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دوفصلنامة پژوهشنامة نقد ادبي و بالغت
شرایط پذیرش مقاله (راهنمای نویسندگان)
فصلنامۀ پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت دانشكدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،نشریّهای
علمی در حوزة مطالعات ادبی است که سالیانه چهار شماره از آن منتشر میشود.
ویژگيهای كلّي مقاله
ـ مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسنده (نویسندگان) باشد و در نشریّۀ دیگری منتشر نشده باشد
و تا اتمام داوری هم به مجلّۀ دیگری فرستاده نشود.
 مقاالت ارسالی نباید بیشتر از دو نفر نویسنده داشته باشد ،بهجزء آن دسته از مقاالتی کهمربوط به رسالۀ دانشجویان دکتری است؛ در اینگونه مقاالت نویسندگان باید فقط نام استاد
راهنما و یک استاد مشاور را در مقالۀ مستخرج از رسالۀ خود درج کنند.
ـ انتشار مقاله ،منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریّه است.
ـ پذیرش علمی مقاله ،پس از تأیید هیئت داوران به اطّالع نویسنده خواهد رسید.
ـ مسئولیّت مطالب مقاله بر عهدة نویسنده است.
ـ ویراستار مجلّه بدون دخالت در محتوای علمی مقاله ،در ویرایش آن آزاد است.
ـ حجم مقاله بدون احتساب چكیدة انگلیسی نباید بیش از هشتهزار واژه باشد.
ـ نام کامل نویسنده ،مرتبۀ علمی ،دانشگاه محلّ تدریس یا تحصیل ،رشتۀ تحصیلی ،رایانامه و
شمارة تلفن نویسنده/نویسندگان عالوه بر سامانه ،در صفحهای جداگانه ضمیمه شود.
ـ ارسال مقاله فقط از سامانۀ نشریّات الكترونیكی دانشگاه تهران به آدرس
 journals.ut.ac.irامكانپذیر است.
ـ مقاله باید شامل این اجزای اصلی باشد :عنوان مقاله ،مشخصات نویسنده ،چكیده ،واژههای
کلیدی ،مقدّمه ،پیكرة اصلی ،نتیجه ،منابع و چكیدة انگلیسی.
شيوة تنظيم متن
ـ مقاله باید به قلم (فونت)  IRLotus 13با فاصلۀ سطر 1در محیط واژهپرداز 2010-2007
نوشته شده باشد؛ فاصله نیز باید از باال  ،4.5پایین  3.5و از راست و چپ هرکدام 4.5
سانتیمتر باشد.
ـ چكیده ،واژههای کلیدی ،منابع و ارجاعات داخل پرانتز با اندازة  11نوشته شود.
ـ شعرها و هر مطلبی که باید درون پرانتز بیاید ،با اندازة  11و پاورقیهای ضروری با اندازة 10
نوشته شود.
ـ ابتدای هر بند ،با نیمسانتیمتر تورفتگی شروع شود؛ سطر نخستِ زیرِ هر عنوان ،نیاز به
تورفتگی ندارد.

ـ در منابع پایانی ،اگر منبعی بیش از یک سطر بود ،سطر دوم باید نیمسانتیمتر تورفتگی
داشته باشد.
ـ نقلقولهای مستقیمِ بیش از سه سطر ،جدا از متن اصلی و با یک سانتیمتر تورفتگی از هر
دو طرف با همان قلم ،ولی با اندازة  11نوشته شود.
شيوة ارجاع به منابع
* ارجاع داخل متن
ـ (نام خانوادگی مؤلّف یا نام مشهورتر قدما ،تاریخ نشر اثر :صفحه یا صفحات) .نیازی به نوشتن
«ص» برای شمارة صفحات نیست .ضمن اینكه اعداد از راست به چپ نوشته شوند( :زرینکوب،
.)50-45 :1370
ـ نقل قول مستقیم باید داخل گیومه قرار گیرد و نشانی آن به ترتیب گفتهشده ،داخل پرانتز
قرار گیرد.
ـ جلدهای مختلف یک اثر ،با خطّ مورّب مشخّص شود؛ مثل( :زرّینکوب.)67/2 :1368 ،
ـ اگر در متن به چند اثر از یک نویسنده ارجاع داده شود ،هرکدام از آن آثار بر مبنای تفاوت
تاریخ نشر تفكیک میشود و در منابع پایانی ،با نام اثر ،مشخّص خواهد شد.
ـ درصورتیکه به دو اثر چاپشده از یک مؤلّف در یک سال ارجاع داده شود ،الزم است ابتدا در
منابع پایانی ،با نوشتن «الف» و «ب» در کنار سال چاپ ،آنها را از هم متمایز کنید و سپس در
منابع داخلی ،بعد از نام خانوادگی مؤلّف ،سال چاپ به همراه «الف» یا «ب» نوشته شود؛ برای
مثال( :نظامی 1389 ،الف.)26 :
* ارجاع پایاني
ارجاع به كتاب
ـ نام خانوادگی مؤلف یا نام مشهورتر قدما ،نام مؤلف (تاریخ نشر اثر) ،نام کتاب ،نام و نام
خانوادگی مصحّح یا مترجم ،نوبت چاپ ،محلّ نشر ،نام ناشر.
ـ اسم کتاب ،نام مجله یا رسالۀ دکتری کج (ایرانیک) شده باشد ،نه سیاه (بولد).
ارجاع به مقاله
ـ نام مشهور مؤلف ،نام مؤلف (تاریخ نشر اثر) ،عنوان اصلی مقاله (داخل گیومه) ،نام و نام
خانوادگی مصحّح یا مترجم ،عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجلّه (ایرانیک) ،سال یا دورة
انتشار ،شمارة صفحات آغاز و پایان مقاله (از راست به چپ).
ـ در منابع پایانی ،اسم مقاله یا پایاننامۀ کارشناسیارشد ،فقط در گیومه میآید و مطلقاً کج
(ایرانیک) یا سیاه (بولد) نمیشود؛ امّا نام مجلّه یا فصلنامه یا ...کج میشود.

ارجاع به نسخة خطّي و اسناد
ـ نام خانوادگی مؤلّف ،نام مؤلف ،نام کتاب یا رسالۀ خطّی یا نسخۀ عكسی ،شمارة نسخه ،محلّ
نگهداری.
ـ در ارجاع به اسناد تاریخی ،عنوان سند و شمارة طبقهبندی یا دسترسی و نام آرشیو ،و برای
میكروفیلمها افزون بر مشخصّات کتاب ،ذکر شمارة میكروفیلم و محلّ نگهداری ،ضروری است.
ارجاع به وبگاههای اینترنتي
ـ نام خانوادگی مؤلّف ،نام مؤلف ،تاریخ درج مطلب در وبگاه ،عنوان مقاله یا اثر ،نشانی
الكترونیكی وبگاه .ارجاع به چنین مطالبی در حدّ ضرورت ،و زمانی است که منابع مكتوب از آن
موضوع در دست نباشد.
سایر نکات
ـ بخشهای مستقلّ مقاله با بخش  1که به مقدّمه اختصاص دارد ،شروع میشود .عنوان هر
بخش اصلی با یک سطر فاصله از بخش قبلی و زیربخشها با نیمسطر فاصله جدا و سیاه
( )Boldنوشته میشود؛
 زیربخشهای هر مقاله نباید از سه الیه تجاوز کند (مثال 4-1-3 :که بیانگر زیربخشیاز بخش سوم مقاله است) ،یعنی شمارة عنوان ،حدّاکثر نشاندهندة سه بخش باشد نه بیشتر.
برای مثال ،زیربخشِ  2-4-1-3که به چهار بخش اشاره دارد ،پذیرفته نیست.
 اسامی التین و نام هایی که تلفّظ آنها دشوار است ،در مقابل همان نام و داخل پرانتز آوانگاریشود.
ـ هر توضیح دیگری غیر از ارجاع ،در بخش پینوشت میآید؛ البتّه تا حدّ امكان باید از نوشتن
پینوشت خودداری کرد.
ـ درصورتیکه نام مؤلّف معلوم نباشد ،نام اثر جایگزین آن میشود.
ـ ابتدا منابع فارسی و عربی میآید و سپس منابع انگلیسی و فرانسوی و ...جداگانه ذکر میشود.
با توجه به تخصصیشدن مجالت علمی و پژوهشی ،این نشریه صرفاً مقاالتی در حوزة ادبیاتتطبیقی و نقد ادبی دوجانبه را میپذیرد.
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Abstract
Mystics to express their mystical experiences and teachings, chose a kind of
expression called "mystical language". This language was used to explain and
transmit mystical teachings and rituals and is divided into different categories. One
of the most famous of them is its division into phrase language and sign language.
The phrase language has been used to express mystical teachings and the sign
language has been used to express mystical experiences. The basic element in the
language of expression is mystical terms and in sign language, mystery, symbol,
metaphor and…. Metaphor is one of the most important elements in sign language
and plays an important role in expressing the deepest and most complex mystical
perceptions in the form of sign language. Metaphor has different branches one of the
most important and effective of them is abnormal metaphors. Among the abnormal
metaphors, words that have a favorable place among the people like mosque, school
and … sometimes used in a negative sense and words like wine, butler, lover and …
which have a negative and distasteful meaning among the people of Sharia as well
as public, are used in mystical poems with desirable and positive semantic
application. This kind of use of words has faced different reactions due to its
opposition to the custom of the people in different periods of time and sometimes
because of this, some people have opposed the people of knowledge. This research
studies important mystical texts in which abnormal metaphors are used and also
investigate the roots and factors of the abnormal metaphors formation in the sign
language based on documentary and library studies and in this way, tries to provide
a ground for the correct understanding of the meanings of mystical texts. One of the
most important findings of this study is that spread of malamatieye thinking in the
field of Persian mystical poetry, Prevalence of poems describing the beloved in
Samaa Meetings and the preference of the relative meaning of words over the
original meaning are the most important factors and roots in the formation of
abnormal metaphors in Persian mystical poetry.

Keywords: Mysticism, Sign Language, Metaphor, Abnormality, Malamatiye.
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(از ص )20-1
تاریخ دریافت1399/12/13 :؛ تاریخ پذیرش1400/4/9 :
علمی – پژوهشی

چکیده
اهل معرفت و سلوک ،برای بیان تجربهها و تعالیم عرفانی خود ،قالب بیانی به نام «زبان عرفانی» برگزیدند؛ این زبان
برای تبیین و انتقال تعالیم و مواجید عرفانی به کار گرفته شد و به دستههای گوناگون تقسیمبندی شده است که یکی از
مشهورترین آنها ،تقسیم آن به زبان عبارت و زبان اشارت است .زبان عبارت برای بیان تعالیم عرفانی و زبان اشارت
بیانکننده تجربه های عرفانی بوده است .رکن اساسی در زبان عبارت ،اصطالحات عرفانی است و در زبان اشارت،
رمز ،نماد ،استعاره و  . ...استعاره یکی از عناصر مهم در زبان اشارت است و نقش مهمی در بیان عمیقترین و
پیچیدهترین دریافتهای عرفانی در قالب زبان اشارت برعهده دارد .استعاره در زبان اشارت ،شاخههای مختلفی پیدا
میکند که یکی از مهمترین و اثرگذارترین آنها استعارههای هنجارگریز است .در میان استعارههای هنجارگریز،
واژگانی که در میان مردم جایگاه مطلوبی دارند مانند مسجد ،مدرسه و  ...گاه در مفهوم منفی به کار میروند و
واژگانی مانند شراب ،ساقی ،معشوق و ....که نزد اهل شریعت و عامه مردم ،مفهوم منفی و ناپسند دارند ،در اشعار
عرفانی با کاربرد معنایی مطلوب و مثبت به کار میروند .این نوع استفاده از واژگان به دلیل مخالفت با عرف مردم در
هر روزگار ،با واکنشهای مختلفی روبرو شده است و گاه بدین سبب عدهای با اهل معرفت به مخالفت برخاستهاند.
این پژوهش با مطالعه بر متون مهم عرفانی که در آنها استعارههای هنجارگریز به کار رفته و با تکیه بر مطالعات
اسنادی و کتابخانهای ریشهها و عوامل شکلگیری استعارههای هنجارگریز را در زبان شارت بررسی میکند و
میکوشد از این طریق ،زمینه دریافت درست مفاهیم متون عرفانی را فراهم سازد .از مهمترین یافتههای این پژوهش
آن است که گسترش تفکر مالمتیه و نفوذ آن در ساحت شعر عرفانی فارسی ،رواج شعرهای وصف معشوق در
مجالس سماع و ترجیح معنای نسبی کلمات بر معنای اصلی از مهمترین عوامل و ریشههای شکلگیری استعارههای
هنجارگریز در شعر عرفانی فارسی است.
واژههای کلیدی :عرفان ،زبان اشارت ،استعاره ،هنجارگریزی ،مالمتیه.
 . 1این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان «بررسی و تحلیل شیوه شکلگیری استعارههای هنجارگریز عرفانی و سیر تطور
آنها در متون منظوم عرفانی فارسی از آغاز تا عصر حافظ» دانشگاه ادیان و مذاهب قم است.
 .2رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

n.ebrahimialavi@gmail.com
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 .1مقدمه
اهل معرفت و سلوک ،تعالیم و مواجید عرفانی خود را در قالب زبانی بیان کردهاند که زبان عرفاانی
نام دارد .شمار زیادی از عارفان اعتقاد داشتند که نمیتوان تجربههای عرفانی را در قالب کالم رایا
و معمول بیان کرد و گروه دیگری از آنان بر این باور بودند کاه حتای اگار بیاان تجرباههای عرفاانی
ممکن باشد ،بسیار سخت و دشوار است .ازاینرو ،عرفا بر اساس دایرۀ واژگانی خود و باا توجاه باه
شرایط مکانی و زمانی ،کلمات ،تعابیر و گزارههایی را برای بیان انتخاب کردند و از آن رو که ساابقه
و الگویی برای بیان این تجربهها وجود نداشت و از دیگر سو ،باه دلیال شخصای باودن تجرباهها،
اولین بیان تجربۀ عرفانی در قالب زبانی بیان شد که فهم آن برای همگان یکسان نبود و با نام «زباان
خود عارف یا شخص دیگری به
اشارت» نامیده شد .اما زمانی که برای بار دوم ،این تجربه بهوسیلۀ ِ
گزارش درمیآمد ،بیان آن تجربه ،قالب و هویت مشخصی مییافت و بر اثر تکرار ،ایان تجرباه باه
ثباتی نسبی می رسید که در دیگران ،مفهومی مشاترک از یان ناوع بیاان ایجااد میکارد .ایان ناوع
تجربهها نام «تعالیم عرفانی» به خود گرفتند و در قالب «زبان عبارت» بیان شادند .بناابراین ،زباان
عرفانی در ین دستهبندی مشهور ،به «زبان عبارت و اشاارت» تقسایم میگاردد .بخشای از متاون
عرفانی که از زبان اشارت بهره گرفته ،برای بیان موضوعات و مفاهیم خود ،از اساتعاره ،رماز ،نمااد
و ...استفاده کرده اند .در این میان ،دامنۀ کاربرد استعاره در زباان عرفاانی ،وسایم ،متناوع و ساخت
اثرگذار است .در ین تقسیمبندی کلی ،استعارههای زبان عرفانی را میتوان به دو دستۀ استعارههای
هنجارگریز و اساتعارههای متناساب باا هنجاار (عارف) طبقهبنادی کارد .آن دساته از متاونی کاه از
استعارههای هنجارگریز بهره برده اند ،در شیوۀ بیان مفاهیم و مواجید عرفانی ،از دیگار آثاار عرفاانی
متمایز میشوند .کاربرد استعارههای هنجارگریز و واژههاایی مانناد شاراب ،بااده ،میخاناه ،سااقی،
معشوق ،زلف ،خاال و ...در قالاب ترکیبهاای اساتعاری ،فیاایی متناق نماا (پارادوکسایکال) در
ساحت زبان عرفانی پدید میآورد و موجب میشود که دامنه و شایوۀ تعامال لفاظ و معناا ،سایال،
چندالیه و پیچیده شود .این نوع از استعارهها بیشتر در شعر عرفانی فارسی بررسای شادهاند و فهام
شعر شاعرانی که آنها را بهکار گرفتهاند ،برای مخاطب بهسادگی ممکن نیست ،مگر آنکه ریشهها و
زمینههای استفاده از این استعارهها در شعر فارسی مشخص شود .بازتااب ایان اساتعارهها در میاان
مخاطبان نیز متفاوت بودهاست .عدهای که با مفاهیم عرفانی آشنایی داشتند ،از پرده و حجااب ایان
س
مفاهیم مجازی گذشته ،به حقیقت مفاهیم دست مییافتند و با این شایوۀ بیاانی اناس میگرفتناد و
عدهای دیگر که پرشمار بودند ،نمیتوانستند حجاب مجاز را از پیش رو بردارند و بااطن و حقیقات
معنا را دریابند و به همین سبب ،این زبان برای آنان نامأنوس بود و با برداشات اااهری از کلماات،
همان نقشی را برای کاربرد این استعارهها در زبان عرفانی در نظر میگرفتناد کاه در مفهاوم حقیقای
بهکار می رفت .این موضوع موجب شد غیرعارفان دربارۀ کسانی که این شایوۀ بیاانی را بارای باازگو
کردن احوال عرفانی برگزیده بودند ،بد داوری کرده ،از مقصد و ماهیت کار آنها بیخبر باشند.
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این پژوهش با تکیه بر این پرسش اصلی که ریشههای بهکارگیری اساتعارههای هنجاارگریز در زباان
عرفانی چیست ،بر آن است تا با تمرکز بر آثار و تکیه بر مطالعات اسنادی و کتابخانهای باه بررسای
زمینههای بهکارگیری هنجارگریزی در استعارههای عرفانی بپردازد و زمینۀ فهام مناساب آن دساته از
اشااعار عرفااایی را فااراهم سااازد کااه در آنهااا ،اسااتعارههای هنجااارگریز در حااالتی متناااق

و

پارادوکسیکال بهکار رفتهاند و با این کار ،زمینۀ فهم و تفسیر مناسب این گونه اشعار را فراهم ساازد.
از مفروضات مورد توجه در این مقاله ،میتوان به یاری گرفتن عرفا از واژگان مغاایر باا هنجارهاای
زمانۀ خود ،برای بیان تجارب عرفانی اشاره کرد و نیز میتوان بهکارگیری استعارههای هنجاارگریز در
کالم عرفا را بر اثر تغییرات فرهنگی و اجتماعی دانست که در دورههای مختلف برای مبانی تصاوف
رخ دادهاست؛ چنانکه کلماتی مانند شراب ،ساقی ،خال ،زلف و ...را باید نتیجۀ اشعاری محسوب
کرد که در مجالس سماع عالوه بر شاعرهای تعلیمای ،بارای وصاف معشاوق و خمریاات خواناده
میشد و ذهن ،حالتی را برای عارف تداعی میکرد که در لحظۀ وقوع تجربۀ عرفانی بارایش رخ داده
وحدت مشهود را به خاطر مایآورد و باا شانیدن واژههاای
بود؛ به عنوان مثال ،با شنیدن واژۀ خال،
ِ
خمریات ،ذوق و سرمستی ناشی از مشاهدۀ جلوههای جمال الهی در او زنده میشد .این پاژوهش

با بیان تعریفی از زبان عرفانی و انواع آن به بحث استعاره و بیاان ماهیات آن خواهاد پرداخات و باا
تمرکز بر استعاره های هنجارگریز ،باه تعریاف هنجاار ،عارف و بیاان هنجاارگریزی در کاالم عرفاا
می پردازد و در پایان ،تفکر مالمتیه ،مجالس سماع و ترجیح در بهکارگیری معنای نسبی کلمات بار
معنای اصلی را از ریشههای ایجاد هنجارگریزی در استعارههای عرفانی میداند.
بر اساس بررسیهای صورتگرفته در آثار ادبیات عرفانی ،پیشینهای برای این پژوهش چنادان
مشهود نیست و نمیتوان اثری منسجم در این زمینه یافت .میربااقریفرد و محمادی در شامارۀ 15
پژوهشنامۀ عرفان ،مقالهای با نام عبارت و اشارت در عرفاان اساالمی نگاشاتهاند کاه بحاث زباان
عرفانی و انواع آن را بهخوبی شرح دادهاند ،اما به بیان استعارههای عرفانی و هنجارگریزی موجود در
آنها پرداخته نشدهاست .پورجوادی در کتاب بادۀ عشق به طور خاص به بررسی اساتعارۀ «بااده» و
برخی از دالیل شکلگیری آن در عرفان اسالمی میپردازد ،ولی زمینههای شکلگیری اساتعارههای
هنجارگریز در آن ذکر نشدهاست .سیدحسان سایدترابی در مقالاۀ «بررسای مباانی و ساازوکارهای
استعاره در متون عرفانی» در شمارۀ  41فصلنامۀ عرفان اسالمی بحث زبان عرفانی و نقاش اساتعاره
را در آن مطرح میکند ،اما هیچ اثری از بررسی ریشههای ایجاد هنجارگریزی در آن وجود ندارد.
 .2زبان عرفانی
ً
زبان ،مجموعهای از عالئم و نشانهها برای انتقال معانی است .هستی انسان ،اساسا زبانگونه اسات
و این زندگی در زبان باعث میشود که او نتواند جایگاهی فراتر از زبان بیابد ،تا از آن به زبان بنگارد
و بیندیشد (احمدی .)556/2 :1375 ،هر عنصر زبانی ،دو رویۀ لفظ و معنا دارد که با یکدیگر رابطهای
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دوسویه دارند .هر معنا را میتوان با الفاظ متفاوتی بیان کرد و از سوی دیگر ،برای هر کلمه میتاوان
چندین معنا در نظر گرفت .در طول تاریخ ،معانی واژگانی زبانها ،بر اساس شرایط مختلف ،دچار
تحول و ّ
تطور شده است؛ به این معنا که صورت واژه ثابت ماناده ،ولای مفهاوم آن دچاار دگرگاونی
شدهاست و این امر ،بیشتر زمانی رخ میدهد که زبان برای بیان ین مفهوم خاص ،عبارت مناسابی
نداشته باشد .صاحبان اندیشه در تمام علوم ،برای بیان این گونه مفااهیم ،واژگاانی خااص انتخااب
کردهاند ،تا بتوانند به کمن آنها و گسترش معانی واژگان موجود در زبان ،یافتههای علمای خاود را
به دیگران برسانند.
عرفا برای آنکه بتوانند اندیشههای خود را به دیگران منتقال کنناد و باه بیاان تجربیاات عرفاانی
بپردازند ،از زبانی به نام زبان عرفاانی اساتفاده کردناد؛ زباانی متشاکل از اصاطالحات ،واژگاان و
کلمات ویژه .عارف برای رسایدن باه معرفات ،مسایری را ساپری میکناد و در خاالل ایان سافر،
حجاب های المانی و نورانی را کنار زده ،شهود حقایق عالم مااورای طبیعات بارای او امکانپاذیر
میشود ،اما به نظر میرسد زمانی تجربیات عرفانی به سالن رخ مینمایند که وی از گذشته و آینده
رها شده باشد و فراتر از زمان و مکان ،در «حال» به عالم وحدت پا گاذارد .شااید در ایان لحظاه،
عارف بهسبب دور بودن از گزارههای ذهنای و زباانی ،تواناایی بیاان دریافتهاای عرفاانی خاود را
نداشته باشد؛ زیرا تجربیات او در ساحتی بسیط رخ دادهاست و اجزا و ابعادی در آن وجود ندارد که
بتوانند به صورت مفهوم به زباان آیناد و ممکان اسات بیاان ایان دریافتهاا تنهاا در عاالم کثارت
امکانپذیر باشد (استیس .)310 :1388 ،بنابراین ،عارف پس از درک آن تجربۀ عرفانی ،حقاایق عاالم
وحدت ،کشف و شهود را با اشیاء و وقایم عالم شهادت مطابقات میدهاد و چاون واژگاانی بارای
ّ
بازخوانی آنها ندارد ،از کلماتی استفاده میکند که بر اشیاء مادی داللت دارناد (پورجاوادی:1373 ،

ّ
متصاور نمیشاود ،جاز باه وسایلۀ
 )23و به گفتۀ عینالقیات ....« :هرگز تعبیری از آن [حقیقت]
واژگان متشابه» (عینالقیات .)67 :1926 ،بیشن بیاان آنچاه باا معیارهاای محادود بشاری تبیاین
نمیشود ،به وسیلۀ واژههای قراردادی ،غیرممکن است و نقل آنها دشواری بیان را باه هماراه دارد،
اما به هر صورت ،عارف برای انتقال آن مفااهیم ،نااگزیر از واژههاای موجاود در معناایی مجاازی
استفاده میکند؛ زیرا ابزار دیگری برای انتقال این مفاهیم نخواهد داشت .زبان عرفانی به دلیل عادم
سنخیت تجربههای آن با عالم ّ
ّ
مادی ،از زبان معمولی فاصله گرفتهاست و این ،بزرگترین هنرمندی

نباود واژۀ مناساب
عرفا به عنوان گویندگان ین زبان خاص است که با وجود عدم ارفیت زباانی و ِ

برای بیان معانی عالم باال ،واژههای کلیشهای و تکراری گذشته را به خدمت خاود درمیآورناد و باا
دادن معنایی تازه و مجازی به کلمات ،یا ترجیح معنای نسبی یان کلماه بار معناای اصالی آن ،باه
مقصود خود در انتقال معنا دست مییابند (پورجوادی .)249 :1370 ،هرچند واقفاند کاه آن معاانی
واال را نمیتوان با چنین واژههایی توصیف کرد:
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گرچاااه شاااد معنااای در ایااان صاااورت پدیاااد

صاااورت از معنااای قریاااب اسااات و بعیاااد
(مولوی)342 /1 :1381 ،

از زمانی که صوفیان در قالب گروههای اجتماعی در جامعۀ مسلمانان سار برآوردناد و باه بیاان
تجربیات و نظریات خود پرداختند ،ناگزیر باید زبانی برای دفاع از اندیشههای خود برمیگزیدناد و
از اینجا بود که زبان تصوف کالسین پدیادار شاد؛ یعنای اواساط قارن دوم هجاری قماری و سایر
تک املی این زباان تاا اواساط قارن چهاارم هجاری قماری اداماه داشات (پورجاوادی.)250 :1370 ،
ّ
تقسیمبندیهای مختلفی برای زبان عرفانی صورت گرفتهاست ،اما مد نظر در اینجاا ،تقسایم زباان
عرفانی به زبان عبارت و زبان اشارت است .زبان عبارت به عناوان زباانی روشان و گویاا ،آنچاه را
عارف ،در درون سینۀ خود داشت ،آشکار میکرد .هدف این زبان ،انتقال تجربیات عرفاانی ساالن
ّ
ً
به مخاطبان و تعلیم است؛ متکلم در بهکار بردن واژگان و تعاابیر خاود ،کاامال آگاهاناه و هوشایار
ً
عمل میکند .اصطالحات زبان عبارت تقریبا در دیگر علاوم نیاز باهکار گرفتاه میشاوند ،ولای در
عرفان ،معنایی متفاوت دارند؛ مانند اصطالحات فنا ،بقا ،سفر ،خوف ،رجا و. ...
با وجاود باه کارگیری زباان عباارت در بیاان تجربیاات ،عارفاان بااز هام بارای بیاان برخای از
دریافتهای باطنی خود با مشاکل زباان مواجاه میشادند؛ زیارا عباارت ،تعیاین و تحدیاد معناا
بهگونهای نهایی بود .اما زمانیکه عارف قصد میکرد تجربیات بیواسطۀ خود با خدا را بیان کند ،با
کمبود واژگان مواجه میشد .بنابراین ،نوع دیگری از زبان به نام زبان اشارت به وسیلۀ عارفان باهکار
گرفته شد (پورجوادی . )251 :1370 ،زبانی که قصد آن ،رساندن مفهوم ،بدون تعریف و مرزبندی باود
و برای انتقال معنا ،آن را در افقی گسترده نگاه میداشت (نصار .)104 :1385 ،قلمارو زباان اشاارت،
ذوق و روح عارف و عرصۀ تجلی آن در شعر ،غزل ،شطحیات و مناجاتهای صوفیانه بود .در زبان
اشارت ،دریافتهای عارف با زبان عاطفی به خوانناده منتقال میشاد؛ زیارا زباان عااطفی ،تاأثیر
بیشتری بر مخاطب خود می گذاشت .با گذر زمان ،زبان اشارت بیشتر از زبان عبارت ماورد پساند
قرار گرفت ،نه به این معنا که زبان عبارت به طور کامل از میان اهل طریقت رخات بربسات ،بلکاه
استقبال در استفاده از زبان اشارت بیشتر بود .یکی از دالیل این استقبال ،نااتوانی زباان عباارت در
بیان تجارب عرفانی بود که در کالم برخی از عرفا وارد شدهاست:
از گفاااتن عباااارت ،گااار عبرتااای نگیاااری

در گاااردن اشاااارت ،معنااای گزیاااد بایاااد
(سنایی)875 :1362 ،

زبان اشارت ،حقایق عرفانی را در قالب رمز ،نماد ،تمثیل و استعاره به دلیل امکان گسترش
معنایی در آنها بیان میکرد .رمز را میتوان عبارت دانست از هر عالمت ،اشاره کلمه ،ترکیب یا ...
که بر مفهومی جدا از معنای ااهری داللت دارد (پورنامداریان .)4 :1368 ،تمثیل نیز داستانهایی
کوتاه یا بلند هستند که فکر یا پیامی را به صورت آشکار (تمثیل) یا پنهان (تمثیل رمزی) بیان میکنند
(همان .)119 :در این میان ،استعارههای زبان اشارت جایگاه ویژهای دارند؛ چراکه بخش اصلی زبان
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شعر را تشکیل میدهند و بر پایۀ آنها ،میتوان واژهای را به جای واژهای دیگر بهکار گرفت و دو
موضوعی را که از یکدیگر جدا هستند ،با هم پیوند داد و این تناسب نداشتن معناها در ین سطح،
انسان را با تناسبات معنایی جدیدی آشنا میکند .استعاره در زبان دینی و زبان ادبی ،جایگاهی ویژه
دارد ،تا آنجا که ابنخلدون ،شعر را کالمی مبتنی بر استعاره و اوصاف میداند (شفیعی کدکنی،

 .)113 :1366یکی از دالیل این اهمیت ،پنهان بودن معنا در قالب استعاره است که این امر ،حفظ
اسرار را از نامحرمان در بر دارد و به همین دلیل ،استفاده از استعارههای هنجارگریز در میان عرفا
رواج یافت .محققان ادبیات بر این باور هستند که استعاره بخش اصلی زبان شعر را تشکیل میدهد
و هدف شا عر ،انتقال معنا نیست ،بلکه در پی آفرینش معناست و راه این آفرینش معنا از خلق
استعاره میگذرد .هر عارف با وارد کردن چند استعارۀ اصلی در آثار خود ،اندیشهها و باور خود را
به خواننده منتقل میکند و شکل گیری منظومۀ فکری عارف ،وابسته به این استعارهها خواهد بود
(همان .)555 :1392 ،با توجه به این نظر ،میتوان اهمیت بررسی استعاره را در زبان اشارت درک
کرد؛ چراکه با بررسی آن میتوان به نوع نگرش عارف دست یافت.
 .3استعاره
استعاره در لغت به معنای «چیزی را به عاریه خواستن» بهکار میرود و در اصطالح ،باه نامگاذاری
چیزی با اسمی دیگر گفته میشود ،بهگونهای کاه جاایگزین آن اسام شاود (جااحظ.)152/1 :2002 ،
اهل بالغت ،استعاره را مجازی میدانند که میان معنای مجازی و حقیقی آن عالقۀ مشابهت وجاود
داشته باشد و به دلیل اهمیت ،از دیگر مجازها جادا شاده ،باهتنهایی ماورد بررسای قارار میگیارد
(شمیسا )153 :1386 ،و آن را «مجاز باإلستعاره» نامیدهاند (آق اولای .)107 :1315 ،کلماه در اساتعاره،
معنایی غیر از آنچه برای آن قرار داده شدهاست ،برمیگزیناد (تفتاازانی ،بیتاا 360 :و جرجاانی:1412 ،

.)352

ٌ
ٌ
مستعار مناه ،جاامم و قریناه ،باه اناواع
مستعار له،
استعاره بر اساس ارکان خود ،یعنی مستعار،
وفاقیه ،استعارۀ ّ
اصالیهّ ،
ّ
ّ
عنادیهّ ،
گوناگونی تقسیم شدهاست؛ از جمله استعارۀ ّ
تبعیاه،
خاصیه،
عامیه،

مصرحهّ ،
ّ
مکنیه و( ...تفتازانی ،بیتا364 :ا .)371با توجه به گستردگی تعریف هر ین از این استعارهها

و عدم تناسب مستقیم با موضوع این مقاله ،از توضیح جداگانۀ آنها صرفنظر میکنیم و تنها باه دو
مصرحه و ّ
نوع استعارۀ ّ
مکنیه پرداخته خواهد شد .استعاره ،ناوعی تشابیه فشارده اسات کاه در ناوع
ٌ
مصرحۀ آنٌ ،
مشبهبه بهتنهایی حیور دارد و در نوع ّ
ّ
مکنیهّ ،
مشابهبه
مشبه حاضر است که از آن ارادۀ
میشود (مازندرانی.)283 :1375 ،
عالوه بر تقسیمبندیهای بیانشده ،باید استعاره را در دو نوع استعارههای قاراردادی (تکاراری) و
استعاره های خاص یا دیگرگون نیز بررسی کرد .گاهی عرفاا بارای کلماات معماولی زباان ،معاانی
تازهای وضم میکنند؛ یعنی چند معنی برای ین واژه در نظر گرفته میشود و خوانناده باا توجاه باه
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قراین ،معنای مورد نظر عارف را درمییابد .اینجاست که اساتعارههای قاراردادی ،بار اثار کوشاش
درون خودآگاه شاعر ساخته میشوند و با واژگانی که از قبل وجود داشتهاسات ،مفااهیمی جدیاد و
زیبا بیان میشود .در مقابل ،گاهی عارف واژههایی جدید برای بیان دریافتهای خود ایجاد میکند
و استعارههایی خاص و دیگرگون با گسترش اساتعارههای قاراردادی پدیاد مایآورد کاه ناخودآگااه
ساخته میشوند و میتوانند دریافتهای درونی بیانناپذیر عارف را به زبان درآورند و معانی تازهای
در برابر چشمان خواننده خلق کنند (فتوحی331 :1391 ،ا.)334
در مباحث زبانشناسی ،دو تقسیمبندی برای زبان در نظر گرفته میشود :الف .زباان ارجااعی،
ب .زبان عاطفی .زبان ارجاعی در تمام حاالت ،معنای یکسانی دارد ،ولی زباان عااطفی ،معناایی
شناور دارد که ذهنیاتی متفاوت از دیگران بارای هار شاخص باه وجاود مایآورد .مفااهیم علمای،
ساحت ارجاعی زبان هستند ،ولی مفااهیم عرفاانی ،غارق در سااحت ارجااعی زباان
منحصر در
ِ

(شفیعی کدکنی .)31 :1392 ،استعارههای تکراری در زمان بیان تجربیات عرفانی ،از معنای عاام خاود
ساحت ارجاعی قرار دارند ،فاصله میگیرند و با درهم ریختن معاانی و سااحتهای زباانی،
که در
ِ
مفاهیم جدیدی خلق میکنند و به مرور زماان بار اثار کااربرد زیاادی کاه در گفتاار روزمارۀ ماردم

داشتهاند ،جزء استعارههایی به شمار میروند که معنایی آشکار دارناد .برخای از ایان اساتعارههای
تکراری ،به هنجار هستند؛ به این معنا که مطابق با عرف و شرع و نیز مورد پسند عامۀ مردم هساتند.
اما دستهای دیگر از این نوع استعارهها ،هنجارگریز هستند و از بایستههای مورد پسند عارف و شارع
فاصله گرفتهاند؛ مواردی مانند خمریات (می ،جام ،ساقی و )...و واژگاان مرباوب باه معشاوق (عشاق،

عاشق ،خال ،و .)...آنچه مورد بحث در مقالۀ پیش رو قرار میگیرد ،استعارههای هنجارگریزی هساتند
که در زبان اشارت عرفانی بهکار گرفته شدهاند.
 .4هنجارگریزی (عرفگر یزی)
تعریف

واژۀ «هنجار» در علوم اجتماعی با معادل انگلیسی  Normبه معناای «گونیاا» ،باه عناوان قاانون یاا
اصلی بهکار میرود که باید راهبری یا هدایت ین رفتار را موجب شود (بیرو )249 :1375 ،و عباارت
است از قاعدهای که از طرف اجتماع دیکته میشود و معیارهاای تأییاد یاا عادم تأییاد اجتمااعی را
منعکس میکند (بدار و ژوزه .)158 :1386 ،دورکایم هار ویژگای ،حالات یاا صافتی را کاه باه ناوعی
عمومیت یابد ،بههنجار میخواند .در روانشناسی اجتماعی ،رفتاری بههنجار خوانده میشاود کاه
موجبات تعجب و استهزاء را فاراهم نساازد و افاراد آن را دور از انتظاار نپندارناد (سااروخانی:1370 ،

 .)492در مقابل هنجار ،واژۀ بیهنجاری « )anomy) »Anormieقرار دارد و به معناای رفتااری باهکار
میرود که با قواعد و هنجارهای مورد قبول جامعه تباین داشته باشد (همان.)27 :

پژوهشنامه نقد ادبی و بالغت ،سال ،10شمارۀ  ،4زمستان 9/1400

هنجار با عرف پیوند استوار پیدا میکند .هنجار یا بیهنجاری کالم یا رفتار ،بر محور عرف
تبیین می شود .به این سبب ،ضروری است عرف ،تعریف و ماهیت آن تبیین گردد و انواع و مراتب
آن شناخته شود ،تا بتوان رابطه و نسبت عرف و هنجار را تعیین کرد.
عرف در لغت به معنای معروف در مقابل منکر (ابن منظور1988 ،م ،)153/1 :.امری است که در
میان مردم ،متداول و مرسوم باشد و در اصطالح ،به انجام یا ترک روشی در گفتار یا کردار گفته
میشود که مردم بر طبق آن رفتار میکنند و انجام دادن آن در شریعت رواست و به چیزی گفته
میشود که بر اساس عقل ،در میان مردم رای شدهاست و انسانهای سالم آن را پذیرفتهاند (شرتونی،

 1403ق.)769 :.
برای عرف شرایط و ویژگیهایی برشمردهاند:
 .1بین تمام یا بیشتر مردم رای باشد؛
 .2چندان دقیق باشد که نتوان برداشتهای گوناگونی از آن به دست داد؛
ّ
عقالنیت عمومی جامعه موافق باشد؛
 .3با
 .4عدم تصریح به خالف در کالم دو طرف گفتوگو وجود نداشته باشد؛ به این معنا که قراردادی
برخالف عرف ،در کالم طرفین منعقد نشده باشد؛
 . 5مطابق با عرف و عادت دوران گذشته یا زمان کنونی باشد ،نه آینده (جناتی.)407 :1370 ،
بنا براین ،اگر عملی در ین زمان به عنوان عمل مخالف با عرف انجام شد و پس از مدتی ،عرفی
همسو با آن در میان مردم روای یافت ،نمیتوان عمل انجامشده در زمان گذشته را نیز مطابق با
عرف دانست.
عرف در سه ساحت نمود پیدا میکند:
ا عرف رای در آیینها :مانند نوع برگزاری مراسم مذهبی ،ملی ،قومی و...؛
ا عرف رای در رفتار :مانند نوع پوشش ،آداب معاشرت و مهمانی و...؛
ا عرف رای در زبان :واژهها و عبارتهایی که در زبان روزمره مردم بهکار میرود.
بر اساس سه ساحت مطرحشده بارای عارف ،یعنای آیاین ،رفتاار و زباان ،عارف را طبقهبنادی
کردهاند و برای آن اقسامی برشمردهاند .در یکی از این تقسیمبندیها ،عرف به دو دستۀ عرف عاام و
خاص تقسیم شدهاست .عرف خاص به اعمال و روشهای گروههایی ویژه گفته میشود کاه زباان،
مکان یا کاری مشترک دارند .این نوع از عرف ،همراه با تغییرات جامعه دچار دگرگونی میشاود و باا
افزایش گروههاای اجتمااعی افازایش مییاباد .در مقابال ،عارف عاام دربردارنادۀ عارف عملای و
غیرعملی است که در میان مردم ین کشور یا جامعه رای شدهاست؛ عرف عملی ،متکی باه عمال
افراد ین قوم یا کشور و عرف غیرعملای ،باهکارگیری معناای خااص الفااظ در معناای عاام اسات
(جعفری لنگرودی .)2527/4 :1388 ،این نوع از عرف با ناام عارف لفظای نیاز شاناخته میشاود و باه
واژگانی اطالق میگردد که در محاورۀ ین قوم به صورتی خاص قبول شدهاست و گروهای از ماردم
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با هم توافق کردهاند که آنها را در معنایی غیر از معنای حقیقی و رای خود بهکار برند (همان:1386 ،

.)449
در این مقاله ،بررسی عرف رای در زبان به دلیل تطبیق باا موضاوع ،ماورد دقات بیشاتری قارار
خواهد گرفت .در عرف زبانیَ ،م َثلها ،کنایهها و عباراتی بهکار میروناد کاه باا ّ
ماهیات فرهنا و
باورهای مردم همخوانی دارند و میتوانند به لطیفترین شکل ممکن میان مردم ارتباب برقرار کنند.
این نوع از عرف ،یعنی عرف لفظی ،بخشی از عرف عام را نیز از جنبۀ غیرعملی آن در بار میگیارد.
برخاای از عارفااان در کالمشااان از واژگااانی مطااابق بااا عاارف زبااانی خااود اسااتفاده میکننااد ،امااا
عرفگریزی کالم آنان در میان مردم پابرجاست .هنجارگریزی کالم عارفان باا قاوانین و هنجارهاای
مورد قبول جامعه در تیاد است؛ به سخن دیگر ،برخی از عرفا در طول تاریخ ،به حفظ رفتار و باور
خود با وجود فشار دیگران ادامه دادهاند و گاهی دست به هنجارگریزی در رفتاار (مالمتیاه) یاا گفتاار
(شطحگویی و استعارههای هنجارگریز) زدهاند.
 .5هنجارگریزی در کالم عرفا
واژگان و عبارتهای بهکار گرفتهشده در ین جامعه به طور معمول ،معنایی خاص را در بار دارناد،
اما گاه در میان گروهی خاص از مردم ،برخی واژگان بهتدری با معناای اصالی خاود فاصاله پیادا
کردهاست و مفاهیمی متفاوت مییابند .این دسته از واژگان ،مطابق با مسلن و باورهاای طرفاداران
خود هستند و واژگان به کار رفته در کالم آنان موافق با عرف غالب مکتب خودشان است؛ از جملاۀ
این واژگان میتوان به شطحیات و استعارههای رای در میان عرفا اشاره کرد.
واژۀ «شطح» در بسیاری از کتابهای لغات متقادم ،از جملاه قااوس المحیط و لساا العرب
نیامدهاست .مؤلف اقربالمسارد ،معنای اصطالحی این کلمه را در میان اهل تصوف ذکر کردهاست
و آن را عبارتی دانسته که متصوفه در حالت غیب از خویش و غلباۀ شاهود حاق بار زباان میرانناد
(شرتونیّ .)591 :1403،
سراج طوسی ،شطح را نوعی تعبیر شگفتآور برای توصیف تجربهای از وجد

میداند که با قدرت ،ذهن عارف را تسخیر میکند (سراج .)375 :1914 ،تعریفی که ّ
سراج از شطح به
دست میدهد ،در دورههای بعد با اقبال دیگر عرفا روبهرو شده و بر مبنای دیادگاه ّ
ساراج ،دقاایق و
زوایای شطح را تبیین کردهاند .به طور کلی ،شطح را میتوان بیان اسراری دانست که ارف محادود
واژگان انسانی ،گنجایش بیان آن ها را نادارد و باه هماین دلیال ،در کاالم و رفتاار عاارف ،مااهیتی

متناق و متشابه مییابند (جعفاری و میربااقریفرد .)169 :1395 ،واالتارین نموناههای شاطح ،یعنای
ّ
عباراتی مانند «سبحان ما اعظم شأنی»« ،أنا الحق» و «لیس فی سج ّبتی إال االله» در کاالم صاوفیانی
مانند بایزید بسطامی و حسینبن منصور حالج نمود پیدا کردهاست (بقلی شیرازی.)52 :1382 ،
کاربرد شطح و استعارۀ هنجارگریز ،از نگاه عرف و شرع ،ناموزون و غیر قابل درک است و بهکار
بردن آنها به وسیلۀ اهل طریقت باعث شد تا برخی افراد ،آنها را به کفر متهم کنند؛ زیارا انساانها
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همیشه با ذهن منطقی خود میاندیشند و کلمات را به صاورت قاراردادی اساتفاده مینمایناد ،اماا
زمانی که عارفان برای بیان تجربیات عرفانی خود لب به سخن میگشایند ،گاه آن را با ذهن منطقای
خود تطبیق میدهند و از حالت بسیط خاارج میکنناد و باا تصاویرگری و زباان ادبای باه بیاان آن
میپردازند؛ و گاه بدون دخالت ذهن منطقی خود ،سخنانی را بر زبان جاری میکنند .در هار کادام
از این حاالت ،واکنش مخاطبان به کالم عرفا متفاوت میشود؛ به این معنا که وقتای باا بیاان ادبای
نمود ذهنی خود میسنجند و با اینکاه واژگاان را
تجربههای عرفانی عارف برخورد میکنند ،آن را با ِ
نمود ذهنی خود مییابند ،چون تنها تفاوت ،میان کالم خود و عارف میبینند ،نه تناق ،
متفاوت با ِ
ً
معموال به مخالفت و انکار نمیپردازند و حتی گاهی از کالم آنها لذت برده ،آن را میساتایند .اماا
زمانی که این تجربیات در قالب شطح یا اساتعاره هنجاارگریز بیاان میشاود ،چاون واژگاان بادون
نماود ذهنای خاود در
دخالت ذهن منطقی عارف ،بر زبان او جاری میشود ،مخاطاب آنهاا را باا
ِ

تناق

میبیند و با آنها مخالفت میکند (جاللی و همکاران.)153 :1392 ،

نکات کاملکنندۀ سرل بررسی کرد .از
این نظریه را میتوان بر اساس نظریۀ کنش گفتار آستین و ِ

نظر فیلسوفان ،گزارههای زبانی به دو نوع گزارههای توصیفی و ارزشی تقسایم میشاوند .گزارههاای
ارزشی تنها بیانکنندۀ عواطف و احساسات شخصی هستند و به دلیل تجربهپذیر نبودن و بیمعنایی
معیارهای منطقی آنها ،اهمیت چندانی ندارند .در مقابل ،ایان گزارههاا ،گزارههاای توصایفی قارار
دارند که با توصیف واقعیت ،نقش اصلی را در زبان بازی میکنناد .جاان آساتین باه عناوان اولاین
شخص بیانکنندۀ نظریۀ کنش گفتار ،این تقسیمبندی فیلسوفان را رد و بیان میکند که نقاش اصالی
زبان را نمیتوان تنها بیان واقعیات دانست ،بلکه عالوه بر آن ،اعمال زیادی با زبان انجاام میشاود؛
مانند افتتاح ین مکان پس از کالم مسئولی که میگوید« :این مکاان افتتااح میشاود» .ایان گوناه
افعال ،جملهها و گزارههای زبانی« ،کنشی» نامیده میشوند و نظریۀ جان آستین با نام نظریاۀ کانش
گفتار شناخته شدهاست (زرقانی و اخالقای .)65 -64 :1391 ،سرل در ادامۀ تکمیل نظریۀ کنش گفتاار،
پن تقسیمبندی برای آن در نظار میگیارد کاه عبارتناد از :ااهااری ،ترغیبای ،تعهادی ،عااطفی و
عقالنی .وی دو نوع کاربرد مستقیم و غیرمستقیم برای کنشهای گفتاری برمیشمرد؛ باه ایان معناا
که اگر مقصود گوینده از کارکرد پرسشی ،بیان پرسش باشد ،با کنش گفتار مستقیم روبهرو هساتیم،
ولی اگر این نسبت از بین برود ،یعنی با استفاده از ساختار پرسشی در پی درخواست کاردن باشاد،
کنش گفتار غیرمستقیم رخ دادهاست؛ به عنوان مثال ،اگر شخصی با بیان جملۀ «هوا گرم نیسات »
به دنبال این درخواست باشد که «پنجره را باز کنید» ،از کنش گفتار غیرمستقیم اساتفاده کردهاسات
(همان .)75 :این دو کاربرد مستقیم و غیرمستقیم در گفتار ،در گزارههای آثار ادبی نیز دیده میشاود؛
به این معنا که ممکن است عبارتی در سطح معنایی اولیۀ خود در دساتهبندی کانش ااهااری سارل
دیده شود .اما در سطح معنایی ثانویه در گروه کنشهای ترغیبی قرار گیرد؛ باه عناوان مثاال ،شاطح
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«توحید محو آثار بشریت است ،و ّ
تجرد الوهیت» (بقلی )186 :1382 ،جازو کنشهاای ااهااری در
سطح معنای اولیه قرار میگیرد و در سطح ثانویه ،معنایی جز کنشهای ترغیبی است.
ّ
شطحیات عرفا از نظر ساختاری به شعر نزدین است و بسیاری از آنها با برهم ریخاتن هنجاار
منطقی زبان ،حتی از برخی اشعار پیشی می گیرند ،اما تفاوتی در این میاان وجاود دارد و آن اینکاه
شعر ،دارای نظم ،به معنای رعایت وزن و قافیه است ،در حالی که شطحیات نظم ندارد و تنها نظاام
شعری به معنای وجود مفهومی پیچیده ،دشواریاب و جمالشناسانه در شاعر را دارد؛ مفهاومی کاه
اصل و اساس شعر محسوب میگردد و نسبت به نظام ارزش بیشاتری دارد (شافیعی کادکنی:1389 ،

ّ
شطحیات و استعارهها ،پا به عرصاۀ کااربرد عااطفی زباان میگاذارد و چاون
 .)241صوفی در بیان
تجربههای ذهنی خاصی دارد ،از هنجارهای عادی زباان فراتار مایرود و باه کاالم خاود تشاخص
ّ
میدهد .بنابراین ،کار شطاح و شاعر ،عبور از هنجارهای عادی زبان است (همان.)429 :1392 ،
با توجه به بحث اصلی این مقاله که بررسی استعارههای هنجاارگریز اسات ،اکناون جاای ایان
پرسش باقی میماند که ریشۀ ورود این نوع استعارهها به متون عرفانی چیست و از کجاا سرچشامه
میگیرد.
 .6ریشۀ هنجارگریزی در استعارههای عرفانی
استعارهها زمینهای را برای واژگان فراهم میآورند ،تا بتوانند در نقشهای تازهای در متن ااهر شوند
و معانی جدیدی را در بر گیرند .این معانی در ساحتها و میدانهای مختلف اهور دارند :یکای از
این ساحتها ،ساحت هنجارگریزی است .بر این اساس ،بستری برای زبان پدید میآید کاه مجاال
گستردهای پیش روی عارف قرار میدهاد ،تاا الیاههای متناوع معناایی را در ایان زباان بیاان کناد.
هنجارگریزی در این بستر زبانی جدید به صورتی پیچیده و متناق نما اهاور مییاباد .البتاه تماام
کسانی که به نحوی با طریقت پیوند پیدا میکنند ،به ین اندازه و با ین شیوۀ واحد از زبان عرفاانی
با رویکرد هنجارگریزی بهاره نبردهاناد .هنجارگریزیهاا در اجتمااع از نظار جامعهشناساان در اثار
عوامل گوناگونی مانند کاهش قدرت هنجارها و قاوانین و رخ دادن دگرگونیهاای ساریم اجتمااعی
پدید میآید و موجب بروز رفتارهای ضد اجتماعی میشاود (سااروخانی .)28 :1370 ،هنجارشاکنی
عارفان نیز ریشه در مواردی مانند اندیشههای مالمتیه ،رواج مجالس سماع و ترجیح معناای نسابی
کلمات بر معنای اصلی به وجود میآید .برخی از اهل طریقت با توصیههایی کاه بیشاتر موافاق باا
اندیشههای مالمتی است ،برای بیان مواجیاد و تجرباههای عرفاانی خاود باه هنجاارگریزی دسات
میزنند که دستهای از آنها خود مالمتی هستند و دستهای دیگر رفتاری نزدیان باه مانش مالمتیاه
دارند.
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 .1-6تفکر مالمتیه

در نیمۀ دوم قرن سوم ،نیشابور جزء مهمترین مراکز رشد اندیشههای زاهدانه و متصاوفانه باه شامار
میرفت .از مهمترین جریانهای فکری این منطقه ،مالمتیه است .شخصیتهای بزرگی که با مشی
مالمتیه شناخته میشوند ،بیشتر پرورشیافتگان مکتب ابوحفص حداد هستند؛ از جمله «ابوعثماان
حیری»« ،ابوالفوارس شاهبن شجاع کرمانی» و «محفوظبن محماود نیشاابوری» (سالمی/2 :1369 ،

 )363که به تدری به تروی این طریقه همات گماشاتند .تحقیاق درباارۀ پیشاینۀ مالمتیاه ،خاود از
مباحث بحث برانگیز در حوزۀ تاریخ تصوف است که مجال بیان آن در این پژوهش نمیگنجد ،اماا
ّ
آنچه مهم است اینکه به حد و مرزی مشخص برای پیدایش این اندیشه و تعیین مؤسسی واحد برای
آن نمیتوان دست یافت؛ چنانکه به موجب دستهبندی سلمی درباارۀ اهال تصاوف تاا پایاان سادۀ
چهارم ،بایزید بسطامی نیز در شمار کسانی قرار میگیرد که بزرگان مالمتیه در آن قرار دارند و این به
معنای پیوند بایزید باا مالمتیاه اسات (شافیعی کادکنی .)32 :1387 ،پرآوازهتارین مالمتای نیشاابور،
«ابوصالح حمدونبن احمدبن عماره» معروف به « ّ
قصار» بود (ر.ک؛ هماان )22 :که به دلیال داشاتن
مشی مالمتی شدید ،از او به عنوان مؤسس مالمتیه یاد شدهاست و سلمی دربارۀ او میگوید« :شیخ
مالمتیه بود در نیشابور و مذهب مالمتیه توسط او انتشار یافات» (سالمی .)109 :1424 ،از نیماۀ دوم
قرن سوم ،بهآرامی نشانههای تفکرات مالمتیه در میان مردم و جامعۀ نیشابور آشکار شد و باه دنباال
خود ،شیوۀ رفتاری متمایزی پدید آورد که پیروان آن با ادعای رهایی از حجاب ریاا و قباول خلاق و
دستیابی به مراتب صدق و اخالص ،اعمالی از خود بروز دادند که نوعی تعارض را با آداب و رساوم
رای در اجتماع و هنجارهایی که مردم بدان پایبند بودند ،آشکار میساخت .ناگفته نماند که طریقاۀ
مالمتیه را نمیتوان طریقهای متمایز و مشاخص در میاان دیگار گروههاای صاوفیه دانسات کاه در
چارچوب ساختاری مشخص در حلقۀ مریدان و مراد ،به تروی اندیشهها و تعالیم خاود بپاردازد؛،
بلکه آنها طریقه ای هستند که بیش از قرار گرفتن در قالاب سااختاری متماایز ،بار محاور بیانش و
اندیشههای این تفکر متمرکز میشدند (هماان .)337/2 :1369 ،در واقام ،میتاوان گفات کاه تفکار
مالمتیه با نوسان و شدت و ضعف در میان گروه زیادی از اهل تصوف اثر گذاشته ،آنها متناسب باا
میزان اثرپذیری از اندیشههای مالمتی ،رفتارهایی را از خود بروز میدادند کاه تحلیال ایان رفتارهاا
میتواند میزان تأثیر تفکر مالمتیه را بر متصوفه آشکار سازد.
از قرن چهارم به بعد ،تفکر مالمتیه با شکلهایی متنوع در میان بیشتر اهال تصاوف رواج پیادا
کرد و بررسی و تحلیل اثرگذاری این تفکر بر گسترۀ عرفان و تصوف در مناطق مختلف جغرافیاایی،
موضوع بسیار مهمی است که در مجال دیگر باید بدان پرداخت .باه ایان سابب ،اهاور رفتارهاای
ّ
مالمتی ،نه در ین قالب و با نشانههای یکسان ،بلکه در الگوهای متکثر در میان جامعه اهور پیادا
کرد و گروههای بسیاری به اندیشههای ایشان نزدین شدند .یکی از این گروهها ،قلندریه نام دارد که
ّ
از نیمۀ دوم قرن چهارم اهور پیدا کرد .مؤسس این طریقاه را «جمالالادین سااوجی» خواندهاناد.
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کاشانی در وصباحالهدایه ،در بخشی که به معرفی اهل سلوک میپردازد ،مالمتیه را یکی از طوایف
اهل سلوک میداند و پیروان این طایفه را در دو دستۀ محق و مبطل دستهبندی میکندّ .
متشبه محاق
به مالمتیه ،قلندریه هستند که توجه یا عدم توجه خلق برای آنان مهم نیست و تنها سعی آنها در این
است که قیود را از رسوم جدا کنناد و زیااد باه نوافال مشاغول نمیشاوند و تنهاا واجباات را انجاام
میدهند ،اما ّ
متشبه مبطل را کسانی میداند که از زنادقه هستند و تنها ادعای اخالق دارند ،ولای در
انجام فسق و فجور زیادهروی میکنند و هدف از این عمل را مالمت خلق و عدم توجه به نظر مردم
میدانند (کاشانی.)122 :1374 ،
تفاوت عمدۀ بین مالمتی و قلندریه در این است که مالمتیان در پی ایجااد رفتااری بار خاالف
عادت مردم بودند ،تا مردم آنها را از شرع گریزان بدانند ،اماا قلندریاه باه آگااهی یاا عادم آگااهی
دیگران نسبت به اعمال و رفتار خود توجهی نشان نمیدادند (مرتیاوی .)115 :1384 ،از ایان لحااظ،
نشانههای تفکر مالمتیه با شدت بیشتری در اندیشهها و رفتارهای قلندریه دیده میشد .وجاه تماایز
دیگر مالمتیه و قلندریه در ااهر آنان بود .مالمتیه ااهری مانند دیگر ماردم داشاتند ،ولای قلندریاه
خود را متفاوت از دیگران و با صاورتی متفااوت جلاوه میدادناد و لباسهاایی مخصاوص باه ناام
«جولق» میپوشیدند (دزی.)174 :1359 ،
بیشترین اهور افکار مالمتیه ،در ساحت شعر عرفانی رخ دادهاست و ضروری است که بررسی
نسبت این دو در مجالی مستقل مورد بررسی قرار گیرد .در اینجا ،میتوان بهاختصار اشاره کارد کاه
تفکر مالمتیه بیشتر در قالب غازل و باا ز باان اشاارت بیاان شدهاسات و در ایان زباان ،اساتعاره و
نمادهایی بهکار رفتهاست که مفاهیم و تعااریف آنهاا باه طاور مساتقیم دریافات نمیشاود ،بلکاه
متناسب با شرایط مکانی ،زمانی و قرائن متنی میتواند در هر اثری ،مفااهیم و معاانی مختلفای باه
دست دهد .اصطالحاتی مانند قلندر ،رند ،خرابات ،میخانه و ...از این طریق به شاعر فارسای وارد
شدند و حوزۀ معنایی چندالیه و پیچیدهای را تشکیل دادند .مفاهیم و تعالیم مالمتیه ،چندان با شعر
عرفانی فارسی پیوند پیدا کرد که جز در قالب شعر فارسی ،این تعالیم و مفاهیم ،کمتر ارائه شده ،یاا
امکان عرضۀ آن وجود نداشته است و از سویی دیگار ،بسایاری از غزلیاات عرفاانی ،بادون تعاالیم
مالمتیه ،امکان اهور پیدا نمیکردند .یکی از ویژگیهای این دسته از اشعار عرفانی فارسی ،داشتن
صبغۀ هنجارگریزی است .شاعر میکوشد در ساختار تعالیم مالمتیه ،تعبیرهایی را بیان کناد کاه در
تعارض با اناواع عارف بودهاسات و از اینجاا غزلهاای مالمتای ا قلنادری رواج یافتهاناد .ماراد از
غزلهای مالمتیا قلندری ،اشعاری هستند که در آنها بنیادهای ارزشی جامعۀ دینی رو باه سسساتی
گذاشته میشود و شاعر مخالف با عرف و عادت شعر میگوید و مراعات تقوی و مصاالح عماومی
را نمیکند (تهانوی ،بیتا .)1341/2 :با این هدف که مبارزۀ منفی با افرادی انجام دهاد کاه ارزشهاا را
در جامعه متزلزل کرده اند و در مقام عمل ،واژگان مقادس را از باین بردهاناد (فتاوحی و محمادخانی،

 .)126 :1385اگر در سخنان و اشعار ابوسعید ابوالخیر ،باباطاهر عریان و ...تفکارات مالمتیاه قارن
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سوم دیده می شود ،در اشعار سنایی ،عطار ،مولوی ،عراقی و حافظ عالوه بار دیادگاههای مالمتیاه،
عقاید قلندریه و تفکرات آنها نیز وارد شدهاست و هرازگاهی آنان پا را فراتر نهادهاند و آمیختاهای از
تفکرات مالمتیاه ،قلندریاه را در اشاعار خاود وارد کردهاناد (مرتیاوی .)130 :1384 ،نموناههایی از
اندیشههای مالمتیه و قلندریه در اشعاری دیده میشود که ابوساعید اباوالخیر از پیشاوایان خاود در
مجالس میخواند که این نشاندهندۀ رواج این گونه اندیشهها در آن دوران بودهاست:
مار ا به جز ایان جهاان ،جهاانی دگار اسات
ّ
َ
ااار مایاااۀ ماسااات
قالشااای و عاشاااقی س ِ
مااان دانگااای و نااایم داشاااتم ّ
حباااه کااام
باار بااربط ماان نااه زیاار ماندهاساات و نااه باام

جااز دوزخ و فااردوس مکااانی دگاار اساات
ّقرائااای و زاهااادی جهاااانی دگااار اسااات
(محماااد بااان مناااور)329/1 :1371 ،
س
دو کااااوزه نباااای خریاااادهام پاااااره کاااام
غااام غااام
تاااا کااای کاااوی قلنااادری و ِ

(همان)73 :

سنایی (م  545ق) اولین شاعری است که توانست میاامین عرفاانی را باه صاورت منساجم و
یکپارچه وارد غزل فارسی کند و اصطالحات «قلندریه» را در اشعار خود باهکار بارد .در اشاعار او،
نوعی هنجارگریزی و استفاده از استعارههای هنجارگریز دیده میشود .با این حاال ،روش او در زیار
پا گذاشتن عرفیات ،نسبت به دورههای بعد بههنجارتر و معتدلتر است .عطار در بیان قلندریات ،پا
را فراتر نهاده ،شیخ را برای موعظه به خرابات میبرد .هنجارگریزیهای مولوی در غزلیات ،نشاانگر
کششهای عرفانی اوست و حافظ چنان مجذوب ایان اساتعارهها میگاردد کاه در نماازش« ،خام
ابروی یار» به یاد می آورد و اصطالحات مورد پسند و مقدس نزد ماردم را ناپساند جلاوه میدهاد و
محراب را به فریاد درمیآورد .بنابراین ،هرچه تفکرات مالمتی بیشتر و عمیقتر در میان اهل تصوف
رواج پیدا میکند ،میزان استفاده از واژگان این تفکر نیز در میان شعرا افزایش مییابد.
6ـ .2مجالس سماع

صاحب غیاثاللغاتَ ،سماع را به معنای «شنیدن ،رقص ،سرور و وجد مجاز» میداند و میگویاد
ّ
در ونتخب و صراحاللغه به معنی «شنودن» و در ودار به فتح ،به معنای «شنیدن سارود» آمدهاسات

(رامپوری )481 :1363 ،و در اصطالح ،مراد از سماع« ،شنیدن ،سرور و دستافشانی صوفیان» اسات
(سجادی.)477 :1383 ،
عزالدین محمود کاشانی در وصباحالهدایۀ خودّ ،
ّ
مفصل دربارۀ سماع و فواید آن صحبت کرده،
معتقد است که از جمله فواید سماع ،یکی رفم ماللت و قبیی است که در برخی از زمانهاا بارای
سالن حاصل میشود و دیگر اینکه باعث رفم حجابهای مسیر سیر و سلوک و پاک شدن غباار از
قلب سالن میشود (کاشانی184 :1374 ،ا .)186در باارۀ مجاالس ساماع و حرمات و عادم حرمات
سماع در کتابهای مختلف سخن رفتهاست .استاد همایی در پاورقی وصباحالهدایه ،بحاث غناا و
سماع را ّ
مفصل آوردهاست که در اینجا مجال بحث دربارۀ آن وجود ندارد .غزالی شانوندگان ساماع
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را به سه ِقسم تقسیم میکند :یکی کسانی که آن را به غفلت و طریق بازی میشنوند ،دوم کسانی کاه

صفتی مذموم در دل داشته باشند و بر اساس همین صفت ،سماع را میشنوند ،و ساوم آناان کاه در
دلشان صفات محمود است و سماع ،آن صفات را ّقوت میبخشاد .وی معتقاد اسات آن کاس کاه
ّ
دوستی خداوند بر او غالب شده باشد و به حد عشق رسیده باشد ،سماع بر او واجب است (غزالای،

