار دست برداشته بود

مرگ (زندگي و مرگ)

انسان (انسان)

مرگ فراري

مرگ (زندگي و مرگ)

انسان (انسان)

یکلحظه قانون جاذبه خواست خستگي در کند

قانون جاذبه (رویدادها و
کنشها)

انسان (انسان)

آسمان که از اول شب قهر کرده بود

آسمان (طبيعت)

انسان (انسان)

کتک خوردهاند و دم در مرگ ول شدهاند

مرگ (زندگي و مرگ)

خانه (بناها و ساختمانها)

حقيقت مثل قهوه اسپرسو تلخ است

حقيقت (اندیشه)

قهوه اسپرسو (پختن غذا)

گلستان اميد

اميد (عاطفه)

گلستان (گياهان)

فلکه مرگ از نو باز شده بود

مرگ (زندگي و مرگ)
حافظه جمعي (اندیشه)

این قصه ،براي اولين بار ،روزنامهاي از قفسههاي خاک
گرفته حافظه جمعيمان بيرون کشيد و از تارعنکبوتها
پاکش کرد

روزنامه (اجسام)
تار عنکبوت (طبيعت)

شير فلکه (ماشينها و
ابزار)
کتابخانه (بناها و
ساختمانها)
خاطره (مفهوم انتزاعي)
فراموشي (مفهوم
انتزاعي)

در آستانه چهچهه غزل خداحافظي

مرگ (زندگي و مرگ)

پرنده (جانوران)

مصيبتبار

مصيبت (عاطفه)

بار سنگين (نيروها)

چش انتظار

چش (انسان)

انسان (انسان)

رنگپریده

رنگ (طبيعت)

پرنده (جانوران)

سرماخورده

سرما (طبيعت)

غذا (پختن غذا)

تکه سنگ ملعون

سنگ (طبيعت)

انسان (انسان)

سرد و گرم چشيده

حوادث روزگار (رویدادها
و کنشها)

غذا (پختن غذا)

جان دادن

جان (طبيعت)

جس (ماشينها و ابزار)

دل دادگان

دل (انسان)

جس (ماشينها و ابزار)

کجخلق

خلق (اخالق)

جاده (حرکت و جهت)
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جدول  .0بررسي عیني یا انتزاعي بودن حوزههای مبدأ و مقصد در رمان «در ستایش مرگ»
عیني یا
استعاره

انتزاعي بودن
حوزه مقصد

عیني یا
انتزاعي
بودن حوزه
مبدأ

بر سر روشن ماندن شعله حيات ملکه شرطبندي کند

انتزاعي

عيني

انگار که زمان ایستاده باشد

انتزاعي

عيني

تن نحيفش درست لبه زندگي تکان ميخورد

انتزاعي

عيني

جز مرگ چه کس دیگري ميتوانست طناب را نگه دارد

انتزاعي

عيني

تصمي بگيرد این طرف زندگي برود یا به آنطرف برود

انتزاعي

عيني

قدمش به آنسوي زندگي را برميداشت

انتزاعي

عيني

اعتصاب مرگ

انتزاعي

عيني

انتزاعي

عيني

اگر کسي با مرگ معامله کند

انتزاعي

عيني

مرگ را به زانو درآورده است

انتزاعي

عيني

داس نامنتظر مرگ

انتزاعي

عيني

دست و پایي چروکيده مثل کشمش

عيني

عيني

مردد و لرزان مثل کشتي که به عبث دنبال قطب نمایي ميگردد

عيني

عيني

ابدیتي براي انسان چونان ابدیت خورشيد

عيني

عيني

تاریخمصرف استعدادها

انتزاعي

عيني

شهرها یا به زبان خودمانيتر گورستان زندگان

عيني

عيني

مرگ از ادامه کارش صرفنظر کرده است

انتزاعي

عيني

مرگ استعارهاي شاعرانه است

انتزاعي

عيني

مذاهب همانقدر به مرگ نيازمندند که ما به نان

انتزاعي

عيني

کهنه سربازي شجاع که توانسته بود در لحظه نهایي از مرگ تخطي کند و
شکستش دهد

این جمالت درباره مرگ(ازآنجاکه این تنها ابزار زراعي بود که خداوند در
اختيار داشت تا با آن راههایي را شخ بزند که به قلمرویش ميرسند ،نتيجه
بدیهي و مناقشه پذیر آن بود که کل این قصه مقدس به پایان رسيده بود و

انتزاعي

عيني

ناگریز جادهها به بنبست رسيده بودند.
مرگ از کشتار دست برداشته بود

انتزاعي

عيني

مرگ فراري

انتزاعي

عيني
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عیني یا

عیني یا
استعاره

انتزاعي بودن
حوزه مقصد

انتزاعي
بودن حوزه
مبدأ

یکلحظه قانون جاذبه خواست خستگي در کند

انتزاعي

عيني

آسمان که از اول شب قهر کرده بود

عيني

عيني

کتک خوردهاند و دم در مرگ ول شدهاند

انتزاعي

عيني

حقيقت مثل قهوه اسپرسو تلخ است

انتزاعي

عيني

گلستان اميد

انتزاعي

عيني

فلکه مرگ از نو باز شده بود

انتزاعي

عيني

حافظه جمعي
(انتزاعي)
این قصه ،براي اولين بار ،روزنامهاي از قفسههاي خاک گرفته حافظه
جمعيمان بيرون کشيد و از تارعنکبوتها پاکش کرد

روزنامه (عيني)

کتابخانه (عيني)
خاطره
(انتزاعي)

تارعنکبوت

فراموشي

(عيني)

(انتزاعي)

در آستانه چهچهه غزل خداحافظي

انتزاعي

عيني

مصيبتبار

انتزاعي

عيني

چش انتظار

عيني

عيني

رنگپریده

عيني

عيني

سرماخورده

انتزاعي

عيني

تکه سنگ ملعون

عيني

عيني

سرد و گرم چشيده

انتزاعي

عيني

جان دادن

انتزاعي

عيني

دل دادگان

انتزاعي

عيني

کجخلق

انتزاعي

عيني

جدول  .5بررسي حوزههای مبدأ و مقصد رمان «بوف کور»
استعاره

حوزه مقصد

حوزه مبدأ

یک ستاره پرنده

ستاره (طبيعت)

پرنده (جانوران)

خودم را به سایهام معرفي کن

سایه (طبيعت)

انسان (انسان)

اسالمپناه و همکاران | 629
استعاره

حوزه مقصد

حوزه مبدأ

درخت توسري خورده

درخت (طبيعت)

انسان (انسان)

درخت نفرینزده

درخت

انسان (انسان)

زخ (انسان)

خوره (جانوران)

زخ هایي که مثل خوره روح را آهسته در انزوا ميخورد و
ميتراشد
اگرچه نه نه جون ظاهراً تغيير کرده بود ولي افکارش به حال خود
باقيمانده بود فقط به زندگي بيشتر ابراز عالقه ميکرد و از مرگ

انسان (انسان)

مگس (جانوران)

ميترسيد ،مثل مگسهایي که اول پایيز به اتاق پناه ميآورند.
گونههاي او ک ک گل انداخت یک رنگ سرخ جگرکي مثل

رنگ سرخ

رنگ گوشت جلو دکان قصابي

(طبيعت)

لباس سياه نازک مثل تارعنکبوت او را در ميان خودش محبوس
کرده
مثل یک جانور درنده و گرسنه به او حمله کردم
چش هاي تر و براق مثل گوي الماس سياهي که در اشک انداخته
باشند
نفس مالی صبح
زندگي من رو به قهقرا ميرفت
جسم فکر ميکرد ،جسم خواب ميدید

رنگ گوشت (جانوران)

لباس (اجسام)

تارعنکبوت (جانوران)

انسان (انسان)

حيوان (جانوران)

چش (انسان)
صبح (زمان)
زندگي (زندگي و
مرگ)

گوي الماس (ماشينها و
ابزار)
انسان (انسان)
جاده (حرکت و جهت)

جس (انسان)

انسان (انسان)

جس (انسان)

پرنده (جانوران)

خورشيد (طبيعت)

انسان (انسان)

این پنجرهها به چش هاي کسي که تب هذیاني داشته باشد شبيه بود

پنجره (اجسام)

چش انسان (بدن انسان)

آوازش مثل ارتعاش ناله اره در گوشت تن رخنه ميکرد

آواز (انسان)

اره (ماشينها و ابزار)

دستهاي الغرش مانند دزدي که طبق قانون انگشتهایش را

دست الغر

دزد انگشت بریده و در

بریده و در روغن داغ فرو کرده باشند

(انسان)

روغن فروبرده (انسان)

مثل بيد به خودش ميلرزید

انسان (انسان)

درخت (گياهان)

و جسم مثلاینکه از ثقل و کثافت هوا آزادشده در دنياي مجهولي
که پر از رنگها و تصویرهاي مجهول بود پرواز ميکرد
خورشيد مثل چش تبدار ،پرتو سوزان خود را از ته اسمان نثار
منظره خاموش و بيجان ميکرد.

چون دو چشمي که بهمنزله چراغ آن بود براي هميشه خاموش شده
بود
الي در اتاق را مثل دهن مرده باز گذاشته بود

چش (انسان)
در اتاق (اجسام)

چراغ (روشنایي و
تاریکي)
دهن انسان مرده (بدن
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استعاره

حوزه مقصد

حوزه مبدأ
انسان)

تمام تنش مثل تگرگ سرد شده بود
تنهایي و انزوایي که پشت سرم پنهان شده بود

اتاق (اجسام)

انسان (بدن انسان)

تن انسان (انسان)

تگرگ (نيروها)

تنهایي (روابط
انساني)

انسان (بدن انسان)
چيز چسبناک (ماشينها
و ابزار)

تاریکي چسبنده ،غليظ و مسري

تاریکي (رویدادها

چيز غليظ (ماشينها و

و کنشها)

ابزار)
بيماري (سالمتي و
بيماري)

افکار سياه

افکار (اندیشه)

شيء (ماشينها و ابزار)

چش تبدار

چش (انسان)

انسان (بدن انسان)

منظره خاموش

منظره (طبيعت)

کابوسي که با چنگال آهنياش درون مرا ميفشرد
ستارههاي رنگپریده
سایهاي که روي دیوار خميده و هر چه را مينویس با اشتهاي

چراغ (روشنایي و
تاریکي)

کابوس (رویدادها

شيء (ماشينها و ابزار)

و کنشها)

انسان (بدن انسان)

ستاره (طبيعت)

انسان (بدن انسان)
انسان یا حيوان

سایه (طبيعت)

(جانوران)

سایه سرگردان

سایه (طبيعت)

انسان (بدن انسان)

سایه لرزان

سایه (طبيعت)

انسان (بدن انسان)

هرچهتمامتر ميبلعد

دنيایي که مجبور بودم همه سوراخ سنبههاي آن را سرکشي و
وارسي کن

دنيا (اندیشه)

شاید او ه زندگي خودش را مثل خوشه انگور فشرده و شرابش را

زندگي (زندگي و

به من بخشيده بود

مرگ)

شب پاورچين پاورچين ميرفت گویا بهاندازه کافي خستگي در
کرده بود
با آن دو چش درشت و متعجب که پشت زندگي من آهسته و

دیوار (بناها و
ساختمانها)
خوشه انگور (گياهان)

شب (زمان)

انسان (بدن انسان)

چش (انسان)

آتش (گرما و سرما)
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استعاره

حوزه مبدأ

حوزه مقصد

دردناک ميسوخت و ميگداخت
حرارت آفتاب با هزاران دهن مکنده عرق تن مرا بيرون ميکشيد
پرتو زندگي

آفتاب (رویدادها
و کنشها)
زندگي (زندگي و

خورشيد (روشنایي و

مرگ)

تاریکي)

کجسليقه

سليقه (اخالق)

خنده سخت

خنده (عاطفه)

شاهکار

انسان (بدن انسان)

جاده یا مسير (حرکت و
جهت)
جس (ماشينها و ابزار)

کار (رویدادها و

شاه (انسان)

کنشها)

ناله اره

اره (اجسام)

انسان (انسان)

رنگپریده

رنگ (طبيعت)

پرنده (جانوران)

جدول  .2بررسي عیني یا انتزاعي بودن حوزههای مبدأ و مقصد رمان «بوف کور»
عیني یا

عیني یا

انتزاعي

انتزاعي

بودن حوزه

بودن حوزه

مقصد

مبدأ

یک ستاره پرنده

عيني

عيني

خودم را به سایهام معرفي کن

انتزاعي

عيني

درخت توسريخورده

عيني

عيني

درخت نفرینزده

عيني

عيني

زخ هایي که مثل خوره روح را آهسته در انزوا ميخورد و ميتراشد

عيني

انتزاعي

استعاره

اگرچه نه نه جون ظاهراً تغيير کرده بود ولي افکارش به حال خود باقيمانده بود
فقط به زندگي بيشتر ابراز عالقه ميکرد و از مرگ ميترسيد ،مثل مگسهایي که

عيني

عيني

اول پایيز به اتاق پناه ميآورند.
گونههاي او ک ک گل انداخت یک رنگ سرخ جگرکي مثل رنگ گوشت

عيني

عيني

لباس سياه نازک مثل تارعنکبوت او را در ميان خود شمحبوس کرده

عيني

عيني

مثل یک جانور درنده و گرسنه به او حمله کردم

عيني

عيني

چش هاي تر و براق مثل گوي الماس سياهي که در اشک انداخته باشند

عيني

عيني

جلو دکان قصابي
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عیني یا

عیني یا

انتزاعي

انتزاعي

بودن حوزه

بودن حوزه

مقصد

مبدأ

نفس مالی صبح

عيني

عيني

زندگي من رو به قهقرا ميرفت

انتزاعي

عيني

جسم فکر ميکرد ،جسم خواب ميدید

عيني

عيني

عيني

عيني

عيني

عيني

این پنجرهها به چش هاي کسي که تب هذیاني داشته باشد شبيه بود

عيني

عيني

آوازش مثل ارتعاش ناله اره در گوشت تن رخنه ميکرد

عيني

عيني

عيني

عيني

مثل بيد به خودش ميلرزید

عيني

عيني

چون دو چشمي که بهمنزله چراغ آن بود براي هميشه خاموش شده بود

عيني

عيني

الي در اتاق را مثل دهن مرده باز گذاشته بود

عيني

عيني

تمام تنش مثل تگرگ سرد شده بود

عيني

عيني

تنهایي و انزوایي که پشت سرم پنهانشده بود

انتزاعي

عيني

تاریکي چسبنده ،غليظ و مسري

انتزاعي

عيني

افکار سياه

انتزاعي

عيني

چش تبدار

عيني

عيني

منظره خاموش

عيني

عيني

کابوسي که با چنگال آهنياش درون مرا ميفشرد

انتزاعي

عيني

ستارههاي رنگپریده

عيني

عيني

انتزاعي

عيني

سایه سرگردان

انتزاعي

عيني

سایه لرزان

انتزاعي

عيني

دنيایي که مجبور بودم همه سوراخ سنبههاي آن را سرکشي و وارسي کن

انتزاعي

عيني

استعاره

و مثل اینکه (جس ) از ثقل و کثافت هوا آزادشده در دنياي مجهولي که پر از
رنگها و تصویرهاي مجهول بود پرواز ميکرد
خورشيد مثل چش تبدار ،پرتو سوزان خود را از ته اسمان نثار منظره خاموش و
بيجان ميکرد.

دستهاي الغرش مانند دزدي که طبق قانون انگشتهایش را بریده و در روغن
داغ فرو کرده باشند

سایهاي که روي دیوار خميده و هر چه را مينویس با اشتهاي هرچهتمامتر
ميبلعد
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عیني یا

عیني یا

انتزاعي

انتزاعي

بودن حوزه

بودن حوزه

مقصد

مبدأ

انتزاعي

عيني

عيني

عيني

عيني

عيني

حرارت آفتاب با هزاران دهن مکنده عرق تن مرا بيرون ميکشيد

عيني

عيني

پرتو زندگي

انتزاعي

عيني

کجسليقه

انتزاعي

عيني

خنده سخت

عيني

عيني

شاهکار

عيني

عيني

ناله اره

عيني

عيني

رنگپریده

عيني

عيني

استعاره

شاید او ه زندگي خودش را مثل خوشه انگور فشرده و شرابش را به من بخشيده
بود
شب پاورچين پاورچين ميرفت گویا بهاندازه کافي خستگي در کرده بود
با آن دو چش درشت و متعجب که پشت زندگي من آهسته و دردناک
ميسوخت و ميگداخت

جدول  .7بررسي حوزههای مبدأ و مقصد رمان «آئورا»
استعاره

حوزه مقصد

حوزه مبدأ

گرامافون مزاح

گرامافون (اجسام)

انسان (انسان)

این چش ها سبز چو دریایند ،موج ميزنند و به کف مينشينند

چش (انسان)

دریا (نيروها)

آئورا همچون آینهاي اسيرشدهاي

انسان (انسان)

آینه (ماشينها و ابزار)

همچون شمایلي بر دیوار اسيرشدهاي

انسان (انسان)

شمایل (ماشينها و ابزار)

آه انسان (انسان)

انسان (انسان)

هوا (طبيعت)

شيء (ماشينها و ابزار)

آهي ميکشد گویي به بریدن هوا ميپردازد

انسان (انسان)

(آه انسان) چنانکه گویي دارد حيواني را پوست ميکند

آه انسان (انسان)

کتابخانه

کتاب (اندیشه)

انسان (انسان)

گوشخراش

گوش (انسان)

جس (ماشينها و ابزار)

رنگباخته

رنگ (طبيعت)

انسان (انسان)
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جدول  .8بررسي عیني یا انتزاعي بودن حوزههای مبدأ و مقصد رمان «آئورا»
عیني یا انتزاعي بودن

عیني یا انتزاعي بودن

حوزه مقصد

حوزه مبدأ

عيني

عيني

عيني

عيني

آئورا همچون آینهاي اسيرشدهاي

عيني

عيني

همچون شمایلي بر دیوار اسيرشدهاي

عيني

عيني

آهي ميکشد گویي به بریدن هوا ميپردازد

عيني

عيني

چنانکه گویي دارد حيواني را پوست ميکند

عيني

عيني

کتابخانه

عيني

عيني

گوشخراش

عيني

عيني

رنگباخته

عيني

عيني

استعاره
گرامافون مزاح
این چش ها سبز چو دریایند ،موج ميزنند و به
کف مينشينند

جدول  .3بررسي حوزههای مبدأ و مقصد استعارههای رمان «شهرهای نامرئي»
استعاره

حوزه مقصد

احساسي شبيه خ با بوي بدن فيل یا بوي خاکستر

احساس (عاطفه)

حوزه مبدأ
خ (مفهوم
انتزاعي)
جسمي که بو دارد
(ماشينها و ابزار)
جاده (حرکت و

این امپراطوري در حقيقت چيزي جز شکستي بيپایان و بيقواره نيست

شکست
(سياست)

جهت)
انسان (بدن انسان)
لباس (ماشينها و
ابزار)

پوسيدگي درونياش یقيناً قانقاریاي وسيعي است
که عصاي مرصع شاهي ما نيز قادر به درمان آن نخواهد بود
از موج برگشت خاطرات
شهر همانند اسفنج باد ميکند

پوسيدگي

بيماري (سالمتي و

دروني (اندیشه)

بيماري)

عصا (اجسام)

پزشک (بدن انسان)

خاطرات

امواج دریا (حرکت

(اندیشه)

و جهت)

شهر (طبيعت)

اسفنج (ماشينها و

اسالمپناه و همکاران | 611
حوزه مبدأ

استعاره

حوزه مقصد

شهر از گذشته خود حرف نميزند

شهر (طبيعت)

انسان (بدن انسان)

(شهر) آن را همانند خطوط کف دست در اختيار دارد

شهر (طبيعت)

انسان (بدن انسان)

آرزوها همه با ه زنده ميشوند

آرزو (ميل)

انسان (بدن انسان)

آرزوها ترا محاصره ميکنند

آرزو (ميل)

انسان (بدن انسان)

کوچه (طبيعت)

جوجهتيغي(جانوران

ابزار)

با کوچههاي شبيه جوجهتيغي که از هر دیوار آن تابلو و عالمت بيرون
زده است

داربست (بناها و
ساختمانها)
این شهر به داربست یا کيف پولي شباهت دارد که هر کس در خانههاي
آن ميتواند هر چه را که ميخواهد به یاد بياورد؛ داشته باشد.

شهر (طبيعت)

کيف پول (ماشينها
و ابزار)

حافظه زوائد زیادي دارد که مرتب نشانههایش را تکرار ميکند تا شهر
حيات خود را آغاز کند

خطوط مرزي کشورش منبسط شد
فصلها و سالهاي پربرکت انبارها را پر کردهاند

شهر (طبيعت)

انسان (بدن انسان)

حافظه (اندیشه)

انسان (بدن انسان)

خطوط مرزي

جس (ماشينها و

کشور (سياست)

ابزار)

فصل و سال
(زمان)

شهرهایي که بر روي زمين و بر دوش انسانها سنگيني ميکرد

شهر (طبيعت)

شهرهایي ورم کرده و تا حد خفقان لبریز از تزیينات و وظایف

شهر (طبيعت)

شهرهایي سبک همچون بادبادک

شهر (طبيعت)

شهرهایي مشبک چون تورهاي سفيد

شهر (طبيعت)

شهرهایي شفاف همچون پشهبندهاي نازک

شهر (طبيعت)

انسان (بدن انسان)
جس (ماشينها و
ابزار)
انسان (بدن انسان)
جس (ماشينها و
ابزار)
بادبادک (ماشينها
و ابزار)
تور سفيد (ماشينها
و ابزار)
پشهبند (ماشينها و
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حوزه مبدأ

استعاره

حوزه مقصد

شهرهایي شبيه رگهاي برگهاي درختان

شهر (طبيعت)

شهري که چش انتظار مانده است

شهر (طبيعت)

انسان (بدن انسان)

شهر زندگي مشابه خود را تکرار ميکند

شهر (طبيعت)

انسان (بدن انسان)

ابزار)

نيمه دیگر شهر را هنگاميکه اقامتش به پایان رسد ،پيچ و مهرههایش را
باز ميکنند و قطعات آن را یکيیکي جدا کرده و بهجاي دیگري ميبرند

شهر (طبيعت)

تا در مکاني دیگر آن را بنا کنند
روح اوليویا (نام شهر) بهسوي یک زندگي آزاد و تمدني پالوده گرایش

رگ برگهاي
درختان (گياهان)

خانه (بناها و
ساختمانها)

شهر (طبيعت)

انسان (بدن انسان)

قایقها منتظر مسافران هستند

قایق (اجسام)

انسان (بدن انسان)

رودخانه

رود (طبيعت)

انسان (بدن انسان)

ميخانه

مي (اجسام)

انسان (بدن انسان)

آسمانخراش

آسمان (طبيعت)

روح شهر

شهر (طبيعت)

انسان (بدن انسان)

حافظه شهر

شهر (طبيعت)

انسان (بدن انسان)

دم بخت

بخت (زمان)

جان انداخته

جان (بدن انسان)

دارد

شاید امپراطوري چيزي جز پرواز بيپایان اشباح ذهن در گردش دوراني
چرخ فلک نباشد
دلسرد

امپراطوري
(سياست)

دل (انسان)

جس (ماشينها و
ابزار)

جس (در)(بناها و
ساختمانها)
جس (ماشينها و
ابزار)
پرواز (مفهوم
انتزاعي)
جس (ماشينها و
ابزار)
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جدول  .14بررسي عیني یا انتزاعي بودن حوزههای مبدأ و مقصد رمان«شهرهای نامرئي»
عیني یا
استعاره

انتزاعي بودن
حوزه مقصد

عیني یا
انتزاعي
بودن حوزه
مبدأ

احساسي شبيه خ با بوي بدن فيل یا بوي خاکستر

انتزاعي

انتزاعي

این امپراطوري در حقيقت چيزي جز شکستي بيپایان و بيقواره نيست

انتزاعي

عيني

پوسيدگي درونياش یقيناً قانقاریاي وسيعي است

انتزاعي

عيني

که عصاي مرصع شاهي ما نيز قادر به درمان آن نخواهد بود

عيني

عيني

از موج برگشت خاطرات

انتزاعي

عيني

شهر همانند اسفنج باد ميکند

عيني

عيني

و (شهر) به خود شکل ميدهد

عيني

عيني

شهر از گذشته خود حرف نميزند

عيني

عيني

(شهر) آن را همانند خطوط کف دست در اختيار دارد

عيني

عيني

آرزوها همه با ه زنده ميشوند

انتزاعي

عيني

آرزوها ترا محاصره ميکنند

انتزاعي

عيني

عيني

عيني

عيني

عيني

شهر (عيني)

انسان (عيني)

حيات خود را آغاز کند

حافظه (انتزاعي)

انسان (عيني)

خطوط مرزي کشورش منبسط شد

عيني

عيني

فصلها و سالهاي پربرکت انبارها را پر کردهاند

عيني

عيني

شهرهایي که بر روي زمين و بر دوش انسانها سنگيني ميکرد

عيني

عيني

شهرهایي ورمکرده و تا حد خفقان لبریز از تزیينات و وظایف

عيني

عيني

شهرهایي سبک همچون بادبادک

عيني

عيني

شهرهایي مشبک چون تورهاي سفيد

عيني

عيني

شهرهایي شفاف همچون پشهبندهاي نازک

عيني

عيني

شهرهایي شبيه رگهاي برگهاي درختان

عيني

عيني

با کوچههاي شبيه جوجهتيغي که از هر دیوار آن تابلو و عالمت بيرون زده
است
این شهر به داربست یا کيف پولي شباهت دارد که هر کس در خانههاي آن
ميتواند هر چه را که ميخواهد به یاد بياورد؛ داشته باشد.
حافظه زوائد زیادي دارد که مرتب نشانههایش را تکرار ميکند تا شهر
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عیني یا

عیني یا
استعاره

انتزاعي

انتزاعي بودن

بودن حوزه

حوزه مقصد

مبدأ

شهري که چش انتظار مانده است

عيني

عيني

شهر زندگي مشابه خود را تکرار ميکند

عيني

عيني

نيمه دیگر شهر را هنگاميکه اقامتش به پایان رسد ،پيچ و مهرههایش را باز
ميکنند و قطعات آن را یکيیکي جدا کرده و بهجاي دیگري ميبرند تا در

عيني

عيني

مکاني دیگر آن را بنا کنند
روح اوليویا (نام شهر) بهسوي یک زندگي آزاد و تمدني پالوده گرایش دارد

عيني

عيني

قایقها منتظر مسافران هستند

عيني

عيني

رودخانه

عيني

عيني

ميخانه

عيني

عيني

آسمانخراش

عيني

عيني

روح شهر

عيني

عيني

حافظه شهر

عيني

عيني

دم بخت

انتزاعي

عيني

جان انداخته

انتزاعي

عيني

عيني

عيني

انتزاعي

عيني

شاید امپراطوري چيزي جز پرواز بيپایان اشباح ذهن در گردش دوراني
چرخ فلک نباشد
دلسرد

جدول  .11بررسي حوزههای مبدأ و مقصد رمان «شهرهای نامرئي»
استعاره
تشييعجنازه خيلي بيرنگوبو بود

حوزه مقصد
تشييعجنازه (روابط
انساني)

حوزه مبدأ
غذا (پختن غذا)
خيابان (حرکت و

پدرش مرا یاد خياباني ميانداخت که پس از بارانتر و تميز است.