475/1 :1383ا .)479غزالی آواز خوش موزون را به دو دستۀ مفهوم و ناامفهوم تقسایمبندی میکناد.
آواز موزون نامفهوم مانند آواز جمادات و حیوانات ،همچون نای و بلبال ،اماا آواز ماوزون ،مفهاوم
مخصوص انسان است که شنیدن آنها در سماع از نظر غزالی اشکالی ندارد و اشعار در ضمن ایان
آوازها بیان میشوند (غزالی.)587 /2 :1386 ،
مجالس سماع صوفیان از مهمترین عوامل رواج شعر در میان عرفا به شمار میرود؛ چنانکه در
این مجالس ،ابتدا غزلهای عاشقانه را میخواندند و اندکانادک احاوال شااعر از طریاق شاعر باه
خواننده منتقل میشد (فوالدی .)20 :1383 ،زرینکوب نشانههای سماع را در فرهن ایاران پایش از
ً
اسالم مشهود میداند (زرینکوب ،)22 :1388 ،اما پورجوادی معتقد است که احتماال آغااز مجاالس
سماع از قرن سوم و به وسیلۀ صوفیان بغاداد باود و بعادها باا ورود باه ایاران ،ماورد اساتقبال اهال
طریقت ،بهخصوص خراسانیان قرار گرفتهاست (عروجنیا .)23 :1388 ،در مجاالس ساماع ،صاوفیان
پس از خواندن قرآ  ،شعرهایی تعلیمی یاا اشاعاری مخصاوص مجاالس عایش و ناوش و وصاف
معشوق میخواندند و با شنیدن آنها ،حقایق عالم خیال را بر وقایم عالم شهادت تطبیق میدادند و
از همین راه ،واژگان عالم محسوس برای توصیف امور ماورایی بهکار گرفته میشد .بیشتر افرادی که
در مجالس سماع شرکت میکردند ،از افراد عادی و کم درآماد جامعاه بودناد .ازایانرو ،خوانادن
اشعاری مانند قصیده که مخصوص دربار شاهان و مدح بود ،برای آنان جذابیتی نداشات .از دیگار
سو ،قالب قصیده بهخوبی نمی توانست مشهودات عرفانی را بیان کنند .به همین دلیل ،در مجاالس
سماع ،رباعی و بعدها غزل خوانده میشد که نمونههای آن را در مجالس ابوسعید ابوالخیر میتوان
دید؛ یعنی کسی که بیشترین تأثیر را در رواج شعر عاشقانه در مجالس سماع داشت .اشعاری که در
مجالس سماع وی خوانده میشد ،معانی آشکار عرفانی نداشتند ،ولی ابوسعید از تمام آنهاا بارای
مقاصد معنوی استفاده میکرد و بسیاری از اشعاری را که مفهوم عرفانی خاصی در خاود نداشاتند،
مورد اصالح قرار دادهاست (مایل هاروی .)26 :1372 ،شاعرهای موجاود در کشفاألسارار و شاواهد
شعرهای بهکاررفته در آثار عینالقیات و غزالی نیز همین ویژگی را دارند (شفیعی کدکنی)37 :1390 ،

و اشعار با مفهوم عرفانی مورد برداشت قرار گرفتهاند .غزالی به عنوان برترین مدافم صوفیان در آثاار
خود دربارۀ اشعار مجالس سماع بسیار سخن میگوید و یکی از راههای رسیدن به اهداف ساماع را
در گرو شنیدن اشعار عاشقانه میداند (غزالی.)484/1 :1383 ،
از قرن پنجم ،توجه صوفیان به یافتن پاسخ دو پرسش مهم جلب شد :یکی ،علت توجه صاوفیه
به شعر در هنگام سماع ،و دیگری ،روی آوردن به تفسیر عرفاانی سامبلهایی کاه در اشاعار وجاود
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داشت که این توجه ،دلیلی شد برای رواج استعاره ،رمز ،نماد و ...در شعر عرفاانی و غزالای اولاین
کسی است که مفهوم عرفانی به این واژگان بخشید (مایل هروی .)27 :1372 ،باا توجاه باه ایان گوناه
افکار عرفانی ،ابتدا اشعار عاشقانه با تفسیر و تأویل عرفانی در مجالس سماع خوانده میشد ،اما از
خود اشعار به صورت استعاری سروده شدند و نیاازی
قرن پنجم ،نظم ویژهای پدیدار شد که در آنِ ،
به تقسیر و تأویل عرفانی نبود (بارتلس .)55 :1376 ،هامزماان باا گساترش مجاالس ساماع ،اشاعار

عرفانی و در کنار آنها ،استعارههای هنجارگریز در ادب عرفانی جا بااز کردناد و واژگاان خمریاه و
وصف معشوق از مهمترین این نوع استعارهها بودند.
 .3-6ترجیح معنای نسبی کلمات بر معنای اصلی

سومین ریشۀ رواج هنجارگریزی در استعارههای عرفانی ،ترجیحای اسات کاه عرفاا در باهکارگیری
معنای نسبی کلمات بر معنای اساسی آنها با هدف توانایی یافتن واژگان بارای بیاان مفااهیم واالی
عرفانی داشتند .معنای اساسی هر کلمه باه صاورت ذاتای از درون هماان کلماه نشاأت میگیارد و
همیشه همراه کلمه است ،اما معنای نسبی کلمات ،داللت ضمنی دارند و در صورتی بر واژه اطالق
میگردد که کلمه در جایگاهی خاص قرار گیرد .در این صورت ،این معنای نسبی به معناای اصالی
کلمه ترجیح مییابد و نظام معنایی جدیدی به وجود میآورد (ایزوتسو .)16 :1388 ،ایان کاار باعاث
گسترش و دگرگونی معنایی واژگان شد که تنها به زبان عرفان و برههای خاص از زماان برنمیگاردد،
ّ
حدودیت زباانی روباهرو
بلکه در تمام زبانها و دوران تاریخ ،هرگاه مردم برای بیان اندیشهای نو با م
شدهاند ،از این ابزار بهره جستهاند.
نمونهای از این ترجیح معنایی را می توان در کالم خداوند متعال هنگام نزول وحی بار سااحت

پیامبر(ص) مشاهده کرد؛ آنجا که برای بیان مفاهیم واال و جدید معنوی ،از زبان روزمرۀ مردم استفاده
شدهاست .ایزوتسو در کتاب خدا و انسا در قرآ بهخوبی به این مسئله پرداختهاسات و میگویاد
واژگانی که در قرآ بهکار رفتهاند ،همان کلماتی هستند که قبل از اسالم در میان اعراب و غیراعراب
استفاده میشدند ،ولی در قرآ  ،برای برخی از این واژگاان ،دگرگاونی معناایی ایجااد شاد و بارای
دستهای دیگر از کلمات ،معنای نسبی بر معنای اساسی پیشی گرفت؛ چنانکاه واژۀ «االلاه» کاه در
ّ
جاهلیت برای یکی از سبتها بهکار گرفته میشد ،در قرآ  ،به معنای مطلق وجاود یکتاخادایی
زمان
که هیچ شبیه ،واسطه و یاوری ندارد ،استفاده شد و هماین تفااوت معناایی مخاالف باا جهاانبینی

اعراب جاهلی باعث شد که آنان بر پیامبر(ص) بشورند و باه مخالفات باا او بپردازناد (هماان .)6 :در
زبان اشارت نیز عارفان به دلیل جهانبینی خاص خود ،دست به گسترش و دگرگونی واژگان موجاود
زدند ،تا بتوانند با آنها مفاهیم واالی عرفانی را بیان کنند و در این میان ،گاهی معانی نسبی کلماات
را بر معنای اساسی آنها ترجیح دادند .ناگفته نماند که رابطاۀ معناای نسابی و اساسای کلماات در
ّ
جاهلیت ،رابطۀ تیاد و تقابل نبوده ،بلکه ترجیح معنایی بر معاانی دیگار
زمان صدر اسالم با زمان
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است ،اما در استعارههای هنجارگریز ،میان معنای اساسی و نسبی ،رابطۀ تقابل وجود دارد؛ چنانکه
بار
گاهی مفاهیم منفی نزد عامۀ مردم ،به صورت مثبت بهکار رفت و در برخی موارد ،مفاهیم مثبت ِ
معنایی منفی پیدا کردند و این تیاد ،مخالفت با عرف در استعارههای هنجارگریز و بدفهمی ساخن
عرفا را به همراه داشت.
نوع جهان بینی و نگاه عارف به جهان در این مقوله ،جایگاه زیادی دارد؛ به عنوان نمونه ،عشاق،
یکی از واژگان کلیدی در میان واژگان عرفانی است که همراه با خود ،سیل واژگان هنجاارگریز را باه
ساحت عرفان وارد میکند .سالن از آغازین مرحلۀ سلوک ،یعنی یقظه ،عاشق نیست ،بلکه وجاود
َْ
کثیف عاشق پس از ّ
طی مراحل یقظه ،طلب ،اراده و تزکیۀ نفس ،لطیاف میگاردد و تاا زماانی کاه
وجود سالن لطیف نشود ،احوال عرفانی بر او وارد نخواهند شد .پس از آخرین حال عرفانی ،یعنی
ْ
یقین ،عشق بر وجود عارف مستولی میگردد و سسکر ،حیرت ،فنا و بقا از نتای عشق هستند .تا قبال
از ورود عشق ،سالن ،محور سلوک است ،اما پس از این ،عشق محور قرار میگیرد و وجود سالن
و ماسویاالله از دیدگان سالن ناپدیاد میشاوند و وحادت محا

اسات کاه بااقی میماناد .در

اینجاست که مرزبندیها و دوگانگیهاا از باین میروناد و در نگااه ماردم ،حاریم واژگاان مقادس
شکسته می شود و واژگان هنجاارگریز در نظار ساالن یکساان باا دیگار واژگاان در نظار میآیناد و
بیرنگی جای رن ها را میگیرد.
تغییار در نگارش عرفااا ،جهاانبینی مبتنای باار عشاق را سابب میگااردد و آشافتگی در میاادان
معنیشناختی زمانه را در بر دارد .در پی ایجاد دگرگونی در جهانبینی افراد ،خدا به عنوان معشوق و
محبوبی نشان داده میشود که دمبهدم سالن را مست و از خود بیخود میکناد .بناابراین ،واژگاان
مربوب به عشق و خمریات که در میان شاعران غیرعارف نیز مرسوم بود و در نگاه مردم ناپسند جلوه
میکردند ،در معنایی جدید و با جهانبینی متفاوت عرفانی و نگاه مثبت در شعر عرفای شاعر باهکار
گرفته شدند .در مقابل ،واژگانی مانند مسجد ،زاهد ،مدرسه و ...که نزد مردم باارزش و مورد احترام
بودند ،با نگاهی منفی از سوی عارف دیده شدند و معانی نسبی این نوع واژگان ،معنی اساسی آنها
را تحت تأثیر قرار داد .این نوع از هنجارگریزیها ،اگرچه با عرف عملای در تقابال هساتند ،اماا باا
عرف لفظی و عرف خاص اهل طریقت هماهن اسات و باا شاناخت میادان معناشاناختی عرفاا،
میتوان به مفاهیم آنها بهخوبی پی برد.
 .7نتیجه
زبان اشارت به عنوان یکی از اقسام زبان عرفانی ،بارای بیاان تجرباۀ اهال معرفات باهکار مایرود.
استعاره یکی از ارکان اصلی این زبان است .از میان استعارههایی که در زباان اشاارت باهکار گرفتاه
میشوند ،استعارههای هنجارگریز به دلیل تصویرسازیهای زیبا در متن و قدرت اثرگاذاری بااال در
مخاطب ،جایگاه ویژهای دارند .از جمله مهمترین زمینههایی بهکارگیری استعارههای هنجارگریز در
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زبان اشارت ،میتوان به رواج تفکر مالمتیه ،مجالس سماع و ترجیح در باهکارگیری معناای نسابی
کلمات بر معنای اساسی آنها اشاره کرد .اهور تفکار مالمتیاه در شاعر عرفاانی فارسای ،پیونادی
دوسویه میان این دو ایجااد کارد ،تاا آنجاا کاه ایان تفکارات در شاعر عرفاانی فارسای ،حیاوری
بسیارچشمگیر یافتند و از سوی دیگر ،بسیاری از غزلیات عرفاانی ،بادون تعاالیم مالمتیاه ،امکاان
اهور پیدا نمیکردند .نوع جهانبینی عارفان نیز باعث شد تا برای بیان آن مفاهیم واالی عرفانی ،باه
گسترش و دگرگونی واژگان موجود دست زنند و در ایان میاان ،گااهی معاانی نسابی کلماات را بار
معنای اساسی آنها ترجیح دهند .همچنین ،رواج مجالس سماع و خواندن اشعار وصف معشوق و
مجالس خمریه در آنها نیز به بروز هنجارگریزی در استعارههای عرفانی منجر شد.
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Abstract
The process of dramatic adaptation of fictional narratives has always been
considered as one of the most significant problems for playwrights. This
challenge provided new capabilities for literary studies after the modern
period, particularly when literary styles developed in more various forms and
the awareness to adapt literary works in Film and Theater gradually
increased. In this essay, we attempted to propose a new conceptual model for
adapting Iranian Composite Novels by posing the question of what the main
challenges of this type of creative adaptation might be, and how to present a
dramatic interpretation of this unconventional literary genre. Our initial
assumption is that the use of new theories related to dramatic form and
structure can provide a new explanation to the theoretical problem of this
research. The research is done by a descriptive-analytical method and the
data was collected by referring to library sources. Our theoretical approach
to the problem is inspired by Maggie Dunn and Ann Morris's views on the
nature of the Composite Novel (1995) and Sam Smiley's interpretations on
new dramatic structures (2005). The results of this study confirm that in the
challenge of adapting modern fictional narratives, where language is the
common device for exchanging signs between literary source text and
dramatic target text, formulating new forms of dramaturgical adaptation will
be a suitable explanation.

Keywords: Dramatic Adaptation, Composite Novel, New Structures,
Nasser Taghvai, Ebrahim Golestan, the Fog and the Low Tide, Summer of
the Same Year.
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چکیده
اقتباس نمایشی از ادبیات روایی ،همواره یکی از مهمترین مباحث چالشبرانگیز پیش روی نویسندگان بودهاست .این
چالش در دورۀ مدرن و پسامدرن که مفهوم روایت به چالش کشیده شده و سبکهای ادبی در شکلهای متنوعتری
پدید آمد بیشتر شد .در این دوران تمایل برای دستمایه قرار دادن آثار ادبی در سینما و تئاتر ضرورت شکل و فرم را
پیش کشید و در نتیجه زمینهای مهم برای پژوهشهای ادبی و نظریهپردازی فراهم آمد .در این جستار ،با توجه به
ّ
اهمیت متون ادبی ،کوشش شده به مطالعۀ راهکارهایی برای اقتباس از داستانهای مرکب پرداخته شود ،با این پرسش
ِ
ّ
که چالشهای اصلی اقتباس از داستانهای مرکب چیست و چگونه میتوان قرائتی نمایشی از این ژانر ادبی داشت.
مدد کلمه بیان میشود ،در قالب کردار و کنش
سؤ ِال فرعی این است که درام چگونه میتواند اندیشهای را که به ِ

دراماتیک بازنمایی نماید؟ گمان بر این است بهرهگیری از نظریههای نوین در زمینۀ ساخت و فرم نمایشی میتواند
راهگشا باشد .روش پژوهش ،توصیفی -تحلیلی است و دادهها با مراجعه به منابع کتابخانهای گردآوری شدهاست.
ّ
الگوهای نظری مگی دان و آن موریس در زمینۀ شناخت ُرمان مرکب و نظریات سام اسمایلی در باب ساختارهای

نوین نمایشی مورد توجه قرار گرفتهاست .نتایج این مطالعه نشان میدهد در چالش اقتباس از روایتهای ادبی مدرن
ُ
مناسبات فرمی که بتواند در قالب نظامی
که زبان عنصر اصلی و مشترک میان متن ادبی و متن نمایشی است ،کشف
ِ
از نشانهها متن ادبی را به درام پیوند دهد ،راهکاری مناسب خواهد بود.
ّ
واژههای کلیدی :اقتباس نمایشی ،رمان مرکب ،ساختارهای نوین ،ناصر تقوایی ،ابراهیم گلستان ،مد و مه،
تابستان همانسال.
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 .1مقدمه
بر مبنای آنچه ارسطو بیان میکند ،طبیعت درام نتیجۀ اندیشه و عمل است و اندیشه در واقع تمام
مناسباتی است به داستان جهت میدهد

(زرینکوب:1396 ،

 .)122این موضوع وانمایی و

صورتبخشی به انگارهها و کنشهای درونی یک اثر ادبی را در قالب نمایش امری دشوار نموده و
همواره چالشی در اقتباس نمایشی از ادبیات به شمار میرود .در این میان ،نقطۀ پیوند ادبیات با
نمایش ،زمینههای داللت گرایانه و بافتاری متن ادبی و متن نمایشی است که جز از طریق نزدیک
کردن زبان ادبی به زبان دراماتیک ممکن نخواهد شد ،بهویژه برخی آثار ادبی ،به لحاظ کالم و بیان
ساخت پیچیدهای دارند که امکان اقتباس و آمادهسازی آنها برای نمایش یا تصویر ،بسیار
چنان
ِ
دشوار مینماید .اما برخی آثار هم هستند که به رغم پیچیدگی ،قابلیتهایی برای بازنمایی در
ُ
محیط یا رسانهای دیگر را دارند و این قابلیت را فرم یا ساختار بیرونی آنها از پیش فراهم

نمودهاست .بر این اساس ،به نظر می رسد توجه به فرم و تمهیدات آن ،راهکاری مساعد برای
اقتباس باشد و از آنجا که کالم مادۀ اصلی هر متن ادبی میباشد ،کاربست تمهیدات فرمی ،چیزی
جز کاربرد زبان و بهرهگیری از ظرفیتهای بالقوۀ آن نخواهد بود.
ّ
رمان مرکب ،یکی از انواع روایتهای مدرن ادبی است که به سبب فرم اپیزودیک و
قطعهقطعه ای که در سبک روایی دارد ،شباهت بسیاری به نوعی از درام دارد که ما آن را با برشت
میشناسیم .این نوع رمان ،اگرچه بر مبنای قصهگویی قرار میگیرد ،اما همواره میکوشد فاصلهای
را میان مخاطب و آنچه در جریان متن میگذرد ،حفظ کند و این فاصله همان ایدهای را دنبال
تقوی شیرازی ،معروف به ابراهیم گلستان
میکند که تئاتر مدرن به دنبال آن است .سید ابراهیم ِ

( )1922فیلمساز و داستاننویسی است که از جمله بدعتگزار ِان این سبک از داستاننویسی در

ایران است .همچنین ناصر تقوایی ( )1941نویسنده و فیلمسازی است که در آثار خود متمایل به این
سبک ادبی میباشد .تأ ثیر این سبک روایی در آثار تصویری هر دو نویسنده مشهود است و این
مقاله میکوشد با تمرکز بر یک سبک ادبی مدرن ،به بررسی و مطالعۀ امکانات اقتباس نمایشی از
ّ
آن بپردازد .بر این اساس ،ابتدا شرح مختصری دربارۀ چیستی رمان مرکب و چرخۀ داستان کوتاه
میآوریم و آن گاه با تمرکز بر ساختارهای نوین در نظریات سام اسمایلی به چگونگی اقتباس
نمایشی از آن میپردازیم.

ّ
 .2رمان مرکب ،زنجیرۀ روایت
ّ
های داستانی درهمتنیدهای گفته میشود که پیکرهای واحد
رمان مرکب ( ،)Composite Novelبه قاب ِ
و منسجم را شکل دادهاند ( .)Dunn & Morris, 1995: 1به لحاظ تاریخچه ،این فرم روایی را از دوران
کهن ،قرون وسطی و رنسانس با آثار نویسندگانی چون دانته ( )Dante Alighieriو پترارک ( Francesco

 )Petrarcaدر اروپا میتوان ردیابی کرد و ریشههای آن به شرق و ادبیات کهن شرقی ،بهویژه
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هزارویک شب میرسد ،اما به طور مشخص ،از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اروپا به
عنوان یک سبک نوین روایی رواج بیشتری یافت .تا آنجا که نویسندگانی نظیر ویلیام فاکنر
(ِ ،)William Faulknerارنست همینگوی ( ،)Ernest Hemingwayجیمز جویس ( ،)James Joyceجان
اشتاینبک ( )John Steinbeckو دیگران ،داستانهایی را در این قالب به نگارش درآوردهاند .در ایران

نیز با شروع جریان نوین داستاننویسی ،این سبک رواج چشمگیری یافت و داستاننویسانی مانند
غالمحسین ساعدی ( ،)Gholam-Hossein Sa'ediصادق چوبک ( ،)Sadeq Chubakابراهیم گلستان
( )Ebrahim Golestanو دیگران پیرو آن بودهاند.
2ـ .1انسجام روایی

مگی دان ( )Maggie Dunnو آن موریس ( ،)Ann Morrisبه شرح ویژگیهای این سبک ادبی و بررسی
ّ
انواع آن با عنوان رمان مرکب یا چرخۀ داستان کوتاه ( )Story Cycleپرداختهاند و با تمرکز بر
نمونههایی از آثار ادبی ،تحلیلی از ساختارهای نوین این گونۀ ادبی ارائه دادهاند که در این مجال ،با
توجه به نمونههای مطالعاتی و هدف پژوهش ،به ذکر بخشهایی از آن بسنده میکنیم.
ّ
اساس قاعده یا
رمان مرکب در واقع ،چیدمان قطعات کوچک داستانی در کنار یکدیگر بر
ِ
ّ
قانونی است که انسجام یا وحدت کلی اثر حکم میکند .این انسجام برآمده از داللت یا
داللتهای کلی متن است ،به گونهای که «هر بخش یا قطعۀ داستانی با بخشهای دیگر «ارتباطی
دینامیک و پویا» داشته باشد و نظمی یکپارچه را بیافریند ( ،)Ibid: 10ضمن اینکه استقالل و کمال
در ذات خود نیز داشته باشد.

ّ
ُ
مدل  :1رابطۀ جزء با کل در رمان مرکب

از نظر دان و موریس ،چنین ساختاری از طریق چرخۀ داستانهای کوتاه شکل میگیرد که
ضمن وحدت و نظم درونی و زیباشناختی ،مفاهیمی را بازتاب میدهند .نظریۀ «ای .ام .فورستر»
ّ
ریتم مرکب در
( )E. M. Forster, 1879-1970دربارۀ مقایسۀ ارتباط درونی متنهای پیکربندیشده با ِ
سمفونی می تواند در فهم این یکپارچگی به ما کمک کند .فورستر دو نوع ریتم درونی در رمان
تعریف می کند .یکی ،ریتم ساده و دیگری ،ریتم ترکیبی .ریتم ساده ،همان ضرباهنگ و هارمونی
است که در رمانهایی با ساختار علت و معلولی میبینیم و ریتم ترکیبی ،نظمی است که از طریق
کنار هم گذاشتن سازهها ،تصاویر و شخصیتها ،الگویی یکپارچه پدید میآورد .ویژگی رمان
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ّ
مرکب ،درهمتنیدن قطعههای کوتاه و کامل داستانهایی است که چرخهای بههم پیوسته را شکل
میدهند .این پیوند بر اساس یک یا چند قاعده است که دان و موریس بهاختصار آنها را در پنج
دستۀ زیر جای میدهند:
 .1موقعیت یا زمینه یکی از پرکاربردترین و مهم ترین عناصر پیونددهنده میان اجزا و قطعات در
ّ
رمان مرکب و رمانهای پیشرو است.
 .2شخصیت اصلی یا راوی تمام قطعات با تمرکز بر شخصیت اصلی که ممکن است راوی باشد یا
نباشد ،روایت میشوند.
 .3شخصیتهای فرعی یا کمککننده به شخصیت اصلی متصل میشود و این ترکیب گاه بافتاری
فرهنگی و چندوجهی در متن پدید میآورد.
ّ
 .4الگوی روایت الگو در رمان مرکب ،جایگزین پالت است و نظمی درونی را موجب میشود.
ّ
 .5داستانسرایی راوی با گفتن قصه ،فرآیندی متمرکز و منسجم در کل روایت ایجاد میکند .مرکز
ثقل در این نوع پیوند ،به جای شخصیت ،داستان و روایتگری است.
هیچ یک از این قواعد که دان و موریس به آنها اشاره کردهاند ،بهتنهایی عمل نمیکند ،بلکه به
ّ
شکل مجموعهای از ویژگیها ،تعریف مشخصی از رمان مرکب را پدید میآورند .دان و موریس
تاکید می کنند که در هر حال ،آنچه مهم است ،هارمونی و انسجام درونی متن است که پیکرهای
ّ
کوتاه بههمپیوسته،
واحد و یکپارچه را میآفریند ( .)Ibid:15رمان مرکب یا چرخۀ داستانهای
ِ

گسترش غیرخطی و غیرپیرفتی ،شبیه پارهسنگهایی برهمنهاده دارد که مسیری (ساختمانی) محکم
ّ
و مطمئن برای پیشرفت روایت میسازند ( .)Ibid:19به این ترتیب ،دان و مگی ،رمان مرکب را
موجودی پویا و زنده می نامند که قطعات آن در تعامل و در نسبت با هم ،دارای تحرک و انعطاف
هستند.

مدل  :2داستانها در عین استقالل ،به یکدیگر مرتبط هستند

 .2-2درام :موجود زنده و پویا

سام اسمایلی ( )Sum Smileyنیز در کتاب خود با عنوان نمایشنامهنویسی ،درام را یک ارگانیسم زایا
می نامد که قابلیت تحرک و جنبش دارد و در این مسیر ،به مدد عناصری همچون زبان ،کنش،
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صحنه و اندیشه ،شبکهای از داللتهای معنایی را میسازد که درام را صاحب تشخص و پیکره
مینماید .اسمایلی راه مواجهه با روایتهای نوین غیرخطی و غیرپیرفتی را که در آنها الگو و
تداعیهای ذهنی ،جایگزین پالت و داستان شدهاند ،جستجو برای یافتن ساختارهای تازه میداند.
در واقع او یافتن مناسباتی را که به مدد آنها ،نظامی نوین را بتوان بنا نهاد ،پیشنهاد میدهد.
ِ
اسمایلی نیز مانند مگی دان و آن موریس که رمان را صاحب حیاتی دینامیک میدانند ،درام را واجد
طریق یک نظم درونی (نظاممند) به حیات خود ادامه میدهد
تحرک سازمانی میداند که از
ِ
( .)Smaily,2005: 95نظریات دان ،موریس و اسمایلی رهیافتی برای رخنه در متن روایی و برقراری
پیوند میان روایت و درام است .آنچه با تفسیر و تحلیل دان و موریس آغاز میشود ،با پیشنهادهای
اسمایلی دربارۀ فرمهای نو در نمایشنامهنویسی ،شکل کاملتری به خود میگیرد و ما را به سوی
پاسخ پرسش اصلی این پژوهش رهنمون میشود.
در بحث حرکت سازمانی و نظام مند درام ،سام اسمایلی دو نوع حرکت را مورد توجه قرار
حرکت افقی ( )Horizontalکه پیرفتی سریالی و علت و معلولی دارند؛
میدهد .یکی ،درامهایی با
ِ
ّ
مانند آنچه در شیوههای سنتی نمایشنامهنویسی بهکار رفتهاست .دیگری ،درامهایی که از نظمی
عمودی ( )Verticalتبعیت کرده ،بر اساس علیت پیش نمیروند .این نوع از درامها ،اغلب بدون
رخداد هستند و اتصال قطعهداستانها به یکدیگر ،پنداشتی ( )Imaginativeو تصویری است و ریتم،
هارمونی و نظم درونی ،جای پالت و سلسلهوقایع دراماتیک را میگیرد ( .)Ibid: 95-96در نتیجه،
ِ ّ
ضد روایی است .به نحوی که
مرزی میان درهمریختگی و انسجام پدید میآید که تجل ِی وضعیتی ِ
ُ
مخاطب میپذیرد قطعهها در کل به یکدیگر پیوستهاند تا جاییکه میتوان نامش را روایت نهاد
(پورتر ابوت.)72 :1397 ،

ّ
نظریات دان ،موریس و اسمایلی
جدول  :1مقایسۀ ساختار رمان مرکب با ساختار عمودی نمایشنامه بر اساس
ِ

رمان مرکب

تحرک عمودی

()The Composite Novel

()Vertical Movement in Drama

متن روایی بهمثابۀ ارگانیسم زنده و پویا

متن دراماتیک بهمثابۀ ارگانیسم زنده و پویا

مجموعهای از قطعات روایی

مجموعهای از قطعات نمایشی

تداعی خاطراتـ بدون رخداد

پنداشتیـ بدون رخداد

نظم درونی زیباشناختی

نظم درونی زیباشناختی

پیوند بر اساس داللتهای زمینهای

پیوند بر اساس داللتهای زمینهای

ریتم و الگو به جای پالت

ریتم و الگو به جای پالت

استقالل کامل قطعات

استقالل کامل پارههای نمایشی

 .3خالصهای از داستانها
در مد و مه ،راوی پس از توصیف خانهای که همراه عدهای در آن زندگی میکند ،به شیوۀ تداعی
خاطره به روایت داستانهایی از گذشته میپردازد .داستانها به طور مشخص با تمرکز بر

پژوهشنامه نقد ادبی و بالغت ،سال ،10شمارۀ  ، 4زمستان 27/1400

شخصیتهایی روایت میشوند .در داستان اول ،راوی خاطرۀ مردی «عباس»نام را مرور میکند که
به شکلی غریب میمیرد .مرگ عباس ،بهانهای است تا راوی از شخصیت خاص او و رابطهاش با
آدمهای دیگر خانه بگوید .بعد از عباس ،راوی به یاد «حمیده» ،زنی که با او در قطار شیراز مالقات
کردهاست ،می افتد و با همان شیوه ،خاطراتی را بازگو میکند .حمیده در نظر راوی ،یعنی شیراز ،و
شیراز ،خاطرۀ پیرمرد لنگی است که سوار بر االغ ،دوغ میآورد برای فروش ،و پیرمرد لنگ ،پیرمرد
خارکن را تداعی میکند که پشتۀ خارهایش بر اثر شیطنتی کودکانه از سوی همبازیهای راوی،
آتش میگیرد و در موقعیتی طنزآلود و غمبار تن به مرگ میدهد .مرگ غریب خارکن ،راوی را به یاد
دخترک شیرینعقل و ظلمرفته بر او میاندازد و داستان قزی به سرانجام نرسیده ،راوی به
«قزی»،
ِ

یاد «باشی» ،آشپز کچل خانۀ پدریاش میافتد .آنگاه با همان سبک و با جزئیاتی دقیق ماجرای
باشی را روایت میکند که بهسبب ترس از هجوم همسایهها و تهمت دزدی ،خودزنی میکند و
نعش او را پاسبانها از زیر هیزمهای انبار خانه بیرون میکشند .سرانجام ،راوی به سراغ پاسبان
میرود که به نوعی در تمام داستانها حضور دارد .اما او داستانهای کوچک خود را دارد که
مهمترین آنها ،مربوط به جوان سیسالهای است که به فکر اختراع چرخ شناور افتاده بود ،اما در راه
آزمایش آن تلف شد ،در حالی که پاسبان به عنوان ناظر ماجرا و تنها کسی که فرصت نجات دادن
جوان را از مرگ داشته ،بیتوجه از کنار آن گذشتهاست .مد و مه ،بهگونهای به پایان میرسد که
انگار هیچ اتفاق خاصی نیفتادهاست.
تابستان همانسال ،به طور مشخصتری چرخهای از داستانهای کوتاه است که در عین مستقل
بودن ،به واسطۀ عنصر مکان به یکدیگر پیوستهاند .در داستان اول« ،ناخداخورشید» و «سیفو» ،در
بارانداز به دلیل زورگویی سرکارگر با او دعوای مفصلی میکنند .سرانجام ،ناخدا کارش را از دست
میدهد و تصمیم می گیرد روی لنج برای خودش کار کند .بخشی از این داستان در خانۀ زنی به نام

«ژنی» میگذرد و به نمایش رابطۀ ناخدا و «لیدا» میپردازد و بخش دیگر ،در بارانداز و در نهایت،
با کافه گاراگین به پایان میرسد .در داستان دوم ،ناخدا روی لنج کار میکند ،اما مدتهاست که
نتوانسته مسافری جابهجا کند .بنابراین ،تصمیم دارد با وجود بارانی بودن هوا ،به دریا بزند و
سرانجام ،با تمام کشمکشهای شخصیتها درون داستان و بهرغم طوفان و باران به دریا میزند .در
داستان سوم« ،مندی» و «اسی» ،بعد از ساعتها کار در بارانداز ،به کافه گاراگین میروند ،تا
لبی تر کنند .کافه بههم ریخته است .گاراگین ماجرای دعوای شب گذشته را برای مندی و اسی بازگو
میکند .دعوا به خاطر زنی بود که مندی خاطرخواهاش است .حاال مندی میداند زن به او وفادار
نیست ،اما دلش نمیخواهد واقعیت را بپذیرد .در داستان چهارم ،اسی که بر اثر مصرف زیاد الکل،
در آسایشگاه بستری بوده ،تازه رها شده ،در حالی که هیچ کس منتظرش نیست .او و مندی دربارۀ
مرگ دوستی به نام حمید حرف میزنند .مرگ حمید و رفتن اسی به آسایشگاه ،همزمان رخ
ِ
کار آنها ،بر اثر یک اشتباه لفظی ،به جای اینکه بگوید
دادهاست و «مستر برودریک» ،صاحب ِ
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حمید مرده ،گفته اسی مرده است .در ظاهر ،اسی و مندی دربارۀ اشتباه مستر حرف میزنند ،ولی
داستان دارد میگوید که حقیقت را در واقع ،مستر بیاختیار بر زبان آوردهاست .داستان پنجم ،در
بیمارستان میگذرد و به ماجرای عاشقی و بیقراریهای سیفو برای یکی از زنان خانۀ ژنی
می پردازد .تناقض غریب داستان در این است که عامل بیماری کشنده و مرگبار سیفو ،همان زن
است .داستان ششم ،از دید سیفو به ماجرای مهاجرت یکی از مهندسان کشتی از انگلستان به ایران
میپردازد .شخصیت اصلی این داستان ،کودک ششسالۀ مهندس است و راوی را معطوف به سیفو
میبینیم که در این داستان ،بهخصوص شخصیتی متفاوت با آنچه در داستانهای دیگر مجموعه از
او دیدهایم .داستان هفتم ،ماجرای زنی مرموز و سیاهپوش است که تازه به خانۀ ژنی آمدهاست و
واکنش مردان جزیره را به حضور او روایت میکند .داستان هشتم ،پس از یک شورش جمعی در
جزیره روایت میشود .مشخص نیست راوی کدام یک از جاشوهاست ،بهویژه که از افعال جمع
استفاده شدهاست .راوی از زندان رها شده ،به جزیره بازگشتهاست و میبیند برخالف انتظارش،
هیچ چیز تغییر نکردهاست ،جز قبرستان که حاال از آدمها پر شدهاست.
 .4تحلیل
نورتروپ فرای در کتاب آناتونی نقد

(of Critisism

 ،)Anatomyبه این نکته اشاره میکند که

بیان
واقعیگرایی چگونه ما را همواره در برابر این پرسش قرار میدهد که هنر چگونه قادر به ِ
طریق پیوند یک معنای خارجی به یک کلمه
رخدادها است .فرای شرح میدهد که این کار غالبا از ِ
صورت میپذیرد )Fray, 2000: 73 & 136( .در مد و مه ،اجزای متن ،یا خردهروایتها

( Story

 )Piecesبا تککلماتی به هم وصل میشوند و به این ترتیب ،تداعیها از دل یکدیگر پدید آمده و
الیه الیه همدیگر را کامل میکنند تا سرانجام ،متنی که تکهتکه است ،بر اساس «مضمون اصلی یا
داللتهایی که خردهروایتها را به یکدیگر پیوند میدهند» ( ،)Dunn & Morris, 1995: 2نظمی
درونی و یکپارچه را پدیدار میسازد .به شکلی که نظام نهایی از درون آشکارکنندۀ بافت فرهنگی و
زمینههای اقلیمی مشترک میان خردهروایتهاست .از منظر ساختاری ،مد و مه از هفت جزء روایی
تشکیل شدهاست که هر کدام ،داستان کاملی دربارۀ یک شخصیت را روایت میکنند .بهانۀ روایت،
شرح و تفصیل مرگ عباس است ،اما راوی عنان به دست ذهن میسپرد و تداعی خاطرات به
شیوه ای سیال ،یا به تعبیر دان و موریس ،منعطف و لغزنده پیش میرود ( ،)Ibid: 6به طوری که
ً
عمال با دو متن روبهرو هستیم که یکی ،متن داللتکنندۀ اصلی که الیۀ عمیق و مفهومی اثر را
میسازد و دیگری ،ساختمان متن که رخدادهای عینی را گزارش میدهد .پیوند میان دو متن از
طریق ژرفساخت است.
ّ
در تابستان همانسال ،با نوع دیگری از رمان مرکب روبهرو هستیم .هریک از داستانهای این
مجموعه را یکی از شخصیتها روایت میکند؛ به این شکل که با تغییر راویها ،کانونهای
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متعددی پدید میآید .برخی از این شخصیتها نقشهای مختلفی میپذیرند؛ به عنوان نمونه،
سیفو در داستان بین دو در ،یک راوی نمایشی و ناظر است ،در حالی که کانون اصلی داستان،
«خورشیدو» است .در داستان هار ،مندی راوی نمایشی و ناظر است و این سیفوست که کانون
اصلی روایت قرار دارد .در داستان تنهایی ،اسی راوی نمایشی و ناظر داستان ،و مندی کانون اصلی
روایت است .این چرخشها کیفیتی منعطف و لعزنده در روایت ایجاد میکنند .در داستان آخر،
راوی سوم شخص جمع و نمایشی است و هویت روشنی ندارد .به نظر میرسد این داستان ،تالشی
است برای بازتاب صداهایی که در هفت داستان قبلی چندان موفق نشدهاند به صدای مستقلی
تبدیل شوند .تفاوت تابستان همانسال با مد و مه از این حیث ،در راوی آشکار (مد و مه) و راوی
مستتر (تابستان همانسال) است که همزمان با تداعی خاطرات ،خردهروایتهایی را حول مفاهیم
مشترکی بازگو مینمایند .در هر دو اثر ،شخصیت بهمثابۀ عمل مضمون اصلی است .گلستان،
همچون دیگر آثارش ،با تکنیک واقعنمایی به نقد جهلی میپردازد که ریشههای آن ،تاریخی است.
تقوایی با همین مضمون ،اما از نگاهی اومانیستی ،به بیانی نمایشیتر رسیدهاست .پیوند میان
اجزای روایت در تابستان همانسال ،تکنیک ویژه ای ندارد .تقوایی ،هشت داستان را با زمینههایی
مشترک ،مانند مکانها ،شخصیتها و موقعیتها در دل هم قرار میدهد تا داستانها در ساختاری
فراتر از خردهروایت ،بستاری یکپارچه را شکل دهند و از این حیث ،تفاوتی میان دو اثر وجود دارد.
در تابستان همانسال ،عامل پیوند میان قطعهها ،عناصر روایی مانند مکان ،شخصیت و موقعیت
هستند .اما در مد و مه ،عامل پیونددهندۀ میان قطعهها ،مضامین روایی و داستانسرایی
( )Storytellingاست .در هر دو اثر ،الگو ( )Paternجایگزین پالت ( )Plotشده ،نظمی درونی را پدید
آوردهاست.
جدول  :2مقایسۀ عناصر پیونددهنده قطعههای روایی در دو اثر
مد و مه

تابستان همانسال

تداعی خاطرات راوی

شخصیتهای مشترک

داستانپردازی بهمثابۀ یک فرآیند

مکانهای مشترک

موقعیتهای داستانی

موقعیتهای داستانی

الگوی روایی

الگوی روایی

مد و مه

تابستان همانسال

تداعی خاطرات راوی

شخصیتهای مشترک

 .1-4از روایت تا اجرا

میان
ادبیات دراماتیک ،مرزی گسترده میان ادبیات روایی و تئاتر روایی است .این مرز در محدودۀ ِ
هنر نگاهداشتن مخاطب
هنر درام به عنوان ِ
ذهن (ادبیات) و حواس (تئاتر) قرار میگیرد .به نحوی که ِ
ِ
ماهیت جمعی دریافت متن
شناختی دریافتمحور تأ کید دارد؛ در نتیجه،
در تئاتر ،بر نگرش زیبایی
ِ
ِ
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دراماتیک ،مقولهای تاریخی و جامعهشناختی است .مخاطب درام قادر نیست ضرباهنگ یا ریتم را
به دلخواه تغییر دهد؛ اما خوانندۀ رمان میتواند سرعت خوانش را تعیین کرده ،به دست گیرد (فیستر،

 .)54 :1395اقتباس نمایشی از ادبیات در این معنا ،فرآیند چیدمان قطعات روایی به منظور
ساختاربخشی به یک کلیت معنادار است و ساختار دراماتیک شیوۀ مربوط شدن موقعیتها به
یکدیگر ،و شیوۀ تمرکز یافتن بر موقعیتها میباشد؛ به بیانی ،این فن و شیوۀ به صحنه آوردن
جهان ،نتیجۀ بهرهمندی از امکانات زبان و کاربرد عملی آن است «که جهان دراماتیک نمایشنامه را
میآفریند و مناسبات میان این جهان و واقعیت استعاری را برقرار میکند» (داوسن.)17 :1382 ،
 .2-4فرم بهمثابۀ الگو

باید توجه داشت که ضرورت های فرمی یا الگوهای اقتباس نمایشی ،از دل متون و از دل رابطۀ
سبک و محتوای آنها پدید میآیند .چرا که فرم یا شکل حاصل مناسباتی هستند که نظامی نهایی از
نشانهها را میسازند .در واقع فرم یا الگوی دراماتیک ،تمامی مناسباتی هستند که میان نشانههای
تئاتری مثل بدن ،حرکت ،صدا ،مکان و زمان ،وجود دارد (احمدی .)189 :1397 ،در نمایشنامهنویسی
ّ
ً
ّ
سنتی ،وحدت و یکپارچگی اثر غالبا در گرو پیشرفت علی روایت است .اما در تعاریف مدرن ،این
امر مستلزم شناخت دقیق جنبه های گوناگون ،از جمله زبان است .بنابراین ،پالت و شخصیت،
اگرچه دو عنصر جداگانه از عناصر نمایش هستند ،اما در دل هم قرار میگیرند .واقعیت این است
که شخصیت در نمایشنامه های مدرن ،تنها یکی از ابزارهای ساختار نیست ،بلکه موجودی زنده و
ارگانیسمی متحرک است که از رموز و نشانههای زبانی برای انتقال تجربیات ذهنی خود بهره
میگیرد (مکی )126 :1395 ،و قادر است هر قاعدهای را برهم بزند .از سوی دیگر ،تفاوت ادبیات
روایی و نمایش ،از چگونگی درگیر شدن مخاطب با آنهاست .در ادبیات ،مخاطب از طریق تخیل
و تجربههای شخصی خود با متن رابطه برقرار میکند .او انتخاب میکند که توقف کند یا بازگردد به
جملهای یا صفحهای و از نو بخواند .این درگیری تا حد زیادی شخصی است .خواندن به ارادۀ او
پیش میرود ،یا تکرار میشود ،یا متوقف میگردد .اما در نمایش ،مخاطب مستقیم و بهسرعت از
عرصۀ تخیل به سوی ادراک و دریافت آنی پرتاب میشود و انتخاب او نقش چندانی در این درگیری
ندارد .از این حیث« ،جنبههای کالمی ،بصری ،موسیقی و میزانسن میتواند در تداعی معانی در
ذهن مخاطب دخالت کند» (هاچن .)45 :1397 ،بنابراین ،در ادبیات ،لفظ و معنی ایجاد تداعی
میکنند ،اما در نمایش ،مجموعه ای از عناصر نمایشی هستند که چنین نقشی را ایفا میکنند؛
چراکه عنصر تخیل ،کمرنگ و تمرکز بیشتر بر حواس مخاطب است.
ّ
رمان مرکب به عنوان متنی روایی ،نظامی پویا و سازمانبندیشده با مرکزیت یک یا چند ایده
است .قطعات کوچک روایی از طریق یک رابطۀ درونی ،درهمتنیده و در دل هم میلغزند .وجه
پنداشتی و تصویری قطعات روایت ،ضمن درآمیختن با تخیل مخاطب ،تقویت میشود و
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انسجامی یکپارچه را بازتاب می دهد .بنابراین ،در اقتباس ،از دل این گونۀ ادبی ،توجه به «ریتم و
هارمونی ،شبیه آنچه در موسیقی میشناسیم ،در یافتن الگوی مناسب دراماتورژی» مؤثر خواهد
ّ
بود ( .)Dunn & Morris, 1995: 5-6تحرک سازمانی در رمان مرکب ،بر اساس نظم علی نیست.
بنابراین ،رخدادها بر اساس یک یا چند ایده و اندیشۀ مرکزی به یکدیگر متصل میشوند .در چنین
نظمی ،ممکن است با گسست ،شکستَ ،د َوران ،وقفه یا غیاب در سلسلۀ وقایع روبهرو باشیم؛ به
بیان دیگر ،آغاز ،میانه و پایان ،آن گونه که در فرمهای سنتی میشناسیم ،کارکرد

ندارند ( Smiley,

.)2005: 96
 .1-2-4تابستان همانسال

داستان کوتاه «همیشه سعی دارد خود را از رمان
رمان مرکب ،چرخهای از داستانهای کوتاه است.
ِ
ِ
ُ
قوت رمان به حساب میآید،
نقطۀ
که
حوادث
زمانی
ند
ک
تسلسل
در
گرفتارشدن
از
و
کرده
متمایز
ِ ِ
ِ
بپرهیزد .گویی در جستجوی نقطهای خارج از زمان است که از آنجا ،گذشته و آینده ،بهطور
همزمان قابل دیدن باشد» (اوکانر .)179 :1381 ،چرخۀ داستانها در مجموعۀ تابستان همانسال،
اگرچه یکدیگر را به واسطۀ عناصر مشترک کامل میکنند ،اما هر کدام به شکل جداگانه استقالل
روایی دارند .در فاصلۀ یک داستان تا داستان بعدی ،هیچ نقطه یا زمینۀ متصلکنندۀ روشنی وجود
ً
ندارد .عناصر ظاهرا بیارتباط به یکدیگر کنار هم قرار گرفتهاند و در زیرمتن ،جهانی یکپارچه را
شکل میدهند .با این همه ،میتوان بهراحتی ترتیب چیدمان داستانها را تغییر داد .میتوان روایتی
را حذف کرد و قطعهای دیگر بر آنها افزود .هر داستان با تمرکز بر یک شخصیت و از دیدگاه
راویهای جداگانهای بیان میشوند .تغییر زاویۀ دید منجر به ایجاد کانونهای متعددی در مجموع
نمیگردد .گویی من اصلی یا همان راوی مستتر در مجموعۀ روایتها ،قطعهقطعه و چندپاره
ِ
پس چرخش زوایای
در
مستتر
صدای
صدا،
یک
ها،
شخصیت
و
ها
اوی
ر
یر
تغی
میشود و با وجود
ِ
دید ،شنیده می شود .در داستان آخر ،این نکته به شکل تهمیدی دراماتیک تجلی پیدا میکند .راوی
پس قابهایی است .این داستان از
این داستان که هویت مشخصی ندارد ،گویی نگاهی چرخان از ِ

گر آنهاست .او به شیوۀ تکگویی ،تصاویر را به
چند تصویر تشکیل شدهاست که راوی گزارش ِ
ُ
ذهن مخاطب القا میکند .اوست که میگوید« :هیچ چیز تغییر نکرده ،جز قبرستان که پر شده از

گذر بیحاصل آن اشاره میکند.
آدمهایی که دیگر نیستند» (تقوایی )61 :1348 ،و به زمان و ِ

چرخش روایت از بیان رئالیستی و دیالوگمحور به سوی روایتی ایماژیستی و تصویری،
ِ
تکنیکی است که سام اسمایلی از آن به عنوان تمهیدی نمایشی در درامهای تصویری ( Imagist

 )Sampleیاد میکند که مجموعهای از عناصر عاطفی ،کنشهای درونی را پدید میآورند که در
نهایت ،موجب کشف احساسات پنهان است.
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مدل  :3مکان ،شخصیت ،موقعیت ،عناصر پیوندهدهندۀ داستانها

4ـ2ـ .2مد و مه

چنانکه اشاره شد ،هدف تئاتر روایی ،گسترش یک ایده یا تصویر خیالین است ( .)Smiley, 2005در
مد و مه  ،راوی در پی یادآوری مرگ شخصیتی به نام عباس ،خاطراتی را در ذهن مرور میکند .این
تداعی خاطرات ،در شکلی بههمپیوسته ،بر اساس اندیشهای مرکزی شکل میگیرد .ساختمان مد و
مه در عین تفاوت ،بسیار نزدیک به تابستان همانسال است« .هر هشت اتاق ،یک دستگاه
ساختمان بود» (گلستان )125 :1348 ،راوی و پاسبان تنها شخصیتهای تکرارشونده در داستانها
هستند .خردهروایت ها ربط مشخصی با یکدیگر ندارند و پیوند میان آنها در سطح بیرونی «راوی»
و در سطح درونی «ایده» است .در هر دو اثر ،دو قطعۀ اول و آخر موقعیت شروعکننده و
ِ
پایانبخش به لحاظ ساختاری دارند .اما روایتها در بدنۀ متن بهگونهای هستند که میتوانند ،تا
ّ
بینهایت ادامه پیدا کنند .در هر دو اثر ،روایت پیرفت علی ندارد و این ایدۀ مرکزی است که
گسترش مییابد .راوی مستتر (نویسنده) که در تابستان همانسال ،خود را پشت نام شخصیتها
پنهان کرده ،در مد و مه راوی شخصیت اصلی است.
جدول  :3کلمات کلیدی ،در فاصلۀ پایان یک داستان تا آغاز داستان بعدی
طفلکی عباس

آغاز قطعۀ اول

پنجره

پایان قطعۀ اول و آغاز قطعۀ دوم

شیراز

پایان قطعۀ دوم و آغاز قطعۀ سوم

آبانبار

پایان قطعۀ سوم و آغاز قطعۀ چهارم

کشتی نوح

پایان قطعۀ ششم و آغاز قطعۀ هفتم

تمام شد

پایان قطعۀ پنجم و پایان قطعۀ هفتم

 .5نتیجه
تابستان همانسال ،روایتی نمادپردازانه ،مبتنی بر نشان دادن و مد و مه ،روایتی رئالیستی ،مبتنی بر
گفتن و بیان دارد .در اثر اول ،دیالوگ و در اثر دوم ،تداعی نقش پررنگتری ایفا مینمایند .هر دو
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اثر از قطعات مستقلی تشکیل شده اند که از طریق قواعد و نظمی درونی ،ساختاری یکپارچه را
شکل میدهند .روایتها ریتمی زیستی و درونی دارند ،به شکلی که کشمکش و تعلیق معمول
فرمهای کالسیک و سنتی ،نقشی در روند داستانها ایفا نمیکند .زمان روایی در هر دو اثر غایب
ّ
است و اساس وقوع رویدادها ،علی و زنجیرهوار و بر اساس منطق بیرونی نیست .در تابستان
همانسال ،بهوضوح و بهعمد بخشهایی از روایتها حذف شده ،با پرشها و جهشهایی روبهرو
ً
هستیم .غالبا گرهی در چیدمان رخدادها وجود ندارد و روایت از جایی آغاز میشود که گره گشوده
شده است؛ مانند «داستان هار» ،یا از بین رفته است؛ مثل تابستان همانسال ،و یا دیگر ارزش
ایجاد کشمکش ندارد؛ مانند «داستان تنهایی» .در حقیقت ،در ساختار کلی ،با قابی بزرگ مواجه
هستیم که همان ایدۀ مرکزی مجموعه است و هشت قاب کوچکتر را در بر گرفتهاست .در مد و مه،
نیز با زندگیهایی روبهرو هستیم که زمان آن را تباه ساختهاست .بنابراین ،اجزاء و قابها در مد و مه
نیز با ریتمی زیستی به یکدیگر پیوند خوردهاند .هر دو اثر به دنبال نظم و تحرکی سازمانی
( ،)Dynamic Organizationنظاممند و غیر پیرفتی ( ،)Sequenceوحدتی برآمده از همنوایی قطعات را
پدید آورده اند .به تعبیری ،ایده و اندیشه در هر دو اثر ،در نهایت ،بدل به ساختار اصلی میشوند.
ساختاری که به جای نظم علت و معلولی ،از ریتم و الگو پیروی میکند و دچار پرش ،حذف و
ّ
شکست در روایتهاست و با فقدان سنتز روبهرو میباشد .در اقتباس نمایشی ،از رمانهای مرکب
و چرخۀ داستانهای کوتاه ،بهره جستن از فرمهای باز و ترکیبی از تحرکهای عمودی و افقی،
میتواند با خلق فرمهای هندسی ،ما را به ایدههای نو و نیز مفهومی از تئاتر روایی نزدیک کند.
جدول  :4مقایسه ویژگیهای دو اثر
عناصر

تابستان همانسال

مد و مه

مکان

در گردش و مشترک میان کافه گاراگین ،بارانداز ،خانۀ ژنی

ثابت :خانه

زمان

غیبت زمان :بیزمان

رویدادها غیرزنجیرهای :بیزمان

شخصیت

مشترک در داستانها

متغیر ،به جز پاسبان و راوی

زبان

عنصر اصلی :دیالوگ

عنصر اصلی :روایت ،تداعی

ایده

فقر و تنهایی

فقر و جهل فرهنگی

سبک

دل خود کامل میکنند :الگو
داستانها هم را ِ

داستانها مستقل از هم هستند :ریتم

نتیجۀ بررسی و تحلیل دو اثر و مقایسۀ آن با نظریههای الگو در این پژوهش نشان میدهد که
ساختار و فرم 1در نمایش با وضوح انکارناپذیری ،متکی به فن و تکنیک است ،تا با کمک آن
امکانی فراهم شود که نمایشنامهنویس بخشها و قطعههای گزینششده را به یکدیگر و به کل،
پیون د دهد و ایدۀ مرکزین متن را در کانون توجه قرار دهد .با این همه ،شواهد نشان میدهد که در
اقتباس از ادبیات روایی ،تنها شناخت نمایشنامهنویس از روایت و ساختار دراماتیک و نیز تسلط بر
تکنیک و فنون نگارش درام کفایت نمیکند .نمایشنامه ،گسترش نهایی ایده ،از طریق کاوش
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خالقانه در مفاهیم ذهنی است .ایده یا همان اندیشه ما را متوجه پیچیدگیهای میان زبان مفهومی و
تجارب بشری میگرداند .ازاینرو ،شناخت پیچیدگیهای زبان از ضرورتهای انکارناپذیر
درام نویس است ،تا به کمک آن و به مدد تکنیک و فنون بازنمایی ،مفاهیم ذهنی را ،از د ِل ادبیات
روایی به ساختاری نمایشی درآورد.

پینوشت
عنوان  ،Playwritingدر فصل ساختارهای نوین نمایشنامهنویسی ،تفاوت میان
کتاب خود با
ِ
 .1سام اسمایلی در ِ
ساختار و فرم را این گونه شرح میدهد :ساختار ،نظم درونی متن است که از پیوند میان عناصر روایی پدید میآید،

حال آنکه فرم یا شکل ،چیدمان یا شکل ظاهری ساختمان متن است.
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Abstract
In this paper the authors have investigated the impact of the introduction of
Shah Nameh on the introduction of Koush Nameh. Tahmidiyeh is one of the
most important sections of epic poetry. Beginning to write “In the name of
God” at the top of the texts, has a long history and has many evidences in the
writings and remnants of ancient Iranian languages. The content of the
prefaces of epic poems, in the first place, includes Tahmidiyeh( A general
trait in the poetry of Iran); then, a selection of religious beliefs of the epic
poet, which has been composed and dealt mainly with the inspiration of
Shahnameh style. The present study, is a descriptive approach and based on
inductive method in the two texts of Shahnameh and Koush Nameh. It
searches the relationship between the introduction of Kouh nameh; and the
introduction of Shah Nameh. The paper examines the effectiveness of Koush
Nameh introduction from Shah Nameh in the shadow of paratextuality. The
results of studying the Tahmidiyeh sections in both poems show that in the
initial section of Koush Nameh & Shah Nameh, praising God and counting
the names and intrinsic names, attributes and purifications of God have a
high and honorable position and the following sections Its collection also;
Like praising and honoring the intellect, how it was created, praising the
knowledge and value of speech, praising the Prophet (PBUH) and
admonition, also has a special effect. Iran shah has followed Ferdowsi in
composing the main and internal parts of the introduction of Koush Nameh,
in including elements such as: donating the work, the entry of the work, how
to access the prose version and referring to the source, as well as praising the
king of the era. Finally, with the studies, it was found that the introduction of
Koush Nameh in the position of the present text, has explicitly had a great
impact on the structure of the absence of Shahnameh in the position of the
missing text in how it is structured and Shahnameh has played a fundamental
role in reproducing the contents of Koush Nameh.

Keywords: Impact, Introduction, Shah Name, Koosh Name, Emphasis,
Tahmidiyeh, Paratextuality.
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چکیده
آغاز سخن با نام خدای ،پیشینهای دیرینه در نوشتهها و آثار بهجامانده از زبانهای کهن ایرانی داشتهاسیت شیااران
حماسه سرای دورۀ اسالم  ،مطابق با یک آیین مرسوم ،پیش از ورود به موضوع اصل  ،منظومۀ خویش را با دیباچهای
آغاز کردهاند که با نام خدا شروع م شود محتوای این دیباچهها ،در درجیۀ نختیت ،شیامح تحمیدییه ،ه ییدهای از
ً
ااتقادات دین و مشرب فکری شاار حماسهسراست که امدتا با الهام از سبک شاهنامه ساخته و پرداخته شدهاست
کوشنامهه انجیام هرفتیه ،تالشی
پژوهش حاضر که با نگرش توصیف و بر پایۀ روش استقرای در دو متن شاهنامه و 
کوشنامهه را از شهاهنامه در
کوشنامه و دیباچۀ شاهنامه است و تأثیرپیذیری مقدمیۀ 
برای نمایاندن رابطۀ میان مقدمۀ 
سایۀ پیرامتنیت بررس م کند نتایج حاصح از مطالعۀ بخشهای تحمیدیه در هر دو منظومه و تطبیق آنها با یکدیگر
کوشنامه و شاهنامه ،ستایش یی دان و احایاا اسیماا و صیفات ،اتی  ،افعیال و
نشان م دهد که در بخش آغازین 
تن یه خداوند ،جایگاه واال و ارجمندی را به خود اختااص دادهاست و بخشهیای زیرمجموایۀ آن نیی هم یون
ستایش و ارج ِخ َرد ،چگونگ آفرینش ،ستایش دانش و ارزش سخن ،نعت پیامبر(ص) و اندرز ،نی در هر دو اثر جلیوۀ
کوشنامه ،در هنجانیدن اناصری نظیر اهدای اثر،
خاص دارد ایرانشاه در سرودن بخشهای اصل و داخل مقدمۀ 
درآمد یا مدخح اثر ،چگونگ دسترس به یک نتخۀ منثور و اشاره به مأخذ و نیی میدپ پادشیاه اایر ،از فردوسی
کوشنامه در مقیام میتن حاضیر ،از
پیرویکردهاست سرانجام ،با بررس های انجامهرفته ،مشخص هردید که مقدمۀ 
دیباچۀ شاهنامه در جایگاه متن غایب در چگونگ ساختار ،تیأثیر فراوانی پذیرفتهاسیت و شهاهنامه نقیش آشیکار و
کوشنامه داشتهاست
بنیادین در کیفیت بازتولید محتواهای مقدمۀ 
کوشنامه ،شاهنامه ،پیرامتنیت
واژههای کلیدی :اثرپذیری ،دیباچه ،تحمیدیه ،
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 .1مقدمه 
هر متن در بتتر اندیشگ  ،زبان ،ابارتها و واژهها و سایر مؤلفههای متون دیگر است که مراحیح
رشد و کمال خود را ط کردهاست و هویت تازهتر را بهانوان میتن جدیید بیه ارم یان می آورد در
واقع« ،هر متن شکح ت ییریافتۀ متنهای دیگری است که پیش از آن خلق شده باشد» (نادری ،فرهاد
و سمیه)172 :1397 ،

ِ

با مطالعه و جتتوجو در منظومههای حماس بعد از شاهنامه ،مشخص م شیود کیه طریقیۀ
اال فردوس  ،الهامبخش شااران در نظم روایات حماس ایران بودهاسیت شیااران کیه پی از
فردوس به نظم سایر داستانهای پهلوان و حماس ایران اهتمام ورزیده ،هیچ ییک از متییری کیه
شاار ب رگ در این باب پدید آوردهاست ،منحرف نشدهاست و تا حد زیادی از دایرۀ واژهان  ،شییوۀ
زبان  ،قالب شعری ،سبک ادب  ،بهکارهیری لحن و رم هان ادب حماس و سبک فکیری شهاهنامه،
در قتمت های مختلف آثار شعری خیویش ،از جملیه در بخیش دیباچیۀ منظومیۀ حماسی خیود
متابعت نمودهاست و ساختار بخشهای هوناهون اثرشان را نیی بیا الگیوبرداری از شهاهنامه شیکح
داده اند یک از شااران استاد در این زمینه ،ایرانشیاه /ایرانشیان بناب الخییر اسیت وی در فاصیلۀ
کوشنامهه بیه پییروی از شییوۀ بییان و هفتیار
سالهای  500تا  ،504حماسۀ پهلوان خود را به ِنام 
فردوس سرودهاست

کوشنامه ،اثری است که نام آن در برخ از تاریخها آمدهاست مؤلف همنیام مجمه التواریخ

کوش پیحدندان یاد کردهاسیت کیه از
بهمننامه و 
والقصص در این کتاب ،از 
کوشنامه و نی داستان ِ
منابع تانیف آن کتاب (مجم التواریخوالقصص) بودهاند:
َ
«پ اندر هر ااری ،حکیمان و خداوندان ،دانش جمع کردهاند اخبار اجائب االم و سییرت
َ
سییرت ایشیان از آن یه خوانیدهایم در شهاهنام
و سیر ملوک را ،تاریخ شاهان اجم و ن َتب و رفتار
ِ
فردوس که اصل است و کتابهای دیگر که شعبههای آن است و دیگر حکما نظم کردهاند ،چیون

گرشاسفنامه و چون فرامرزنامه و اخباربهمن و قایۀ کیوش پیحدنیدان» (مجمیحالتواریخ والقایص،

)2 :1318

ِ

هم نین ،در فاح «پادشاه آفریدون پاناد سال بود» در مجم  ،چنین آمدهاست:
قارن کاوه را به چین فرستاد تا کوش پیحدندان را بگرفت پ از هندوان ،مهراج فرییاد
و فریدونِ ،
خواست از سکتاران پادشاه ،سام را بفرستاد و کار مهراج را تمام کرد و بازهردیید بیه میراد پی

فریدون ،کوش پیح دندان را از بند بگشاد و پادشاه جنوب و م یرب دادش و ااو از بعید میدت
ااص شد (همان)42 :

کوشنامه به تقلید از شهاهنامه و بیرای بتیو و تکمییح داسیتانهای شهاهنامه و سیایر رواییات

حماس ایران به وجود آمدهاست با این حال ،باید ا،اان کرد:

ّ
کوشنامه با آنکه از حماسههای موفق و دلپذیری است که در آن ابیات زیبا و استوار کم هم نیتت

و پ از فردوس و به سبک شاهنامه به رشتۀ نظم کشییده شدهاسیت و سیرایندۀ منظومیه همیواره
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َ
ّ
شاهنامه ،اثر جاودانۀ فردوس ب رگ را مدنظر داشتهاست ،اما هره به ه ِرد پای او هم نرسیدهاست

(ابنابیالخیر :1377 ،مقدمه)20/

بتیاری از متون نظم و نثر ادب فارس از بخشهای مختلف تشکیح شده که یک از آنهیا مقدمیه
ً
ّ
(تحمیدیه) از مهمترین قتمتهای مقدمه است دیباچه معمیوال
(دیباچه) است حمد و ستایش خدا
به نختتین بخش هر اثر ادب هفته م شود:
ّ
مرکب از "دیبا  +چه" و ّ
غیاثاللغها و آننهررا  ،دیبیا،

معرب آن دیباجه است بنیا بیر
«دیباچه
ّ
نوا از جامۀ ابریشمین است که قباچۀ سالطین از آن باشد که به جواهر مکلح سازند و آن از لوازم
لباس پادشاه است هم نین ،ادیباچه به معن

روی ،چهره و رختاره و دو رخ و نی ابه مفهیوم

انوان ،مدخح و سرآغاز است محققان نوشتهاند دیباچیه ،میأخو ،از دیبیاج و معیرب دیبیاه اسیت
مناسبت آرایش ،دیباچه هویند خطبۀ کتاب
بهسبب زینتاشده و رونق آن خطبۀ کتاب را نی به
ِ
ً
به من لۀ روی کتاب است؛ لهذا خطبۀ کتاب را هم مجازا دیباچه هفتهاند» (دهخدا« :1352 ،دیباچه»)
دیباچهنویت ی  ،پیشییینهای بییه قییدمت متییون ادب ی و تییاریخ دارد برخ ی دیباچهنویت ی را
«زیرمجمواۀ فنون تاریخنویت » م دانند (رشتیان )42 :1390 ،

 .1-1تعر یف پایه و پرسش پژوهش

مقدمه یا پیشدرآمد یک اثر ،از پیرامتنهای آن اثر بهشمار م آید پیرامتنیت ( ،)Paratextualityیک
از اقتام روابو میانمتن اسیت کیه در زیرمجموایۀ نظرییۀ ترامتنییت ( )Transtextualityژرار ژنیت
( )Gerard Genetteقرارم هیرد در واقع« ،پیرامتنیت به ارتبیا بیین ییک میتن و پارهمتنهیای هفتیه
م شود که ادر پیرامون آن متن اصل قرار هرفتهاست» (نامورمطلق)135 :1386 ،

بنابراین ،پیشگفتار ،مقدمه ،پیش درآمد و هر تعبیر دیگری از این قبیح بیرای واژۀ دیباچیه ،و نیی
پیشکش (تقدیمنامه) ،انوانهای اصل و رجبندیهای فرا آن ،پ نوشت ،از آنجا که در اطیراف و
محیو پیرامون یک متن قرار م هیرند ،از انواع هوناهون پیرامتن بیه شیمار م آینید پیرامتنهیا بیر
ً
اساس کارکرد آستانگ  ،با متن مرتبو م شوند متنها معموال بدون قاب نیتتند:
جهان متن ،همواره باید از ورودیها و آستانههای هذر کیرد؛ بیهابارت دیگیر،
برای وارد شدن به
ِ

ادیید مخاطیب قیرار
متنها ب پوشش نیتتند و بیه طیور ارییان و متیتقیم خیود را در معیرد ِ
نم دهند ،بلکه همیشه پیرامتن هیای وجیود دارنید کیه هم یون میاهواره ،میتن اصیل را در بیر
هرفتهاند خود ژنت ،این پیرامتنها را بیه دو دسیتۀ کلی درونمیتن و بیرونمتن تقتییم م کنید
پیرامتنیت ،ترکیب از درونمتن و برونمتن است پیرامتن درون را پیرامتن پیوسیته نیی م نامنید
اج ای درون  ،نشانگر اناصری درونمتن  ،هم ون درآمدها ،اناوین اصل و اناوین فایحها،
درآستانۀ متن هتتند آنها ،هماهنگ و دارای وحدت نتب هتتند و ادر مجمیوع ،بیه دریافیت
ّ
کل خوانندهان ااز متن جهت م دهند (همان90 :ی)91