پدر (انسان)

خواندن کتاب تا ته ،مثل باللي که همه دانههایش را بخورد

کتاب (اندیشه)

بالل (گياهان)

پرده که پایين ميآید

اتمام دهه شصت

(رویدادها و کنشها)

(حرکت و جهت)

زمان (زمان)

نسي (نيروها)

پردهاي که آرامآرام روي ده شصت پایين ميآید.
زمان مثل نسي

جهت)
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استعاره
زندگي مثل پيکنيک
خورشيد به اوج آسمان ميرسد ،بعد فرود ميآید .آدمها ميآیند
و ميروند.

حوزه مقصد

حوزه مبدأ

زندگي (زندگي و

پيکنيک (بازي و

مرگ)

ورزش)
هواپيما (وسيله

خورشيد (طبيعت)

نقليه)(ماشينها و
ابزار)

درهاي آسانسور فس فس کنان

آسانسور (اجسام)

این شانزده قدم را یکراست مثل خط کش بروم

انسان (بدن انسان)

همهمه خفيفي توي گوش بود .انگار نسي دریا از الي پرده

همهمه خفيف

سيمي زنگزدهاي ميگذشت

(رویدادها و کنشها)

ردپاي مرغهاي دریایي بر لب دریا مثل سوزنبرگهاي کاج پس

رد پاي مرغ دریایي

سوزنبرگ کاج

از بادي تند پراکنده است.

(طبيعت)

(گياهان)

من ،تکهاي پنبه ،خيس توي الکل

انسان (انسان)

ذهن مثل جانور آبزي بيقراري در آبراههاي پرپيچوخ آگاهي

ذهن انسان (اندیشه)

بهسرعت تمام شنا ميکرد.

آگاهي (اندیشه)

سکوت سرد آکواریوم واري هميشه بر آنجا حاک بود

سکوت (اخالق)

مارماهيهاي برقي مثل المپ مدار بسته جز جز ميکردند و برق
ميزدند.
استعداد طبيعياش حول محور مدل گوش شدن ميچرخيد.
عزیزم گفتنهایش مثل عصر بهاري نرم بود

مارماهي (طبيعت)

انسان (بدن انسان)
خط کش (ماشينها
و ابزار)
نسي دریا (نيروها)

پنبه (ماشينها و
ابزار)
جانور (جانوران)
جاده ،آبراه (حرکت
و جهت)
آکواریوم (ماشينها
و ابزار)
المپ (ماشينها و
ابزار)

استعداد (ميل)

انسان (بدن انسان)

حرف زدن (روابط

عصر بهاري (گرما و

انساني)

سرما)

اگر دلمان بخواهد ميتواني در وادي اختيار بيهدف سرگردان
شوی  .بيریشه چون بذري که در نسي دلانگيز بهاري افشانده

انسان (انسان)

گياه (گياهان)

ميشود.
خوب ميشنوم ولي بااینحال گوش مرده است
انگشتهاي کشيدهاش چيزي جز دستهاي جانور را القا نميکرد
که بهرغ سالها تربيت و کنترل هنوز خاطرات بدوي دارند
هيچ شاخهاي از انتشارات یا سخن پراکني نيست که به نحوي

گوش (انسان)

انسان (بدن انسان)

انگشت (انسان)

جانور (جانوران)

انتشارات یا تبليغات

آکواریوم (ماشينها
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استعاره

حوزه مقصد

حوزه مبدأ

وابسته به تبليغات نباشد .مثل آکواریومي بدون آب است

(اقتصاد)

و ابزار)

گاو شيرده دنبال انبردستي ميگردد

گاو (طبيعت)

انسان (بدن انسان)

گاو ه الزم است گاهي انبردستي خودش را داشته باشد

گاو (طبيعت)

انسان (بدن انسان)

گاو جواب ميدهد

گاو (طبيعت)

انسان (بدن انسان)

آسمانخراش

آسمان (طبيعت)

دلخراش

دل (انسان)

وقتکشي

زمان (زمان)

جس (ماشينها و
ابزار)
جس (ماشينها و
ابزار)
انسان (بدن انسان)

جدول  .16بررسي عیني یا انتزاعي بودن حوزههای مبدأ و مقصد رمان «شهرهای نامرئي»
عیني یا انتزاعي

عیني یا

بودن حوزه

انتزاعي بودن

مقصد

حوزه مبدأ

تشييعجنازه خيلي بيرنگوبو بود

عيني

عيني

پدرش مرا یاد خياباني ميانداخت که پس از بارانتر و تميز است.

عيني

عيني

خواندن کتاب تا ته ،مثل باللي که همه دانههایش را بخورد

عيني

عيني

پردهاي که آرام آرام روي ده شصت پایين ميآید.

عيني

انتزاعي

زمان مثل نسي

انتزاعي

عيني

زندگي مثل پيکنيک

انتزاعي

عيني

عيني

عيني

درهاي آسانسور فس فس کنان

عيني

عيني

این شانزده قدم را یکراست مثل خط کش بروم

عيني

عيني

عيني

عيني

عيني

عيني

عيني

عيني

انتزاعي

عيني

استعاره

خورشيد به اوج آسمان ميرسد ،بعد فرود ميآید .آدمها ميآیند و
ميروند.

همهمه خفيفي توي گوش بود .انگار نسي دریا از الي پرده سيمي
زنگزدهاي ميگذشت
ردپاي مرغهاي دریایي بر لب دریا مثل سوزنبرگهاي کاج پس از بادي
تند پراکنده است.
من ،تکهاي پنبه ،خيس توي الکل
ذهن مثل جانور آبزي بيقراري در آبراههاي پرپيچوخ آگاهي بهسرعت
تمام شنا ميکرد.
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عیني یا انتزاعي

عیني یا

بودن حوزه

انتزاعي بودن

مقصد

حوزه مبدأ

سکوت سرد آکواریوم واري هميشه بر آنجا حاک بود

انتزاعي

عيني

مارماهيهاي برقي مثل المپ مداربسته جز جز ميکردند و برق ميزدند.

عيني

عيني

استعداد طبيعياش حول محور مدل گوش شدن ميچرخيد.

انتزاعي

عيني

عزیزم گفتنهایش مثل عصر بهاري نرم بود

عيني

عيني

خوب ميشنوم ولي بااینحال گوش مرده است

عيني

عيني

عيني

عيني

عيني

عيني

عيني

عيني

گاو شيرده دنبال انبردستي ميگردد

عيني

عيني

گاو ه الزم است گاهي انبردستي خودش را داشته باشد

عيني

عيني

گاو جواب ميدهد

عيني

عيني

آسمانخراش

عيني

عيني

دلخراش

انتزاعي

عيني

وقتکشي

انتزاعي

عيني

استعاره

انگشتهاي کشيدهاش پيزي جز دستهاي جانور را القا نميکرد که بهرغ
سالها تربيت و کنترل هنوز خاطرات بدوي دارند
هيچ شاخهاي از انتشارات یا سخنپراکني نيست که به نحوي وابسته به
تبليغات نباشد .مثل آکواریومي بدون آب است
اگر دلمان بخواهد ميتواني بيهدف در وادي اختيار سرگردان شوی .
بيریشه چون بذري که در نسي دلانگيز بهاري افشانده ميشود.
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Abstract
One of the important approaches in the mythological studies of literary texts
is Northrop Frye's Theories. The present study investigates the story of
Rostam and Sohrab in Shahnameh by using Frye's proposed model and by a
descriptive-analytical method. The method of information gathering is the
libraries method. Studies show that the presence of elements such as the
myth of decay and death, catastrophic death, sacrifice, and hero isolation
draws the story closer to Mitus Fall and the tragedy of isolation in Frye's
theory. After mentioning the six stages of the tragedy outlined in Frye's
model, its adaptation to the course of this story was examined. In the end, it
was concluded that: According to the tragedy model of isolation, the hero of
the myth performs an act of isolation that results from his selfconsciousness, which brings with him personal experience. In addition,
regarding Frye's view of the role of myth in the reflection of the author's
social era, it was concluded that the formation of the myth of Rostam and
Sohrab could be a reflection of Ferdowsi's view of the social situation of his
period.

Keywords: Rostam and Sohrab Battle, Northrop Frye, Mitosi's
Criticism, Tragedy, Shahnameh.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

نقد اسطورهای داستان رستم و سهراب بر اساس نظریات
نورتروپ فرای
استادیار ،هنرهای اسالمی ،دانشگاه هنر اسالمی ،تبریز ،ایران

مهدی کاظمپور

چکیده
از رویکردهاي مه در مطالعات اسطورهشناختي متون ادبي ،نظریات نورتروپ فراي در این خصوص است.
پژوهش حاضر داستان رست و سهراب در متن شاهنامه را با الگوي پيشنهادي فراي و با روش توصيفي-
مانند اسطورۀ زوال ،مرگ فاجعهآميز ،قرباني کردن و انزواي قهرمان ،داستان را با ميتوس پایيز و تراژدي
انزوا در نظریة فراي قرین مينماید .پس از برشماري مراحل ششگانة تراژدي در الگوي فراي ،انطباق آن با
سير وقایع این داستان بررسي گردید .نهایتاً چنين نتيجه گرفته شد که بر اساس الگوي تراژدي انزوا ،قهرمان
اسطورهاي یعني رست به سبب انزواي منتج از وجه خودآگاهي-اش ،مرتکب عملي ميشود که تجربهاي
فردي برایش به همراه دارد .همچنين طبق نظر فراي دربارۀ نقش اسطوره در انعکاس دورۀ اجتماعي مؤلف،
معاصرش باشد.

کلیدواژهها :نبرد رستم و سهراب ،نورتروپ فرای ،ن د اسطورهای ،تراژدی ،شاهنامه.

eISSN: 5786-6316

 نویسنده مسئولza.ahmadi@tabriziau.ac.ir :

ISSN: 5523-8311

نتيجه شد که شکلگيري اسطورۀ رست و سهراب مي-تواند بازتابي از دیدگاه فردوسي به اوضاع اجتماعي
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مقدمه
داستان رست و سهراب یکي از وقایع مه و برجستة شاهنامة فردوسي و یکي از مه ترین
فرازهاي زندگي قهرمان حماسي ایران ،رست است .وجود مضاميني همچون پسرکشي،
مسئله هویت ،عنصر قدرت و اشارۀ ضمني به رابطة دو کشور ایران و توران در این داستان،
آن را به یکي از یگانهترین روایتهاي شورانگيز ادب فارسي مبدل ساخته است« .اساس
داستان ،قصهاي است که نظير آن را سایر اقوام و ملل دیگر نيز دارند و در جامعههاي
قدی این قبيل حوادث بسيار پيش ميآمده است» (رستگارفسایي )6878 ،از ميان داستان-
هاي رایج در بين اقوام مختلف که مضمونشان نبرد پدر و پسر است ،چهار روایت بيش از
همه نزدیک به ه اند و احتماالً داراي خاستگاه واحد هندواروپایي هستند .این چهار
روایت عبارتاند از:
-6روایت آلماني هيلده براند 6و هادو براند 2به زبان آلماني فصيح باستان
-2روایت ایرلندي کوکولين 8و کنالي 5به زبان ایرلندي باستان
-8روایت روسي ایليا مورميث 9و سکلنيک

1

-5روایت ایراني رست و سهراب (خالقي مطلق)6872 ،
فردوسي از عنصر داستاني رؤیا یي پدر و پسر به بهترین نحو ممکن در شاهنامه بهره
جسته و چرایي این امر را به شکل تقدیرگرایي هستي و حاکميت تراژدي ،در پيرنگ
داستان به تصویر ميکشد که همواره محل نقد و تحليل بسياري از ادب پژوهان بوده است.
نقد کهن الگویي و اسطورهشناختي از جایگاه مهمي در تحليل ادبيات برخوردار بوده و
همچنان از مباحث پرطرفدار نزد پژوهشگران است .تحليل پيش رو در صدد آن است که
داستان رست و سهراب را با الگوي پيشنهادي نورتروپ فراي ،7جهت نقد اسطورهاي
موردمطالعه قرار دهد .فراي از برجستهترین محققان قرن بيست محسوب ميشود و اهميت
1. Hildebrand
2. Hadubrand
3. Cuchulainn
4. Conlai
5. Ilia Muromec
6. Sokolnik
7. Northrop Frye
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نظریاتش در زمينة اسطورهشناختي و نقد ادبي چنان است که از وي بهعنوان نمایندۀ
اسطورهشناسي در قرن پيشين یاد ميشود .هدف از این پژوهش ،بررسي مسئله کهنالگویي
و اسطورهشناختي مستتر در داستان رست و سهراب بر اساس دیدگاه فراي ميباشد .نگارنده
بر آن است ميزان انطباق تراژدي موجود در این داستان را با الگوي ميتوسي فراي با عنوان
ميتوس پایيز بررسي کند.

پیشینه پژوهش
دربارۀ داستان رست و سهراب کتابها ،رساالت و مقاالت متعددي نوشته شده است که
برخي حتي به خود موضوع تراژدي در این متن پرداختهاند که از آن جملهاند :مقالة
"ساختار تقدیر محور داستانهاي تراژیک شاهنامه" نوشتة ایرج مهرکي و خدیجه بهرامي
رهنما ( )6868عواملي که باعث شکلگيري تراژدي در داستان ميشود را بهصورت موازي
و همزمان در داستانهایي نظير ایرج ،رست وسهراب ،سياوش و...بررسي ميکند .همچنين
مقالة "غمنامة رست و سهراب ،تضاد عشق و حماسه" که توسط مهدي قریب در سال
( )6816به رشتة تحریر درآمده است .مقالة "بازسازي معناهاي عاطفي در فرایند ارزشي
گفتمان در داستان نبرد رست و سهراب ،رویکرد نشانه-معناشناختي" ( )6868نوشتة اعظ
برامکي و غالمعلي فالح ،فرآیند شکلگيري گونة عاطفي پشيماني و نااميدي در رست پس
از مرگ سهراب را با مدل طرحوارۀ فرآیند عاطفي مورد تحليل قرار ميدهد .مقالة
"هماننديهاي دو قهرمان اسطورهاي در ادبيات حماسي ایران و ادبيات نمایشي ایرلند
(رست _کوهولين)" ( ) 6835نوشتة فرهاد مهندس پور و محمدرضا پورجعفر که به ارزیابي
شباهتها و تفاوتهاي طرح داستاني نمایشنامة کوهولين با داستان رست و سهراب
پرداختهاست .پایاننامة کارشناسيارشد "پسرکشي در شاهنامه با رویکرد جامعهشناختي"
نوشتة فاطمه حسن بيگي ( ،)6868موضوع پسرکشي را در داستانهاي رست و سهراب،
رست و اسفندیار و سياوش با رویکرد جامعهشناختي مورد واکاوي قرار داده و نتيجه
مي گيرد که در داستان رست و سهراب بحث قدرت بيشتر مشهود است .همچنين "حماسة
رست و سهراب" ( )6878توسط منصور رستگار فسایي به نگارش درآمده است .از
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پژوهشهاي صورت گرفته با محوریت بررسي آراء فراي در حوزۀ شاهنامه پژوهي ميتوان
اشاره کرد به کتاب " اسطوره و ساختارگرایي نورتروپ فراي در شاهنامة فردوس" تأليف
شایان بهرامي فر ( )6861که توسط انتشارات تنعي به چاپ رسيده است .مقالة "نورتروپ
فراي و نقد اسطورهاي" ( )6833نوشتة بهار مختاریان که در شمارۀ  65نشریة پژوهشنامة
فرهنگستان هنر چاپ شده است و همچنين مقالة "بررسي و مقایسة چهار دورۀ قهرماني
شاهنامه بر اساس نقد کهنالگویي" توسط غالمعلي فالح و نوشاد رضایي به نگارش
درآمده است که در (پایيز  )6865در نشریة متن پزوهي ادبي به چاپ رسيده است.

روش

1

داستان رست و سهراب به دالیلي که پيشتر ذکر شد ،همواره از موضوعات مورد عالقة
منتقدین ادبي بوده و از جنبههاي مختلف اجتماعي ،تاریخي ،نشانه شناختي و...
موردپژوهش قرار گرفته است؛ اما به رغ آنکه اکثر پژوهندگان به وجود عنصر تراژدي در
این داستان اسطورهاي اذعان داشتهاند ،هرگز از ساحت نقد کهن الگویي ارائه شده توسط
فراي که از شاخصترین نظریهپردازان این عرصه در قرن بيست بوده ،بررسي نشده است.
فقدان چنين رویکرد ادبي در مطالعة یکي از تراژديهاي شاهکار ادب پارسي نگارنده را
بر آن داشت تا بهنقد و بررسي این مه بپردازد .پژوهش پيش رو در مرحلة نخست ،با
معرفي مباني نظري ميتوسي فراي ،الگوي تراژدي موجود در نظریة وي را تببين ميکند.
سپس با توضيح مختصري از اوضاع سياسي و اجتماعي معاصر با سرایش شاهنامه که مکمل
نقد ميتوسي روایت است ،مراحل ششگانة نظام تراژدي فراي را در داستان رست و سهراب
بررسي خواهد کرد.

یافتهها
.1نورتروپ فرای
نورتروپ فراي اهل کانادا از برجستهترین پژوهشگران و اسطورهشناسان در قرن بيست
1. Method
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است .وي به جهت مطالعات فراوانش اطالعات فراواني در زمينة اسطورهها و تمدنهاي
گوناگون دارد و از سویي به سبب دارا بودن دیدگاهي منطقي نسبت به ادبيات و فلسفه
ازجمله افرادي است که یکي از جامعترین نظریات در حوزۀ اسطوره ،ادبيات ،هنر و حتي
علوم انساني را ارائه داده است .نقدشناسي فراي به بررسي کلي و کالن نقد و گونهشناسي
آن محدود نميشود ،بلکه فراي در عين معرفي و طبقهبندي نقدها روي نقد کهن الگویي و
ميتوس 6تأکيد ویژهاي دارد که همين تأکيد موجب ميشود تا اندکي بر آن تأمل شود.
کهن الگو و ميتوس به همراه اسطوره (ميت )2از مباحث محوري نقد فراياند؛ که مبناي
تحليلها و مطالعات وي ميشوند( .نامورمطلق )6868 ،ریچارد هارلند 8نظریهپرداز ادبي
دربارۀ فراي ميگوید« :با انتشار کالبدشناسي نقد اثر نورتروپ فراي در سال  ،6697نقد
اسطوره از نقد نو پيشي گرفت .این منتقد کانادایي عالوه بر آنکه انبوه عظيمي بر کار
پيروان پيشين نقد اسطوره افزود ،ادراکها را بهسوي ماهيت و رسالت دقيق نقد ادبي
گرایش داد( .هارلند )6833 ،از نکات قابلتوجه نظریة فراي ،همانند خواندن اسطوره و
ادبيات است« .فراي با جسارتي درخشان اسطوره را با ادبيات یکسان ميبيند و ميگوید که
اسطوره اصل ساختاري و سازمان دهندۀ شکل ادبي است( ».گرین 5و مورگان)6871 ،9
جنبة جالب توجه اندیشههاي فراي این نکته است که وي بهرغ آنکه به استقالل ادبيات و
هنر از جهانهاي فرامتن بهویژه جهان واقعي تأکيد ميورزد و این جهتگيري بهنوعي
نظریهاش را بهنقد ساختارگرا و فرماليس سوق ميدهد (نامورمطلق)6868 ،؛ اما در
خصوص رابطة ميان اسطوره و جامعه ،نظري متفاوت از رویکرد فوق ارائه کرده و مي-
نویسد« :اثر ادبي بهعنوان تمثيل تاریخي ،دادههاي اجتماعي دورانش ،یعني حوادث تاریخي
و اشتغاالت ذهني وسوسهگون و تنشها و کشمکشهاي ساختار اجتماعي همان زمانه را
انعکاس ميبخشد .پرداخت اسطورۀ پرومته توسط شلي ،1براي ما درنيافتني خواهد بود ،اگر
1. Mythos
2. Myth
3. Harland, R
4. Guerin, W
5. Morgan, L
6. Shelley, M
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آن را از موقعيت اروپا بدانگونه که شلي در  6366ميدید ،یعني پس از انقالب کبير
فرانسه و ناپلئون و مه تر از آن ،پيش از بروز انقالبي که وي قریب الوقوع ميدانست،6
منتزع کني ( ».فراي )6873 ،فراي الگوي پيشنهادي و نتایج مطالعاتش را در کتابهایش
نظير تحليل نقد ،رمز کل ،تخيل فرهيخته و صحيفههاي زميني که به فارسي نيز برگردان
شدهاند ،به رشتة تحریر درآورده است .روتون در کتاب اسطوره در خصوص ردهبندي
ارائه شده توسط فراي مينویسد« :تالش جاه طلبانه براي ابداع رده بندي تازهاي در ادبيات
بر پایة اصول اسطورهاي را در اثري از نورتروپ فراي به نام کالبدشناسي نقد ()6697
مي توان دید .اثري که نمادگرایي کتاب مقدس و تا حدي اساطير کهن را به مثابة دستوري
براي کهن نمونههایي ادبي در نظر ميگيرد و ميگوید ادبيات عبارت است از اساطير
جابهجاشده که اگر در بافت اساطيري درست خود قرار گيرد ،بهتر درک ميشود».
(روتون )6839 ،2بهطور خالصه فصل کهن الگویي نظریة فراي به دو بخش کلي تقسي
ميشود :اول؛ نظریة کهن الگویي که در سه بخش بهشتي ،دوزخي و قياسي بررسي شده -
است .قسمت دوم که اختصاص به نظریة ميتوسي وي یافته است و آن را به چهار زیربخش
ميتوس بهار :کمدي ،ميتوس تابستان :رمانس ،ميتوس پایيز :تراژدي و ميتوس زمستان :طنز و
تهک تقسي ميکند .او معتقد است« :در روایت مکتوب چهارعنصر را قبل از انواع ادبي
داری که من آنها را ميتوس یا طرح نوعي مينام ( ».فراي )6877 ،سپس در توصيف این
طرحش ميگوید« :اگر تجربة خود را از این ميتوسها در نظر بگيری  ،پي ميبری که دو
جفت متضاد را تشکيل ميدهند .تراژدي و کمدي بهجاي اینکه در ه بياميزند ،باه تضاد
دارند .رمانس و تهک نيز که به ترتيب طالیهدار آرمان و واقعيتاند ،همين گونهاند .از
سوي دیگر ،کمدي در یک قطب با هزل درميآميزد و در قطب دیگر با رمانس و رمانس
چه بسا که کميک یا تراژیک باشد .دامنة تراژیک ه از رمانس برتر تا رئاليس تلخ و
تهکمي کشيده ميشود( ».فراي )6877 ،بهزع نگارنده داستان رست و سهراب شاهنامه که
متعاقباً شرح آن داده ميشود ،با ميتوس پایيز پيشنهادي فراي مطابقت دارد .ازاینرو به بيان
 .6اشاره به رمان فرانکنشتاین؛ یا پرومتة مدرن اثر نویسندۀ انگليسي مري شلي در سال .6363
2. Ruthven, K.K
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تفصيلي این ميتوس پرداخته و به جهت پرهيز از طوالني شدن مطلب ،از بيان سه طرح
ميتوسي دیگر چش پوشي ميکني .

 .6میتوس پاییز :تراژدی
در وصف این ميتوس به توضيحاتي که بهمن نامور مطلق در کتاب اسطوره و
اسطورهشناسي نزد فراي ارائه ميدهد ،ميپردازی  :ميتوس پایيز در الگوي چرخشي فراي
در ميانه قرار دارد و تفاوتش با ميتوس پایيز قرارگيري آن در قوس نزولي چرخه است و به
همين روي با تراژدي مرتبط است .پایيز شروع یک پایان است و در اینگونه تراژدي و
انواع غمنامهها رایج ميشوند .از دست رفتن اميد ،ضعف و ناتواني ،مجموعهاي از
اشتباهات از خصوصيات این گونة ادبي است .رکود و خمودگي از یک سو و لجاجت و
انعطافناپذیر ي از سوي دیگر و همچنين خطاي بزرگ موجب بره خوردن قدرت و نظ
ميشود .ابتداي ميتوس پایيز جلوههایي از تابستان را دارد ،اما بهمرور از آن کاسته شده،
عنصر تراژدي قوت ميگيرد و در پایان به عنصر تلخ و تهکمي ميگراید .مراحل ششگانة
ميتوس پایيز عبارتاند از:
 مرحله نخست :معصوميت کامل مرحله دوم :معصوميت نوجواني توأم با ناپختگي مرحله سوم :تکميل وضعيت آرماني مرحله چهارم :خطاي فردي مرحله پنج  :مقهور قوانين طبيعت مرحله شش  :وضعيت شوک و هولناکي (نامورمطلق)6868 ،فراي در کتاب دیگرش ابلهان زمان ( )6617بهطور اختصاصي انواع تراژدي را
معرفي کرده و از سه عنوان تراژدي نظ  ،احساس و تراژدي انزوا نام ميبرد:
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 .1-6تراژدی نظم
در این تراژدي مرگ بهعنوان عنصري گریزناپذیر ظاهر ميشود .فراي عقيده دارد که
مرگ دِیني است که انسان باید به طبيعت بپردازد( .فراي )6833 ،قهرمان این نوع تراژدي
پادشاهان یا شاهزادگان هستند که اعتبار خانوادگياش از او چهرهاي مشهور و دراماتيک
ميسازد .نکتة مه در این ژانر ،کشته شدن یک شخصيت پرنفوذ است؛ اتفاقي که آغازگر
کنش اصلي تراژدي است.

 .6-6تراژدی احساس
ماجراهایي نظير عشقهاي مرگآور و دلباختگيهاي نافرجام از ویژگيهاي تراژدي
احساس هستند .تعار

و کنش اصلي در عين بيپروایي قهرمان رخ ميدهد .این ژانر از

تراژدي را خود فراي ،تراژدي تماشاگر مينامد( .فراي )6833 ،در اینجا نيز مرگ نقطة
پایاني ماجراست که قهرمان در جریان وقایع هرلحظه به سمت آن گام برميدارد .حضور
شخصيتهایي مانند شخص بزدل ،منافق و خائن از خصایص این نوع تراژدي است.

 .9-6تراژدی انزوا
سومين نوع تراژدي در تقسي بندي فراي تراژدي انزوا است .در این نوع تراژدي ،وجه
خودآگاهي در شخصيت اصلي بروز مينماید که موجب کنارهگيري وي از سير وقایع و
فرورفتن در الک خود ميشود .در کتاب اسطوره و اسطورهشناسي نزد فراي ( )6868چنين
گفته ميشود :ویژگي مه تراژدي انزوا ،فردي بودن آن است .چراکه قهرمان در تراژدي
انزوا ،خود را سپر بال ميکند و تمامي بار داستان را به دوش ميکشد و در انتها تجربهاي را
به تماشاگر نشان مي دهد که معناي نهایي تراژدي است و منجر به رها شدن قهرمان در
برهوت تهي تجربهها ميشود .داستان تراژدي ميتواند از یک اسطوره گرفته شده باشد.
(نامورمطلق)6868 ،
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.9شاهنامه و داستان رستم و سهراب
در ابتدا پيش از پرداختن به اصل داستان ،ذکر نکاتي دربارۀ دوره و شرایط اجتماعي پدید
آمدن و سرایش شاهنامه از سوي فردوسي ضروري مينماید؛ شاهنامه در قرن پنج و منطقة
توس که زادگاه شاعر است ،سروده شده است .دورهاي که مردم خراسان و ناحية طوس با
خاطرههاي شکوهمندي که از راه روایتهاي داستاني کهن و وصفهاي رنگين و پرشور
از دالوريها و پيروزيهاي پهلوانان و آزادگان باستاني بدیشان رسيده بود ،به هيجان
ميآمدند؛ اما در واقعيت روزمرۀ زندگانيشان ،خود را گرفتار جنگ و سرپنجة اقتدار
مهاجمان فرهنگ ستيز ميدیدند .طوريکه با شکست جنبشهاي رهایيجویانه ،مبارزه در
گسترۀ ادبيات براي حفظ زبان فارسي تداوم یافت( .دوستخواه )6835 ،البته این جریان ه
دیري نپایيد و با تحریک و حمایت دستگاه خالفت بغداد ،گروهي از ترک تباران در
منطقة «فراز رود» بهسوي قدرت خزیدند و سپس حکومت غزنویان براي مهار کردن جنبش
رهایي خواهي ایران به دست «سبکتکين» بنياد نهاده شد ،او و پسرش «محمود» ،در دوران
فرمانروایيشان ،اميرنشينها و فرمانروایيهاي محلي ایرانزمين را که هرکدام یک کانون
زبان فارسي دري و فرهنگ ایراني بود ،یکي پس از دیگري از ميان برداشتند( .دوستخواه،
 )6868در چنين اوضاعي بود که فردوسي کار خود را در لحظة تاریخي بایسته و در نقطة
اوج شور و آگاهي ایرانيان نسبت به موقعيت خود در برابر ستمگران بيگانه و خودي که
ه نژاد مردم این سرزمين و داراي پيشينة تاریخي یکساني به گواه شاهنامه بودند ،آغاز
کرد .محمدامين ریاحي در کتاب سرچشمههاي فردوسي شناسي ( )6872مينویسد:
«عظمت فردوسي در این است که او شاهکار خود را عليرغ سياست فرهنگي حاک بر
آن روز سروده است و بعد از فردوسي ه تا کابوس خالفت عربي بغداد دوام داشت ،او و
اثرش مقبول فرمانروایان دست نشاندۀ خالفت و قل بهدستان وابسته بدان دستگاهها نبودند».
(ریاحي)6872 ،
با ذکر مقدمة فوق از شکلگيري شاهنامه ،به بيان داستان رست و سهراب ميپردازی ؛
چنانکه در منابع مختلف آمده این داستان داراي بازگفتهاي کهنتري ميباشد ،اما
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ازآنجاکه قصد نداری در این گفتار بيش از این به مبدأ و خاستگاه اولية داستان بپردازی  ،از
این بحث ميگذری  .طبق روایت شاهنامه ،روزي رست دلآزرده از روزگار به نزدیک
شهر سمنگان (مرز ایران و توران) ميرود و پس از شکار گوري به خواب ميرود .در آن
حين تني چند از تورانيان رخش را ميدزدند .رست که از خواب برميخيزد براي یافتن
رخش و ترس از آبروي خویش که در خواب اسبش را ربودهاند و او مطلع نگشته ،راهي
سمنگان ميشود .شاه سمنگان رست را به ميهماني ميپذیرد و قول ميدهد که رخش را
بيابد .شبهنگام تهمينه به خيمة رست ميآید و از شنيدههایش دربارۀ دالوريها و شجاعت
رست که ندیده دل او را ربوده است ،ميگوید و از وي ميخواهد اورا به همسري برگزیند.
رست به تهمينه دل ميبازد و او را خواستگاري ميکند .صبح روز بعد رست همراه با رخش
بازیافتهاش ،آمادۀ بازگشت ميشود .مهرهاي را که شهرۀ همگان است ،از بازوي خود
بازکرده و به تهمينه مي دهد که اگر فرزندشان دختر بود به گيسویش و اگر پسر بود به
بازویش ببندد .رست به ایران بازميگردد و این ماجرا را باکسي در ميان نميگذارد .پس از
نه ماه سهراب به دنيا ميآید که صفات یک پهلوان را دارد .هنگاميکه ده ساله ميشود از
هویت خود ميپرسد و تهمينه رست را به او ميشناساند .سهراب عليه وضع موجود شورش
ميکند و در صدد آن برميآید که با یاري پدرش ،افراسياب و کاووس را سرنگون کنند و
رست بر مسند حکمراني بنشيند .سهراب با سپاهي راهي ایران ميشود و دژها را یکي پس
از دیگري فتح ميکند .کاووس سواراني پي رست به زابلستان ميفرستد .رست در آغاز از
آمدن سرباز زده و تعلل ميکند .سرانجام که به بارگاه کاووس ميآید ،کاووس بر وي به
دليل کاهلي خش گرفته و رست را ميرنجاند .رست کاخ را ترک کرده و حاضر به جنگ
نميشود .سپس با ميانجيگري گودرز بازميگردد و به نبرد با سهراب ميرود .همراهان
سهراب از افشاي هویت رست نزد وي امتناع ميکنند و خود رست نيز هویت خود را از
سهراب پنهان ميدارد .ازاین رو دو پهلوان بدون آنکه یکدیگر را بشناسند ،باه ميجنگند
و سهراب به دست رست کشته ميشود .در لحظة مرگ ،سهراب نشان مهرۀ خویش را به
رست مينمایاند و رست پي به هویت فرزند خود ميبرد .رست که از کردۀ خود پشيمان
است ،اقدام به خودکشي ميکند که گودرز مانع ميشود .رست پيکي سوي کاووس شاه
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ميفرستد و از او طلب نوشدارو ميکند ،اما کاووس از ترس قدرت گرفتن رست و پسرش
از دادن نوشدارو امتناع ميکند و بدین شکل داستان پایان ميیابد.

 .0نقد میتوسي داستان رستم و سهراب
بهمن نامور مطلق در کتاب خود ضمن تحليل آراء فراي در مبحث ميتوسهاي چهارگانه،
ميتوس را از منظر فراي عنصري فراتر و پيشتر از انواع ادبي قلمداد ميکند و چنين استنباط
ميکند که در نظریة فراي ميتوس عنصر اوليه و کليتر نسبت به اسطوره بوده و اسطورهها
در تقسي بندي ميتوسها قرار ميگيرند( .نامورمطلق )6868 ،اسطورۀ رست در شاهنامه در
قامت قهرماني ظاهر ميشود که در طي روایت داستاني خود مراتبي از اوج و فرود،
شکست و پيروزي را از سر ميگذراند .هفتخوان رست نمایشگر شکلگيري وجه پهلواني
و اسطورهاي رست است که نمایشگر نبردهاي قهرمانانة وي با ناهنجاريها و موانع بيروني
همچون دیوان و اژدها و ...بوده و درعينحال بيانگر بلوغ قهرمان به جهت فائق آمدن بر
اميال و ناهنجاريهاي درونياش همچون حرص و خش و هوس است .نبرد رست و
سهراب که منجر به عمل پسرکشي از سوي رست ميگردد به گفتة محمدعلي اسالمي
ندوشن اولين شکست رست در شاهنامه محسوب ميشود؛ «ه شکست است و ه ضعف
و ه شرم .وي که هميشه سربلند و پيروز بوده ،در برابر نوجوان خود را ناتوان ميبيند و به
دعا و نيرنگ دست ميزند تا بتواند جان خود را نجات دهد» (اسالمي ندوشن)6816 ،؛ اما
حيله و خدعه که سه مهمي در پيشبرد پيروزيهاي رست ایفا ميکند دیري نميپاید؛
چنانچه کزازي در کتاب خود "رؤیا ،حماسه ،اسطوره" مينویسد« :سرانجام تير جادویي
چاره آموختة سيمرغ ،همسنگي را از بين ميبرد .با این کار رست پارهاي از بوش خود را از
ميان برميدارد و بعد رست در چاهي ميافتد که برادرش شغاد کنده است و به مرگي که
شایسته نيست ميميرد( ».کزازي )6871 ،چنانچه مالحظه ميشود قهرمان اسطورهاي
شاهنامه مطابق با نظر فراي هر چهار دورۀ تولد قهرمان ،بلوغ ،شکست و پایان تهک آميز را
در روایت داستاني خود از سر ميگذراند .فراي در پایان کتاب کالبدشناسي نقد به سياليت
معناي اسطوره و نقش ميتوس در معناپردازي آن در نقد ادبي تأکيد ورزیده و چنين توضيح
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ميدهد « :روشن است که اسطوره در موضوعات متفاوت معاني متفاوتي دارد .بيتردید
روزي خواهد آمد که این معاني باه سازگار شود و وظيفة سازگار کردن آنها در دامن
آینده نهفته است .در عرصة نقد ادبي ،اسطوره درنهایت به معناي ميتوس است که عبارت
باشد از اصل ساختاري نظام دهندۀ نوع ادبي( ».فراي )6877 ،با مطالبي که از الگوي
ميتوسي فراي و شرح داستان رست و سهراب در باال گفته شد ،نگارنده معتقد است داستان
پيش رو متعلق به دستة تراژدي انزوا است و در این گونة ادبي جاي ميگيرد .مواردي نظير
فردي بودن تجربة تراژدي و بارز بودن وجه خودآگاهي در شخصيت قهرمان و اصرار او
در کنارهجویي از سير وقایع و انزوا ،دالیلي است که آن را در این طبقه جاي ميدهد .در
ابتداي داستان با فضایي روبرو هستي که تداعيگر مسئله مرگ و کهن الگوي زوال است
و شاعر از دلآزردگي رست سخن ميگوید .اشارۀ شاعر به ميوۀ ترنج نارسيده (استعاره از
سهراب) که از مرکبات است ،نيز پایيز را تداعي ميکند .استفاده از ابياتي در سرآغاز
داستان ناخودآگاه حس اندوه و فقدان و از بين رفتن زیبایيهاي کمال مطلوب را در
وقایعي که پيش روست ،در ذهنمان ایجاد ميکند:
«اگمممممر تنمممممدبادي برآیمممممد ز کمممممنج

بمممه خممماک افکنمممد نارسممميده تمممرنج

سمممممتمکاره خممممموانيمش آر دادگمممممر

هنرمنمممممد دانممممميمش ار بمممممي هنمممممر

اگممر مممرگ داد اسممت بيممداد چيسممت

ز داد ای منهمممه بانممگ و فریمماد چيسممت

از ایمممن راز جمممان تمممو آگممماه نيسمممت

بمممدین پمممرده انمممدر تمممورا راه نيسمممت

همممممممه تمممممما در آز رفتممممممه فممممممراز

بکممممس بممممر نشممممد ایممممن در راز بمممماز

بممممرفتن مگممممر بهتممممر آیممممدش جمممماي

چممممو آرام یابممممد بممممه دیگممممر سممممراي

دم مممممرگ چممممون آتممممش هولنمممماک

نمممممدارد ز برنممممما و فرتممممموت بممممماک

دریممن جمماي رفممتن نممه جمماي درنممگ

بممر اسممپ فنمماگر کشممد مممرگ تنممگ

چنممان دان کممه دادسممت بيممداد نيسممت

چممو داد آمممدش جمماي فریمماد نيسممت

جمممواني و پيمممري بمممه هنگمممام ممممرگ

یکي دان چمو انمدر بمدن نيسمت بمرگ»
(فردوسي)6868،
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سپس در پرداختن به روایت داستان ميگوید:
«ز موبممد بممرین گونممه بممر داشممت یمماد

کمممممه رسمممممت یکمممممي روز از باممممممداد

غمممي بممد دلممش سمماز نخجيممر کممرد

کمممر بسممت و تممرکش پممر از تيممر کممرد»
(همان)

طبق الگوي فراي ميتوان مراحل تراژدي را در متن داستان مشاهده نمود:
 .1-0مرحله اول تراژدي بر اساس الگوي فراي ،زماني است که صحبت از مقام و
منزلت شخصيت اصلي داستان است .ویژگي خاص قهرمان ،اصالت خانوادگي و مقام
اوست که ما در این داستان ،بواسطة اطالعات حاصل از روایت داستاني شاهنامه از روند
سير تکامل زندگي قهرمان ،از آن مطلعي  .رست پهلواني ایراني و حاک زابلستان است.
 .5-0در دومين مرحله تراژدي که هنوز وجه رمانسي آن بارز است ،قهرمان وارد
سير اتفاقات تراژیک نشده است .رست که در پي یافتن اسب خود به سمنگان رسيده است،
دل به تهمينه ميبازد؛ و پس از وصلت با او با آرامشي سرشار از معصوميت و بيخيالي،
خود و آنچه پيش خواهد آمد را به روزگار سپرده و به سرزمين خود بازميگردد و هنوز
وارد جریانهاي پيچيدۀ نزاع و درگيري با تورانيان نشده است .درواقع چنين استنباط مي-
شود که حوادثي که بعدأ برایش رخ ميدهد ،صرفاً نتيجة ضعف شخصيتي رست نيست.
 .9-0مرحله سوم مرتبط با سير و سلوک قهرمان است .به دستور کاووس شاه رست
بایست به نبرد با سهراب و سرکوب شورش او آماده جنگ شود .جنگ با فردي که
شناختي از وي ندارد و تنها وصف دالوريهاي او را شنيده است .رست که گویي وجهي
خودآگاه به شخصيتش افزون شده باشد ،اولين چيزي که به ذهنش ميرسد این است که
فرزندي ه سن و سال این پهلوان توراني دارد:
«ممممن از دخمممت شممماه سممممنگان یکمممي

پسممممممر دارم و باشممممممد او کممممممودکي

هنمموز آن گرامممي ندانمممد کممه چنمممگ

تممموان بممماز کمممردن بمممه هنگمممام جنمممگ»
(فردوسي)6868 ،
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رست اما خود را فریب ميدهد و اینجاست که درگيريهاي ذهنياش آغاز ميشود .او از
نبرد با سهراب امتناع ميکند و با پناه بردن به مِي ،در الک خود فرو ميرود .انسان در
مواجهه با بنبستهاي ذهنياش ،هنگاميکه واقعيت عيني با خواستهاش متعار

است،

توه تنها گریزگاهي است که او را به انکار حقيقت واميدارد( .قریب )6816 ،رست به
دليل شورش بيهنگام سهراب ،اجبار کاووس و تردید و تعلل خود ،اینک تنها مقابل
سرنوشت ایستاده و این نقطهاي است که قهرمان تراژدي را وادار به سقوط ميکند .پس از
سه روز و سه شب ميگساري و انزوا ،راهي بارگاه کاووس ميشود .پس از مشاجرۀ لفظي با
شاه که نمایانگر اختالفات رست و کاووس است و شاید از دالیلي باشد که انزوا و
کنارهجویي او از دربار کاووس را توجيه ميکند ،با دلخوري آمادۀ نبرد با سهراب ميشود.
این نکته نشانگر تناقض تراژدي است .مختاري در کتاب رمز و راز ملي ( )6876ميگوید:
«رست با سهراب به ستيزه ميرسد چراکه تابع نظمي است که سهراب آن را نپذیرفته است
و در پي بره زدن آن است .رست با کاووس نيز در تعار

ميافتد ،چراکه کاووس

درخور نظمي نيست که رست بدان وفادار است؛ ازاینجهت انگار رست حق را به سهراب
ميدهد .او از کسي چون کاووس خشمگين و آشفته ميشود اما قادر به شوریدن بر او
نيست( ».مختاري)6876 ،
 .0-0در مرحله چهارم قهرمان با دنياي تجربه درميآميزد و قصه در قوس نزول قرار
ميگيرد .درحاليکه سهراب از هژیر نشان رست را ميجوید ،رست ژندهرزم را که تنها
عامل شناساندن دو پهلوان به یکدیگر است ،با ضربة مشت ميکشد .خطاي تراژیک 6به
قدرتمندترین رخ جلوه ميکند .در گفتگوهاي ميان رست و سهراب ،کتمان نام و بحران
هویت فاجعة نهایي را تسریع ميبخشد .فراي عامل این خطا را هامارشياي 2حاک بر
تراژدي ميداند که عنصري طعنهآميز و طنزي تلخ در بر دارد و تراژدي را به پایان
تهک آميز خود سوق ميدهد.

1 Tragic flaw
2 Hamartia
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«از ایممممن دو یکممممي را نجنبيممممد مهممممر

خممممرد دور بممممد مهممممر ننمممممود چهممممر

هممممممي بچمممممه را بممممماز دانمممممد سمممممتور

چممه ممماهي بممه دریاچممه در دشممت گممور

ندانمممممد هممممممي ممممممردم از رنمممممج و آز

یکمممممي دشممممممني را ز فرزنمممممد بممممماز»
(فردوسي)6868،

و بدین ترتيب عامل قدرت که فردوسي در مقدمة داستان از آن با عنوان آز یاد ميکند،
دو پهلوان را به رویارویي و نبردي بيحاصل فراميخواند.
 .2-0بر اساس الگوي فراي ،در مرحله پنج قوانين طبيعت بر داستان مسلط ميشود.
دو پهلوان به نبرد و کشتي گرفتن ميپردازند و اولبار این رست است که توسط سهراب
مغلوب ميشود؛ اما رست به جهت تجربههاي فراوان در مقابل خامي سهراب ،دست به
خدعه ميیازد و از شکست ميگریزد.
دليمممر جممموان سمممر بمممه گفتمممار پيمممر

بممممداد و ببممممود ایممممن سممممخن دلپممممذیر

یکممممممي از دلممممممي و دوم از زمممممممان

سممممموم از جممممموانمردیش بممممميگممممممان

رهمما کممرد ازو دسممت و آمممد بممه دشممت

بممه دشممتي کممه بممر پيشممش آهممو گذشممت

هممممي کمممرد نخجيمممر و یمممادش نبمممود

از آن کمممس کمممه بممما او نبمممرد آزممممود
(فردوسي)6868 ،

هنگاميکه دوباره به رزم مي پردازند ،این بار رست است که بر سهراب جوان غلبه کرده و
او را زخمي ميکند .درست در این نقطه است که طبق الگوي فراي ،تقدیرگرایي تراژدي
آشکار ميشود .سهراب مقهور قوانين طبيعت ميشود و قرباني نظامي ميشود که با کشته
شدن وي ،باید برقرار شود .فاجعه با تمامي بيرحمي ،جلوهگري ميکند.
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بممدو گفممت کممين بممر مممن از مممن رسمميد

زمانممممه بممممه دسممممت تممممو دادم کليممممد

تممو زیممن بممي گنمماهي کممه ایممن کوژپشممت

مممممرا برکشمممميد و بممممه زودي بکشممممت

بممممه بممممازي بگوینممممد همسممممال مممممن

بممه خمماک انممدر آمممد چنممين یممال مممن
(فردوسي)6868 ،

 .5-0مرحله شش در الگوي فراي ،وضعيت شوک و هولناکي است .سهراب با نشان دادن
مهرۀ خویش ،پرده از راز داستان برميدارد .رست که از کردۀ خود پشيمان است ،شروع به
گریه و زاري ميکند و حتي اقدام به کشتن خود ميکند که گودرز و دیگران مانع
مي شوند .مأموریت اصلي قهرمان به انجام رسيده است؛ اما پيروزي برایش حاصل
نگشتهاست .او خود را شکست خورده ميداند و بار داستان را تنهایي به دوش ميکشد:
چنممين گفممت بمما سممر فممرازان کممه مممن

نممممه دل دارم امممممروز گممممویي نممممه تممممن

شمممما جنمممگ ترکمممان مجویيمممد کمممس

همممين بممد کممه مممن کممردم امممروز بممس
(فردوسي)6868 ،

قهرمان خود را سپر بال مي کند تا به لشکریان (و شاید مخاطبان) بفهماند که جنگ با
تورانيان جنگي بيحاصل و سراسر خویشاوندکشي است .معناي نهایي تراژدي انزوا کامل
ميشود و نتيجه اش رهایي قهرمان در برهوت تجربة فردي است .شخصيت تهمينه در
داستان ،همان زن بيپناه و ترح انگيز الگوي فراي است؛ که نه تنها فرزندش در پيکار با
پدر کشته ميشود ،حتي جسد سهراب را نيز به او تحویل نميدهند و در زابل دفن ميکنند.
با کامل شدن مراحل ششگانة تراژدي ،داستان رست و سهراب نيز به انتها ميرسد و
تصویري دوزخي شکل مي گيرد؛ که معطوف به همان عنصر تقدیرگرایي و تهک
واقع گرایانه در پایان تراژدي است .باید گفت که در این تراژدي ،ردپایي از دو ژانر دیگر
ه دیده ميشود .سقوط و مرگ سهراب جوان و همچنين وجود شخصيتهایي نظير
منافق ،خائن و  ...که سير داستان را پيش ميبرند ،قصه را به تراژدي احساس ،مانند ميکند.
از دیگر سو گریزناپذیري مرگ و نظمي که با مرگ سهراب برقرار ميشود ،ویژگيهاي
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تراژدي نظ را به ذهن متبادر ميکند .آنچه که بيش از همه این داستان را با تراژدي انزوا
مطابق مي کند؛ فردي بودن آن است .از ابتداي داستان تا انتها ،متن با احواالت رست و
دوراهي که با آن درگير است و درنهایت تجربهاي که از سر ميگذراند ،همگام ميشود.
باوجودآنکه فراي به خودبسندگي ادبيات تأکيد ميورزد و به ارتباط آن به جهان
فرامتن ک توجه است ،در خصوص رابطة اسطوره و جامعه همانطور که در مبحث مباني
نظري تحقيق شرح داده شد ،نظري متفاوت دارد.
با تأسي از این نظریة فراي که معتقد است :اثر ادبي ،بهعنوان تمثيلي تاریخي،
بازتابانندۀ دادههاي اجتماعي و حوادث تاریخي دورانش است (فراي ،)6873 ،ميتوان
اسطورۀ رست و سهراب را انعکاسي از دورۀ اجتماعي شاعر که شاهد جنگها و ناظر بر
درگيريهاي ایرانيان و همسایگانش به تحریک دستگاه خالفت بغداد بود ،دانست .داستاني
که رویکرد ضد جنگ آن با افکار و تخيل نویسندهاش ه سو است و با شيوایي خاصي که
مختص بيان فردوسي است ،مخاطب را درگير سرنوشت شخصيتها و حوادث تلخ ناشي از
جنگافروزي بيحاصل آنها ميکند و منبعث از دیدگاه انتقادي شاعر به اوضاعواحوال
اجتماعي و سياسي ه عصر خود است.