کوشنامه از شاهنامه ،جنبۀ خاص دیگری از ارتبا این منظومه را بیا
بررس تأثیرپذیری دیباچۀ 
کوشنامه محتیوب م شیود ازایینرو،
شاهنامه بیشتر نمایان م سازد شاهنامه ،یک زبرمتن برای 
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ّ
کوشنامه تا حد زیادی از اناصر و مؤلفههای شاهکار فردوس  ،از جمله
بتیار طبیع م نماید که 
واژهها ،ابارات و چگونگ پردازش اندیشگ در شهاهنامه ،الهیام هرفتیه باشید ،هرچنید شیاار در
های
سراسر متن منظومۀ 
کوشنامه ،به طور متتقیم نام از شاهنامه نبردهاسیت اینهونیه همتیان ِ
بین دو متن را بینامتنیت ژنتی  ،1بیه صیورت «رابطیۀ همحضیوری مییان دو ییا چنید میتن تعرییف
کردهاست که یک متن بهطور اساس در یک متن دیگری حضور دارد» (همان)87 :

شاید با ّ
تورق در دیباچۀ دو منظومه و تأمح در آن ،خواننده بتواند از این نظر نی تاحدود زییادی

کوشنامه دریابد با مطالعیۀ رابطیۀ پیرامتنی حیاکم بیر ایین دو اثیر ،مشیخص
تأثیر شاهنامه را بر 
ّ
تحمیدییه ،انییوان ،تقدیمنامیه ،شیییوۀ سیرودن دیباچییه در منظومیۀ پهلییوان
م هیردد قتییمتهای
کوشنامه بر اساس شاهنامه ترتیب و تنظیم یافتهاست پیرامتنیت «بررسی اناصیری اسیت کیه در

آستانۀ متن قرار م هیرند و دریافت یک متن را از سیوی خواننیدهان تحتتیأثیر قیرار م دهنید در
واقع ،پیرامتن ها هم ون آستانۀ متن هتتند؛ زیرا برای ورود به جهان متن همواره باید از ورودیها و
آستانههای ابور کرد» (به نقح از :صاف و همکاران)20 :1395 ،

ّ
این تحقیق بر آن است که به این سؤال مقدر پاسخ دهید :ایرانشیاه در نظیم چیه موضیواات از

کوشنامه ،به دیباچۀ شاهنام فردوس نظر داشتهاست و تحت تأثیر آن بودهاست؟

 .2-1فرضیۀ پژوهش

از شاهنامه پدید

کوشنامه سرودۀ ایرانشاه بناب الخیر که در زمرۀ آثار حماس است و پ
منظومۀ 
ّ
آمدهاست ،ضمن آنکه کح اثر از نظر اسلوب و چارچوب سبک تا حد زیادی به تقلیید از شهاهنام

درخور تأمل دارد به نظیر
فردوس سروده شدهاست ،در بخش دیباچه نی با شاهنامه مشابهتهای
ِ
ّ
تحمیدییه کیه جی و الینفیک و انایر ،اتی در بیشیتر
کوشنامه االوه بر سرودن
م رسد که شاار 
دان» دیباچیۀ
حماسههای ایران اهد اسالم بهشمار م رود ،به طور خاص از بخیش «سیتایش یی ِ
شاهنامه الهام هرفتهاسیت هم نیین ،بخشهیای «در سیتایش دانیش و ِخ َیرد»« ،در نعیت ّالنب »،
«توصیف آفرینش االم»« ،اندر آفیرینش میردم»« ،آفرییدن آفتیاب و میاه»« ،هفتیار انیدر سیتایش
پی مبر»« ،اندر سبب نظم کتاب»« ،داستان دوست مهربان» و «ستایش سلطان» ،متأثر از شهاهنامه
ّ
است بهطور کل  ،دیباچۀ شاهنامه در جایگاه متن غایب پنداشیته شیده کیه در چگیونگ تولیید و
ّ
کوشنامه بهانوان متن حاضر ،نقش اساس داشتهاست
کیفیت ساختار مقدمۀ 
 .3-1پیشینۀ تحقیق

کوشنامه با شهاهنامه و نیی موضیواات بینامتنییت و دیباچیه ،چنیدین
تاکنون دربارۀ تطبیق منظومۀ 
پژوهش ،اام از پایاننامه و مقاله به نگارش درآمدهاست؛ از جملۀ آنها ،م تیوان بیه پژوهشهیای
،یح اشاره کرد:

 /40اثرپذیری مقدمۀ کوشنامه از دیباچۀ شاهنامه با تأکید بر تحمیدیه

کوشنامه از شهاهنامه» (نیادری،
ی «کارکرد نظریۀ ترامتنیت ژنت در کشف و واکاوی تأثیرپذیری 

کوشنامه بهانوان یک
فرهاد و سمیه )1397 ،که در آن نویتندهان بر تأثیر هرفتن متتقیم یا غیرمتتقیم 
ّ
زبرمتن از شاهنامه ،بهانوان یک زیرمتن تأکید کردهاند و پژوهشهای را نیی میدنظر داشیتهاند؛ از
کوشنامه با شاهنامه» (فالح نیژاد« ،)1385 ،اغیرا در حماسیه؛ بررسی مبال یه و
جمله« :مقایتۀ 
ّ
اقتام آن در چهار منظومیه از حماسیههای ملی اییران تیا قیرن پینجم هجیری اشیامح شهاهنامه،
ّ
کوشنامه از حماسیههای ملی اییران تیا قیرن پینجم هجیری» (رهیاوی
بهمننامه و 
گرشاسبنامه و 

ا آبادی« ،)1379 ،از میراث حماس ادب ایران» (آیدنلو ←( )1385 ،نادری ،فرهاد و سمیه)171 :1397 ،

برخ دیگر از پژوهشهای مرتبو با پژوهش ما ابارتاند از« :ترامتنیت ،مطالعیۀ روابیو ییک
متن با دیگرمتنها» (بهمین نیامورمطلق« ،)1386 ،بررسی سیاختار دیباچیۀ مثنویهیا تیا قیرن هفیتم
هجری» (ریاح زمین و امیری )1397 ،در هریک از تحقیقات نامبرده ،االوه بر متیألۀ بینامتنیت ،بیر
کوشنامهه از شهاهنامه و ییا سیایر جنبیهها و اشیتراکات مثنویهیا اشیاره
بخشهای از تأثیرپذیری 
ً
کوشنامه با شاهنامه بیر بنییاد روابیو
شدهاست ،اما هیچ یک از این آثار ،منحارا به تطبیق دیباچۀ 
پیرامتن ِ آستانهای نپرداختهاست
 .2ریشۀ واژۀ «دیباچه» در زبانهای کهن ایرانی
در زبان فارس باستان ،کلمۀ « »dipīبه معنی « )Kent, 1961: 191( »inscriptionو ترجمیۀ فارسی
حریر دارای نقش و نگار  ،دب ،دبیره (خیو)،
آن ،کتیبه ،نگاشتن و نوشتن است که با دیبا ابه معن « ِ

دبیری ،دبتتان ،دبیرستان ،دیوان و دیوان اسیاالری و « »dibīrو « »dibīrīhو ()Mackenzie,1990:26

در زبانهای فارس میانه (پهلوی) و فارس دری همریشه است برخ احتمیال دادهانید بیهکارهیری
اصطالپ ادیباجه (= دیباچه) که در متون تاریخ و ادب به معنای سرآغاز و آغاز و مقدمه اسیت ،از
ارب به زبان فارس

وارد شدهاست (ریاح زمین و امیری )35 :1397 ،اما از آنجا که کیاربرد واژۀ dipī

در متنهای مانند کتیبههای فارس باستان و واژههای هم ون دبییر ،دبییری ،دبییره و دبیرسیتان در
فارس میانه (پهلوی) دیده م شود حت در صورت احتمال صحت ورود کلمۀ دیباجه از اربی بیه
دایرۀ واژهان زبان فارس  ،به نظر م رسد که واژۀ «دیبا» ،نختت از زبانهای کهن ایران بیه اربی
رفتهاست و آنهاه دوباره از آن زبان ،وارد زبان فارس شدهاست
ّ
 .3سنت دیباچهسرایی در متون نظم فارسی
دیباچهسرای  ،یک ّ
سنت دیرینه در نظم و نثر ادب فارس و از جملیه منظومیههای حماسی اسیت

ً
دیباچهنگاری سابقه ای طوالن در متیون ادبی فارسی دارد سیاختار دیباچیۀ منظومیهها ،معمیوال
تلفیق از مؤلفههای هوناهون  ،هم ون حمد و ستایش خداوند (تحمیدیه) است بیشتر منظومههای
ً
حماس «معموال با ستایش ی دان آغاز شدهاست و آنهاه به نعت پیامبر و اولیای دین و پی از ایین
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ً
مباحث نی با ،کر سبب نظم یا تألیف اثر و تقدیم و اهدای اثر ابه ممدوپ پاییان م یابید معمیوال

امورد اخیر از بخشهای ثابت و همیشگ بیشتر متون ادب درجۀ اول ادبیات فارس است (پیران ،

 )168 :1395االوه بر نعت پیامبر(ص) و ب رهان دین ،بخش هم به مدیحهسرای شاار برای ممدوپ
اختااص م یابد
ساختمان دیباچه که قابح تج یه به اناصر سههانۀ حمد ،نعت و مدپ است ،بدین صورت:
یک کالنی الگوی معیار در تمام مثنویهای دیباچهدار فارس درآمدهاست و از نختتین منظومهها
ّ
تا دورههای بعد ،هتترش و ّ
تحول قابح تأمل یافتهاست این الگو تحیت تیأثیر اوضیاع سیاسی ،
اجتماا  ،دین هر ااری بودهاست و حماس  ،غنای  ،یا ارفیان بیودن منظومیه و نیی سیلیقۀ
مرسوم دوران ،طرز نگرش و شخایت سراینده در آن دخیح بودهاست» (همان)56 :

البته در آراستن دیبا چه ،تأثیر سبک شعری رایج هر دوره سبک شیعر فارسی را نیی در سیطوپ
کوشنامهه از دیید سیط

زبان  ،ادب و فکری نم توان نادیده هرفت با آنکه سبک منظومۀ پهلوان
فکری حاکم بر آن ،بیشتر به اشعار قرن ششم م ماند ،در این حیال ،برخی از بخشهیای آن و از
جمله مقدمۀ این منظومه با دیباچۀ شاهنام فردوس  ،همتان های بتیاری دارد و به نظیر م رسید
کوشنامه در سرودن ابیات مقدمۀ این اثر ،تا حد زیادی از دیباچۀ شاهنامه الهام هرفتهاسیت
شاار 
اما باید هفت:

ً
کوشنامه ابهرغم همتان هایش با شاهنامه بههونهای نیتت کیه بتیوان هفیت کیامال در سییطرۀ

معنوی فردوس باق مانده است با این حال ،متن است که چه در نحوۀ تحریر داسیتان ،چیه بیه
لحیا حضییور اناصیر اسییاطیری ،چیه از نظییر شخاییتهای داسییتان در آغیاز و دیباچییۀ آن،
همانندیهای ابتیاری با شاهنامه دارد (سلیمان )31 :1387 ،

پژوهش حاضر با دیدی توصییفهرایانه و بیر اسیاس روش اسیتقرای صیورت هرفتهاسیت ،تیا
ّ
کوشنامه با دیباچۀ شاهنام فردوس سامان دهید
تالش را برای سنجش ارتبا و تطبیق بین مقدمۀ 
ّ
کوشنامه از شاهنامه را بررس کند نگارندهان برآن بودهاند تا بر اساس واکیاوی
و اثرپذیری مقدمۀ 
کوشنامه و شاهنامه و آوردن شواهد ابییات از آنهیا ،بیه مقایتیۀ آن دو بیا یکیدیگر
در دیباچههای 
پرداخته ،رابطۀ میان آستانگ های (پیرامتنهای) بین دو منظومه را نشان دهند
.4آغاز دیباچهبا«نامخدای» و پیشینۀ آن در ادبیات باستانی ایران
از بخشهای برجتتۀ هر منظومه ای در ادب فارس  ،آغاز آن اثر شعری با نام خیدای اسیت کیه بیه
من لۀ آستانۀ ورود به متن اصل بهشمار م رود این ّ
سنت ،پیشینهای کهن در متیون باسیتان اییران
داشتهاست ،تا جای که م توان آن را از اختااصات سبک ادبیات ایران باسیتان دانتیت هاثاهیا/
هاهان (به معنای قطعۀ منظوم که میان نثر بهکار رفتهاست) ،کهنترین بخیش اوسهتا و قیدیم ترین اثیر از
ادبیات ایران است که از زبان زرتشت خطاب بیه اهیورام دا سیروده شدهاسیت در آغیاز ایین اثیر،
سراینده به خشنودی اهورام دا امیدوار است که او «سرچشمۀ کلییۀ اشییاا و فیرور سرشیار اسیت»
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(پورداوود )149 :1378 ،هم نین ،بخش آغازین گاثاها ،شامح «توصیف او ااهورام دا است و با آن
آغاز شدهاست» (دهرام  )50 :1397 ،شاید بتوان آن ابارتها را که در ستایش ی دان سیروده شیده،
در نوع خود ،هونهای از تحمیدیه به حتاب آورد در کتیبههای هخامنش نی سخن شیاهان چیون
داریوش و خشایارشاه ،با سیتایش خیدای بی رگ ،اهیورام دا ،و اشیاره بیه آفرییدههای او ،از جملیه
من و َا َ
رییار َ
آفرینش آسمان و زمین آغاز م شود کتیبیههای َا َ
رشیام نیی چنیننید ( Kent, 1961: 137و
شارپ 106 ،93 :1346،و  )109هر کتیبه با ستایش اهورام دا آغاز شدهاست و بالفاصله خیدای را بیه
ب ره توصیف کرده ،آفریدههای او را برم شمارد آنهاه بخش ستایش ی دان در کتیبههای فارسی
ً
باستان با معرف صاحب کتیبه ،مثال داریوش ،پیوند م خورد« :خدای ب ره اسیت اهیورام دا کیه
زمین را آفرید؛ که آسمان را آفرید؛ که مردم را آفرید؛ که شیادی آفریید؛ کیه دارییوش را شیاه کیرد»
(همان )104 :از آنجا که ایین بخیش آغیازین بیا همیین توصییفها در کتیبیههای دیگیر نیی تکیرار
شدهاست ،م توان آن را هونهای از تحمیدیه دانتت این خیود نشیان م دهید کیه سیتایش یی دان
(تحمیدیه) در آغاز یک اثر فاخر ،یک سنت ادب رایج در دوران باستان نی بودهاست
منظومه های ادبیات دورۀ ایران میانه نی با ستایش ی دان آغاز می شیوند کیه از جملیه بیه ایین
ابارات از ادبیات مانوی م توان اشاره کرد « :تو ستایش را ارزانی هتیت  ،ای نییای قیدیم ،سیتوده
هتت تو را ای خدا ،خداوندهاران ،روشنان او قدیتان دهند ستایش با ب

قدوس» (ابوالقاسیم ،

 )143/1 :1389امدۀ آثار ادب بهجامانده از زبان فارس میانه (پهلوی) هم بیا سیتایش یی دان شیروع
م شود نختتین ابارت که در بخش آغازین بیشتر آثار ادبیات فارس میانیه بیه چشیم م خیورد،
ً
ُ
« َپد نام ئ خ َودای /دادار /اوهرم د» است؛ مثال متن کتاب تاریخ کارنامه اردشهیرباباها بیا ایین
ُ
توانگر ّفرهمند)
ابارت آغاز شدهاست« :به نام دادار رایومند خ َو َّرهاومند» (به نام دادار
ِ
 .5محتواهای دیباچه در منظومههای حماسی

شااران حماسهسرا هم ون اغلب سخنسرایان دیگر بنیا بیر ییک ّ
سینت متیداول ،قبیح از ورود بیه
موضوع اصل  ،سرودۀ خویش را با پیشدرآمدی به نام دیباچه آغاز کردهاند محتیوای دیباچیۀ ایین
منظومهها ،در درجۀ نختت ،شامح ه یدهای از ااتقادات دین و مشرب فکری شااران است:
در جهانبین دیباچۀ شاهنامه ،اندیشیههای اسیالم  ،برخی از باورهیای اییران پییش از اسیالم،
معتقدات نجوم یونان و هیئت بطلمیوس راهیافته در آثار دانشمندان متلمان در کنار هم دییده
م شود و بنا بر ااتقاد دین  ،مذهب او کالم فردوس و تفکر رایج زمان او ،بازتاب اشیارات و
متائح اسالم ادر آن بیشتر است (آیدنلو)54 :1395 ،

تحمیدیهسرای در بخش مقدمۀ آثار ادب اهد اسالم  ،بر اساس یک ّ
سینت مقیدس ،فرهنیگ
پتندیدۀ رایج بودهاست که بنا بر آن ،اهر هر امری با نام خدای شروع شود ،ثمرهای مطلوب به بار
ّ
خواهد آورد تطبیق مقدمۀ اثر هرییک از پدیدآورنیدهان حماسیههای پی از فردوسی بیا دیباچیۀ
شاهنامه ،نشانگر آن است که ساختار دیباچۀ شاهکار فردوس از همه هونه لحیا  ،بهمثابیۀ طیرپ و
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الگوی معیار برای هریک از مقلدان حماسهپرداز در این زمینه بودهاست سیایر بخشهیای اصیل
دیباچه ابارتاند از :انوانها ،تقدیمنامه یا بخش اهدای اثر ،درآمد یا مدخح اثیر ،انگیی ه و هیدف
سرودن منظومه
 .6عنوانها
نختتین مواجهۀ مخاطب با یک اثر از راه انوان آن اثر است« :مجموایهای از نشیانهها ،کلمیات و
جملههای زبان در رأس یک اثر قرار م هیرند ،تا آن را تعریف کرده و بر آن داللت کنند انوان ،به
درونمایۀ اثر اشاره دارد و بااث جذب طرفداران آن موضوع م شود» (به نقح از :نادری ،فرهیاد و سیمیه،

 )177 :1397انوان ،به زیرمجمواههای هم ون انوان اصل اثر و انوانهای داخح اثر طبقهبندی
م شود انوانهای داخح اثر ،دربرهیرندۀ توضیحات حاشیهای دربیارۀ موضیوع اثیر اسیت انیوان
اصل اثر ،نوع نوشته را معرف م کند؛ خواه شعر باشد ،خواه متن منثور
اصلی اثر» در شاهنامه و کوشنامه
« .1-6عنوان
ِ
ّ
انوان هر منظومه و یا هر اثر منثوری ،با نشاندادن دورنمای کل از متن اصیل اثیر ،بیرای جیذب

خواننده و ایجاد انگی ه و شور مطالعه در او ،نقش بت ای دارد؛ چراکه اولین رویاروی خواننیده بیا
اثر ،از طریق نام آن صورت م هیرد بنابراین ،اشاره بیه نیام اثیر در دیباچیه ،اهمییت وییژهای دارد
همواره اناصری هم ون قهرمانیان داسیتان منظومیه ،نیام ممیدوح کیه اثیر شیعری بیه او تقیدیم
شدهاست و سایر اوامح ،در نامگذاری منظومه دخیح بودهاست و «ما نم توانیم انوان را بیابیم که
بهطور متتقح پدید آمده باشد» (همیان) انوان اصل باید مناسب و نیکو باشید ،تیا بتوانید بهتیرین
واسیییطۀ آشییینای خواننیییده بیییا کتیییاب باشییید در بیشیییتر منظومیییهها و آثیییار داسیییتانپردازانۀ
شعری شخایتمحور و از جمله در متون حماسی  ،مهم تیرین معییار نامگیذاری ،قیرار دادن نیام
قهرمان اصل حماسه ،در جایگاه انوان منظومه است که بتامد و شواهد زییادی در ادبییات کهین
ً
گرشاسپنامه

بانوگشسبنامه ،برزونامه ،فرامرزنامه،

بهمننامه،
ایران داشتهاست؛ مثال اسانررنامه ،
کوشنامه
و 
ّ
 .2-6نام دو منظومۀ شاهنامه و کوشنامه و موضوع کلی آنها

فردوس در دیباچۀ شاهنامه ،واژههای «نامه»« ،نامۀ ختروان /شهریاران» را بهکار بردهاست« :بدین
نامه من دست بردم فراز //به نام شهنشاه هردنفیراز» (فردوسی  )15/1 :1389 ،او خواستهاسیت تیا بیر
اهمیت این موضوع تکیه کند که منظومۀ سترگ و ارجمنیدش دامنیهای بی هتیترده دارد کیه همیۀ
شاهان و فرمانروایان ایران و غیرایران را در بیر م هییرد و اینگونیه نیتیت کیه تنهیا بیه پادشیاهان
کوشنامه در پیش رو داشیته،
باستان ایران پرداخته باشد ایرانشاه که حماسۀ فردوس را در سرودن 
از انوانهای استفادهشده در شاهنامه آهاه بودهاست به همین سیبب ،بیه پییروی از فردوسی  ،نیام
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کوشنامه نهاده است و آن را بیه رواییت داسیتان زنیدهان کیوش /هیوش پیحدنیدان
منظومۀ خود را 
اختااص دادهاست انوانهای را که فردوس و ایرانشاه بر منظومههای خود بره یدهاند ،هیر دو از
این قابلیت برخوردار بوده که موضوع اصل اشعارشان را برای خواننده روشن سازد
موضوع شاهنامه به بییان صیفات و کالنکردارهیا و زنیدهان شیاهان و شیهریاران م پیردازد و
کوشنامه هره به
کوشنامه به شرپ احواالت و زنده کوش پیحدندان اختااص دارد اما 
موضوع 
وسعت شاهنام فردوس نیتت و بیه لحیا تعیداد قهرمانیان داسیتان ،جامعیۀ آمیاری کیوچکتر و
کوشنامه» انوان اسیت کیه شیامح نیام قهرمیان
محدودتری را نتبت به شاهنامه در بر م هیرد « 
اصل کتاب است پیحهوش ،پتر کوش ،برادر ّ
ضحاک است:
کوش به چین م رود پ با قبیلۀ پیلگوشان در آن سرزمین م جنگد و بر آنان پییروز م هیردد و
دختری زیبا از پیلگوشان را که به چهرۀ آدمیان بودهاسیت ،بیه زنی م هییرد از ایین زن ،پی از
چندی پتری زاده م شود که دندانهایش بهسان خوک ،هوشهایش هم و هوشهای پیح ،و سر
و موی او سرخ و دیدهانش هم و نیح بودهاست (ابن اب الخیر :1377 ،بیت )969

کوشنامه ،جنبۀ بتو توصیفها ،ضعیفتر از شاهنامه اسیت؛ زییرا تمرکی اصیل
در منظومۀ 
ً
روایت ،صرفا حول محور شخایت کوش م چرخد
 .3-6عنوانهای داخلی در دیباچۀ شاهنامه و مقدمۀ کوشنامه

هریک از بخشهای داخل متن ،انوان دارد و درست بهسان انوان اصل اثر ،نامهای داخل ِ اثیر
نی ّ
معر ِف محتوای خاص و شامح مطالیب آن فایح از کتیاب اسیت در دیباچیۀ شهاهنامه ،بیرای
هریک از بخشهای هوناهون آن بخیش ،نامگیذاری شدهاسیت و انیوان داخلی بیدان اختایاص
ً
یافتهاست؛ مثال« :اسرنوی به نام ای د بخشاینده ،اندر ستایش ِخ َرد ،هفتار انیدر آفیرینش ایالم و
ستایش آفریدهار ،هفتار اندر آفرینش مردم» (خالق مطلق3 :1389 ،ی )7ایرانشاه نی در مقدمۀ سرودۀ
ً
خود ،تقریبا همین روش را دنبال کردهاست و در هریک از انوانهای داخل  ،مقدمه تا حید زییادی

از نامگذاری داخل دیباچۀ شاهنامه تأثیر پذیرفتهاست؛ مانند« :در شکر بیاری تعیال  ،در سیتایش
بهمننامه ،در سبب نظیم
دانش ،در ستایش ِخ َرد ،در ب ثبات امر ،در نعت ّالنب (ص) ،اشاره به نظم 
کوشنامه ،در مدپ پادشاه اسالم» (ایرانشیاه ابین اب الخییر )148-145 :1377 ،هم نیین ،ایرانشیاه در

بخش تحمیدیۀ منظومۀ خویش ،مانند فردوس و در تقلیید از او ،در بییان ااتقیاد بیه ایدم ر ییت
خداوند ،بهسان پیروان مکتب کالم معت لیه ،سیخن هفتهاسیت و نیی در آوردن سیایر محتواهیا و
کیفیت نظم و ترتیب بیتها ،به دیباچۀ شاهنامه توجه داشتهاست

 .7مباحث اصلی و بخشهای همسان در دیباچۀ شاهنامه و کوشنامه
با بررس اناصر آستانگ  ،درم ییابیم کیه قتیمتهای اساسی مشیابه در ابییات آغیازین هیر دو
کوشنامه ابارتاند از :ستایش خدای ،ستایش دانیش و ِخ َیرد ،آفیرینش کیهیان،
منظومۀ شاهنامه و 
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آفتاب و ماه ،کوهها و دریاها ،آفرینش مردمان و نعت پیامبر و اندرز ،چگونگ بیه نظیم آوردن اثیر و
مدپ ممدوپ که رایجترین شیوه در شروع منظومههای حماس است در واقع« ،آغاز منظومیهها بیا
ّ
تحمیدیۀ متنجم و منظم است این ساختار ،اوامح حمد ،نعت و مدپ را در بر م هیرد» (صیف نیا،
ِ
 )36 :1381هر تحمیدیه همراه با این اناصر سیههانه ،در ییک قالیب شیاخص و بنییادین و در ییک
ساختار زنجیرهای ،به صورت درهمتنیده و بدون هتتتگ بهصورت یکجا هرد م آید و شیاخههای
فرا تر خود را نی در بر م هیرد نختیتین منظومیۀ مکتیوب کیه دیباچیۀ آن شیامح مضیمونهای
کوشنامهه بیا آنکیه منظومیهای

باالست ،شاهنامه است و فردوس بنیانگذار دیباچۀ منتجم اسیت
اف ون بر َده ه ار بیت است ،اما همان بر این است که ابیات آن در اصح باید بیشتر از این بوده باشد
موجود منظومه ،حذف شدهاست
هویا ابیات آغازین منظومه و نی روایتهای در نتخۀ
ِ

2

 .1-7نام خدای و ستایش او در آغاز منظومههای حماسی

در شاهنام فردوس بیش از ششاد بیت در زمینۀ سیتایش یی دان آمدهاسیت (رنجبیر )45 :1379 ،و
این ،نشانگر آن است که شناخت خداوند و ستایش او از دید فردوس بتیار پراهمیت است آوردن
تحمیدیه در مقدمهسرای در ادبیات دورۀ اسالم  ،بنا بر توصیههای دین مبتن بر آنکه بهتیر اسیت
کارها با نام خداوند شروع شیود ،تیا بیه نتیجیهای نیکیو برسید ،بهصیورت ییک ّ
سینت مقیدس در
َ
َ َ ْ َْ َ َ
ْ
ّ َْ
االلیه ُه َیو أ ْب َتیر» لیذا شییوۀ راییج در
مقدمهنویت درآمدهاست« :کح أم ٍر ِ،ی ب ٍال لم یبدأ ِف ِیه ِب ِاس ِم ِ
منظومههای حماس  ،آغاز سخن با نام خداوند است
بهمننامه نی سخن با نام و یاد خداوند شروع شدهاست:

در منظومۀ دیگر ایرانشاه ،یعن
ِز ما آفرین بر جهانآفرین /که او را س د بر جهان آفرین //برآرندۀ مردم از تیرهخیاک/
نگارندۀ تن بدین جان پاک //فرازندۀ ماه و مهیر و سیپهر /فروزنیدۀ کشیور از میاه و

مهرِ //ز دود آسمان و زمین از بخار /که داند برآورد ج کردهیار؟ //چهیار آخشییج

آوریده برون /هنر هریک را ِز دیگر ف ون //به فرمان ی دان به هم سازهار /روان زییر

فرمان او هر چهار (ابن اب الخیر)1 :1370 ،

کوشنامه و شاهنامه درم یابیم که این
بهمننامه ،
پ از بررس بخش تحمیدیۀ هر سه منظومۀ 
مؤلفه در منظومههای حماس  ،از این اناصر ساختاری تشکیح شدهاست :ستایش ی دان ،چگونگ
آفرینش و سایر بخشهای دیگر ،مانند ستایش دانش ،ستایش ِخ َرد ،نعتالنب (ص) ،میدپ پادشیاه و
اندرز به خوانندۀ منظومه
کوشنامهه ،صیفات سیلب و ثبیوت خداونید
دان دیباچیههای شهاهنامه و 
در بخش ستایش یی ِ

برشمرده شدهاست:

صفات ثبوت ابارت از صفات است که به طریق مثبت و ایجاب به خداوند نتبت داده م شود و
کمال و جمال را برای او اثبات م کنند صفات سلب به صیفات اطیال م شیود کیه از طرییق
آنها یادآوری م هردد که خداوند من ّ ه از هر هونه ایب و نقا است؛ ماننید صیفت نادییدن و
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ّ
جتمیت و اقابح ر یت بیودن از خداونید سیلب م شیود (کرمی و
غیرجتم که بهوسیلۀ آنها
آ،رمکان)5 :1387 ،

سپ در آغاز منظومهها به ،کر آفیرینش پرداختیه شدهاسیت سیتایش خداونید در دو منظومیۀ
ّ
کوشنامه و شاهنامه مشترک است که سرایندهان مطابق با سنت روایات مکتوب حماسی  ،بیه بییان

اسام و صفات او م پردازند از آنجیا کیه شیعر حماسی از نظیر مختایات فکیری ،ف ،اتیه بیه
واقعیتهای این و ملموس توجه دارد ،شاار در آن بیشتر ،جلوهها و مظاهر آفیرینش را بیه نمیایش
َ
م هذارد و از این طریق ،به توانای و دانای آفرییدهار ختیتو م شیود و بیه نیاتوان و ناکارآمیدی
اندیشۀ سختۀ بندهان در شناخت ی دان اقرار م کند و خواننیدۀ شیعر خیود را بیه شیناخت آفیاق و
نگریتتن به نظام احتن آفرینش و تن یه خداوند فرام خوانید ایرانشیاه بیا در نظیر داشیتن دیباچیۀ
کوشنامه ،صفات سیلب (تن یهی ) و ثبیوت خداونید را چنیین در کنیار
شاهنامه ،در قتمت مقدمۀ 
یکدیگر آوردهاست:

تو را ای ِخ َردمند روشنروان /زبان کرد ی دان ازین سان روانِ //خ َرد داد و جان داد و پیاکی ههوش/
دل روشن و چشم بینا و هوش //که او را به پاک ستایش کن  /شیب و روز پیشیش نییایش کنی //

شناسد خداوند خود را ستور /چرا بود باید دل و دیده کور؟! //از آن ِچت همان آید ،او برتر اسیت/
َوزآن ِکت نشان آید ،او دیگر است //همه دیدن آفریدهاست و ب  /ندید آفریننیده را هییچ کی //
یک آشکارا و نادیدن است /نشانش شب تیره و روشن است //جهیان کیرد او ب نییاز از جهیان/
َ
نهان است ،ن بیم دشمن نهان! //زمان نبودهاست ب او زمان /مکانآفرین است و او ب مکان //نه
در آفرینش کت یار او /نه رنج مر او را ِز کردار او //نگارندۀ میاه و مهیر و سیپهر /چنیان دان کیه

پیداتر از ماه و مهر //نشان است هتتیش را هرچه هتت /چه بیننده چشم و چه هیرنده دست //چه
برگ هح بین که خاشاک خشیک /بیه
باران و باد و چه ابر بهار /چه خندانهح و اللۀ جویبار //هح و ِ
بار آید و ناف آهو به ُمشکِ //ز تیرهشبان روز روشن کندِ /ز باران رخ خاک هلشن کند //بهاران همه
ِ
هح کند جویبار /خ ان برف بندد همه کوهتارِ //ز هر دانه ده خوشه آرد برون //که هر خوشیه صید

دانه دارد ف ونِ //ز سنگ آتش آرد چو از ابر آب /هم آب آرد از سنگ و بیرف از سیحابِ //ز بیاران
ّ
صدف ُپر ِز هوهر کند /چنان ک ن سب شکر کند //کند مایهور سنگ و خاشاک جوی /مر ایین را
به رنگ و مر آن را به بوی //مر این سنگ را لعح و یاقوتنام /مر آن چیوب را نیام شید ایود خیام»

(ابن اب الخیر145 :1377 ،ی)147

کوشنامهه کیه در شهاهنامه دربیارۀ خداشناسی آمدهاسیت، ،کیر
اینک برخ از ابیات همسان 
م شود:

کنون ای ِخ َردمند ارج ِخ َرد /بدین جایگه هفتن اندر خوردِ //خ َرد بهتر از هرچه ای َ ْدت داد /ستایش
ِخ َرد را ِبه از ر ِاه داد //به نام خداوند جان و ِخ َرد /ک ین برتر اندیشه برنگذرد //خداوند نام و خداوند
جای /خداوند روزیده رهنمای //خداوند کیوان و هردانسپهر/فروزندۀ میاه و ناهیید و مهیر //چیو
دریا و چون دشت و چون کوه و رار /زمین شد به کردار روشنچرار //ببالید کیوه ،آبهیا بردمیید/
َس ِر رستن سوی باال کشید //هیا رست با چند هونه درخت //به زیر آمید انیدر سرانشیان ِز بخیت/
نیک فرجام کار //نخواهد ازو بنده کردهار /چو دانا توانا ُبد و دادهر //ازیرا نکیرد اییچ
نداند بد و ِ
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َ
پنهان هنرِ /ز نام و نشان و همان برتر است //نگارندۀ برشده هوهر است /به هتتیش باید که ختتو
هفتار بیکار یکتو شوی //نه اندیشه یابد بدو نی راه /که او برتیر از نیام و از جایگیاه //بیه
شویِ //ز ِ

بینندهان آفریننده را /نبین  ،مرنجان دو بیننده را (فرودس 3 :1389 ،ی)7

متابعت ایرانشاهبن اب الخیر را از شاهنام فردوسی در ایین بخیش م تیوان جی و توضییحات
حاشیۀ پیشین متن اصل به حتاب آورد که در زیرمجمواۀ انوانهای فرا تر قرار م هیرد ابییات
کوشنامه ،بهمثابۀ همان پیرامتن جذاب و دلنشین است و در آسیتانۀ ورود بیه تنیۀ
ایرانشاه در مقدمۀ 
کوشنامهه
کوشنامه که برای رغبت به ادامۀ مطالعۀ متن در خواننده است این بخش از 
اصل  ،متن 
بهمن لۀ دروازۀ ورودی است که به نحو معناداری با آستانۀ دیباجۀ شاهنام فردوس  ،در اوج شباهت
و قرابت و ن دیک است در اینجا ،پیروی ایرانشیاه از فردوسی  ،سیبب ایجیاد لیذت و ااجیاب در
خواننده م شود و این تقلیدهای استادانه از شاهنامه ،خواننده را به شگفت وام دارد و او را بیر َس ِیر
،و م آورد و «هاه ادای استادانۀ هنرمند ب ره را درآوردن ،مهمتیر از نقیش خیود را بیازی کیردن
است» (شمیتا)323 :1383 ،

ّ
تحمیدیۀ ایرانشاه بهکل تداا کنندۀ سیتایش یی دان در دیباچیۀ فردوسی بودهاسیت و اسیلوب

کوشنامه که در آغاز هر شعر قرار هرفتهاست ،بیهنوا

شاهنامه را به یاد م آورد انوانهای داخل
محدودۀ محتوای آن بخش از شعر را تعیین و تعریف م کننید هیاه در اثنیای تقتییمبندی صیفات
خداوند به سلب و ثبوت  ،از صفات افعال و ،ات نی سخن به میان آورده شدهاست فخیر رازی در
لوامعالبینا فیشرحاسماءاالله آوردهاست که صفات ،ات شامح صفات معنیوی و قیائم بیه ،ات

خداوند است ،ولیکن صفات افعال دال بر صدور اثر م باشد صفات هم ونخالق اآفریننیده و
قادر اتوانا از صفات ثبوت و افعال خدای است (کرم و آ،رمکان)5 :1387 ،

دان دیباچۀ شاهنامه بهره جتتهاست:
فردوس از صفات ثبوت خداوند در بخش ستایش ی ِ
خداوند نام و خداوند جای/خداوند روزیده و رهنمای //خداوند کیوان و هردانسپهر /فروزندۀ ماه
و ناهید و مهر //که ی دان ِز ناچی چی آفرید /بدان تا توانیای آمید پدیید //در او َده و دو بیرج آمید
نیک فرجام کار /نخواهد ازو بنیده کردهیار /چیو
پدید /ببخشید داننده چونان س ید //نداند بد و ِ
دانا توانا ُبد و دادهر //ازییرا نکیرد اییچ پنهیان هنیر /شینیدم ِز دانیا دهرهیون ازیین /چیه دانییم راز

جهانآفرین (3 :1389ی)7

جدول  :1صفات ،ات و افعال خداوند در شاهنامه
صفات ،ات
رهنمای ،داننده ،دانا ،توانا ،خداوند نام،
خداوند جای

صفات افعال
آفریدهار چی از
روزیده ،فروزنده ،نگارنده،
ِ
ناچی  ،کردهار ،دادهر ،جهانآفرین

ایرانشاه نی صفات زیر را در ابیات تحمیدیه خویش ،کر کردهاست:
که او را به پاک ستایش کن  /شب و روز پیشیش نییایش کنی  //یکی آشیکارا و نادییدن اسیت/
نشانش شب تیره و روشن استِ //خ َرد هدیۀ کردهار است نی  /مرا بازهو ک ِخ َرد ِبیه چیه چیی ؟//
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زمان نبودهاست ب او زمان /مکانآفرین است و او ب مکانِ //خ َرد داد و جان داد و پیاکی ههوش/

دل روشن و چشم بینای و هوش //نگارندۀ ماه و مهر و سپهر /چنان دان که پیداتر از ماه و مهیر //
چه باران و باد و چه ابر بهار /چه خندان هح و اللۀ جویبار //همه دیدن آفریدهاست و بی  /ندیید

آفریننییده را هیییچ ک ی  //جهییانآفرین اییین چنییین آفرییید /از آغییاز هشییت اییین شییگفت پدییید
(ابن اب الخیر145 :1377 ،ی)147
کوشنامه
جدول  :2صفات ،ات و افعال خداوند در 
صفات ،ات
پاک ،آشکارا ،نادیدن  ،ب مکان ،پیدا

صفات افعال
َ
نگارنده ،کردهار ،دهندۀ جان و ِخرد ،آفریدهار
باران و باد و هح خندان و جویبار ،آفریننده،
مکانآفرین ،جهانآفرین

ً
کوشنامه و دیباچۀ شاهنامه ،مجمواا از شش موضوع ،برای نمونیه دربیارۀ
هم نین ،در مقدمۀ 
صفات سلب استفاده شده کیهدر آن، ،ات پیاک خداونید از زوال ،شیریک داشیتن ،وصیفپذیری،
درکشدن بودن ،نیازمندی و قابح ر یت بودنّ ،
مبرا و من ّ ه دانتته شدهاست:
الف) نختت ،وصفناپذیری خدای و ناتوان بندهان در ستایش اوی« :ستودن نداند ک او را
َْ
ببایدت بتت» (فردوس  )15 /1 :1386 ،و «نبودهاست هره که ی دان نبیود/
چو هتت /میان بنده را
َ
نباشد که ن ْب َود نشاید ستود» (ابن اب الخیر)146 :1377 ،
ب) خداوند ورای ادراک ،اوهام و افهام استِ « :ز نام و نشان و همان برتر است /نگارندۀ برشده

هوهر اسیت» (فردوسی  )15 /1 :1386 ،ایرانشیاه نیی ادراک نمیودن خداونید را آنگونیه کیه هتیت،

غیرممکن دانتتهاست« :از آن ِچت همان آید ،او برتر است /وز آن ِکت نشان آیید ،او دیگیر اسیت»

(ابن اب الخیر)145 :1377 ،

ج) ب نیازی خداوند« :که ی دان ِز ناچی چی آفرید /بدان تا توانای آید پدید» (فردوسی :1386 ،
)16 /1؛ «نه در آفرینش کت یار او /نه رنج مر او را ِز کردار او» (ابن اب الخیر)146 :1377 ،
د) نادیدن بودن خداوند« :به بینندهان آفریننده را /نبین  ،مرنجان دو بیننده را» (فردوسی :1385 ،

)15 /1؛ «همه دیدن آفریدهاست و ب  /ندید آفریننده را هیچ ک » (ابن اب الخیر)145 :1377 ،

هی) سکون ،زوال و نیتت به ،ات مقدسش راه نیابد« :نه از جنبش آرام هیرد هم  /نه چیون میا
َ
تباه پذیرد هم » (فردوس « )19 /1 :1385 ،نبودهاست هره که ی دان نبود /نباشد کیه ن ْب َیود نشیاید
ستود» (ابن اب الخیر)146 :1377 ،

ّ
 .2-7در نعت النبی(ص) و معراجیهسرایی

در بیشتر آثار نظم و نثر ادب فارس  ،بهویژه منظومههای که شااران قرن ششم سیرودهاند ،االوهبیر

نعت ،به معراج پیامبر اکرم(ص) بتیار توجه شدهاست ،اما «آغازهر سنت ادب معراجیهسرای  ،سنای
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غ نوی بود و نظام با دلانگی ترین استعارات و اطار نیی از دییدهاه ارفیان  ،زیبیاترین تایاویر را
بهدست م دهند» (فاتح )181 :1388 ،

دو موضوع نعت و معراج از مؤلفههای بنیادین آثار ایین دوره بهشیمار می رود شیااران ب رهی

هم ون نظام هنجهای ستایش پییامبر(ص) و نیام و اسیماا و صیفات حضیرتش را بیا بهرههییری از
تلمیحات هوناه ون به حوادث و وقایع بتیاری که مربو به شخاییت و زنیده ایشیان اسیت ،در
منظومههای خود آوردهاست و دو مؤلفۀ مدپ (نعت) و معراج از اختااصات مثنویهیای پهن گهن
کوشنامه ،دو بخش مدپ و معراج درهم آمیخته شدهاست ،اما فردوسی تنهیا بیه نعیت
اوست در 
پیامبر(ص) ،آن خداوند تن یح و وح  ،م پردازد

در شاهنامه ،پیامبر(ص) با ابارات خداوند (= صاحب) تن یح (= قهرآ ) و وح  ،و پروردهیار امیر و
ََ
ُْ ْ َ
نه توصیف شدهاند فردوس مفهوم حدیث «أنا َم ِد َینةال ِعل ِم َو ا ِل ٌّ َب ُاب َها» را نی به صورت تضمین
ّ
هفیت پی مبیر
در بیت خویش آوردهاست« :که من شارستانم ،الیم در اسیت /درسیت ایین سیخن ِ

است» (فردوس  )10/1 :1389 ،بیتهیای بعیدی ،تلمیحی اسیت بیه حیدیث پییامبر اکیرم(ص) کیه
َُ َ
َ َ
َ َ َّ َ َ َ َ
ُ
ََ
م فرمایدَ « :مثح أ ْهح َب ْی ِت ک َمثح َس ِف َین ِة نوپ َم ْن َر ِک َب َها نج َو َم ْن تخلف ا ْن َها غ ِر »؛ یعن خداوند
ِ
ِ
ٍ
این جهان را به سان دریای متالطم آفرید که از تندباد در او موج برانگیخته م شود هفتاد کشت بیا
رگ هم یون اروسی
بادبانهای برافراشته بر این دریا آمادۀ حرکت هتتند در این هنگام ،کشت ب ِ

آ،ینیافته در میان این هفتاد کشت پدیدار م شود که پییامبر اکیرم(ص) حضیرت الی (ع) و خانیدان
3
پیامبر در آن کشت هتتند« :محمد بدو اندرون با ال  /همان اهح بییت نبی ّ و وصی » (فردوسی ،

 ،1389ب)10 /1 :

فردوس م هوید اهر چشم امید به ارستگاری در هیر دو جهیان ّ
میادی (هیتی ) و مینیو داری،
قرب نب ّ و وص را بجوی« :اهر چشم داری به هر دو سرای /به ن د نب ّ و وص هیر جیای» (همیان:

 )11ایرانشاه ،پیامبر اکرم(ص) را اصح و اساس داد و دادهری و راست می دانید؛ کتی کیه اهیر اراده
سر داد پی مبر راسیتین /اهیر خواسیت
اسر زمین مانند باران بر او م باریدِ « :
م فرمود ،هنجهای سر ِ

هنج روی زمین //،بر او آشکارا شدی ب همان /بر او زر ببارییدی از آسیمان» (ابین اب الخییر:1377 ،

 )150ایرانشاه االوه بر نعت آن حضرت ،هم ون سخنسرایان دیگر قرن ششم ،بیه معیراج ایشیان

اشاره م کند پیامبر اکرم(ص) کت است که اهر بر فر ِاز ارش قدم بگذارد ،من لت و مقامش از قاب
َ
قوسین باالتر است جبرئیح فرشتۀ مقرب خداوند ،زمیام مرکیب او را در دسیت دارد آن حضیرت،
بهشت و جویهای روان بهشت را م بیند« :کت کاو نهاد از َب ِر ایرش پیای /همیان برتیر از قیاب
ْ
ُ
قوسینش جای //انانکش ب َود پیش او جبرئیح /ببیند بهشت و می سلتیبیح» (ابین اب الخییر:1377 ،

)150
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 .3-7آفرینش

شااران حماسهسرا در بخش ستایش خداوند (تحمیدیه) ،اف ون بر بیان صفات سلب و ثبوت خدای،
ُ
او را از راه برشمردن آفریدهان ،ستوده و با دیدی ابژه ،اینی و آفیاق  ،آفریننیده و بیدیع سیماوات و
ارد را از دری ۀ مخلوقات او م نگرند سیخن هفیتن از آفیرینش ِخ َیرد ،دانیش ،چشیم ،هیوش،
افالک ،ستارهان ،زمین ،کوه ،درییا ،آب ،روینیده و پوینیده در منظومیههای حماسی  ،بیشیتر از آن
روست که رابطۀ آفریننده و آفریدهان را هرچه بیشتر و بهتر به نمیایش بگیذارد و نیی بهانیهای بیرای
یادکردشان در تحمیدیه باشد هم نین ،این نکتیه ،تأثیرپیذیری خیالق اثیر ادبی را از قهرآ کهری
م رساند؛ زیرا در قرآ و سایر متون مقدس و کتابهای آسمان بارهیا از خیالق جهیان و آفیرینش
آسمانها ،زمین و سایر مخلوقات که تتبی کنندهان خدایند ،سخن به میان آمدهاست
ستایش آفریدهار و سخن اندر وصف آفیرینش ایالم در بخیش تحمیدییۀ دیباچیۀ آثیار منظیوم
نمود خاص یافتهاست برخ از شااران بهاختاار و برخ نی با شرپ و تفایح بیشتری
حماس ِ ،
بدان پرداخته اند فردوس و ایرانشاه در دیباچۀ خود ،به آفرینش سپهر ،مهر و میاه ،فلکهیا ،زمیین،
باران و ُرستن ها ،مردم ،افالک ،برجها ،چهار هوهر و شب و روز نی اشاره کردهاند:
الف) آفرینش ماه ،مهر و سپهر در شاهنامه« :خداوند کیوان و هردان سپهر /فروزندۀ ماه و ناهید
کوشنامه« :نگارندۀ ماه و مهر و سپهر /چنان دان که پیداتر از ماه و
و مهر» (فردوس )3 /1 :1389 ،؛ در 
مهر» (ابن اب الخیر)145 :1377 ،

ب) آفرینش موجودات در دیباچۀ شاهنامه« :پدید آمد این هنبد تی رو /شگفت نمایندۀ نوبیهنو»
کوشنامه« :جهانآفرین این چنیین آفریید /از آغیاز هشیت ایین شیگفت
(فردوسی  )6 /1 :1389 ،در 
پدید» (ابن اب الخیر)146 :1377 ،

ج) آفرینش چهارهوهر (آخشیجان) در شاهنامهَ « :وز او مایۀ هوهر آمد چهیار /بیرآورده بی رنج و
ب روزهار //یک آتش برشده تابناک /میان باد و آب از َب ِر تیرهخاک» (فردوس 36 /1 :1389 ،ی )37در
کوشنامهِ « :ز سنگ آتش آرد چو از ابر آب /هم آب آرد از سنگ و برف از سیحاب» (ابین اب الخییر،


)146 :1377

د) آفرینش روز و شیب در شهاهنامه« :چیو سی روز هیردش بپیماییدا /دو روز و دو شیب روی
کوشنامهِ « :ز تیرهشیبان ،روز روشین کنیدِ /ز بیاران ،رخ خیاک
ننمایدا» (فردوس )18 /1 :1386 ،؛ در 

هلشن کند» (ابن اب الخیر)146 :1377 ،

 .4-7ستایش دانش و ارزش سخن

در جهانبین فردوس  ،توانای از ِآن دانایان و به دانیش اسیت کیه دل پییرُ ،برنیا و جیوان م شیود

فردوس هم ون فرزانگان و دانایان ایران باستان کیه در اندرزنامههایشیان ،مردمیان را بیه آمیوختن

انررزاوشنردانا ،)10 :1373 ،در شاهنام ارجمند خود اندرز م دهد که راه خیود
دانش برم انگی ند ( ِ
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را به راهنمای دانایان پیدا کن و در هیت بگرد و آموختههایت را به دیگران بیاموز از هر هونه دانیش
که اندک فراآموخت  ،آنهاه است که حت یک دم از آموختن نم آسای و هر آنک که به شاخهای
از دانش هفتاری برسد ،درم یابد که دانش هره پایان ندارد« :به دانیش ِز داننیدهان راه جیوی /بیه

هیت بپوی و به هر ک بگویِ //ز هر دانش چون سخن بشنویِ /ز آموختن یک زمان ن نیوی //چیو
ُ
دیدار یاب به شاخ سخن /بدان که دانش نیاید به بن» (فردوس )5 /1 :1389 ،
کوشنامه نی با آموختن دانش است که م توان آفرینندۀ خود را بهتر شناخت و آفریدهار
مطابق 
هیت تاکنون چی ی همانند دانش و آهاه نیافریدهاست« :بدین سر همه دانش آموز و ب  /که جی
دانشت نیتت فریادرس //به دانش به ی دان توان رسید /چو دانش جهانآفرین نافرید» (ابن اب الخیر،

ُْ
ْ ْ
 )147 :1377آنهاه ایرانشاه بهانوان شاهدی بر هفتۀ خویش ،حدیث پیامبر اکرم(ص) «اط ِل ُبیوا ال ِعل َیم
َ
َو َلو ب ِّ
الاین» را تضمین کردهاست« :چه هفتهاست پی مبر پاکیدین /کیه دانیش بجیوی ار بییاب بیه
ِ
ِ
چین» (همان)

 .8تقدیمنامه یا بخش اهدای اثر در شاهنامه و کوشنامه
تقدیمنامه ج و یک از زیرمجمواههای آستانهای (پیرامتن ) محتوب م شود اثر ادب را به ِنام یک
ممدوپ و یا ب رگ نمودن از دیرباز بهانوان یک ّ
سنت نیکو پذیرفته شدهاست در سیدههای هذشیته،
پیشکش اثر ادب به پادشاهان ،وزیران و االمان ب رگ ،معمیول بودهاسیت و «تقیدیم اثیر ادبی ییا
هنری ،نوا احترام و تشکر از دیگران است که به دو صورت انجام م هیرد :اول ،تقیدیم بیه شیکح
خاص ،یعن تقدیم به شخایتاهای

مورد قبول و احترام نویتنده و دوم ،تقیدیم بیه شیکح ایام،

یعن تقدیم به مؤسته یا هروه معلوم» (به نقح از :نادری ،فرهاد و سمیه)179 :1397 ،

در دیباچۀ شاهنامه ،فردوس از دوستان ،ب رهان و حامیان خود ،یعن کتان مثح منایور پتیر
ّ
ابدالرزا  ،ابوالعباس فضحبن احمد اسفراین که «پاکدستور و کت کیه در داد و دیین،
ابومناور
راهنمای شاه بوده» ،یاد کردهاست« :یک پاکدستور پیشش به پای /به داد و به دین شاه را رهنمای»
(فردوس  )25 :1385 ،در آغاز فاح جنگ ب رگ کیخترو و افراسیاب نیی از نایربن احمید ،بیرادر
نایر ِبین احمید اسیتُ //نبید
سلطان ،نام بردهاست« :کجا فرش را متند و مرقد اسیت /نشتیتنگه ِ
ختروان را ُچنو کدخدای /به پرهی دین و به ر ّ
ادی و رأی //هشاده زبیان و دل و پاکدسیت /پرسیتندۀ
َ

شاه ی دانپرستِ //ز دستور فرزانه و دادهر /پراهنده رنج من آمد به بر» (همان)538 :1384 ،

این نمونهها نشانگر شأن و من لت آنان ن د فردوس بودهاست سرانجام ،فردوسی کتیاب را بیه

دالیل به دربار سلطان محمود غ نوی تقدیم نمودهاست و ابییات چنید را هیم در دیباچیه ،هیم در
مقدمۀ برخ از داستانها در ستایش آن پادشاه سرودهاست؛ برای نمونه« :بدین نامه من دست بردم
فراز /به نام شهنشاه هردنفراز //جهان آفرین تا جهیان آفریید /چنیو مرزبیان نیامید پدیید //جهانیدار

 /52اثرپذیری مقدمۀ کوشنامه از دیباچۀ شاهنامه با تأکید بر تحمیدیه

محمود شاه ب رگ /به آبشخور آرد هم میش و هرگِ //ز کشمیر تا پیش دریای چین /بر او شیهریاران

کنند آفرین» (همان25 ::1385 ،ی)26
ً
درآغاز مدپ ،در بخش دیباچه و نی در شروع بعض از بخشهای دیگیر شهاهنامه ،میثال آغیاز

انوان داخل بیه سیتایش سیلطان محمیود اختایاص پییدا
جنگ ب رگ کیخترو با افراسیاب ،زیر ِ
کردهاست (فردوس  )537 :1384 ،که از مجمواۀ انوانهای فرای بیه شیمار می رود ایرانشیاه نیی
کوشنامه ،مدپ شاه زمان خیود و تقدیمنامیۀ اثیرش را در
هم ون فردوس  ،در بخشهای مختلف 
کوشنامه ،اثر خود را بیه ممیدوپ خیویش،
البهالی سرودههایش هنجاندهاست ایرانشاه در مقدمۀ 
ّ
یعنیی «غیاثالییدین ابوشییجاع محمییدبن ملکشییاه سییلجوق ؛ جلییوس  /498فییوت » 511
(ابن اب الخیر153 :1377 ،؛ پاورق ماح ) تقدیم کردهاست و م هوید« :به نام شهنشیاه هیت هشیای/
فریدون به دانش ،سکندر به رای //چو موبد به دین و به کتری به دادِ /ز تخم پشنگ و به خوی قباد//
َ
به نیرو چو پیح و به زهره چو ببر /به کوشش چو دریا ،به بهره چو ابر» (همان)
 .9درآمد یا مدخل اثر در هر یک از دو منظومه
اشاره به منابع ،مآخذ و پیشینۀ سرودن یک منظومه ،از قتمتهای اصیل و تحقیقی در دیباچیۀ آن
به شمار م رود در دیباچۀ شاهنامه ،اشارات به چگونگ هیردآوری شهاهنام ابومنایوری وجیود
دارد:
یک نامه بود از هه باستان /فراوان بدو اندرون داستان //پراهنده در دست هر مؤبیدی /ازو بهیرهای
بخ َردی //یک پهلیوان بیود دهقیاننژاد /دلییر و بی رگ و ِخ َردمنید و راد //پژوهنیدۀ روزهیار
ن د هر ِ
نختت /هذشتهسخنها همه بازجتتِ //ز هر کشوری مؤبدی سالخورد /بیاورد کاین نامیه را ییاد
کیان جهان /وزان نامداران فرخمهان //بگفتند پیشش یکایک مهان /سخنهای
کرد //بپرسیدشان از ِ
ُ
هشت جهان //چو بشنید ازیشان سپهبد سخن /یک نامورنامه افکند بن //چنین یادهیاری
شاهان و ِ
شد اندر جهان /بر او آفرین از کهان و مهان (فردوس )21 :1385 ،

آنهاه به پیشینۀ شاهنامهسرای اشاره کردهاست؛ به پیشگام بودن دقیق شاار و اینکه نختت او
بوده که این دفتر یا نامه را به شعر درآوردهاست و بهسبب ناهاه تاختن مرگ بر آن جوان هشیادهزبان و
سخنگوی ،دیگر این نامه ناهفته باق ماندهاست (همیان )22 :ایین بخیش از شهاهنامه ،دربرهیرنیدۀ
آهاه های درست دربارۀ پیشینۀ شاهنامه است کیه م تیوان آن را ج ئی از بخیش پیرامیون میتن
اصل دانتت فردوس در این بخش برای آمرزش شاار پیش از خود داا کردهاست و نی در بخش

ّ
ابدالرزا ) پرداخته که با فردوس به
بعدی به یادکرد نیک از مهتر هردنفراز دیگری (پتر ب رگ محمدبن

نامدار ارجمندی بوده که کریم بدو زییب و فیر یافتهاسیت و
دل
جوانمردی رفتار کردهاست و نیک ِ
ِ

آفریدهار شاهنامه را به هرم نواختهاست و او را چون یک تازهسیب داشتهاست (همان22 :ی )23بنیا
بر محتوای ابیات فو از شاهنامه ،فردوس ب رگ ،از هیچ هونه ابراز سیپاس و قیدردان از حامییان
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وفادار خود فروهذاری نکردهاست سپاسگ اری در ایین بخیش از شهاهنامه را منطبیق بیا میوازین و
الگوهای امروزی پیرامتنیت دانتتهاند

ً
فردوس در بخش «بنیاد نهادن کتاب» ،از یک دوست مهربان یکدل و یکجان (احتمیاال منایور
ّ
ابدالرزا  ،بان تدوین شاهنام ابومناوری) یاد کردهاست که نتیخهای از آن «نامیۀ نبشیته»
پتر محمدبن

ّ
(کتاب) را که حاوی داستانهای مل و پهلوان بوده ،برای شاار آوردهاست:

که این نامه را دست پیش آورمِ /ز دفتر به هفتار خویش آورم //مگر خود درنگم نباشد بتی  /ببایید

سپردن به دیگر کت  //و دیگر که هنجم وفادار نیتت /همین رنج را ک خریدار نیتیتِ //ز نیکیو
سخن ِبه چه اندر جهان /به ن د سخنسنج ّفرخمهان //نبشته من این نامۀ پهلیوی /بیه پییش تیو آرم
مگر ن نوی //هشادهزبان و جوانیت هتت /سخن هفتن پهلوانیت هتت //شو ایین نامیۀ ختیروان
تاریک من
بازهوی /بدین جوی ن د مهان آبروی //چو آورد این نامه ن دیک من /برافروخت این جان
ِ

(همان22 :ی)23

کوشنام وی ،دیباچۀ شاهنامه
ایرانشاه نی که یک از مهمترین منابع ساختن و پرداختن مقدمۀ 
کوشنامه» چنین سرودهاست:
بوده ،در «سبب نظم 
یک مهتری داشتم من به شهر /که از دانش و مردم داشت بهر //جوان که هر ک که او را بدید/
هم نام ی دان بر او بردمیدَ //س ِر آل یاسین و آل ابا /نبیرۀ ال  ،بوال مجتبا //مرا هفت اهیر رأی
َ
داری بر این /یک داستان دارم از شاه چین //که هر ک که آن را بخوانید بیه هیوش //بتی بهیره
کار کوش //بدیدم من این نامۀ سودمند /سراسر همیه دانیش و رأی و پنید //مگیر ییابم از
بردارد از ِ
کردهار جهان /به هیت ازین بیش چندین زمان //که از دانش این بهره پیش آورم /همه نامه در بییت

خویش آورم (ابن اب الخیر152 :1377 ،ی)153

 .1-9در ستایش و ارج ِخ َرد

ستایش ِخ َرد و پرداختن به آن ،پیشینهای دیرینه در ادبیات ایران باستان ،بهویژه آثیار زبیان و ادبییات
فارس میانه دارد؛ مثح کتاب مینوی ُ(م ُث ِ ) ِخ َرد منظومههای حماس با ستایش دانش و ِخ َرد ،آدم
را به اندیشیدن دربارۀ آفرییدهار جهیان برم انگی نید حماسهسیرایان بیا وجیود طیرز نگرشهیای
َ
داد
هوناهون در هر ااری ،همواره در پیرامون مضمون برجتتۀ ِخرد ،در آغیاز منظومیههای خیودِ ،
سخن م دهند می ان پرداختن به انار ِخ َرد ،البته تحتتأثیر سبک رایج ادب هیر دوره ،اوضیاع و
احوال سیاس ی اجتماا و جهانبین شاار بوده ،امیا در هیر صیورت ،یکی از مضیامین دیباچیۀ
حماسهِ ،خ َرد است
فردوس متناسب با دیدهاه ِخ َردهرایانۀ سبک خراسان  ،در دیباچیۀ شهاهنامه ،بیه سیتایش ِخ َیرد
م پردازد این دیدهاه او ،متأثر از جایگاه ِخ َرد بهانوان درونمایۀ برجتتهای در سپهر اندیشۀ ایرانییان
باستان نی بودهاست او شایتتگ و ارج ِخ َرد را به درجهای م داند که بعد از ستایش خداوند ،ارج
ِخ َرد را پاس م داردِ « :خ َرد بهتر از هرچه ای َ ْدت داد /ستایش ِخ َرد را ِبیه از ر ِاه دادِ //خ َیرد رهنمیای و
ِخ َرد دلگشایِ /خ َرد دست هیرد به هر دو سرای» (فردوس )17/1 :1386 ،

 /54اثرپذیری مقدمۀ کوشنامه از دیباچۀ شاهنامه با تأکید بر تحمیدیه

کوشنامه نی ارتبا ِخ َرد با سخن مطرپ م شیود و سیتایش دانیش ،پییش از مبحیث ِخ َیرد
در 
آمدهاست در نظر ایرانشاه ،سخن ،در سپاه ِخ َیرد رهبیر و پیشواسیت سیخن بیه فرمانیدهای ماننید
شدهاست که سبب م شود شمار سپاهیان ِخ َرد رو به ف ون هیرنید در ایین منظومیه نیی هم یون
منظومۀ فردوس ِ ،خ َرد برتر از همه چی دانتته شدهاستِ « :خ َرد هدیۀ کردهار است نی  /مرا بازهو ک
ِخ َرد ِبه چه چی ؟» (ابن اب الخیر)148 :1377 ،
کوشنامه برای ِخ َیرد قائیح شیده ،ایین اسیت کیه ِخ َیرد داروی همیۀ
از صفات دیگری که شاار 
دردهاست و کارهای اهریمن را از آدم دور م کندِ « :خ َرد جوشن آمد تن میرد راِ /خ َیرد دارو آمید
َ
کار دیوِ /خ َرد بشکند تی بازار دیو» (همان)
همه درد راِ //خرد دور دارد ِز تو ِ
 .2-9مدیحهسرایی

در فرهنگ ایران  ،شعر مدی جایگاه واالی داشتهاست حماسهسرایان در دیباچه ،پادشاه و حامیان
خود را مدپ م کنند این بدان الت است که هنر شااری ابتدا در دربار امییران و پادشیاهان میورد
توجه قرار هرفتهاست و از شعر بهانوان مهمترین و مؤثرترین اب ار برای تبلیغ سیاست و قدرتنمای
حکومتها بهرهبرداری شدهاست
محیو و شرایو سیاس و االقۀ امیران و صاحبان قدرت به شهرت ،از اوامح رواج شعر مدح
و درباری در ادبیات فارس است پ

از آنکه دربارهای صفاریان ،سامانیان ،غ نویان و سلجوقیان

هریک بهنحوی حمایت شاار پارس هوی را بر اهده هرفتند ،شعر به هیئت رسم در دربارها نفیو،
کرد و شااران از ااضای الینفک دربارها به شمار آمدند نهتنها شیاهان ،بلکیه شیاه ادهان و امیرای
سپاه و حاکمان والیات ب رگ و کوچک ،هریک ادهای از شااران را در دستگاههای حکومت خیود
ّ
داشتهاند به شاارانّ ،
مقرری و راتبیۀ خیاص داده م شید در مقابیح ،شیااران نیی موبیف بودنید
اشعاری را به مناسبت اایاد ،ایام رسم و لشکرکش ها ،قاایدی در تهنیت ،مدپ ،فت و ییا مرثییه
بترایند و در مقابح آن ،صله دریافت کنند

فردوس در شاهنام خود متناسب با موضوع حماس و اساطیری ،پادشیاهان را بیه داشیتن ّ
فیر

کیان وصف م کند و با طرپ یک ر یای فرضی  ،بیه میدپ سیلطان محمیود غ نیوی م پیردازد
استفاده از طرپ یک خواب ساختگ و حالت آرمانگرای در این ر ییا در میدپ سیلطان محمیود،
نشان م دهد که استاد فرزانۀ طوس هرایش باطن به ستایش او نداشتهاست:

بر اندیشۀ شهریار زمین /بخفتم شب لب ُپیر از آفیرین //چنیان دیید روشینروانم بیه خیواب /کیه

رخشندهشمع برآمد ِز آب //در و دشت بر سان دیبا شدی /یک تخت پیروزه پیدا شدی //خداوند
تاج و خداوند تخت /جهاندار و بیدار و پیروزبخت //جهانآفرین تا جهان آفرییدُ /چنیو شیهریاری
نیامد پدید //چو خورشید بر هاه بنمود تاج /زمین شید بیه کیردار تابنیدهااج //ابوالقاسیم آن شیاه
ّ
کیان َزر
پیروزبخت /نهاد از َبر
تاج خورشید تختِ //ز خاور بیاراست تا باختر /پدید آمید از فیر او ِ
ِ ِ
(فردوس )16 /1 :1389 ،
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کوشنامه ،بهسیان مدپپیشیههان
ایرانشاه ،یح انوان داخل «در مدپ پادشاه اسالم» در مقدمۀ 
ّ
اغرا هوی قرن ششم ،در دورۀ رواج فراهیر مبال ه در شعر مدح  ،کار ّ
غلو را در میدپ غیاثالیدین
ِ
ّ
ابوشجاع محمدبن ملکشاه سلجوق  ،به افرا و خوارمایهانگاری شخایتهای مل حماسۀ اییران
رسانیدهاستِ « :ز رویین ِد َزم چند ران سخن /که شد آن سخن باستان کهن //پرسیتندۀ تخیت ایین
شهریار /به میردی فی ون اسیت از اسیفندیار» (ابین اب الخییر )154 :1377 ،هم نیین ،ایرانشیاه ،در
ّ
کوشنامه ،مدپ غیاثالدین ملکشیاه سیلجوق را بارهیا در بیین سیرودههایش
بخشهای مختلف 
هنجانیدهاست:
من اندر جهان بر مهان سرورم /که شاه جهان را ستایشگرم //چنان داستان بگفتم ِز پییش /بیه نیام