بحث و نتیجهگیری
مطابق دیدگاه فراي ،اسطوره رابطة نزدیکي با ميتوس دارد و منظور از آن روایت و طرحي
است که قابليت تکرارپذیري دارد و امکان بازخواني متون ادبي بواسطة آن ميسر ميشود.
طبق نظر فراي اسطوره جهت دهنده و نظام دهندۀ نوع ادبي بوده و در این جستار که به
تحليل مرحلهاي حساس ازشخصيت اسطورهاي رست ميپردازد ،تقارني محسوس با الگوي
پيشنهادي فراي در تحليل گونة ادبي تراژدي در ساختار ادبي داستان رست و سهراب
مشاهده شد .طبق مقالة پيش رو داستان رست و سهراب موجود در متن شاهنامه ،با الگوي
ميتوسي نورتروپ فراي بررسي شده و سعي شد با کهن الگوي پایيز در نظریات وي تطبيق
داده شود .بر اساس الگوي تراژدي انزوا ،قهرمان اسطورهاي به سبب انزوایي که منتج از
وجه خودآگاهي اوست ،مرتکب عملي ميشود که تجربهاي فردي برایش به همراه دارد.
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این سير در داستان رست و سهراب با فاصله گرفتن رست از جریان وقایع در ابتدا و تردید و
تعلل او و سپس مشارکت در فاجعهاي که پشيماني برایش به همراه دارد ،تکميل ميشود.
تردید رست در آغاز ماجرا که نمایانگر وجه خودآگاهي قهرمان است ،نشان ميدهد که
تمایلي به شرکت در جنگي ندارد که احتمال شکست در آن ميرود؛ اما چون گریزي از
قبول نبرد با سهراب ندارد ،با پسرش وارد نزاع ميشود .بحران هویت ،مسئله قدرت،
آزمندي و نهایتاً جنگ و پسرکشي ،مواردي است که شاعر با طرح آنها تقدیرگرایي و
عنصر تهک در تراژدي مدّ نظر فراي را قوت ميبخشد .در پایان داستان ،رست به قيمت از
دست دادن پسرش ،تجربهاي فردي مبني بر تقبيح جنگ و آزمندي را از سر ميگذراند که
با مخاطب در ميان گذاشته ميشود.
منطبق بر نظریة فراي در خصوص نقش اسطوره در انعکاس کشمکشهاي ساختار
اجتماعي زمانة توليد اثر ادبي ،ميتوان داستان رست و سهراب را برآیندي از نگرش ضد
جنگ مؤلفش به اوضاع برآشفتة سياسي و اجتماعي دوران زندگي فردوسي در قرن چهارم
هجري که آميخته به جنگهاي داخلي و درگيريهاي قوميتي بود ،انگاشت؛ آنجا که از
زبان قهرمان داستان ،جنگ با ترکان توراني را بيهوده خوانده و آن را جنگي سراسر
پسرکشي و پدرکشي ميپندارد.
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Abstract

Resālat al-Abrāj is one of Suhrawardi’s symbolic stories in Arabic, full of
symbols and metaphors asking for a return to the original homeland.
Nevertheless, which roles do these symbols and metaphors play in
understanding the text, and how should they be interpreted? Paul Ricoeur,
one of the contemporary hermeneutics philosophers, considers symbol,
metaphor, and narrative very essential as media through which one obtains
the knowledge of oneself and one’s surrounding world. Interpreting symbols
and metaphors with Ricoeur’s method in Resālat al-Abrāj provides an
opportunity to understand Ricoeur’s hermeneutics and his method as well as
an illuminated text in the contemporary worldview. Ricoeur’s hermeneutic
method is a dialectic between “explanation” and “understanding”:
interpretation begins with a semantic explanation of the text, especially
symbols and metaphors as places to create new meanings. The interaction
between these new meaning fields leads us to the world of the text: the world
in which the reader finds the possibility of living and appropriates it. By this
method, we understand that the world of Resālat al-Abrāj reminds the sacred
call to “Return” to the illuminated homeland, and rouses the love towards
this homeland for those who find themselves in deep darkness. This
illuminated world threatens the current world of contemporary humans,
because the concept of the sacred homeland may be a false consciousness.
However, the world of the text, by reminding ontological darkness, points
out deceits of consciousness. This new possibility results in the fundamental
development of the reader’s world and his self-knowledge.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

تأویل جهان رمزها و استعارهها در رسالـﺔ االبراج سهروردی بر
مبنای هرمنوتیک ریکور
زهرا بهرهمند

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

چکیده
رسالـﺔ االبراج یا کلمات ذوقيه از رسائل رمزي عربي سهروردي است با جهاني آکنده از رمزها و استعارههما
که مخاطب را به بازگشت به وطن ميخواند؛ اما ایمن رمزهما و اسمتعارههما چمه نقشمي در فهم ممتن دارنمد و
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مقدمه
هرمنوتيک عل نظریهها و روشهاي فه  ،به ویمژه فهم متمون اسمت کمه از ابتمداي پيمدایش
رسمياش در قرن نوزده تاکنون نظریه هاي متعددي به خود دیده است .هرمنوتيک دوشاخة
اصلي رمانتيک و فلسفي دارد .در هرمنوتيک فلسفي ،مسئلة فه به مسئلهاي هسمتيشمناختي
ارتقا ميیابد که گادامر 6و ریکور دو نمایندۀ شاخص آنانمد .در ایمران ،آراء گمادامر بسميار
زیاد و آراء ریکور بسيار ک مطرح شمده اسمت .ریکمور بمر ممتن و «جهمان ممتن» و «روش»
تأکيد دارد ،آن چنانکه تبيين و فه باه دیالکتيک دارنمد و علميرغم گمادامر کمه اعممال
روشهاي تبييني علوم تجربي را در تأویل امري ناپسند مميدانمد ،سمعي مميکنمد فهم را بما
روش و بهطور خاص با «تبيين» آشتي دهد ،زیرا ازنظر او عمل فه قبل از پيشسماختهماي
ذهني با «متن» شروع ميشود و دور هرمنوتيکي گادامري پمس از تبيمين بایمد بمه کمار افتمد.
(ر.ک .ریکور)6836 ،
عالوه بر این ،در هرمنوتيک ریکور فه متون کارکردي تأملي دارد ،یعني فهم متمون
و رمزها و استعارهها و روایتها نقشي ميانجيگرانه براي خویشتنفهممي ایفما مميکنمد .ایمن
خویشتنفهمي ،یا به تعبير دیگر ،معرفت نفس در حکمت اسالمي و بهخصوص در حکممت
اشراق نيز مطرح است؛ اما مسئلة ما در اینجما تطبيمق هرمنوتيمک ریکمور بما حکممت اشمراق
نيست .مسئلة ما رمز و استعارههایي است که ظرفيت خلق معناهاي جدیمد و جهمان جدیمدي
را دارند که در داستانهاي رمزي سهروردي امکمان زیسمتن خواننمده را در جهماني اشمراقي
فراه ميکنند ،عليرغ اینکه ممکن است انسان معاصر با این جهان اشراقي بيگانمه باشمد و
حتي آن را انکار کند .رسالـﺔ االبراج یکي از این داستانهاي رمزي است که مسمئلة تجریمد
و عروج و چگونگي آن را در قالب رمزها و استعارهها بيان ميکند.
در این مقاله مي کوشي تا به ممدد رویکمرد تمازۀ ریکمور بمه رممز و اسمتعاره ،رمزهماي
رسالـﺔ االبراج را آنقدر تبيين کني و توضيح دهي تما بتمواني جهمان ویمژۀ ایمن ممتن را کمه
جهاني اشراقي است ،یافته و امکان زیسمتن در ایمن جهمان را بيمابي و بتمواني ایمن جهمان را
جزئي از جهان خود کني  .بدین ترتيب ،متني از قرنهاي دور با حکمتي اشمراقي معاصمر مما
)1. Hans Georg Gadamer (1900-2002
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ميشود و امکان حيات در هستي ما ميیابد.

پیشینه و ضرورت تحقیق
رسالـﺔ االبراج ازجمله رسائل رمزي شيخ اشمراق اسمت کمه بمه زبمان عربمي نگاشمته شمده و
تمماکنون مسممتقالً بررسممي نشممده اسممت ،جممز اشممارات گمماهبممهگمماهي کممه کممربن )6866(6و

پورنامداریان ( )6868در نوشتههماي خمود بمه آن داشمتهانمد .نصمراهلل پورجموادي در اشمراق
وعرفان مسئلة انتساب رسالـﺔ االبـراج به شيخ اشراق را بررسي کرده و نهایتاً احتممال انتسماب
این رساله را به سهروردي ضعيف ميدانمد (پورجموادي)6838 ،؛ امما نگارنمده دالیمل اقاممه
شده پورجوادي را قانعکننده نمي داند ،زیرا مضمون و رمزها و عبارات این رساله در رسائل
دیگر سهروردي نيز آمده و همانطور که پورنامداریان نيز متذکر شده «ازنظر موضوع پيوند
کامل با سایر رسالههاي رمزیم عرفاني سهروردي دارد» (پورنامداریان )6868 ،و همين دالیل
باعث شده کربن این رساله را در جلد سوم مجموعمة مصمنفات شميخ اشمراق بيماورد و هممة
اینها تأیيدي بر صحت انتساب این رساله به شيخ اشراق است.
دربارۀ دیگر رسائل داستاني سهروردي آثمار بسمياري نگاشمته شمده اسمت کمه در پمي
ردیابي عناصر حکمي ،یا اساطيري و رمزي و یا داسمتاني و شمکلي ایمن آثارنمد کمه البتمه از
جامعترین آنها ،شرح دکتر پورنامداریان بر داستانهاي سمهروردي بما عنموان عقمل سمرخ:
شرح و تأویل داستانهاي رمزي سهروردي است .در این ميان ،بسيار ک اند نوشتارهایي کمه
به مسئلة فه و چگونگي فه این آثار توجه داشتهاند که یکي از بهترین آنها تأویل کمربن
از عقل سرخ و قصۀ غربـﺔ غربیـﺔ در جلد دوم شاهکار او ،چش اندازهاي فلسمفي و معنموي:
اسالم ایراني (کربن ،)6866 ،است .در ميان نظریهپمردازان معاصمر هرمنوتيمک ،ریکمور نيمز
مانند کربن رویکردي پدیدارشناسمانه بمه هرمنوتيمک دارد و متأسمفانه آراء او هنموز در بمين
نظریات هرمنوتيکي مطرح شده در ایران ناشناخته مانده است .تأکيد ریکور بر رمز ،استعاره
و حکایت است که فه انساني از طریق این ميانجيها صورت ميگيرد .متون رمزي فارسمي
پتانسيل زیادي براي تأویل به دست ميدهد که خوانندۀ ایراني نياز مبرمي به خویشمتنفهممي
)1. Henry Corbin (1903-1978
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حاصلشده از تأویل این متون و راهیابي به جهان این متون دارد.

روش پژوهش
شيوۀ گردآوري اطالعات در این پژوهش ،مانند اکثر پژوهشهاي ادبي ،کتابخانمهاي اسمت
و اطالعات بهدستآمده در قسمت نظري به شيوۀ توصيفي و تبييني عرضه و تحليمل خواهمد
شد و در قسمت عملي ،با تأویل متن مواجهي که بر اساس شيوۀ هرمنوتيکي ریکمور ،یعنمي
دیالکتيک بين تبيين و فه متن خواهد بود.

رسالـﺔ االبراج
رسالـﺔ االبراج در ظاهر ساختاري روایي ندارد و عنوان دیگمر آن الکلممات الذوقیــﺔ لالممام
الشهيد السهروردي است( .سهروردي )6838 ،در ابتدا سخناني را ،به شيوۀ وعظ ،خطاب بمه
«اخوان التجرید» تقریر ممي کنمد و اخموان التجریمد را بمه بازگشمت بمه وطمن اصملي دعموت
ميکند؛ اما همانطور که بيشتر پيش ميرویم  ،بمه دو روایمت برمميخموری  .یکمي روایمت
«ماه»ي است که آن چنان عاشق خورشيد اسمت کمه نهایتم ًا در زممان مقابلمه بما خورشميد «أنما
الشمس» گویان مي شود و دیگري روایت حل طلس بشري است که سالک پمس از بمه بنمد
کشيدن پلنگ و کفتار و گذر از  818دریا و  253کوه به قلعمة مسمتحکمي مميرسمد کمه ده
برج دارد .در هرکدام از این برجها شخص یما اشخاصمي هسمتند کمه سمالک بایمد از آنهما
بگذرد و نباید به خوشيهایي که در این برجهاست ،التفاتي بکند .پس از طي این مراحل بمه
شهرهاي ثبات و تمکين ميرسد و پير گرانقدري به همراه برادران نهگانمهاش آنجاینمد کمه
باید ه صحبتي با آنان را غنيمت بشمرد و به اخالق آنان درآید و از یکي به دیگري عمروج
کند تا انوار قيّومي و الهوتي به سالک بتابد و بهسوي پروردگار خویش برگردد.
تأویل رمزها و استعاره هماي ایمن داسمتان رممزي بما کممک هرمنوتيمک ریکموري آیما
مي تواند امکان زیستن در جهان اشراقي این متن را براي ما فراه کند؟ بمراي ایمن اممر بایمد
ابتدا با هرمنوتيک فلسفي و به طمور خماص بما هرمنوتيمک ریکمور و مفماهي ویمژۀ آن آشمنا
شوی .
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علم هرمنوتیک فلسفي
مسئلة اصلي عل هرمنوتيک «فه » است .عل هرمنوتيک در ابتداي پيدایشش در قرن هفمده
تا پایان قرن نوزده بيشتر نظریهاي بود دربارۀ «تنظمي قواعمد حماک بمر رشمتة تأویمل» ،یعنمي
چگونگي تأویل متون بهطوري کمه از شمائبة تأویمل بمه رأي مصمون مانمد (گرونمدن،6866 ،
الف)؛ اما از ابتداي قرن بيست شاهد چرخشي اگزیستانسيال در این عل بودهای که بمهجماي
توجه به متون ،به خود وجود ما و ماهيمت تماریخي و زبماني فهم مما از زنمدگي و تجربيمات
زیستيممان مميپمردازد و خصملت تمأویلي وجمود را متمذکر مميشمود و بمه نموعي فلسمفه و
ال هرمنوتيمک فنمي یما
رویکردي پدیدارشناختي ارتقما ممي یابمد .هرمنوتيمک اوليمه را معممو ً
رمانتيمک و هرمنوتيمک قمرن بيسمت را هرمنوتيممک فلسمفي ممينامنمد .در هرمنوتيمک فنممي،
چگونگي فن تأویل آموزش داده ميشود اما در هرمنوتيمک فلسمفي پدیمدار فهم و تأویمل
توضيح داده ميشود.
اما آنچه که هرمنوتيک را فلسفي کرد پرسش از وجود و نحوۀ وجمود انسماني و قمرار
دادن مسئلة فه در کانون وجود انساني و درآوردن مقولة فه از انحصمار فمن تأویمل متمون
بود که از سوي هایدگر 6مطرح شد .او مقولة فه را با مقولة هستي ممرتبط دانسمت و هممين
انقالبممي در علمم هرمنوتيممک ایجمماد کممرد و گسممترۀ آن را از فممن تأویممل بممه نمموعي روش
پدیدارشناختي فه وسعت بخشيد( .ر .ک .گروندن ،6866 ،ب) پمس از هایمدگر متفکمران
بسياري در مقولة هرمنوتيک فلسفي پدیدار شدند که هرکمدام نظریمات تأثيرگمذاري وضمع
کردند که مه ترین آنها گادامر و ریکور هستند.
گادامر بهطورخاص بر مسئلة پيشفه و پيشساختارهاي آن تأکيد کرد و در اثر مهم
و تأثيرگذار خود ،حقيقت و روش ( ،)6618کشمکش و جدال بين فه حقيقمت را از یمک
سو و روشهاي تبييني و تجربمي علموم طبيعمي از سموي دیگمر مطمرح کمرد .ازنظمر گمادامر
تحميل روشهاي تجربي مي تواند منجر به از دست رفتن فه حقيقمت در اثمر ادبمي گمردد.
برعکس ،فه و تأویل اثر ادبي وارد شدن به «بازي» یا «گفتگمویي» اسمت کمه یمک سمر آن
افق انتظارات متن و سر دیگرش افق انتظارات خواننده است« .رویداد» فه در اثر «تالقمي» و
)1. Martin Heidegger (1889-1976
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«آميزش» بين این دو افق رخ ميدهد .ازنظر گادامر ،عممل فهم چيمزي نيسمت مگمر انطبماق
معنا با زمان حال و فه بدون مشارکت در آن و بدون دخالت زمان حال ممکمن نيسمت( .ر.
ک .گروندن ،6866 ،ب)
عالوه بر این ،ازنظر گادامر فرآینمد فهم و موضموع آن اساسماً زبماني اسمت .ازنظمر او
«زبان نور خود هستي است» و اساس ًا «هستياي که ميتواند به فه درآیمد زبمان اسمت» .ایمن
تلقي او البته بسيار متفاوت از تلقي ساختاري یا ایدئولوژیک مدرن از زبان است که زبمان را
نظامي بسته از دالهاي زباني یا اجتماعي یا فرهنگي ميداند .بلکه برعکس ،زبان دربردارندۀ
امکانات بيپایان هستي است( .ر .ک .گروندن ،6866 ،ب)

هرمنوتیک ریکور :زندگي در جهان رمزها و استعارههای متن
ریکور نيز مانند گادامر متأثر از هستيشناسي فه هایدگري و البته هوسرلي است ،اما ازنظمر
او ،مخصوصاً در نگاه هایدگري ایدۀ روش براي تأویل متون و کيفيت داوري در باب نمزاع
تأویلهاي ه ارز مسکوت گذاشته ميشود .البته گادامر کوشميد بما نظریمات خمود سمویهاي
معرفتشناختي به این فه هستيشناسانه ببخشد که نظریة «امتزاج افقها» و «زبانمندي فهم »
از مه ترین آنهاست .بهواقع ،هرمنوتيک ریکور از پایان کار گادامر شروع ميشمود ،یعنمي
پرسش آغازین در انتهاي حقيقت و روش ميتواند پرسش از امکان متنمندي فه باشد:
حال باید پرسيد هنگاميکه زبان مندي به اصالت کتاب (یا متنمندي) بدل ميشمود یما
به کالم دیگر هنگاميکه ميانجيگري از طریمق زبمان بمه ميمانجيگمري از طریمق ممتن بمدل
ميگردد ،حکوممت و سملطة گفتمهشمدههما بمر گوینمدههما بميش از همر زممان دیگمر نمایمان
نميشمود؟ بنمابراین ،آنچمه مما را وامميدارد از راه دور بما یکمدیگر ارتبماط برقمرار سمازی ،
«موضوع یا مطلب» متن است کمه دیگمر بمه خواننمده و نویسمندۀ آن تعلمق نمدارد( .ریکمور،
)6839
پممس فهم و تأویممل از «مممتن» و تبيممين ( )Explanationآن شممروع ممميشممود؛ اممما مممتن
چيست؟ ریکور در مقاالت و سخنرانيهاي متعددي دربارۀ متن و ویژگيهماي «گفتممان»ي
آن سخن ميگوید و واحد آن را جمله ميداند و نه نشانه (نشانه واحد زبان است) .ممتن ،بمر
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خالف گفتار ،از نيت مؤلف و موقعيت زماني -مکاني و خواننده مستقل است و باید مستقالً
تبيين شود؛ اما ریکور تحليلگران را از تبيمين هماي صمرف ًا زبماني و سماختاري ممتن بمر حمذر
ميدارد و آنان را به تبيينهاي معناشناسانهاي فراميخواند که در پي بيان فلسفه و هستي ایمن
بيانها هستند (ر .ک .ریکور« :مسئلة معناي دوگانه» )6و البته مخصوصاً آنجا که با معماني دو
یا چندگانه در متن مواجهي  ،یعني استعارهها و رمزها (.)Symbols
ریکور صراحتاً رمز را اینگونه تعریف ميکند« :من هرگونه ساختار داللتمي را کمه در
آن یک معناي مستقي  ،اوليه و تحتاللفظي بهواسطة گسترش به معناي دیگمري اشماره کنمد
که غيرمستقي  ،ثانوي و مجازي است و فقط از راه معنماي نخسمت شمناخته مميشمود ،رممز

2

ميخوان ( ».ریکور )6876 ،در اینجا بهطور خاص« ،تأویل فعاليتي فکمري اسمت کمه مبتنمي
است بر رمزگشایي معناي پنهان در معناي ظاهري و آشکارساختن سطوح داللت ضممني در
داللتهاي تحتاللفظي( ».ریکور )6876 ،کار تأویل ممتن ابتمدا در سمطحي معناشمناختي بما
تبيين انواع بيانهماي رممزي آغماز مميشمود کمه در سماحتهماي گونماگوني عرضمهشمده و
کارکردهاي متفاوتي دارند :رمزهاي کيهاني (در پدیدارشناسي دیني) ،رمزهاي رؤیاهما (در
روانکاوي) و رمزهاي تخيل شاعرانه (در شعر) .البته گاهي این تأویلها در مقابمل هم قمرار
ميگيرند.
ریکور دو نوع کلي تأویل را از ه متمایز ميکند :هرمنوتيک احياي معنما یما اعتمماد و
هرمنوتيک راز زدایي یا کاهش توه  .در هرمنوتيمک احيماي معنما ،اشمتياقي بمه گموش فمرا
 .6ریکور در این مقاله با واکاوي رممز در سمه قلممرو هرمنوتيمک ،معناشناسمي واژگماني و معناشناسمي سماختاري نشمان
ميدهد که بررسي صرفاً معناشناختي نماد نهایتاً به نظام بستة زباني ارجاع ميدهد ،معناي یک کلمه به کلممهاي دیگمر و
معناي یک واحد معنایي به واحد معنایي دیگري راجع است و نه به جهان و واقعيت جهمان هسمتي و هميچ رممز و رازي
دربارۀ ایهام هستي به ما نمي گوید؛ اما به واقع معناي نماد چيزي دربارۀ هستي ميگوید که بيان این معنا وظيفة فيلسموف
است و نه زبانشناس .او در پایان مقاله این جملة گریماس را نقل ميکند« :شاید راز و رممزِ زبمان وجمود داشمته باشمد و
این مسئلهاي است فلسفي ،اما راز و رمزي در زبان وجود ندارد( ».ریکور)6836 ،
 .2نگارنده به پيروي از دکتر پورنامداریان معادل «رممز» را بمراي «سممبل» برگزیمده اسمت و از بمه کمار بمردن واژههماي
دیگري مثل نماد مي پرهيزد( .ر .ک .پورنامداریان )6838 ،در اینجا در متن ترجمهشده «نماد» آمده بود که نگارنمده آن
را براي حفظ انسجام متن این مقاله به «رمز» تغيير داد.
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دادن و آشکار ساختن و تسلي در برابر معنایي است که بهصورت پيام و ابالغ و رمزي الهي
به ما خطاب ميشود و پدیدارشناسي دیني کساني مثل ميرچا اليماده 6و رودولمف اتّمو 2ابمزار
آن براي شنيدن و تذکر و احياي معناست .نمادها با معتقدان حمرف مميزننمد تما بما اسمتحالة
معنایي شان در ساحت وجمودي ،اممر مقمدس را آشمکار سمازند .در مقابمل ،هرمنوتيمک راز
زدایي است که به درک بي واسطة معنا مشکوک است و بمر آن اسمت کمه چمه بسما معنما از
آگاهي سوءاستفاده کند .فوئرباخ ،مارکس ،نيچه ،فروید و ساختارگرایان علمماي ایمنگونمه
هرمنوتيک سوءظناند و بر آناند تا دروغهاي آگاهي را افشا کنند .همچنين مخالفاند کمه
با نوعي تمثيل از وجود که از طریق قدرت التفاتيِ ادغامکننده ما را به وجود پيوند مميزنمد،
التفات امر مقدس تحقق یابد .آنان حقيقت را نوعي دروغ و کل آگماهي را آگماهي کماذب
ميدانند؛ اما باید گفت که «هر سه نه فقط به کمک نقد مخرّب بلکه به مدد ابداع نوعي هنر
تفسير ،زمينه را براي کلمهاي اصميلتمر و حکمروایمي حقيقمت آمماده مميکننمد( ».ریکمور،
 )6878ریکور رویکردي آشتيدهنده بين این دو نوع هرمنوتيک در پيش ميگيرد و ازنظمر
او ،تأویل راززدا هرچند تقليلدهنده و مخمرّب آگماهي اسمت ،مميتوانمد مما را از توهممات
برآمده از آگاهي ناپخته رها کند .ریکور در آخر وجه مميزۀ این دو نموع هرمنوتيمک را در
هستة شعري -اسطورهاي تخيل ميداند که شيوۀ هرمنوتيک شبهه فاقمد شمکوه و زیبمایي آن
است؛ زیرا ازنظر او ،شکوه و زیبایي تخيل ارتبماط مسمتقي بما «کلممه» در معنماي «کشمف و
وحي» دارد( .ریکور 6878 ،و گروندن ،6866 ،ب)
اما ازنظر ریکور ،در تأویل ،چه با رویکرد اعتماد و چه بما رویکمرد سموءظن ،مواجهمة
نخست ما با عينيتهاي متني و بيانهاي دو یا چند معناست کمه در آثمار مخيمل هنمري بمروز
مي یابند .در تبيين ساختاري ویژه از اسمتعاره و روایمت اسمت کمه ریکمور بمر مسمئلة «تخيمل
آفریننده» ( ،Poesisدر معناي یوناني) تأکيد ميکند که در سطح هستيشناسانه باعمث خلمق
جهان متن مي گردد .در استعاره ما به معنایي بيش از معناي لفظي ميرسي که ریکمور آن را
«افزونة معنمایي» ( )Surplus of Meaningمميناممد کمه باعمث نموآوري معنمایي در ممتن
)1. Mircea Eliade (1907-1986
)2. Rudolf Otto (1869-1937

 | 902متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99پاییز ()0010

ميگردد و آن را در نظریة تأویل :گفتمان و افزونة معنایي ( )6671اینگونه توضيح ميدهمد:
بر اساس نظریة سنتي بالغي ،6استعاره صرفاً مجازي است که در آن ،نام دیگري جانشين نام
خود شيء ميشود .این نام گذاري گسترش معنایي نام اوليه است کمه بما انحمراف از معنماي
لفظي کلمه به دليل شباهت صمورت مميگيمرد و سمبب هميچ نموآوري معنمایي نمميشمود و
ميتواني کلمة اصلي را بهجاي کلمة استعاري بنشاني  .کارکرد این جابهجایي صرفاً عماطفي
است؛ اما در قرن نوزده و به ویمژه در ابتمداي قمرن بيسمت  ،بسمياري از نظریمهپمردازان مثمل
ریچاردز ،2به لک 8و بيردزلي 5این پيشفر ها را بازنگري و آنها را اصالح یما رد کردنمد
که البته ریچاردز پيشتاز آنان بود .با نگاهي به نظریات آنان پيشفر