جهاندار پاکی هکیش //پراهنده هشتهاست هرد جهان /نشاید هم ج کنار مهان //بخوانید و بر شه
ستایش کنید /بر او بر جهان را نیایش کنید //همین نامه را تاجِ ،نام وی است /که هردنیدههردون بیه

کام وی است //همان نام ِکش نام شاهآور است /به هوینده بر آفرین درخور است //چنین داستان تا
سرآید جهانِ /ز من یادهار است ن د مهان //تو دریای ای شاه و من ُد ّر جوی /نهاده به دریا به ّامیید
روی //اهر ُد ّر بیابم یک زین میان /همانا به دریا نیاید زیان //چنان بخششم ِده که شاهان دهند /به
َ
َ
فرزانه و نیکخواهان دهند //که من بنده و نیکخواه توام /ستایندۀ تیاج و هیاه تیوام (ابین اب الخییر،
157 :1377ی)158

کوشنامه ،مدپ پادشاه وقت ،با اطناب کالم ،همراه است و برخالف شاهنامه ،مدپ به ّ
غلیو
در 
ِ

و ب رگنمای و نی همارز و یا برتر دانتتن ممدوپ از شاهان و پهلوانان اساطیری کشیده شدهاست:
ِز هاه هیومرث تا هاه ما /نبودهاست برتر ک از شاه ما //به نیام شهنشیاه هیت هشیای /فرییدون بیه
دیدار هوشینگمهر //فرامرزهیردن،
نیام منیوچهرچهر /سییاوخش ِ
دانش ،سکندر بیه رای //هیومرث ِ

دل زالتن سامیال (ابن اب الخیر153 :1377 ،ی)154
فریبرزیال /تهمتن ِ

 .3-9اندرز

بخش از دیباچۀ منظومههای حماس را پند و اندرز شاار به خواننده در بر هرفتهاست:

َ
انجام خود را ببین /که کاری نیاب برو بر ه ین //به رنج اندر آری ت َنت را رواست /کیه
نگه کن ،سر ِ
َ ْ
َ
خود رنج بردن به دانش س است //ترا دین و دانش رهاند درست /د ِر رسیتگاری بباییدت جتیت//
دلت هر نخواه که باشد نژند /همان تا نگردی تن متتمند //چو خواه که یاب ِز هر بد رهاَ /سر
ِ
اندر نیاری به دام بالُ //بوی در دو هیت ز َبد رستگار /نکوکار هردی َ
هفتار پی مبیرت
به
کردهار//
ر
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
راه جوی /دل از تیره ها بدین آب شوی» (فردوس 8/1 :1389 ،ی)10

اندرز شاار حماسهسرا ،خواننده را به دوری از آز ،داد و دهش و بخشنده  ،هرد نکردن دارایی
و بهره بردن از آن فرام خواند؛ زیرا امر ،ب ثبات و فرصت آن کوتیاه اسیت ایرانشیاه نیی خواننیدۀ
اثرش را به دوری از آز و طمع که از ر،یلتهای اخالق است ،دایوت م کنید و نیی پییروی از راه

پی مبر(ص) را طریقت انتانیت م داند« :تو هر مردم  ،آز کوتاه کن /به پی مبیر خویشیتن راه کین»
(ابن اب الخیر)151 :1377 ،
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 .10نتیجه
کوشنامه بر اساس رابطۀ میانمتن  ،با دیباچیۀ شهاهنام فردوسی مقایتیه و
در این تحقیق ،مقدمۀ 
همتان های آنها نشان داده شدهاست نتایج که از این بررس ها به دست آمد ،به طیور خالصیه
ابارتاند از:
 1ستایش ی دان و ،کر نام خدا و یادکرد نعمتهای او بهانوان مظاهر آفرینش ،مهمترین بخیش
ِ
کوشنامه را تشکیح م دهد آوردن نیام خیدای در آغیاز هیر اثیر
دو دیباچۀ حماسههای شاهنامه و 
ادب  ،قدمت به دیرینگ سرتاسر تاریخادبیات ایران دارد؛ چنانکه گاها ِ  اوستا و متنهیای فارسی
میانه و بیشتر آثار مکتوب بهجامانده از ایران پیش از اسالم ،با نام خدای آغاز شدهاست ایین ّ
روییه
ِ
ّ
در اهد اسالم نی تحتتأثیر فرهنگ اسالم بهصورت یک سنت مقیدس درآمدهاسیت و بیشیتر
آثار نوشتاری از قدیم تاکنون ،با ،کر نام خداوند آغاز م شود
ّ
کوشنامه و دیباچۀ شهاهنامه درم ییابیم کیه در آغیاز ایین دو
تحمیدیۀ 
 2با مطالعۀ بخشهای
منظومۀ حماس  ،بخش ستا یش ی دان و احااا اسماا و صیفات ،اتی  ،ثبیوت  ،افعیال و تن یهی
خداوند جایگاه واال و ممتازی دارند و بخشهای ّ
متفرع از آن ،هم ون چگونگ آفرینش ،سیتایش

دانش و ِخ َرد و نعتالنب (ص) نی جلوۀ خاص دارند

 3تکرار اناصر و مفاهیم بخش ستایش خداوند در دیباچۀ شهاهنامه ،بهمثابیۀ میتن پیشیین ،در

کوشنامه از شاهنامه بتیار طبیع به نظیر م رسید دیباچیۀ هیر دو
کوشنامه و تأثیرپذیری 
مقدمۀ 
ً
حماسه در این بخش ،ساختار نتبتا ویژهای دارند که اجی ای آن ابیارت اسیت از :سیتایش یی دان،
یادکرد آفرینش ،ستایش دانش و ِخ َرد ،نعت پیامبر(ص) ،مدپ شاه ،پنید و انیدرز بیه خواننیده و چنید
درخور توجه این است که نکات مذکور در تحمیدییۀ ایرانشیاه ،هماننید سیتایش
مطلب دیگر نکتۀ
ِ
ی دان در دیباچۀ فردوس است

ّ
کوشنامه ،بیه شهاهنامه بیهانوان ییک میتن متقیدم
 4از آنجا که ایرانشاه بناب الخیر ،سرایندۀ 
ّ
دسترس داشت ،م توان هفت که او در حد هتتردهای از دیباچۀ شاهنامه بهره جتتهاست و بیهطور
ّ
کل  ،شاهنامه از هر نظر ،بهمثابۀ یک کالنی الگوی معیار برای حماسههای پ از خود بودهاست
کوشنامه ،مانند دیباچۀ شاهنامه ،در بخش آغیازین
 5تمام انوانهای داخل در بخش مقدمۀ 
هر دسته از ابیات مرتبو با یکدیگر قرار هرفتهاند ،تا آنجا کیه محتیوای آن قطعیه شیعر را مشیخص
ّ
م کنند ایرانشاه در دیباچۀ منظومهاش ،تا حد زیادی از نامگیذاریهای داخلی در بخیش دیباچیۀ
شههاهنامه و نییی در چگییونگ نظییم و ترتیییب ابیییات و انوانهییای فرایی آن ،از شههاهنامه تییأثیر
پذیرفتهاست؛ مانند :در شکر باری تعال  ،ستایش دانش ،ستایش ِخ َرد و نعت ّالنب
 6فردوس در ابیات چنید از دیباچیۀ شهاهنامه ،چگیونگ دسترسی خیویش را بیه شهاهنام
ابومناوری شرپ دادهاست ایرانشاه نی برای خواننده توضی م دهد که از سوی ییک دوسیت بیه
کوشنام منظوم خود را سرودهاست
کوشنامه دست یافتهاست و بر اساس آن ،
نتخۀ منثور 
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ّ
 7در بخش اهدای اثر ،ایرانشاه ماننید فردوسی  ،اثیر خیود را بیه سیلطان وقیت ،غیاثالیدین
ابوشجاع سلجوق تقدیم کردهاست و در چندین جای منظومۀ خود ،وی را بیه نیکی ستودهاسیت،
هرچند ایرانشاه برخالف فردوس  ،در مدپ شاه سلجوق غل ّو و افرا کردهاست
 8با بررس های انجام شده در موارد فو  ،مشخص شد که ایرانشاه در سیرودن ابییات مقدمیۀ
کوشنامه ،بهصراحت به دیباچۀ شاهنامه نظر داشتهاست با سود جتتن از نظریۀ پیرامتن ژنت و بیا

کوشنامه در پردازش مضامین آن بخش ،م توان به رابطۀ متتحکم اشعار ایرانشاه
نگاه به مقدمۀ 
با دیباچۀ فردوس در شاهنامه و وابتتگ اش به آن پ برد
پینوشت
« 1بینامتنیت ،شیوهای است که به واسطۀ آن یک متن بر متن دیگر تأثیر م هذارد؛ اازجمله وامهیری متتقیم امثال
نقح قول و یا تأثیر غیرمتتقیم ،مانند تقلید از واژههای کلیدی» (.)Literary Devices, 2017
 2محققییان م هوینیید اسییتعمال کلمییۀ وص ی در ابیییات شههاهنامه ،از ق یراین مهییم اثبییات تشیییع فردوس ی اسییت
(مهدوی دام ان  ،1381 ،الف557 :ی594؛ به نقح از :آیدنلو)11 :1395 ،

منابع
قرآ کری
اوشنر دانا( ،)1373انررزاوشنر؛متنفارسیمیان آوانویسیوواژهنامهازابراهی میرزایناظر ،تهران ،هیرمند
آیدنلو ،سجاد ( ،)1395شاهنام ،1نامورنام شهریار،برگزیرۀدیباچه،داستا هفتخا رست ،رست وسهرابو
سیاوش ،چ  ،3تهران ،سمت
ابوالقاسم  ،محتن ( ،)1389راهنمایزبا هایباستانیایرا ،1 ،چ  ،7تهران ،سمت
بهمننامه ،تاحی رحیم افیف  ،تهران ،الم و فرهنگ
ابن اب الخیر ،ایرانشاه ( ،)1370
کوشنامه ،مقدمه و تاحی جالل متین  ،تهران ،الم
ییییییییییییییی ( ،)1377
هاکهنترینبخشاوستا ،چ  ،2تهران ،اساطیر

پورداوود ،ابراهیم ( ،)1378گا 
سعرینامه» ،ادبیا 

پیران  ،مناور (« ،)1395متنهای آستانهای در پیوند با ادبیات تطبیق  ،نمونۀ مطالعهشده:
تطبیقی ،د  ،4ش 167 ،3ی197
لغتنامه ،تهران ،دانشگاه تهران
دهخدا ،ال اکبر ( ،)1352
دهرام  ،مهدی (« ،)1397بررس ساختار و محتوای آستانهسرای در منظومههای فارس تا قرن ششم» ،ادب
غنایی ،س  ،16ش 47 ،31ی67
ّ
تاریخنگری

رشتیان  ،هودرز (« ،)1390دیباچهنویت متون تاریخ افشاریه ،تداوم و تحول در یک سنت تاریخ »،
وتاریخنگاری ،س  ،21ش 37 ،8ی61

جاذبههایفاریفردوسی ،چ  ،3تهران ،امیرکبیر

رنجبر ،احمد (،)1379
،پژوهشهایادبی،

ریاح زمین ،زهرا و لیال امیری (« ،)1397بررس ساختار دیباچۀ مثنویها تا قرن هفتم هجری»
س  ،15ش 33،59ی.62
کوشنامه» ،کتابماهادبیا وفلسفه ،صص 30ی31
سلیمان  ،قهرمان (« ،)1387حماسۀ 
شارپَ ،رلف نارمن ( ،)1346فرما هایشاهنشاها هخامنشی ،شیراز ،دانشگاه شیراز

 /58اثرپذیری مقدمۀ کوشنامه از دیباچۀ شاهنامه با تأکید بر تحمیدیه

سبکشناسیشعر ،ویرایش دوم ،تهران ،میترا
شمیتا ،سیروس ( ،)1383
صاف  ،حامد و همکاران (« ،)1395بررس داستان کیومرث در شاهنامه و تواریخ متأثر از سیرالملوکها بر اساس
متنشناسیادبفارسی،س ،52ش ( 1پیاپ 17 ،)29ی34
ف ونمتنیت ژنت» ،
صف نیا ،نارت ( ،)1381هزارسالآغازسخندرشعرفارسیباناموحمرخراونر ،تهران ،هورآفرید

نامههایمنظومدرادبفارسی ،تهران ،الم و فرهنگ
فاتح  ،پروین ( ،)1388معرا پیامبراکرم(ص)ومعرا  

فردوس (،)1384شاهنام فردوسی،بر اساس چاپ متکو ،به کوشش سعید حمیدیان ،چ  ،4تهران ،قطره
ییییییییییییییی ( ،)1385شاهنام فردوسی،متن انتقادی از روی چاپ متکو ،جلد  2 ،1و  ،3به کوشش سعید
حمیدیان ،چ  ،8تهران ،قطره
ییییییییییییییی ( ،)1389شاهنامه ،به تاحی جاللخالق مطلق ،دفتر  ،1چ  ،3تهران ،مرک دائرةالمعارف ب رگ
اسالم
کرم  ،محمدحتین و حشمتالله آ،رمکان (« ،)1387بررس تطبیق تحمیدیههای چهار لیلیومجنو  ،نظام ،
امیرخترو ،جام  ،مکتب » ،گوهرگویا ،س  ،2ش 1 ،7ی37
مجم التواریخوالقصص ( ،)1318به تاحی ملکالشعرای بهار ،تهران ،خاور
کوشنامه از

نادری ،فرهاد و سمیه نادری (« ،)1397کارکرد نظریۀ ترامتنیت ژنت در کشف و واکاوی تأثیرپذیری
متنشناسیادبفارسی ،س  ،54س 169 ،10ی187
شاهنامه» ،
نامورمطلق ،بهمن (« ،)1386ترامتنیت مطالعۀ روابو یک متن با دیگر متنها»،پژوهشنام علومانسانیفرهنگستا 
هنر ،ش 98-83 ،56
Kent, R.G. (1961), Old Persian Texts, Lexicon, New Heaven Connecticut.
Literary Devices (2017); www.literary devices.com.
Mackenzie, D. M. (1990), A Consise Pahlavi Dictionary, London, Oxford
University Press.

1400  زمستان،4  شمارۀ،10 سال،پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت
10.22059/jlcr.2021.327071.1703
Print ISSN: 2382-9850-Online ISSN: 2676-7627
https://jlcr.ut.ac.ir

The Influence of Existentialism on the
First Modern Persian Novels
Mahboobe Heidari
Member of the faculty of Persian language and literature in Kharazmi, Tehran, Iran

Mustafa Sharifi Abnavi
PhD student of Persian language and literature, in Kharazmi, Tehran, Iran
Received: 12, July, 2021 & Accepted: 15, August, 2021

Abstract
Existentialism is one of the most important branches of contemporary
philosophy, which, like all schools and terms that emerged in the twentieth
century, incorporates a variety of ideas and works. The common denominator of
all existentialist thinkers is their opposition to transcendental philosophies.
Unlike transcendental philosophers, existentialists consider cognition to be
possible after the existence of an object and consider the existence of an object
unnecessary. The non-necessity of human existence gives them freedom, but
according to existentialists, men are responsible to create meaning for their
absurd and meaningless existence with the help of the freedom. They use
literature to form their ideas and explain their existentialist beliefs in the
fictions. Existentialist fictions are similar in form to other modernist works.
Absurdity, commitment, finding meaning of life, dichotomy of good and evil
and blurring of boundaries between them, conflict with religions, ideologies and
traditional values and the desire for freedom are the most important themes of
existentialist literature. This school of thought had a great influence in Iran
during Pahlavi regime. In this article, four modernist novels of that period; Bufe
Kur, Yakolia and her Loneliness, Malakut, and Shazdeh Ehtejab, are examined
from the perspectives of existentialist literature. We examined three
existentialist themes: nihilism; dichotomy of good and evil or God and Satan;
alienation and self alienation, in chosen novels. By this division, we obtained a
line of thought and came to the conclusion that the metaphysical view of the first
three novels does not continue in Shazdeh Ehtejab and viewpoint of Golshiri
becomes social. Also, the nihilism of previous eras fades, and the characters in
Shazdeh Ehtejab try to create meaning for their lives to escape emptiness. Also
we found out that the main characters of all four novels are involved in an
epistemological crisis. They all try to find an identity for themselves in the
conflict with their society: some are resolved in social norms and values, others
find their individuality however they are rejected by society.

Keywords: Existentialism, Bufe Kur, Yakolia and her Loneliness, Malakut,
Shazdeh Ehtejab.
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چکیده
اگزیستانسیالیسم از مهمترین شاخههای فلسفۀ معاصر است که مثل تمام مکتبها و اصطالحاتی که در قرن بیستم
ظهور کردند ،اندیشهها و آثار متنوعی را زیرمجموعۀ خود قرار میدهد .وجه مشترک تمام متفکران
اگزیستانسیالیستی ،مخالفت آنها با فلسفههای عقلی و استعالیی است .برخالف فیلسوفان استعالیی،
اگزیستانسیالیستها ،شناخت را پس از وجود شیء ممکن میدانند و وجود شیء را ممکن و غیرالزم میشمارند.
عدم الزام وجود انسان ،به او آزادی میدهد اما به نظر اگزیستانسیالیستها ،انسان مسئول است تا به کمک آزادی،
کردن اندیشههایشان از ادبیات کمک میگیرند
برای
هستی پوچ و بیمعنایش ،معنایی خلق کند .آنها برای انضمامی ِ
ِ

و راهکارهای اگزیستانسیالیستی خود را ،در داستانهایشان شرح میدهند .داستانهای اگزیستانسیالیستی از نظر فرم،

بودن
شبیه به دیگر آثار مدرنیستی هستند .پوچگرایی ،تعهد به زیستن ،یافتن معنا ،دوگانگی خوب و بد و نامشخص ِ
مرزهای بین آنها ،تعارض با ادیان ،ایدئولوژیها و ارزشهای سنتی و میل به آزادی از مهمترین درونمایههای ادبیات
اگزیستانسیالیستی است .این مکتب فکری درآثار فرهنگی ایران عصر پهلوی ،نفوذ بسیاری داشته است .در این
مدرنیستی آن دوره بوف کور ،یکلیا و تنهایی او ،ملکوت و شازده احتجاب از منظر مؤلفههای
مقاله ،چهار رمان
ِ
اگزیستانسیالیستی پوچگرایی ،دوگانگی خیر و شر یا خدا و
ادبیات اگزیستانسیالیستی بررسی میشوند .سه درونمایۀ
ِ
ِ
شیطان و بیگانگی و ازخودبیگانگی را برگزیدیم و چهار رمان منتخب را از منظر این درونمایهها بررسی کردیم .به

نگاه متافیزیکی موجود در سه
کمک این تقسیمبندی ،یک سیر و خط فکری به دست آمد و به این نتایج رسیدیم که ِ

ایی
رمان نخست ،در شازده احتجاب ادامه نمییابد و دید نویسنده در این اثر اجتماعی میشود .همچنین ،پوچگر ِ
نیهیلیستی دورههای قبل کمرنگ میشود و شخصیتهای رمان شازده احتجاب ،برای رهایی از پوچی برای زندگی
خود ،معنایی خلق میکنند .نیز دریافتیم که شخصیتهای اصلی هر چهار رمان ،با بحران معرفتشناختی درگیر
هستند .همگی آنها تالش میکنند در جدال با جامعهای که در آن زندگی میکنند ،هویتی برای خود دست و پا کنند
و در این راه ،برخی در هنجارها و ارزشهای اجتماعی حل میشوند و برخی دیگر ،فردیت خود را مییابند اما از
طرف جامعه طرد میشوند.
واژههای کلیدی :اگزیستانسیالیسم ،بوف کور ،یکلیا و تنهایی او ،ملکوت ،شازده احتجاب.
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 .1مقدمه
اگزیستانسیالیسم از شاخههای فلسفۀ معاصر است که خداباورانی چون کییرکگارد تا پوچگرایانی
چون کامو و مارکسیستهایی چون سارتر را دربر میگیرد .پاپکین و استرول معتقدند که نظریۀ
مکتب فکری به کییرکگارد و انتقادهای او از الهیات کلیسا و اندیشههای استعالیی
اصلی این
ِ

برمیگردد .به نظر آنها مسائلی که کییرکگارد در نوشتههای خود دنبال میکرد از این قرار بودند
غایت
هستی انسانی چه معنایی میتوان داد؟
که مقصود اصلی حیات انسان چیست؟ به
ِ
ِ
رویدادهای انسانی چیست؟ کی یرکگارد در آثار ادبی خود ،تصویری از دلتنگی ،غم ،پوچی،

بیمعنایی و دلخراشی زندگی انسان را نشان میدهد .نوشتههای فلسفی او ،دربرگیرندۀ تجربههای
فکری انسانی است و در نوشتههای دینی ،طنز و هجونامههایش میخواهد خواننده را نسبت به این
مسائل و پرسشها هوشیار سازد (پاپکین و استرول .)420 :1394 ،اگزیستانسیالیسم می خواهد وارد
زندگی انسان شود و به پرسشهای اساسی او پاسخ دهد .میخواهد فلسفه را از اندیشههای
زندگی انسان ندارند ،نجات دهد .همچنین ،برخالف ابزوردیسم،
استعالیی که هیچ کاربردی در
ِ

کردن زندگی تشویق کند .هر دو به بیمعنایی و پوچی جهان و
میخواهد انسان را به سوی معنادار ِ
دلهره و اضطرابی که این پوچی وارد زندگی انسان میکند ،معتقدند؛ اما برخالف ابزوردها،

زندگی خود معنا بسازد .به نظر
اگزیستانسیالیستها باور دارند که انسان این آزادی را دارد که برای
ِ
سارتر ،اگزیستانسیالیسم «فلسفهای اس ت که زندگی بشر را ممکن میسازد» (سارتر.)20 :1398 ،

اختالف اصلی فلسفۀ اگزیستانسیالیسم با اندیشههای استعالیی در بحث تقدم وجود بر ماهیت
است .به نظر هستیگراها ،یک شیء ابتدا به مرحلۀ وجود میرسد و بعد شناخته میشود؛ نه اینکه
از روی نقشهای ازپیشتعیینشده ،آفریده شده است .متیوز توضیح میدهد که هستی ما انسانها و
امکان وجودمان فرآهم آمده است ،ممکن بود
تمام اشیاء پیرامونمان ،ضروری نیست؛ چنانکه
ِ

نباشیم .بنابراین اینکه فردی با خصوصیات من باید وجود میداشته ،حقیقتی واجب نیست .اتاقی

که در آن کار میکنم امکان داشته است طور دیگری تزئین شود؛ در ساختمانی دیگر و در شهری
دیگر باشد (متیوز .)96 :1395 ،از نظر اگزیستانسیالیستها تا یک شیء هستیاش ممکن نشود و
وجود نداشته باشد نمیتوان دربارۀ آن نظری داد و شناخت تنها به وجود تعلق میگیرد .بنابراین ،به
معنایی از پیش تعیینشده برای زندگی نیز ،قائل نیستند .از نظر آنها ،انسان به یک زندگی بیمعنا
پرتاب شده و در چنین دنیایی محکوم به آزادی است .او باید از این آزادی استفاده کند و برای
زندگی خود معنا بیافریند .شناخت و آگاهی بشر نیز وابسته به وجود او است .سارتر میگوید:
«بشر ابتدا وجود مییابد ،متوجه وجود خود میشود ،در جهان سربرمیکشد و سپس خود را
میشناساند؛ یعنی تعریفی از خود بهدست میدهد» (سارتر.)28 :1398 ،
های مطرح در این پژوهش ،عبارتاند از:
پرسش ِ

 -کدام مؤلفههای اگزیستانسیالیستی در رمانهای منتخب به کار رفتهاند؟
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 سیر اگزیستانسیالیسم از بوف کور تا شازده احتجاب چگونه است؟ این رمانها ،بر کدام مؤلفۀ اگزیستانسیالیستی ،بیشتر متمرکز بودهاند؟با توجه به پرسشهای فوق ،فرضیهها از این قرار هستند:
 در رمانهای منتخب ،چهار درونمایۀ اگزیستانسیالیستی به کار رفتهاند :پوچی و نیهیلیسم،بیگانگی ،انزوا و طرد ،ازخودبیگانگی و بحران شخصیت و جدال خیر و شر.
اگزیستانسیالیست نیهیلیستی مواجه هستیم اما
 در بوف کور ،یکلیا و تنهایی او و ملکوت ،باِ

اگزیستانسیالیسم شازده
شازده احتجاب بهسوی تعهدگرایی و معناسازی حرکت میکند .همچنین
ِ
احتجاب ،اجتماعیتر است .یکلیا و تنهای او و ملکوت ،همچون بوف کور ،رمانهایی سمبولیک،

متافیزیکی ،نخبهگرا و فلسفی هستند؛ اما شازده احتجاب ،به انسانها ،روانکاوی آنها و
جامعهشان توجه بیشتری دارد.
 بوف کور بر نیهیلیسم و بیمعنایی متمرکز است .یکلیا و تنهایی او و ملکوت ،بر جدال خیر و شر،رودررویی انسان و آسمان و درگیری انسانها با ارزشهای آسمانی و اجتماعی ،تأکید دارند .شازده
ِ

احتجاب ،به دنبال آزادی ،انتخاب و انقالب است.

منابع فراوانی از اگزیستانسیالیسم بحث کردهاند .مهمترین این منابع نوشتههای سارتر هستند.
در این مقاله به علت روانی و سادگی توضیحات ،به کتاب اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر سارتر
اکتفا شده است .برای معرفی بیشتر اگزیستانسیالیسم ،بهویژه اگزیستانسیالیم در ادبیات از
کتابهایی چون کلیات فلسفۀ پاپکین و استرول ،فلسفۀ فرانسه در قرن بیستم از متیوز ،از خود
بیگانگی انسان مدرن از پاپنهایم و دانشنامۀ جنبشهای ادبی برای دانشجویان استفاده شد که بسیار
قابل فهم هستند .دربارۀ هر یک از رمانهای منتخب ما ،بهویژه بوف کور و شازده احتجاب،
ِ
کتابها ،پایاننامهها و مقاالت بسیاری نوشته شده است و آنها را از منظر مکتبها و سبکهای
ً
بسیاری بررسی کردهاند .مثال نوشتههای بسیاری سوررئالیسم را در بوف کور یا شازده احتجاب
بررسی کردهاند .یا در کتابها و مقالههایی دیگر ،از پوچگرایی بوف کور صحبت کردهاند .در کتاب
سارتر در ایران از راسخی لنگرودی ،اشارهای به تأثیرپذیری هدایت ،گلشیری و صادقی از
اگزیستانسیالیسم شده است .امنخانی در در کتاب اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران ،بحث
بسیاری کوتاهی دربارۀ تأثیر هدایت از اگزیستانسیالیسم ،میآورد .سناپور در کتاب آغازکنندگان
رمان مدرن بحث کوتاهی دربارۀ پوچگرایی بوف کور میکند .پاینده در شمارۀ هفتاد و دوم مجلۀ
سوررئالیسم بوف کور بحث میکند.
اندیشۀ پویا در مقالۀ «فهم فضای وهمناک ذهن هدایت» از
ِ

در کتاب داستان یک روح از شمیسا ،به مرگاندیشی هدایت پرداخته میشود .همچنین محمد
صنعتی مفصلتر ،بحث مرگ اندیشی در بوف کور را ،در کتاب صادق هدایت و هراس از مرگ
دنبال میکند .در هیچ مقاله یا کتابی ،رمانهای منتخب را از منظر ادبیات اگزیستانسیالیستی
بررسی نکردهاند.
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 .2اگزیستانسیالیسم و ادبیات
اغراق نیست اگر ادبیات را نزدیکترین ساختۀ فکری بشر به زندگی او بدانیم .اگزیستانسیالیستها
های خود از ادبیات بهره گرفتند .به نظر
که از این
ویژگی ادبیات با خبر بودند ،برای بیان اندیشه ِ
ِ

متیوز اگزیستانسیالیسم ،بهطور طبیعی در شکل ادبی بیان میشود؛ زیرا ادبیات برخالف ریاضیات

و انتزاعیات ،انضمامی است (متیوز .)87 :1395 ،از طرف دیگر خود ادبیات به طور کلی و به
خصوص داستان ،به تفکر اگزیستانسیالیستی نزدیک است .میالن کوندرا میگوید« :رماننویس ،نه
تاریخدان است و نه پیامبر ،بلکه او جستجوگر هستی و وجود است» (.)Crowell, 2012: 292

ِ
بسیاری از نوشتههای ادبی به دنبال بحث وجود میروند؛ معنی هستی انسان چیست؟ زندگی چه
معنایی دارد؟ و بسیاری از شخصیتهای رمانها به ویژه رمانهای مدرنیستی ،بهدنبال شناخت
هستی خود و معنای زندگیشان هستند .اگزیستانسیالیستها میخواهند از طریق ادبیات دنیای

مهم
افکار خود را به خواننده نشان دهند .به نظر جف ملپاس ادبیات اگزیستانسیالیستی ،مفاهیم ِ
تفکر اگزیستانسیالیستی را دسترس میکند یا حداقل مشخص میکند که چه چیزی به فرم این تفکر
ِ

ادبیات
نزدیک است (همان) .البته هر اثر ادبی که دربارۀ وجود و معنای زندگی بحث کند ،جزو
ِ
ً
اگزیستانسیالیستی نیست؛ بلکه ما آثاری داریم که میتوان مشخصا به آنها عنوان ادبیات
ً
اگزیستانسیالیستی داد .پس به ویژگیهایی نیاز داریم که مشخصا یک اثر را اگزیستانسیالیستی
کنند .در دانشنامۀ جنبشهای ادبی برای دانشجویان 1تحت عنوان اگزیستانسیالیسم چند درونمایه
معرفی میشود :آتئیسم ( ،)Atheismآزادی ( ،)Freedomگناهکاری و بیگناهی

(Guilt and

بودن
 ،)Innocenceبیگانگی ( ،)Alienationهویت و خودشناسی ( .)Identity and Selfبه دلیل غالب ِ
اندیشۀ اگزیستانسیالیستی در نیمۀ اول قرن بیستم ،آثار بسیاری از آن تأثیر پذیرفتهاند .رابرت
داستانی جهان را به عنوان اثر
ساالمن در کتاب اگزیستانسیالیسم خود ،برخی از مهمترین آثار
ِ

اگزیستانسیالیستی ،بررسی کرده است :یادداشتهای زیرزمینی و برادران کارامازوف از

داستایوفسکی ،گرگ بیابان از هرمان هسه ،بیگانه از آلبر کامو ،عشق سالهای وبا از مارکز ،حرکت
بدون کلمات از ساموئل بکت ،ننگ بشری از فیلیپ راث و مرگ فروشنده از آرتور میلیر
(←.)Solomon, 2005
 .3اگزیستانسیالیسم در ایران
جامعۀ روشنفکری ایران در نیمۀ اول قرن چهارده ،به شدت متأثر از جامعۀ فرانسوی و آلمانی است
و در آن زمان اگزیستانسیالیسم سارتر از مهمترین شیوههای معرفتشناسی در فرانسه و جهان بوده
آثار ترجمهشده در ایر ِان عصر پهلوی از نویسندگان و متفکران اگزیستانسیالیستی یا
است .بیشتر ِ

متأثر از اگزیستانسیالیسم هستند؛ از جمله :نیچه ،کافکا ،کامو ،سارتر ،داستایوفسکی و همینگوی.

همچنین جامعۀ ایرانی که از زمان مشروطه به بعد ،با مفاهیمی چون آزادی ،دموکراسی ،تعهد،
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انسانگرایی و انقالب آشنا شده بود ،به اندیشههای اگزیستانسیالیستی که حرف از آزادی و تعهد و
انسانگرایی میزدند ،متمایل شد .از میان اگزیستانسیالیستها ،سارتر ،هواخواه بیشتری در ایران
داشت؛ بهویژه بحث ادبیات متعهد او ،توجه بسیاری از روشنفکران ایرانی را به خود جلب کرد.
متعهد سارتر مخالف بودند .آنها متأثر از آلن روبگریه
برخالف این دسته ،گروهی نیز با ادبیات
ِ

اجتماعی ادبیات بود .به نظر او نویسندۀ ادبیات
بودند .روبگریه اعتقاد دارد که نباید به دنبال فایدۀ
ِ
تمام هنرمندهای دیگر الزم نیست که بداند کارش به چه دردی میخورد .همچنین ادبیات
نیز مانند ِ

مسلک خاصی به کار گرفت و نویسندۀ ادبیات نیز به اندازۀ
ابزار نیست تا آن را برای تبلیغ مرام یا
ِ

دیگر افر ِاد جامعه در برابر دنیایی که در آن زندگی میکند مسئولیت دارد؛ نه بیشتر و نه کمتر و حق

دارد که دغدغۀ اول و اصلیاش خود ادبیات و فرم آن باشد (لئونوف .)79-78 :1364 ،البته باید بحث
ً
ادبیات متعهد را از ادبیات اگزیستانسیالیستی جدا دانست .نوشتۀ متعهد لزوما اگزیستانسیالیستی
متعهد سارتر را دنبال میکند و از طرف دیگر ،بسیاری از نوشته-
ادبیات
نیست؛ بلکه تنها اندیشۀ
ِ
ِ

تعهد ادبی ندارند.
توجه ویژهای به ِ
های اگزیستانسیالیستیِ ،

از کسانی که تأثیر فراوانی در ترویج اگزیستانسیالیسم ،در جامعۀ روشنفکری داشتند صادق

صادق
هدایت ،احمد فردید ،جالل آل احمد و علی شریعتی بودند .تفکر اگزیستانسیالیستی
ِ
هدایت ،بیشتر اندیشۀ درونی و شخصی بود و هدایت ،تالشی برای تبلیغ آن نکرد .عیسی امنخانی
ِ
در این باره توضیح میدهد که هدایت از طریق اندیشههای وجودی ،هیچگاه به دنبال یافتن
ِ
فکری آن نبود .به نظر امنخانی هدایت ،سبک
پایگاهی فکری ،برای انتقاد از غرب و دستاوردهای
ِ
شباهت
نگارش اندیشمندان و نویسندگان اگزیستانسیالیستی را میپسندید و از طرف دیگر
و نوع
ِ
ِ
فکری او با اگزیستانسیالیستها موجب تمایل هدایت به آنها شده بود (امنخانی.)46-45 :1392 ،
ِ
عمیق صادق هدایت بر نویسندگان بعد از او ،از جمله تقی مدرسی،
فرمی بسیار
ِ
تأثیر فکری و ِ

آثار آنها شد.
بهرام صادقی ،امیر گلآرا و هوشنگ گلشیری ،موجب نفوذ اگزیستانسیالیسم به ِ

 .4تحلیل رمانهای منتخب از منظر ادبیات اگزیستانسیالیستی
ِ
در ادامه چهار رمان مدرنیستی بوف کور ،یکلیا و تنهایی او ،ملکوت و شازده احتجاب از منظر
چهار درونمایۀ اگزیستانسیالیستی و در سه تقسیمبندی تحلیل میشود :در بخش اول پوچگرایی،
رودررویی خیر و شر و در بخش سوم ،بیگانگی و ازخودبیگانگی را تحت
در بخش دوم آتئیسم و
ِ
یک عنوان بررسی میگردد .باتوجه به اینکه ادبیات اگزیستانسیالیستی در فرم از شگردهای ادبیات

مدرنیستی استفاده میکند و تکنیک خودویژهای ندارد ،در این پژوهش ،به بحث درونمایه که وجه
شاخص ادبیات اگزیستانسیالیستی است ،توجه کردهایم؛ برای مثال ،نویسندگان اگزیستانسیالیستی،
مثل دیگر جنبشهای مدرنیستی از شیوههای روایت درونگرا و جریان سیال ذهن ،تکنیکهای
زمانی و مکانی و ابهام در پیرنگ یا زبان استفاده میکنند.
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 .1-4پوچی و بیمعنایی زندگی

پوچیای که در داستان های اگزیستانسیالیستی وجود دارد ،دو نوع است :پوچی نیهیلستی و پوچی
اگزیستانسیالیستی .منظور از پوچی اگزیستانسیالیستی بیمعنایی زندگی و تالش برای ساختن
معناست .اما در نیهیلیسم «برای هستی معنایی وجود ندارد ،تمام باورها و ارزشهای معهود،
بیاساس هستند ،هیچ حقیقتی وجود ندارد» ( .)Milne, 2009: 232هدایت از نویسندگانی است که
به راه پوچی نیهیلیستی میرود ،چنانکه که راسخی لنگرودی به این پوچی عمیق و کافکایی در
زندگی هدایت و آثار او اشاره میکند (راسخی لنگرودی .)127-126 :1397 ،راوی یا دو راوی رمان
بوف کور ،در این دنیای بیمعنا زندگی میکنند ،اما میخواهند به زندگی خود معنا دهند .در بخش
اول رمان ،راوی با زن اثیری مواجه میشود .زن اثیری یک «فرشته» و حتی فراتر از آن است؛
نزدیک به یک الهه است و در راوی «حس پرستش» را ایجاد میکند (← هدایت .)19 :1383 ،او
هستی خود و دنیایی که در آن زندگی
الههای میشود تا شاید راوی از طریق وصال با او به درکی از
ِ

میکند برسد؛ زیرا اگر زن اثیری یک نگاه به راوی بیندازد کافی است تا «همۀ مشکالت فلسفی و
معماهای الهی را برایم حل کند .به یک نگاه او دیگر رمز و اسراری برایم وجود نداشت» (همان:

زن
 .)20این رمزها و اسرارها ،همان دغدغۀ معرفت
شناختی راوی و ِ
درک معنای زندگی استِ .
ِ
اثیری وارد خانۀ راوی میشود .راوی به کنکاش او میپردازد و شرابی مسموم به دهان زن میریزد.
دست روی زلفهایش میکشد و نبضش را بررسی میکند و متوجه بدن سرد او میشود .راوی
میفهمد که الههاش مدتها است که مرده (← همان .)26-25 :این جستجو برای یافتن معنای
مرگ زن اثیری از
زندگی بینتیجه میماند .برای راوی چیزی جز
تلخی پوچی باقی نمیماند .پس از ِ
ِ
ً
خود میپرسد« :اصال زندگی من بعد از او چه فایدهای داشت؟» (همان )31 :و راوی هیچگاه
نمیتواند معنایی برای زندگیاش بیابد و دچار نیهیلیسمی عمیق میشود.
داستان زندگی دیگری از راوی ،آشنا میشویم .دو بخش داستان با هم
در بخش دوم رمان با
ِ

ارتباط دارند؛ دو راوی روحی یکسانند در دو کالبد متفاوت .راوی در این بخش (از نظر زمانی بخش

اول بعد از بخش دوم داستان روی میدهد) به پوچی کامل رسیده است« :وانگهی چه چیزی روی زمین
میتواند برایم کوچکترین ارزش را داشته باشد؟ آنچه که زندگی بوده است از دست دادهام،
گذاشتم و خواستم از دستم برود و بعد از آنکه من رفتم ،به درک ،میخواهد کسی کاغذپارههای مرا
بخواند ،میخواهد هفتاد سال سیاه نخواند» (همان )47 :یا« :نه مال دارم که دیوان بخورند و نه دین
دارم که شیطان ببرد» (همان .)47 :از نظر او ،سرتاسر زندگی« ،یک قصۀ مضحک ،یک متل
باورنکردنی و احمقانه» است (← همان .)65 :بر اثر پوچی ،به مرگ عالقهمند است و احساس
میکند تنها مرگ است که او را از این زندگی بیمعنا نجات میدهد« :از این حالت جدید خودم
کیف میکردم و در چشمهایم غبار مرگ را دیده بودم؛ دیده بودم که باید بروم» (همان .)64 :با یاد
مرگ آرامش مییابد« :مرگ ،مرگ ...کجایی؟ همین به من تسکین داد و چشمهایم به هم رفت»
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(همان )77 :و آرزو میکند که مرگ پایان زندگی باشد تا دیگر هیچگاه به این زندگی عبث بازنگردد:
«تنها چیزی که از من دلجویی می کرد امید نیستی پس از مرگ بود؛ فکر زندگی دوباره مرا
میترساند و خسته میکرد» (همان.)94 :
در رمان یکلیا و تنهایی او با آزادی انسان در انتخاب مواجه هستیم؛ اما سرانجام هر انتخاب،
چیزی به جز تیرگی و نگونبختی نیست .یکلیا عاشق چوپان میشود و با او همبستر میشود .اما به
خشم یهوه و قومش دچار میشود .یکلیا ،تنها و بیسرپناه از خانۀ خود دور میشود و به شیطان
میرسد .شیطان داستانهایی شبیه به زندگی یکلیا برای او تعریف میکند .از انسانهایی دیگر و
همگی آنها اندوه و عذاب است؛ زیرا خشمی در کار است تا
انتخابهایی دیگر که سرانجام
ِ
عذابی به سوی انسان بفرستد « :اگر آتش تا رستاخیز مردگان سوزان است اما تحمل بوسۀ سرد

آب ها را ندارد .اگر دریا همیشه خروشان است ،اما هنگام آرامش ،آرام میگیرد .ولی خشم او،
هرگز ،بله هرگز سستی نگرفت» (مدرسی .)116 :1351 ،در این رمان انسان یا به دنبال لذت میرود و
به سرانجامی تلخ گرفتار میشود ،یا باید از خوشیهایش بگذرد که آن نیز افسردگی و غم به همراه
دارد .در رمان یکلیا و تنهایی او انسانها محکوم به عذاب و اندوه هستند .میکاه بااینکه فرمان یهوه
را میپذیرد و از هوس خود میگذرد ،چیزی به جز اندوه بیپایان ،نصیبش نمیشود؛ دوری از عشق
تامار تا ابد .یکلیا و میکاه ،نماد تمام انسانها هستند؛ انسانهایی محکوم به غم و افسردگی.
اصلی انسان مرگ است .مفهوم مرگ ،تمام شخصیتهای داستان را
در رمان ملکوت ،دشمن
ِ

درگیر کرده است .در فصل سوم ملکوت ،م.ل میبیند که مرگ ،پدر ،مادر و فرزندش را از او گرفته و
او در کمال ناامیدی میفهمد که «همهچیز طعمۀ مرگ است» (صادقی .)53 :1349 ،دکتر حاتم ،تمام
کسانی را که به زندگی عالقه دارند ،میکشد و هنگامی تصمیم به قتل م.ل میگیرد که م.ل به زندگی
خود نویسنده ،زندگی ارزش زیستن و
عالقهمند شده است .شاید به این دلیل که از نظر او یا ِ

جنگیدن ندارد یا از کسانی که زندگی را دوست دارند و به آن چسبیدهاند ،متنفرند .میرعابدینی

درونمایۀ اصلی داستانهای فلسفی صادقی از جمله ملکوت را مرگ میداند .به نظر او صادقی از
ترس مرگ ،سعی میکند تا مرگ را بشناسد و آن را تحقیر کند (میرعابدینی .)349 :1387 ،شاید برای
همین ترس از مرگ و تحقیر آن است که صادقی در ملکوت ،نقش دکتر حاتم ،نامیرایی و
مرگآفرینیهایش را میآفریند .او در یکی از مصاحبههایش میگوید« :من دائم در روح خودم بین
این دو جنبه سرگردانم .یک جنبه این امید که شاید بشود خوبی را ،عدالت را برقرار کرد ،شاید بشود
جامعه ای ساخت که بتوان در آن زندگی کرد .اما با این همه زندگی پوچ است .بیهدف است و به
تمامی میرسد ،اما معلوم نیست چرا؟» (همان .)350 :تمام اندیشۀ صادقی در زندگی و ملکوت در
جملۀ «به تمامی میرسد» خالصه میشود .صادقی از مرگ میهراسد ،دوست دارد مثل دکتر حاتم
نامیرا باشد اما میداند که هرگز به آرزوی خود نمیرسید .تمام شخصیتهای ملکوت همین درد را
دارند :چرا مرگ وجود دارد و نمیتوانند برای همیشه در کنار کسانی که دوستشان میدارند بهخوشی
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زندگی کنند؟ م.ل و خانوادهاش ،منشی و همسرش ،مرد چاق و آقای ّ
مودت ،همگی آنها دوست
دارند لذت ببرند اما مرگ همهچیز را میگیرد .بهنظر میرعابدینی ،در ملکوت صادقی ،انسان همیشه
در رنج میگذراند و شرارت بر دنیا تسلط دارد (همان .)357 :پوچی ملکوت ،انسان را به شرارت
وامیدارد؛ م.ل پسر خود را تکهتکه میکند و پدر و پسر روستایی را به قتل میرساند؛ دکتر حاتم را
بر آن میدارد تا همۀ دستیارها و همسرانش را بکشد .نوشتههای صادقی با «حزن و پوچی
شاعرانهای درآمیخته است» (همان .)349 :پوچیای که تمام شخصیتهای ملکوت به آن دچارند؛
خود مرگ است که آنها را از این پوچی میرهاند.
پوچی مرگ و زندگی است و فقط ِ

برخالف سه رمان پیشین ،شازده احتجاب به دنبال یافتن معنا است .از مهمترین موضوعات

این رمان عشق است؛ عشقی بیسرانجام .شازده احتجاب عاشق دختر عمۀ خود فخرالنسا است اما
هر دوی آنها اسیر بیماریای وراثتیاند و بهسبب آن بیماری میمیرند .جدالی ناتورالیستی که
بیماری ،درد ،مرگ و اندوه را به همراه دارد .شازده و فخرالنساء میخواهند از تقدیر خود بگریزند.
خشونت اجداد خودکامۀ خود هستند؛ اما با این خوی
به جز بیماری وراثتی ،آنها میراثدار
ِ
خاندان خود و ظلمهایی که به مردمان کردهاند،
میجنگند .فخرالنساء ،دختری تحصیلکرده ،از
ِ
بیزار است .شازده نیز از خوی خشن پدر ِان خود ،بهرۀ چندانی نبرده است و فخرالنسا بارها به شازده
ِ
ً
میگوید« :اصال به تو یکی نمیآید شازده .نکند قمرالدوله با باغبانباشی ...هان؟ آخر حتی یکذره
از آن جبروت اجدادی در تو نیست» (گلشیری )14 :1397 ،یا« :دستور دادی ،هان؟ پس هنوز خون
اجدادی در تو هست» (همان .)14 :خود شازده نیز میداند که خشونت را کنار گذاشته است« :خون
اجدادی؟ من که نتوانستم به شکار ادامه بدهم ،حتی از دیدن یک مرغابی وحشی که توی خون ...و
یا تازی که به دهان گرفته باشد دلم آشوب میشود» (همان .)109-108 :بعد از مرگ فخرالنساء،
شازده احتجاب کلفت خانه ،فخری ،را وادار میکند در نقش فخرالنساء فرو رود .فخری در تقلید از
رفتارهای فخرالنسا تا جایی پیش می رود که گاهی شخصیت ذاتی خود را فراموش میکند .بنابراین
شخصیت اصلی این داستان یعنی شازده ،فخرالنسا و فخری توانستهاند تاحدودی بر جبر
هر سه
ِ
محیطی و ژنتیکی خود ،غلبه کنند .اما شازده و فخرالنسا چیزی فراتر از خودسازی میخواهند؛ باید
ً
نسل این خودکامگی منقرض شود؛ شازده تمام نشانهها و اسباب خانوادگیاش را تعمدا در قمار،

میبازد« :سه شاه و دو بیبی .وقتی میدیدم که دست طرف دارد میلرزد و پائین چشمش میپرد و
یا دارد سیگار را توی جاسیگاری خاموش میکند ...برای اینها بود که رفتم طرفش .باید یکجوری
ملک و امالک را آب میکردم .وقتی دستم خالی بود توپ میزدم» (همان )99 :و هیچ فرزندی از دو
شاهزاده باقی نمیماند ،تا مسیر انقالب کامل شود و مرگ خاندان شازدهها رقم بخورد .شازده
کافکایی هدایت ،مدرسی و صادقی
احتجاب ،به پوچیای امیدوارانه نزدیک میشود و از دنیای
ِ
فاصله میگیرد .فخرالنسا و شازده احتجاب ،یک دیکتاتوری را به پایان میرسانند.
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 .2-4آتئیسم و دوگانگی خیر و شر؛ خدا و شیطان

آتئیسم به معنی بیخدایی یا خداناباوری است .نوشتهای متأثر از آتئیسم است که دربارۀ خدا یا
الهیات شک وارد کند ،یا مرز بین خیر و شر را در هم بریزد ،یا اخالقیات الهی را رد کند ،یا خدا را
متفاوت از آنچه الهیون میگویند ،ن شان دهد .به این دلیل اگزیستانسیالیسم اعتقاد به خدا را کنار
میگذارد که « مفهوم خدا و خداباوری ،با تعهد و مسئولیت فردی انسان ،که نقطۀ مرکزی این
مکتب فلسفی است ،تناقض دارد» ( .)Milne, 2009: 228موجودی اثیری و ملکوتی ،یک فرشته و
حتی موجودی شبیه به یک الهه ،در رمان بوف کور ،در قالبی زنانه ظاهر میشود؛ زن اثیری که به
خود راوی در او «حس پرستش» را ایجاد کرده است (← هدایت )19 :1383 ،تااینکه راوی،
قول ِ

فرشتهاش را از دست میدهد .در این رمان ،هدایت ،انسان جامعۀ مدرن را نشان میدهد .انسانی
که دنیا و آخرتش را از دست داده است .راوی پس از مرگ الهه/فرشتهاش احساس میکند« :من
خودم را تا این اندازه بدبخت و نفرینزده گمان نمیکردم ،ولی به واسطۀ حس جنایتی که در من
خوشی غریبی به من دست داد ،چون فهمیدم یک نفر
خوشی بیدلیلی،
پنهان بود ،در عین حال
ِ
ِ

همدرد قدیمی داشتهام» (همان .)43 :اما حسی دیگر به او آرامش میدهد :اینکه این سرنوشت بشر
است .بعد از آن راوی ،تنها راه ادامۀ زندگی خود را در فراموشی میداند و به استعمال مواد مخدر و

شراب روی میآورد تا «در یک حالت نیمهخواب و نیمهاغما» فرو رود (همان .)44 :اکنون وارد
زندگی گذشتهاش می شود :در آنجا ،او بیماری جسمی و روانی و محبوس در یک چهاردیواری
است .به هیچچیز اعتقاد ندارد و فقط ،شک برای او مانده است« :حاال هیچچیز را باور نمیکنم .به
ثقل و ثبوت اشیا ،به حقایق آشکار و روشن همین اآلن هم شک دارم!  ...آیا من موجود مجزا و
مشخص هستم؟ نمیدانم؛ ولی حاال که در آینه نگاه کردم ،خودم را نشناختم .نه آن من سابق مرده
است( »...همان .)49 :از نظر راوی دوم ،مردها رجاله و زنها لکاتهاند و تنها هدف زندگی آنها،
بردن اعتقاد دینی و
لذت ،بهویژه لذت جنسی است .او روشنفکری است که میخواهد با زیر سوال ِ

الهی ،جایگزین خدایش شود« :به برتری خودم پی بردم ،برتری خودم را به رجالهها ،به طبیعت ،به
خداها حس کردم؛ خداهایی که زاییدۀ شهوت بشر هستند .یک خدا شده بودم ،از خدا هم

بزرگتر( »...همان .)106 :اما سرانجام چیزی کمتر از رجالهها میشود .راوی بوف کور تفاوتی بین
خیر و شر نمیگذارد .او هر نوع اعتقاد و باور دینی را به سخره میگیرد« :دایهام گاهی از معجزات
انبیا برایم صحبت میکرد؛ به خیال خودش میخواست مرا به این وسیله تسلیت دهد .ولی من به
فکر پست و حماقت او حسرت میبردم!» (همان .)84 :یا در حدود همین صفحات که از خدا و دین
بدگویی میکند یا« :من بیشتر خوشم میآمد با یک نفر دوست یا آشنا حرف بزنم تا با خدا ،با قادر
متعال! چون خدا از سر من زیاد بود» (همان .)85 :پوچی زندگی بود که موجب بیمیلی راوی به خدا
و دین شده بود .او با خودش فکر میکرد حاال که زندگی چنین است چه تفاوتی میکند که به خدا
ً
اعتقاد داشته باشد یا نه .در چنین شرایطی برای راوی اصال خیر و شر معنایی نمیدهد .به نظر راوی
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و حتی شاید خود هدایت ،انسان آنقدر در پستی سقوط کرده ،که وجود خدا از سر انسان زیاد
است.
ً
در یکلیا و تنهایی او و ملکوت ،دو عنصر خیر و شر علنا رودرروی یکدیگر قرار میگیرند .اما
پس از پایان این دو رمان ،خواننده دچار نوعی سردرگمی میشود؛ اینکه خیر و شر در این دو
ً
داستان کداماند؟ در هر دو داستان نمایندههای شیطان و خدا ،در آغاز ،کامال مشخص هستند .در
ً
یکلیا و تنهایی او ،شیطان مستقیما وارد داستان میشود و با یکلیا همدردی میکند .در بخش دیگر
این داستان ،عسابا نمایندۀ شیطان میشود و امنون نمایندۀ خداوند .در ملکوت ،دکتر حاتم چیزی
شبیه به شیطان است و گاهی شبیه به فرشتۀ مرگ یا قابیل میشود .در عوض م.ل خدا است.
نخستین رودررویی خدا و شیطان در رمان یکلیا و تنهایی او ،هنگامی است که شیطان خود را
به یکلیا میشناساند:
یکلیا ،به ابرهایی که در گوشه و کنار آسمان حرکت میکنند تا به رود سیاه ،یعنی آنجایی که
خورشید هر غروب به دهان سیاهی فرومیرود ،برسند ،نگاه کن! به ابانه که آرام و رنجکشیده در
بسترش میلغزد بنگر تا بدانی همراه و کنار تو شیطان هم به آنها مینگرد.
یکلیا فریاد کوچکی کشید و از او فاصله گرفت (مدرسی.)20 :1351 ،

اما شیطان به او میفهماند آنکه از او باید ترسید ،کسی است که او را رانده است« :یکلیا،
چقدر سزاواری که اینطور پریشان شوی .مگر نه اینست که حیثیت خیمۀ اجتماع به خاطر لعنتی
است که به من نسبت داده میشود؟ آیا تو انسان نبودی که میخواستی راستگو باشی و صادق
نبودی؟ اما یکلیا آنجایی که به تو وعده میداد ،تو را از خانۀ عشقت بیمقصد و مرده بیرون کرد.
نمیخواهی که من تو را تسلی داده باشم؟» (همان )21-20 :شیطان ،شبیه به یک فیلسوف دانا و
حقیقتطلب است .در صفحۀ  21و  22شیطان به یکلیا میگوید که خدا هنگامیکه شیطان را
شکست داد و از آسمان ها به پایین فرستاد ،خواست انسان را بیافریند تا تماشاگر او باشد و او را
نهان او پنهان کرده بود ،فراتر رفت و به دنبال راز
ستایش کند ،اما انسان به کمک آنچه شیطان در ِ
هستی بود .خدا چون این را فهمید ،پستی را در نهاد انسان قرار داد تا انسانها به دنبال راز هستی

نروند و هر بار سرگذشت شیطان را به یاد انسانها میآورد و آنها را به آن سرگذشت ،تهدید
میکرد .شیطان میگوید که تمام آن چیزهایی را که انسان آزادانه میخواست ،یهوه آنها را تحقیر و
انسان را به خشم خود ،تهدید میکرد .در آن زمان یکلیا که احساس میکند شیطان نیز با او همدرد
است ،به آغوش شیطان پناه میبرد .مدرسی امر الهی را در برابر امر شیطانی قرار میدهد تا موجب
درگیری ذهنی خوانندگان شود .جای یهوه و شیطان را تغییر میدهد .شیطان مهربان و همچون
انسان ،رنجیده و راندهشده و یهوه ،انتقامگیر است .ماجرای یهوه و شیطان ،به افسانۀ پرومته شباهت
دارد .چنانکه گرین شرح میدهد ،زئوس به یاری پرومته انسان را خلق میکند ،اما هنگامیکه
پرومته متوجه میشود زئوس میخواهد که انسانها ،نیایشگری صرف باشند ،به انسانها فنون و
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صناعتها را آموخت و آتش را از خدایان دزدید و برای انسانها به ارمغان آورد .به این ترتیب،
انسان فراتر از بازیچهای در دست خدایان شد (گرین .)46-45 :1392 ،پرومته انسان را با آتش آشنا
میکند و دلپذیری و فواید آن را به انسان ،می آموزد .چون زئوس ،از خیانت پرومته آگاه شد ،او را به
عذاب و مرگی هر روزه دچار کرد و انسانها را نیز با آفرینش زن ،به گمراهی کشاند و خویهای
پلید را در نهادشان قرار داد.
ً
در یکلیا و تنهایی او ،شیطان دقیقا نقشی شبیه به پرومته دارد .او که در آفرینش انسان با خدا
همکاری میکند در نهاد انسان رازی باقی میگذارد تا انسان از اینکه تنها ستایشگر و در تسخیر
یهوه باشد ،رها شود .یهوه با فهمیدن این قضیه ،شیطان را لعنت میکند و میراند .در کتاب افسانۀ
خدایان میآید« :پرومته که [نزد] نوع بشر اهمیت و مقام خاصی دارد ،به همان اندازه که یک
داستانی افسانۀ خدایان به شمار میرود ،مظهر و نمایندۀ یک مفهوم فلسفی بزرگ است که
قهرمان
ِ
عبارت است از روح عصیان بشر در مقابل قوانین طبیعت» (شفا .)155 :1383 ،شیطان و نمایندگان

او در این داستان ،عسابا و تامار ،مظهری از همین روحیۀ عصیان و رهایی هستند .مهمترین بحث
این رمان ،آزادی است؛ آنچه برای اگزیستانسیالیستها بسیار اهمیت دارد .یکلیا میخواهد آزادانه
عشق تامار فرامیخواند .شیطان از یکلیا به عنوان نمایندۀ
عشقبازی کند؛ عسابا ،میکاه را به ِ
انسانها میخواهد که آزاد باشد و مسئولیت زندگی خود را برعهده بگیرد« :یکلیا گریه نکن .گریۀ
تو گوشخراش است .من مانند او [یهوه] ترحم یا بخشش نمیکنم .این درخور شما آفریدههاست
که عقب پناهگاهی میگردید» (مدرسی .)26 :1351 ،او از یکلیا میخواهد تا خود پناهگاه خود شود
و مسئولیت زندگی خود را بپذیرد .سارتر میگوید« :بشر بدون هیچ اتکا و دستاویزی ،بدون
هیچگونه مددی ،محکوم است که در هر لحظه ،بشریت را بسازد» (سارتر .)41 :1398 ،این جدال
بین خیر و شر و تردید انسان در تشخیص این دو از هم و آزادی انتخاب راه خود ،تا پایان داستان
ادامه دارد .هنگامیکه عازار ،پسر میکاه ،از جهاد ،بازمیگردد ،عسابا میگوید« :عازار! بهتر میبود
در شهر میماندی و دختران را بازی میدادی تا میان بیابان ها عقب خون انسان بدوی» (مدرسی،

ِ
 .)40 :1351عسابا شهوت راندن را برتر از جهاد –که از نظر او خونریزی است -میداند .عسابا با
امنون کاهن ،مناظره میکند و به او میگوید که امنون ،به چیزهایی که میگوید ،اعتقادی ندارد
ِ

(همان .)85 :عسابا میل به آزادی ،شهوترانی و به دنبال زیبایی رفتن را در طبیعت بشر میداند؛
طبیعتی که خارج از کنترل انسان و حتی یهوه است (همان .)84-83 :عسابا نماد کسی است که
زندگی می کند تا آزاد باشد و لذت ببرد .در انتها با آغوش باز به سراغ مرگ خواهد رفت و عذاب
یهوه را نیز به جان خواهد خرید.
در ملکوت نیز با دو عنصر خیر و شر یا چیزی شبیه به شیطان و خدا مواجه هستیم .البته مرز
ً
ً
بین خیر و شر ،دقیقا مشخص نیست .در متن رمان ،م.ل خدا و دکتر حاتم شیطان است .مثال
هنگامیکه جن را از شکم آقای مودت بیرون میکشند و جن جملهای رمزی برای دکتر حاتم
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مینویسد ،دکتر حاتم در جواب آقای مودت و همراهان او دربارۀ جملۀ رمزی جن میگوید:
«مطمئن باشید .نوشته است شما بی جهت با من مبارزه کردید و مرا از مأموریتم بازداشتید .همین
امشب خود شیطان ،رئیس مستقیم من ،به سراغتان میآید .اگر حرفی دارید با او بزنید و اگر هم
توانستید به جنگش بروید» (صادقی )28 :1349 ،که متوجه میشویم ،شیطان خود دکتر حاتم است و
جن جاسوس او بوده! زمانیکه دکتر حاتم خبر مرگ قریبالوقوع شخصیتهای داستان را به آنان
میدهد و آقای چاق میخواهد از م.ل کمک بگیرد ،دکتر حاتم مانع میشود .آقای چاق میگوید:
«مگر او خدا نیست؟ شما خودتان میگفتید ،بنابراین چرا نتواند کمکم کند؟» (همان )108 :اما وقتی
کل داستان را درنظر بگیریم ،همهچیز شر است و خوبی و خیر وجود ندارد .در بخشهایی ،داستان
به اسطورۀ آفرینش نزدیک میشود .م.ل که خدای این داستان معرفی میشود ،فرزندش را به دلیل
دوستی با دکتر حاتم که شیطان است ،مجازات میکند .دکتر حاتم نیز ،گاهی شبیه به فرشتۀ مرگ و
ً
گاهی شبیه به قابیل میشود .مثال دکتر حاتم به آقای منشی میگوید« :شباهت دوری با حضرت
آدم دارید( »...همان)19 :؛ گویی حضرت آدم را بسیار خوب میشناخته است .و در جایی دیگر
میگوید« :ساقی! ساقی! مرا ببخش و یقین داشته باش که بیچارهترین و بیگناهترین و بیارادهترین
فرزند آدم هستم» (همان .)75 :شاید به همین دلیل انسانها را میکشد؛ چون قابیل است و از روی
حسادت ،فرزندان آدم ،برادران و خواهران خود را میکشد .در چندجای داستان به وظیفه و
مأموریت خود اشاره میکند؛ گویا مأموریتی برای کشتن انسانها دارد ...« :وقتی دیگر نمیتوانستم
بمانم یا مأموریت وجدانیم را انجام یافته میدیدم بیخبر میگذاشتم و میرفتم( »...همان ،)22 :یا:
« من بندۀ زرخرید شغلم هستم و سرنوشتم ،یا اگر بدت میآید و تکراری و متبذل است ،طور دیگر
میگویم :بندۀ شغلم و مأموریتم» (همان .)64 :در اینجا شبیه به فرشتۀ مرگ میشود .در انتهای
داستان ،گفتگوی منشی جوان و دکتر حاتم ،خواننده را به این شک میاندازد که هیچگاه نیروی خیر
و شری وجود نداشته است؛ بلکه همهچیز شر است .نیروهای ماورایی ،انسان را بازی میدهند و در
انتها او را میکشند .منشی به دکتر حاتم میگوید« :برو ،برو ،هر چه زودتر پیش رفیقت [م.ل] برو.
می بینم داستان دعوای شما ساختگی است و با هم رابطۀ نزدیک دارید .البد مینشینید و از سستی
و پستی و ترسهای قربانیان خودتان ،از ما آدمهای معمولی حرف میزنید و کیف میکنید» (همان:

 .)109این شک ّقوت میگیرد هنگامیکه در انتهای داستان ،دکتر حاتم و م.ل با یکدیگر ظاهر
میشوند و با یکدیگر می روند .شاید این از ذهن بدبین صادقی نشأت گرفته باشد که در دنیا هیچ
نیروی خیری وجود ندارد .در پایان بخش سوم ،تحریفی از آیۀ ِده سورۀ طارق میآید« :فمااله من

قوه و الناصر» .آیۀ صحیح قرآن این است« :فما له من قوه و ال ناصر» یعنی «هیچ قدرت و پشتیبانی
ً
ندارد» اما به نظر میرسد که نویسنده تعمدا این آیه را تحریف کرده باشد و به جای «فما له»« ،فما
اله» آورده است که در این صورت معنا چیزی شبیه به این میشود« :چه پروردگار قدرتمندی است
در حالیکه پشتیبان نیست» .ممکن است اشتباه تایپی باشد؟ در چاپ دیگری نیز همین آیه تکرار
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ً
شده است .شاید صادقی تعمدا چنین کاری کرده باشد .به ویژه اینکه به ماجرای داستان نزدیک
است .داستانی که سراسر مرگ است و هیچ نشانی از یاری پروردگار در برابر شیطان وجود ندارد.
داستان قبل فاصله میگیرد .گلشیری ضعف جامعه را
شازده احتجاب از دنیای متافیزیکی سه
ِ

در ماورا نمیجوید .او در ذهن انسانها و اجتماع جستجو میکند و بیشتر از فلسفهبافی به دنبال
روانکاوی است .شازده احتجاب دنیایی را به تصویر میکشد که اشرافیتی منحط و خودکامه،
نابودش کرده است .جامعۀ شازده احتجاب ،نیاز به زیر و رو شدن دارد .از این جهت ،بیش از سه
اثر پیشین ،به اگزیستانسیالیسم سارتر نزدیک میشود .شازده احتجاب و فخرالنسا تالش میکنند تا
بر جبر محیطی و وراثتی غلبه کنند .فخرالنسا نمایندۀ یک زن مدرن ،تحصیلکرده و اخالقمدار
میشود .او برخالف زنهای درباری ،خوی مستکبر اشرافی را کنار میگذارد .کنارهگیری از این
خوی در رفتارش با فخری که کنیز او است مشخص میشود .فخری برای فخرالنسا« ،فخری جان»
محرم رازهایش ،نه کنیزش:
استِ ،

فخرالنساء هیچوقت پلک نمیزد ،هی کتابا رو ورق میزد از سرشب تا نصفشب .روزها هم.