هاي بالغمت سمنتي را

ميتوان اینگونه تغيير داد :استعاره ،پيش از آنکمه مجمازي در کلممه باشمد ،در جملمه شمکل
ميگيرد و نوعي اسناد است ،نه نامگذاري؛ اسنادي بين طرفين استعاره که تنشمي بمين آن دو
ایجاد مي کند .پس ما با گزارۀ استعاري مواجهي  ،نه با کلمة استعاري و استعاره حاصل تنش
بين دو مفهوم در گزارۀ استعاري است .عالوه بر این ،استعاره انحراف از معناي لفظي کلممه
نيست ،بلکه کارکردش عمل اسناد در سطح جمله است که نه فقط بين دو کلمه ،بلکمه بمين
دو تفسير ناسازگار در جمله تنش ( )Tensionو تعامل ایجاد ميکند تا معنماي جدیمدي در
اثر «ایجاد» خویشاوندي یا شباهت خلق کند .پس استعاره با تأویل ایجاد ميشود .عمالوه بمر
این ،استعاره برگشتپذیر نيست و نميتموان آن را بما کلممات غيراسمتعاريِ قبمل از اسمتعاره
جابهجا کرد ،زیرا معناي تازهاي را خلق ميکند .همچنين استعاره صرفاً نموعي آرایمه نيسمت
که کارکرد عاطفي داشته باشد ،بلکه معاني جدیدي از دنياي واقعي را به ما نشان ميدهمد و
کارکردي تأویلي در سطح وجودي دارد( .ریکور)6671 ،
 . 6ارسطو اولين کسي بود که نظریة بالغي یا جانشيني اسمتعاره را تثبيمت کمرد و پمس از او سيسمرو ( 58 - 681ق .م ).و
کوینتيليان ( 688 - 89م ).پيرو آن بودند و این نظریه تا قرن نوزده بر نظریة استعاره حک فرمما بمود .در بالغمت اسمالمي
نيز همين نظریه در آراء جرجاني بسط ميیابد ،بهطوريکه شاهد نوآوريهایي در نظریة بالغت از سموي او هسمتي کمه
پژوهش چشمگير و تطبيقي کممال ابودیمب در صمور خيمال در نظریمة جرجماني از آن پمرده برگرفتمه و نظریمة اسمتعارۀ
جرجاني را با نظریة ریچاردز مقایسه ميکند( .ر .ک .ابودیب)6838 ،
)2. I. A. Richards (1893-1979
)3. Max Black (1909-1988
)4. Monroe Beardsley (1915-1985
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رمز نيز به استعاره شبيه است ،از آن حيث که مانند استعاره معنما را دوبعمدي مميکنمد:
معناي لفظي و معناي تفسيري که همان افزونة معنایي است که از بسط معناي لفظمي حاصمل
ميشود ،زیرا رمز با جذب و ادغام شباهت در خود ،مرزهاي بين امور را از بمين مميبمرد .از
نگاهي دیگر ،تجارب اساسي و خاص بشري نظمامي رممزي مميسمازد کمه بمر اسمتعارههماي
ابتممدایي حمماک ممميشممود و تجربممة رمممزي محملممي بممراي عملکممرد معنممایي اسممتعاره اسممت،
عملکردي که با شبکة نظاممند و سطوح سلسملهمراتبمي اسمتعاره سماخته مميشمود؛ بنمابراین،
نظامهاي رمزي ذخيرهاي از معنا ایجاد ميکند که پتانسيل استعاري آن همچنان ادامه دارد و
به سخن درميآید( .ریکور)6671 ،
بدین گونه ،استعاره انحرافي از واقعيت و دیمد عمادي بمه زنمدگي و زبمان روزممرۀ آن
ایجاد ميکند .انحرافي بهسموي واقعيتمي واقعمي تمر از آن بما زبماني متفماوت کمه بما سماختن
داستاني اکتشافي ،توصيف جدیدي از واقعيت عرضه ميکند .این انحراف ،فقدان ارجاع بمه
واقعيت عادي و ارجاع ثانوي به واقعيتِ داسمتان اکتشمافي ( )Heuristic Fictionرا ایجماب
ميکند که جهان ویژۀ متن را ميسازد .رابطة متقابل تفاوتها و شمباهتهما باعمث تنشمي در
سطح جمله ميشود که دقيقاً همين درک تنشآميز چشم انمدازي تمازه از واقعيمت را پدیمد
مي آورد .درواقع ،گرفتگي این جهان عيني تغييرپذیر راهي است براي افشماي بعمد جدیمدي
از واقعيت و حقيقت( .ریکور)6671 ،
بممهطممورکلي ریکممور مفهمموم «جهممان» را از اصممطالح «زیسممتجهممان» ()Lebenswelt
هوسرل و بهویژه «بودن در جهان» هایدگر گرفته است .او به یکي از سخنرانيهماي هایمدگر
تحت عنوان «اقامت گزیدن ،خانه ساختن و اندیشيدن» ارجاع ميدهد و ميگوید:
جهان اقامتگاه ماست .توانایي مقي شمدن و مبادلمة تجربمههاسمت؛ و در مفهموم جهمان
مفهوم افق نيز وجود دارد ،یعني چيزي که چون آهنگ آن ميکني دور مميشمود و از ایمن
رو همواره توانایي به پایان نرسيدن دارد .در هر تجربه ،چيزي هسمت امما چيمزي دیگمر هم
فقط همچون تواني ،وجمود دارد؛ و تممامي تموانهماي تممامي تجربمههماي مما آن چيمزي را
ميسازد که جهانش ميخواني ( .ریکور)6835 ،
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پس تبيين متن ادبي بررسي معاني دو یا چندگانة آن و تنش بين آنها بهمنظور رسميدن
بمه افزونممهاي معنممایي در اثممر اسممت کمه افممق جهممان مممتن را بممه مما نشممان ممميدهممد؛ اممما فهم
( )Understandingفقط زماني ميسر ميشود که من بتوان در جهان ممتن مقمي شموم و افمق
جهان خود را گسترش ده  .بدین ترتيب« :خواننده خودش را در برابر متن ،در برابمر جهمان
اثر ،ميفهمد .فهميدن خود در مقابل یمک ممتن درسمت عکمس فرافکنمي خمود و باورهما و
پيشداوريهاي خود است؛ این اجازه دادن به اثر و جهان آن است تا افق فهممي کمه ممن از
خودم دارم گسترش دهد( ».ریکور )6836 ،بدین ترتيب ،کنش تأویل با دیالکتيمک مسمتمر
بين تبيين و فه  ،یا به عبارت دیگر بين فاصلهمنمدي ( )Distanciationو از آن خمود کمردن
متن ( )Appropriationاست که روي ميدهد.
ریکور در مقالة «استعاره و مسئلة اصلي هرمنوتيک» ( )6836/6675ميکوشد تا مسمئلة
هرمنویکي تبيين و فه متن را با مقولة استعاره توضيح دهد .او با مبنا قمرار دادن نظریمههماي
تعاملي استعاره که به لک و بيردزلي آن را عرضه کردهاند ،تردید دارد که معناي جدیمد در
استعاره از «نظام امور معمولي متداعي» ،یا «دامنة بمالقوۀ معماني ضممني» گرفتمه شمود .ازنظمر
ریکور ،این معناي نوخاسته از هميچ جمایي از زبمان گرفتمه نشمده ،بلکمه خواننمده معنما را در
فرآیند «تبيين» ميسازد .بدین گو نه ،بایمد بمه دنبمال معنماي جدیمدي باشمي کمه از تعاممل و
برخورد حوزههاي معنایي متن پدید ميآید« :لحظة تعيينکننمدۀ تبيمين ،سماخت شمبکهاي از
تعاملهاست که بافت را واقعي و منحصربهفرد ميسازد .در انجام این کمار ،مما توجمهممان را
به سوي رویداد معنایياي که در نقطة تقاطع چندین حوزۀ معنمایي پدیمد مميآیمد معطموف
ميسازی  .این ساخت وسيلهاي است که توسمط آنهممة واژههماي گمرد هم آممده معنمادار
ميشوند( ».ریکور)6836 ،
باید بر اساس سرنخهاي موجود در متن برداشتهماي محتمملتمر را انتخماب کمرد .در
مرحلة تبيين از استعاره به متن حرکت ميکني تا «معني» متن را بفهمي ؛ اما در قدم بعمد کمه
فه متن است ميکوشي تا به «ارجاع» متن دست یابي  ،ببيني متن «دربارۀ چه چيزي» سمخن
مميگویممد .در اینجما دور هرمنمموتيکي دیگمر دوري بممين ذهنيمت خواننممده و مؤلمف یمما بممين
فرافکني ذهنيت خواننده به ممتن نيسمت ،بلکمه دور هرمنموتيکي در سمطحي هسمتيشمناختي
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«ميان شيوۀ هستي من مموراي معرفتي که ممکن است از آن داشته باش مم و شميوۀ گشموده و
عيانگشته توسط متن بهعنوان جهان اثر قرار دارد( ».ریکور)6836 ،
در قدم بعمد ،ایمن جهمان را از آن خمود مميکنمي  .ازنظمر ریکمور تما زمماني کمه «ممن
مياندیش » دکارتي در آینة ابژهها ،کارها و متون بازتاب نيابد شهودي کور و فضمایي تهمي
و بيثمر خواهد ماند .دستکم  ،هرمنوتيمک شمبهه فریمبهماي آگماهي را در برابمر ميمل و
قدرت به ما یادآور ميشود ،زیرا تفسير متون نخسمت بما «تأویملهماي نادرسمت» از آگماهي
دروغين مواجه ميشود .بدین ترتيب تأویل هستيشناختي از خود بایمد مسمير غيرمسمتقي را
طي کند ،یعني متون واسطهاي براي خویشتنفهميهاي ما ميشموند؛ و در انتهماي مسمير« :بما
فه خویشتن ،ما معناي ميلممان بمه بمودن و یما تمالشهایممان بمراي وجمود داشمتن را درک
ميکني ( ».ریکور )6876 ،تأمل بهواسطة تأویل از خمود فراتمر مميرود تما بمه مسمئلة وجمود
برسد .ریکور ،بهواسطة این تأویل تأملي سمه رویکمرد از ایمن هسمتيشناسمي را بمه مما نشمان
ميدهد :روانکاوي فرویدي به باسمتانشناسمي سموژه نظمر دارد ،پدیدارشناسمي روح هگلمي
نوعي فرجامشناسي سوژه را نشان ميدهد و پدیدارشناسي دین الياده و واندرلئو 6تفوق اممر
مقممدس را بممر سمموژه و رهممایي او را از باسممتانشناسممي و فرجممامشناسممي خممویش بممه سمموي
آخرتشناسي متذکر ميشود .این تأویلهاي رقيب دیگر بازيهاي صرف زباني نيستند کمه
اعتباري یکسان داشته باشند .در مسير دیالکتيک این تأویلهاست که خود در برابر هستي به
خودش وقوف ميیابد و زیستنش را معنا ميبخشد( .ریکور )6876 ،در این مسير انسان قادر
ميتواند با وقموف بمه فریمب هماي آگماهي و در پمي تمأثيرات پاالینمدۀ روایمات و حکایمات
تاریخي و تخيلي انتقال یافته در فرهنگ ،جهانش و هویمت روایمياش را مجمدداً پيکربنمدي
کند( .ر .ک .گروندن ،6866 ،ب)

رسالـﺔ االبراج :تبیین متن از طریق استعارهها و رمزها
مسئلة اصلي هرمنوتيک ریکور دیالکتيک بين تبيين و فه است و قدرت اسمتعاره و رممز در
تبيين معناشناختي متن به خاطر خلق افزونة معنایي است که باعث خلق جهان متن ميگمردد.
)1. Gerard van der Leeuw (1890-1950
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پس در ابتدا از خود متن ،استعارهها و رمزهماي آن ،شمروع مميکنمي تما حموزههماي جدیمد
معنایي را بيابي و آنگاه در محل تالقي و تعامل این حوزههاي معنایي ،معنایي جدیمد ظهمور
خواهد کرد :معنا در کمنش ایمن تبيمين ماسمت کمه سماخته مميشمود .درایمنبمين ،نمزاع بمين
هرمنوتيکهاي اعتماد و شبهه ه هست :باید از فریبهاي آگاهي بمر حمذر بمود تما معنما را
بتوان بازیافت ،اما نه معنایي عریان ،بلکه معنایي مقدس که ما را خطاب ميکند .فریمبهماي
آگاهي به واسطة سلطة ميل و قدرت بر ذهن و در ذهن ماست کمه رخ مميدهمد ،امما معنماي
مقدس از ورطهاي فراتر از ذهن ،از هستي ،به ما اشراق ميشود.
 رمز «وطن» :رسالـﺔ االبراج روایت بازگشمت بمه وطمن اصملي اسمت :عمال علموي،
رب ،نور توحيد ،کعبة ایمان ،منزل الهوت ،اوج اقدس« ،ما ال عين رأت و ال أذن سممعت و
ال خطممر علممي قلممب بشممر» ،کعبممة ازل .آیمما ایممن مفمماهي سمماختهوپرداختمة آگمماهي ذهنممي یمما
ایدئولوژي متون مقدس یا ميل ناخودآگاه یا ارادۀ معطوف به قدرت است؟ متن همان ابتمدا
تکليف ما را روشن ميکند :مراد از وطن شهرهاي این دنيا نيست تا ارادۀ معطوف به قمدرت
یا منافع اقتصادي درميان باشد .متن از جایگاهي فراتر از این امور ،خود مرا و جمان ممرا« :یما
ایتها النفس المطمئنه» ،خطاب ميکند که تو برتر از اینهایي .وطن اصلي تمو جماي دیگمري
است و فقط انسان معاصر نيست که گمگشته است .انسان بماهو انسان بمه خماطر اسمارت در
این دنيا ،خواهناخواه دچار فراموشي هست .این وحي ،اشراق یا کتاب مقمدس اسمت کمه بمه
یاد او ميآورد وطنش را .جان جان او نيز دائ در گموش او مميخوانمد کمه ممن کيسمت  ،از
کجا آمدهام؟ به چهکار آمدهام اینجا؟ اما در افق جهان مدرن پمس از رنسمانس و مخصوصماً
پس از دکارت انسان موجودي ماشيني و محدود است که هستي او بمه ذهمن و بمدني تقليمل
یافته که در این جهان ميزید و مرگ پایان هستي اوست و در قبال مسائل الهيماتي و قدسمي
موضع انکار یا الادريگرایي در پيش ميگيرد؛ اما کساني ه هستند که هنوز صداي تمذکر
و یادآوري را ميشنوند.
 رمز «ظلمات» :متن خود مي گوید کمه اگمر معنماي وطمن را بفهممي مميکوشمي از
ظلمات به در آیي :ظلمات زوایاي اجسام ،بدن ،قریمﺔ الظال اهلهما ،آشميانه ،گمور؛ ایمنهما
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رمزهایي است بيانگر رممز کلمي ظلممات .در تعبيمر «ظلممات زوایماي اجسمام» رممز ظلممات
بهصورت اضافة تشبيهي (که در بالغت غربي استعاره است) خود را بيان ميکند و تنش بين
دو مفهوم اجسمام و ظلممات اسمت :اگمر در جسم بمماني  ،گمویي نمور را و وطمن را از یماد
ميبری  .کسي که در ظلمات باشد تا زماني که کسي نگوید که در ظلمات است و نور را به
او نشان ندهد ،واقعاً نميفهمد که در ظلممات اسمت؛ ماننمد کموري اسمت .در شمهر کموران
بينایي مفهومي ندارد .عبارت «قریمﺔ الظال اهلهما» ،شمهري کمه اهلمش ظمال انمد ،بمه قرینمة
عبارت «طوبي لمن خرج عن خالل بدنه و دخل کعبـﺔ االیمان» اسمتعاره از بمدن اسمت .بمدن
ه ظلمات ميشود و مانع از رسيدن به نور .بدن «آشيانه» نفس نيز هست؛ امما «سمالم بمر آن
نفسي که آشيانهاش را ترک کند» ،این آشيانه براي جمان عاشمق در حکم «گمور» ي اسمت
که باید از آن رست.
 استعارۀ «حب الوطن من االیممان» :اینجما ایممان ،ایممان نيسمت ،حمب وطمن اسمت
(تنش) .آگاهي به ظلمات در کساني که آگماهترنمد آنهما را عاشمق نمور خواهمد کمرد ،آن
چنانکه تحمل این ظلمات برایشان آنچنان جانفرسا ميشود که در طلب وصل ميکوشمند.
ایمان همين عشق به وطن در تنگناي ظلمات این دنياست.
 رمز «ابر اندوههاي مهلک» و «ابرهاي سموم مرگبمار» :رممز آگماهيهماي کماذب و
فریبهاي آگاهي ذهني است ،اینکه در فریبها بماني و نتواني خمودت را از بنمد ميملهماي
خودت ،قدرت و شهوت ،بيرون بکشي .قدرت و شهوت اندوههاي ابدي توسمت کمه تمو را
در حسرت هر چه بيشتر خواستن خواهد کشت.
 رمز «أنا الشمس» :اما تمناي نور و وطن مثل سلوک عاشقانة ماه است کمه کوشمش
و پویش او ک ک نور را به جانش ميبرد تا آنجا که در زمان مقابله ،از حضميض هاللمي بمه
اوج بدري ميرسد :همة وجودش را نور فراميگيرد و ميگوید «أنا الشمس» .آنها «ماههاي
آسمان توحيد بودهاند و وقتي زمين قلبهاشان با نور پروردگارشان روشن شد ،نور بود کمه
از زبان آنها سخن ميگفت( ».ترجممه از عبمارات عربمي در :سمهروردي )6838 ،عاشمق از
وجود خود خالي و با نور پر ميشود ،از خود ميميرد و به نور حيات ميگيرد .ميکوشد تما
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آینه شود« :انّي وجّهت وجهي للذي فطر السمماوات و االر » .در کعبمة ازل هميچ تممایزي
بين عاشق و معشوق نيست« :رقّ الزجاج و رقّمت الخممر  .»...در حقيقمت «حمب الموطن ممن
االیمان» در داستان رمزي «عشق ماه به خورشيد» به «أنا الشمس» ارتقا ميیابد.
 رمز «حل طلس بشري» :اما طریق آن پویش و کوشش چيست؟ ماه در خالي شدن
از خود ميکوشيد ،در تجرید .بدن طلسمي شده که نفس را زنداني کرده ،باید نفس را رهما
کرد .تجرید ترک شهر تاریک بدن است .باید دیمد کمه چگونمه مميتموان از ایمن سمرزمين
خالصي یافت.
 رمز «پلنگ» و «کفتار» :ابتدا باید پلنگ و کفتار درونت را مهار کني .این سمرزمين
بدن درندگان گرسنه و تندخویي دارد« :آن یکمي روز و شمب بمه کشمتن و دریمدن مشمغول
است و آن دیگري به دزدي کردن و خوردن و آشاميدن مشمغول( ».فمي حقيقممﺔ العشمق در
سهروردي )6838 ،باید به صداي ميل ،ميل به قمدرت و شمهوتت گموش دهمي و در کممين
باشي و به بندشان کشي تا تحت اختيار تو باشند .هرمنوتيک شبهه اینجاست که به یماري تمو
ميشتابد ،آنجا که آگاهي تو فریب اميالت را ميخورد ،حتي آگاهيهاي دروني یما معنموي
تو .آن جایي که ذهنيت فردي یا اجتماعي تو ناخودآگاه به دنبال قدرت یا ميمل اسمت .بایمد
این گردنهها را یافت و در آنجا پلنگ و کفتار را به ریسمان کشيد.
 رمز «ریسمان دو شاخه» :متن خود ریسمماني دو شماخه را پيشمنهاد مميکنمد کمه بما
تمسک به آن بتواني آن پلنگ و کفتار را در دام و رام کنمي .ایمن ریسممان شماید از جمنس
عقل نظري و عملي که قواي نفس ناطقهاند باشد ،یا از جنس تألّه و تعقل که سهروردي همر
دو را شممرط حکمممت ممميدانممد .تعقممل و هرمنوتيممک شممبهه و پممردهبممرداري از فریممبهمما و
گردنههاي آگاهي از یک سو و تألّه و هرمنوتيک احياي معنا که از جایي فراتمر از ذهنيتمت
به تو اشراق مي شود و تو با مخاطب شدن از سوي نيروهاي کيهاني از سوي دیگر ميتمواني
آنها را به بندکشي؛ تعقل و نيز ریاضت ذهني از جانمب توسمت و تألّمه نيمز کوششمي اسمت
همراه با اعتماد به دریافمت فمرّه و اشمراق از وطمن؛ کوشمش و کشمش .مماه خمود را شمفاف
ميکند و خورشيد ه نورافشاني ميکنمد .بمه قمول کمربن در اینجما شماهد «نيایشمي خمالق»
هستي که وصل را ميسر ميکند و مثل عملي کيمياوي است( .ر .ک .کربن)6835 ،
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 رمزهاي « 818دریا» و « 253کوه»6که به «چهار کوه» ي وصل است که در جهمات
ششگانه درحرکت است .در سرزمين بدن دریاها و کوههایي هست کمه بایمد از فمراز2آنهما
گذشممت .تجریممد «از خممالل بممدن درآمممدن» و «خلممع کالبممد» (ر .ک .سممهروردي )6877 ،و
«درآوردن لباس بدن» (مطارحات ،به نقل از کربن ،6866 ،ج  )2است .جانت بایمد اعضماي
بدنت را براي لحظاتي رها کند و پرواز کند.
 رمز «دژي مرکب از ده برج» :نهایتاً به مه ترین اعضاي سرزمينت ميرسي کمه در
باالترین کوهها و در قلعهاي استوار ،در سرت ،جاي دارند ،کوشکي که خانمة روح نفسماني
توست و جان تو مسافر برجهایش .این دژ ده برج دارد و در هر بمرج شمخص یما اشخاصمي
ساکن است ،هرکدام نمایندۀ قواي دهگانة مدرکة توست اع از پنج حس ظاهري چشمایي،
بویایي ،بينایي ،شنوایي و بساوایي و پنج حس باطني حس مشترک ،خيمال ،وهم  ،تخيمل یما
تفکر و حافظه .هرکدام ميزبان توست که خوشيهایي برایت تدارک دیده؛ امما بایمد بمداني
که قصد تو ماندن نيست ،باید بروي .این برجها و اشخاص ساکن در آنها آنچنمان دلربما و
لذتبخشاند که هرکدام ميتواند تو را از سلوک باز دارد.

8

 رمز «شهرهاي ثبات و تمکين» :سالک پس از رهایي از سرزمين بمدن بمه شمهرهاي
ثبات و تمکين ميرسد که در آستانة آن پير گرانقدري به همراه بمرادران نمهگانمهاش منتظمر

مدد رساندن به «اخوان التجرید» انمد .ایمن شمهرهاي ثبمات و تمکمين در فمي حقيقممﺔ العشمق
«شهرستان جان» خوانده شده و آن پير «جاوید خرد»( .سهروردي )6838 ،البته این مکمان نمه
از جنس مکان فيزیکي ،بلکه از جنس مکانهاي روحاني و قدسي عال فرشتگان اسمت کمه
دیگممر جهممت نممدارد ،بلکممه ویژگممياش «ثبممات» و «تمکممين» یمما «قممرار» اسممت ،چيممزي مثممل
جاودانگي یا بيمرگي و بيکرانگي که زمان و مکان را درمينوردد :ازليت و ابدیت .با ایمن
 .6این رمزها و عدد رگها و استخوانهاي بدن در رسائل اخوان الصفا آمده است( .ر .ک .پورنامداریان)6838 ،
 .2فعل «اعبر علي  »...را در اینجا به کار برده که به معناي از فراز چيزي حرکت کردن است.
 .8در اکثر رساله هاي سهروردي به بریدن از شواغل حواس ظاهر و بماطن تأکيمد شمده اسمت و در فمي حقیقــﺔ العشمق،
توصيفاتي بسيار شبيه توصيفات رسالـﺔ االبراج دربارۀ این حواس آمده که بر کيفيت فریبندگي آنها تأکيد ميکنمد( .ر.

ک .سهروردي )6838 ،اما در رسالـﺔ االبراج شاهد زیبایي و دلربایي و لذتبخش بودن آنها عالوه بر فریبندگي آنهما
هستي .
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حال صورت و شکل و رنگ دارد؛ و «دیدار» با فرشته رخ ميدهد.

 رمز «پير گرانقدر» و «برادران نهگانهاش»« :پير گرانقدر» همان جاوید خرد در فمي

حقیقـﺔ العشق ،یا «هادي ابن الخير اليماني» در قصة غربت غربيه و یا عقل سرخ است :فرشمتة

«واهب الصور» یا «روانبخش» (حکمـﺔ االشراق ،بنمد  :268سمهروردي ،)6833 ،رب النموع
انساني که هادي و فرشتة نگهبان انسان است .متن به ما ميگوید که بما عممل تجریمد کمه بما
سلوکي عاشقانه ميسر ميشود به شهرهاي امن و آرامش ميرسمي کمه در آنجما نهایمت اوج
انساني در دیدار با فرشته متبلور ممي شمود .ایمن فرشمته هممراه بما فرشمتگان دیگمر ،در عممل
هدایتشان به درگاه الهي تقرب ميجویند .باید به آنها انس گرفت و با آنها همنشين شد تا
رنگ آنها را گرفت ،مثل عمل سلوک ماه تا خورشيد شدن .آنقدر باید پویيد و کوشيد تا
انوار قيومي و آثار الهوتي بر تو بتابد و تو خورشيد شوي و به کعبة ازل راه یابي :به وطن.
تمامي اینها که برشمردی حوزههاي معنایي متن اسمت کمه بما اسمتعارههما و رمزهما و
تعامل ميان معاني جدید آنها« ،معني» متن را ميسازد .نهایتاً ميتوان گفت که «معني» کلمي
در این متن مراحل عمل تجرید و سلوک براي رسيدن به وطن اصلي آدمي است کمه ماننمد
عشق ماه به خورشيد بهتدریج به وصال و یکي شدن با او ميانجامد :مرگ از حيمات بشمري
و درآمدن از گور بدن و زندهشدن به نور و زیستن حقيقي و جاوداني در وطن ازلي.

فهم و تأویل متن :بهسوی جهان متن و از آن خود کردن آن
در اینجا ميکوشي تا نشان دهي متن چه جهمان ممکنمي را بمه مما نشمان مميدهمد تما در آن
امکان زیستن و اقامت کردن داشته باشي  .دراینبين ،نقش و قدرت استعاره و رمز بمه سمبب
خلق معناهاي جدیدي است که خواننده در تبيين آنها بدانها دست ميیابمد .هممين معماني
جدید است که با قرار گرفتن در یک کل ،جهان زندهاي را ممکن ميسمازد کمه درنهایمت،
من باید چگونگي امکان اقامت را در این جهان و کارکرد آن را براي خودم مشخص کن .
متن دربارۀ تجرید و سلوک حرف مي زند و در ابتدا از لمزوم ایمن تجریمد مميگویمد:

اینکه وطني هست که عال نور است و تو واقعاً در ظلماتي :در «شهر قيروان» (قصــﺔ الغربــﺔ
الغربیـﺔ در کربن )6866 ،اسير شدهاي و خود نميداني .گویي متن دلسوزانه مميخواهمد تمو
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را به این نياز آگاه کند و تو را عاشق کند« :سالم علي نفمس ترکمت وکرهما و توجّمت إلمي
ربّها» یا « إلي متمي تمنغمس فمي المرمس و تفوتمک أنموار أشعّممﺔ الشممس؟» .دیگمر موقعيمت
هستيشناختي دازاین ،موقعيت پرتابشدگي به جهان نيست ،بلکمه موقعيمت تنمزّل از عموال
برتر به این عال فروتر است که انسان را اسير کرده و بما آگماهي بمه نمور و مشمرق وجمودي
عشق بازگشت در او شعلهور ميشود .حکایت عشق ماه به خورشيد درواقع دعموت بمه ایمن
عشق است .سهروردي در الواح عمادي از جان یا نفس فلکي خورشيد با نام «هورخش» یماد
ميکند و در وصف او چنين ميگوید« :شریفترین جس ها «هورخش» اسمت کمه تماریکي
را قهر ميکند .ملک کواکب و رئيس آسمان اسمت [ ]...و او روشمنکننمدۀ چشم سمالکان
است و وسيلت ایشان است به حق تعالي ... .و اوست که وجهت بلندتر است از آن خمدا بمر
زبممان اشممراق و او روي و چشم و دل عممال اسممت( ».سممهروردي )6838 ،در دعممایي بممه نممام
«الدعوﺓ الشمسیـﺔ» یا «هورخش کبير» (ر.ک .سهروردي 6836 ،و کمربن )6866 ،نيمز بمر او
درود و سمالم مميفرسمتد و او را «زنمدۀ نماطق نمورانيتمرین» و واسمطة فميض انموار قمماهره و
نوراالنوار ميداند .در این جهان ،خورشيد جان دارد و البته شاید جاندارترین و شریفتمرین
جس است :وجه برتر الهي در این جهان مادي و رمز وطن حقيقي است.
و عشق به وطن و نور تو را از اسارت در شمهر قيمروان بمدنت مميرهانمد .عشمق بمه تمو
انگيزه حرکت مي دهمد تما اسمب تجریمد را بمه حرکمت درآوري .ایممان بمه ميمزان عشمق و
حرکت توست .از حب مال و جاه ،از خش و شهوت ،از انمدوه و تمرس «اولئمک ال خموف
عليه و ال ه یخزنمون» ،از کليمه عواطمف «لکمي ال تأسموا علمي مافماتک و ال تفرحموا بمما
آتاک » رها شدن ،حتي از کليه حواس که شناخت تو را در این دنيا ميسر مميکنمد ،حتمي از
صمورت هماي ذهنمي و وهم و خيممال و تفکمر؛ از هممه رهما شموي .ایممنهما دیگمر بمه لحمماظ
هستيشناختي براي تو لذتي ندارند ،زیرا سطح وجودي تو ارتقاء یافتمه و هممة ایمن اممور در
نظر تو خواب و خيال ميشود و حقيقتي ندارد« :الناس نيام ،فإذا ماتوا انتبهموا» .حقيقمت نمور
خورشيد وطن است .با مرگ از همة این امور که عشقي وافر و همتي بلند ميخواهمد ،فقمط
جانت مي مانمد و تمو فقمط بما سمرمایة جانمت کمه اکنمون آینمه شمده ،بما جهمان در تماميمت
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پدیدارياش مواجه ميشوي و حضورهاي روحاني نيز در تو بمه صمدا مميآینمد :از مکمان و
جهات ششگانه و ارکان چهارگانه رستهاي و در مکاني انفسي با فرشمتگان دیمدار مميکنمي.
آن خطاب «ارجعي» عيار عشق توست و همين عشق تو را حرکت داده و هر لحظه به تو نور
ميدهد تا نهایتاً خودت خورشيد شدنت را فریاد کني.
این توصيفي از این جهانِ «حب وطن» ي متن رسالـﺔ االبراج است کمه ارجماع ممتن بمه
آن است .در ایمن جهمان عشمق هممهکماره اسمت و حقيقمتِ ایممان اسمت .سمخن از جهماني
هستيشناختي است .باید مدتي به این جهان وارد شد و در آبوهواي آن زیست و افقهماي
این جهان را به روي جهان خود باز کرد؛ اما آنان که دائماً ایمن جهمان «یمادآوري» و «حمب
وطن» ي را انکار ميکنند و آن را آگاهي کاذب ميداننمد ،امکمان ورود بمه ایمن ممتن را از
خود ميگيرند .البته منکران ،چه منکران سنتي و چه مدرن ،غالباً فریمب آگماهيهماي ذهنمي
خود را ،ازجمله طلب ميل و قدرت و منافع اقتصادي ،ميخورند؛ اما ممتن از جمایي فراتمر از
اینها ،خود هستي آدمي را خطماب مميکنمد کمه «برگمرد» .اگمر آگماهي ممدرن بمه امکمان
نامحدود بودن هستي آدمي و باز شدن دروازههاي تولد و مرگ بيندیشد شاید بتواند امکمان
زیستن در این جهان را بيابد ،در غير این صورت ،حقيقتاً فه ایمن ممتن و امکمان زیسمتن در
جهان این متن ممکن نخواهد بود ،زیرا خطاب اصلي این متن «ارجعي» است.
بدین ترتيب ،با رفتن در جهان متن دور هرمنوتيکي به جریان ميافتد و جهان ممن قبمل
از متن با متن به مخاطره ميافتد .متن دعوت به عشق به وطني هستيشمناختي مميکنمد .اگمر
جهان من بتواند این دعوت را بپذیرد ميتوانمد جهمان ممتن را از آن خمود مميکنمد .بما ایمن
وصف ،فاصله از متن کمتر ميشود ،متن «معاصر» من ميشود ،توانستهام متن را براي خمودم
به سخن آورم و آن را هض و جذب کن  .هدف هرمنوتيک ریکور همين است کمه جهمان
من پس از فه متن جهان دیگري شود و فه از خودم و جهان را گستردهتر کند.

بهرهمند و تسلیمی | 961

بحث و نتیجهگیری
هرمنوتيک فلسفي ریکور هرمنوتيکي تمأملي اسمت کمه شمناخت از خویشمتن را بميواسمطه
نميداند ،بلکه متون و رمزها و استعارههاي متن ميانجي فهم از خویشمتن و جهمان خویشمتن
مي گردند .متن در هرمنوتيک ریکور فقط امري زباني یا معنایي نيست ،بلکه ميتواند هستي
و جهان ویژۀ خود را داشته باشد .رمزها و استعارههاي متن کليد دستيابي به جهمان ممتنانمد،
زیرا رمزها و استعارهها جایگاههاي خلق معاني جدیدند.
رسالـﺔ االبراج از متون حکمي است که رمزها و استعارههاي فراواني دارد که بما تبيمين
این رمزها و استعارهها به جهان آن دست یافتي و این جهان را از آن خود کمردی  .در رونمد
این تأویل ،هرچند معناي این متن مراحل سلوک و تجرید است ،اما جهان متن جهاني است
که واقعيتش را از اشراق و فيض کلمة مقدس «ارجعی إلی ربک راضیـﺔ مرضیــﺔ» مميگيمرد
که وطن را یادآور ميشود و عشق به آن را در کساني که بمه فریمبهماي حسمي و شمناختي
آگاه شوند بيدار ميکند .من خواننده ه اگر بخمواه ایمن «ارجعمي» را بپمذیرم و انکمارش
نکن  ،عاشق نور خواه شد؛ اما این عشق به قول حافظ «مشکلها» و مخاطرههاي بسياري به
بممار خواهممد آورد .حممل طلسم بشممري کممار آسمماني نيسممت .بایممد بسممياري چيزهمماي لذیممذ و
منفعتآور و قدرتآور (فریبهاي آگاهي این دنيایي) را رها کرد کمه فقمط و فقمط عشمق
به وطن شور و انرژي رهایي از آنها را فراه ميکند .پمس ایمن عشمق بایمد بسميار عميمق و
حقيقي باشد و این عمق و حقيقت از درک معناي نور و ظلممت در سمطحي هسمتيشمناختي
به دست خواهد آمد .تا زماني که بدن را خانه و آشيانه بداني ،به همان انس ميگيري امما بما
آگاهي به فریبهاي ایمن آشميانه ،خانمه و وطمن اصمليات را بمه یماد خمواهي آورد و اینجما
ظلماتي آنقدر دردآور خواهد شد که تمامي لذتها در چشمت رنگ ميبازنمد .چمون تمو
آن نور را دیدهاي .تالش و کوشش تو در تجرید به خاطر عظممت عشمق توسمت .بما هممين
عشق است که ميتواني از تمامي بندها رها شوي .پس هر چه تنور نور آگماهي و یمادآوري
و عشق گرمتر شود رهاتر و مجرّدتر خواهي شد.
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نمونة باال نمونة دیالکتيک تبيين و فهم ریکموري اسمت« :همر چمه بيشمتر تبيمين کنمي،
بيشتر ميفهمي»؛ و با فه متن خودت را نيز بيشمتر خمواهي فهميمد .رسالــﺔ االبمراج یکمي از
نمونههاي درخشان حکمت اشراق است که فه عميقي از موقعيت هستيشمناختي انسمان در
جهان را عرضه مميکنمد کمه حقيقتماً موقعيمت هسمتيشمناختي انسمان معاصمر را بمه مخماطره
مياندازد و آن را وسعت ميبخشد .شرط خواننده براي ورود به جهان ممتن آگماه شمدن بمه
بودن در ظلمات و پذیرفتن معناي «وطن» و «عشق به وطن» اسمت کمه مشمروط بمه پمذیرفتن
امکان نامحدود بودن هستي انساني است :اینکه قبمل از تولمد درجمایي بمودهاي و اکنمون در
ظلماتي و ندایي مقدس تو را خطاب ميکند که «برگرد» و ميخواهد عشمق بمه وطمن را در
تو بيدار کند .با بيدار شدن این عشق افق نگاه ممن افقمي معطموف بمه فراتمر از ممرگ ،افقمي
آخرتشناسانه ،خواهد بود که عشق به نور و یادآوري کلممة قدسمي «إرجعمي» حقيقمت آن
است.
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Abstract
The use of "allegory" and "symbols" to better understand the concepts,
particularly abstract and rational concepts, is one of the ways in which
children's literature is very important and it can be examined from multiple
views one of which is semiotic structure or meaning of the symbols that can
open the way to new issues in literature. Therefore, this article uses
qualitative and quantitative mixed research methods and the semiotic pattern
of symbols of Ogden and Richards to explore the semiotics of meaning of
symbols in children's literature in the eighties. Semiotic symbols of this
period show that the ideas that have changed signs in stories this decade are
more religious and moral. In addition, the study of data, based on the above
model, shows that thought alone cannot be considered the main factor in
changing the signs of the symbol, but other components such as the multiple
characteristics of a case and its semantic evolution over time must be
considered.

Keywords: Poetic Literature, Children's Literature, 1380s Decade,
Symbol, Religious Though.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

نشانهشناسي نمادهای شعر کودک در دهة هشتاد بر اساس مثلث
معنایي آگدن و ریچاردز
خاور قربانی



دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد مهاباد ،دانشگاه آزاد اسالمی،
مهاباد ،ایران

مهاباد ،ایران

چکیده
کاربرد «تمثيل» و «نماد» براي درک بهتر مفاهي بهویژه مفاهي انتزاعي و عقالني ،یکمي از روشهمایي اسمت
که در ادبيات کودکان و نوجوانان بسميار اهميمت دارد و مميتموان از دیمدگاههماي متعمددي بمه بررسمي آن
جدیدي در ادبيات باشد؛ به همين منظور ،در این مقاله با بهکارگيري روش تحقيق آميختمة کممي -کيفمي و
الگوي معنایي آگدن و ریچاردز ( )6628به نشانهشناسي معناي نمادهاي ادبيات منظوم کودک و نوجوان در
دهة هشتاد پرداختهشده است .نشانهشناسي نمادهاي این دوره نشان ميدهد ،اندیشهاي که سبب تغيير نشانهها
در داستانهاي این دهه شدهاست ،بيشتر اندیشههاي دیني و اخالقي هستند عالوه بمراین ،بررسمي دادههما بمر
اساس الگوي فوق نشان ميدهد که اندیشه بهتنهایي نميتواند بهعنموان اصمليتمرین عاممل تغييمر نشمانههماي
تحول معنایي آن را در طول زمان در آثار مسائل مختلف فرهنگي و اجتماعي ،در نظر گرفت.

کلیدواژهها :ادبیات منظوم ،کودک و نوجوان ،دهة هشتاد ،نشانهشناسی ،نماد ،اندیشه دینی.
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مقدمه
اهداف ادبيات کودک و نوجوان با توجه به اینکه داراي مخاطبان خاصي ازنظر گروه
سني ،حساس ،تأثيرپذیر و آیندهساز است ،وظيفة خطيري بر دوش دارد و در صورتي
ميتواند به خود برسد که در مورد مخاطب خود شناخت کافي داشته باشد و با توجه به آن،
پيام را بهگونهاي مؤثر ارائه دهد .عالوه بر این ،یکي از ابزارهایي که ميتواند نویسندگان را
در دستيابي به این هدف یاري نماید ،انتخاب «نوع ادبي مناسب» از بين انواع ادبي مختلفي
است که در ادبيات کودک وجود دارد .یکي از این انواع که ميتوان بهراحتي با استفاده از
آن مفاهي انتزاعي و عقالني را محسوس و قابلفه کرد« ،تمثيل» است که نهتنها در ادبيات
کودک بلکه در همة دورهها و مقاطع ادبي و حتي در ادبيات جهاني مورداستفاده واقع
ميشود.
وجود این نوع در یک اثر ،از دیدگاههاي متعددي قابلبررسي است؛ بهعنوانمثال،
تعيين اهميت و جایگاه آن ،دليل پيدایش و ظهور ،تعيين ارتباط آن با اندیشهها و
موضوعات نهفته در آنها و خيلي از مسائل دیگر مثل نشانهشناسي 6نمادهاي آنکه امروزه
در تحقيقات زبانشناسي و ادبي جایگاه خاصي را به خود اختصاص دادهاست.
نشانهشناسي به زبان ساده ،علمي است که به مطالعة نظامهاي نشانهاي نظير زبانها،
رمزها و عالئ ميپردازد (گيرو )6838 ،بنابراین این عل  ،در تحليل موضوعات متعدد
زباني اع از :نحوي ،تفسيري ،نماد و  ...ميتواند کاربرد داشتهباشد .در حوزۀ تحليل نماد با
استفاده از نشانهشناسي یا رابطه نماد و نشانه باید گفت زبانشناسان نشانهها را به شيوههاي
مختلفي طبقهبندي کردهاند که یکي از معروفترین آنها طبقهبندي سهگانة «پيرس» 2است:
نشانههاي شمایلي ،نشانههاي نمایهاي و نشانههاي نمادین (سجودي)6837 ،؛ یعني براساس
این تقسي بندي نمادها یکي از انواع نشانهها هستند.
در عل نشانهشناسي نخستين الگو نهچندان منظ و مدون اما قابلطرح از آن «ارسطو»
است (مهرگان )6862 ،بعد از او «رواقيان» به این بحث وارد شدند« .انگيزۀ اصلي ورود
1. Semiotic
2. Pires
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فيلسوفان رواقي به مبحث نشانهشناسي انگيزهاي منطقي بودهاست و نه نشانهشناختي».
(همان) «سوسور» 6و «پيرس» از صاحبنظران اصلي این عل هستند که سوسور نشانة زباني
را متشکل از یک دال (تصور صوتي) و یک مدلول (تصور مفهومي) ميداند و رابطة بين
این دو را که به نشانه ،هستي و انسجام ميبخشد ،داللت مينامند( .سجودي )6832 ،و
پيرس عقيده دارد نشانه داراي الگویي سه وجهي است :نمود( 2صورتي که نشانه به خود
ميگيرد) ،تفسير( 8معنایي که از نشانه حاصل ميشود) ،موضوع( 5که نشانه به آن ارجاع
ميدهد)( ،سجودي )6832 ،یکي از موارد طبقهبندي نشانه که هنوز بهطور گستردهاي در
مطالعات نشانهشناختي به آن ارجاع ميشود ،همين طبقهبندي سهگانه پيرس است.
نظریات دیگري ه به تأسي و در تکميل نقایص آنها در حوزۀ معناشناسي نشانههاي
زبان مطرحشده است که قابلقبولترین آنها نظریات «سي .کي.آگدن »9و «آ .اي.
ریچاردز »1است .درجة مقبوليت آن تا حدي است که در کنفرانس زبانشناسان  6696در
«نيس» 7یکي از مواردي بود که اکثر زبانشناسان دربارۀ آن توافق کردند( .بدرهاي)6851 ،
این نظریه گاهي «نظریه تحليلي معنا»( 3همان) و «گاهي نظریه انگارهاي» 6نامگذاري شده
(صفوي6832 ،؛ شریف )6833 ،و در کتاب «معناي معنا» )6862( 68مطرحشده است .بر
مبناي این نظریه ،لفظ در زبان بهجاي مصداق در دنياي خارج ،به چيزي در درون ذهن ما
داللت ميکند؛ چيزي مثل یک انگاره یا شاید تصویر و یا اندیشه( .صفوي )6832 ،این
نظریه چيزي متفاوت با نظریه ارجاعي زبان یعني داللت واژههاي زبان به چيزهایي در
خارج است (همان)؛ بهعنوانمثال لفظ کالغ فقط به پرنده در بيرون داللت ندارد ،بلکه
متناسب با اندیشهاي که در ذهن ماست ميتواند معني شرارت ،سياهي و حتي معني متفاوت
و مثبت داشته باشد.
1. Saussure
2. Representamen
3. Interpretant
4. Object
5. C. K.Ogden
6. I. A.Richards
7. Nice
8. Analayting Definition
9. Ideational Theory
10. Meaning Of Meaning
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همانگونه که اشاره شد ،زبانشناساني مانند آگدن و ریچاردز بر این عقيده هستند
که نماد یکي از نشانههایي است که در ارتباط با اندیشه قابل تفسير و تغيير است؛ یعني یک
مصداق نمادین ميتواند چند نشانه داشته باشد و عامل تغييرنشانه ،اندیشه نهفته یا سازنده آن
است و با توجه به اینکه در این مقاله ه اندیشههاي سازنده نمادهاي دهه هشتاد
موردبررسي قرار گرفتهاست ،براي تحليل و نقدآنها این نظریه انتخاب شدهاست و سعي
خواهد شد در این مقاله ضمن نشان دادن جایگاه نمادپردازي در ادبيات این دهه ،نخست
اندیشههاي سازنده نمادهاي شعر کودک دهة هشتاد نشان دادهشود سپس به این سؤال
پاسخ داده شود که آیا تنها اندیشهها ميتواند سبب تغيير نشانهها شود یا عوامل دیگري ه
در آن دخيلاند؟

 .1روششناسي پژوهش
در این مقاله با بهکارگيري روش تحقيق آميختة کمي -کيفي و بر اساس الگوي معنایي
آگدن و ریچاردز به نشانهشناسي نمادهاي ادبيات منظوم کودک و نوجوان در دهة هشتاد
پرداختهشده است .طبق مطالعهاي که بر این آثار انجام شد ،تعدادي از آثار بهصورت
نمایشنامه و بازي ،برخي در مورد معرفي شعراي بزرگ ایران ،خاطرات شاعرانه ،مجموعه
اشعار شاعران معاصر ،ترانههاي کودکانه ،اشعار مذهبي در مورد پيامبر اکرم (ص) و پيشوایان
دیني ،دعاهاي کودکانه ،چيستان ،توصيف طبيعت و عوامل طبيعي ،معرفي حيوانات،
مجموعه هایي از قطعات ادبي کودکان و نوجوانان عضو کانون پرورش فکري و همچنين
برگزیدۀ مسابقات قصه و شعر جزء آثار منظوم انتشاریافتة کانون پرورش فکري کودکان و
نوجوانان در دهة هشتاد بود که به علت نمادین نبودن آنها ،از جامعة آماري حذف شدند و
درنهایت این منابع انتخاب شدند« :دختر باغ آرزو نوشتة کریستين آندرسن»« ،فرشتهاي از
آسمون ،مجموعة پر زرد قناري ،مجموعة گنجشک و پروانه و مجموعة سبزتر از درخت،
سرودۀ ناصر کشاورز»؛ «کالغه به خونهش نرسيد ،من و خواب جنگل ،هاجست و واجست ،
کالغها و شکوفهها سرودۀ افسانه شعباننژاد»؛ «ماه نو ،نگاه نو ،سرودۀ اسداهلل شعباني»؛
«مجموعة آقاي تابستان ،سرودۀ منيژه هاشمي»؛ «مجموعة ج جمک ،سرودۀ محمود
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کيانوش»؛ «مجموعة نميتوان کالغ ماند ،سرودۀ احمد ميرزاده»؛ «مجموعة یک آسمان
گنجشک ،سرودۀ محمدحسين محمدي»؛ «مجموعة شعرهاي باراني ،سرودۀ جعفر
ابراهيمي» و «مجموعة کلوچه و مورچه ،سرودۀ مهري ماهوتي».
گفتني است این مقاله برگرفته از یافتههاي پایاننامهاي با عنوان «نشانهشناسي نمادهاي
ادبيات منظوم کودک و نوجوان در دهة هشتاد» است که دریکي از فصلهاي آن تمامي
نمادهاي موجود در نمونههاي تحقيق با استفاده از فرهنگ نمادهاي «ژان شواليه و آلن
گربران» ( )6833و فرهنگ مصور نمادهاي سنتي «کوپرجين» ( ،)6876فرهنگ نگارهاي
نمادها در هنر شرق و غرب از «هال جيمز» ( )6862و ارتباط آن با سير داستان
توصيفشدهاند و اندیشههاي موجود در آنها -چون یکي از ابعاد الگوي آگدن و
ریچاردز اندیشه است -طبقهبندي شدهاست سپس بر اساس دادهها اندیشه غالب مشخص
گردیده درنهایت بهنقد و بررسي آن پرداختهشده است.