حتی وقتی مینشست روبروی آینه و من موهاشو شانه میزدم .میگفت :فخریجون ،موهامو
بریز رو شونهم .اینطور نه .و باز میخوند .فقط لباش تکون میخورد .گفتم :خانمجون ،این تو
چی نوشته؟ گفت :میخوای برات بخونم؟ گفتم :آره .قصۀ قلعۀ سنگبارونو خوند .گفتم :خانم اینا
که دروغه .گفت :میدونم اما میخوام بدونم اجداد واالتبار با این چیزا چطور خوابشان میبرده
(گلشیری.)61 :1397 ،

فخرالنسا برخالف زنهای همعصر خود ،انسانی مستقل است .شازده ،وابسته و در کنترل او
است .در رفتارهای فخرالنسا با شازده میتوان میفهمید ،فخرالنسا از ظلمهایی که خاندانش به
مردمان کردهاند ،بیزار است؛ به دنبال این است که این ظلمها را بشناسد ،به شازده نیز بشناساند و با
ً
چشم شازده تغییری رقم میزند .مثال وقتی که شازده میبیند ،فخرالنسا مشغول
تحقیر آن رفتارها در ِ
مطالعه است ،از او میپرسد که چه کتابی میخواند .فخرالنساء پاسخ میدهد «خاطرات جد
واالتبارمان» .بعد شازده از او میپرسد« :شما ،شما این چیزها را میخوانید که چی؟» فخرالنسا
جواب میدهد« :ببینید ،اگر بخواهیم خودمان را بشناسیم باید از اینجاها شروع کنیم ،از همین
اجداد» (همان .)45-44 :فخرالنسا می خواهد شازده را از آنچه در پیرامونشان گذشته ،باخبر کند .به
همین علت شازده ،عاشقانه او را دوست میدارد؛ چون با زنهای دیگر فرق دارد ،شازده را آگاه
ً
کرده است .فخرالنسا در روزهای پایانی عمرش ،که دیگر نمیتواند شخصا کتاب بخواند ،از شازده
میخواهد برای او کتاب بخواند و آنجاست که شازده به او میگوید« :دوستت دارم ،فخرالنساء» و
فخرالنساء «خندید ،آنقدر بلند خندید که چشمهایش پر از اشک شد» (همان )115 :و این انقالب
بر علیه خاندان خودکامۀ شازدهها با مرگ فخرالنساء و شازده احتجاب به پایان میرسد .شازدهای
که سهم او دوری گزیدن از راه و رسم پدرانش بود و تا پایان زندگی هیچ خونی نریخت .پیش از
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ً
مرگ خود نیز ،یادگارهای خاندانش را ،تعمدا در قمار میبازد تا مرگ خاندانش را کامل کرده باشد.
ادی انسانها سرکوب شده بود.
ادی انتخاب را در جامعهای میجستند که آز ِ
فخرالنسا و شازده آز ِ

خواص آن ،هیچ تعهدی نسبت به رفتارها و مسئولیتهای خود نداشتند .سارتر هرکس
جامعهای که
ِ
را مسئول زندگی خویش می داند .انسانی که درون خود را بسازد ،به جامعه و تمام انسانها کمک

کرده است« :هنگامیکه ما میگوییم بشر مسئول وجود خویش است ،منظور این نیست که بگوییم
آدمی مسئول فردیت خاص خود است ،بلکه میگوییم هر فردی مسئول تمام افراد بشر است ».و
«فرد بشر با انتخاب خود ،همۀ آدمیان را انتخاب میکند» (سارتر .)31 :1398 ،فخرالنسا و شازده،
مسئولیت زندگی خود را پذیرفتند و انقالبی درونی کردند .بحث تعهد ،آزادی ،مسئولیت و انقالب
ِ
ّ
محوری شازده احتجاب هستند:
بر ضد شری که در جامعه جریان دارد ،همگی ،درونمایههای
ِ
جامعه خیر است و در برابر ّ
شر خودکامگان قرار میگیرد.
 .3-4بیگانگی و ازخودبیگانگی

دو بیماری هستند که اگر از یکی فرار کنیم به دامان دیگری میافتیم و از مهمترین مباحثی هستند
که ذهن اگزیستانسیالیستها را با خود درگیر کرده بودند« .از نظر بسیاری از اندیشمندان در
ّ
قرنهای نوزده و بیست ،بیگانگی ،وضعیتی است که برای انسانهای متمدن پیش میآید .بیگانگی،
احساس جدایی ،بیتعلقی [نه وجهۀ مثبت بیتعلق بودن] و تنها بودن است» (.)Milne, 2009: 230

ِ
انسان بیگانه به علت تفاوتی که با جامعه دارد –چه این تفاوتها مثبت باشند و چه منفی -مطرود و

تنها است .ازخودبیگانگی حالتی عکس است :زمانیکه فرد ،از فردیت خود میگذرد تا جامعه او را
بپذیرد به قول پاپنهایم « او از خودش بیگانه شده است زیرا در گریز از خود ،رخصت داده

موجودیتاش در بیاعتباری جماعت [ناشناخته برای او] غرق شود» (پاپنهایم 2.)48 :1398 ،انسان
دائم بین ترجیح یکیبردیگری ،سردرگم است.
در بخش دوم بوف کور ،راوی شخصیتی دور از جامعه است .انسانهای پیرامونش را رجاله یا
لکاته مینامد ،از آنها تنفر دارد و با آنها رفتوآمدی نمیکند« :میان چهاردیواری که اتاق مرا
تشکیل می دهد و حصاری که دور زندگی و افکار من کشیده ،زندگی من مثل شمع ،خردهخرده آب
هیزم تر است که گوشۀ دیگدان افتاده و نه تر و تازه مانده ،فقط از
میشود ،نه اشتباه میکنم- ،مثل ِ

دود و دم دیگران خفه شده» (هدایت .)50 :1383 ،راوی خارج از این چهاردیواری را دنیایی غریب،

«دنیای رجالهها» مینامد (همان .)51 :برای او در اتاقش یک آینه است که گویی تنها رفیق و همدم
اوست .آینه برای او مهمتر از دنیای رجالههاست (همان .)52 :در دنیای رجالهها و لکاتهها ،راوی
«محکوم به تنهایی» است .اگر بخواهد با کسی بیامیزد ،باید شبیه به آنها شود« :میترسیدم زنم از
ً
دست برود .میخواستم طرز رفتار ،اخالق و دلربایی را از فاسقهای زنم یاد بگیرم ...اصال چطور
میتوانستم رفتار و اخالق رجالهها را یاد بگیرم؟ حاال میدانم آنها را دوست داشت چون بیحیا،
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احمق و متعفن بودند» (همان .)62 :بهنظر آل احمد« :آدمها در رمان بوف کور ،نه تنها همه شبیه
یکدیگرند ،همه نشانههایی از ابتذال فکر و زندگیاند ،بلکه همه مورد تنفرند ،رجالهاند ،احمقند»
(آل احمد .)18 :1370 ،آنچه مینویسد تنها برای «سایۀ خودش» است و اهمیتی نمیدهد اگر آن را
بخواند یا نه .راوی بخش اول ،ازخودبیگانه شده و حتی خویشتن را نیز فراموش کرده است .در یک
ّ
سروسری ندارد؛ زیرا« :آیا این مردمی که شبیه من
ویرانۀ دور از شهر زندگی میکند و با هیچکس
ً
هستند ،که ظاهرا احتیاجات و هواوهوس مرا دارند ،برای گول زدن من نیستند؟ آیا یک مشت سایه
نیستند که فقط برای مسخره کردن و گول زدن من بهوجود آمدهاند؟» (هدایت .)11 :1383 ،او تالش
شناخت خود دور کنند .برای همین دنیایی
میکند تا خود را بشناسد و میترسد که دیگران او را از
ِ

دور از دیگران را انتخاب کرده است تا زندگیهای خود را مرور کند شاید به شناختی از خود برسد.

تنها ترسش این است« :فقط می ترسم که فردا بمیرم و هنوز خودم را نشناخته باشم» (همان.)10 :
چیز خود را در آن باخته است .همچون یک بوف در
دنیای بوف کور ،دنیایی است که انسان همه ِ

ویرانهای ،تنها زندگی میکند و کور است چون تمام شناختش را از خود و پیرامونش از دست داده
است.
جدال بیپایان بین بیگانگی یا ازخودبیگانگی ،شخصیتهای رمان یکلیا و تنهایی او را در
نبردی درونی قرار میدهد؛ یا ب اید از خود بگذرند تا جامعه را خشنود سازند یا فردیت خود را حفظ
َ
کنند و مطرود جامعه شوند .یکلیا ،عشق نامشروعش با «کوشی» را برمیگزیند .اما جامعه،
زنگولهای به پای او میبندد و نفرین و طرد میکند .یکلیا بیگانه میشود و زنگوله نشان بیگانگی او
ً
است .هنگامیکه کامال از جامعۀ بیگانه دور میشود ،احساس رهایی میکند:
در این لحظه بود که یکلیا نفس عمیقی کشید .تمام نیروهای منقلبی که در این مدت در درون او
به بند کشیده شده بودند ،کمکم خود را رها ساختند .حادثه از سنگینی خود کاسته بود و به
جوانههایی که در روح گناهکار او پنهان شده بود ،جسارت رشد میداد .ناگهان ،مانند اینکه در
وجودش سدی شکسته شده باشد ،سیل احساسات هیجانی ،از هر طرف او را احاطه کرد .یکلیا
خود را به دامن علفزار انداخت و سینۀ ملتهبش را به آن چسباند .دستهایش را به میان گیسوان در
هم خود فرو برد .گوئی میخواست چیزی را بفشارد .وقتیکه اینکار به هیجانات روحی او
تسکین نداد ،آنوقت دست به گریبان خود برد و بقایای جامۀ رنگارنگی را که سینۀ او را میپوشاند
درید .سینۀ عریان و ملتهب او در هوای آزاد ،قرار گرفت (مدرسی.)8-7 :1351 ،

َ
بند اتصال او با جامعهاش) را از تن میکند و با بیگانهای دیگر آشنا
یکلیا بقایای لباسش (آخرین ِ

میشود .شیطان داستان میکاه را برای او میگوید و اینکه میکاه چگونه از خویشتن میگذرد.
مدرسی با این اندیشۀ هایدگر مخالف است که میگوید:
اگر آدمی تمایل دارد از خود بگریزد و خود را از اوج تنهایی به میان گروه زمینیان افکند ،نبایستی
این نزول را سقوطی در بحران و بیقراری به شمار آوریم .بلکه برعکس :بودن به مثابه یکی از
بسیار ،تأثیر آرامشبخش بسیار ژرفی را موجب میگردد ،مثل اینکه همهچیز ،در بهترین حالت و
ِ
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وضعیت خود قرار دارد .انسان برای دست یافتن ،به این آرامش و تسالی وسوسهانگیز ،باید بهای
گزافی بپردازد ،یعنی خودش را فراموش کند ،بایستی با خویشتن بیگانه شود (پاپنهایم:1398 ،
.)47

در داستان میکاه ،او جامعه را به خواستۀ قلبیاش ترجیح میدهد و تامار را اخراج میکند .هر
چند یهوه به او وعدۀ قدرت بیشتر میدهد اما هیچگاه از اندوهی که بر او غالب است ،تسلی
نمییابد« :او میدانست که نیرو از پایش کشیده میشود و در روی زمین کسی نیست که او را تسلی
دهد و برای او بهتر است سالها بر باالی قصرش نزدیک آسمان تنها باشد» (مدرسی.)147 :1351 ،
پاپنهایم میگوید که انسان ازخودبیگانه ،به دلیل این بیگانگی و پذیرش جامعه ،ممکن است به
موفقیتهای چشمگیری نیز دست یابد و [تا زمانیکه این موفقیتها ادامه یابد] ،دچار نوعی
کرختی است که موجب میشود تا ازخودبیگانگیاش را تشخیص ندهد .اما هنگام بحرانها،
متوجه ازخودبیگانگیاش میشود (پاپنهایم .)30 :1398 ،رمان یکلیا و تنهایی او ،ترسیم تمام و
کمالی از جامعۀ ایرانی معاصر او است .جامعهای که درگیر جدال با دوگانگیها است؛ خدا و
شیطان؛ دنیا و دین؛ خیر و شر؛ جبر و اختیار؛ جامعه و فرد؛ سنت و مدرنیته .شیطان از زبان عسابا
میگوید« :بله یکلیا! عسابا شراب مینوشید تا فراموش کند که زمین ،انسان را فراموش کرده و به
جای آن به دنبال پستی میدود؛ تا فراموش کند که زمین را گدایان ،آنها که روحشان تحقیر شده و
آن تحقیر را اکنون حس نمیکنند ،خشنود است ... .و این جهانی نبود که من به خاطر آن رنج
کشیدم» (مدرسی .)149 :1351 ،شیطان از انسانی انتقاد میکند که حقیقت را فراموش کرده و دل به
ذلت داده است .شیطان تبدیل به مسیح/پرومته میشود :عذاب را تحمل کرد تا انسان آزاد باشد؛ اما
میبیند که بیهوده رنج کشیده است زیرا عوام ،آزادی را نمیخواهند.
خود صادقی هستند؛ هر دو بیگانه ،ناشناس ،منزوی و
دو شخصیت در رمان ملکوت ،شبیهبه ِ

مرموزند :دکتر حاتم و آقای ناشناس .دکتر موجودی ماورائی و آدمخوار است .به هر شهری میرود،
بذر مرگ می پراکند .فرشتۀ عذاب یا مرگ یا انتقام است و مسئولیت دارد زمین را از آلودگی وجود
رنگ زهر دکتر حاتم را میگیرند که به طناب
انسان پاک کند .البته نه هر انسانی؛ فقط ،کسانی س ِ

زندگی چنگ زده باشند:

ً
 من دو نوع آمپول دارم که خواص جداگانهای دارند ... .تقریبا نود و پنج درصد ساکنان شهر ازخواستاران این نوع تزریقات بودهاند .میدانید ،من فردا صبح از این شهر کوچ خواهم کرد ،اما
کار مردم را سامان دادهام و به همۀ آنها یک دورۀ کامل تزریق کردهام.
 -مردم این آمپولها را برای طول عمر میزنند یا برای ازدیاد و ادامۀ میل جنسی که در آن بسیار

حریصند ... .آنها جز این چه لذت دیگری ،چه موضوع جالب دیگری ،چه سرگرمی و امیدواری
و هدف دیگری میتوانند در زندگی سراسر پوچ و خالی و خستهکننده و یکنواختشان داشته
باشند؟
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اما کسانی که جور دیگری هستند و طور دیگر میاندیشند به سراغ من نمیآیند ،من هم با
آنها کاری ندارم( ...صادقی.)25-24 :1349 ،

عوام محکوم به مرگ در
به نظر دکتر حاتم ،تنها پنج در صد سزاوار زندگیاند؛ نخبگانِ .
ملکوت ،همان رجالههای بوف کور هستند .با این تفاوت که در بوف کور ،نخبگان نیز ،درنهایت
سقوط میکنند .آقای ناشناس نخبۀ بیگانهای است ،که در برابر کشتار عوام سکوت میکند؛ کشتار
انسانها یا اهمیتی برای او ندارد یا مرگ آنها را به صالح جامعه میداند .اندیشۀ نخبهگرا و
ضدعوام ،سرتاسر رمان ملکوت را فرا گرفته است .م.ل تا زمانی که میلی به زندگی دنیایی نداشت؛
خانهها و امالکش را آتش زده بود ،اجزای بدنش را قطع میکرد ،لیاقت زیستن داشت و تنها کسی
بود که شیطان را میآزرد .اما همینکه تصمیم میگیرد آخرین قطعۀ بدن دنیایی خود را نگه دارد و
ازدواج کند ،دکتر حاتم به او سرنگ مرگ را تزریق میکند .م.ل بیگانگی را ،که موجب جدایی و
تنهایی او از دیگر انسانها شده است ،کنار میگذارد و ازخودبیگانه میشود .با اینکه میداند
انسانهای عادی احمق و نادانند ،اما دیگر این تنهایی را تاب نمیآورد و تصمیم میگیرد مثل آنها
شود .بنابراین دکتر حاتم ،نمایندۀ صادقی در داستان ،تصمیم میگیرد که او دیگر شایستۀ زیستن
نیست .اهمیت ارزش نخبگان نسبتبه عوام در ملکوت ،ما را یاد اندیشۀ برتراند راسل میاندازد که
داروین بیشتر از سیمیلیون انسان عادی میارزد (← راجرز و تامپسون .)120 :1398 ،راسل نیز،
همچون صادقی ،لفظ مردم عادی ( )Ordinary Peopleرا بهکار میگیرد.
در شازده احتجاب ،شازده و فخرالنساء ،هویتی جدا از جامعۀ خود برمیگزینند .فخرالنساء به
دربار میآید .جایی که از آن بیزار است .سعی میکند در این محیط بیگانه ،هویت خود را بیابد.
کتاب می خواند تا با کشف اسرار خانوادگی ،خود را بشناسد .او چیزی گرانبها مییابد؛ به استقالل
شخصیتی و فکری میرسد .فخرالنسا بر خالف تمام زنهای زمانش اسیر مردان نیست .برعکس
ً
شازده وابسته به اوست .شاید گلشیری این اسم را تعمدا انتخاب کرده باشد :فخرالنسا ،فخر و
زن ایده ِآل ایرانی است .به نظر میرعابدینی ،فخرالنساء ،همان زن
الگویی برای زنان .فخرالنساء ِ
اثیری ،زن مینیاتوری ایرانی است و تمام تالش شازده احتجاب این است که او را بشناسد

(میرعابدینی .)682-681 :1387 ،فخرالنساء ،هویت شازده را ساخته بود .به همین دلیل ،هویت شازده
نیز با مرگ فخرالنسا از بین میرود .شازده ازخودبیگانه میشود و خود را از میان خاطرات بیشمار
تشخیص نمیدهد .باید فخرالنسا بازگردد تا شازده نیز دوباره با او متولد شود .پس فخری باید تبدیل
به فخرالنسا شود .فخری هویت حقیقی خود را از دست میدهد اما هرگز نمیتواند مثل فخرالنساء
شخصیت خودویژۀ فخرالنساء را ساخته بود .در انتها نیز ،شازده
شود چون چیزی فراتر از ظاهر،
ِ
بیگانه و تنها ،در خانهای که هیچچیزی از هویتش باقی نمانده است ،جان میدهد.
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 .5نتیجه
در بررسی نخستین رمانهای مدرنیستی فارسی همچون بوف کور ،یکلیا و تنهایی او ،ملکوت و
رمان
شازده احتجاب ،تأثیرپذیری این رمانها از اندیشههای اگزیستانسیالیستی مشخص است .سه ِ
معنایی اگزیستانسیالیسم توجه کردهاند .آنها از بین رفتن
مفاهیم پوچگرایی و بی
نخست ،بیشتر به
ِ
ِ
ِ
ارزش های سنتی ،جدال بین خیر و شر و شک دربارۀ مرز بین خوبی و بدی را نمایش میدهند.
رمان
همچنین در هر سه رمان نگاهی منفی به انسانیت و افراد جامعه وجود دارد و بهویژه در دو ِ
یکلیا و تنهایی او و ملکوت که بعد از  28مرداد و پیش از  1340نوشته شدهاند ،ضدیت با عوام،
رمان شازده
افزایش مییابد .اما برخورد گلشیری با نویسندگان پیشین متفاوت میشود .در ِ
احتجاب ،نویسنده به تعهد ،توجه میکند و رمان اجتماعی میشود .شخصیتهایی ساخته
مسئولیت زندگی خود هستند .آنها
پذیرش
میشوند که در دنیایی پوچ به دنبال شناخت خود و
ِ
ِ

رمان شازده
تالش میکنند تا با شناخت خود و محیط اطرافشان ،به هویتی مستقل برسند .در ِ

رمان
نگاه نویسنده به جامعه مثبتتر از
ِ
احتجابِ ،
رمان پیش از خود است .برخالف سه ِ
نظرگاه سه ِ
زیر یک چتر میروند و در
پیشین که نخبهگرا و ضد عوام هستند ،در شازده احتجاب ،تمام مردم ِ
برابر خودکامگان قرار میگیرند .همچنین در شازده احتجاب فضای داستان از آسمان به زمین

بازمی گردد و جدال آسمانی بین انسان با شیطان یا خدا ،به جدال انسانها با خودکامگان تبدیل
میشود .باید بررسی کرد که چرا رمان شازده احتجاب به این مسیر کشیده میشود؟ آیا این نگاه
پس از آن نیز ،ادامه مییابد؟ نگاهی که در این رمانها وجود داشته ،تا چه حد متأثر از فضای
جامعهای است که نویسندگان در آن زندگی میکردهاند؟ تعهد اجتماعی در نوشتههای بعدی
گلشیری چگونه است؟ و پرسشهایی از این دست که به کمک بررسی سیر یک اندیشۀ خاص در
رمانهای فارسی یا رمانهای یک نویسنده ،میتوان به آنها دست یافت.
پینوشت

.2

1. Literary Movements For Students
به دلیل نامفهوم بودن ترجمه در بخشهایی از کتاب ،از نسخۀ انگلیسی یاری گرفته شده است (برای اطالع از

متن اصلی ← .)Pappenheim, 1968: 32

منابع
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متیوز ،اریک ( ،)1395فلسفۀ فرانسه در قرن بیستم ،ترجمۀ محسن حکیمی ،تهران ،ققنوس.
مدرسی ،تقی ( ،)1351یکلیا و تنهایی او ،تهران ،نیل.
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Abstract
Dividing every phenomenon into its constituent elements is scientifically important.
"Character" is one of the most important elements of the narrative and how to
interpret the characters of the story is one of the main components of the
interpretation of the text. This research aims to study and analyze the postmodernist
components in the characters of the psycho-literary novel "Cold Coffee of Mr.
Author" by "Ruzbeh Moin". The research method is analytical-descriptive and the
data collection method is library studies. The theoretical foundations and findings of
this research are as follows: Postmodernism was a creative leap that continued with
the criticism of modernism on its continuity. The theme of death, love and neurosis
is one of the important topics in world literature that is addressed by the
postmodernist narrative. The author's cold coffee is a narrative that depicts the world
of neurotic characters with the patterns and characteristics of postmodern fiction
literature in its narrative twists, and from every corner we hear the voice of the text,
and in the heart of every story is a historical, political, artistic character, etc. It can
be seen that the author puts his feelings, intentions and words in the text of the story
with such arrangements. In this novel, a kind of comparison of personality in the
course of modern narration; With famous personalities and attributing action and
self-work, there are fictional characters that remind of those personalities and revive
their great and emotional actions. By using the actions of characters and modern
story writing techniques such as de-heroism, intertextuality, story within story,
change of narrator and perspective, uncertainty, endless cycle, identity and unity of
characters, loss of meaning, etc., he brings his novel closer to postmodern narratives.
The main characters are a type and prototype example of people who have psychosis
and abnormalities of the world of postmodernism and absurdism, such as
fascination, skepticism, loss of meaning, denial of truth and reality, and mentalbehavioral symptoms, illusions and delusions of anti-social personalities; They
depict problematic, sociopath, schizoid, paranoid. The similarities of actions and
behaviors of the characters are influenced by the shadow or the hidden and dark
aspects of their existence and a drawing of the confusion of the contemporary human
mind and the world around them.

Keywords: Postmodernism, Rouzbeh Moin, personality, cold coffee of the
author.
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چکیده

ّ
تجزیۀ هر پدیده به عناصر سازندۀ آن از نظر علمی با ّ
شخصیت» از مهمترین عناصر سازندۀ روایت و
اهم ّیت است« .
ّ
شخصیتهای داستان از اجز ِاء اصلی تفسیر متن است .این پژوهش در پی واکاوی و تحلیل
چگونگی تفسیر
ّ
مؤلفههای پستمدرنیستی در شخصیتهای رمان روانی-نامهای «قهوۀ سرد آقای نویسنده» اثر «روزبه معین» است.
مطالعات کتابخانهای است .مبانی نظری و یافتههای این
روش پژوهش ،تحلیلی -توصیفی و شیوۀ ِگردآوری دادهها
ِ

پژوهش به این شرح است :پستمدرنیسم ،جهش خالقانهای بود که با نقد مدرنیسم بر مداومت آن استمرار داشتند.
درونمایۀ مرگ ،عشق و روانرنجوری از موضوعات مهم در ّ
ادبیات جهان است که روایت پستمدرنیستی به آن

میپردازد .قهوۀ سرد آقای نویسنده ،روایتی است که با الگوها و ویژگیهای ّ
ادبیات داستانی پسامدرنیستی در پیچ و
ّ
شخصیتهای روانرنجور را بهتصویر میکشد و از هر گوشۀ آن صدای متنی را میشنویم
تابهای روایی خود دنیای
ّ
شخصیتی تاریخی ،سیاسی ،هنری و ...بهچشم میخورد که نویسنده ،احساس ،مقصود و
و در بطن هر ماجرائی
ّ
سخنان خود را با چنین تمهیداتی در متن داستان جای میدهد .در این رمان نوعی قرینهسازی شخصیت در سیر

ّ
ّ
شخصیتهای داستانی وجود دارد
شخصیتهای مشهور و نسبتدادن کنش و خویشکاری مشابه
روایت مدرن؛ با
ّ
که یادآور آن شخصیتها و احیاگر کنشهای بزرگ و هیجانی آنان است .روزبه معین ،با استفاده از کنش

ّ
شخصیتها و شگردهای داستاننویسی مدرن مانند قهرمانزدایی ،بینامتنیت ،داستان در داستان ،تغییر راوی و زاویۀ
ّ
قطعیت ،چرخۀ بیپایان ،معناباختگی و ...رمان خود را به روایتهای پسامدرن نزدیک میکند.
دید ،عدم

ّ
شخصیتهای اصلی ،نوعی و نمونه پروتوتیپ افرادی هستند ،که روانگسیختگی و نابهنجاریهای جهان
ّ
واقعیت و عالئم
پستمدرنیسم و ابزوردیسم ،مانند شیفتهگونگی ،شکاندیشی ،معناباختگی ،انکار حقیقت و
ّ
شخصیتهای ضد اجتماعی؛ پروبلماتیک ،سوسیوپات ،اسکیزوئید ،پارانوئید
هاوهذیانهای

روحی -رفتاری ،
توهم
ّ
شخصیتها متأثر از سایه یا جنبههای پنهان و تاریک وجود آنان و
را ترسیم میکنند .مشابهتهای کنشی و رفتاری
ترسیمی از آشفتگی ذهن انسان معاصر و جهان اطراف آنان است.
ّ
شخصیت ،قهوۀ سرد آقای نویسنده.
واژههای کلیدی :پستمدرنیسم ،روزبه معین،

* .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

a.heidarigoojani.396@phd.araku.ac.ir
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.1مقدمه
رمااان رواناای-نامااهای قهوووۀ سوورد آقووای نویسوونده اثاار «روزبااه معااین» ،یااک رمااان ایراناای بااا
تام معماایی– هیجاانی دارد .ایان رماان ،مااجرای نویساندهای باهناام
موضوع عاشاقانه اسات کاه ِ
آرمااان روزبااه و مااارال ،دختااری روزنامااهنگار اساات .روایاات ،بااا یااک خاااطره از دوران کااودکی

آرمان شروع میشود .خاطرهای که در ادامه اساس حوادث بعدی رمان است.
قهوووۀ سوورد آقووای نویسوونده ،در اردیبهشاات  139۶شگفتیساااز دنیااای نشااریات ای اران شااد.
اسااتقبال فو العاااده و ص ا های طااوینی خریااد ایاان رمااان ،تنهااا چنااد روز پااا از رونمااایی،
آنهم در روزهاایی کاه اهاالی قلام از بیمیلای مخااطبین باه کتااب و کتاابخوانی گالیاه داشاتند،
ّ
ّ
اتفاااقی شااگفتانگیز بااود و در ماادت زمااان تقریبااا یکماااه بااهچاپ بیسااتم رسااید و میتااوان
گفت :این مسئله باه نحاوی شگفتیسااز اسات .ایان رماان تاا باه اماروز بیشاتر از هفتااد و پان
بار تجدید چاپ شده و پرمخاطبتارین رماان دهاۀ ناود اسات .معاین ،قبال از انتشاار ایان اثار،
نمایشنامۀ هنگامی که باران پیانو مینوازد را منتشر کرد.
ّ
ّ
جااذابیت یااا بااهطور دقیااقتر
شخصاایت ّاول داسااتان ،خااود یااک نویساانده باشااد،
اینکااه
ّ
پیچیاادگیهای خاصاای بااه داسااتان اضااافه میکنااد .نویسااندۀ داسااتان مااا (آرمااان) شخصاایتی
اسااکیزوئید اساات و در کااودکی عاشااق دختاار پیااانونااوازی میشااود کااه  1۵سااال از خااودش
بزرگتاار اساات .دختاار پیااانونااواز ب ارای یااادگیری پیااانو بااه خان اۀ پیرزناای در همسااایگی آرمااان
میآماد .آرمااان از تاارس اینکااه معشااوقهاش بعااد از یااادگیری پیااانو دیگاار بهساراپ پیاارزن نیایااد و
او را از دیاادنش محااروم سااازد ،نتهااای موساایقی دختاار رؤ یاهااایش را جابااهجااا میکنااد.
بیسااتسااال بعااد آرمااان در کنساارت همااان دختااری کااه در دوران کااودکی معشااوقهاش بااود،
ّ
متوجاه میشااود ،شخصا ّیتی باه نااام اباای ،کااه زمااانی از دوسااتان نزدیااک آرمااان بااود ،خاااطرات
کودکی او را دزدیده و خود را بهجاای آرماان معرفای کاردهاسات .آرماان ،تاالشمایکناد ،ابای را
رسااوا کناادّ ،امااا در ایاان راه بااا مشااکالت بزرگاای مواجااهاساات و پلاایا او را بااه تیمارسااتان
میفرسااتد و در آنجااا بسااتری میشااود .آرمااان ،در تیمارسااتان بااا شخصا ّایتهای جااالبی آشاانا
ّ
جذابیتهای جدیدی همراه میکنند.
میشود که فضای داستان را با
قهوووۀ سوورد آقووای نویسوونده ،هفااده بخااش دارد و نمونااهای از رمااانهااای مااوزائیکی و
داستانهاای فرعای آن «اپایزود» یاا اساتفاده از اسالوب داساتان در داساتان اسات کاه ضامن آن
داسااتانهااای مینیمالیسااتی و حااوادث فراواناای بااا مضااامین پستمدرنیسااتی ،روانشناساای و
معناباااختگی یااا ابزوردیساام روایاات شدهاساات کااه ایاان حکایتهااا در شااناخت نمااای رواناای
ّ
شخصاایتها مااؤثر ،ساابب ّ
تنااوع روایاات و عاماال مااؤثری اساات کااه بااا ایجاااد کشاامکش و
درگیااری مناسااب بااه ساایر روایاات حرکاات میدهااد و ذهاان مخاطااب را بااه چااالش میکشااد و
ترساایمی از ساااختار بریااده بریااده ،از هاام گساایختگی ،بهرهگیااری نویساانده از خردهروایتهااا
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در کنااار کالنروایاات و ّ
توجاااه نویساانده بااه مؤلفاااۀ مثباات پستمدرنیسااتی «پلورالیسااام»،
گوناگونی و کثرتگرائی است .
طاارح ایاان رمااان ،بااه مفهااوم نقشااۀ پنهااانی یااا توطئااه باارای نیاال بااه هاادفی تبهکارانااه و
غیرقاااانونی باااهکار مااایرود و ترکیبااای از عشاااق و مااارگ اسااات کاااه از ویژگیهاااای نوشاااتار
پستمدرنیساااتی اسااات « .ادبیاااات داساااتانی پسامدرنیساااتی هماااواره در باااارۀ مااارگ اسااات.
همانگونااه کااه نوشااتار پسامدرنیسااتی عشااق را شبیهسااازی میکنااد ،ماارگ را نیااز از طریااق
مواجهااۀ دنیاهااای گوناااگون و از طریااق گااذار از مرزهااای وجودشناسااانه و یااا ایجاااد انااواع و
درجااات متفاااوتی از واقعیاات بازنمااائی میکنااد» (تاادینی .)24/1 :1388 ،در کلیتاارین خطااو
پیرناا ایااان رماااان میتوانگفااات :شخصااایت مرکاازی ،دچاااار اخاااتالل روانیشاااده و باااه
ّ
تصااور میکنااد کااه سااخت در یااک دسیسااه گرفتااار اساات و
آسایشااگاه رواناای بردهمیشااود و
ّ
شخصاایت ها قصااد آزردن او را دارنااد و نویسااندۀ رمااان بااا ایاان شاایوه بااه تحلیاال
دیگاار

ّ
شخصاایتهایی میپااردازد کااه در براباار رویاادادهای
گساایختگیهای عاااطفی و روانپریشاای
وحشتزا به خیالبافی روی میآورند.
در این پاژوهش میکوشایم ،قرائنای پساامدرنی در قهووۀ سورد آقوای نویسونده ارائاه دهایم تاا
ضمن تبیاین ارزش هناری ،انتقاال روح اثار باه خوانناده ،بازنماایی سااختار آن،چگاونگی تلفیاق
و عرضۀ پسامدرنی داستان و کاربرد مؤلفههای پسامدرن را ترسیم کنیم.
مسااائلۀ ایااان پاااژوهش ،تحلیااال و نقاااد ویژگیهاااای پساااامدرنی و ترسااایم ساااازههای
ّ
شخصاایتپردازی ،مااتن و پیامهااای درونمتناای در
پستمدرنیسااتی باارای دریااافتی بهتاار از
قهوۀ سرد آقای نویسنده است و به پرسش زیر پاسخ میدهیم.
تپردا یقهوووۀ سوورد آقووای نویسوونده
پستمدرنیساا درشخصاای 
لفااههاااوسااا های 
.1مؤ 
چیست؟
فرضاایۀ اصاالی پااژوهش در براباار مساائله و پرسااش یادشااده ایاان اساات کااه قهوووۀ سوورد آقووای
نویسنده ،بهدلیل داشاتن ّ
قابلیتهاایی مانناد پارداختن باه دو شایوۀ روایای و قالاب ادبای رماان و
نامااااه ،آفریاااادن شخصا ّ
ااایتهای اسااااکیزوئید ،سوساااایوپات ،پارانوئیااااد و مؤلفااااههااااای
پسااتمدرنیسااتی ماننااد شکاندیشاای ،معناباااختگی ،بینامتنیاات و پاارداختن بااه ذائقااۀ عاشااقانه
غالااب ادباای معاصاار ،مناسااب تحلیلاای پستمدرنیسااتی اساات و ایاان رمااان توانستهاساات،
ّ
شخصاایتهااای داسااتانی ارائهدهااد و اسااتقبال
ترساایمی نااو از چهاارۀ انسااان معاصاار را در
خوانناادگان از ایاان اثاار نشااانمیدهد ،نظاار و اندیشااۀ مخاااطبین چااه مسااائلی را نمااایش انسااان
در جامعه معاصر میدانند و نگاه آنان به جامعه چگونه است.
شاایوۀ پااژوهش در ایاان مقالااه رویکااردی تحلیلاای -توصاایفی و روش گااردآوری دادههااا
مطالعات کتابخاناهای اسات .از دادههاا و اجازای مارتبا باا هام در پیکارۀ نظریاههای پساامدرن
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ّ
شخصایت پردازی ،چگاونگی ارتبااا ایان اجازا باا ساااختار کلای موضااوع و مؤلفاههای روایاای
و
عنصاار شخصا ّایت بارای تحلیاال و توصاای ابعاااد مختلا شخصا ّایتپردازی در رمااان عاشااقانۀ
فارساای در قلماارو زمااانی دهااۀ نااود بهرهمیبااریم و ب ارای ساانجۀ فرضاایۀ خااود قهوووۀ سوورد آقووای
نویسونده را بااهعنوان پیکااره برگزیاادهایم .انتخاااب ایاان رمااان بااهدلیااووداامدن منا هاومصااادی 
هدف نااددریااانپسااامدرن در فضااای روایاات بااا هاادف تااروی آموزههااای پستمدرنیسااتی
است.
پژوهشی کاه درباارۀ قهووۀ سورد آقوای نویسونده یاافتیم ،بادین شارح اسات« :پوساتانادازی
عامهپساند ،نقاد و فرانقادی بار رماان قهووۀ سورد آقوای نویسونده» ( ،)139۶ابراهیماییما ،،کاه
به ساختار کلای روایتشناسای ،نثار ،زباان ،تکنیکهاای باهکار رفتاه و مخاطباان عاام ،پرداختاه
ّ
شخصاایتپردازی ،بحاات تخصصاای و مفصاال ارائهنکردهاساات و تنهااا اشااارهای خیلاای
و از
مختصااار و انااادی باااه ایااان عنصااار داساااتانی دارد .از پژوهشهاااای انجامشاااده در تحلیااال
مؤلفههای پسامدرن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
مقالااۀ «تعویااق خااود در داسااتانپردازی محمدرضااا کاتااب» ( ،)139۶یعقوبیجنبهساارایی
و همکاااران ،کااه بااه تبیااین تلقاای پستمدرنیسااتی از مفهااوم «خااود» و بررساای ریشااههای
پساسااااختارگرایانۀ آن ،نقاااش مقولاااۀ تعویاااق خاااود در داساااتانپردازی ّ
محمدرضاااا کاتاااب
میپردازند.
مقالاااۀ «بررسااای ارتباااا مااارگ باااا کاااالم و گفتماااان پساااامرگی در پستمدرنیسااام در
روایتهااای داسااتانی محمدرضااا کاتااب» ( ،)139۵پژهااان و همکاااران کااه بااه بررساای پیونااد
محتااوایی ماارگ بااا کااالم ،گفتااار و پساامرگی در پسامدرنیساام و تااالزم همبسااتگی محااوری ایاان
مضااامین در روایتهااای داسااتانی؛ آفتابپرساات نااازنین ،بیترساای ،پسااتی و هاایا باار اساااس
نظریااۀ مکهیاال پرداختهانااد و بااه ایاان نتیجااه رساایدهاند کااه برداشاات مشااترکی از ماارگ،
ّ
شخصیتها را بههم پیوند میدهند.
مقالاااۀ «تحلیااال و نقاااد ویژگیهاااای پساااامدرنی رماااان هااایا» ( ،)1399ماااالمیر و
نجمالدینرستم یونا،که به شگردهای فراداستانی میپردازد.
مقالااۀ «پسامدرنیساام در رمااان تاااریخ ِس ا ّری بهااادران فاارس قاادیم» ( ،)1388تاادینی کااه بااه
ّ
بینامتنیاات،
بررساای آمیخااتن گونااههای ادباای ،محتااوی معرفااتشناسااانه ،عاادم انسااجام،
تغییرات راوی و زاویۀ دید و...میپردازد.
پژوهش پیشرو از این حیات کاه باه تحلیال عنصار شخصایت باا الگاو قاراردادن تلفیقای از
نظریات ،پستمدرنیسم و ابزوردیسم میپردازد ،مطالعهای تازه و نو است.

 /84تحلیل مؤلفههای پسامدرن در رمان قهوۀ سرد آقای نویسنده

ُ .2پستمدرنیسم
پست مدرنیسااام ،فراناااوگرایی ،واکنشااای اسااات در مقابااال بنیاااان اولیاااۀ مدرنیسااام و ادعاااای
برگذشااتن از مدرنیساام را دارد و چیاازی جاادای از مدرنیتااه نیساات و دوراناای از تاااریخ مدرنیتااه
اساات« .واژۀ پساات بااه معناای برتااری و بیشااتربااودن اساات» (داوری اردکااانی.)129/1 :1391 ،
ّ
ّ
مدرنیساام ،شاایوهای بااود کااه از ساانت فراتاار میرفااتّ ،ام اا پستمدرنیساام از ساانت و مدرنیساام
فراترماایرود و مدرنیساام را بیاعتبااار و مااورد پرسااش میدانااد« .فردریااک جیمساان ،در تحقیااق
مفصااالش باااا عناااوان پسامدرنیسااام یاااا منطاااق فرهنگااای سااارمایهداری متاااأخر ،فروپاشااای
ّ
ساااختارهای ساانتی ،اجتماااعی و اقتصااادی را مشااابه روانگساایختگی میدانااد» (تاادینی:1388 ،
 .)24/1پست مدرنیساام ،عناصاار سااازندۀ ماقباال خااود ماننااد خاارد ،حقیقاات ،ساانت ،اخااال و
تاااریخ را بااه دلیاال ناسااازگاری بااا تجزیااه و تحلیاال موشااکافانۀ امااروزی بیمعنااا میدانااد« .در
ّ
سااالهای دهااۀ  1970و ب اهویژه دهااۀ 1980اصااطالح پسااتمدرن و مشااتقات آن جااای خااود را
در حوزههااای مختل ا علااوم انسااانی و علااوم اجتماااعی بااهویژه فلساافه ،ادبیااات ،نقااد ادباای،
نظریااۀ ادباای ،جامعهشناساای ،روانکاااوی ،نظریااه اجتماااعی ،نظریااۀ فرهنگاای ،سیاساات و...باااز
کرد» (لیوتار.)23/1 :1381 ،
ّ
رمااان پسامدرنیسااتی ،بااه طاارح مباااحثی ماننااد ماهیاات عااالم هسااتی و وجودشناسااانه،
بیمعنااایی ،عاادم انسااجام مااتن ،عاادم ّ
قطعیاات و...میپااردازد .روایاات پستمدرنیسااتی بااه
ّ
شخصاایتهای غیاار قهرمااانی میپااردازد کااه درگیاار کارهااای غیاار اخالقاای
ترساایم آدمهااا و
ّ
هسااتند ،در حااالی کااه در روایاات ساانتی اعمااال قهرمانانااه مااردان باازرگ بااا صاافات وایی
اخالقاای و معنااوی و خصوصاایات تحسااینبرانگیز جساامی مشااخ

میشااوند ،مااثال سااقرا را

در نوشاایدن جااام شااوکران بااا هاادفی الهامبخشاای ترساایم میکنااد« .دری زبااان پستمدرنیساام
بسایار دشااوار اساات؛ و اکثاار کتابهااای راج،بااه پستمدرنیسام نیااز بااهاین زبااان بااهویااژه ماابهم
نوشتهشدهاند» (پاول.)12/1 :1380 ،
شخصا ّ
اایتهای اغلاااب داساااتانهای پساااتمااادرن ،افااارادی معقاااول ،معماااولی و دارای
کنشهااای پذیرفتااه و متااداول جامعااه نیسااتند ،بلکااه اغلااب از نظاار هنجارهااای اجتماااعی دارای
رفتاااری غیاار عااادی و غیاار قاباال دری هسااتند .برخاای از ایاان شخصا ّایتها کااامال روانپااریش
ّ
شخصایتهای اساکیزوئید و باا تغییار زاویاۀ دیاد باه پسامدرنیسام
هستند .معاین ،از زاویاۀ دیاد
شخصاایتهای اسااکیزوئید را مااورد ّ
ّ
ّ
شخصاایتهای
توجااه قاارار میدهااد« .
میپااردازد و ابعاااد
رمان هااای پسااامدرن ،ذهناای آشاافته و غیاار متعااارف دارنااد و مااتن ،اغلااب در نتیجااۀ آشاافتگی
ذهاان آنااان ،انسااجام و یااکدسااتی خااود را از دساات میدهااد ،همچنااان کااه انسااان ایاان عصاار،
جامعه و دنیای او آشفته و فاقد انسجام و یکپارچگی هستند» (تدینی.)217/1 :1388 ،
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از تکنیکهااایی کااه موجااب عاادم ّ
قطعی ات ،آشاافتگی و عاادم انسااجام آثااار پسامدرنیسااتی
میشود ،باهکارگیری شایوههای متفااوت روایات ،مانناد خاواب ،خااطره ،تاداعی ،جریاان ّ
سایال
ذهاان ،تغییاار زاویااۀ دیااد و راوی اساات .ایاان تکنیکهااا بااا ّ
ادبیااات ماادرن آغااازشااده و در
پسامدرنیسم به اوج خود رساید .روزباه معاین ،روایات خاود را باا زاویاۀ دیاد ّاول شاخ مفارد

شااروع میکناادّ ،ام اا در فصاال ّدوم ایاان زاویااۀ دیااد را رهااا میکنااد و بااا زاویااۀ دیااد دانااای کاال
روایاات را ادامااه میدهااد و ایاان تغییاار متناسااب بااا وقااای ،جدیاادی اساات کااه در داسااتان ر
میدهد .زاویۀ دیاد غالاب ایان رماانّ ،اول شاخ مفارد باا روایات آرماان اسات .از  17بخاش
رمااان ،زاویااۀ دیااد  7بخااش ،دانااای کاال اساات .بااهعالوه حکایتهااایی را از منظاار سااایر
ّ
شخصاایتهای داسااتانی ماننااد مااارال ،نگااار ،مهااران ،میکائیاال و ...بهشاایوۀ ّاول شااخ
روایت میکند.
زماان در قهووۀ سورد آقوای نویسونده ،غیاار خطای و آشافته اسات و در کناار ساایر مؤلفااههای
پسااامدرن بهآشااوب مااتن کمااک میکنااد .ساایر روایاات بااا حکایتهااای فرعاای ،فالشبکهااای
افسانهساااازی ،خیاااالی و زمانپریشااای ماااداوم باااه گذشاااته بااااز میگاااردد .زماااان در دسااات
شخصا ّایتها هماننااد یااک ساااعت کااوکی اساات کااه عقربااههای آن را بااه هاار ساامت میتواننااد،
بچرخاننااد .بنااابراین ،هرگاااه کااه بخواهنااد ،زمااان را بااه عقااب یااا جلااو میکشااند .روزبااه معااین،
با از باین باردن سایر خطای و مساتقیم زماان و بازگشاتهاایی کاه باا ایان روشهاا باه گذشاته و
ّ
ّ
شخصااایتهای
شخصااایتها دارد ،ضااامن بازتاااابدادن آشااافتگیهای ذهنااای
درون ذهااان
داستانی ،نظم و انسجام روایت را بههم میزند و پیرن داستان را دیریاب میکند.
ّ .3
معرفی و تحلیل قهوۀ سرد آقای نویسنده
.1-3خالصۀ رمان
چکیاادۀ قهوووۀ سوورد آقووای نویسوونده بااا بهرهگیااری از دانااش راهبااردی بسااا معنااایی بااه شاایوۀ
خالصهنویسی آزاد (بهزبان خود) برای ارائۀ بهتر موضوع پژوهش به این شرح است.
آرمااان روزبااه ،شخصا ّایت مرکاازی ،جااوانی نویساانده ،عاشااق و ماااجراجو و مااارال دختااری
روزنامااه نگااار اساات .رمااان بااا یااک خاااطره از دوران کااودکی آرمااان آغاااز ماایشااود .آرمااان ،در
سن دهسالگی عاشاق یلادای بیسات و پن سااله میشاود کاه بارای تمارین پیاانو باه خاناۀ پیارزن
همسااایه آرمااان ماایآیااد و چااون زن ا خانااۀ پیاارزن خ اراب اساات ،یلاادا زن ا خانااۀ آرمااان را
میزندّ ،اما پیرزنای کاه پیاانو میآماوزد ،یاک آهنا بیشاتر نمایداناد .بناابراین ،آرماان تصامیم
ّ
ماایگیاارد ،نااتهااای موساایقی را دسااتکاریکند تااا آمااوزش پیااانو ،ماادت زمااان بیشااتری طااول
بکشد و او هر روز یلدا را ببیندّ ،اما پیرزن میمیرد.
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یلاادا ،بیساات سااال بعااد ،کنساارت تااکنااوازی پیااانو برگ ازارمیکنااد و آرمااان بااه کنساارت
میرود و یلدا نتهاای تقلبای آرماان را میناوازد .یلادا ،از آرماان روزباه؛ هماان ِابای ،هاماتااقی
دانشااگاهی آرمااان ،دعااوت میکنااد کااه بااه روی ِساان باارود و از چگااونگی نوشااتن نتهااای

موساایقیمیگوید .آرمااان از ریااا و تزویاار ِاباای عصاابی میشااود و فریادزنااان ِاباای را دروپگااوی
متقلااب و بیمااار مینامااد .مساائولین انتظامااات آرمااان را از سااالن کنساارت بیرونمیکننااد.
آرمااان ،بارای گفااتن حقیقاات بااه یلاادا و تسااویه حساااب بااا اباای آنهااا را تعقیاابمیکنااد و محاال
سکونت آنهاا را پیادامیکناد؛ اماا نمیتواناد باآنهاا روبارو شاود و باه خاناهای برمیگاردد کاه باا
دوسااتش مهااران در آنجااا زناادگی میکننااد .آرمااان از مااارال کااه در نشااریه همکااار هسااتند،
خواستگاری میکند؛ ّام ا مارال باه دلیال مارگ پادرش باه آرماان جاواب منفای میدهاد .آرماان،

برای ّ
اذیاتکاردن ِابای و اینکاه باه هماه بگویاد ،او نات آهنا را نوشاتهبود ،یاک چمادان پار از
نامااه و شااعرهای دوران کااودکی را کااه ب ارای یلاادا نوشااتهبود ،بااه هم اراه شااانه و جعب اۀ موساایقی

یلدا به سااختمان  84میفرساتد کاه اساتودیوی ضابا اسات .آرماان ،باا پلایا تمااس میگیارد
کااه در آن ساااختمان بمبگااذاری کااردهاساات .پلاایا ،آرمااان را دسااتگیر میکنااد و وقتاای
میفهمنااد ،بمباای وجااود ناادارد او را بااه تیمارسااتان میفرسااتند و در تیمارسااتان بااا دکتاار پارسااا،
رئاایا ،سااام ،گلناااز ،میکائیاال ،منصااور و ...آشاانا میشااود .آرمااان ،قصااد ف ارار از تیمارسااتان
دارد؛ امااا موفااق نمیشااود و گااروه تئاااتری باارای بیماااران تشااکیل میدهااد .منصااورکالنتاار،
بیماااران رواناای ،مخااال آرمااان ،ایاادهها و کارهااایش اساات .منصااورکالنتر ،یااک شااب دکااور
تئاااتر را آتااش میزنااد و آرمااان بااا میکائیاال از تیمارسااتان فاارارمیکنااد و ماارگ آرمااان در
آتشسااوزی شااایعه میشااود .مااارال ،بااا کمااک دوسااتش نگااار در جسااتجوی آرمااان اساات.
آرمااان ،در شااب آتشسااوزی بااا میکائیاال بااه خانااه نگااار ماایرود و ساپا بااه خانااهباپ میکائیاال
ماایرود و مخفاای میشااود و از آنجااا ّ
ّ
شخصاایتی
اذیااتکردن مااارال را آغاااز میکنااد .مااارال،
ساااده لااوح اساات ،فریااب حرفهااای نگااار را میخااورد و بااا همکااارش ،شااهاب افتخاااری ،کااه
خواستگارش نیاز هسات ،در جساتجوی آرماان اسات .نگاار ،باا آرماان هامخاناه میشاود و باه
او عشق مایورزد؛ اماا آرماان ،قهاوۀ مخلاو باا سایانور را مینوشاد و میمیارد .نگاار ،میکائیال
را بااه تیمارسااتان میفرسااتد و مااارال او را تعقیااب میکنااد تااا بااه خانااهباغی در خااارج از ته اران
میرسااد و از دیااوار باااپ ،بااای ماایرود .مااارال ،نگااار را در آن خانااه میبینااد و نگااار همااۀ
رخاادادها را باارایش تعریاا میکنااد و یااک فنجااان قهااوه بااه مااارال میدهااد؛ ّامااا مااارال
نمینوشااد .نگااار ،بااا اساالحه بااه ساامت مااارال شاالیک میکنااد و تیاارش بااه خطااا ماایرود و بااا
رساایدن شااهاب و درگیااری بااا نگااار ،تیااری شاالیک میشااود و بااه کتاا شااهاب میخااورد و
اساالحه از دساات نگااار میافتااد و مااارال اساالحه را برماایدارد و نگااار فنجااان قهااوۀ مخلااو بااا
سایانور را مینوشاد و میمیاارد .ماارال بااا شاهاب ازدواج میکنااد .در پایاان روایاات ،میکائیال بااه
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آپارتمااان مااارال ماایرود و یااک گاال رز و برگااهای را کااه روی آن نوشتهاساات «دوسااتت دارم »
جلااوی در خانااه میگااذارد و بااه مااارال میگویااد :اینجااا خانااۀ زنااش ساایمین اساات .مااارال،
احااوال آرمااان را از او ماایپرسااد و او در جااواب میگویااد؛ حااروف کلمااات را میسااازند.
جملااهها کنااار هاام داسااتانها را و داسااتانها دنیااای نویساانده را .مااارال بااا شاانیدن حرفهااای
میکائیل دوباره شروع به خواندن نوشتههای آرمان میکند.
 .2-3تحلیل عنصر شخصیت
قهوووۀ سوورد آقووای نویسوونده ،یکصااد و شصاات و شااش شخصاایت دارد کااه یکصااد و بیساات و یااک
ّ
ّ
شخصاایت زن (℅ )24.09اساات و زنااان بااهطور غالااب؛
شخصاایت ماارد (℅ )72.89و چهاال
تباهکااار نیسااتند ،عاایش اشارافی ندارنااد ،شااوربخاات هسااتند و فرجااامی نیااک ندارنااد )0.۶2 ( .یااک
ّ
ّ
شخصااایت اشااایائی مانناااد کاااوه و پنجاااره در
شخصااایت حیاااوان (گاااوزن) و (  )2.40چهاااار
حکایتهای فرعای اسات کاه نویسانده در خارده روایتهاا یاا روایتهاای مینیمالیساتی باا اساتفاده از
ّ
شخصیتبخشاای یااا پرسونیفیکاساایون ویژگیهااای انسااانی بااه ایاان شخصا ّایتها میبخشااد کااه تک ارار
ایااان عناصااار زمیناااهای و محیطااای باااا برجستهساااازی ویژگیهاااای شخصا ّ
اایتها در قالاااب اشااایاء،
ّ
موقعیتهااا یااا تصاااویر دیدهمیشااود )۶۶.4۵ ( .یکصااد و هفاات شخصا ّایت فقااا حضااوری اساامی
ّ
ّ
شخصاایتهای
شخصاایت افااراد و
دارنااد و فقااا نامشااان باارده میشااود )2۵.4۶ ( .چهاال و یااک
مشااهور نظااامی ،سیاساای ،ادباای ،هنااری ،ورزشاای و ...هسااتند کااه شخصا ّایتهای داسااتانی اشاااراتی

گاذرا و کوتاااه بااه آنهااا دارنااد و بیااانگر ساط فرهنگاای و اجتماااعی شخصا ّایتها و نااوعی بینامتنیاات در
سیر روایت ایجاد میکند کاه فهام آن مساتلزم آشانایی باا متاون تااریخی ،چهرههاای مشاهور ساینمایی،
چهارههااا

ناامهااا و
موسایقیدان ،مکاتاب سیاساای و روانشناسای اسات و بارای خواننادگانی کاه بااا ایان 
آشاانایی ندارنااد ،نااوعی گسسااتگی و سااردرگمی ایجاااد میکنااد کااه خواننااده آن را در مااتن احساااس
میکند و از مؤلفههای آثاار پستمدرنیسام اسات .آگااهی از هار یاک از ایان رواباا بیناامتنی منجار باه
ّ
فهاام عمیااقتر مااتن روایاات میشااود و خواننااده را بااا افکااار و احساسااات راوی آشاانا میکنااد .تعاادد
شخصا ّایت ها نشااان از ساااختار پیچیااده رمااان دارد کااه بااه صااورت تیااپ انتخاااب شاادهاند ،نااه فاارد و

ترکیباای از چهرههااای طبقااات مختلاا اجتماااعی ماننااد نگهبااان ،روانپزشااک ،معاااون وزیاار و....
هستند که این ّ
تنوع مان ،یکنواختی متن است.

روزبااه معااین ،بااا اسااتفاده از یااک جریااان دیااالکتیکی و نااه انگااارهبرداری ساااده ،نمونااۀ
ّ
شخصاایتهای اسااکیزوئید ،پارانوئیااد و سوساایو پات و «پروتوتیااپ» را کااه میشناسااد و عینااا
در زندگی واقعی دیدهاسات ،باهعناوان ماواد خاام و ابازار ّ
اولیاۀ یاک نهااد یاا ِتاز در برابار نیاروی

خالقۀ و جریان ذهنی خاود کاه آنتی ِتاز و برنهااده اسات ،قارارمیدهاد و حاصال ایان رویاارویی
همنهاادی (ساانتز) اساات کااه همااان شخصا ّایت یاا کاااراکتر آفریاادهشاادۀ نویساانده اساات (دقیقیااان،
.)۶2/1 :1397
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ّ
شخصاایتهای ایاان رمااان را در دو صااحنۀ مکااانی غالااب مییااابیم و بااه دو دسااتۀ کلاای
ّ
شخصاایت و درون تیمارسااتان؛ بیساات و شااش
بیاارون تیمارسااتان؛ یکصااد و ساای و پاان

شخصا ّ
اایت تقسااایم مااایکنیم کاااه بااارای تجسااام و پااارورش شخصااایتهای روانااای دارای
ّ
شخصاایتها و صاافاتی از
ویژگیهااای مشااتری هسااتند ،تااا تااأثیر مکااان باار هویاا ت ،دری
شخصا ّایتها آشااکار شااود .شخصا ّایتهای تیمارسااتانی ماننااد آرمااان ،رئاایا ،میکائیاال ،سااام،
منصاااور ،نگاااار ،عرفاااان و ...اختاللهاااا و عالئااام بیماریهاااای پسااایکوپات ،اساااکیزوفرنیا،
پارانو یا دارند.
وقتاای روان آدماای دچااار اخااتالل و از همگساایختگی میشااود ،زبااان و جملااه نیااز تجزیااه و
پراکنااده میشااود .گفاات و گااوی شخصاایتهای اسااکیزوئید کوتاااه و مختصاار اساات .بنااابراین،
میتوان گفت:
اساااکیزوفرنیا (شااایزوفرنی) و روانپریشااای بیمااااری روانااای پستمدرنیسااام محساااوب
میشااود .اگاار جملااه تجزیااه و قطعهقطعااه میشااود و دچااار از هاام گساایختگی گشااته و
تکااهپاره میگااردد ،بااههمین نحااو روان نیااز دچااار اخااتالل و از همپاشاایدگی میگااردد؛ همااین
طااور تجربیااات مااا از گذشااته حااال و آینااده .باادین ترتیااب پستمدرنیساام در بااازی معااانی
غوطااه میخااورد و یااا فیالواقاا ،بااه درون بازیهااای معااانی فاارد افتاااده در میغلتااد (پاااول،
.)113/1:1380

ّ
شخصاایتها آشااکار میگااردد کااه
ایاان عالئاام در ماجراجو ییهااا و کاانش آنااان بااا دیگاار
ّ
ّ
شخصاایتپردازی بااه نمونااههایی از ایاان
شخصاایتها و تحلیاال شاایوههای
همااراه بااا معرفاای
اختالیت اشارهمیکنیم.
.1-2-3قهرمانزدایی

قهرمااانزدایاای و نقااق قهرمااان محااوری از پیاماادهای عاادم ّ
قطعیات «خااود» در روایااتپردازی
پسااامدرن اساات .ایاان مساائله ،ادامااۀ رونااد شخصا ّایتپردازی مدرنیسااتی اساات .در روایتهااای

مدرنیسااتی ،فاارد بااه صااورت شخصا ّایتی مناازوی ،درونگ ارا و معتاارا بااه جامع اه و ارزشهااای
ّ
شخصای تی پروبلماتیاک اسات کاه گلادمن بار اسااس رویکارد مارکسیساتی
آن ترسیم میشاود؛
خود آن را زادۀ دوران اقتصاد آزاد میداند (گلدمن.)7۶/1 :1381 ،
آرمان ،شخصایت مرکازی روایات ،نقاش خاود را باا ّ
تمناای عشاق آغااز میکناد و در نتیجاۀ
تعااامالتش بااه انسااان دیگااری تباادیل میشااود .رفتااار ،اطااوار و تااا حاادودی گفتااار او بیااانگر
ّ
شخصاایت مصاانوعی میشااود و طبااق گفتااۀ خااودش
عملکااردی نساانجیده اساات و مباادل بااه

سادیساام یااا دیگاارآزاری دارد .آرمااان ،در رفتااار و خ ّ
لقیاااتش در جهاات منفاای و درد سرساااز،
ثابتقاادم و اسااتوار اساات کااه ناشاای از حااوادث و ناکااامیهااایخ ااشهذش اساات و شخصا ّایت
او باار بسااتر حااوادث عاشااقانه و پلیساای شااکل گرفتهاساات .بنااابراین ،صاافات برجسااتۀ وایی
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ّ
شخصاایت مرکاازی مینااامیم،
اخالقاای و معنااوی ناادارد و نمیتااوان او را قهرمااان نامیااد و او را
زیاارا خصوصاایات قهرمااان را ناادارد (میرصااادقی .)1۵8/1 :13۶7 ،روزبااه معااین ،بااا بهرهگیااری از
این مولفۀ پستمدرنیستی به تنزل جایگاه فرد و قهرمانزدایی میپردازد.
آرمااان ،ایاان احساااس را دارد کااه خااانم همسااایهاش پساار خااود را صاادا میکنااد و او
پاسااخش را می دهااد .دوساات آرمااان ،او را بااه ایاان دلیاال کااه بااا خااودش صااحبت میکنااد ،در
بیمارستان بستری میکند و آرمان بعد از دارودرمانی از تیمارستان فرار میکند.
نمونه:
توی همسایگیم یاه ماادر و پسار زنادگی مای کنن کاه از شاانا مان پساره هام اسام مان باود،
ماادرش هاام دائاام صااداش مایزد ،لحاان صااداش طااوری باود کااه حااا میکااردم مااادرم داره
صدام میزنه ،ایان قضایه روزهاای اول کلای کالفاهم میکاردّ ،اماا بعادش ساعی کاردم از ایان
ّ
اتفا لذت ببرم ،شروع کردم به جوابدادن (معین.)18/1 :139۶،
ّ
شخصیتهای پارانوئید
.2-2-3

ّ
شاادت گرفتااار ّ
ّ
ذهنیتهااای بیمااار و متکثاار هسااتند تااا آنجااا کااه
شخصاایتهای پارانوئیااد ،به
ذهنیاات و ّ
امکااان تمااایز میااان ّ
واقعیاات را از دساات دادهانااد و کنشهااای آنااان غالبااا سااویهای
منفاای و ضااد قهرمااانی ماننااد خودکشاای ،خیاناات ،دیگاارآزاری و...دارنااد« .خااود» گسسااتۀ
شخصا ّایتها و بحاران ها ّ
اویتی آنااان شخصا ّایتها را بااه وجودهااایی چناادپاره یااا چندگانااه تباادیل
ّ
میکند کاه تنهاا از دور میتاوان ّ
شخصایت شناساایی
کلیات واحادی از آنهاا را باه عناوان یاک
کلیتهااای نا ّ
کاارد و هاار چااه بااه شخصا ّایتها نزدیااکتر میشااویم ،در مییااابیم کااه ّ
اامتعین بااا
ّ
هویتهای متکثر هستند.
پارانویاااا از مؤلفاااههای آثاااار پست مدرنیسااام اسااات .هنااار پساااامدرن ،بازتااااب مساااتقیم
نابسااامانیها عصاار پسااامدرنیته اساات .از ایاان جهاات بساایاری از ویژگیهااای بیمارگونااۀ انسااان
ایاان عصاار در ّ
ادبیاات آن ماانعکا اساات .پارانویااا از روانرنجوریهااای شااای ،انسااان پسااامدرن
ّ
تصااور توطئااه از جانااب دیگااران ،مهمتاارین ویژگیهااای آن
اساات کااه شااک ،تردیااد ،تاارس و

هسااتند« .پارانوئیااد ،حتاای قباال از بق ارا در یونااان بااهکاربرده شااده و یونانیهااا از آن بااه معنااای
دیوانگی اساتفاده میکردناد .در قارن هجادهم ،ایان اصاطالح بارای اختالیتای کاه عالئام باارز
آنها هذیان و تاوهم باوده متاداول شاد .حاایت بیماار پارانوئیاد تاا حادی شابیه حاایت بیماار
مبااتال بااه پارانوئیااد اسااکیزوفرنیا اسااتّ ،ام اا از جهاااتی نیااز بااا آن تفاااوت دارد .بیمااار پارانوئیااد،
ماننااد اسااکیزوفرنیک دچااار هااذیانهایی میشااود؛ ولاای هااذیانهای بساایار نظااام یافتااهتر از
هذیان بیمار اسکیزوفرنیک است» (شاملو.)233/1 :1388 ،
تااوهم شاانوایی ،از عالئاام مثباات بیماااری اسااکیزوفرنیا از نااوع پارانوئیااد (باادگمان) اساات.
شخصیت اساکیزوفرنیک دچاار ایان تاوهم و پنادار اسات کاه صاداهای موهاومی را مایشانمد،
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شخصاای بااا او گفاات و گااو میکنااد و اف ارادی در محاایا اط اراف او بااا هاام صااحبت میکننااد و
صدایشااان را میشاانود (قااائممقااام فراهااانی و همکاااران ،)2۵/1 :1388 ،در صااورتیکه ایاان اماار
خااالف واقاا ،و غیاار طبیعاای اساات و محا ّاری مااورد نظار حضااور فیزیکاای در آن محاایا ناادارد و
شااخ

متا ّاوهم ،در ادرای اشااتباهی پناادار ،صاادای اف ارادی خیااالی و یااا اف ارادی را کااه حضااور

ندارند ،میشنود و از این توهم رن میبرند و اطرافیان او را دیوانه و احمق میپندارند.
میکائیللل،از شخصا ّایتهای قهوووۀ سوورد آقووای نویسوونده ،شخصا ّایت پارانوئیاادی اساات کااه بااه

تا ّاوهم شاانوایی مبااتال و باار ایاان تصااور اساات کااه صااداهایی را میشاانود کااه دسااتوراتی بااه او
میدهند و او را تهدید به مرگ میکنند و منشأ صداها را رادیو و یا پیغامگیر تلفن میداند.
نمونااه« :بعااد تهدیدهاشااون شااروع شااد ،روی پیغااامگیر تلفاان واسااهم پیااام تهدیاادآمیز
میذاشااتن ،یااه نفاار همااهش از بااین صااداها ماایگفاات :میکشاامت میکائیاال ،ماایکشاامت
میکائیل» (معین.)9۵/1 :1396 ،
شخصا ّایتهای پارانوئیاادی قهوووۀ سوورد آقووای نویسوونده ،بااه جهااان اط اراف خااود بااا تاارس و
بیاعتمااادی مینگرنااد و اغلااب در آن توطئااهای میبیننااد .شخصا ّایتها بااا خااود حاارف میزننااد
و باار ایاان پناادار هسااتند کااه صاادایی را شاانیده و درصاادد پاسااخ بااه آن صاادا هسااتند کااه نااوعی
تکگوئی اسات و میتاوان تاکگویی آنهاا را باا ّ
توجاه باه حضاور مخاطاب ،از ناوع نمایشای و
باادون حضااور مخاطااب از نااوع حاادیت نفااا دانساات کااه سااطوح ذهناای و ییااههای پنهااان و
کش ناشاادۀ ذهاان شخصا ّایتها را آشااکار میکناادّ « .
شخصاایت اغلااب بااا خااود حاارف میزنااد
ّ
شخصایت مایخواهاد افکاار خاود را بارونافکنای کناد و تحات تاأثیر
و این نشانۀ آن اسات کاه
افکار خویش دست به انجام اعمال بزند» (براهنی.)2۶7/1 :13۶8 ،
.3-2-3خودشیفتگی

ّ
خودشایفتگی؛ باورهاا ،تفکارات غیار عاادی ،تارس و افکاار خااص درونای اسات کاه هیچگوناه
ّ
اساساای در عااالم واقعیاات ندارنااد و باار توهمااات اسااتوار هسااتند .هااذیان «تفکارات غیاار عااادی
ّ
تفک ارات ،برداشاات و تفساایر از ّ
واقعیتهااا کااامال مخاادوش ،مغلااو ،
اساات .باار اساااس ایاان
نادرساات و نابهنجااار میشااود .ایاان تفاساایر معمااوی سااازماننیافته ،مغشااوش ،باادون انسااجام و
وحاادت دروناای و غالبااا متضاااد و ناااقق یکاادیگر هسااتند .هااذیان در ایاان بیماااران ،بااه صااور
مختل تظاهر میکند» (شاملو.)203/1 :1388 ،
هااذیان بیمااار پارانوئیااد را میتااوان بااه چهااار دسااته تقساایمکرد کااه عبارتنااد از :هااذیانهای

بزرگ منشااای؛ تاااأثیر و آزار و گزناااد؛ هاااذیان حساااادت و جنسااای .در هاااذیان بااازرگمنشااای
احساااس مهمبااودن ،ثروتمناادبودن و قدرتداشااتن ،از جملااه حااایت بساایار پایاادار و مسااتمر
است؛ زیارا بیماار را از خطارات زنادگی مصاون مایدارد و ّ
واقعیات را باه نحاوی مساخ میکناد
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ّ
کاه بیمااار احسااس تساالا میکناد .گاااهی تفکارات بزرگمنشاای ایان بیماااران را مگالومانیاا نیااز
میخوانند (شاملو.)235/1 :1388 ،

سللا  ،نمونااه پروتوتیااپ شخصا ّایتهایی اساات کااه تصاااویری از بیماااران پارانوئیااد مبااتال بااه

خااودبزرگبینی را ترساایم میکننااد و خااود را نوازناادۀ ارکسااتر ساامفونیک میدانااد و مرباایاش او
را در نوازناادگی بااا «لااوئیز آرمسااتران » از مشااهورترین موساایقیدانان جاااز و ترومپااتنوازان
تااااریخ موسااایقی مقایساااه میکناااد در حاااالی کاااه فقاااا میتواناااد ،ساااازدهنی بزناااد
(معین.)117/1:139۶،

ّ
شخصاایتی اساات کااه بااه هااذیان ثروتمناادبودن مبااتال اساات و ادعااا میکنااد
میکائیللل،

کارخانااهدار بزرگاای اساات و پولهااایش را در بانکهااای سااوئیا پاانااداز کااردهبااود و بااه
پساارهایش شااک و گمااان بااد دارد کااه پولهااایش را دزدیااده و بااا کارمناادان بانااک تبااانی و
گاوبندی کردهاند و به او اتهام توهم میزنند (همان.)115 :

پارانویااا از ویژگیهااای تکرارشااوندهّ ،امااا نااه لزومااا همیشااگی در داسااتانهای پسااامدرن
اساات .از مهمتاارین نشااانههای ایاان نااوع روانگساایختگی ،شااک و باادگمانی و تصا ّاور توطئااه

از جانااب دیگااران اساات .ایاان گونااه داسااتانهای پسااامدرن بازتابدهناادۀ اضااطرابهای
پارانویااایی انسااان معاصاار هسااتند .شخصا ّایتهای مبااتال بااه پارانویااا آرزوی نااوعی زناادگی
ّ
ساایال و محصااور ناشااده را در ساار میپروراننااد .لاایکن وحشاات آنااان را از راههااای واقعااا
نامساادود و هاام بدبینیشااان دربااارۀ مفا ّار احتمااالی ،میاال شاادید آنهااا را بااه آزادی خدشااهدار

میکنااد آنهااا در ایاان مکانهااای محصااور ایماان و در عااین حااال ناااایمن هسااتند (تاادینی،
.)۶7/1 :1388

نمونه:
میکائیاال گفاات« :میدوناای مریخاای ،ماان از یااه ورشکسااته تباادیل شاادم بااه یااه میلیاااردر،
تمااومش رو هاام ماادیون یااه پاایچ خطرناااکم ،فقااا کافیااه دیاادگاهت رو نساابت پاایچ خطرنااای
عوا کنی» (معین.)94/1:139۶،

خااودبزرگبینی یااا بزرگمنشاای از عالئاام ثااانوی ،مثباات و هااذیانهای بیماااری اسااکیزوفرنیا
ّ
شخصاایتهای
اساات .ایاان ویژگاای قاابال در وجااود فاارد بیمااار نبودهاساات و اکنااون در روح
اسکیزوفرنی پارانوئید تنیدهشدهاست (قائممقام فراهانی و همکاران.)2۵/1 :1388 ،
نمونه:
چنااد هفتااهای بااین یااه سااری بیمااار اسااکیزوئید زناادگی کااردم کااه یکاای شااون فکاار میکاارد
اساتیون اساپیلبرگ شاده ،یکای دیگااه هام فکار میکارد تونسااته باا روح بتهاوون ارتباا برقارار
کنه» (معین.)19/1 :139۶ ،
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ّ
بینامتنیت
.4-2-3

ّ
بینامتنیااات از مؤلفاااههای پسامدرنیساااتی اسااات .میخائیااال بااااختین ،نظریاااهپرداز روسااای،
مهمتاارین ویژگاای گفتااار را خاصا ّایت گفاات و گااوئی یعناای سااویۀ بینااامتنی آن میدانااد؛ ب اه ایاان
معنا کاه موضاوع ساخن هار چاه باشاد ،باه هار حاال از قبال باه گوناهای بار زباان آمدهاسات و
نمیتااوان از سااخنهای از پیشگفتااه در بااارۀ موضااوع چشمپوشاای کاارد .ایاان گفاات و گااوی
بینااامتنی در قهوووۀ سوورد آقووای نویسوونده بااا نااامبردن از شخصا ّایتهای مشااهور بااه طااور بااارز و

واض ا قاباال دسااتیابی اساات .شخصا ّایتهای مشااهور ،بازتاااب و تمهیاادی از مقاصااد نویساانده
در سااطور روایاات اساات و آشااکارا احساسااات نویساانده را نساابت بااه شخصا ّایتهای تاااریخی،
ّ
شخصاایتهای مشااهور فقااا حضااور اساامی در ایاان
هنااری ،سیاساای و ...ترساایم میکنااد.
روایاات دارنااد کااه شخصا ّایتهای داسااتانی اشاااراتی گااذرا و کوتاااه در قالااب تلماای در گفاات و

گوهای خود بهآنها دارند.