 .6پیشینۀ پژوهش
بررسي پيشينه نشان ميدهد که مطالعة ادبيات با رویکرد نشانهشناختي بهصورت جداگانه و
مستقل بهویژه در ادبيات کودک سابقة چنداني ندارد و در پژوهشهاي انجامشده ،بيشتر به
بررسي در ادبيات کالسيک و گاهي اشعار معاصر پرداختهشدهاست .از مقاالتي که در
رابطه با ادبيات کودک تدوینشدهاند ميتوان به «نشانهشناسي زبان در شعر کودک» اشاره
نمود که این مقاله بيشتر تالشي است براي سازماندهي و ارائه ویژگيها و نشانههاي
تفکيکشده زبان شعر کودک تا نمادها.
 .9مفاهیم نظری پژوهش
 .1-9نماد و نشانه
نشانهها بر اساس ارتباطي که با مدلول خوددارند به سه نوع نشانههاي شمایلي ،نمایهاي و
نمادین تقسي ميشوند در نشانههاي شمایلي رابطه شباهت برقرار است؛ مانند عکس یک
فرد و خودش ،در نشانههاي نمایهاي رابطه غير قراردادي و علي و معلولي وجود دارد؛ مانند
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تب که نشانه بيماري است و در نشانههاي نمادین ،رابطه قراردادي است مانند رنگهاي
چراغراهنما( .الستون6836 ،؛ مهرگان )6839 ،واژه نماد ازلحاظ اصطالحي در حوزههاي
مختلف فلسفه زبان ،زبانشناسي ،ارتباطشناسي و هنر و ادبيات بکار برده ميشود
(پيرحياتي )6839 ،به همين دليل در منابع ،تعاریف متفاوتي از نماد و نمادپردازي ارائهشده
است .طوري که برخي صاحبنظران این حوزه ،معتقدند که تعاریف آنقدر متفاوتاند
که دیگر بحث از پدیده واحدي در ميان نيست .چدویک نماد را صرفاً نشاندن یک مفهوم
بهجاي مفهوم دیگر نميداند ،بلکه ميگوید استفاده از تصاویر عيني و ملموس براي بيان
عواطف و افکار انتزاعي نيز هست (چدویک )6879 ،یونگ بر بيان غيرمستقي نماد تأکيد
کرده است و عقيده دارد که معرّف چيزي مبه  ،ناشناخته یا پنهان از ماست( .یونگ،
 )6877بهطورکلي نماد « هنر بيان افکار و عواطف نه از راه شرح مستقي و نه بهوسيله تشبيه
آشکار آن افکار و عواطف به تصویرهاي عيني ملموس ،بلکه از طریق اشاره به چگونگي
آنها و استفاده از نمادهایي بي توضيح ،براي ایجاد آن عواطف و افکار در ذهن خواننده
دانست( ».چدویک)6879 ،

 .6-9نشانهشناسي
نشانهشناسي مطالعة نشانهها و فرآیندهاي تأویلي ،یافتن مناسبتي ميان دال و مدلول و
بهعبارتيدیگر مطالعة نظاممند همة عواملي است که در توليد و تفسير نشانهها یا در فرآیند
داللت شرکت دارند( .چندلر )6837 ،فکوهي ميگوید« :نشانهشناسي علمي است که هدف
خود را از شناخت و تحليل نشانهها و نمادها چه آنها که بهصورت زبان گفتاري یا
نوشتاري درآمدهاند و چه آنهایي که صورتهاي غيرزباني دارند ،اع از نشانههاي
فيزیولوژیک ،بيولوژیک ،نظامهاي معنایي ،نظامهاي ارزشي و  ...اعالم ميکند( ».فکوهي،
)6838
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 .9-9الگوی «آگدن» و «ریچاردز» در مورد نشانهشناسي
همانگونه که در مقدمه اشاره شد ،الگوهاي متعددي در رابطه با نشانه و نماد مطرحشده
است که یکي از آنها مثلث داللت یا مثلث معنایي 6آگدن و ریچاردز است و بهصورت
زیر در منابع ترسي شده است:

شکل  .1الگوی نشانهشناسي آگدن و ریچاردز

در اینجا اول براي درک راحتتر ،به زبان ساده به توضيح مثلث فوق پرداخته ميشود بعد
به بيان نظریههاي علمي موجود .در این تصویر دو نکتة قابلتوجه وجود دارد :یکي توضيح
واژههایي که در سه ضلع این مثلث قرارگرفتهاند؛ «نشانه» که همان دال است و عبارت از
نشانهها یا واژگان زباني مثل کبوتر ،درخت ،چتر و...؛ «مصداق» که در ضلع سمت راست
قرارگرفته ،داللتهاي برون زباني واژگان است یعني فالن گياه ،شيء و حيوان با این
ویژگيها و «اندیشه» که در رأس مثلث است و در باال قرارگرفته و در حک رابط ميان دو
مؤلفة دیگر است ،یک تصویر ذهني است که ما از نشانهداری و به عبارت زبانشناسان
داللت درون زباني آن .دیگري نحوۀ ترسي اضالع مثلث که از دو نوع خط استفادهشده:
ممتد و منقطع رابطة بين نشانه و مصداق خارجي و برون رباني آن با خط منقطع نشان
دادهشده است و این بيانگر رابطة غيرمستقي این الگو بيانگر رابطة غيرمستقي دو مؤلفة
نشانه و مصداق و دخالت مستقي اندیشه است.
1. Semiotic Triangle
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سجودي ( )6832در توضيح آن آورده است :این دو نویسنده صورتهاي زباني را از
طریق تصور ذهني به مصداقهاي جهان خارج مرتبط ميسازند .در فرضية آنان رابطة ميان
نماد و مصداق ،غيرمستقي است و از طریق اندیشه یا تصور ذهني صورت ميگيرد و
صفوي ( )6832عقيده دارد بر مبناي مثلث داللت یا معنایي آگدن و ریچاردز ارتباطي
غيرمستقي ميان مصداق در جهان خارج و نشانه در نظر گرفته ميشود این ارتباط بهواسطه
تصویر ذهني فرد برقرار ميشود و به بياني مصداق با رجوع به تصویر ذهني قابلدرک است
و معني موجودیتي ذهني است .از این عبارات ميتوان چنين استنباط نمود که مصداق واژه
یا نشانه داللتي درون ذهني دارد نه برون ذهني و همچنين بهطور ضمني ميتوان ادعا کرد
که صورت یک واژه یا نشانة زباني ممکن است در طول زمان بدون تغيير باقي بماند و اما
معناي آن با تغيير اندیشه بهتدریج تغيير کند( .بدرهاي)6851 ،

 .0روش کار
با توجه به مبحث فوق ،ميتوان اندیشه را متغير معنایي مصداق و نشانه دانست و با تغيير آن،
یک یا چند نشانه را براي یک مصداق در نظر گرفت بر همين اساس ما در این بحث
نمادهاي شعر کودکان گروه الف تا جي را در دهه هشتاد موردبررسي قراردادهای اما
توصيف تمامي نمادها در این مقاله امکانپذیر نيست و با توجه به اینکه اندیشههاي موجود
در آنها را ميتوان بر اساس بررسي انجامشده به چهار طبقة اندیشههاي دیني ،اخالقي،
اجتماعي و فرهنگي تقسي کرد از هر اندیشه یک داستان انتخابشده و براي نشان دادن
روش کار نخست به آنها اشاره خواهدشد ،سپس در بحث بعدي ،به ذکر تمامي نمادهاي
در قالب جدول پرداخته خواهدشد.

 .1-0اندیشۀ دیني
بررسي نماد در نمونههاي این مطالعه نشان ميدهد که داستانهاي فرشتهاي از آسمون،
دختر باغ آرزو ،هاجست و واجست  ،من و خواب جنگل ،به شکل نمادین عالوه بر القاي
احساس آرامش واقعي در پيوند با خدا ،احساس خ در نبود این قدرت و مه تر از همه
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حس کنجکاوي و جستجوگرانة کودکان را براي درک ماهيت خدا پرورش ميدهند.
بهعنوانمثال در قصة «فرشتهاي از آسمون» شاعر آرزوي فرشتهاي دلشکسته و غمگين را
که تنها روي رنگينکمان ،جامانده و به دنبال دوستي مهربان است ،بيان ميکند( .کشاورز،
 ) 6838واژۀ فرشته نماد ارتباط خداوند با مخلوقات است (شواليه و گربران ،6839 ،ج )5؛
یعني تمایل فرشته براي ارتباط با موجودات زمين ،بهطور نمادین بيانگر تمایل ذات اقدس
خداوند با موجودات است .این فرشته سر راه به موجوداتي برخورد ميکند که هيچکدام
شایستة دوستي نيستند؛ ازجمله گربه سياهي را ميبيند که به فرشته پيشنهاد دوستي ميدهد
(کشاورز )6838 ،اما دوستي گربه سياه را قبول نميکند .نمادگرایي گربه جنبة مثبت ندارد،
ظاهراً گربه با نوعي بياعتمادي و سوءظن مشاهده ميشود( .شواليه و گربران ،6839 ،ج )5
در این شعر ه شاعر عدم پيوند ذات خدا را با انسانهاي جادوگر و حرامخور بهسادگي با
دوست نشدن فرشته با گربة سياه نشان ميدهد.
تا اینکه در باغ ،کالغي را ميبيند که ميخواهد با فرشته دوست شود اما وقتي به
دزدي و خبرچينياش اشارهميکند (کشاورز )6838 ،پيشنهادش را رد ميکند .کالغ نماد
مآلاندیشي و هوشياري است( .شواليه و گربران ،6839 ،ج  )8درحاليکه خداوند انسان-
هاي عاشق و مست را ميطلبد یعني کسي که نسبت به مسائل دنيوي بياعتنا باشد نه
انسانهاي هوشيار و آگاه دنيایي پس فرشته با او نيز نميخواهد رفاقت کند.
فرشته در فکر پيدا کردن دوست ،تنها و دلشکسته در کوه درحاليکه ميخواهد از
چشمه آب بخورد ،تفنگي از او ميخواهد باه دوست شوند ولي فرشته ميداند که درون
او از گلوله است و باعث نابودي خواهدشد بنابراین از او ه دورميشود .تفنگ ه نماد
جنگ و ستيزهجویي است .سپس به طاووس که مظهر زیبایي و غرور است ،ميرسد و
طاووس از زیبایيها و مفاخرش ميگوید (کشاورز )6838 ،طاووس ،نماد خودنمایي است
(شواليه و گربران ،6839 ،ج  )5و این نکتهاي است که باعث ميشود فرشته از دوستي با او
امتناع کند؛ زیرا خداوند با انسانهایي که خودبين و خودرأي هستند ،پيوند نميیابد .بعد به
یک موش حریص ميرسد که از دارایي و اموالش صحبت ميکند و درعينحال به او
پيشنهاد دوستي و رفاقت ميدهد (کشاورز )6838 ،که در فرهنگ نمادها موش صحرایي
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این کاوشگر سيريناپذیر ،بهعنوان دزد ملحوظ شدهاست (شواليه و گربران ،6837 ،ج )9
اما حرص و ولع از صفات ناپسند است و فرشته تمایلي به انس گرفتن با اینگونه موجودات
ندارد.
باالخره در روستایي ،در یکخانه ،فرشتههاي زیادي ميبيند .در آن خانه روي زمين،
دخترکي را ميبيند که از خداوند یک دوست و همدم ميخواهد فرشته ه که دنبال کسي
است که شایسته دوستي باشد ،مهرباني و معصوميت دخترک باعث جلبتوجه او شده و او
را حتي بهتر از دیگر فرشتگان ميبيند (کشاورز )6838 ،پس به قلب و درون دخترک راه
ميیابد زیرا مثل ه پاک و معصوم هستند و درنهایت هر دو به آرزوي خود ميرسند و
باه همراه ميشوند .کودک نماد معصوميت است( .شواليه و گربران ،6839 ،ج )5
بهطورکلي این داستان با نمادپردازي ميخواهد عشق خدا را به انسانهاي پاک و
معصوم نشان دهد و بگوید ذات الهي با بياعتمادي و ناپاکي ،انسانهاي دنيوي و هوشيار
دنيایي ،ظل و خشونت ،خودبيني و حرص و آز همخواني ندارد و فرشته نماد ذات پاک
خداوند ،تنها با دیدن کودکي که نماد پاکي و بيریایي است ،ابراز رضایت ميکند و به او
ميپيوندد.

 .6-0اندیشه اخالقي
تربيت اخالقي عامل تأثيرگذار در سعادت فردي و اجتماعي دانستهشده و مباحث بسيار
زیادي به این فرآیند اختصاص داده شدهاست بنابراین بدیهي است که ادبيات ه با توجه به
اینکه انسانها در کودکي آمادگي پذیرش الگوهاي اخالقي را از والدین و محيط دارند ،با
طرح این اندیشه بتواند موقعيت رشد و بالندگي را براي آنان ایجاد کند .داستانهاي
گنجشک و پروانه ،یکدانه چوبکبریت ،گل صبور و خوشخویي از داستانهایي هستند
که به شکل نمادین به بيان اصول و اندیشههاي اخالقي ميپردازند مثالً در شعر گنجشک و
پروانه شاعر داستاني را در قالب مکالمه گنجشک و پروانهاي بيان ميکند که گنجشک به
پروانه نوک ميزند و پروانه معتر

ميشود که چرا به او آسيب ميرساند؟ پروانه به

گنجشک ميگوید با اینکه از او کوچکتر و ضعيفتر مينماید اما بههرحال فرقي با او
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ندارد و هردو جاندارند( .کشاورز )6839 ،در اینجا شاعر با داستاني که مطرح کرده است،
دو هدف را دنبال ميکند .اول اینکه کودکان به این نکته که خشونت و ستيزهجویي
حاصل ضعف و حقارت است ،پي ببرند و به تقویت عزتنفس و بعالوه اعتمادبهنفس در
خود بپردازند .ازآنجایيکه گنجشک «ضعف ،کوچکي جثه و درنتيجه حقارت آن مدنظر
است( ».عبدالهي ،6836 ،ج  )2و نوکزدن نماد جنگيدن «جنگ جنبهي دفاعي زندگي
است( ».شواليه و گربران ،6833 ،ج  )2بنابراین کودکان ميآموزند که عزتنفس داشته و
در زندگي مهر را جایگزین خشونت نمایند .هدف دیگري که شاعر از طرح این داستان
دارد ،همساني انسانها است؛ اینکه کسي بر دیگري برتري ندارد و همه مخلوق خدایند.
در این داستان گنجشک با مورد اعترا

قرارگرفتن توسط پروانه که ازلحاظ جثه از او

کوچکتر است اما گذشته از آن او نيز جاندار است ،از کار خود پشيمان شده ،عذرخواهي
نموده و با او آشتي ميکند .پرواز نماد «جستجوي هماهنگي دروني و فراگذشتن از
برخوردها و درگيريها است( ».شواليه و گربران ،6833 ،ج )2

 .9-0اندیشه اجتماعي
براي استفاده از نماد ،اندیشههاي اجتماعي را نيز ميتوان در نظر گرفت و ک نيستند
آموزههاي اجتماعي که از این طریق انتقال داده ميشوند .در بررسي که در مورد نمادها در
این تحقيق صورت گرفت ،مواردي مشاهده ميشود که بهمنظور طرح برخي مشکالت
اجتماعي و ارائه راهکار بهصورت غيرمستقي و نمادین در خصوص کودکان و نوجوانان و
خطاب به قشر مذکور بهکاررفته است .در داستان قصة «اسپک چوبي» شاعر از زبان
کودکي که سوار بر اسب چوبي است ،آرزو ميکند کاش سوار بر اسب هوشيار و
چاالک ،دورۀ اسارت و ناکامي را درمينوردید و به آزادي و رهایي ميرسيد( .محمدي،
 )6836اسب همان حيوان چهارپا که به هوش و فراست معروف است( .یاحقي)6866 ،
شاعر در خيال خود آن اسب را جاندار ميپندارد و انگار اسب حال و روز او را درک مي-
کند( .محمدي )6836 ،روانکاوان اسب را نماد روان ناخودآگاه یا روان غير بشري مي-
دانند( .شواليه و گربران ،6833 ،ج  )6در اینجا اسب روان ناخودآگاه شاعر است که با
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هوشياري در پي آزادي ميباشد .اسب و اسبسوار از درون یکي ميشوند .اسب انسان را
آگاه ميکند یعني الهام ،عقل را روشن ميکند .اسب رازها را تعلي ميدهد ،خود را به
ترتيبي درست جهت ميدهد (شواليه و گربران ،6833 ،ج  )6در این شعر آرزوي رهایي از
یکي از مشکالتي را که مردم ستمدیدۀ افغان که همان رنج و خفقان است و بهویژه بر روي
کودکان و نوجوانان تأثير ناخوشایند دارد ،در قالب نماد «اسب» بيانشده است.

 .0-0اندیشه فرهنگي
با توجه به شيوۀ زندگي در عصر حاضر که عصر ارتباطات و (خواسته یا ناخواسته) تبادل
فرهنگها ميباشد ،آشنایي کودکان و نوجوانان در هر جامعهاي بافرهنگ آن جامعه الزم
و ضروري به نظر ميرسد .یکي از وظایف ادبيات کودکان و نوجوانان معرفي فرهنگ ملي
خود است ،بهگونهاي که کودک و نوجوان که در معر

تغييرات و زندگي مدرن قرار

ميگيرد اگر بافرهنگ ملي خود آشنایي داشته باشد و ارزشهاي فرهنگي خویش را حفظ
نماید ،بهتر و سال تر رشد نموده و درنتيجه جامعهاي سال نيز خواهي داشت.
در اینجا به بررسي داستان «از باغهاي نور» پرداخته خواهد شد .در این شعر شاعر از
زبان نوجواني از پدربزرگ خود که نماینده نسل گذشته است ،ميخواهد مردانگي ،ایثار،
معصوميت و پاکي مردمان گذشته را دوباره در قالب قصه براي او یادآوري کند و از او
ميخواهد یک آسمان شکوفه از باغهاي نور بياورد( .کيانوش )6836 ،باغ نماد بهشت
گمشده است (شواليه و گربران ،6833 ،ج  )2و نور همواره نماد حيات ،رحمت و خوشي-
هایي است که خداوند عطا کرده است( .همان ،6837 ،ج  )9این نوجوان در دنيایي زندگي
ميکند که ارزشها تغييریافته :بابابزرگ ،کفش بلورین /دیگر به قد پاي کسي نيست.
(کيانوش )6836 ،او ایثار ،جوانمردي و پاکي را در ميان مردم بسيار ک ميبيند و از این
بابت احساس دلتنگي ميکند .نمادها در این شعر به دو صورت نيکي و سپس تغيير یافتن
آنها بيانشدهاند که هرکدام در بخش جداگانهاي براي درک این تفاوت درگذشته و حال
توسط خواننده ،بهکاررفته است .در بخش نخست شاعر نظ  ،آرامش ،زیبایي ،نيکي،
مردانگي و حس حمایتگري را در ميان مردم بيان ميکند و سپس این نکته را یادآور مي-
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شود که اکنون هيچکدام از این ارزشها در جامعه وجود ندارد در بالهاي خستهي سيمرغ/
امروز قدرت مگس نيست (کيانوش )6836 ،سيمرغ پهلوانان را به نقاط دور حمل ميکند و
چند پر از پرهایش را پيش آنها ميگذارد تا در هنگام لزوم با آتش زدن پرهایش او را
فراخوانند .این مضمون بسيار معروف است که پر سيمرغ زخ ها را شفا ميدهد و سيمرغ
خود بهعنوان یک حکي شفابخش معرفيشده است( .شواليه و گربران ،6833 ،ج )8
بابابزرگ ،رست دستان /از سرزمين قصه چرا رفت؟ (کيانوش )6836 ،در پهنهي ادب
فارسي نيز [رست ] مظهر شجاعت و جهانپهلواني است و کتابي نيست که از نام و یاد او
تهي باشد گویي در فرهنگ ایراني ،دليري و پهلواني بانام او قرین و عجين گشته است.
(یاحقي )6866 ،بيژن به چاه ماند و منيژه /با آن دلشکسته کجا رفت؟ (کيانوش)6836 ،
رست به پایمردي منيژه ،بيژن را از چاه تاریک رهایي بخشيد( .یاحقي)6866 ،
و در عو

اینهمه نيکي و بزرگي ،اکنون مردم جامعه تنها به فکر خویش هستند و

در فکر نان (کيانوش )6836 ،شاعر از این تغيير فرهنگ و تبعات منفي آن در جامعه ابراز
نارضایتي ميکند و درصدد این است که دوباره ارزشهاي گذشته را با کاربرد نماد در
آثاري که مخاطبانش آمادگي و پذیرش الزم رادارند ،بتواند احيا کند.