اایت در سااایر روایااات مااادرن؛ باااا شخصا ّ
ناااوعی قرینهساااازی شخصا ّ
اایتهای مشاااهور و
ّ
ّ
شخصاایتها و
شخصاایتهای داسااتانی یااادآور آن
نساابتدادن کاانش و خویشااکاری مشااابه
احیااگر کنشهاای بازرگ آناان اسات کاه شاکلی گساترش یافتاه ،مترقای و نوسازیشاده از آرایاۀ
تلماای اساات .نویساانده ،آمیزشاای از روایتهااا و رمزگااان معنااایی را در روایاات وارد میکنااد و
ّ
ّ
شخصاایتهای متااون تاااریخی ،سیاساای ،هنااری و  ...پاایش از خااود
شخصاایتپردازی از
در

ّ
شخصاایتهای مشااهور باار انتقااال اندیشااهها و پیااام درونمایااه
بهاارهمیباارد و بااا نااامبردن از
میافزایااد .آگاااهی از هاار یااک از ایاان روابااا بینااامتنی منجاار بااه فهاام عمیااقتر مااتن روایاات
میشااود و خواننااده را بااا افکااار و احساسااات راوی و روح اثاار آشاانا میکنااد کااه بیااانگر سااط
ّ
شخصاایتها و نااوعی بینامتنیاات را کااه از ویژگیهااا و مؤلفااههای عماال
فرهنگاای و اجتماااعی
روایاات داسااتانهای پسااامدرن اساات ،در ساایر روایاات ایجاااد میکنااد کااه فهاام آن مسااتلزم
آشاانایی بااا متااون تاااریخی ،هنااری ،سیاساای و ...اساات و چااون برخاای خوانناادگان بااا ایاان
ّ
شخصیتها آشنای ندارند،دچار گسستگی و سردرگمی هستند.

رئاایا ،در ادرای دیااداری خااود ،تصااویری از «گااوبلز» وزیاار تبلیغااات و صاادر اعظاام
آلمااان نااازی بعااد از ماارگ هیتلاار« ،گورنیااک» و «هیملاار» از نظامیااان و سیاسااتمداران آلمااانی
ماایزنااد و بااا آنهااا صااحبت میکنااد و
در جناا دوم جهااانی را میبینااد و آنهااا را صاادا 
بحتهااای عمیقاای بااا آنهااا دارد ،در صااورتیکه ایاان شخصا ّایتها در محاایا اط اراف او وجااود
ندارد.
ن من «:گوبلز ،گوبلز ،صبر کن میخوام با گوبلز صحبت کنم».
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ویلچاار رو نگااه داشااتم ،اط ارافم رو نگاااه کااردمّ ،ام اا کساای نبااود ،حتااا تااو راهرویاای کااه ق ارار
داشتیم اتاقی نبود کاه کسای رو تاوی اتاا دیاده باشاه .گفاتم« :چای میگای رئایار روسهاا
کجا بودنر گوبلز کیهر» (معین.)84/1 :1396 ،

نااامبردن از ایاان شخصا ّایتها در انتقااال درونمایااه و اندیشااههااای نویساانده نقااش دارنااد و
بینامتنیت را که از مؤلفههای داستان پستمدرنیسم است ،تبیین میکند؛ نمونه:
چنااد هفتااهای بااین یااه سااری بیمااار اسااکیزوئید زناادگی کااردم کااه یکاای شااون فکاار میکاارد
اساتیون اساپیلبرگ شاده ،یکای دیگااه هام فکار میکارد تونسااته باا روح بتهاوون ارتباا برقارار
کنه (همان.)19 :

سااام ،مرباایاش او را در نوازناادگی بااا «لااوئیز آرمسااتران » از مشااهورترین موساایقیدانان
جاز و ترومپتنوازان تاریخ موسیقی مقایسه میکند (همان.)117 :
ّ
قطعیت
.5-2-3شکاندیشی و عد

ّ
شکاندیشاای و عاادم ّ
شخصاایتهای آثااار
قطعیاات از مؤلفااههای آثااار پسامدرنیسااتی اساات.
ّ
پسامدرنیسااتی افاارادی درونگاارا مااردد و شااکای هسااتند« .درونگرائاای بیمااار اسااکیزوفرنیک
خود نوعی محافظت در برابر تحریکات بیرونی است» (شاملو.)221/1 :1388 ،
فضااای آثااار پسامدرنیسااتی ،آ کنااده از نشااانههای شااکاندیشاای زیاار اساات :کثاارت کاااربرد
قیاادهای شااک و تردیااد ،فعلهااای منفاای« ،ی» نکااره ،حاارف ربااا «یااا» ،جملااههای پرسشاای،
عالماات پرسااش و واژههااایی کااه نشااانگر بیاطالعاای و ابهااام هسااتند (تاادینی.)43۶/1 :1388 ،
نویسااندۀ آثااار پستمدرنیسااتی بااا کاااربرد ایاان مؤلفااههااا فضااایی شااکآلود و گمانمنااد ب ارای
مخاطب میساازد .پاا باه شایوهای ساخن مای گویاد کاه گاویی خاود در آن گمانمناد اسات و
ایااان حاااا را باااه خوانناااده القاااا میکناااد .شخصا ّ
اایتهایی مانناااد شاااهاب ،ماااارال ،نگاااار
و....نساابتبااه موضااوع ماارگ و زناادگی آرمااان شااک و تردیااد و از رخاادادی واحااد روایتهااای
ّ
ّ
شخصایتها از مارگ و زنادگی آرماان دچاار تردیاد و
متعددی دارناد .خوانناده نیاز باه تبا ،ایان
شک است و از خود میپرسد ،فرستندۀ نامهها کیستر و آیا آرمان زنده استر نمونه:

نگار« :ما هم مطمئن نیستیم که مارده یاا ناهّ ،اماا مان یکای پاای دارم دیووناه میشام ».ماارال

گفت«:تو چی فکار میکنایر» شاهاب در فکار فارو رفات و ماردد گفات« :مان فکار مایکنم
مرده آخه مگاه میشاهر اگاه زنادهبامدبایاد ودخارا ایادپیادا م شاد ،اصاال آرماان اگاه
ّ
زندهباشه ،چارا بایاد بعاد از ایان مادت ،یاه ساری نوشاته واساهت بفرساتهر» (معاین:139۶ ،
.)9۶/1
ّ
ّ
شخصیتها
.6-2-3همانی و اتحاد

ّ
ّ
شخصاایتها در آثااار پستمدرنیسااتی بهگونااۀ وحاادت در
شخصاایتپردازی و معرفاای برخاای
عااین کثاارت اساات .برخاای از شخصا ّایتهای داسااتانی بااا قارائن و نشااانههایی یکاای میشااوند و
باااز در عااین حااال از هاام جاادا هسااتند ،چااون نامهااا و صاافات متفاااوتی دارنااد« .برخاای از
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شخصا ّایتهای روایاات پسااامدرن اشااتراکات فراواناای بااا هاام دارنااد و در برخاای مااوارد بااا هاام
یکاای میشااوند .ایاان همااانیهااای ماابهم عالوهباار تردیااد در ّ
قطعیاات اماار واقاا ،،موجااب
ناپایااداری جهااان فراگااذاری شااده و در نتیجااه باارجسااتهکردن ساااختار هسااتی شااناختی
میشاااوند» (مکهیااال .)43/1 :1392 ،در ایااان رماااان «دکتااار پارساااا» و «دکتااار بایگاااان» یاااک
شخصا ّایت بیشااتر نیسااتندّ ،اماا اسااامی متفاااوت دارنااد کااه باعاات ابهااام و عاادم ّ
قطعیات فضااای
داسااتان اساات و در عااین دوگااانگی یکاای باایش نیسااتند و قرائناای ایاان دو را بااه هاام میپیوناادد.
ب ارای مخاطااب قطعاای نیساات ،آیااا «دکتاار بایگااان» کااه راوی از او نااام میباارد ،همااان «دکتاار
ّ
شخصاایت دیگااری ساااختۀ
پارسااا» اساات کااه در نامااههای آرمااان بااه مااارال حضااور دارد یااا

تخا ّایالت ذهناای آرمااان اسااتر در پرسااشهای شااهاب و مااارال از دکتاار بایگااان راجاا ،بااه دکتاار
پارسا ،او خود را بیخبر وانمود میکند و آرمان را دوست خود معرفی میکند.
.7-2-3چرخۀ بیپایان

ّ
شخصایتهای آن اساات .روزباه معاین ،خواننااده
چرخاۀ بیپایاان ایان روایاات فرجاام بیفرجاام
را در آخرین صفحۀ باا کانش ماارال در خوانادن دوباارۀ ناماههاایآرماان ا  صادفن یادنرا 
اااممااسنمساااارادارد،ب ا ااان امآ ااا یدرمااانوخ ارارداس ا ان ارجاااع میدهااد و بااا

نوعی دورزدن مواجهاست.
ّ
فرجامهااای متعاادد شخصا ّایتهای داسااتان از دیگاار ویژگیهااای رمااان پسااتمدرن اساات.
نویسااندۀ اینگونااه آثااار ،س ارانجام شخصا ّایتها را از خواننااده نظرخااواهیمیکنااد و مخاطااب را
شخصاایتها آزاد میگااذارد و ّ
ّ
قطعیاات و یگااانگی جهااان داسااتان را
در گاازینش فرجااام برخاای
ّ
ّ
شخصی ااتها باعاات ایجاااد
زیاار سااؤال میباارد .مشااخ نبااودن سرنوشاات و س ارانجام برخاای
ابهااام و مشااکل در طاارح رمااان اساات و پاسااخی بااه خواسااتۀ مخاطااب ندادهاساات کااه
می خواهاااد از سرنوشااات آناااان آگااااه شاااود و خوانناااده احسااااس فریااابخوردگی میکناااد.
ّ
تهاای ماننادمنصاور ،یلادا ،ابای ،مهاران ،ساام و دختار جاوانی
شخصای 
سرانجام و سرنوشات
کاه آرماان ،تلفناای باا او صااحبت میکارد ،مشااخ

نیسات و در صااحنۀ روایات بااه حاال خااود

رها شدهاند.
 .8-2-3رفتارهای ضد اجتماعی

رفتارهای ضد اجتماعی مازمن و ماداوم ناوعی بیمااری باا عالئمای مانناد عادم رعایات ماوازین
اجتماااعی و اخالقاای اساات کااه شخصا ّایت سااایکوپات یااا سوساایوپات حقااو دیگاران را مااورد
تجاااوز ق ارار میدهااد« .بساایاری از ایاان بیماااران مرتکااب اعمااال غیاار عقالناای ،خشااونتآمیز،
دزدی و خااودآزاری تکانااهای شاادید ماننااد خودکشاای میشااوند و بساایاری از ایاان بیماااران
گرفتار نظام کیفری هستند» (لوین و همکاران.)43/1 :1373 ،
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شخصا ّایتهای اسااکیزوئید داسااتانی ،بااه سااابقۀ خااود در ارتکاااب رفتارهااای ضااد اجتماااعی
اعت اراف دارنااد .آرمااان ،بااه رفتارهااای غیاار عقالناای خااود ،ماننااد قطاا ،باار سااینما ،ساار کااار
گذاشتن پلیا و خبار بمابگاذاری دروغاین اقارار میکناد و باه ایان دلیال از آزادی در اجتمااع
محااروم میشااود .پلاایا ،آرمااان را بااه تیمارسااتان فرسااتاد و در آنجااا بسااتری میشااود ،زیاارا
ّ
محرومیاات اجتماااعی را دارد .آرمااان ،مکانیساام
چناادین بااار قصااد نقااق و زیاار پاگذاشااتن ایاان
دفاااعی ف ارار و خشااونت را کااه از عالئاام اسااکیزوفرنیا اساات ،پاایش میگیاارد و هااول و ه اراس
دربارۀ بحاران ّ
هویات را کاه از دساتاوردهای پستمدرنیسام اسات ،دامان میزناد .آرماان ،پاا
از ناکامی در فارار از تیمارساتان بارای کااهش مشاکالت بیمااران ،گاروه تئااتر تشاکیل میدهاد.
روزبااه معااین ،بااا ایاان تکنیااک فراداسااتانی ،از دنیااای داسااتان خااارج میشااود و ّ
واقعیاات

ّ
شخصاایتها در دنیااای داسااتان را نیااز بهسااخره میگیاارد و فراینااد نقشآفریناای
نقشآفریناای
ّ
شخصاایتها و کنشهااای آنااان را در قالااب تماارین تئاااتر باارای خواننااده بااازگو میکنااد و

شخصا ّایتهای روایاات چهاارۀ بااازیگرانی را پیاادا میکننااد کااه خواننااده نبایااد حتاای بااه ّ
واقعیت
داستانی آنها متکی باشد.
.9-2-3سایکودرا

تئاااتردرمااانی یااا سااایکودرام از روشهااای درمااان اسااکیزوفرنیا اساات کااه آرمااان در تیمارسااتان
ب ارای درمااان شخصا ّایتهای اسااکیزوئید ،کنااارهذاش ا درف ارهااای ی ا ای و ایجاااد سااالمتی
روان بااهآن میپااردازد .سااایکودرام ،در زبااان انگلیساای معااادل فارساای «رواننمایشاای» اساات.
«پیشااوند روان مفهااوم جنااون ،غیاار عااادیبودن ،عصاابی ،یااا حتاای اجتماااعسااتیزی را بااه ذهاان
منتقااال میساااازد و واژۀ درام باااه معناااای نماااایش اسااات» (بالنااار .)44/1 :1383 ،ساااایکودرام،
ّ
تجل ای خااود انگیختااه و بااه نمایشگذاشااتن پیچیاادگیها و کشاامکشهای دروناای فاارد ب اه روش
ّ
خالقیات و مایااۀ فرهنگاای مبتناای اساات (فرانکاال،
غیاار مسااتقیم و باار سااه اصاال خااودانگیختگی،
.)183/1 :1387
سااایکودرام ،مکتااب روانشناساای مسااتقلی نیساات و مجموعااهای نظااری و عملاای اساات.
بالنر میگوید:
نظریااۀ نهفتااه در تئاااتر درمااانی تکمیلکننااده و تقویتکنناادۀ جریانهااای اصاالی نظااری در
روانشناساای و رواندرمااانی و در جنبااههای اختصاصاای و ّ
متنااوع اساات .سااایکودرام ،نااوعی
تماارین خ ّ
القیاات اساات ،راهاای مملااو از ساارزندگی و شااجاعت در ترکیااب فلساافههای
ّ
پستمدرنیساام و ضااد ساااختارگرائی در اشااکال جدیااد و ساانتی بااا ویژگیهااایی ماننااد
سرزندگی ،محور پویایی و نمود خویشتن است (بالنر.)177/1 :1383،

قصااد آرمااان از تشااکیل گااروه تئاااتر ،کش ا ابعاااد روانشااناختی مسااائل ،حاال مشااکالت
ّ
شخصاایتهای اسااکیزوئید اساات و بااا
عاااطفی و خااودآمااوزی توسااعۀ توانائیهااای نهفتااه
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مخالفاات دیگاار شخصا ّایتها ماننااد «دکتاار پارسااا»« ،منصااور»« ،رئاایا» و ...مواجااه میشااود
و در پاسااخ آن اان میگویااد« :گفااتم تئاااتر تااأثیر منفاای نماایذاره ،هناار و تئاااتر باعاات ماایشااه
بیمارهااا رفتارهااای کلیشااهای رو کنااار بااذارن ،ایاان اساامش سااایکودرامه ،ماان روی ایاان مساائله
تحقیقات زیادی کردم ،سایکودرام باعت سالمتی روح میشه» (معین.)149/1 :139۶ ،
شخصا ّایت اسااکیزوئید ،بااا شاارکت در تئاااتر درمااانی واکنشهااای عااادتی و همیشااگی خااود
را بااه حالاات تعلیااق در ماایآورد و روشهااای دیگاار را میآزمایااد و شخصا ّایت خااویش را کشا

و بااه نمااود خویشااتن میرسااد« .در تئاااتر درمااانی بااه فاارد کمااک ماایشااود تااا بااا تجساام و
بااازیکااردن یااک مساائله بااه جااای فقااا صااحبتکااردن در مااورد آن ک اه روشاای مرسااوم اساات،
مسئله را بازنگریکرده ،برای آن راه حل مناسب پیدا کند» (بالنر.)27/1:1383،
.10-2-3خودکشی

خودکشاای ،منتهااای درماناادگی انسااان معاصاار ،عبتنمااایی ،پااو گرائی ،از رفتارهااای ضااد
اجتماااعی و خااودآزاری تکانااهای شاادید شخصا ّایتهای اسااکیزوئید ،خطرهااای پایاادار بیماااری
اسااکیزوفرنیا و کنشهااای غیاار منتظاارۀ و غیاار عااادتی شخصا ّایتهای داسااتانی اساات کااه انتظااار
انجااام آن نیساات و معناباااختگی و ابزوردیساام را ترساایم میکنااد کااه انسااان و چرخااۀ زناادگی را
ّ
شخصایت از ایان ناوع مارگ
فاقد معنا میداناد .خودکشای ،مرگای خودخواساته اسات و هادف
چیرهشدن بر تارس از مارگ اسات و رهاایی از تارس را شار زنادگی برمیشامارد .نیچاه ،تارس
از مااارگ را ّ
موجاااه نمیداناااد و آن را نشاااانۀ سااارخوردگی میپنااادارد و مااارگ خودخواساااته را
شایسااتۀ انسااان دانسااته و چنااین مرگاای را میسااتاید« :ماارگ خااود را بااه شااما ساافارش ماایکنم،
مااارگ خاااود خواساااته را ،کاااه از آن روی باااه مااان روی میکناااد کاااه مااان آن را خواساااتهام»
(نیچااه .)84/1 :1399،ایاان دیاادگاه مواجهااه و رویاااروئی بااا ماارگ را بهشااکل خودکشاای و یااا
پااذیرش قدرتمندانااه ماارگ نااه از ساار تاارس و ضااع در ایاان روایاات ترساایم میکنااد .روزبااه
معااین ،نااوعی فااراروی از ماارگ و اندیشااۀ گااذر از ماارگ و عبااور از مرزهااای وجودشناسااانه را
ترساایم می کنااد و آن رویااارویی باادون تاارس و قدرتمندانااه بااا ماارگ اساات کااه انسااان را از دام
رن میرهاند.
شخصا ّایتهای ایاان روایاات بهمرحلااۀ ذهناای رساایدهاند ،کااه مکانیساام دفاااعی و راه ف ارار را
در اقدامبااه خودکشاای میجوینااد .باااختین در یااک تقساایمبندی کلاای ،ادبیااات داسااتانی را بااه
سااه دورۀ کالساایک ،نااو (ماادرن) و پسااانو (پسااامدرن) تقسیمکردهاساات« .ویژگاای دورۀ نخساات،
حفا انسااجام و رابطااۀ علاات و معلااولی در ماتن اساات .دورۀ ماادرن ،شاااهد هااور پیچیاادگی و
درهااام ریختگااای کاااالم اسااات و دورۀ پساااامدرن ،باااا نگرشااای باااهآغاز پیااادایش رماااان باااه
معناباااختگی نظاار دارد» (مقاادادی .)278/1 :1378 ،بیفرجااامی ،وضااعیت نااامطلوب و پایااان
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ناااخوش سرنوشاات شخصا ّایتها از ویژگیهااای معناباااختگی و کنشهااای غیاار عااادتی در ایاان
ّ
روایاات اساات« .کاانش غیاار عااادتی آنساات کااه فقااا یکبااار اتفااا میافتااد و از همااین تک ارار و
ّ
ّ
ّ
(اخاوت .)143/1 :1392 ،باروز ایان رفتاار در نتیجااۀ
شخصایت پیباارد»
اتفاا میتاوان باه روحیاۀ
اخااتالیت عاااطفی ،نارساااییهای مراقباات اجتماااعی و مشااکالت درمااانی اساات« .اخااتالل
عاااطفی ،در انااواع مختل ا اسااکیزوفرنیا مشااتری اساات و حاادود نیماای از ایاان بیماااران ممکاان
است به افسردگی مباتال باشاند آناان باه هنگاام افساردگی اغلاب دسات باهخودکشای مایزنناد.
خطاار اقاادام بااه خودکشاای در ایاان بیماااران در مرحلااۀ افسااردگی در حاادود  12درصااد اساات»
(لوین و همکاران.)21/1 :1373،
ّ
شخصیتهای قهووۀ سورد آقوای نویسونده ،ناه صاحنۀ خودکشای را ترسایم میکنناد .نموناه:
ّ
شخصاایتهای مشااهور
توصاای خودکشاای نااامزد رئاایا (معااین ،)7۶/1 :139۶،خودکشاای
سااینمایی ،سیاساای و ادباای ماننااد ماارلین مااونرو (همااان ،)7۵ :هیتلاار (همااان ،)80 :ارنساات
همینگوی (همان ،)82 :آرمان (همان )211 :و نگار (همان.)213 :
ّ
شخصااایتهای ایااان روایااات ،بیاااانگر اصاااولی از پستمدرنیسااام مانناااد
خودکشااای
معنابااااختگی و ناامیااادی در زنااادگی اسااات کاااه کنشااای دور از اخاااال و نشااااندهندۀ
ّ
شخصاایتهای رمااان باارای چیرگاای باار اضااطراب درون اساات.
نتیجااهماناادن تالشهااای

بی
ّ
نظرکااردن از معناای اساات»
«وجااه غالااب تفک ار پسااتمدرن اثبااات بیمعنااایی یااا طاارح صاارف 
(داوری اردکانی.)48/1 :1391 ،
آرمااان ،بااه دلیاال ناکااامی در ازدواج بااا مااارال بااا نوشاایدن قهااوۀ ساارد مخلااو بااا ساایانور
خودکشیمی کند و نگاار باا برناماۀ قبلای باا همکااری میکائیال ،ماارال را باه خاناهباپ میکشااند
تا او را بهقتل برسااندّ ،اماا باا کماک شاهاب ،ماارال از مارگ نجاات مییاباد و نگاار باا نوشایدن
قهوۀ مخلو با سیانور خودکشی میکند.

ّ
شخصاایتهای اسااکیزوئید زن در ایاان روایاات اساات و
نگااار ،تنهااا نمونااه پروتوتیااپ
بیماااری اسااکیزوفرنیا در زنااان را ترساایم میکنااد .نگااار ،شخصا ّایتی پویااا و متظاااهر بااه جااام،

ّ
شخصاایتی کااه آغاااز داسااتان دارد ،قاباال شااناخت نیساات و
اساات ،ساایرتی ناپسااند دارد و از
حااوادث باار او تأثیرگااذار اساات .نگااار ،رفتاااری ریاکارانااه بااا مااارال دارد و تضاااد میااان اااهر و
ّ
واقعیاات را در پایااان رمااان بااا کنشاای باااورنکردنی و خار العاااده از خااود بااروز ماایدهااد و بااه
خواستۀ اساسی خاود نمیرساد کاه ازدواج باا آرماان اسات و در خواساتۀ آنای خاود کاه کشاتن
مارال و جنبۀ پلیسی رمان است ،ناکام میماند.

 /98تحلیل مؤلفههای پسامدرن در رمان قهوۀ سرد آقای نویسنده

.4نتیجه
 تحلیاال مؤلفااهها و سااازههای پستمدرنیسااتی قهوۀسوورد آقووای نویسوونده ،نشااانمیدهد؛اینرماااان ّ
قابلیتهاااای فراوانااای بااارای باااازخوانی باااا رویکردهاااای میانرشاااتهای باااهویژه آراء و

ّ
شخصاایتپردازی کاانش
نظریااههای روانشناساای و پستمدرنیسااتی دارد .روزبااه معااین ،در
رواناااای شخصا ّ
ااایتهای اسااااکیزوئید ،پارانوئیااااد و پساااایکوپاتیک و برخاااای تجویزهااااای
روانپزشکی مداوای این بیماران را ترسیم میکند.
 پارانویاااا و آشااافتگی ذهنااای یکااای از بیماریهاااای روزگاااار ماااا اسااات کاااه تردیاااد،شکاندیشاای ،تاارس و تصااور توطئااه از جانااب دیگااران اساات .داسااتانهای پسامدرنیسااتی
بهشاااکلهای گونااااگون منعکاکننااادۀ اضاااطرابهای پارانویاااایی انساااان معاصااار هساااتند.
ّ
شخصاایتهای پارانویااا خااود را در معاارا ایاان میبیینااد کااه در نظااام فکااری کساای دیگاار
احاطهشوند.

 نویسااانده ،شخصا ّاایتهای ناااوعی روانپاااریش را باااهعنوان پروتوتیاااپ افااارادی ترسااایم

میکنااد کااه در جامعااهای پسااتماادرن و پلورالیسااتی کااه بااا مفهااومی اسااتعاری در آسایشااگاه
بیماااران نمااود مییابااد و بااا نظاام غیاار انسااانی و سااتمگرانه زناادگی میکننااد کااه حاصاال هجااوم
تصاویر گوناگون جهاان معاصار و پستمدرنیساتی اسات و باا ایان نظام الماناه و غیار انساانی
مبارزهمیکننااد و در براباار عواماال فشااار بیروناای و دروناای از مکانیساامهای دفاااعی ماننااد ّ
تخیال،
ف ارار ،خشااونت ،اعتیاااد و ...ب ارای ایجاااد سااازگاری در خااود اسااتفاده میکنناادّ ،ام اا ساارانجام
نابود میشوند.
 از مؤلفاااههای پستمدرنیساااتی باااهکار رفتاااه در ایااان روایااات میتاااوان باااه روایاااتّ
شخصاایتهای پارانوئیااد ،اسااتفاده از
اسااکیزوفرنیک و داسااتان در داسااتان ،ترکیااب زاویۀدیااد،
شخصیتهای مشهور علمی ،تاریخی ،هنری ،ادبی ،شکاندیشی و پو گرائی اشارهکرد.
 شخصا ّایتها مشااابهتهای کنشاای و رفتاااری فراواناای دارنااد کااه بیااانگر جنبااۀ تاریااک وّ
ّ
شخصاایتهای اصاالی ،افاارادی معقااول و معمااولی و
شخصاایت آنااان اساات.
ییااههای پنهااان
دارای کنشهااای پذیرفتهشااده و متااداول جامعااه نیسااتند ،بلکااه افاارادی رنجااور ،پرخاشااگر،
خشاان و اغلااب از نظاار هنجارهااای اجتماااعی دارای رفتاااری غیاار عااادی و غیاار قاباال دری
هسااتند و ذهناای آشاافته دارنااد کااه دچااار مشااکالتی شاادهانااد و گوشااهای از درگیریهااای
اجتماااعی را ماانعکا میکننااد و در ّ
ذهنیااات بیمارگونااۀ خااود غوطهمیخورنااد و هاایچانگااار
هسااتند کااه ایاان صاافات در توصاای های مسااتقیم نویساانده ،کاانش و گفاات و گوهااای آنااان
آشااکار و نشااان از دیگاارآزاری آنااان اساات کااه ویژگاای شخصاایتهای پسااامدرن بی ّ
هویاات و
جامعۀ بیمار را ترسیم میکنند.
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ّ
شخصیتپردازی از سه شیوۀ متعاارف ارائاۀ شخصایتها اساتفادهکرده و شایوۀ
 نویسنده ،درّ
شخصیتپردازی غیار مساتقیم ،شایوۀکنش داساتانی
توصی مستقیم و گزارشی غالب است و در

ّ
شخصیتها برمیدارد.
کاربرد بیشتر دارد که پرده از احوال فکری و روحی
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Abstract
Women play an important role in the intellectual and behavioral dynamics of
society. Therefore, examining their thoughts is effective in the cognitive
development of society. Forough Farrokhzad, as an influential personality in
contemporary Persian literature, has represented his inner feminine in the
form of his poems. Part of which is related to the category of "self" in
Freud's psychology. The use of Freud's opinions has an effect in rereading
Farrokhzad's intellectual layers. Therefore, in the present research, citing
library sources and descriptive-analytical method, The time periods of his
poetic life have been examined based on the concepts of "Self, Super-Ego
and Id". The main research question is, according to Freud's theory, how is
Forough's true "Self" interpreted and understood in his poems? The results
show that Forough did not achieve the real "Self" as the ultimate goal of life
in his early poems; Because in his youth, "Id" plays a more important role in
his intellectual and biological life, which results in the distortion of his
realistic view of society. In the stage of his poetic perfection, Forough goes
further and finds his true "Self" in the tension between "Self" and "Id",
which results in reaching social love and a critical and responsible attitude
towards people and society.

Keywords: Woman, Society, Forough Farrokhzad, Love, Ego, Super-ego,
Id.
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چکیده
زنان ،نقش مهمی در پویایی یا اضمحالل فکری و رفتاری جامعه دارند .ازاینرو ،بررسی افکار آنها در رشد شناختی
جامعه اثرگذار است .فروغ فرخزاد به عنوان شخصیتی پویا و جریانساز در گسترۀ ادبیات فارسی معاصر ،درونیهای
زنانۀ خود را در قالب اشعارش بازنمایی کردهاست که بخشی از آن با مقولۀ «خود» در روانشناسی فروید ارتباط دارد.
استفاده از آرای فروید در بازخوانی الیههای فکری فرخزاد تأثیر شایانی دارد .بهه ایهن اعتبهار ،در په وهش اضهر بها
استناد به منابع کتابخانهای و روش توصیفیه تحلیلی ،دورههای زمانی یات شعری او بهر اسهات توجهه بهه مفهاهی
«خود ،فراخود و نهاد» بررسی شدهاست .سؤال اصلی تحقیق این است که طبق نظریۀ فروید« ،خود» واقعی فروغ در
سرودههای او چگونه تفسیر و معنا میشود؟ نتایج ،اکی از آن است که فروغ در اشعار اولیهاش به «خود» واقعی به
عنوان هدف نهایی زندگی ،دست نیافتهاسهت؛ زیهرا در دورۀ جهوانی« ،نههاد» در یهات فکهری و زیسهتی وی نقهش
مه تری دارد که برآیند آن ،مخدوش شدن نگاه واقعبین او نسبت بهه جامعهه اسهت .فهروغ در مر لهۀ کمهال شهعری
خویش ،پا را فراتر مینهد و در تنش میان «فراخود» و «نهاد»« ،خود» واقعی خویش را پیدا میکنهد کهه اصهن آن،
رسیدن به عشق اجتماعی و نگرش انتقادی و مسئوالنه نسبت به مردم و جامعه است.
واژههای کلیدی :زن ،جامعه ،فروغ فرخزاد ،عشق ،خود ،فراخود ،نهاد.

* .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

s.jahanian@qaemiau.ac.ir
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 .1مقدمه
زنان ،یکی از دو قطب اصلی جنسیتی در هر جامعهای محسهو میشهوند و در راه رشهد و تعهالی
جامعهای که در آن زندگی می کنند و ضور دارند ،نقشی اساسی را بر عههده دارنهد .اگهر زنهان بهه
خودباوری دست یابند و دغدغههای اصلی خود را بشناسند و برای رسیدن به آن تالش کنند ،نههتنها
سطح کیفی زندگی و شخصیت خود را ارتقا میبخشند ،بلکه قطب دیگر جامعه ،یعنهی مهردان نیهز
گام در مسیر شکوفایی میگذارند .بنابراین ،زنهان در پویهایی و تعهالی بخشهیدن بهه جامعهه ،نقهش
محوری دارند .بررسی الیهههای فکهری و شخصهیتی زنهان برجسهته در ههر جامعههای ،زمینههها و
بسترهای الزم را برای شکوفایی ارکان دیگر فراه میآورد .روانشناسی به عنوان عل مطالعهۀ رفتهار
انسان و شرح چگونگی شکن گیری فرایندهای ذهنی و ساختار آن در میهان علهوم انسهانی ،جایگهاه
درخور توجهی دارد و در شناسایی ،جهتدهی و تعالیبخشی افکار اهمیت دارد .لذا «میتوانی از
پ وهشهای روانشناختی انتظار داشته باشی که از سویی ،چگونگی شکن گرفتن یک کار هنری را
تبیین کند و از سوی دیگر ،عواملی را مشخص کنهد کهه فهرد را از لحهار هنهری ،خهال میکنهد»
(هنریک و استاوتسکستون.)137 :1375 ،
در جامعۀ ایرانی ،شخصیتهای زن بسیاری ظهور پیهدا کهردهانهد کهه بها پشهت سهر گذاشهتن
فرایندهای شناختی ،به خودباوری رسهیدهاند و تحهوالت شخصهیتی متنهوعی را تهربهه کردهانهد و
سرانهام ،به افرادی زبده و برجسته بدل شده اند .شمار زنانی از این دست در دوران معاصر افزونتر
بودهاست .یکی از این زنان« ،فروغ فرخهزاد» اسهت کهه در عرصهۀ اد و شعرسهرایی ،جریانسهاز
بودهاست ،بهگونهای که تحقیقات گسترده ای دربارۀ کیفیهت افکهار و آثهار او انههام گرفتهاسهت .او
الگوی بسیاری از زنان جامعۀ ایرانی است و فراز و نشیبهای درونی بسیاری را در آیینهۀ آثهار خهود
بازتا دادهاست .او فرایندی خودشناسانه را آغاز کرد ،تها بها کنهار زدن ضهع های شخصهیتی ،در
سال های پایانی عمر زیستی و ادبی خود ،به فردی برجسته در گسترۀ شعر معاصر بدل شود .او برای
بهبود و رونق هرچه بیشتر اشعارش در کنار مؤلفههای عینیتیافته ،از صورتهای ذهنهی و تخیلهی
کمک میگرفت که این عناصر به الیههای ناخودآگاه ( )Unconsciousذهن مربوط میشهود .بهه ایهن
اعتبار ،بسترهای الزم بهرای بررسهی الیهههای پیچیهدۀ افکهار فرخهزاد بها اسهتفاده از دسهتاوردهای
زیگموند فروید فراه میشود؛ زیرا این روانشنات برجستۀ معاصهر ،نظریهههای مسهتند و علمهی
مهمی در شناخت زوایای مختل خودآگاه و ناخودآگاه ارائه کردهاست.
تحقیقههاتی از ایههن دسههت را میتههوان از نههوا میانرشههتهای برشههمرد؛ زی هرا بهها کاربسههت یافتههههای
روانشههناختی ،بازکههاوی شخصههیت زنانههۀ یههک شههاعر تسهههین میگههردد؛ چنانکههه «قههدمت دوسههتی
روانشناسی و سایر رشتهها به زمان جوانی آنها برمیگردد و آسان بودن پیوندشان به مسأله یا منابع
مشترک میان آنها بسهتگی دارد» (کهرین .)47 :1383 ،تهاریخ روانکهاوی و نقهد ادبهی روانکاوانهه در
جهان ،با فروید و نقشۀ تازۀ او در سپیدهدم قرن بیست آغاز میشهود و «در ایهن نقشهۀ تهازه ،روان دو
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قلمرو به نام خودآگاه و ناخودآگاه و سه کارگزار به نامهای نهاد ( ،)Idخود ( )Egoو فراخهود (Super-

 )egoداشت» (یاوری .)23 :1385 ،فروید به سهال  1856مهیالدی ،در یکهی از شههرهای جمههوری
چههک بههه دنیهها آمههد و در جههوانی ،رشههتۀ پزشههکی را بههه صههورت آ کادمیههک ادامههه داد و بعههد از
فارغالتحصههیلی ،بههه عنههوان عصبشههنات بههالینی مشههاول فعالیههت شههد و از طریههق مطالعههه روی
بیمارانش ،اسات نظریۀ خود را بنا نهاد که در مشهخص شهدن ابعهاد ناشهناختۀ شخصهیت فهردی و
اجتماعی افراد مؤثر بودهاست .نظریۀ فروید دربارۀ ساختار شخصیت انسان است و سه نظام را برای
آن در نظر میگیرد که عبارتاند از:
 .1نهاد :بزرگترین بخش شخصیت و منبع نیازها و امیال زیستی انسان است و تمام انرژی الزم
برای دو بخش دیگر شخصیت را فراه میکند .2 .خود یا من :نمایندۀ منطق و عقن و رابط بین
ً
نهاد و محیط خارج است .3 .فراخود یا فرامن :هدف فرامن این است که کامال مانع
درخواستهای لذتجویی نهاد شود .فرامن نه برای لذت تالش میکند و نه برای دستیابی به
اهداف منطقی ،بلکه تنها برای کمال اخالقی میکوشد» (فروید.)77-76 :1392 ،

این رویکرد فروید شاکلۀ اصلی نظریۀ او را بنا نهاد .او پیش از این ،شخصیت را بهه سهه سهطح
ً
کامال متمایز یعنی هوشیار ،ناهوشیار و نیمههوشیار تقسی کرده بهود (همهان ،)66-60 :امها بعهدها
آرای خود را اصالح کرد و به جمعبندی سهگانۀ «نهاد ،خود و فراخود» رسید.
1ـ .1بیان مسئله

در این پ وهش ،با تأکید بر مفاهی «خود ،فراخود و نهاد» ،کیفیهت زنهدگی ادبهی فهروغ فرخهزاد و
تاییرات شخصیتی و فکری او در بازههای زمانی مختل بررسی میشود .برای رسیدن به نتیهههای
متقن و روشمند ،از آرای فروید در وزۀ شخصیت استفاده شدهاست ،تا سرانهام ،به این پرسشها
پاسخ داده شود:
ال  .با تأکید بر مفهوم «خود» ،چه عوامن درونی ،زمینهساز برجسته شهدن فهروغ فرخهزاد بهه
عنوان یک زن در جامعۀ ایرانی شدهاست؟
 .فههروغ فرخ هزاد چههه تحههوالت شخصههیتی را در دورههههای مختل ه شههاعری خههود تهربههه
کردهاست؟
ج .کاربست آرای فروید در بازنمایی و تحلین افکار فرخهزاد چهه تهأثیری داشتهاسهت؟ فرضهیۀ
تحقیق بر این اصن استوار است که «خود» واقعی فروغ از یک طرف به طایانگریهای آغاز جوانی
او ثبات و آرامش میبخشد و از طرف دیگر ،آرمانهای او را در جهت واقعگرایی و عشق اجتمهاعی
سو میدهد.
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1ـ .2روش و پیشینۀ تحقیق

این تحقیق از نوا میانرشتهای است و با تکیه بر اسناد کتابخانهای و روش توصیفیه تحلیلی تنظی
شده است .جامعۀ آماری تحقیق ،اشعار فروغ فرخزاد است .برای تحلین دیدگاههای او از آرای
فروید در ارتباط با مفاهی «خود ،فراخود و نهاد» استفاده شدهاست .همچنین ،ابزار پ وهش،
فیشنویسی و یادداشتبرداری بودهاست .ساختار تحقیق به این شکن است که ابتدا ابعاد مختل
مربوط به آرای فروید ذکر شده است و در ادامه ،اشعار فروغ فرخزاد ذین سه عنوان مهزا بازنمایی و
برای تقویت تحلینها از منابع معتبر تحقیقی استفاده شدهاست.
بررسیها نشان میدهد که تاکنون پ وهشی دربارۀ سیر تحهول مفههوم «خهود» در سهرودههای
فرخزاد و تأثیر آن در رویکردهای اجتماعی و فراشخصی وی انهام نشدهاسهت .بنهابراین ،په وهش
اضر تالش دارد به این مقوله بپردازد ،بهوی ه آنکه فرخزاد در اثر این تحوالت شهناختی و درونهی،
جایگاه خود را در عرصۀ شعر فارسی و نیز در میان زنان معاصر ارتقا دادهاست و به الگویی مناسب
برای ه جنسان تحولخواه خود بدل شدهاست .با این ال ،در چند په وهش ،از دیهد اجتمهاعی و
روانشناختی ،آراء و شخصیت فرخزاد بازنمایی شدهاست که به مه ترین آنها پرداخته میشود.
ه دهقان و قاسمی ( )1391در مقالۀ «نقهد روانشهناختی آثهار فهروغ فرخهزاد بهر اسهات مبهانی
روانکاوی فروید و آدلر» به این نتیهه رسیدهاند که در سرودههای او ،انواا مکانیزمههای دفهاعی در
برابر اضطرا های درونی وجود دارد و انواا انگیزههای روانی در سبک زندگی ،رشد و تعالی شعور
و شعر وی و تاییر مسیر فکری او از پرداختن به مسهائن شخصهی بهه دغدغهههای اجتمهاعی قابهن
مشاهده است.
ه اجیآقا بابایی و صالحی ( )1395در مقالۀ «عشق و کارکردهای آن در اشعار فهروغ فرخهزاد»
به این نتیهه رسیدهاند که در طی زمان ،عواملی موجب تاییر دیدگاه وی نسبت به عشق شدهاست و
ً
آن را از مفهومی شخصی و صرفا عاطفی به مقولهای متعالی و جامعهمحور بدل کردهاست.
ه کیانی بارفروشی و باقری خلیلی ( )1395در مقالۀ «بازشناسی دگردیسی فکریه عاطفی فروغ
فرخزاد در بستر گزارههای پرسشی» به این نتیهه رسیدهاند کهه بها توجهه بهه گزارهههای پرسشهی در
اشعار فروغ ،عشق که محور اصلی پرسشگری در دو دفتر نخست اوست ،بهتدریج محوریت خهود
را در دفترهای بعدی از دست میدهد و پرسهشهای او دربهارۀ عشهق دگرگهون میشهود و جنبههای
اجتماعی پیدا میکند.
 .2خود ،فراخود و نهاد در روانشناسی فروید
در نقد روانشناسی شخصیت ،آرای فروید پیرامون سه کارگزار به نامهای «نهاد»« ،خود» و
ّ
«فراخود» معنا و شکن پیدا میکند .در نگاه او ،نهاد بخش غریزی ،لذتجو و ضد عقالنی در روان
ّ
انسان است و از آن به بخش یوانی نیز یاد میکنند .نهاد ،مرکب از غرایز ،تمایالت و خواستههای

 /106تحلیل دورههای شعری فروغ فرخزاد؛ بر اساس مقوالت «خود ،فراخود و نهاد» در روانشناسی فروید

شخص است و بر ارضای بی قید و شرط این تمایالت اصرار دارد .به اعتقاد فروید ،نیروی محرکۀ
رفتارهای انسانی ،نیروی جنسی است و « اگر این بخش بیش از د فعال شود و از سوی خود یا
فراخود کنترل نشود ،فرد مبتال به نوعی بیماری روانی میشود و به فردی بوالهوت و بیبندوبار در
جامعه بدل میگردد» (فروید« .)3 :1382 ،نهاد با واقعیت تمات ندارد .با این ال ،همواره میکوشد
با ارضا کردن امیال غریزی ،تنش را کاهش دهد» (فیست ،جس و گریگور .)40 :1388 ،نهاد ،طبق
اصن لذت عمن کرده ،در جهت افزایش لذت و دوری از درد عمن میکند و ساختاری خودخواه،
لذتجو و لهوج دارد و « ما را به دفاا از نیازهایی چون گرسنگی ،گریز از خطر و نظایر آنها
وامیدارد» (کریمی.)75 :1373 ،
خود برخالف نهاد ،منطقی و واقعبین است و بر پایهۀ اصهن واقعیهت کهار میکنهد و خواسهتار
برآورده شدن نیازهای انسان است ،اما به واقعیتها توجه نموده ،بر پایۀ منطق ،اخال و قهانون کهار
میکند .در قیقت « ،خود یا من ،نمایندۀ دنیای خارجی [است] و بر واقعیت تأکیهد دارد و تهالش
میکند واقعیت را جایگزین ّس ّ
مادی و لذتی کند که بهر نههاد سهیطره دارد» (فرویهد.)42 :1394 ،
خود جنبۀ روانی شخصیت است و بهرای کاسهتن نارا تیهها و کسهب خوشهی ،از عقهن اسهتمداد
میطلبد (شالچیان .)224 :1373 ،خود میکوشد درخواستهای نهاد را به صهورت منطقهی بهرآورده
ً
کند و اگر با واقعیت هماهنگی ندارند ،آنها را به تعویق انداخته یا مهددا هدایت کند و با قوۀ تفکر
به ن تناقض بین نهاد و فراخود بپردازد .پس «نباید آرام باشد و همیشه باید منتظهر کشهمکش بهین
نهاد و فراخود باشد و فاصلۀ بین آنها را ک کرده ،یا از بین ببهرد» (فرویهد .)94 :1394 ،خهود مرتهب
سعی میکند میان درخواستهای نامعقول نهاد و فراخود با درخواستهای معقهول دنیهای بیرونهی
سازش برقرار کند:
«زمانی که خود از سه طرف بهه وسهیلۀ نیروههای متفهاوت و متخاصه محاصهره میشهود ،بهه
صورت قابن پیشبینی واکنش نشان میدهد .از آن پس ،مهبور میشهود بهرای دفهاا از خهودش در
برابر این اضطرا  ،از سرکوبی و سایر مکانیس های دفاعی اسهتفاده کنهد» (فیسهت ،جهس و گریگهور،

.)42 :1388
طبق نظر فروید ،فراخود آخرین بخش از شخصیت انسان اسهت و در واقهع« ،نماینهدۀ درونهی
ارزشهای فرهنگی اجتماعی و اخالقی است که به وسیلۀ خانواده به کودک انتقال مییابد» (شهاملو،

 .)34 :1370فرویههد بخههش فراخههود روان را وجههدانیات نامگههذاری میکنههد و کههار آن را سههرکو
تقاضاهای نهاد میداند .فرا خود در سنین سه تا شش سالگی از تعامن با والدین بهه وجهود میآیهد؛
زیرا آنها تأکید دارند کودکان باید از ارزشهای جامعه پیروی کننهد .در واقهع« ،کودکهان از طریهق
تنبیه و تحسین یاد میگیرند که چه رفتارهایی را والدین آنان خو یها بهد میداننهد .رفتارههایی کهه
کودکان برای آنها تنبیه میشوند ،یک قسمت از فهرامن ،مهن وجهدان را تشهکین میدههد» ( Jung,

 .)1969: 376فراخود شامن رفتارهای خو است که کودکان برای آنها تحسهین شهدهاند .فهرامن از
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نظر جدیت ،غیرمنطقی بودن ،پافشاری برای اطاعهت ،بیشهباهت بهه نههاد نیسهت (فرویهد:1392 ،

65ه.)66
 .3تحلیل اشعار فروغ فرخزاد بر اساس مبانی روانشناسی فروید
در این بخش ،با توجه به سه مقولۀ خود ،فراخود و نهاد ،اشهعار فهروغ فرخهزاد بهه سهه دورۀ شهعری
تقسی شدهاست ،تا ذین این دستهبندی نشان داده شود که سیر تحهوالت شخصهیتی و فکهری او بهه
چه شکن بودهاست و او چگونه از سیطرۀ نفوذ نهاد در ابتدای شاعری بهدر آمدهاسهت و بها گهذار از
فراخود در میانه های دوران شاعری ،در مرا ن کمال و شهکوفایی ادبهی و فکهری بهه خهود رسهیده،
اشعاری مردمی و همراه با خویشکاریهای ادبی و اجتماعی سرودهاست.
 .1-3دوران نخست :تجربۀ عشق درونگرا ،منفعل و غیراجتماعی

فروغ در سه دفتر اولش (اسیر ،دیوار و عصیین ) ،دختر نوجوانی است که میخواهد عشقی رمانتیهک را
تهربه کند؛ عشقی خام که آمیخته با ا ساسات تند جوانی است و «بدون شک میتوان گفهت ایهن
سه دفتر فروغ ،اصن عشقی سرکش و خرا شدن دنیای ذهنی پاک و سهرخوردگیهای اوسهت»
(جوکار و شههبازی .)64 :1388 ،این بخش از زندگی فروغ بر پایۀ نهاد بنیهاد گذاشهته شدهاسهت؛ زیهرا
نهاد مبتنی بر اصن لذت کار میکند و این لذت برای فروغ هنگامی پدید میآید که نیازهای زیسهتی
و نخستین دوران خامی وی برآورده شود .عشق در اشعار اولیۀ فروغ طایان میکند .سه دفتر اول او،
اوی پیامهای ا ساسی و فردی وی در دوران جوانی است که نگاه زنانۀ او را به مفهوم عشق نشهان
میدهد .دوری از معشو  ،از مضامین پرتکرار سرودههای فروغ در این دوران است.
یکی از ملزومات عشق که همزمان با دوث آن رخ میدههد ،شهور و هیههان وصه ناپذیری
است که موجب بروز افکار و اندیشههای رمانتیک و دور از واقعیت میشود .این ،جزئی از طبیعت
عشق است و تنها معنی آن عبارت است از دل به دریا زدن و خود را به دست تقدیر سهپردن (بهاومن،

36 :1387ه .)37فروغ در سرودههای اولیهاش ،به عنوان عاشقی دیوانه قصد دارد دل به دریا بزند و از
همه چیز بگذرد؛ زیرا این عشق را دوست دارد ،اما نمیتواند آن را بیابد .بنابراین ،بر اسات شعرهای
این دوره ،نشانی از خود در زندگی و ذهن او نیست .شخصیت فروغ در این سالها ،مرا ن بدوی و
بیتهربۀ خود را میگذراند و تهربهای جز هیهانها و تنشهای درونی را پیش روی ندارد .در ایهن
ً
دوره ،مفهوم عشق به صورت کامال کمالنیافته ،شخصی و منفعهن بهاقی میمانهد .در عاشهقانههای
فههروغ ،نمههودی از جامعههه و دنیههای اطهرافش دیههده نمیشههود و اشههاره بههه خواسههتههای سههطحی و
لذتمحور ،تعری او از عشق و عاشقی است:
عاشقی دیوانه میخواه که زود
بگذرد از جان و مال و آبرو
 ...من صفای عشق میخواه از او

 /108تحلیل دورههای شعری فروغ فرخزاد؛ بر اساس مقوالت «خود ،فراخود و نهاد» در روانشناسی فروید

تا فدا سازم وجود خویش را (فرخزاد)22 :1383 ،

ً
کامال جسمانی در سرودههای فروغ غوغا میکند و همگی ّ
مبین
در این مر له ،عشقی سوزان و
اوج تسلط نهاد در سرودههایش است .در واقع ،اصرار نهاد در اشعار این سالها ،بر تسلط تمایالت
بیقیدوشرط ناشی از تحریک نیروی جنسی صحه میگذارد .فروغ دورانی را تهربه میکنهد کهه در
آن ،الیههای ابتدایی عشق نمایان شده ،هنوز با مرا ن کمال و شکوفایی فاصلهای بسهیار دارد .ایهن
ً
عشق پیوندی با دنیای بیرون شاعر ندارد و صرفا به عینیسازی خواستههای شخصهی و درونهی وی
محدود می شود .این عشق با رسالت اجتماعی شاعر و ضور معنهوی و واقعهی او در بطهن و مهتن
ً
جامعه سنخیتی ندارد .شخصیتهای اضر در شعرهای این دوره ،متنوا نیسهتند و غالبها فهروغ بهه
عنوان راوی از معشوقی خیالی سخن میگوید .بنهابراین ،شهعرهای ایهن دوره را بایهد تهکوجهی و
عاری از سویههای اجتماعی دانست:
تههو را میخههواه و دانهه کههه هرگههز

بههه کههام دل در آغوشههت نگیههرم
(همان)29 :

نهاد در این بخش از سرودههای فروغ ،تابع اصن لذتجویی است .او خواهان وصهال اسهت و
همه چیز را در گرو تحقق این خواسته میبیند و تمام تمنایش را با ابراز ا ساسهات عاشهقانه نشهان
می دهد .فروغ در این دوران ،شخصیتی وابسته و ناخودباور است .او را زنی صا ب انگیزه و اعتماد
َْ
به نفس نمی بینی  .همواره در انتظار کسی است که در زندگی خود اضر شود و زمینههای رهایی و
سعادت وی را فراه کند .او به لحار شخصیتی تحتتأثیر نهاد قرار دارد و این امر ،مانع نگریسهتن
وی به افقهای فکری گستردهتر شدهاست .افقهایی که در آن ،روشنایی و سرور به دسهتان خهودش
محقق میشود و بیرون آمدن از منهال ناامیدی با تالش او انهام میپذیرد .جمود و انفعال فکری
ً
و رفتاری فروغ در اشعار این دوران کامال هویداست:
در میان تاریکی تو را صدا کردم
سکوت بود و نسی (همان)40 :
من از تو میمردم
اما تو زندگانی من بودی
تو با من میرفتی
تو با من میخواندی (همان)147 :

نهاد در وجود فروغ ،مانند دیگ جوشانی است که محتویهات آن ،امیهال و گرایشههای جهوانی
طایانگر است و این امیال پیوسته و بیمحابا خواهان نفوذ در واقعیت بیرونی هستند .فهروغ در ایهن
دوره ،به هیچ عنوان قابلیتهای خود را جدی نمیگیرد .او که همه چیز را سیاه و منفی میبیند ،تنها
فریاد برمیآورد و از تنهایی خود مینالد .او تحتتأثیر شکستهای پیاپی عاشهقانه کهه بهه واسهطۀ
عشق هیهانی برآمده از نهاد روی داده ،خود را باختهاست و اعتماد و اعتقهادی بهه خهویش نهدارد.
ا سات گناه در او ریشه دوانیده ،فرصت تفکر را از وی درربودهاست .فروغ نهتنها خود را گناهکهار
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میداند ،بلکه شرایط خود را به دیگر زنان جامعه ه توسع میبخشد که بازنمایی این دیدگاه ،بیانگر
عدم ضور خود و تسلط نهاد بر اوست:
دیههر آمههدی و دامههن از کهه رفههت

دیهههر آمهههدی و غهههر گنهههه گشهههت
(همان)25 :

بهههس کهههن ای زن کهههه نترسههه از تهههو

دامنهههت رنهههگ گنهههاه اسهههت گنهههاه
(همان)45 :

در اثر تهربههای تلخ و مواجهه با شکستهای عاطفی ،درونمایۀ پارهای از اشعار فروغ ،رنهگ
و بوی عشقی پایمال به خود میگیرد .او این عشق تلخ را از خهود دور نمیکنهد و همهواره در فهرا
هس ّ
معشو جسمانی خود میسوزد و ناله میکند .بنابراین ،بها غلبهۀ نههادّ ،
مهادی در اشهعارش،

جایگزین ّس منطقی میشود .او هرگز در رابطه با معشو خود از عنصر عقالنی بههره نمیگیهرد؛
زیرا اصن را بر پایۀ لذت بنا کردهاست .تداوم این خط فکری باعث میشود فروغ آرزو کند تا عشهق
ابدی و جاودانه نصیبش شود؛ همان عشقی که او را به کامهویی و لذت نهاد میرساند و از رسیدن
به خود دور میسازد .چیرگی نهاد ،نگاه به پیش رو را برای فروغ مختن کهرده ،خواسهتههای او را در
سطح اقنهاا امیهال شخصهی و برآمهده از قهوای شههوانی و غریهزی تقلیهن دادهاسهت .او در تبیهین
دیدگاههای خود ،پویا و با افق دید وسیع عمهن نمیکنهد و بهقهدری تنشهها و ترتههای ناشهی از
شکست عاشقانه در او رخنه کردهاست که مفهوم عمیقی چون عشق را در بند میخواهد؛ زیهرا بهی
از دست دادن عشق ،وجودش را میآزارد .او تهربههای پیشین خود را در نظر میآورد و بهر اسهات
این پیشانگارههای نامبارک ،به جستهوی عشقی محصور و محدود میرود و به عشق از لونی دیگر
نمیاندیشد:
با کدام دست میتوان
عشق را به بند جاودان کشید (همان)115 :
من به پایان دگر نیندیش
که همین دوست داشتن زیباست (همان)110 :

 .2-3مرحلۀ دوم :دوران گذار

در مقابن همۀ طایانها و شورهای جوانی ،عشق او پس از جدایی از همسرش ،بهتدریج بها پهوچی
آمیخته میشود و ا سات او نسبت به این پدیده دگرگون میشود .آن همه شور و هیهان در نشستن
بر کشتی عشقی تلخ و بیمنطق ،یکباره متحول میشود و او را از عشقی که پایانش ناکهامی و انهدوه
است ،آگاه میکند ،تا از آن دور شود .او ناامید از عشق میشود ،اما راهش را هنوز پیدا نکردهاست.
در واقع ،در این دوران ،تنها ا سهات ناامیهدی در عشهق پرشهور و بیمنطهق جهوانی بهر نگاهههای
غیرمنطقی او غلبه میکند .او تی آیندۀ خود را با تصویری از جدایی از معشو و پایان ایهن عشهق
تلخ ترسی میکند ،ولی همچنان راه واقعی خود را نیافتهاست .بنابراین ،میتهوان ایهن دوران را دورۀ
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گذار و بینابین دانست .از طرفی ،میداند که عشق در معنای کنونی برای او خوشهایند نیسهت و ایهن
گونه راه به جایی نخواهد برد و از طرفی ،سویههایی از تهربۀ قبلی را هنوز در وجود خهود ا سهات
میکند .فروغ در این دوران گذار ،سعی میکند با گسستن از گذشتۀ تلخ و منفعن ،به دنبال آینهدهای
متفاوت باشد ،اما چهارچو های این آینده هنوز برای او روشن نیسهت .فهروغ بهتهدریج در مسهیر
جدا شدن از عشهقورزی انفعهالی قهرار میگیهرد و آمهادۀ ورود بهه جهادۀ عشهقورزی اجتمهاعی و
متعهدانه میشود .او ابتدا به انکار عشق نوا اول میپردازد و آن را نکوهش میکند:
غربهههههت سهههههنگین از دلهههههدادگی

شهههور تنهههد مهههرگ در همخهههوابگی
(همان)271 :

و عشق و مین و نفرت و دردم را
در غربت شبانۀ قبرستان
موشی به نام مرگ جویده است (همان)278 :

در دوران گذار ،خود واقعی فروغ از خوا غفلت بیدار میشهود و در تکهاپو بهرای ایههاد هد
وسط بین نهاد و فراخود برمیآید .فروغ از یک طرف ،زخ خوردۀ دورانی است که نههاد بهر او غلبهه
داشت و از طرف دیگر ،در تالش برای ی افتن راه آرامش پس از عبور از فراخود بود .توجه به فراخود،
تاییراتی شناختی را در فروغ به وجود آورده ،از او زنی آرمهانگرا و ایهدهآلطلب سهاخته بهود .او بها
رویکردی نوستال یک ،به دوران خردسالی خود اشاره میکند و به رؤیهای کهودکی و فضهای پهاک و
سرشار از آرامش و امنیت ایهن دوران پنهاه میبهرد .بنهابراین ،بخشهی از آرمانههای فهروغ در دوران
کودکی شکن گرفتهاست؛ یعنی زمانی که تحتتأثیر نهاد ،وجود خود را با عشقی هیهانی و غریزی
آلوده نکرده بود .سهالهای کهودکی او ّ
مفهری بهرای گریهز از صهحنههای دردانگیهز نابسهامانیها و
خشونتهای و شتناک امروزش بوده است .بنابراین ،فراخود در دوران گهذار ،نقهش خهود را بهرای
کمک رساندن به فروغ ایفا میکند و آرمانهایی را در ذهن او ایهاد میکند که اگرچه به گذشتههای
دور تعلق دارند ،اما بسترهای الزم را برای دور شدن این زن افسرده و منفعن از دوران تاریک کنهونی
فراه میآورند:
میسهههوزم از ایهههن دورویهههی و نیرنهههگ

یهههههکرنگی کودکانهههههه میخهههههواه

ای مهههههرگ از آن لبهههههان خاموشهههههت

یههههک بوسههههۀ جاودانههههه میخههههواه
(همههان)37 :

گههههاه مینالههههد بههههه نههههزد دیگههههران

کهههو دگهههر آن دختهههر دیهههروز نیسهههت

آه ،آن خنهههههدانلب شهههههادا مهههههن

ایههههن زن افسههههردۀ امههههروز نیسههههت
(همان)57 :

فروغ در شعر «در غروبی ابدی» از مهموعۀ تولدی دیگیر ،بها تمهام قهوای ذهنهی ،بهه گذشهته
برمیگردد و در آنها برای مدتی ماندگار میشود .او در این رفتوبرگشتهای زمانی که به صهورت
انتزاعی و ذهنی صورت میگیرد ،در جستهوی شرایطی ایدهآل است .او به موضهوعاتی میاندیشهد
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که مطلو و زندگیبخش هستند و به یات و زیست او تعالی میبخشهند .اسهتفاده از خوشهههای
واژگانی « ماه ،شعر ،چشمه ،خاک ،گندمزار ،نان ،عطر ،درخت و اقاقی» نشان از آن دارد که شهاعر
به دنبال خوشیهای کودکانه میگردد ،تا ّردپهای آن را در زنهدگی کنهونی خهود بازیابهد .در مقابهن،
رگههایی از شرایط ال در شعر او و واژگانی چون «بیداری تلخ و ُبهت» دیده میشود .او هنهوز بهه
خط مشی فکری منسهمی از زمان ال دست پیدا نکردهاست:
من به یک ماه میاندیش
من به رفی در شعر
من به یک چشمه میاندیش
من به وهمی در خاک
من به بوی غنی گندمزار
من به افسانۀ نان
من به معصومیت بازیها و به آن کوچۀ تاریک دراز
که ُپر از عطر درختان اقاقی بود
من به بیداری تلخی که پس از بازی
و به ُبهتی که پس از کوچه
و به خالی طویلی که پس از عطر اقاقیها ( ...همان)238 :

 .3-3مرحلۀ سوم :تسلط خود بر نهاد و فراخود و رسیدن به خویشتنباوری

در مقابن این هیاهویی که نهاد و فراخود در وجود فروغ جوان و خام به پا کردهاست ،عاقبهت ،خهود
در وجود او نمود پیدا میکند و او را به ضوری پویا ورای مرزهای درونهی دعهوت میکنهد .فهروغ
اینک آمادۀ ورود به عرصههای جدید شناختی شدهاست؛ عرصهههایی کهه در آن نشهانی از مسهائن
سطحی و پیش پاافتاده نیست و مقوالت اجتماعی و شناخت عمیهق ،جهایگزین موضهوعات فهردی
میشود .او مردم و جامعه را در اشعار خود دخالت میدهد و ذهن خود را از عشق محدود و منفعن
پاک میکند و در تحلینهای شاعرانۀ خود ،به نوعی کمال و انسههام فکهری دسهت مییابهد .او در
مهموعۀ تولدی دیگر ،برخالف مهموعۀ اسیر ،عشق را نردبانی بهرای صهعود معنهوی و شخصهیتی
قرار میدهد؛ عشقی که او را به آسمان نزدیکتر میکند و به وی تشخص میبخشد:
بهههههه راه پرسهههههتاره میکشهههههانیام

فراتههههههر از سههههههتاره مینشههههههانیام

نگهههاه کهههن مهههن از سهههتاره سهههوخت

لبالههههب از سههههتارگان شههههب شههههدم
(همان)177 :

با ضور و تبلور خود واقعی در شخصیت افهراد« ،فراینهدهای هوشهیار و ناهوشهیار هماهنهگ
میشوند ،تا معیارهای اخالقی متعادل و مشخصی بروز کند» (شولتز ،دوان و سیدنی آلن.)116 :1390 ،
فروغ در دفتر تولدی دیگر ،به خود واقعی به عنوان هدف نهایی زندگی دست پیدا میکند و صا ب
معیارهای اخالقی مشخصی میشود که در هیچ یک از موقعیتهای قبلی ،موفق به تهربۀ آن نشده
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بود .ضور خود در این دوره از زندگی فروغ ،نشانۀ ممانعت وی از تکانهههای نههاد نیسهت ،بلکهه
میخواهد به آن کمک کند ،تا کاهش تنشهای ناشی از ناامیدیها و سرکو های عشق نافرجامش
را کسب کند ،چون خود فروغ ،اینک از تمام واقعیتههای زنهدگی وی آگهاه اسهت .اینهاسهت کهه
«خود» تصمی میگیرد چگونه و چه وقت غرایز «نهاد» را به بهترین شکن که مبتنی بر عقن و منطق
است ،ارضا کند.
در این مر له از دوران شعر فروغ« ،خود» با توجه به ضروریات واقعیت بیرونی و عینی ،مسهیر
زندگی و اعمال او را تاییر میدهد و با ایهاد محیطی عملی و واقعبینانه ،سازگار با منطق مشخصهی
عمن میکند .نمود این تاییر نگهرش ،در سهال  1342بها چهام مهموعهۀ تولیدی دیگیر برجسهته
میشود؛ آنها که فروغ در این مهموعه نشان میدهد که به مسائن جامعه تهوجهی خهاص دارد .در
این دوره« ،فروغ نمایشگر روشنفکر آوانگارد و پیشرو طراز اول ادبیات دهۀ چهنپنههاه سهال اخیهر
است؛ با همۀ خصلتهایی که یک روشنفکر دارد ،بها همهۀ نقهاط م بهت و منفهی» (شهفیعیکدکنی،

 .)70 :1382در این دوره ،دیدگاه جامعهشناختی مبتنی بر دو مؤلفۀ اصلی ،یعنی مظلومیت زن ایرانی
در جامعۀ مردساالر و مشکالت و نابرابریها بهرای همهۀ مهردم اسهت .مه تهرین چیهزی کهه او در
شعرهای اجتماعی خویش در این دوره ،در پهی مطهرح کهردن آن اسهت ،نابرابریههای اجتمهاعی،
تباهی و زوال ارزشها ،عدم دوستی انسانها ،تضهاد و تبعیضهها در جامعهه اسهت .او در جههانی
زندگی میکند که ارزشها مدام در ال فروریختن است (دسهتایب .)51 :1384 ،بنهابراین ،عشهق از
مفهومی شخصی و منفعن ،به مقولهای فراگیر و مردمی بدل میشود و همۀ مظاهر جامعهه را در بهر
میگیرد؛ افرادی که در شرایط زیستی نامطلوبی زنهدگی میکننهد و از هداقنهای زنهدگی محهروم
هستند .فروغ در این دوره ،دغدغۀ خویش را در پهایینترین سهطح جهای میدههد و سهعی میکنهد
نیازها و خواستههای همگانی را در اولویت قرار دهد؛ به عبارت دیگر ،در شهعرهای ایهن دوره ،مهن
فردی منفعن رنگ میبازد و من گروهی متعهد نمود مییابد .در الیههای ژرفساخت و روسهاخت
ً
این تاییرات ،رویکردهای انتقادی فروغ کامال برجسته است.
کسی که از آسمان توپخانه در شب آتشبازی میآید،
و سفره را میاندازد،
و نان را قسمت میکند،
و پپسی را قسمت میکند،
ّ
و باغ ملی را قسمت میکند،
و شربت سیاهسرفه را قسمت میکند،
و روز اس نویسی را قسمت میکند،
و نمرۀ مریضخانه را قسمت میکند،
و چکمههای الستیکی را قسمت میکند،
و سینمای فردین را قسمت میکند،
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درختهای دختر سیدجواد را قسمت میکند،
و هرچه را که باد کرده باشد ،قسمت میکند،
و سه ما را میدهد،
من خوا دیدهام! (فرخزاد)119-118 :1383 ،

از دید روانشناسان فرویدی« ،یک خود نیرومند میتواند تأثیر متعادل داشته باشهد و جنبهههای
شخصیت را در تعادل نگه دارد» (اسهنودن )86-85 :1387 ،و نگاه واقعبینانه را بهه او ببخشهد .در اثهر
چیرگی خود ،فرد میتواند وادیهای جدیدی را تهربه کند و غیر از خودش ،دیگران را هه در نظهر
داشته باشد .فروغ در این دوره از زندگی ،خود واقعی خویش را میشناسد و برای رسیدن به فردیت،
خودشکوفایی و عشق متعالی و تکامنیافته تالش میکند .تحقق خود در شاعر ،شامن جههتگیری
وی از گذشته به سوی آینده ،دانش و درک دقیق از خویشتن و موقعیت کنهونی اسهت .در ایهن دوره،
فروغ تمام موانع شناختی را که بر َسر راهش قرار دارد ،کنار میگهذارد و لحظههای از تصهمی خهود
برای درک و دریافت شرایط جامعه و بازنمایی آن غافهن نمیشهود .او بها بازنمهایی محرومیتههای
جامعهای که در آن زندگی میکند ،بازتعریفی از عشق ارائه میکند که جنبهای اجتماعی دارد .او در
ً
اشعار این دوره ،عشق را صرفا در مناسبات بینفردی عاشق و معشو خالصه و محهدود نمیکنهد،
بلکه جامعه را در این مناسبات در اولویت قرار میدهد و نیازهای مهردم و فریهاد فروخهوردۀ آنهان را
بازنمایی میکند .مردمی که در نگاه او به م ابۀ گن و ماهی هستند و با بیتوجهی از سوی اکمیهت
وقت ،پ مرده شهده ،در معهرم مهرگ قهرار گرفتهانهد .ازایهنرو ،فهروغ کهه چنهین خطهری را درک
کردهاست ،آن را فریاد میزند:
ُ
کسی به فکر گنها نیست

کسی به فکر ماهیها نیست
کسی نمیخواهد
باور کند که باغچه دارد میمیرد
که قلب باغچه در زیر آفتا ورم کردهاست
که ذهن باغچه دارد آرامآرام
از خاطرات سبز تهی میشود
و س باغچه انگار
چیزی مهردست که در انزوای باغچه پوسیدهاست
یاط خانۀ ما تنهاست
یاط خانۀ ما
در انتظار بارش یک ابر ناشنات
خمیازه میکشد
و وم خانۀ ما خالی است (فرخزاد)294 :1383 ،
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یکی از وی گیهای اصلی خود ،این اسهت کهه «در دوران پرآشهو زنهدگی ههر فهرد ،فعهالتر
میشود» ( .)Jung, 1961: 206این بدان معناست که خود ،سطحی از شهناخت را در فهرد بهه وجهود
میآورد که نسبت به شرایط محیطی ساتتر میشهود و درون و بیهرون خهویش را بها ژرفنگهری
بیشتری دنبال میکند؛ به عبارت دیگر ،خود واقعی ،انسان را از صهار بسهتۀ خهودنگری بیثمهر و
منفعالنه رها میکند.
هنگامی که فروغ خود واقعی خویش را پیدا میکنهد ،نگهاه او متوجهه جامعهه و نیازههای مهه
خودش میشود .البته در این فرایند ،خودانتقادی و دیگرانتقادی در منظومۀ فکری او نقشی برجسهته
و مه دارد .فروغ با توجه به عصهر پرتالطمهی کهه در آن میزیسهت ،در بیهان مشهکالت جامعهه،
بیمحابا عمن میکرد و در قالب شاعری متعهد و مردمگرا به سرایش میپرداخهت .او در شهعرهای
این دوره ،یک دیدگاه جامعهشناختی منسه دارد .شعرهایی که بیهانگر اوضهاا آشهفتۀ اجتمهاعی و
روایتگر ناهنهاریهای زمانه هسهتند .هاال درد اصهلی او ،عشهقورزیهای بیفایهدۀ جسهمانی و
هیهانی نیست ،بلکه دردمندی نسبت به نابودی و تباهی اجتماعی همۀ وجهودش را فراگرفتهاسهت.
او به بازنمایی جامعهای میپردازد که اعضای آن هیچ ا سات مسهئولیتی در قبهال خهود و دیگهران
ندارند و گرفتار مسائن سطح پایین هستند .در چنین جامعۀ دلمهرده و فسهردهای ،نشهانی از عشهق
قیقی نیست و همگی به غار تنهاییهای خود پناه بردهاند و کسانی در نگاه و نظر مردم تبلهور پیهدا
میکنند که به تعبیر فروغ« ،دلقکان َپست» هستند.
موهبتی است زیستن ،آری
در زادگاه شیخ ابودلقک کمانچهکش فوری
و شیخ ،ای دل ،ای دل تنبکتبار تنبوری
شهر ستارگان گرانوزن سا و باسن و پستان و پشت جلد و هنر
گهوارۀ مؤلفان فلسفۀ «ای بابا به من چه ولش کن»
مهد مسابقات المپیک هوش
آه
جایی که دست به هر دستگاه نقلی تصویر و صوت میزنی ،از آن
بو نبوغ ناباهای تازهسال میآید (فرخزاد)238-237 :1383 ،
دیگر کسی به عشق نیندیشید
دیگر کسی به فتح نیندیشید  ...در غارهای تنهایی
بیهودگی به دنیا آمد
خون بوی بنگ و افیون میداد (همان)290 :
در دیدگان آینهها گویی
رکات و رنگها و تصاویر وارونه منعکس میگشت
و بر فراز َسر دلقکان َپست (همان)291 :
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 .3نتیجه
در این پ وهش ،دورههای سههگانۀ تحهوالت شخصهیتی فهروغ فرخهزاد در آیینهۀ اشهعار او بررسهی
شدهاسههت و تاییههر نگههرش او از پههرداختن بههه مسههائن سههطحی شههخصمحور ،تهها ژرفنگههری در
موضوعات اجتماعی مورد نقد و بررسی قرار گرفتهاست .به این منظور ،از آرای فروید در ارتبهاط بها
خود ،فراخود و نهاد استفاده شده است .طبق نظریۀ فروید ،هر سه بخهش نههاد ،خهود و فراخهود بها
ّ
شخصیت انسان ارتباطی مستقی دارند و روی هه اثهر میگذارنهد کهه نمهود ایهن تهأثیر و تهأثر در
الیههای فکری ،رفتاری و گفتاری افراد دیده میشود .نتایج تحقیق نشان میدهد که نههاد در وجهود
فروغ فرخزاد میخواهد به عشقی پایدار ،فوری و بیدرنگ دست یابد و از این راه ،به لهذت برسهد.
نهاد فروغ او را به سوی خامی ،تندی و طایان در طی مسیر عشقورزی سو دادهاسهت .در اشهعار
این دوران ،ما شاهد شخصیتی درونگرا ،منفعن و سطحینگر هستی  ،فهروغ تهوجهی بهه جامعهه و
ً
دنیای واقعی ندارد و صرفا به افق دید محدود خود میاندیشد .او دغدغههای اجتماعی ندارد و تنهها
خواهان رسیدن به عشقی زمینی و بینافردی است.
در دورۀ دوم شعری ،فراخود فرصت ظهور مییابد .در این دوران است که فروغ خسته و نهادم از
دورۀ قبن ،به دنبال دنیایی آرمانی و مطلو میگردد .او تحقق رؤیاهای سرکو شهده در دورۀ اول را
دنبال میکند و به این منظور ،به سالهای کودکی خود پناه میبرد .این دورۀ شعری فروغ را میتهوان
دوران گذار دانست .در این دوران نیز هنوز شاهد تبلور افکهار جامعههمحور در اشهعار وی نیسهتی .
بینش و شناخت فروغ از دنیای اطهراف او عمیهق نیسهت و تنهها بهه اقنهاا خواسهتهها و آرمانههای
فروخفتۀ خویش می اندیشد .بنابراین ،ساختار فراخود در شعر فهروغ شهامن رؤیاهها و آرمانههایش
میشود .این آرمان دربرگیرندۀ استانداردها ،اصول و قوانینی است که فرد برای رفتارهای خهو دارد
و از نظر فروغ ،به پاداش میانهامد و به او ا سات رضایتمندی میدهد .در مر لۀ سوم ،خهود کهه
در مر لۀ دوم ،تا دودی فرصت ظهور پیدا کرده بود ،به طور کامهن ظهاهر میشهود و بهر افکهار و
اشعار فروغ تأثیر مطلوبی میگذارد .اصلیترین ایهن تاییهرات ،در نگهرش جامعههمحور او پدیهدار
میشود و اینک شخصیت متفاوتی از این شاعر میبینی  ،به طوری که او بهجای پرداختن به مسائن
سطح پایین شخصی ،از مقوالت مه اجتماعی سخن میگوید .او به انسهامی فکری میرسد و با
نگاه انتقادی خود ،جامعه و کاستیهای آن را میکاود و در اشعارش نمودار میسازد .در ایهن دوره،
من فردی در افکار و شخصیت فروغ کمرنگ میشود و من اجتماعی اهمیت مییابد .در ایهن دوره،
نه از دنیای درونی منفعن فروغ در دورۀ اول نشانی است و نه از دنیای آرمانی دورۀ دوم ،بلکه شهاعر
مطابق با دنیای واقعی خویش شعر میسراید و مردم را به صورت محسوت در قالهب سهرودههایش
ً
دخالت میدهد؛ مردمی که غالبا متعلق به الیههای ضعی جامعه و مربوط به طبقات پایین هستند
و از شرایط زیستی مطلوبی برخوردار نیستند .در مهموا ،فروغ در دورۀ سوم شاعری خویش ،میان
نهاد ،فراخود و خود هماهنگی ایهاد کردهاست .خود واقعی فهروغ از یهک طهرف ،امیهال غریهزی،
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بوالهوسانه و طایانگر دوران جوانی او را رام میکند و با منطق ،آن عشق را به عشقی اجتمهاعی بهدل
میسازد و از طرف دیگر ،به فراخود آرمانگرای وی جهتگیری معقول ،منطقی و مبتنی بر واقعیهت
میدهد.
بررسی سیر تحوالت فکری و ادبی فروغ فرخزاد بر اساس توجه به نهاد ،خود و فراخود
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Abstract
Like literature, architecture has a bond with symbols, mysteries, metaphors,
mystical concepts, socio-cultural mentalities and etc. and like literature is
considered one of the most outstanding displays of the culture and thoughts
of nations in different periods. In fact, words, elements and idioms in
architecture are considered as one of the inspiring, artistic and array making
tools for poets and writers. Extracting, studying and assessing buildings that
are mentioned in poetry and writings of Persian literature, helps to know the
architectural styles of different periods and to illustrate the ambiguous parts
of Islamic and Persian history of architecture to a large extent. The period
under study in this article is the Timurid period which it's most important
characteristic in its architecture, is related to the decoration of its buildings
and in this view this period is considered to be one of the most important
periods of Islamic architecture. On one hand results of this research are an
indicator of the usage of decorations like “Muqarnas, plastering, engraving,
calligraphy and inscription, goldsmithing, woodcarving and shamseh” in
architecture in Timurid period, and on the other hand are an illustrator of the
manner and amount of usage of these decorations in the creation of literary
arrays in poetry of this period. This article is prepared using the library and
interpretation and analyzation method. Surely literature is one of the most
important resources of discovery and extraction of kinds of decoration used
in architecture in different periods. and architectural decorations are also
considered one of the most beautifying tools in literary texts. So, study of
important works of poetry and writing remaining from the Timurid period,
especially Jami's poetry is very important in this view.

Keywords: Literature, Architecture, Aesthetics, Decoration, Timurid Period,
Jami.
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چکیده
معماری همانند ادبیات ،با نماد و رمز ،استعاره ،مفاهیم عرفانی ،اندیشههای فرهنگی ،اجتماعی و ...در پیوند است و
همچون ادبیات از بارزترین جلوههای فرهنگ و اندیشۀ اقوام در ادوار مختلف به شممار میآیمد .درقیییمت ،وا ههما،
عناصر و اصطالقات معماری ازجمله ابزارهای الهامبخش ،هنرآفرین و آرایهساز برای شعرا و نویسمنداان بمه شممار
میآید .کسب آااهی و شناخت الزم در زمینۀ اصطالقات خاص ،عمومی و بومی معماری بهییین خواهمد توانسمت
به ادیبان و تحلیلاران متون ادبی کمکهای چشمگیری نماید .استخراج ،مطالعه و بررسی بناها و ساختمانهایی کمه
در ضمن داستانهای منظوم و منثور ادب فارسی در ادوار اونااون به آنها اشماره شدهاسمت ،بمه شمناخت شمیوههای
معماری در دورههای مختلف کمک میکند و قسمتهای مبهم تاریخ معماری اسالمی و ایرانی را تما قمدود زیمادی
آشکار میسازد .دورۀ مورد مطالعه در این میاله ،عصر تیموری است که مهمترین مشخصۀ معماری در آن ،مربوط به
تزئین بناهاست و از این نظر ،این دوره از ادوار مهم معماری اسالمی محسوب میشود .نتایج قاصل از این پژوهش،
از سویی ،بیانگر کاربرد تزئیناتی همچون «میرنسکاری ،اچبری ،نیشنگاری ،خطاطی و کتیبمهنگاری ،طالکماری،
ّ
منبتکاری و شمسه» در معماری دورۀ تیموری ،و از سوی دیگر ،اویای چگونگی و میزان کاربرد تزئینات ممذکور در
خلق آرایههای ادبی در شعر این دوره است .میالمۀ قاضمر بمه روش کتابخانمهای و شمیوۀ تفسمیری و تحلیلمی ان مام
ارفتهاست .بهییین آثار ادبی ،یکی از مهمترین منابع کشف و استخراج انواع تزئینات بهکاررفته در معماری دورههمای
مختلف است و تزئینات معماری نیز ازجمله کاربردیترین ابزارهای زیباییآفرین در متون ادبمی محسموب میشمود.
بنابراین ،مطالعۀ آثار مهم نظم و نثر بهجامانده از عصر تیموریان ،بهویژه شعر جامی از این جهات بسیار قائز اهمیت
است.
واژههای کلیدی :ادبیات ،معماری ،زیباشناسی ،تزئین ،دورۀ تیموری ،جامی.
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 .1مقدمه
در معماری ،هر نیش و طرقی ورای ارزش صوری خود ،دارای ارزشی برارفته از فرهنگ و اندیشمه
است و بیانگر عییده و آرمان تداومیافتمۀ ممردم جامعمه در نسملها و عصمرهای مختلمف میباشمد.
آرایههای معماری از سویی ،ذهن بیننده را به زیباییهای صوری نیشهما و نموع کماربری فاماهای
بنایی که نیش و نگارها بر دیوارهای آن نشستهاست ،فرامیخوانند و از سوی دیگر ،دیمدااه بیننمده را
به قلمرو راز و رمزهای فرهنگی پوشیده در مفاهیم نیشها و طرحهما میاشمایند .در واقمع ،انگیمزۀ
اصلی معماران سنتی ایران در نیشپمردازی و تمزئین بناهما ،بهخصموص در بناهمای ممذهبی ،بیمان
مفاهیم فرهنگی و باورهای دینی ممردم جامعمه هممراه بما برداشمتهای هنرمندانمۀ خمویش اسمت.
ازاینرو ،میتوان افت که این اروه از هنرمندان ،از نیشها و اشکال و طرحها بهعنوان سممبلهای
تصویری استفاده میکنند ،تا به این طریمق ،آرمانهما و جهانبینیهمای مختلمف زممان خمود را بما
بهره ایری از زبان هنر بیان کنند .از سموی دیگمر ،شماعران و نویسمنداان همچمون دیگمر هنرهما ،از
اصطالقات معماری مانند کاخ ،خانه ،طاق ،رواق ،انبمد و ...نیمز بمهعنوان ابمزار کمار خمود بهمره
بردهاند ،تا مفاهیم ذهنی ،قکمی ،عبرتآموز و ...را بمرای مخاطبمان ملممو تر سمازند .بمارزترین
شیوۀ بهکارایری این اصطالقات ،استفاده از آنها در سماختن انمواع آرایمههای ادبمی چمون تشمبیه،
استعاره ،اسلوب معادله ،تناسب ،تااد ،کنایه ،قسن تعلیل ،ارسمالالمثل و ...اسمت .متمون ادبمی
یکی از مهمترین منابع مستند و ارزشمند برای استخراج شیوههای معماری در دورههای مختلف بمه
شمار می آیند؛ زیرا در بسیاری از کتب ادبی ماننمد شاهناهه  ،تاهیخ بیهقیا  ،آثمار نظمامی ،اشمعار
عنصری ،دیوان جامی ،نفتباوینگ جامی ،دیوان صمائب و ...دربمارۀ چگمونگی سماخت بناهمای
اونااون در دورههای مختلف سخن به میان آمدهاست .دورۀ تیموری از درخشانترین دورههای هنر
و معماری اسالمی ایران محسوب میشود؛ زیرا در این عصر ،معماری از نظر عظمت و شکوه و نیز
از نظر غنای تزئینات به اوج و شکوفایی بیسابیه رسید که بیامان این ویژایها به صورت اسمترده
در آثار ادبی این دوره نیز انعکا یافتهاست .میتوان افت« :مهمترین کمک و مساعدت تیموریان
در عالم معماری ،در تزئین ساختمانها بود .عنصر تزئینی معماری اسالمی ،ارچه از نظر زمانی به
سنت ماقبل تیموری تعلق داشت ،ولی هراز به اهمیت و برجستگی این چنمین دسمت نیافتمه بمود»
(شراتو و ارابه41 :1391 ،م.)42
در قیییت« ،هنر معماری نیز یکی از هنرهای برجستۀ عصر و ممورد توجمه خماص پادشماهان
تیموری بودهاست؛ بهاونهای که این عصر را میتوان یکی از مانمداارترین و درخشمانترین اعصمار
قیات ،رونق و ابداع در هنر معماری ایرانی و اسالمی دانست» (نصیری جامی )97 :1385 ،که شمکوه
و رونق آن در شعر این دوره نیز جلوهای خاص یافتهاست .البته شایان ذکر است که «قسممت اعظمم
آثار معماری دورۀ تیموری ،امروزه از بین رفتهاست ،ولی ابنیهای که بهجا مانده و توضمیحاتی کمه از
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مورخان و سیاقان همروزاار تیموریان در دست است ،شکلبندی و بازسمازی نسمبی تصمویر ایمن
معماری را میدور و ممکن میسازد» (شراتو و ارابه.)37 :1391 ،
عالوه بر این ،آثار ادبی این دوره نیز بهعنوان سندی مکتوب ،بسیار ارزشمند و قابل اعتماد است
و میتواند یاریگر پژوهشگران در کشف و استخراج شیوهها و ویژایهای معماری در دورۀ تیمموری
باشد .ازایمنرو ،در پمژوهش قاضمر ،بمه مطالعمۀ تفسمیری و تحلیلمی شمعر شممس مهربمی ،شماه
نعمت االله ولی ،قاسم انوار ،جامی ،امیر علیشیر نوایی ،اهلی شیرازی و زبمداالتواریخ قمافا ابمرو
بهعنوان بزراترین و معروفترین شعرا و نویسنداان دورۀ تیموری پرداخته میشود که رویکرد مما در
این پژوهش ،بررسی ّ
کمیت و کیفیت کاربرد تزئینات معمماری در خلمق صمنایع ادبمی و اسمتخراج
شیوههای معماری رایج در تزئینات بناها در این عصر از متن آثار مذکور است.
.1-1بیان مسئله

زمانی که دو وا ۀ هنری «معماری و ادبیات» در کنار هم قرار میایرند ،در آغاز ،پرسشهایی ذهمن
خواننده و مخاطب را به خود مشهول میدارد:
 .1چرا «معماری» در «ادبیات» جست و میشود؟
« .2معماری و ادبیات» چگونه و در چه زمینههایی میتوانند با یکدیگر پیوند داشته باشند؟
 .3آیا محییان و متنپژوهان ادبیات میتوانند از طریمق شمناخت عناصمر و وا ههمای معمماری
بهکاررفته در متون ادبی بهعنوان یکی از ابزارهای آرایهساز ،بمه تفسمیر و تحلیمل شمعرها و نثرهما در
دورههای مختلف کمک کنند؟
 . 4کشف ،مطالعه و تحییق در زمینۀ اطالعات معماری ذکرشده در آثار ادبمی اذشمته ،بمه چمه
صورت میتواند یاریگر معمارانّ ،
مرمتکاران و پژوهشگران هنر معماری در زممان کنمونی و آینمده
باشد؟
 . 5آیا همۀ شاعران و نویسنداان به یک میزان هنر معماری را در آثار خود منعکس کردهانمد ،یما
این ویژای در آثار ادبی شعرا و نویسنداان درباری به مراتب چشمگیرتر و تخصصیتر است؟
 .6هدف یا اهداف اصملی شماعران و نویسمنداان دربماری از برجسمته کمردن هنمر معمماری و
پرداختن به آن ،به طور استرده و تخصصی چه بودهاست؟
 .2-1روش و پیشینۀ پژوهش

پژوهش قاضر به روش کتابخانهای و شیوۀ تفسیری و تحلیلی بر اسا مطالعه در ممتن کتابهمای
مهم منظوم و منثور بهجامانده از عصر تیموری ان ام ارفتهاست.
در مطالعههای ان امشده در زمینۀ موضوع میالۀ قاضر ،با کتابها و میالمههای منتشرشمدهای
مواجه میشویم که در جایگاه خود اهمیت فراوانمی دارنمد؛ زیمرا میتواننمد راهگشما و یاریرسمان
پژوهشها و تحیییات استردهتر و جدیدتری دربارۀ تعاملها و پیونمدهای پیشمین و آتمی ادبیمات و
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معماری باشند .با وجود این ،به نظر میرسد که پیوند میان ادبیات و معماری بمه انمدازهای وسمیع و
عمیق است که جای خالی پژوهشهای منس متر و تخصصیتر در این زمینه همچنان باقی است:
م «معماری در شعر قافا»  :امیررضا پوررضایی ()1395؛
م «سرآمد پیوند شعر و هنر در عصر تیموری» :قسن نصیری جامی ()1385؛
م «خاک و خ َرد ّ
تأملی در شأن معماری در مثنوی معنوی» :قمیدرضا پیشوایی و مهرداد قیومی
ِ
بیدهندی ()1392؛
ّ
م «نمادپردازی در هنر اسالم» :فاطمه تشکری ()1390؛
م «زیباییشناسی در معماری» :یورگ کورت اروتر ()1390؛
م «اصطالقات و مفاهیم شهرسازی و معماری در بوستان و الستان سعدی» :محمود محمدی
و جواد جعفری ()1395؛
م « بررسی جایگماه اجتمماعی هنرمنمدان و صمنعتگران در دورۀ تیموریمان» :معصمومه سممائی
دست ردی ( )1395و. ...
 .2جایگاه ادبیات و معماری در دورۀ تیموری
موضوع مهمی که در لشکرکشیهای تیمور باید به آن توجه کرد ،این است که او هممواره میکوشمید
هنگام فتح بالد ،علما و اهل ِق َرف و صنعتارانی را که در کار خود شمهرت داشمتند ،بمه سممرقند
اسیل دارد .از میان فرزندان و نواداان تیمور ،شاهرخ ،بایسنیر میرزا و سلطانقسمین بماییرا نیمز بمه
علمدوستی و ادب و هنرپروی شهرت داشتند (پیرنیا223 :1398 ،م .)224واقعیت ،آن است که:
«مطرح شدن دورۀ تیموریان بهعنوان یک میطع شاخص و مهم در تاریخ هنر ایران از یک سو ،و
ق م ّ
کمی و کیفی فعالیتهای هنری و صمنعتی و آثمار تولیدشمده در ایمن قموزه از سموی دیگمر،
ّ
هنرمندان و صنعتگران را به قشری تأثیراذار در جامعۀ این عصمر مبمدل نممود» (سممائی دسمت ردی و
همکاران.)81 :1395 ،
بسیاری از آنان افرادی فاضل و فرهیخته بودند و توانمندی و قابلیت علمی باالیی داشتند .تعمدد
و فراوانی اسامی هنرمندان در تذکرهها و کتب ادبی این دوره از تمایل اغلب آنان بمه شمعر و ادبیمات
قکایت دارد .این فراوانی ،قاکی از شیوع و رواج استردۀ شمعر و ادبیمات در جامعمۀ ایمن عصمر و
پیوند نزدیک هنر و ادب از یک سو ،و تعامل تنگاتنگ ادبا و هنرمندان از سوی دیگمر اسمت (هممان،
)93؛ برای مثال:
در دربار سلطانقسین باییرا که از سمال  1468/872تما  1506/912در همرات قکوممت کمرد،
افرادی چون میر علیشیر نوایی ،پیشرو ادبیات ترکی شرقی ،جامی ،شاعر بزرگ ایرانی ،میرخواند و
ّ
عبمدالرزاق،
خواندمیر ،مورخان نامآور این دوره ،و بهزاد ،شماهمظفر ،قاسممعلی ،میمرک نیماش و
نیاشان بلندآوازۀ این دوران زندای میکردند و این اسامی یک از صدها نام افرادی است که در این
دربار قاور داشتند (شراتو و ارابه35 :1391 ،م.)36

 /124زیباشناسی تزئینات معماری در ادبیات دورۀ تیموری(مورد پژوهانه شعر جامی)

یکی از ویژایهای هنرمندان و صنعتگران بمهعنوان اعامای جامعمۀ هنمری ممذکور ،خاسمتگاه
اجتماعی آنان است؛ خاستگاهی که اویای پراکندای جهرافیمایی آنهما در منماطق مختلمف و نیمز
سهم اثرامذار و بماالی هنرمنمدان شمهرهایی چمون همرات ،اصمفهان ،تبریمز ،خراسمان و شمیراز در
شکلایری ،رهبری و هدایت جریان هنری و صنعتی این عصر اسمت (سممائی دسمت ردی و همکماران،
 .)102 :1395عصر تیموری را «دورۀ رستاخیز هنر ایرانی» برشمردهاند و بمه روایمت تماریخ ،در ایمن
َْ
عصر« ،هنرمندان بسیار قدر دیدند و بر صدر نشستند و عطر و آوازۀ هنر ،کوچه باغهای خیمالانگیز
فرهنگ شهر تیموریان م هرات م را معطر کرده بود» (نصیری جامی .)92 :1385 ،یکی از افراد برجسمته
و تاریخساز در عصر تیموری ،امیر علیشیر نوایی بود که خدمات ارزندهای برای معماری و ادبیمات
این دوره ان ام داد « .امیر علیشمیر نموایی نیمش بسمیار مهممی در ثبمات سیاسمی و فرهنگمی دوران
قکومت سلطان قسین باییرا داشت و همچنین ،میام شامخی در تاریخ و در ادبیات ایران و نیمز در
اعتالی شعر ،ادب و هنر هرات در قرن نهم داشتهاست» (رفیعی و اسفیتی.)88 :1389 ،
دورۀ سلطانقسین باییرا را میتوان به دلیل برخورداری از شاخصههای فرهنگیم هنمری ،یکمی
ب
از ادوار برجسممتۀ قکمرانممی تیموریممان دانسممت؛ چنانکممه یکممی از مشخصممههای نسممبتا بممارز آن،
عمارت هایی است که به دستور سلطان و تعدادی از درباریان وی بنا شد (لعمل شماطری.)66 :1397 ،
در قیییت« ،با دستیابی باییرا به سلطنت ،فعالیتهای عمرانی رونق و شتابی بیش از پیش به خمود
ارفت .اقدامات عامالمنفعۀ این دوره ،شامل جنبههای اونااونی ،از جملمه سماخت و تعمیمر بیماع
متبرکه و مساجد با کارکردی چندوجهی ،مدار  ،خانیاهها ،رباطها ،باغها ،نهرها و غیمره میشمد»
(همان.)70 :
 .3بحثی کوتاه دربارۀ تزئینات معماری و کاربرد آن در خلق صنایع ادبی
عنصر تزئین ی معماری اسالمی اارچه از نظر زمانی به سنت ماقبل تیموری تعلق داشت ،ولی هرامز
به اهمیت و برجستگی این چنین دست نیافته بمود .سمطوح سمترگ و عظمیم بمرای نخسمتین بمار بما
معرق بود .سطوح مسطح ،ستونهای ّ
روکشهایی تزئین یافت که قاوی کاشیکاری لعابی و ّ
ممدور
و زاویممهای ،طاقچممهها ،طاقگممان ،میرنسکاریهمما و درون انبممدها بمما تممزئین ماهرانممه و عمییممی از
اسلیمیهای معرق پوشیده شد .این نیشمایههای خوشقواره بارها تکرار اشت ،ولمی طراقیهمای
ب
متمرکز اغلب در درون قابهای چندپره و یا قابهمای کتیبمهای قمرار داشمت .رنمگ لعماب ،غالبما
فیروزهای و یا آبی سیر ،همراه با قطعات کتیبههای سفید بود .کاشیهای چندرنگ نیز دربارۀ آرایمش
هندسی انتزاعی و کاشیهای آبی و سفید در خصوص نیشمایههای آرایمهای ملهمم از خمک کموفی
بهکار رفت (شراتو و ارابه41 :1391 ،م .)42در واقع ،مهمترین مشخصمۀ معمماری در عصمر تیمموری،
مربوط به تزئین بناهاست و از این نظر ،این دوره از ادوار مهم معماری اسالمی محسموب میشمود.
در ایممن عصممر بیشممتر بناهمما بممه صممورت چهممارایوانی بمما ایوانهممای بلنممد و سممردرهای مم ّ
مزین بممه
ب
عمدتا شامل کاشیکاریهای زیبما و باشمکوهّ ،
معمرق و
میرنسکاریهای بسیار زیباست و تزئینها
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هفترنگ است .انبمدهای پیازیشمکل و شمیاردار از ویژایهمای بناهمای خماص دورۀ تیموریمان
میباشد .معماری این عصر ،کمال کاربری رنگ در معماری است که نمونمههای آن را میتموان در
کتیبه های کوفی ،ثلت و نسخ به رنگ طالیی و در زمینۀ کاشمیهای آبمی مشماهده کمرد (جمشمیدی،

 98 :1389و .)103
شاید دلیل ارایش بمه تزئینمات فوق العمادۀ بناهما در دورۀ تیمموری ایمن باشمد کمه بناسمازی در
سمرقند ،از کاخسازی آغاز شدهاست و از سویی دیگر ،تیمور بمه دالیمل روانشناسمی ،سیاسمی یما
سلییۀ شخصی ،خواستار بهکارایری چنین ت ملهایی در بناها بودهاست .کاربرد رنمگ طالیمی بمه
میزان زیاد خود میتواند معمرف چنمین روقیمهای باشمد .در سماختمانهای دورۀ تیمموری ،غالمب
هنرهای وابسته به معماری ،مانند کاشیکاری ،میرنسکاریّ ،
مشبکهای چوبی ،اچبری ،نیاشمی،
سنگتراشی و ...را میتوان دید (دانشدوست.)96 :1359 ،
یکی از ویژایهای هنرهای اسالمی ،ازجمله معماری و ادبیمات ،نممادارایی یما رممز و تمثیمل
است و نیوش تزئینی در معماری نیز از این شیوه پیروی میکنند؛ بنابراین میتوان افت:
نیوش تزئینی در فرهنگ و هنر ایرانیم اسالمی ،جایگاهی فراتمر از زیبمایی هماهری دارد ،اارچمه
زیبا جلوه دادن آثار هنری ،خود یکی از شاخصههای مهم هنر اسالمی است ،ولی هنر ارزشهای
واالتری نیز دارد .هر نیش فیک رنگ و شکل نیست ،بلکه معنایی هم دارد .در قیییت ،هاهر همر
نیش در هنر اسالمی ،در آغاز در قکم دیدن یک معنمای نادیمدنی و بماطنی اسمت (قربمانزاده و
روقانی.)45 :1396 ،

در قیییت ،هندسۀ علمی است که نیشی اساسی در طراقی بناهمای معمماری ایرانمی دارد .از
دیدااه عملکرد خارجی ،استفاده از هندسه بهعنوان هنری برای خلق شکلها ،الگوهما و تناسمبها،
معمار بزرگ جهان را به یاد میآورد .بنابراین ،هنر هندسه ،عنصری کلیدی است برای ای اد ارتبماط
بین ساختمان و ایدههایی که سازنده در ذهن داشتهاست (ق ازی .)25 :1387 ،همچنمین« ،در دوران
ّ
اسالمی ،با توجه به پیشرفت ریاضیات ،هندسه بخش الینفک هنر بودهاست ،بمهطوری کمه نیموش
هندسی در کنار نیوش اسلیمی و خطموط کتیبمهای ،از عناصمر سمهاانۀ انحصماری هنمر ممذهبی-
اسالمی محسوب اشتهاست» (قسینی .)8 :1390 ،معماران در خلق هنرهای تزئینی بنا ،مانند قو ،
انبد ،شمسه ،میمرنس و ...از هندسمه بهمره میبرنمد .جمدا از بحمر طراقمی و محاسمبه ،یکمی از
ویژایهای مهم تزئینات دورۀ اسالمی ،تبعیت از قاعدههای تیارن ،انعکا  ،تکرار و نظمم هندسمی
است (همان .)9 :میتوان افت که همین خصوصیات در وزن ،قافیه ،ردیف ،تیارن مصرعها و تعداد
ابیات یک شعر هم دیده میشود .عنوان و مطلع باشکوه شعر ،تداعیار قو و انبد ،و نیمز چیمنش
دقیق و تزئینشدۀ وا هها یادآور میرنس است و شاهبیت شعر هم ،شمسه را به ذهن مخاطب متبمادر
میکند و . ...
شاعران و نویسنداان از وا هها ،اصطالقات و عناصر معماری ،بهویژه وا ههایی که مربموط بمه
تزئینات معماری است ،برای تزئین سخن خود بهره بردهاند؛ زیرا با مطالعۀ عمیق در وجموه مشمترک
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میان زیباییهای ادبیات و معماری ،به مفاهیم نمادین ،عرفانی و زیباشناسانهای میرسیم که بیمانگر
پیوندی رف و نااسستنی بین این دو هنر معنیارا هستند .نگرش نمادین به هستی و پدیدههای آن،
از جمله ویژایهای مشترک میان ادبیات و معماری به شمار میآید؛ بمهعنوان مثمال« ،میمرنس» در
معماری ،نماد وقدت در کثرت است و به همین دلیل ،از اذشتههای دور و قتی پیش از قافا نیز
این هنر تزئینی مورد توجه و کاربرد شاعران قرار ارفتهاست و در بیشتر مموارد ،اسمتعاره از آسممان و
ّ
شگفتیهای آن مد نظر ایشان بودهاست« .طاق» و «محراب» نیز از دیگر عناصر آرایهساز پربسمامد
در شعر محسوب میشوند که شعرا از آنها بهعنوان ابزار آفرینش استعاره و تشبیه استفاده کردهانمد و
مفهموم ابمروی معشموق
بهسبب تشابه هاهری و زیبایی در اغلب شعرها ،این دو عنصر را در معنما و
ِ
بهکار بردهاند.
هنر اسالمی ،ان ینۀ عظیمی از معانی عمیق عرفانی و قکمت الهی دارد؛ زیرا این هنر ،ریشمه
در بنیانهای رف اندیشههای الهی و معنوی دارد .زبان هنر اسالمی ،زبانی نمادین و رمزاونه است
و تنها راه بررسی آن ،مطالعۀ نمادها و سمبلهای بهکاررفته در آن است .در واقع ،میتوان افمت کمه
زبان نمادین ،زبانی است که هنر در تمدنهای دینی برمیازیند ،تا مفاهیم درونی خود را در قالمب
ّ
(تشکری.)34 :1390 ،
آن بیان کند
در مطالعممههای ان امشممده در آثممار مممذکور از دورۀ تیممموری ،کمماربرد تزئینمماتی همچممون
«میرنسکاری ،اچبری ،نیشنگاری ،خطاطی و کتیبمهنگاری ،طالکماریّ ،
منبتکماری و شمسمه»
یافت شد که مطمابق شمواهد استخراجشمده ،معمماران عصمر تیمموری از ایمن هنرهما بمرای تمزئین
قسمتهای مختلف خانه ،مس د ،کاخ ،عمارت و مدرسه استفاده کردهاند .البته ادیبان پرذوق ایمن
دوره نیز از هنرهای مذکور برای تزئین شعر و نثر خود و آرایهسازی بهره بردهاند .در ادامه به توضمیح
و بحر در زمینۀ هریک از تزئینمات معمماری رایمج در عصمر تیمموری و نیمز تحلیمل زیباشناسمانۀ
آرایههای خلقشده از تزئینات مذکور و نیز تفسیر برخی از مفاهیم نمادین و عرفانی آنها بما اسمتناد
به شواهد ادبی پرداخته خواهد شد.
 .4تزئینات معماری در عصر تیموری و آرایههای ادبی برآمده از آنها
 .1-4مقرنسکاری

میرنس« ،اسم مفعول جعلی از قرنا  ،یعنی دماغۀ کوه ،به معنی بنای ّ
مدوری که طاق و اطراف آن
ِ
پایهپایه و دارای اضالع است ،و به فارسی "آهوپما" اوینمد» (قمیمدیان .)3477/4 :1394 ،همچنمین،
ب
تزئینات آویزهایشکل است که با آجر ،اچ ،سنگ ،کاشی و چوب ساخته میشود و معموال در زیمر
ایوانها بهکار میرود (کیانی .)221 :1374 ،بنابراین ،میتوان افت:
میرنس ،زیباترین عنصر تزئینی است که برای پوشاندن اوشههای خالی ،یعنی بین انبد و مربع و یا
زیر پوشش اصلی طاقها ،بهعنوان تزئینی به صورت سیف کاذب و یا روی دیوارها در قسمت بماال
به صورت کتیبه و یا روی سرستونها با مصالح مختلف ساخته میشود (رماانی.)26 :1384 ،
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این عنصر زیبا با ساختار سهبعدی خود ،مفاهیمی همچون نظم ،وقدت در کثمرت و عمروج از
زمین به آسمان را به نمایش میاذارد .واقعیت این است که:
میمرنس پمیش از اسمالم بما
میرنس پیش از اسالم نیز بودهاست ،اما نباید از نظمر دور داشمت کمه
ِ
میرنس پس از اسالم تفاوت چشمگیر و آشکاری دارد .این تفاوت در بناهای قبل و بعد از اسمالم
ِ
بهوضوح دیده میشود ،بهاونهای که قبل از اسالم ،میرنس به صورت قرنیز و سماده در بناهما کمار
میشد ،اما بعد از اسالم ،این عنصر تکوین یافت و در بناهای مذهبی ،ماننمد مسم د بمه صمورت
عنصری معنادار و انعکاسی از آسمان بر زمین در نظر ارفته شد (نژادابراهیمی و سامی.)7 :1397 ،

در دورۀ تیموری نیز این عنصر تزئینی بهکار رفتهاست و رویهمرفتمه در اجمرای آن ،ماننمد دورۀ
مهول ،از شیوۀ عصر سل وقی استفاده شدهاست (رماانی:)27 :1384 ،
در این دوره ،هنر اچبری با ّ
تحوالتی از طرح و نیش در اسلیمیهای ابداعی جدیمد ،بهخصموص
ُ
اره هندسه و خطوط و میرنسبندیها از صفحههای خرد تخت و انحنادار اچی و عناصر آن چون
پرکها ،شاهپرکها ،کفگیر و نیمکفگیرها ،شمسههای زوج و فرد و بسیاری دیگر از اصول و قاعمده
برای ُبیاع متبرکه ،مساجد و مدار ابداع اردید و به اوج هنر رسی» ُ(ز َمرشیدی.)24 :1393 ،

از شواهد کشفشده از آثار ادبی در دورۀ تیموری ،چنین برمیآید که هنر میرنسکاری از جمله
هنرهای تزئینی رایج در عصر مذکور ،بهویژه در بناهای اشمرافی بودهاسمت و معمماران از ایمن هنمر
بیشتر برای تزئین «ایوان ،دیوار ،طاق و انبد» استفاده میکردند.
 .1-1-4ایوان

یکی از آثار ادبی و تاریخی مهم و ارزشمند برای دریافت اطالعات معمماری در قمرن نهمم ،کتماب
ّ
منثور و مس ع زیدةالتوایخ نوشتۀ «قافا ابرو» است که ااه نیز به نظم آراسته شدهاسمت .در ایمن
کتاب ،سخنان مفیدی از زبان یک تاریخنویس بزرگ دربارۀ ویژایهای معماری شهر همرات و نیمز
برخی از عمارتها و بناهای معروف و تاریخی آن بیان شدهاست .یکی از خصوصیات معماری بمه
تصویر کشیدهشده در این اثر ،در زمینۀ تزئینات است؛ از جمله کاربرد میرنس در چهار طاق ایوان،
بهکارایری کنگره در بنای قصر و سماخت رواقهما و اتاقهمای آراسمته بما منظرههمای زیبما کمه ایمن
توصیفها مربوط به معماری «بنای باغ سفید و عمارت کوشک»و نثری آراسته به انواع س ع ،مثمل
«ایوان /کیوان»« ،میرنسّ /
میو »« ،رسیده /پیوسته» و ...است:
نطماق مشمتری
چهار طاق ایوان میرنسش به طاق میو ِ کیوان رسیده و کنگرۀ قصمر رفمیعش بمه
ِ
پیوسته؛ صفها و رواقها بر اکناف و اطراف آن ،بما منظرهمای دلگشمای و غرفمههای روحآسمای
ُ
مرتب اشته و در آن قباب و مناهر که رشک غ َر ِف بیت معمور و سیف مرفموع اسمت ( ...قمافا
ابرو391/1 :1372 ،م.)392

در قسمت دیگری از این کتاب ،قصیدهای نیل شده که بنا به افتۀ قافا ابرو ،در مدح شماهزاده
شاهرخ و توصیف بنای «قلعۀ دارالسلطنۀ هرات» سروده ،و برخی از ابیات آن بمر کتیبمۀ قلعمه ثبمت
ّ
ارگ هرات» مشهور به قلعۀ اختیارالدین ،بنمایی تماریخی در شمهر همرات ،بازمانمده از
شدهاستِ « .
زمان اسکندر میدونی است که در عصر تیموری به دستور سلطان شاهرخ بازسازی ،تشیید و تزئین
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شد (←همان578 :م)583؛ چنانکه در ابیمات زیمر دیمده میشمود ،ایمن قلعمه ،قصمرهای میمرنس و
برجهای ّ
مدور داشتهاست:
مهنممممممد نهمممممماده درون و بممممممرونش
ِز روی لطافممممت چممممو ایمممموان کسممممری

قصممممموری میمممممرنس بروجمممممی مم ّ
ممممدور
ّ
ِز راه قصمممممانت چمممممو سمممممد سمممممکندر
(همان)582 :

بنای یادشده در قال قاضر نیز همچنان در قسمت شمالی شهر هرات برجای است و سیزده برج
دارد و تبدیل به موزه شدهاست .قاور انواع س ع (درون /برون ،قصور /بمروج ،میمرنسّ /
ممدور ،و لطافمت/
قصانت) ،تااد ،تشبیه ،تناسب ،تلمیح و واجآرایی در دو بیت ،شکوهی چندین برابر بر زیباییهای بنا
افزودهاست که ناخودآااه مخاطب را به مطالعۀ بیشتر در زمینۀ عمارت مذکور برمیانگیزد.
 .2-1-4دیوار

اجرای میرنس با مصالح سنگینی مانند آجر ان ام میایرد و یا با مصالح سبکتری همچمون آینمه،
کاشی و یا اچ (رئیسزاده و مفید .)87 :1360 ،در دیوان جامی ،قدود بیست قصیده و دو مثنوی وجود
دارد که شاعر آنها را به طور اختصاصی در وصف عمارتهای سلطنتی و مدح بانیان آنها ،بعد از
اتمام و ان ام بناها سرودهاست و ااه نیز شمعر او بمهعنوان کتیبمه در برخمی از عمارتهما نگاشمته و
نصب شدهاست .در غزلها و دیگر قالبهای شعری دیوان وی نیز ابیات چشمگیری برای دریافمت
اطالعات مربوط به هنر معماری قابل استخراج و تحلیمل اسمت .میتموان افمت کمه همیچ یمک از
شاعران عصر تیموری ،در وصف بنا و معماری با چنمین بسمامدی شمعر نسمرودهاند و چمه بسما در
استرۀ ادب فارسی نیز این رویکرد و توجه نادر باشد (← نصیری جامی97 :1385 ،م .)102بیت زیر از
جامی ،اویای آن است که هنر میرنسکاری در عمارت سلطانقسین باییرا ،یعنی «کماخ زرنگمار»
که از بناهای تاریخی و معروف همرات میباشمد ،بما امچ ان مام ارفتهاسمت .از نظمر زیباشناسمی،
جانبخشی و تشخیص بارزترین ویژای بیت است .شاعر با اسمتفاده از ذوق هنمری خمود توصمیف
جالبی از زیباییهای میرنس ارائه میدهد ،به شیوهای که اویا به وسیلۀ شعر جلوه و زیبایی دیگمری
به آن میبخشد؛ مهر (آفتماب) را به اچکاری تشبیه میکند که هر باممداد بما تؤلمو خمویش بمر روی
میرنس عمارت ،سفیدکاری هر روزه ان ام ممیدهمد خواننمده در نهایمت ،نمیدانمد کمه وا ههمای
معماری شعر را تزئین کردهاست یا برعکس
بهممر اسممتاد میرنسکممار او هممر بامممداد

اچ سرشته مهمر ِز اسمفیداج صمبح انورسمت
(جامی)26 :1390 ،

 .3-1-4طاق

در معماری« ،طاق» از جمله نمادهای زیبایی است و یکی از کاربردهمای آن ،تمزئین بناسمت و بمه
ب
همین علت ،در شعر و ادب فارسی نیز غالبا در نیمش مشمبهبه «ابمرو» و «فلمک و آسممان» بمهکار
رفتهاست و همچنان بهکار میرود .البته این عنصر زیبایی در معماری ،خود نیز به دست هنرمنمدان
خوش ذوق مورد تزئین قرار ارفتهاست .یکی از شیوههای طاقآرایی ،میرنسکاری است .در واقمع،
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یکی از محلهای کاربرد میرنس در زیر پوشش اصلی طاقهاسمت کمه بمه صمورت سمیف کماذب
ساخته میشود (رماانی« .)26 :1384 ،طاق میرنس» در بیت زیر استعاره از آسمان است کمه شماعر
ضمن به ره بردن از این اصطالح معماری برای بیان میصود خود ،به توصیف دو ویژای طاق ،یعنمی
میرنس بودن و ّ
میو بودن پرداخته اسمت و پنهمانی و ماممر ،ابمروی معشموق را بمه طماق تشمبیه
کرده است .بنابراین ،اصطالقات معماری در بیت زیمر بمرای آرایمه و تصویرسمازی در شمعر بمهکار
رفتهاند و شعر نیز در قال ان ام رسالت خود برای نشان دادن و معرفمی ویژایهما و ریزهکاریهمای
معماری میباشد و سران ام ،این پیوند دوسویه به الهامایری مشترک ادیبمان و معمماران از خلیمت
شگفتانگیز آسمان منتهی میشود:
پیش از آن روز که این طماق میمرنس کردنمد

قبلمممهام زان َخمممم ابمممروی میم ّ
ممو کردنمممد
ِ
(جامی)285 :1390 ،

 .4-1-4گنبد

یکی از وسایل موثری که معماران ایرانی در ساختن انبدها بهکار بردهاند ،میرنس است که به وسیلۀ
آن ،ارکان چهاراانۀ انبد را بهتدریج باال میبردند ،تا به کاسمۀ داخلمی انبمد میرسمیدند (رمامانی،
 )18 :1384و چنان که در پیش از این افته شد ،میرنس در شعر شاعران ،یکی از ابزارهمای آرایهسماز
برای وا ۀ «آسمان» به شمار میآید.
شاعران ،آسمان و افالک را به میرنس ،سیف میرنس ،میرنس زنگاری و ...تشمبیه کردهانمد ،یما
آسمان را به استعاره چنین خوانده اند و دلیل آن هم شباهت آن از قیر نیوش ،دوایر و شکل اجمرام
آسمانی به میرنس تزئینی بودهاست (قمیدیان.)3477/4 :1394 ،
ترکیبهای «میرنس زنگمارخورد» و «میمرنس زنگماراون مینارنمگ» در غزلهمای جمامی نیمز
استعاره از آسمان ،فلک پیر و آبیرنگ میباشد .در این ابیات ،شاعر با مهمارت تممام اصمطالقات
معماری را در کنار هم قرار دادهاست و ضمن توصیۀ پنهان و ماهرانه به اجمرای عمدالت ،بمه ویژامی
انعکا و پژواک صدا در زیر انبد میرنس و آسمان اشاره کردهاست:
سممممرهرمرتبه سمممملطان ابوسممممعید کممممه شممممد
صممممدای نوبممممت جمممماه و جممممالل او بممممادا
در ایمممممن میمممممرنس زنگممممماراون مینارنمممممگ
نهمماد چممرخ ّ
میممو کممج اسممت همچممو کمممان
ِ

مممدل او معمممممور
سممممرای ملممممک ِز معمممممار عم ِ
َ
دریممممن میممممرنس زنگممممارخورد تمممما د ِم صممممور
(جمممامی)397 :1390 ،
بمممر آبگینمممۀ اربممماب ّ
هممممت آیممممد سمممنگ
از آن نشسممته بممه خاکنممد راسممتان چممو خممدنگ
(همان)459 :

اهلی نیز «انبد میرنس» را استعاره از «آسمان» آوردهاست:
یمممارب ایمممن نخمممل از چمممه المممزار اسمممت
زینمممممممت انبمممممممد میمممممممرنس اوسمممممممت

کمممممه امممممل او همیشمممممه پربمممممار اسمممممت
تکیممممممهااه سممممممرهر اطلممممممس اوسممممممت
(اهلی)652 :1369 ،
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 .2-4گچبری

«اچبری» و استفاده از اچ در ایران سابیهای طوالنی دارد و قدیمیترین نمونۀ آن ،به دوران پمیش از
تاریخ ایران بازمیاردد و متعلق به هنر و تمدن عیالمی است (کیانی:)76 :1376 ،
روشهای اچبری عصر هخامنشیان ،اشکانیان و ساسانیان در دوران اسالمی هم مورد توجه قمرار
ارفت و همراه با توسعه و استرش هنر معماری و تداوم آن در عصر اسالمی ،روشهمای اچبمری
نیز بهکار ارفته شد ،تا آن ا که نیوش هندسی و البوته و شاخ و برگ به داخل محراب مساجد راه
یافت .این هنر ارزنده در زمان سامانیان و غزنویان و آل زیار دارای اصول خاصی اشت و ادامۀ آن
در عصر مهول و قرن هفتم و هشتم ه ری به تکامل و اوج خود رسید (همان.)85-84 :

تحییق و مطالعه دربارۀ بناهای باقیمانده از قرنهای مذکور ،بیانگر این اسمت کمه «بمه وجمود
آمدن محرابهای اچی استرده با انواع اقالم کتیبه ،بهویژه اونههای مختلف کوفی ،نیوش اسلیمی
و ختایی در البهالی کتیبمهها بما امل و بمرگ و نیمز تکنیکهمای متنموع اجرایمی آن بما برجسمتگی و
فرورفتگی زیاد نیوش ،موجب تحولی عظیم و خلق شاهکارهای زیبای اچبری در این دوران شمد»
(شکفته و صالحی65 :1393 ،م.)66

صرف نظر از تزئین مساجد و مدار  ،برای تمزئین عممارات و کماخ اشمراف نیمز از طرحهمای
اچبری استفاده میشدهاست (ر.ک؛ کیانی .)118 :1376 ،تنها شواهد شعری که از آثار ممورد مطالعمه
در زمینۀ هنر «اچبری» یافت شد ،مربوط به شعر جامی است کمه بما وجمود انمدک بمودن مثالهما،
میتوان افت که اطالعات مفیدی دربارۀ این هنر از سوی شاعر ارائه شدهاست.
.1-2-4سقف

با ههور اسالم ،کمکم صورتسازی و شمایلسازی منع شد و آثار اچبری به همان نیوش هندسمی
و ایاهی و یا ترکیب و تلفیق نیشها با یکدیگر محدود اردید (کیانی .)90 :1376 ،چنانکمه در اداممه
خواهیم دید ،این ویژای در اچبری عمارت سلطانقسین باییرا در دورۀ تیموری بهکار رفتهاسمت و
جامی نیز آن را در مثنوی خود به تصویر کشیدهاست ،البته نکتۀ مهم این است که شاعر با ّ
توسل بمه
شنیدهها ،این ابیات و تصاویر را خلق نکردهاست ،بلکه وی بهعنوان شماعری دربماری ،از نزدیمک و
بعینه شاهد بهکارایری انواع شیوههای معماری و تزئین بناها و عمارتهای اشمرافی عصمر خمویش
بودهاست و آنها را در شعر خود منعکس ساختهاست .از نظمر زیباشناسمی نیمز بیمت زیمر تصمویر
دلرذیری از اللههای نیشبسته بر سیف بنا را به نمایش اذاشتهاست؛ واجآرایمی ،جنما  ،سم ع و
تشبیه ،معماری ادبی بیت را بر عهده ارفتهاند:
ِز هممممر اللممممه بممممه سممممیف آن نمونممممه

مگمممممممر شمممممممد اللمممممممهزاری با اونمممممممه
(جامی)743 :1390 ،

 .2-2-4دیوار

در عصر جامی ،معماران عالوه بر سیف ،از هنر اچبری برای تزئین دیوار عمارت سلطانقسین نیز
بهره بردهاند و در آن هم از طرح الها استفاده کردهاند .واجآرایی قرف «گ» در بیت زیر ،توصیف
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ُ
و ت سم این هنر را در ذهن خواننده پررنگتر میکند .با توجه به اینکمه الهمای اچبمری بمه طمور
ُ
معمول سفید و فاقد ساقه هستند ،میتوان افت که انتخاب تعبیر «دمیده شدن ال کافوری از امل»
برای توصیف اچبری ،بسیار شاعرانه و هنری است:
ز دیممممموارش ز اممممممچ الهممممما بریمممممده

ُ
اممممل کممممافوری اسممممت از اممممل دمیممممده
(همان)744 :

 .3-4نقشنگاری

شاعران در اغلب موارد ،نیشنگاری در معماری عصر تیموری را با نیاشی چینی میایسه کردهانمد و
ااه نیز آن را برتر از نیاشی چینی دانستهاند .در قیییت میتوان افت:
بعد از استیالی لشکر چنگیز بر بالد اقوام اویهور و منحلشدن این طایفه در تاتارها ،سبک نیاشی
مانویم اویهوری به وسیلۀ مهوالن در چین منتشر و رایج شد و ذوق و سلییۀ استادان این سمرزمین
متمدن که خود نیز به این فن عالقمند بودند و در آن مهارت داشمتند ،در آن اثمر کمرد و بهتمدریج
سبک نیاشی ایرانیم مانوی پس از اذشتن از دسمت هنرمنمدان اقموام اویهمور و مهمول ،در چمین
بهعنوان سبک خاصی شناخته شد و همین سبک نیاشی است که در عهد ایلخانان مهول به وسیلۀ
هنرمندان چینی با بهرهمندی از روشها و سبکهای هنری نیاشی چینی دوباره در راستای مبادالت
فرهنگی و هنری به ایران براشت و بهعنوان «سبک چینی» مشهور اردید (پرغو.)25 :1390 ،
نیاشان چابک دست در هر خانه ،کارنامه پرداخته و بر هر غرفمه ،منظمرهای چمون نگارخانمۀ
چین ساخته:
آن ممما کمممه دوصمممد پیکمممر چابکدسمممتند
از صممورت او نسممخه بممه چممین بردسممتند
َ
انگشممممت از یدنممممد و قلممممم بشکسممممتند
در پممممیش کمممممال ُقسممممن او بنشستنمممممد
(قافا ابرو)393/1 :1372 ،
َ
مممانی اممه شممدن همممه ایممن نیممش مممانوی
دل در نگارخانمممۀ چینمممی مبنمممد از آنمممک
(نوایی)199 :1342 ،

نیاشی چینی ،ریشه و اصالت در نیاشی ایرانی دارد و به همین دلیل است که شاعران این عصر،
نیشنگاری عصر تیموری را برتر و بهتر از نیاشی چینی دانستهاند:
نیمماش چممین چممه کممار کنممد در تممو غیممر آنممک
َ
نیشبنممممدان روی در دیمممموار آرنممممد ار رسممممد

بممر نیممش کلممک خممویش کشمممد خامممۀ خطمما
(جامی)18 :1390 ،
نسممخهای از نیشهممای روی دیمموارش بممه چممین
(همان)97 :

شواهد یافتشده از دیوانها قاکی از آن است که هنر نیشنگاری روی دیوار ،سمیف و در ،بما
ویژایهایی خاص خود و در طرحهای مختلف ان ام ارفتهاست.
 .1-3-4دیوار

« دیوارنگاری از جمله هنرهایی است که در طول تاریخ اهمیتی خاص داشتهاسمت ،بمه طموری کمه
همچنان تداوم و تأثیر خود را در بطن زندای جوامع بشری قفا کردهاست» (علیخانی.)51 :1392 ،
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با ورود مهوالن به ایران ،دیوارنگاری از توجهی ویژه برخوردار شد؛ چراکه ساخت معابد بودایی
رواج یافت و در آنها ،نیاشی پیکرهای بودا و چهرههای قکمرانان را به تصمویر درآوردنمد ،امما بما
تهییر ارایش مذهبی غازانخان به دین اسالم ،این نمونههای تصمویری از بمین رفتنمد (آ نمد:1389 ،

 . )85دیوارنگاری در دورۀ تیموریان طبق اشارۀ منابع این دوره رونق ارفت و بهاونهای ابزار تبلیهی و
به رخ کشیدن شکوه و شوکت تیموریان و نیز بهعنوان وسیلهای برای لذت بردن از قیات دربماری و
جشن و سرور بهکار رفت (همان .)87 :در نیاشیهای دیواری دورۀ تیمموری کمه از شمعر ایمن عصمر
َ
قموروش»،
استخراج شدهاست ،کاربرد طرحهایی مانند «ال ،الله ،نسرین ،سرو ،شاخ و بمرگ»« ،
«زیباروی و مهبچه» به چشم میخورد.
الف) طرح گل و گیاه

در قرن دهم ه ری ،نیاشان به کاربرد نیشهای دیواری توجه بیشتری نشمان دادنمد و بمرای آرایمش
دیوارها ،از ال ،بوته و اشکال پرنداان و قیوانات اسمتفاده کردنمد (نصمری اشمرفی و شمیرزادی:1388 ،
 )1515/2که نمونههای آن را میتوان در شعر جامی مالقظه نمود؛ چنانکه شاعر در ابیمات زیمر بمه
وسیلۀ آرایۀ تناسب و تشبیه ،تابلویی زیبا از هنر معماری در برابر چشمان مخاطب آفریدهاست:
شممماخ و بمممرگ نیشهمممای صمممفحۀ دیممموار او
روی دیمممممموار او چممممممو صممممممحن چمممممممن
َ
حوروش
ب) طرح

در ّ
علممو منزلممت بمما شمماخ طمموبی همسرسممت
(جامی)26 :1390 ،
پراممممممل و سممممممرو و اللممممممه و نسممممممرین
(همان)92 :