 .5توصیف و طبقهبندی نمادها بر اساس الگوی نشانهشناسي آگدن و
ریچاردز
در این بحث سعي خواهدشد ،تمامي نمادها بر اساس مثلث معنایي آگدن و ریچاردز و
البته با توجه به جایگاهي که در سير داستان و در پيوند با سایر نمادهایي که در متن دارند
نمادپردازي شوند و اندیشههاي نهفته در آنها تعيين گردد .در ارائة آنها از ترتيب حروف
الفبا استفادهشده و نام اثري که در آن یافت شده ،ذکرشده است.
جدول .1فهرست نشانههای و اندیشههای سازنده آنها در ادبیات منظوم دهه هشتاد
دال

مدلول
سایه و تيرگي در زندگي (من و خواب جنگل)

ابر

مظهر خداوند (بخوان و بنویس)
نمایان کنندۀ ذات پروردگار و مایة رحمت و زندگي (چتر باران دارد)

اندیشه
دیني
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دال

مدلول

اندیشه

بيداري از غفلت ،ظهور خدا (باران و چتر من)
ظهور اهلل (شوق باران)
ازدواج

نماد اصل الهي زندگي ،اوج رشد انساني (دختر باغ آرزو)

دیني

اسب

روشنضميري ،چابکي و همچنين آزادي و پيروزي (اسبک چوبي)

اجتماعي

روشني و پاکي ،تزکيه ،خلوص ،طالب صلح و نظ (دوست دارم)

دیني

آب

تطهير و نوزایي ،وسيلهي تزکيه ،چشمهي حيات و حيات دوباره ،زندگي
(فواره)

اخالقي

خلوص ،حقيقت ،بریدن از این دنيا ،روح آزاد ،ایمان به آخرت و از بعد
آبي

عاميانه نماد پوچي و بيارزشي است (چتر باران دارد)
بریدن از تعلقات مادي ،معنویت ،ماسوا (باران و چتر من)

دیني

بيکرانگي و وسعت عظمت خدا ،معنویت (پيراهن خورشيد)

آسمان

نظ مقدس کيهان ،وسعت و بيکرانگي هستي (من و خواب جنگل)

دیني

محل رستگاري ،بيکرانگي (هاجست و واجست )

دیني -اخالقي

روح ،آگاهي ،قدرت برتر (پروردگار) (چتر باران دارد)
خداوند ،بيکرانگي ،ماوراء (باران و چتر من)

آهو
آینه

مادر ،مهرباني و احياکنندگي مهر مادري (آهوي ابریشمين)
بازتابنده واقعيت ،نشاندهندهي آنچه هست ،روشني و ابزار شناخت
(صندلي چوبي)
عشق و محبت – مشوق و مؤثر در رفتارهاي نيک و بدانسان (کلوچه و

بابا

مورچه)
اقتدار (باد و کاله)

دیني
اخالقي
اخالقي
اخالقي
اجتماعي

بيثباتي و ناپایداري ،تشویشها و نگرانيهاي زندگي (من و خواب
جنگل)
باد

دیني

اضطراب و ترس از مرگ (بخوان و بنویس)
بيثباتي ،ناپایداري ،هياهو و ناآرامي (کالغه به خونهش نرسيد)
سختيها و دشواريهاي زندگي ،مصائب و مشکالت (چتر و باد)

اجتماعي

مشکالت و دشواريهاي موجود در زندگي (باد و کاله)
رحمت و لطف خداوندي ،برکات آسماني (چتر و باد)

اجتماعي

نماد آتش و خش  ،آزمونهاي زندگي (من وخواب جنگل)

دیني

رحمت پروردگار ،روشني و پاکي ،خلوص (یک قصة کوتاه)

دیني
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مدلول

اندیشه

رحمت ،گشایش (مانند یک سيب)
رحمت و برکت (چتر و کالغ)

دیني -اخالقي

رحمت ،حاصلخيزي ،حياتبخشي (بخوان و بنویس)
باران

رحمت پروردگار به بندگانش (چتر باران دارد)
رحمت و لطف خداوند (شعري بخوان)

دیني

رحمت (باران و چتر من)
رحمت (پيراهن خورشيد)
بهشت زميني ،بهشت گ شده ،آرامش معنوي و دور شدن از اضطرابهاي
دنيوي (دختر باغ آرزو)

دیني -اخالقي

بهشت زميني ،فراواني و زیبایيهاي دنيوي (کالغها و شکوفهها)
بهشت زميني ،بهشت گمشده ،آرامش حقيقي ،سعادت و خوشبختي واقعي
باغ

(از باغهاي نور)
بهشت زميني ،معنویت و دوري از اضطراب دنيایي (کالغه به خونهش
نرسيد)
رضایت از وضعيت موجود ،آرامش ،آسودگي خيال (مانند یک سيب)
بهشت ،پاکي ،روح انسانها (بخوان و بنویس)

فرهنگي
اجتماعي
دیني

باغچه

تکامل ،آگاهي (هاجست و واجست )

دیني -اخالقي

ببر

نيرومندي و قدرت ،مرشد معنوي ،راهنما (هندوستان)

اجتماعي

برف

سختيهاي زندگي که منجر به زیبایي و آرامش ميشود (چتر و باد)

اجتماعي

خوشبختي و سعادت ،وسيلهي رسيدن به آرامش روحي (دختر باغ آرزو)

دیني -اخالقي

خوشبختي و سعادت (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

سعادت و خوشبختي (بخوان و بنویس)

دیني

برگ زرد

اميد ازدسترفته ،شادي و طراوتي که رو به نابودي است (برگ زرد)

اخالقي

بندانگشتي

استعداد برتر ،آگاهي مطلق و بصيرت (دختر باغ آرزو)

دیني -اخالقي

بيژن

انسانهاي گرفتار دربند ظل و بيعدالتي ،مظلوم و دادخواه (از باغهاي نور)

فرهنگي

روزگار پيري ،تکامل (بخوان و بنویس)

دیني

تنهایي ،از بين رفتن شور زندگي ،فرارسيدن پيري (بوي پایيز)

اخالقي

عقل و آگاهي ،راهنما (هاجست و واجست )

دیني -اخالقي

قهرمان و کساني که در زندگي به آنان عالقهمندی (مدادپاککن)

اجتماعي

قدرت پرواز ،نيروي رهایي از پستيها (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

برگ

پایيز
پدر
پر
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مدلول
پيک بهار ،مژده دهنده به زندگي و تازگي و نشانهي رستاخيز (دختر باغ

پرستو

پرنده
پرواز کردن

پروانه
پل

آرزو)

اندیشه
دیني -اخالقي

خلوص ،تزکيه (مانند یک سيب)

دیني

پيک بهار ،شادماني جواني ،حس طراوت (بوي پایيز)

اخالقي

رابط ميان زمين و آسمان و ارتباط عال خاکي با عال ملکوتي ،رسيدن به
جاودانگي در معنویت (دختر باغ آرزو)

دیني -اخالقي

صلح و آرامش ،دوستي (گنجشک و پروانه)

اخالقي

روح (گنجشک و پروانه)

اخالقي

زندگي دوباره ،رسيدن به جاودانگي و رستگاري (دختر باغ آرزو)

دیني -اخالقي

زندگي دوباره ،روح (پيراهن خورشيد)

دیني

نردباني براي رسيدن آدمي از مرحلهاي انساني به مرحلهي فرا انساني و عال
معنا (من و خواب جنگل)

دیني

پيچک

پيوند آسمان و زمين ،عشق و عالقه به معنویت و پاکي دختر

دیني -اخالقي

تفنگ

قدرت ظال و خشن (فرشتهاي از آسمون)

دیني -اخالقي

جنگ
جنگل

چتر

دفاع زندگي ،نبرد ميان نور و ظلمت ،مقابله کردن با نحوست و ناپاکي
(دوستي)
زندگي (من و خواب جنگل)

دیني

حمایت ،نگاهباني و پاسداري (چتر و باد)

اجتماعي

حمایت ،پناهگاه (من و خواب جنگل)

دیني

حمایت (چتر و کالغ)

دیني -اخالقي

حمایت (چتر باران دارد)
ذات انسان ،حامي (باران و چتر من)
چشمه
چنار
چوب

اجتماعي

نيک بختي ،خلوص و تزکيه (دوست دارم)
احياء ،قدرت و برکت ،معنویت ،زندگي و حيات (بيرق باشکوه زمين)

دیني
دیني

اوج و بلندي ،بلندمرتبگي (دوستي)

اجتماعي

آزادي (یخوان و بنویس)

دیني

هر چيز صنعتي و ساختهشده توسط انسان ،بيجان و غيرزنده (اسبک
چوبي)

اجتماعي

چوبکبریت

تنهایي ،نااميدي (یکدانه چوبکبریت)

اخالقي

حيوانات

ناخودآگاه انسانها که به معنویت و تکامل گرایش دارد (هاجست و

دیني -اخالقي
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مدلول

اندیشه

واجست )
خاک
خانه
خروس

تيرگي (بخوان و بنویس)

دیني

محل رسيدن به آرامش ،حمایت و آغوش امن مادر (من و خواب جنگل)

دیني

پناهگاه ،جایگاهي امن براي رسيدن به آرامش (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

نور ،معرفت ،ایمان (قوقوليقوقو)

دیني

نور و گرما ،زندگي بخشي ،معنویت (دوست دارم)
خورشيد

نور و گرما و زندگي (من و خواب جنگل)

دیني

نور ،اشراق ،خداوند (سبزتر از درخت)
اشراق و روشني (مانند یک سيب)
معرفت ،دانش (هاجست و واجست )
نشانهي جاودانگي ،قائميت و رابط ميان زمين و آسمان (بيرق باشکوه
درخت

زمين)
زندگي ،رسيدن به تکامل ،عروج و صعود از زمين به آسمان ،رسيدن به
آرامش واقعي (کالغه به خونهش نرسيد)

دریا

دیني -اخالقي
فرهنگي
اجتماعي

رابط ميان زمين و آسمان ،رابط دنيا و معنویت (سبزتر از درخت)

دیني

پاکي ،وسعت ،آزادگي (دوست دارم)

دیني

وسعت و بيکرانگي ،پاکي ازلي (شوق باران)
وسعت ،معنویت ،تحرک و پویایي در زندگي (هاجست و واجست )

دیني -اخالقي

دست

قدرت و نيرو (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

دشت

بيکرانگي و وسعت ،گشایش ،آسودگي (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

بيکرانگي – آرامش (بخوان و بنویس)

دیني

احساس دروني ،ماهيت اندیشهي انساني ،شخصيت و اصل فرد (کالغه به
دل
رست

خونهش نرسيد)

اجتماعي

جایگاه عشق به پروردگار (شعري بخوان)

دیني

شکستناپذیري ،قدرت ،آزادگي و مردانگي ،شجاعت (از باغهاي نور)

فرهنگي

رابط ميان زمين و آسمان ،صفات الهي ،معنویت (من و خواب جنگل)
رنگينکمان

رابط انسان باخدا (باران و چتر من)

دیني

رابط بين انسان باخدا (پيراهن خورشيد)
رود

جریان ،پویایي و تحرک ،ميل به دریا و بيکرانگي (دوست دارم)

دیني
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مدلول

اندیشه

دال

زندگي ،رحمت و برکت آسماني (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

زاغ

خبررسان ،برمال کنندۀ اسرار (بوي پایيز)

اخالقي

زبان

نماد ارتباط و بروز احساسات (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

زخ

درد و رنجي که در پي ناکامي حاصل ميشود (کفش لجباز)

اجتماعي

زیورآالت

مادیات و زرقوبرق دنيوي ،احتياجات کاذب مادي (کالغها و شکوفهها)

دیني -اخالقي

ساعت

زمان ،سپري شدن زمان (قوقوليقوقو)

دیني

سایه

حمایت ،پشتيباني و کمک (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

سایه

ناداني ،تاریکي (سبزتر از درخت)

دیني

آرامش ،تازگي ،اميد ،جانبخشي ،عشق کودکانه به مادر (هدیة زیبا)

اخالقي

سبز

آرامش ،زندگي و حيات ،قضا و قدر الهي (من و خواب جنگل)
جاودانگي (سبزتر از درخت)

دیني

سپهر

قدرت الهي ،بيکرانگي و وسعت ،بقا و قداست و پاکي (جهان شو)

دیني -اخالقي

ستاره

راهنما ،پدر (بلوز ستاره)

اخالقي

سرود

نماد آنچه از درونبرمي آید ،فطرت خداجوي انسانها (شعري بخوان)

دیني

سفيد

پاکي ،معصوميت ،فطرت پاک انسانها (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

سوسک

زشتي و پلشتي ،آلودگي و اهریمني (دختر باغ آرزو)

دیني -اخالقي

سياه

ظلمت و جهل ،اندوه بدبختي ،کدورت و سردي (دوستي)

اجتماعي

وحدت و یگانگي ،شناخت و معرفت قلبي و دروني (سيب)

دیني -اخالقي

روح ،درون پاک انسانها که تمایل به نيکي دارد (مانند یک سيب)

دیني

سيب
سيمرغ

قدرت ،حمایت و نگهباني ،قدرت و همت در گشایش امور صعب و
دشوار ،شفابخشي (از باغهاي نور)
زندگي (کالغه به خونهش نرسيد)

شاخه

روح انسان که آگاهي و نور شناخت آن را ارتقا ميدهد و به باال ميبرد
(سبزتر از درخت)

فرهنگي
اجتماعي
دیني

شاهزاده

قهرمان ،عشق واقعي (دختر باغ آرزو)

دیني -اخالقي

شب

تاریکي ،ظلمات ،دنياي مادي ،زندگي در این دنيا (ماه نو ،نگاه نو)

اخالقي

شعر

احساس دروني انسانها (شعري بخوان)

دیني

شکوفه

نعمات خداوند (کالغها و شکوفهها)

دیني -اخالقي

صحرا

جستجوي ذات حق ،مدد از طرف خداوند ،حقيقت ذات الهي (شوق باران)

دیني

صندلي

آرامش زندگيبخش ،جاودانگي حيات و خاطرات باارزش (صندلي

اخالقي
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مدلول

چوبي

چوبي)

اندیشه

خودبيني ،غرور (فرشتهاي از آسمون)

دیني -اخالقي

پاکي ،لطافت و رنگارنگي (هندوستان)

اجتماعي

طبل

نویدبخشي و بشارت و درعينحال هشداردهنده نيز هست (خوشخویي)

اخالقي

طوطي

عشق مهارنشده و غيرمعقول (هندوستان)

اجتماعي

عدد چهار

کل موجودات ،تماميت جهان (کالغها و شکوفهها)

دیني -اخالقي

عدد سه

جس مادي (کالغها و شکوفهها)

دیني -اخالقي

عدد هشت

تعادل کيهاني ،بينهایت (سبزتر از درخت)

دیني

عدد یک

حقيقت ،اصل موجودات ،روح و درون حقيقي (کالغها و شکوفهها)

دیني -اخالقي

عقاب

تزکيه و تهذیب نفس ،جاه و جالل و شوکت( ،نميتوان کالغ ماند)

اخالقي

غول

ترس و نگراني و ناآرامي ،وحشت (آرزوي غول)

اخالقي

فالبينک

رمز آگاهي و توانایي فکري (فالبينک)

فرهنگي

طاووس

فرشته

نماد ذات الهي و رابط ميان خداوند با مخلوقات ،تمایل عاشقانه براي
رسيدن به خالق یکتا؛ ارتباط با معبود (فرشتهاي از آسمون)

دیني -اخالقي

فواره

جنبوجوش و تازگي ،طراوت ،خلوص و تزکيه ،جواني و نشاط (فواره)

اخالقي

فيل

قدرت سالطين ،برآوردهکنندۀ آرزوها و آمال (هندوستان)

اجتماعي

قاصدک

پيامآور ،خبررسان ،پيک شادي (پستچي گلها)

اخالقي

عاطفه و عالقه راستين ،اندیشه پاک کودکانه (سيب)

دیني -اخالقي

اندیشه ،درون ،فکر و ماهيت انسان ،اصل و گوهر آدمي (دوستي)

اجتماعي

انسانهاي خوب و مثبت (دوست دارم)

دیني

قلب
قناري
قورباغه
کاکتوس
کفش

فکر مشتت و پراکنده ،آشفتگي روحي ،ذهن گرفتار و مادیات و زندگي
دنيوي (دختر باغ آرزو)
صبر و تحمل – استقامت و پایداري – تالش و تکاپو و اميدواري (گل
صبور)

اخالقي

تملک ،تأیيد اجتماعي (کفش لجباز)

اجتماعي

انسانهاي منفي (دوست دارم)

دیني

نحوست ،بدبختي و شومي و بدیمني ،دون طبيعي و لئامت ،در ضمن از
کالغ

دیني -اخالقي

جهتي ميتوان نماد تمایل بهتنهایي و انزوا در نظر گرفت (دوستي)
مآلاندیشي ،هوشياري ،زیرکي و آگاهي (کالغها و شکوفهها)
هوشياري ،فرجام اندیشي( ،فرشتهاي از آسمون)

اجتماعي
دیني  -اخالقي
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اندیشه

تنهایي و انزواي عمدي (چتر و کالغ)
افرادي با ذات پاک و سفيد اما با رفتار نادرست و روش اشتباه (نميتوان
کالغ ماند)

اخالقي

تنهایي (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

پليدي وزشتي (بخوان و بنویس)

دیني

کاله

قدرت و نيرو (باد و کاله)

اجتماعي

کلوچه

غذاي جس  ،غذاي روح (کلوچه و مورچه)

اخالقي

انسانهاي حقيقتجو ،آنان که در طلب کمال هستند (هاجست و واجست )
کودک

پاکي و معصوميت ،بيگناهي ،سادگي و بيریایي (فرشتهاي از آسمون)

دیني -اخالقي

معصوميت ،پاکي ،صلح و صلحطلبي (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

عروج ،استواري و پایداري ،استقامت (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

عروج ،استواري و استقامت (پيراهن خورشيد)

دیني

گربه

بياعتمادي ،ظلمت ،ناپاکي (فرشتهاي از آسمون)

دیني -اخالقي

گرما

خش و خشونت طبيعت (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

کوه

عشق و عالقه ،غلبه بر ترس و اضطراب ،صلح دروني و اعتمادبهنفس
(آرزوي غول)
گل

اخالقي

عشق و پاکي ،بازگشت به وحدت و مرحلهي اوليه ،کودکي و پاکي و
معصوميت کودکانه ،بازگشت به قبل از خطاي آدم و حوا (دختر باغ آرزو)

دیني -اخالقي

عشق ،زیبایي حقيقي (هاجست و واجست )
گنبد

دنيا (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

گنجشک

ضعف و حقارت ،جس انسان (گنجشک و پروانه)

اخالقي

لکه

خطا ،اشتباه ،چيزي برخالف قاعده و طبيعت (چي شده خواهر بگو)

اخالقي

مادر

گرما ،نوازش ،عشق عميق ،شفقت و مهرباني ،رفعت روحاني (هدیة زیبا)

اخالقي

مادربزرگ

عشق مادرانه ،پاکي و خلوص ،فرزانگي (صندلي چوبي)

اخالقي

ماه
ماهي
مورچه

روشنایي ،تابناکي ،مادر ،مهر مادري ،حس زنانگي (ماه نو ،نگاه نو)
اثر مادرانه ،مادر (بلوز ستاره)

اخالقي

مظهر زندگي و حيات (فواره)

اخالقي

حاصلخيزي ،ثروت و فراواني و حکمت ،زندگي جاودانه (دختر باغ آرزو)

دیني -اخالقي

ضعف و ناتواني و درعينحال تفکر و اندیشه (برگ زرد)
انسانهاي عاقبتاندیش و شاید بتوان گفت فرصتطلب همچنين نماد افراد

اخالقي
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اندیشه

عاقل و اندیشمند ميتواند باشد که براي کسب رضایت خود از کمترین
امکانات بهترین و بيشترین بهره را ميبرد (یکدانه چوبکبریت)
افراد ضعيف و ناتوان (کلوچه و مورچه)
موش

خوشمشربي و درعينحال نماد انسانهاي حریص و سيريناپذیر (فرشتهاي
از آسمون)

موش

خوشمشربي ،فراواني ،سعادت (دختر باغ آرزو)

صحرایي
موش کور

نماد رهروان اسرار باطني ،مرتبط با خاک و تاریکي ،راهنماي روح براي
برطرف کردن مشکالت (دختر باغ آرزو)

دیني -اخالقي
دیني -اخالقي
دیني -اخالقي

نان قندي

امکانات ک و ناچيز (یکدانه چوبکبریت)

اخالقي

نقره

خلوص ،پاکي ،صداقت ،درخشش با خلوص نيت (ماه نو ،نگاه نو)

اخالقي

نور

روشني و آگاهي ،معرفت ،رستگاري ،شادي و انبساط خاطر ،رضایت (از
باغهاي نور)

فرهنگي

نوکزدن

جنگ و جدال (گنجشک و پروانه)

اخالقي

هندوانه

افراد یکرنگ و ه آوا در یک مکان (هندوستان)

اجتماعي

هوا

هستي ،معنویت ،زندگي (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

یاکری

اميد ،خوشبختي بازیافته (بوي پایيز)

اخالقي

بحث و نتیجهگیری
نتيجة بررسي  61اثر نمادین (شامل  57داستان) از مجموع  72اثر که در فاصلة سالهاي
 6838تا  6868بهصورت منظوم براي گروه سني الف ،ب و جي براي کودکان تأليف شده
است ،نشاندهندۀ جایگاه و اهميت نماد در این نوع ادبي است؛ چنانکه در نمودار ()6
مشاهدهميگردد آثار نمادین در مقابل آثار غير نمادین  22درصد یعني بيش از یکچهارم
این آثار را به خود اختصاصدادهاست.
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نمودار  .1بسامد آار نمادین در دهه هشتاد

اما آنچه اهميت دارد و به اولين سؤال این پژوهش پاسخ ميدهد ،بررسي اندیشههایي است
که این مصادیق را به نماد تبدیل کرده است؛ بررسي دادههایي که در جدول ( )6آمده
است ،نشان ميدهد که اندیشههاي دیني بيشترین بسامد را در ایجاد و تبدیل این مصادیق به
نماد داشتهاند ،سپس اندیشه اخالقي و بعدازآن به ترتيب اندیشههاي اجتماعي و فرهنگي
سازنده این نمادها هستند .این نتيجه در نمودار ( )2نشان دادهشده است.
59
58
89
88
29
28
69
68
9
8
دیني

اخالقي

اجتماعي

فرهنگي

نمودار  .6بسامد انواع اندیشه سازنده مصادیق نمادین
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نمودار فوق نشان ميدهد ،اندیشهاي که سبب تغيير نشانههاي مصادیق نمادین در
داستانهاي دهة هشتاد شدهاست ،بيشتر اندیشههاي دیني و اخالقي هستند و بهعبارتيدیگر،
نویسندگان و پدیدآورندگان این آثار ،باهدف پرورش بعد دیني و اخالقي کودکان به
تأليف و گزینش داستانهاي نمادین پرداختهاند و بيشتر بعد انتزاعي این مفاهي سبب ایجاد
آثار نمادین شدهاست.
براي پاسخ سؤال دوم که آیا تنها تغيير اندیشه در نمادهاي ادبيات کودک سبب تغيير
نشانههاي یک مصداق خواهد شد یا نه؟ دادههاي جدول شماره ( )6را نخست به دودسته
تقسي مينمایي ؛ یکي نمادهاي تک نشانهاي مانند ازدواج ،آهو ،ببر ،باغچه ،بندانگشتي،
بيژن ،پر ،پرواز و  ...که تنها یک نمونه از آنها در نمونههاي آماري ،یافت شده و به خاطر
اینکه تغيير اندیشه در آنها قابلمشاهده و ملموس نيست و در پاسخ به سؤال اصلي
پژوهش ،کاربردي نيستند ،موردبررسي قرارنگرفتند؛ و دیگري نمادهاي چند نشانهاي یعني
مصداقهایي که دو تا ده مورد از آنها در نمونه یافت شده و ميتوان اندیشههاي مختلفي
را زیربنا و سازنده نشانههایشان دانست و در پاسخ به سؤال فوق از آنها بهره گرفت.
بررسي رابطه ميان تغيير اندیشه و تغيير نشانههاي مصادیق نمادین دسته دوم ،سه نتيجه را
نشان ميدهد:
 .6در بيشتر موارد ،باوجود تغيير اندیشه ،نشانه تغيير نميکند؛ در مصداقهایي مانند
آب ،خورشيد ،چتر ،باغ ،پرستو ،دشت ،کوه ،گل ،کودک با این نوع مواجه هستي و این
دادهها خالف الگوي آگدن و ریچاردز را نشان ميدهند؛ یعني بيانگر این نکته هستند که با
تغيير اندیشه نشانه تغيير چنداني نميکند .گفتني است که مصداق باران که باالترین بسامد
را (ده بار) داشته ،در نه مورد نماد رحمت بوده (نشانه تغيير نکرده) ،تنها در یک مورد (در
داستان من و خواب جنگل) نماد سختيها و حوادث زندگي است.
 .2گاهي هرچند در نشانه تغيير ایجادشده ،اما نشانهها ،روابط مجاز گونه و معنایي
نزدیکي دارند و ميتوان آنها را یکي دانست؛ بهعنوانمثال ،آسمان گاهي نشانه بيکرانگي
و گاه قدرت برتر خدا است یا پایيز گاهي نشانه پيري و گاهي نشانه تنهایي بوده است
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(رابطه الزم و ملزومي) .همچنين در پروانه ،چشمه و باد (ر.ک .جدول  )6ه با این به
همين ترتيب نشانهها هرچند تغييرکردهاند اما چندان تفاوتي با ه ندارند.
 .8گاهي برعکس با تغيير اندیشه ،نشانه آنقدر تغيير پيداکرده که بهنوعي روابط تضاد
گونه بين نشانهها به وجود آمده؛ مانند کالغ ازیکطرف نشانه دوراندیشي و انسانهاي
پاک و معصوم است و از طرف دیگر نشانه نحوست و انسانهاي بد یا مورچه گاهي نشانه
افراد ضعيف و گاهي نشانه افراد دوراندیش است؛ همچنين ابر ،ازیکطرف نشان ذات
خداوند است ،از طرف دیگر نشانه سایه و تيرگيهاي زندگي .البته چنانکه مشاهده ميشود
این نمونهها بسيار ک اند.
بنابراین دادههاي این پژوهش حاکي از تأثير ضعيف اندیشه بر تغيير نشانهها هستند و
نشان ميدهند که با قطعيت نميتوان گفت که آنچه سبب تغيير نشانههاي یک مصداق
ميشود ،صرفاً اندیشه است و بدون شک نقطه چيني که مصداق و نشانه را در الگوي
آگدن و ریچاردز به ه وصل ميکند ،ه بيانگر همين مطلب است که هرچند اندیشه
سبب تغيير نشانههاي مصداق خواهد شد اما مؤلفههاي دیگري ه بين این دو و در این
نقطهچين مي توانند مطرح شوند و باید براي درک رابطه مصداق و نشانه به عوامل دیگري
ه توجه کرد .یکي از این موارد که این پژوهش آن را (با توجه به دادههاي تحقيق)
پيشنهاد ميکند ،ظرفيت چندگانه معنایي مصداقها است؛ یعني مورچه هرچند کوچک و
ضعيف است اما در مقابل این ضعف به خاطر پشتکاري که در ذخيرهسازي دارد ،ميتواند
نماد دوراندیشان جامعه ه باشد یا کالغ ه هرچند ظاهر سياه و بدي دارد و در فرهنگ
ایراني نماد شومي است اما گاه ميتوان کالغ را نماد کودک کاري ه دانست که در
خيابان واکس ميزند و ظاهر سياهي چون کالغ دارد اما درون پاک و معصومي دارد.
نکته دیگري که تأثير قطعي و مستقي اندیشه را در این نمادها زیر سؤال ميبرد،
مواردي است که باوجود اشتراک اندیشهها ،نشانههاي مصداق تغيير کردهاند؛ مثالً بررسي
مصداق مورچه در سه اثر براي بيان اندیشههاي اخالقي بهکاررفته اما سبب ایجاد نشانههاي
متفاوتي در آنها شدهاست .درصورتيکه ميبایست باوجود اندیشه مشترک ،نشانه تغيير
نميکرد.
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بهعنوان پيشنهاد پژوهشي این مقاله پيشنهاد ميشود که این الگو در نمادهاي دیگري
ه در انواع مختلف ادبيات موردبررسي قرار گيرد چنانچه نتيجه کار با آنچه در این
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