جامی قصاید شمارۀ  6و  7از دیموان خمویش را بمه وصمف عممارت «یعیوبسملطان» اختصماص
دادهاست و نکتۀ مهم دربارۀ این قصاید ،توجه خاص و غالب شاعر به تزئینات بهکاررفته در عمارت
مذکور است ،بهاونهای که در قصیدۀ  ،7وی فیک از نیش و نگار و تزئین بنا سخن افتهاست .آنچمه
از ابیات جامی برمیآید ،بیانگر آن است که یکی از نیشهمای بهکاررفتمه روی دیوارهمای عممارت
یعیوب سلطان ،نیش انسان است که شاعر از آن با عنوان « َ
قوروش» نام بردهاست:
جمممای آن دارد اامممر هشمممت بهشمممتش خواننمممد
تمممما بممممه دانممممش پممممی ّنظممممارۀ آن َ
قوروشممممان
کلممک خیممال
هرچممه بممر صممفحۀ اندیشممه کشممد
ِ
همممیچ نیشمممی بمممه دل اهمممل هنمممر نگذشتهاسمممت
این خانه چمه خانمه اسمت ،پریخممانۀ چمین اسمت
در آب و امممل ایمممن لطمممف تصم ّ
ممور نتممموان کمممرد
ِ
قصمممر ِا َرم آن کمممش بمممه جهمممان مثمممل نیابنمممد
دور افممممق قلیمممۀ خممماتم
ایمممن بیعمممه نگمممین ِ
پیداسمممت در او صمممورت همممر معنمممی پنهمممان

چممون ِز هممر نیممش درو قوروشممی جلوهارسممت
همه تن چشم شمده بمین کمه چمه صاقبنظرسمت
نیشهممممای در و دیمممموارش از آن خوبترسممممت
ممک هنرسمممت
کمممه در آن ممما نمممه رقمممممکردۀ کلم ِ
(هممممان)21-20 :
پرقمممور یکمممی غرفمممه ِز فممممردو بمممرین اسمممت
از طممارم چممرخ آمممده برجممی بممه زمممین اسممت
اوینممد چنممین اسممت ولممیکن نممه چنممین اسممت
ویمممن خانمممۀپرنیش در او نیمممش نگمممین اسمممت
اویمممما دل روشنشممممدۀ اهممممل ییممممین اسممممت
(همان)22 :
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ج) طرح زیباروی و تمثال و مغبچه

شواهد شعری زیر بیانگر وجود یا رواج چهرهنگاری ،اعم از چهرۀ معشوق زیبارو ،تماثیل و مهبچمه
در نیاشی های دیواری دورۀ تیموری است .شمس مهربمی در بیمت ذیمل ،عمالوه بمر توصمیف هنمر
ُ
نیشنگاری ،صنعت قسن تعلیل هم ای اد کردهاست ،ضمن آنکه میتوان این نکته را از سخن وی
استنباط کرد که چهرهنگاری مختص بناهای اشرافی نبودهاست و به اقتمال زیاد در منازل مسمکونی
نیز کاربرد داشتهاست:
صمممفا و روشمممنی کانمممدرون خانمممۀ ماسمممت

ِز عکممممس چهممممرۀ آن دلبممممر یگانممممۀ ماسممممت
(مهربی)99 :1372 ،

قذاقت عممل تماثیمل
«ایزار دیوار و عرصۀ قوالی از اق ار َیشم مفروش و در دقت صنعت و
ِ
ِ
ّ
مصور» (قافا ابرو.)392/1 :1372 ،
نفتاوینگ جامی یکی دیگر از آثار مهم ادبی به شمار میآید که قاوی اطالعمات مفیمدی در
ب
زمینۀ معماری و تزئینات آن است .داستان «یوسف و زلیخا» یکی از داستانهای ایمن اثمر میباشمد
که شاعممر در بخشی از آن بممه توصیف عمارتی که زلیخا بمرای یوسمف بنما کمرده بمود ،پرداختمه و
ریزهکاریهممای هنممر نیشنگمماری آن را وصممف نمودهاسممت .تلمممیح ،تشممبیه ،تناسممب ،ت سممم و
تصویرسازی از جمله صنایع ادبی بهکاررفته در ابیات زیر هستند که با وا ههای معمماری سماخته و
همراه شدهاند ،تا تصویری ملمو تر از ویژایهای عمارت زلیخا ارائه دهنمد و چمه بسما افتمههای
ادبی جامی در بازآفرینی این داستان تاریخی و خصوصیات معماری بنمای ممذکور قابمل اسمتفاده و
استناد باشد:
ّ
مصممممور سمممماخت هممممر جمممما
در آن خانممممه
بمممه همممم بنشسمممته چمممون معشممموق و عاشمممق
بممممه یممممک جمممما ایممممن لممممب او بوسممممه داده
ّ
اامممممممر نظمممممممارای آن ممممممما اذشمممممممتی
همانممممممما بمممممممود سمممممممیف آن سمممممممرهری
ع ممممب ممممماهی و مهممممری چممممون دو پیکممممر
نمممممممودی در نظممممممر هممممممر روی دیمممممموار
بمممه همممر امممل امممل زمیمممنش بمممیش یممما کمممم
ِز فرشمممممش بمممممود همممممر جمممممایی شمممممکفته
در آن خانممممه نبممممود ّ
الیصممممه یممممک جممممای
بممممه هممممر سممممو دیممممدهور دیممممده اشممممودی
چممممو شممممد خانممممه بممممدین صممممورت ّ
مهیمممما

مثمممممممال یوسمممممممف و نیمممممممش زلیخممممممما
ِز مهمممممر جمممممان و دل بممممما همممممم معمممممانق
میممممان ایممممن اشمممماده
بممممه یممممک جمممما آن
ِ
ِز قسمممممممرت در دهمممممممانش آب اشمممممممتی
بمممممر او تابنمممممده هرجممممما مممممماه و مهمممممری
چممممماک یمممممک اریبمممممان بمممممرزده سمممممر
ِز
ِ
چمممممو در فصمممممل بهممممماران تمممممازه المممممزار
دو شممممماخ تازهامممممل پیچیمممممده بممممما همممممم
دو اممممل بمممما هممممم بممممه مهممممد نمممماز خفتممممه
تهممممممممممممممممممممممممی زان دو دالرام و دالرای
صممممممممورت ایشممممممممان نمممممممممودی
ِز ّاول
ِ
بممممه یوسممممف شممممد فممممزون شمممموق زلیخمممما
(جمممامی)127-126/2 :1378 ،
کلمممک او آممممد مگمممر امممنج لطمممایف را کلیمممد

شممماهد معنممی ِز صممورتهاش از بممس جلممموه کممرد

خمماطر نمماهر ِز هممر صممورت بممه صممد معنممی رسممید

ّ
ممرنیش لطیمممف
مماش ُپم
بمممین در و دیممموارش از نیم ِ
ِ

(جامی)46 :1390 ،
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درخور توجه دربمارۀ ابیمات ذیمل از امیرعلیشمیر نموایی ،اشمارۀ ضممنی بمه کماربرد
نکتۀ مهم و
ِ

صورت دیموار» در ادب فارسمی،
طرحهای زیبارو و مهبچه در بناهایی مانند بتکده و دیر میباشد« .
ِ
یکی از نمادهای پربسامد به شمار میآیمد کمه در عمین زیباییهمای هماهری ،در مفهموم همر چیمز
بیجان ،بیاقسا  ،بیقرکت و ...بهکار می رود .شاعر در بیت دوم ،در مامونی قلندرانه ،دیمر را
به بهشت و طرح مهبچه را به قور تشبیه کردهاست:
بممت مممن رفممت ولممی در دل مممن نیممش ببممین
درآ بممه دیممر و چممو فممردو بممین فاممای وسممیع

کممه در ایممن بتکممده چمممون صممورت دیمموار بمانممد
(نممموایی)62-61 :1342 ،
در او ِز مهبچممه هممر سممو چممو قممور شممکل بممدیع
(همان)125 :

 .2-3-4ستون

یکی از معمانی وا ۀ «نممایش»« ،صمورت ،چهمره و پیکمر» اسمت (دهخمدا« :1377 ،نممایش») و بمه
اقتمممال زیاد ،در جملۀ زیر نیز که در توصیف ویژایهای تزئینی ،ستونهای بنمای «بماغ سمفید و
عمارت کوشک» در هرات بیان شدهاست ،منظور نویسنده از وا ۀ «نمایش» ،همین معنی بودهاست
و میتواند بیانگر استفاده از هنممر چهرهنگاری در تزئینممات عمارت مذکور باشد .چنانکه پمیش از
ّ
این هم افته شد ،مس ع بودن ،یکی از خصوصیات ادبممی کتاب قافا ابممرو محسموب میشمود:
اعماد /اهالع ،مکین /رصین و ...س عهایی هستند که بهوسیلۀ اصمطالقات تخصصمی معممماری
َ
فنون آرایش و انواع تکلمف و
اعماد مکین و اهالع رصین ،از جوانب و ارجا ،با
بمه وجود آمدهاندِ « :
ِ
ِ
ِ
نمایش تزئین داده» (قافا ابرو.)392 /1 :1372 ،
 .3-3-4سقف

در عمارت سلطانقسین باییرا ،عالوه بر دیوارها ،سیفها نیز نیمشدار بودهاسمت ،البتمه شماعر در
بیتهای زیر بمه رنگمین بمودن نیمش و نگارهما و اسمتفاده از طمرح الهمای رنگارنمگ همم اشماره
کردهاست« .سونش» در مصرع پایانی ،عبارت از ریزههایی است که هنگام سوهان کمردن و سمودن
فلز روی زمین میریزد ُ(براده) (دهخدا« :1377 ،سونش») .بنابراین ،میتوان افت که در دورۀ تیموری،
سونش یا برادۀ لعل و طال از جمله مصالح ممورد اسمتفاده در تمزئین عممارت و صمنعت نیشمبندی
بودهاست .در واقع ،آسمان یکی از منابع الهامبخش برای معماران در تزئین سیف بناهمای سملطنتی
به شمار میرفتهاست و طارم نیز یکی از مشمبهبههای پرتکمرار آسممان در شمعر فارسمی بودهاسمت
پیوندی عمیق و هنری میان ادبیات و معماری ،و در عین قال ،توصیفی مهمم از بنمایی تماریخی ،از
بیت دوم استنباط میشود:
این همه نیمش ع مب بمر سمیف و دیموارش پدیمد
سممیف قصممرش بمما ّ
ملمعنیشهممما بمماالی چممرخ

وصف صورتخانۀ چین بعد از این کردن خطاست
(جامی)23 :1390 ،
همچمممو بممماالی زممممین ایمممن طمممارم پراخترسمممت
(همممان)26 :
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صممممنعت نیشممممبندان
بممممه هممممر جممممایش از
ِ
اممممممل اقمممممممر و اصممممممفرش را نبینممممممی

دمیدهاسمممت الهممما؛ چمممه اقممممر ،چمممه اصمممفر
سمممممونش لعمممممل یممممما خمممممردۀ زر
جمممممز از
ِ
(همان)54 :

.4-3-4در

استفاده از هنر نیشنگاری ،مختص دیوار و سمیف نبودهاسمت و معمماران از آن بمرای تمزئین « َد ِر»
عمارتهای سملطانی و دیگمر بناهما نیمز بهمره میجسمتهاند .در بیمت ذیمل ،شماعر تصمویر بسمیار
شاعرانهای از خیالانگیز بمودن و قتمی فراتمر از خیمال بمودن نیشهمای َدر و دیموار عممارت خلمق
نمودهاست:
هرچ مه بممر صممفحۀ اندیشممه کشممد کلممک خیممال

ّ
تختهممممممممممممممای َد ِر مممممممممممممممنیش او

نیشهممای در و دیمموارش از آن خمموبتر اسممت
(هممممان)20 :
لممممممموح تعلمممممممیم کارخانمممممممۀ چمممممممین
(همان)92 :

آنچه از افتههای اهلی شیرازی برمیآید ،این است که یکمی از طرحهمای ممورد اسمتفاده بمرای
نیش نگاری روی درها در قرن دهم ،تصویر چهرۀ زیبارویان بودهاست .مخاطب در بیت نخست ،با
نوعی هن اراریزی و نوآوری روبهرو میشود .زمانی کمه اهلمی بمرخالف سمنتهای ادبمی ،چهمرۀ
معشوق را به پری شبیه نمیداند ،بلکه خیالهای عاشیانۀ خود از رخسار یار را با هنر صورتنگاری
در معماری آمیخته میسازد و مامونی تازهتر میآفریند:
نگممویم بمما پممری مانممد ،پممری را مممن ک مما دیممدم

هممممیبینم کمممه نیشمممی بمممر در و دیوارهممما دارد
(اهلمممی)193 :1369 ،

بممه هرجمما چشممم بگشممایم جمممال یممار مممیبینم

تممو اممویی صممورت یممار از در و دیممموار مممیبینم
(همان)331 :

 .4-4طالکاری

ُ
یکی از شیوههای تزئین بنا در قرون هفتم تا نهم ،استفاده از الیۀ فلمز طمال و یما شمبهطال بودهاسمت
(شکفته و صالحی )74 :1393 ،که معماران از آن بمرای زیباسمازی قسممتهایی از بنما یما عممارت یما
مکانهای مذهبی ،مانند ستون ،طاق ،انبدَ ،در و نیز مصمالحی چمون خشمت اسمتفاده میکردنمد.
تشخیص ،تناسب و واجآرایی ،صنایعی هستند که بر تزئین هرچه بیشتر قلعه افزودهاند:
سمممراپای او جملمممه زیمممب اسمممت و زینمممت

زوایممممای او جملممممه زرسممممت و امممموهر
(قافا ابرو)583/1 :1372 ،

 .1-4-4طاق

طاق زرکار» در بیت زیر ،استعارۀ زیبایی از آسمان پرستاره است کمه تصمویری هریمف از کماربرد
« ِ
ُ
هنر طالکاری برای تزئین طاقها در قرن نهم را نیز ارائمه میدهمد .در واقمع ،شماعر بمه وسمیلۀ ایمن
ترکیب ،ماهرانه ادبیات و معماری را با هم پیوند دادهاست و همراه میسازد:
برون از َدورت ای امردون محیرکلبمهای خمواهم

کممه میبممارد غبممار درد و غممم از طمماق زرکممارت
(نوایی)38-37 :1342 ،
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 .2-4-4گنبد

انبد زرکار» در بیت قلندرانۀ امیر علیشیر ،استعاره از «آسمان» ،شگفتانگیز و الهمامبخش
ترکیب « ِ
است و در عین قال ،به طور ضمنی و شاعرانه به استفاده از هنر طالکاری برای تزئین انبد در عصر
تیموری نیز اشاره دارد:
در خرابمممات مهمممان رنمممدان دریمممادل دهنمممد

که از پمی یمک جرعمه َممی ایمن انبمد زرکمممار را
(همان)8 :

 .3-4-4در

استفاده از طال و زر برای نیشنگاری « َدر» ،آنچه را که در نگاه اول به ذهن خواننده متبادر میکنمد،
این است که بهییین توصیف اوینده ،مربوط به َد ِر بنایی اشرافی و عمارت شاهی است؛ چنانکه در
شعر جامی نیز این ویژای را میتوان مشاهده کرد .تشبیه مامر یا پنهان ،آرایهای است که شاعر بمه
وسیلۀ آنَ ،د ِر عمارت را به َد ِر بهشت مانند ساختهاست .در این بیت ،به استفاده از طالی ذوبشمده
و یا آبطال برای نیشنگاری اشاره شدهاست .بنابراین ،از نظر اشتمال بر اطالعات معمماری ،بیتمی
مفید و ارزشمند به شمار میآید:
ّ
مممممممممنیش از َز ِر قممممممممل هممممممممر َد ِر او

ّ
 .5-4خطاطی

ُ
ْ
َدری از خلممممممممد در هممممممممر منظممممممممر او
(جامی)744 :1390 ،

 .1-5-4در و دیوار

از دیرزمان نوشتههای خطی ،بهعنوان تنها وسیلۀ تزئینی بهکار برده میشدند و از تصاویر خبری
نبود ،در واقع ،نوشتههای خطی بود که بعدها بهعنوان تنها منابع تاریخی قدیمی مورد استفاده قرار
ارفت (شایستهفر:)94 :1384 ،
کاربرد خطاطی در معماری ،عنصر تزئینی و عامل همسان نمودن انواع مختلف بناهمای اسمالمی
ب
است و تیریبا تمامی بناهای اسالمی ،شامل کتیبههایی با ماامین قرآن ،دعا و قدیر بر سمطوح
خارجی و داخلمی خمود اسمت .محلهمای مشخصمی بمرای نگمارش ایمن خطموط از جملمه در
قسمتهای خارجی بنا ،همانند منارهها ،سردرها ،پایۀ انبدها ،قسمتهای داخلی محراب ،قبله و
پایۀ داخلی انبد مورد استفاده قرار میارفت .به طمور کلمی ،تممامی فاماهای خمالی بما عناصمر
نوشتاری تزئین میشد (همان)96 :

عالوه بر موارد ذکرشده ،در دورۀ تیموری از خک برای تزئین در و دیوار و خانهآرایی نیز اسمتفاده
میکردند که شواهد مکتوب آن را میتوان در ابیاتی از قصاید و غزلهای جمامی دیمد .در بیتهمای
زیر ،وی اطالعات بسیار دقییی دربارۀ ویژایهای هنر خطاطی که در عمارت سلطان قسین بماییرا
بهکار رفتهاست ،بیان میکند .کاربرد خک در بنای مذکور ،شیوهای منحصربهفرد و خاص دارد؛ زیرا
برای نوشتن و اجرای خک و خوشنویسی روی لوح رنگین در دیوار عمارت ،به جای قلم ،خک نگار
از قرطا (کاغذ) قطعهقطعه شده و رنگی استفاده شدهاست:
از ّ
منبتنیشهممما دیممموار و سمممیفش فصمممل دی

همچممو صممحن بمماغ از المموان نبممات انممدر بهممار
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ّ
بمممین نگمممارینخک ِز قرطممما میطمممع ِامممرد او
باشد از هر رنگ خک بر کاغذ آیین ،ویمن بمهعکس
هممیچ بمماور نامممدت هرچنممد چشممم خونفشممان
بمممه نیمممش و خمممک چممممه ّ
تمتمممع ِز خانمممهآرایی

ب
نیسممت ممکممن مثممل آن قطعمما ِز کلممک خکنگممار
کممرده از کاغممذ خطممی بممر لمموح رنگممین آشممکار
(جامی)58 :1390 ،
بممر در و دیمموار آن کممو شممرح شمموق ممما نوشممت
ِ
(همممان)163 :
چممممو دوسممممتی بممممه جمممممال خممممودش نیارایممممد
(همان)376 :

تشبیههای زیبا ،تشخیص و ای اد تناسب میان وا ههای معمماری در ابیمات ممذکور ،توصمیفی
خاص و هنری از تزئینات موجود در بنای سلطنتی ارائه کردهاست.
.2-5-4سنگنوشته یا کتیبه یا کتابه

وجود کتیبهها در معماری اسالمی نشانگر خصایص بمارز و اهمیمت فمراوان همر بناسمت .کتیبمهها
عالوه بر زیبایی تزئینی ،دربرایرندۀ معانی و مفاهیمی هستند که انعکا دهنمدۀ شمرایک اجتمماعی،
مذهبی و فرهنگی زمان نگارش آنها هسمتند (شایسمته فمر .)96 :1384 ،مطالعمه در کتیبمههای عصمر
تیموری ،اویای آن است که «قاکمان تیموری از این آثمار بمهعنوان وسمیلهای بمرای بیمان مسملک
شاهی استفاده میکردند و قاکمان صفوی بهسبب ترویج مفاهیم و شعائر ممذهبی ،قمامی کتابمت
کالم وقی و ائمه بودند» (همان.)95 :
ّ
«قلعۀ دارالسلطنۀ هرات» یا همان «قلعۀ اختیارالدین» بنمایی اسمت تماریخی در همرات کمه در
مباقر قبلی دربارۀ آن توضیحاتی داده شد .قافا ابرو در اداممۀ توصمیفات خمود از ایمن قلعمه ،از
نگاشته شدن قصیدهای بر کتیبۀ آن نیز سخن به میان آوردهاست .نکتمۀ شایسمتۀ توجمه و مهمم ،ذکمر
کامل این شعر در کتاب وی است که در دستر بودن آن میتواند کممک شمایانی بمه پژوهشمگران
معماری و ّ
مرمتکاران بنای مذکور کند« :چند بیت در مدح شاهزاده و صفت قلعه و تاریخ عمارت
آن افته شده و بعای از این ابیات به کاشی بر کتابۀ قلعه ثبت شدهاست :...
 ...نهادنمممد بنیممماد ایمممن قصمممن عمممالی
ربیممممع دوم ضممممماد و یممممح ِز ه مممممرت
ِز تمممماریخ ااممممر بفکنممممی چارصممممد را
بمممممه وضمممممعی نهادنمممممد اول َهمممممری را
هممممان پمممنج در پمممنج بمممرج قصمممارش
ِ
ثبممممممات بنممممممایش بممممممدانی
دلیممممممل
ِ
زیممممادت شممممود ،لیممممک فممممانی نگممممردد

بممممه میمونزمممممان و بممممه فرخنممممدهاختر
کمممه رفتمممه ِز بطحممما بمممه یثمممرب پیمبمممر
شممممود سممممال او هممممم ِز تمممماریخ اههممممر
ّ
میممممرر
کممممه شممممد پممممنج دروازه در وی
ببمممین و بمممدان جملمممه در ضمممرب بشممممر
اامممر خردهدانمممی ،در ایمممن نیمممک بنگمممر
کممه دایممر ُب َ
ممود آن عممدد تمما بممه محشممر ...
(قافا ابرو)583-580/1 :1372 ،

حبهابالسهر ،به ایمن نکته اشاره دارد کمه پمس از فموت «کیچیمک میمرزا»
ب
خواندمیمر در کتاب
(میرزا محمد سلطان) ،بمه دستور سلطممان قسیمممن باییممرا ،میبممره و عمارتی نیکو بمر اممورجمممای
وی ساخته شد که جامی به ت لیل از شاهزادۀ فوتشده و نیز در مدح سلطان و ت لیل از این اقمدام

 /138زیباشناسی تزئینات معماری در ادبیات دورۀ تیموری(مورد پژوهانه شعر جامی)

او ،قصیدهای سرود که کتابۀ انبد میبره شد (نصیری جامممی .)101 :1385 ،از لحاظ مباقر معمماری
و زیباشناسی ادبی ،قصیدۀ مذکور جایگاه باالیی دارد؛ بهعنوان مثممال ،شاعر خورشمید عمالم را بمه
قندیل اورخانه تشبیه کردهاست و «سبزطارم» را استعاره از «آسممان» دانستهاسمت« .سمراچه» نیمز
استعاره از «دنیا» ،و «قصممر معیشت» و «کاخ عمر» ،اضافههای تشبیهی هستند کمه بما اسمتفاده از
ُ
وا ههای معماری به وجود آمدهاند .ضمن آنکمه جامی در کنار خمملق قسمن تعلیلهمای زیبما ،بمه
نکات مهمی در زمینۀ معماری هم اشاره کردهاست .1 :بهکار بردن قنمدیل در اورخانمۀ شماهان.2 ،
اهمیت محکم بودن اسا و بنیاد در بنا:
جرم خمور کمه بمر ایمن سمبزطارم اسمت
رخشنده ِ
کردنمممممد روشمممممنان فلمممممک را کبودپممممموش
قصر معیشمت چمه سمود چمون
 ...محکم اسا
ِ

قنممممدیل اورخانممممۀ شمممماهان عممممالم اسممممت
یعنممی کممه ایممن س مراچۀ اربمماب ممماتم اسممت ...
بنیمماد کمماخ عمممر ارامممی نممه محکممم اسممت ...
(جامی)24 :1390 ،

ُ
در ادامه نیز شاعر به وسیلۀ اصطالقات معماری ،صنعت تشبیه ،اغراق ،جنا  ،قسن تعلیمل،
تناسب و استعاره خلق نمودهاست و با بیان ادبی خویش ،تابلویی بسیار زیبا آفریدهاسمت و بمه ایمن
هنر شعر ،نیاشی و معماری را در کنار همم قمرار دادهاسمت .بما اسمتناد بمه ایمن سمروده،
طریق ،سه ِ
میتوان به این نتی ه رسید که یکی از مکانهای کاربرد کتیبه در معماری ،طاق بودهاست.
تزئینات رنگی روی اچ و کتیبه ،شیوهای بسیار هریف و پرکار بودهاست کمه در دورۀ ایلخانیمان
تکامل یافتهاست و تا دورۀ تیموری بهکار رفتهاست (شکفته و صالحی .)74 :1393 ،در بیت زیر ،از هنر
رنگین کردن کتابه نیز سخن به میان آمدهاست:
مون دل
همر شممب بممه صم ِ
مورت شممفق از عکممس خم ِ

رنگیممممن کنممممم کتابمممۀ ایمممن سبممزطممممماق را
(جامی)140 :1390 ،

استفاده از کتیبه در عصر تیموری ،تنها به ایوان و طاق بنای دولتی و عمارتهای اشمرافی تعلمق
نداشت ،بلکه در منازل مسکونی نیز کتیبههایی با ماامین زیبا و یا آیاتی مبارک بمهکار میرفمت .بما
این قال ،شاعر تزئینات بهکاررفته در بنا را برای زیبایی و خوش ُیمنی بنا کافی نمیدانمد و قامور و
نظر معشوق را موجب مبارکی میشمارد و با ای اد ایمن ماممون ،اندیشمۀ بسمیار پرمفهمومی را در
سخن خویش بیان میکند و چه بسا همین بیت نیز قابلیت کتیبه شدن را داشته باشد
مبممارک از نظممر دوسممتان اسممت خانممه نممه زان

کمممه بمممر کتابمممه کتابمممت کنمممی مبمممارک بممماد
(همان)277 :

یکی دیگر از محلهای نصب کتیبهَ « ،د ِر میخانه» بودهاست:

چ

بیا کمه عرصمۀ میخانمه عشمرتآباد اسمت
کتابمممۀ َد ِر عمممالیش ایمممن رقمممم کممماین در

مس انممدوه رفتممه بممر بمماد اسممت
ِز سمماقتش خم ِ
به آن که از دو جهان رو نتافت ،نگشماد اسمت
(نوایی)39-38 :1342 ،
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ّ .6-4
منبتکاری

هنر ّ
منبت ،عبارت است از« :نیشهای برجسته به شکل ایاه و امل و جمز آن ،کمه بمر روی چیمزی
نیش کنند و هر آنچه در وی کندهکاریکرده باشند؛ خمواه چموب باشمد و جمز آن» (دهخمدا:1377 ،
منبمت») .تاریخچۀ ّ
« ّ
منبتکاری همانند بییۀ هنرها و صنایعی که بنیانگذار آن مردم عمادی بودهانمد و
در دامان جوامع پراکندۀ بشری متولد شدهاند و رشمد کردهانمد ،چنمدان روشمن نیسمت و بهدرسمتی
نمی توان افت که این هنر از چه زممانی ابمداع شمده ،رواج یافتهاسمت ،امما طبمق اسمناد و ممدارک
موجودّ ،
منبتکاری در ایران ّمتکی به سابیهای بیش از هزاروپانصد سال است (کیانی.)195 :1376 ،
کاربرد این هنر به دورۀ چنگیز و تیمور نیز کشیده شمد و چمون آثمار بیشمتری از ایمن دورههما در
دستر است ،بهراقتی میتوان شاهد نیوش ایرانی با طرحهمای چینمی بمود .در عصمر تیموریمان،
شیوۀ صنعت اران دورۀ ایلخانان ادامه یافمت و بمه درجمات بماالیی از لحماظ فنمی و هنمری رسمید.
تزئینات درها عبارت بود از اشکال هندسمی و برگهمای هریمف کمه تمذهیبکاران (طالکماران) دورۀ
تیموری از آنها استفاده میکردند (همان200 ،مم« :)201ایزار دیوار و عرصۀ قموالی از اق مار َیشمم

مفروش و در دقت صنعت و قذاقت عمل ،تماثیل ّ
طلسمات منبت بر آن ،مبین و منیوش»
مصور و
ِ
ِ
(قافا ابرو .)392 /1 :1372 ،چنانکه مشاهده میشود ،جملۀ مذکور از کتماب قمافا ابمرو ،در عمین
بیان بخشی از تاریخ و توصیف معماری در دورۀ تیموری ،از نظر زیباشناسی و ّ
ادبیت کمالم بمه اوج
رسیدهاست ،بهاونهای که خواننده در شگفت میماند که آیا معماری از ادبیات سخن میاویمد ،یما
ادبیات ،معماری را وصف میکند و یا اینکه تاریخ ،معماری و ادبیمات تیموریمان را بمه رخ آینمداان
میکشد؟
از ّ
منبممت نیشهمما دیمموار و سممیفش فصممل دی
از َدر تحسمممین ُب َ
مممود ن مممار کمممز درهمممای او
ِ
درنیابممد خردهکاریهممای نیشممش عیممل پیمممر

همچممو صممحن بمماغ از المموان نبممات انممدر بهممار
(جممامی)58 :1390 ،
ّ
بممممر رخ نظممممارای بگشمممماده ابممممواب جنممممان
بیفرنگیچشمممممها از شیشممممههای تابمممممهدان
(همان)96 :

مطابق شواهد فوق ،در زمان تیموریان ،هنر ّ
منبت فیک برای کنمدهکماری روی چموب بمود و در
عمارت استفاده نمممیشد ،بلکه این هنر برای ای اد نیشهای الموان امل و ایماه روی امچ دیموار و
سیف بناها ،بهویژه در عمارتهای سلطانی نیز بهکار میرفت.
 .7-4شمس یا شمسه

دربارۀ شمسه در فرهنگها آمدهاست« :آنچه از فلز به شکل خورشید میسازند و باالی قبه یا جمای
ّ
دیگر نصب میکنند .قرص منیش و زراندودی که در مسماجد و بماالی عممارت و کنگرههما نصمب
کنند» (دهخدا« :1377 ،شمسه»)؛ «ت ّسم نمادین نیش هندسی شمسه (خورشید) جایگاه مهمی را در
هنر ایران به خود اختصاص داده است و در دوران متمادی ،مورد توجه هنرمنمدان قمرار ارفتهاسمت.
این نیش ،مفماهیم نممادین فراوانمی دارد» (قربمان زاده و روقمانی .)44 :1396 ،هنرمنمدان مسملمان در
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بسیاری از آثار خود ،مفهوم «کثرت در وقدت و وقمدت در کثمرت» را بمه صمورت شمسمه نشمان
داده اند .تیارن و درونگرایی نیش مذکور و تبدیل جزءها و خردها در این نیش به کالندایره و طرح،
نماد وقدت در کثرت است (همان.)46 :
نیش شمسه ،نمادی از خورشید با محوریت تداعی خدا در نور است؛ به عبارتی دیگمر ،نیمش
شمسه ،نماد خدا و قدرت مطلق اقاطهکننده است و نیز میتواند استعاره از «آسمان غیمب» باشمد
که نزد عارفان ،محل و موطن انوار و ت ّلیات الهی است (س ادی .)459 :1370 ،از میان ادیبان مورد
بحر در این میاله ،جامی تنها شماعری اسمت کمه چنمدین بمار در ممدح و توصمیف عمارتهما از
«شمسه» نیز بهعنوان یکی از عناصر تزئینی سمخن افتهاسمت .بنمابراین ،شمسمه در شمعر جمامی،
متعلق به بناهای تاریخی و اشرافی از جمله «کاخ زرنگار» است:
خممممود را بممممر آسممممتان تممممو انممممدازد آفتمممماب

دارد ِز شممممممسهای تممممو دریمممموزۀ ضیمممممما
(جامی )18 :1390

لیمممک از فمممروغ شمسمممه درون و بمممرون تمممو

امکمممان سمممایه نیسمممت مگمممر سمممایۀ خمممدا
(همممان)
زآفتمماب چاشممت بممممر اهممل بصممر روشنترسممت
(همان)269 :

شمممب ِز نمممور شمسمممۀ او ّذره در چشمممم ضمممریر

 .5نتیجه
مطابق آثار ادبی مورد مطالعه در این پژوهش ،میتوان بمه ایمن نتی مه رسمید کمه در دورۀ تیمموری،
دیوارنگاری و نیاشی دیواری بیش از سایر تزئینمات معمماری رواج داشتهاسمت و در آثمار منظموم و
منثور این دوره منعکس شده که مهمترین دلیل آن میتواند سلطه و قکومت پادشماهان تیمموری در
این عصر باشد که روقیه و فرهنگی مأنو با نیاشی چینی و نگارخانههای چینمی داشمتهاند .البتمه
انعکا رواج این هنر در شعر شاعران اواخر دورۀ تیموری ،مانند جامی ،امیرعلیشیر نوایی و اهلمی
شیرازی بیش از دیگران است .نمونههای کاربرد کتیبه در این عصر را میتوان در شعر جامی و امیمر
علیشیر نوایی و کتاب قافا ابرو مشاهده نمود .نکتۀ شایسمتۀ توجمه دیگمر در زمینمۀ شمعرای ممورد
مطالعه این است که در شمعر شممس مهربمی ،شماه نعمتااللمه ولمی و قاسمم انموار کمه مامامین
سروده هایشان اغلب عرفانی است ،ابیات چشمگیری در موضوع مورد بحمر ،کشمف و اسمتخراج
نشد .دربارۀ جامی می توان افت که هیچ یک از شعرای عصر تیموری به اندازۀ وی در وصف بنما و
معماری به طور تخصصی و با چنین بسامدی شعر نسرودهاند .بررسی هدف یما اهمداف جمامی از
توصیف عمارتها به این باور منتهی میشود که وی بهعنوان شاعری درباری و ممورد توجمه خماص
ب
دربار ،اقتماال با این کار بر آن بودهاست که اقدامات عمرانی شاه و عصر خمویش را در شمعر خمود
مکتوب و مانداار کند؛ زیرا او هماناونه که در ابیاتی از نفتباوینگ نیز بیان داشته ،بر این اعتیماد
بوده است که آثار مکتوب و ادبی در اذر زمان ،مانداارتر از عمارتهما و بناهما بودهانمد .از سمویی
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دیگر ،توجه بیش از قد شاعر بزرای مانند جامی ،به هنر معمماری در شمعرهایش ،بیمانگر توجمه و
پرداخت ویژۀ شاهان تیموری و بهخصوص سلطانقسین باییرا بمه ایمن هنمر و دیگمر هنرهاسمت و
چنانکه در متن میاله مشاهده شد ،شواهد شعری در زمینۀ تزئینات معماری ،در شعر جامی بیشمتر
و تخصصیتر از شعر دیگر شعرای همدورۀ وی است ،بهاونهای که او قدود بیست مورد از قصماید
و دو مممورد از مثنویهممایش را در مممدح عمارتهممای سلطانقسممین بمماییرا و یعیوبسمملطان و
ریزهکاریهای تزئینی آنها سرودهاسمت و در اثنمای ممدایح خمود ،بمه «کماخ زرنگمار» و «مدرسمۀ
زرنگار» نیز اشاره کردهاست که از جمله آثار تاریخی مهم شهر هرات محسموب میشموند .قمافا
ابرو نیز در اثر خویش ،تزئینات معماری بناهای «باغ سفید و عمارت کوشک» و «قلعۀ دارالسملطنۀ
ّ
هرات یا اختیارالدین» را به تصویر کشیدهاست .بنابراین ،شعر جمامی و کتماب قمافا ابمرو از نظمر
آااهیرسانی و اشتمال بر اطالعات مفید دربارۀ شیوههای تزئینی بناها در عصمر تیموریمان ،بمهویژه
ُ
زمان شاهرخ و سلطانقسین باییرا و ویژایهای معماری شهر هرات در قرن نهم ،بسیار ارزشمند و
درخور توجه است و بهییین ،یاریگر پژوهشگران معماری ،مرمتکاران ،تاریخپژوهان و ...خواهمد
ِ
بود.
منابع
آ ند ،یعیوب ( ،)1389نگهیگریباخران ،تهران ،سمت.
ّ
اهلی شیرازی ،محمد بن یوسف ( ،)1369دخوانباشعهی ،چاپ دوم ،تصحیح قامد ربانی ،تهران ،کتابخانۀ سنائی.
پرغو ،محمدعلی (« ،)1390تأثیر متیابل نیاشی چینی و ایرانی در عصر مهول» ،تهیخ ببنههۀباخرانبیعدبازباسالم،
 ،1ش 25 ،2م.42
پوررضایی ،امیررضا (« ،)1395معماری در شعر قافا» ،اطالعهتبحکمتبوبهعرفت،ببهمن ،11 ،ش .43-41 ،11
سبکشاهس بهعمهییباخران  ،چ  ،21تألیف غالمحسین معماریان ،تهران ،ال ام.
پیرنیا ،محمدکریم ( ،)1398ب
ّ
َ
پیشوایی ،قمیدرضا و مهرداد قیومی بیدهندی (« ،)1392خاک و ِخرد تأملی در شأن معماری در مثنوی معنوی»،
هطهلعهتبهعمهییباخران،بش  ،3بهار و تابستان.35-17 ،
ّ
تشکری ،فاطمه (« ،)1390نمادپردازی در هنر اسالم»،باطالعهتبحکمتبوبهعرفت ،ش 34 ،66م.39
ّ
عبدالرقمن ( ،)1390دخوان ،میدمه و تصحیح محمد روشن ،تهران ،نگاه.
جامی،
مممممممممممممممم ( ،)1378نفت باوینگ ،ج  ،2تصحیح و تحییق جابلیا دادعلیشاه ،اصهر جانفدا و ، ...میدمۀ
اعالخان افصحزاده ،تهران ،مرکز مطالعات ایرانی.
جمشیدی کوهساری ،معصومه (« ،)1389وضعیت هنر معماری در دورۀ تیموریان» ،فرناگ پژونش ،ش .104-85 ،7
ّ
الدین ( ،)1372زیدة ّ
بالتوایخ  ،ج  ،1میدمه ،تصحیح و تعلییات سیدکمال قاجسیدجوادی،
قافا ابرو ،شهاب
تهران ،نشر نی.
ق ازی ،مهرداد (« ،)1387هندسۀ مید در طبیعت و معماری ایرانی» ،تهیخ بعلم،بش .36-15 ،7
ّ
قسینی ،سیدهاشم (« ،)1390کاربرد تزئینی و مفهومی نیش شمسه در م موعۀ شیخ صفیالدین اردبیلی»،
هطهلعهتبنارباساله  ،ش .24-7 ،14
قمیدیان ،سعید ( ،)1394شرحبشوق ،ج ،4بچاپ چهارم ،تهران ،قطره.
دانشدوست ،یعیوب (« ،)1359هنر معماری ایران در دورۀ تیموریان» ،اثر ،ش 91 ،1م.102
ب
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لغتنهه  ،تهران ،دانشگاه تهران.
دهخدا ،علیاکبر ( ،)1377ب
رئیسزاده ،مهناز و قسن مفید ( ،)1360احههیبنارنهیبازخهدیفت ،بی روایت قسین لرزاده ،تهران ،مولی.
رفیعی ،امیرتیمور و اقترام اسفیتی فراهانی (« ،)1389امیر علیشیر نوایی و نیش سیاسی و فرهنگی او در عصر
تیموری» ،پژونشاههۀبتهیخ  ،ش .113-88 ،20
رماانی ،وقیده (« ،)1384بررسی وضعیت معماری در ایران با تأکید بر مفهوم کاربری بناها ( ،»)2تهیخ بپژون ،
 ،7ش  24و .43-13 ،25
ُز َمرشیدی ،قسین (« ،)1393هنرهای تزئینی و پدیدههای شگرف اچبری در معماری ایران»،بهطهلعهتبشقرباخران ب
اساله  ،ش .33-19 ،17
س ادی ،سیدجعفر ( ،)1370فرناگباصطالحهتبوبتعبهراتبعرفهن  ،تهران ،طهوری.
سمائی دست ردی ،معصومه و همکاران (« ،)1395بررسی جایگاه اجتماعی هنرمندان و صنعتگران در دورۀ
تیموریان»،بتهیخ باسالمبوباخرانبدانشگههبالزنرا(س) ،26 ،ش  .106-81 ،29ب
شایستهفر ،مهناز (« ،)1384نیش تزئینی و پیامرسانی کتیبه در معماری اسالمی» ،کتهببهههبنار ،ش  89و ،90
 .108-94ب
ُ
شراتو ،امبرتو و ارنست اروبه ( ،)1391نارباخلخهن بوبتهمویی ،ترجمه و تدوین یعیوب آ ند ،تهران ،مولی.
شکفته ،عاطفه و اقمد صالحی کاخکی (« ،)1393شیوههای اجرایی و سیر تحوالت تزئینات اچی معماری ایران
ُ
در قرون هفتم تا نهم ه ری» ،نگره ،ش .82-63 ،30
شمیسا ،سیرو ( ،)1386یههن ،تهران ،میترا.
علیخانی ،مهناز (« ،)1392سیر تاریخی دیوارنگاری در ایران» ،پژونشبنار ،1 ،ش .60-51 ،1
قربانزاده ،مریم و عادله روقانی (« ،)1396بررسی مفهومی نیش هندسی شمسۀ هشت َپر در معماری سنتی ایرانی و
ارائۀ یک نمونۀ موردی کاربرد آن در معماری معاصر (سردرب ورودی دانشگاه ب نورد)» ،هجموع بهیهالتب
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Abstract
Creation of poetic images in the setting of novel adjunctive or attributive
combinations that are far from conventional norms, whenever associated
with purposeful innovations of poets and led to creation of deep associations
between words, have immersed poetry in an aura of genuine poetic
imagination and encouraged the audience to discover the subtleties hidden in
the semantic layers of words. In the process of lexical combinability, the
quality of lexical selection and combination indicates the weakness or
mastery of poets in using linguistic capacities. A poet who continuously uses
the combination of repeated words in the creation of poetic images, imposes
a burden of boredom on the mind of the audience and opens a desolate
perspective in front of the reader’s eyes. In such an atmosphere where
everything looks conventional and ordinary, contemporary poets of Iran and
Iraq in particular with regard to their intellectual and cultural affinities, have
challenged the semantic norms of the language through new composite
constructions in order to save words from the bondage of repetitive images.
The constant assault of the poets of these two realms on the semantic rules
governing the combination of words and their boldness in using the
capacities available in the language has sometimes been accompanied by the
creation of similar new combinations, something which the reader
experiences for the first time. The basis of the authors' efforts in this research
is finding an answer to this question: What are the most important motifs
that have led to the combination of words far from each other and expanded
the semantic field of the language in common form in the poems of
contemporary poets of Iran and Iraq? According to the findings of this study
employing new combinations in the structure of the poetry of today's Iranian
and Iraqi poets has given their poetry a new and unusual movement by
opening new semantic perspectives.

Keywords: Motifs, Defamiliarization, Lexical Combining, Contemporary
Poetry.
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بنمایههای آشناییزدایی در حوزۀ ترکیبپذیری واژگانی؛ با نگاهی
تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق
فاروق نعمتی

*

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

رضا کیانی
دانشآموختۀ دکتر ی زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
(از ص )164-143
تاریخ در یافت مقاله 1400/2/24 :؛ تار یخ پذیرش مقاله1400/5/11 :
علمی – پژوهشی

چکیده
آفرینش تصاویر شاعرانه در بستر ترکیبهای اضافی یا وصفی بدیعی که از هنجارهای متعارف زبان فاصله گرفتهاندد
هرگاه که با نوآوری هدفمند شاعران همراه بودهاست و به ایجاد پیوندهای عمیق میان واژگدان منجرگتدته شدعر را در
هالهای از ّ
تخیل ناب شاعرانه فرو بردهاندد و مخاطدب را بده کتدر فرافتهدای نففتده در هیدههای معندایی واژگدان

برانگیختهاند .در فرآیند ترکیبپذیری واژگانی ّ
کیفیت واژهگزینی و همنتین کدردن کلمداب بدا یگددیگر نمدودی از
ضعر یا توانایی شاعران را در بفرهوری از فرفیتهای زبانی نتان میدهد .شداعری کده در قلدق تصداویر شدعری
پیوسدته از ترکیب واژگان تگراری بفره میگیرد باری از کسالت را بر ذهن مخاطب تحمیل مینمایدد و شتد اندازی
متروک را در برابر دیدگان او میگتاید .در شنین فضایی که همه شیز بوی عدادب میدهدد شداعران معاصدر ایدران و
عراق با ّ
توجه به قرابتهای ّ
قاص فگری و فرهنگی برای نجداب واژگدان از قیدد تصدویرهای تگدراری هنجارهدای
معنایی زبان را از طریق ساقتهای ترکیبی نوپا مورد ّ
تعرض قرار دادهاند .هجوم بیوقفۀ شاعران این دو سرزمین بده

قواعد معنایی حاک بر ه آیی واژگان و جسارب آنان در بهکارگیری فرفیتهای موجود در زبان گاه با ساقت متابه
ترکیباب نوینی همراه بودهاست که قواننده برای نخستینبار برقورد با آنها را تجربه مینماید .مبنای کار نگارندگان
در این پژوهش پاسخ به این پرسش است :مف ترین ُبنمایههایی که به شگل متترک در سرودههای شاعران معاصدر
ُ
ایران و عراق به تلفیق میان واژگان دور از ه منجر گتتهاست و عرصۀ معنایی زبان را گسدترده کدامنددی یافتدههای
این تحقیق نتان میدهد که بفرهبرداری از ترکیباب نوین در ساقتار کالم شاعران امدروز ایدران و عدراق بدا گتدایش
شت اندازهای بدیع معنایی به شعر آنان ّ
تحرکی تازه و عادبگریز بختیدهاست.
واژههای کلیدی :موتیر آشناییزدایی ترکیبپذیری واژگانی شعر معاصر.
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 .1مقدمه
تصویر دربردارندۀ دریافت های هنری شاعران از محیط پیرامون و ارائۀ ادبی آن به واسطۀ ترکیدب دو
یا شندد کلمده در قالدب آرایدههایی همانندد تتدبیه مجداز اسدتعاره و ...اسدت کده هد میتواندد
آشناییزدایی ایجاد کند و ه هنر ایجاز را به شگل زیبایی بازنمایاند .بررسدی آادار ادبدی در حدوزۀ
شعر نتان میدهد که نوع ترکیباب تصویری و کیفیت کاربردشان در شدعر گذشدته و امدروز بسدیار
متفاوب است؛ شراکه شعر امروز در حدوزۀ ترکیبپدذیری واژگدانی ویژگیهدایی دارد کده در شدعر
گذشته کمتر به شت میقورد .جسارب قارج از وصر شاعران معاصر در همنتین کردن واژگدان
دور از ه در یک محور تلفیق واژگان عینی با مفاهی ذهنی پیوند واژگان قاص علوم غیرادبی بدا
زبان احساس شاعر و ...از جمله عواملی به شمار میآیند که قطرپدذیری بیتدتر شداعران امدروز را
نسبت به شاعران گذشته نتان میدهد.
در شعر معاصر تپش واژگان در قلب ترکیبهای نوین تند و غیرعادی اسدت .شداعران امدروز
برقالف شاعران پیتین تنفا به تصویرپردازی از افقهای مأنوس و ملموس بسنده نمیکنندد بلگده
بیتتر شت به قطر کردن در قلمروهای مجفولی دارند که در گذشته نامگتدوف ماندهانددّ .
تخیدل

صمیمیت ّ
ّ
سیال شعر شناور است و در عمق واژهها در جسدتجوی
هنری شاعران امروز همواره بر

صید تصاویر تازه آرام و قرار ندارد؛ به بیان دیگر در شعر معاصر شیدنش دیگرگونده و قالفآمدد
واژگان درکنار یگدیگر ذهن مخاطب را با سازههای نامتعارفی از تصداویر درگیدر مینمایدد کده ّرد
پایی در گذشتۀ ادبیاب ندارند .تالش شاعران امروز برای قروج از هنجارهای معنایی زبان از طریق
ّ
متحیدر
ساقت ابتگاری شبگههای تصدویری مخاطبدان را در برابدر آنخده قدالف عدادب اسدت
میسازد و ذهن آنان را برای درک آنخه غریب مینماید به تگاپو وادار مینماید.

در این رهگذر شاعران معاصر ایران و عراق همانند شداعران دیگدر سدرزمینها بدا ّ
تعدرض در

معانی قراردادی و مورد انتظار مخاطبان و بره زدن معادلههای ذهنی آنان انبوهی از تصاویر نوپدا
و بیپیتینه را در مدار زبان وارد نمودهاند بهگونهای که هیجان ذهنی این شاعران قواننددگان را بدا
طیفی ّمواج از تصاویر هنجارگریز روبهرو ساقته که امگان انتقدال متدترک مجموعدهای از قیدال و
اندیته را توأمان فراه مینمایند.
ذکر این نگته ضروری به نظر میرسد کده آنخده بدر گسدترۀ سدازههای ترکیبدی شداعران ایدن دو
سرزمین شعر را آسیبپذیر نتان داده آن است که شاعرانی بودهاند که در جوشش و قریحه تدوان
باهیی از قود بدروز داده اندد امدا یدا فرصدت کوشدش نیافتده یدا از روی کداهلی بدرای کمدال آن
نگوشیده اند .افزون بر این شینش جدولی کلماب از جمله عواملی بده شدمار مدیرود کده گداهی
حوزۀ معنایی زبان شاعران ایرانی و عراقی را آسیبپذیر نمودهاست.
آنخه در این پژوهش با شیوۀ تحلیلید توصدیفی و بدا تگیده بدر مگتدب آمریگدایی بده تطبیدق آن
قواهی پرداقت بررسی این مسأله است :مف ترین موتیرهایی که به شگل متابه رابطدۀ عدادی
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میان واژگان دور از ه را در سدازههای ترکیبدی شداعران امدروز ایدران و عدراق درهد ریختهاسدت
کدامندی برای پاسخ به این پرسش باید ببینی که:
 .1دریافدت آزاداندده و ّ
تخیددل فددردی ایددن شدداعران شده نقتددی در بدداروری ترکیبهددای نددوین ادبددی
داشتهاستی
 .2عواملی که به شدگل متدترک در حدوزۀ ترکیبپدذیری واژگدانی شدعر معاصدر ایدران و عدراق را
آسیبپذیر نتان داده کدامندی
در بیان اهمیت این موضوع باید گفت که ضرورب انجام شنین پژوهشهایی بیش از هدر شیدز
ّ
نیاز جدی دانش پژوهان به پدردازش و بررسدی تطبیقدی موضدوعاب زبانشدناقتی در ادبیداب ملدل
مختلر میباشد که امروزه در مباحث ادبی جایگاه مفمی را به قود اقتصاص دادهاست.
بر این اساس هدف از این پژوهش تبیین ّ
کیفیت ترکیبآفرینی شاعران معاصدر ایدران و عدراق
ّ
است که با استخراج شواهدی تحقق یافته که زیبایی تطبیقی آنها ملموستر به نظر میرسد .ناگفتده
نماند که با توجه به گسترۀ وسیع شدعر معاصدر ایدران و عدراق و نیدز شدمار فدراوان شداعران ایدن دو
سرزمین پژوهش حاضر تنفا به تحلیل تطبیقی سرودههای برقی از شاعران برجسته و سرآمد نیمۀ
دوم قرن بیست در دو کتور میپردازد که عبارباند از« :مفدی اقواناالث» «سفراب سدپفری» و
«قیصر امینپور» در مقایسه با «بلند الحیدري» «عبدالوهاب البیاتي» و «سعدي یوسر».
در حدوزۀ ترکیب پذیری واژگانی و تلفیددق واژگان ناهمدددگون تداکنون پژوهتددددی بده شدگل
تطبیقدی موتیر های فراهنددجار را در شعر معاصر ایران و عراق مدورد تحلیدددل و بررسدددی قدرار
ندادهاست .امیددد که پژوهش حاضر بتواند گوشهای از توانش هندری شاعران این دو سدرزمین را در
حددددوزۀ نددوآوری در ترکیبسددازیهای بدیددددع بدده مخاطبددان عرضدددده نمایددد و راه را بدرای انجددام
پژوهشهای کامدلتری در این زمیددنه همددوار نماید.
 .2توانش زبانی شاعران معاصر در ساختهای ترکیبی نوین
«شعر امروز گسترهای است بیکران که گاهی پا را از اصول مورد انتظار مخاطب فراتر میبرد و بده
امور مجفول و نامرئی شت میدوزد و آنهدا را تیدررس نگداه عدادبگریز قدویش قدرار میدهدد»
(الخطیب .)13 :1977
از ویژگیهای شعر معاصر در حوزۀ معنایی وجود عوامل زبانی ابفامزاست« .ترکیباب قاص»
(combination

 )Certainکه از برجستهترین عوامل ابفام در گسدترۀ زبدان شدعر بده حسداب میآیندد

« کلماتی هستند که در محور همنتینی در کنار یگدیگر قرار گرفتده سدبب آشدناییزدایی از زبدان
میشوند» (علیمنش و قاسمی .)231 :1390
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در شعر معاصر ترکیب دیگرگ ونه و غیرعدادی واژگان در کندار یگدیددگر ذهدن مخاطدب را بدا
ساقتهای نامتعارف زبان درگیر مینماید .تالش شاعران امروز برای قروج از هنجارهای معندایی
زبان از طریق ساقت ابتگاری ترکیباب اضافی و وصفی:
انفعال دوگانهای را در مخاطبان برمیانگیزد .از طرفی آنان را به مقاومدت در برابدر آنخده قدالف
عادب است وامی دارد شون ترک عادب دشوار است و از طرف دیگر امر قالف عدادب سدبب
میشود توجه آنان به موضوع جلب و ذهنشان برای درک آنخه غریب مینمایدد فعدال شدود .در
ّ
تقابل این دو انفعال نفسانی اگر قروج از عادب در حد اعتدال و بدا تگیده بدر بختدی از عوامدل
ّ
ّ
سندت صورب گیدرد به نفدددع عدادبگریزی و پدذیرش تجددددی کده از طریدددق آن حاصدددل
میگردد تمام میشود (پورنامداریان .)6 :1388

ّ
برعگس در صورتی که این قروج بدون توجه به عوامل ّ
سنتی بیپتتوانه و قودسرانه تحقدق
پذیرد و اعتدال هزم را رعایت نگند فرآیند معنارسانی را شنان گرفتار آفدت نارسدایی مینمایدد کده
مخاطب قسته و کسل میگردد و به همراهی با شاعر اقناع نمیشود .البته نمیتوان پذیرفت که در
زبان شاعران معاصر نتانی از واژگان و ترکیباب بهروز نباشد و سیددطرۀ عندداصر ّ
سنتدددی و کفددن
به شگل مطلق پابرجا باقی بماند؛ زیرا میتوان گفت:

ّ
حقیقت شعر ّ
تصرف در اتفاقاب روزمرهای است که در دایرۀ زمانی عصر شاعر به وقدوع میپیوند
ّ
و شاعر ناگزیر است که این اتفاقاب را د همراه با اعدتدال هزم و به پتتوانۀ نسبی عوامل گذشته د با
نزدیکترین واژگان عصر قود بیان نماید تا ضمن سدفولت در هضد و تحلیدل دادههدای شدعر
بیتترین همراهی را از جانب مخاطبان در پی داشته باشد (بفداروند .)98 :1388

شگلدهی محتوا و ارائدۀ آن در قالدب ترکیبهدای تدازه و بیسدابقه در شدعر معاصدر بهسدبب
تأایرگذاری عمیدق بدر ذهدن مخاطدب از شدیوههای هنجدارگریزی معندایی اسدت کده شداعر را در
صمیمیت ّ
ّ
سیال و لغزان واژگان آزاد می گذارد تا با فاصله گرفتن از رفتارهای معمدولی زبدان غبدار
کفنگی را از شفرۀ ترکیباب اضافی و وصفی بتگاند.
ّ
هنجارگریزی معنایی از طریق ساقتهای ترکیبی اضافی یا وصفی زمانی تحقدق مییابدد کده
شاعر با گزینش غیر منتظرۀ واژگانی که ه آیی آنها در کنار یگدیگر بعید به نظر میرسد بهگونهای
قارج از حری عادی کاربرد زبان به کالم قویش برجستگی بختدد؛ بده تعبیدری رسداتر میتدوان
شنین بیان کرد:
هنگامی که شاعر به تجربۀ روحی ویژهای میرسد درصدد آن برمیآید که آن را به دیگران منتقدل
نماید تا در آنها تأایر و احساسی شبیه آنخه در قودش رخ داده ایجاد کند .ازایدنرو بده سدرا
ابزار انتددقال این تجربه میرود و قددود را در برابر امگاناب زباندی گونداگونی مانددند واژگدان و
ترکیددباب ویژه مییابد (اناربزشلویی و امیدوار .)32 :1391

به واسطۀ این امگاناب است که شاعر از زبان شعرش آشناییزدایی مینمایدد .بدر ایدن اسداس
دربارۀ ساقتار شعر معاصر باید گفت:
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واژگانی که ه گام با ه ساقتمان ترکیبداب اضدافی و وصدفی قداص را تتدگیل میدهندد بده
دهلتهای لغتنامهای محدود نمیشوند بلگه ّ
تجسمی پویا از هستی هستند و زبان شدعر را بده
ّ
گسترهای بیکران که یگنواقتی و مالل را از برابر دیدۀ قواننده میزداید مبدل میسازند (وارین و
ویلیک .)139 :1972

در این رهگذر شاعران با از میان برداشتن موانع قراردادی واژگدانی را کده گدردآوری آنهدا در
پوشش یک ترکیب ناممگن به نظر میرسد در کنار ه مینتانند و بده زبدان قدویش برجسدتگی
میدهند.
 .3آشناییزدایی در سازههای ترکیبی شاعران امروز ایران و عراق
شدداهگارهای انسددانی بددهویژه در حددوزۀ هنرهددای کالمی د ادبیدداب و توابددع آن د بددهرغ تنددوع و
تفاوبهایی که ذاب و زمان و مگان و زبان دارند از بنیادهای متترکی نیدز برقوردارندد .مقایسدۀ
آاار برتر بتری در درازنای حیاب اجتماعی اندیته را بددان سدو میراندد تدا ویژگیهدا و اصدول
همانندی را در تمامی آنها بیابد و ایمان آورد که انسان در برهههای روشن روح و جامعۀ قویش
یا روزگاران تاریک و تفی قود آرزوها و دردها و ناکامیهای یگسانی داشته آنها را با شدیوهها و
ابزارهای همسانی بروز دادهاست ّ
(محبتی .)251 :1380

ّ
شاعران امروز در هرجا از گسترۀ بیکران هستی بدون هیچ گونه تأایر و تأاری میتوانند حامل
اندیتههای متترکی باشند که در بستر دستاندازی در ساحت معنایی زبان فراه آمده باشد؛ زیدرا
«شعر نزدیکترین و سادهترین محصول هنری است که امگان انتقال متترک مجموعدهای از قیدال
و اندیته را توأمان فراه میکند؛ رفتاری در عرصدۀ زبان که به مدد همان مصالدد ابتددایی کدالم
ساقتاری نظام مند و معنابخش را که ناشی از همنتینی هوشمندانۀ واژگان در دستگاه ذهندی شداعر
است ایجاد مینماید» (بفداروند  .)98 :1388بر این اساس شاعران میتوانند زبان شعر قود را بده
عناصر یگسانی مجفز نمایند که دریافت ما را از واقعیتها آشناییزدایی نمایند.
در این قسمت بنمایههای متترکی که در تگوین ساقتهای ترکیبی شداعران معاصدر ایدران و
عراق مورد بفرهبرداری واقع شدهاند به عنوان یگی از شیوههای برجستۀ هنجارگریزی معنایی مورد
تحلیل و ارزیابی قرار میگیرند .به نظر میرسد که نقد تطبیقی حج گستردهای از تصداویر ترکیبدی
همسان در نزد این شاعران بهویژه آنگاه که این ترکیباب بهگونهای روزآمد و فراتر از دیگر ترفندهای
ّ
زبانی با مسائل شخصی اجتماعی و سیاسی روزگار شاعران پیوند قدورده باشدد تدا حدد زیدادی
میتواند دامنۀ پژوهشهای نقادانه را در شعر این دو سرزمین گسترش دهد.
 .1-4ترکیبپذیری نامتعارف واژۀ «خوشه» با دیگر واژهها

«ابتداییترین نوع تالش ّ
تخیل برای نوپیوندی میان اجزای پراکنده «تتبیه» و نفایت آن اسدتعاره و
مجاز است .تتبیه عناصر متفرق و ناسازگار را به ه نزدیک میکند و استعاره آنها را در قالب هد
فرومیبرد و مجاز نام یگی را بر دیگری اطالق میکند» (مظفری .)22 :1381
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با توجه به این کارکرد ّ
تخیل است که گفته میشود« :شاعر نغمه و روحی از وحدب میپراکندد
که هر شیز را با دیگری میآمیزد و ترکیب میکندد» (دیخدز )175 :1366؛ شراکده «شدعر محصدول
رفتار منطقی کالم در حوزۀ اندیته نیست و شداعران بدا کتدر و ّ
تصدرف ذهندی در روال معددمول
پدیدههای انسدانی و طبیعدی و تدالش در تلفیدق ایدن پدیدههاسدت کده محصددولی بده ندام شدعر
میآفرینند» (بفداروند .)98 :1388
ساقت ترکیباب تصویری نوین که امرۀ کتر روابط جدید هنری و تعامل عاطفی بین انسدان و
ّ
طبیعت است دهلت بر ذهنیت پویا و زیباییشناس شاعران معاصر دارد .شاعران ایران و عراق نیدز
ّ
در این رهگذر با کتر مناسباب جدید بین واژگان به ساقت ترکیباتی روی آوردهاندد کده از حدد
دریافتهای عادی فراتر میرود و مخاطبان را به سمتی هدایت میکنندد کده پدیش از ایدن تجربدۀ
حرکت به آن سمت را نداشتهاند.
در این زمینه یگی از ُبنمایههایی که به برجستگی تصاویر شعری شاعران ایرانی و عراقی منجر
ساقت ترکیباتی است که در آنهدا مضداف یدا موصدوف واژۀ «قوشده» اسدت و در پدی آن
شده
ِ
مضافلإلیه یا صفتی میآید کده ّ
تصدور ترکیبپدذیریش بدا ایدن واژه (= واژۀ قوشده) بدرای مخاطدب
ٌ
نامتعارف و غیرمنتظره است.
تگاپوی عمدیق و جفتمند سفراب سپفری در شناسددایی راههدای نامگددتوف زبانددی وی را
برآن میدارد که با بیانی ویژه و غیرعادی به تصویرپردازی از ترکیباب تازه و ّ
متنوعی بپردازد که یگدی
از از ارکان اابت آنها را واژۀ «قوشه» تتگیل میدهد.
د قوشۀ فضا را فتردم (سپفری )94 :1389؛
د آسمان قوشۀ کفگتان میآویزد (همان)100 :؛
د و شه از این گویاتر قوشۀ شک پروردی (همان)107 :؛
د و کنار من قوشۀ راز از دستش لغزید (همان)109 :؛
د دستمال من از قوشۀ قام تدبیر ُپر بود (همان.)252 :

داس
مفدی اقوان االث نیز در تصویری زیبا روز را به «قوشۀ روشن» تتبیه مینماید که بدا « ِ
تاریگی» درو شدهاست:
د «قوشۀ روشن درو شد ناگفان با داس تاریگی» (.)252 :1388

عبدالوهاب البیاتي نیز در ترکیبی متابه با ترکیب اقوان االدث واژۀ «عناقیدد :قوشدهها» را در
محور همنتینی با واژۀ «الضیاء :روشنایی» قرار دادهاست:
ّ

ُ ُ
وب ِم ْن ْأجل َع َناقید الضیاء! (البیاتي )316/1 :1995؛ «من به قاطر قوشههای نور میمیرم!».
د أم

سعدی یوسر نیز در ترکیبی بدیع که بیتتر به نمونههای اقوان االث و البیاتي شبیه اسدت واژۀ
«عنقددود :قوشدده» را در محددور همنتددینی بددا واژۀ « َسد َدنی :روشددنایی» ق درار داده از زبددان قددود
آشناییزدایی نمودهاست:
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َْ

َّ

ْ ً

ُ

د َوالف ْج ُر ِم ْن َسلته َن ِاا ٌر دف َئا َو ُع ْنق َود سني َن ْدیان! (یوسر )416/1 :1988؛ «سدپیدهدم از زنبیدل قدود گرمدا و
قوشۀ نمناک نور پخش میکند!».

 .2-4تلفیق نامعمول واژۀ «فراموشی» با واژههای دیگر

شعر تغییر احساساب عادی به احساساب تدازه و هندری اسدت .نیدروی ّ
تخیدل شداعر بدا از میدان
برداشتن موانع غرابت ویژهای را در سداقت تصداویر ترکیبدی ایجداد مینمایدد .در واقدع «ملگدۀ
احساس گامهای شاعر را در جریان شینش واژگان و سداقتهای بیدانی تدازه اسدتوار میسدازد»

(الخال .)93 :1987
ٌ
در این زمینه واژۀ «فراموشی» به عنوان یک مضافلإلیه که جنبۀ ذهنی یا انتزاعی دارد در محور
همنتینی غیرعادی با پاره ای از واژگان به شعر برقی از شاعران امروز ایران و عراق نمدودی بددیع
برقورد نخست غافلگیر مینماید.
بختیدهاست و قواننده را در
ِ
ٌ
در دو نمونۀ زیدر سدفراب سدپفری از واژۀ «فراموشدی» در نقدش مضدافلإلیه در کندار واژگدان
«مرداب» و «طنین» بفرهبرداری نمودهاست:
د و هنوز من
در ُمرداب فراموشی نلغزیده بودم
که به راه افتادم (سپفری .)76 :1389
د کوهساران مرا ُپر کن ای طنین فراموشی! (همان.)119:

عبدالوهاب البیاتي نیز در پارهشعر زیر با لحنی انتقادآمیز نسبت به جنایتهایی که فاشیستها
در ّ
حق مردم مرتگب میشوند واژۀ « ّالنسیان :فراموشی» را در پوشش یک ترکیدب اضدافی بدا واژۀ
َّ
« َسلة :سبد» در محور همنتینی قرار میدهد:
َ
َ ْ
د فإن َم َر ْرب یا أقي
ُبف ْر َشة ْ
األس َنان؛
َّ
َ ُ َّ ُ َ ٌ
فالتقل بأن َفا نفایة ِفی َسلة ّالن ْسیان
َّ َ َّ ُ ْ َ َ
حید ُة ْال َ
یوم
ألنفا التاهدة الو
َ
َْ
َعلی َج َرائ الفاشست
ْ
اإلن َسان! (البیاتي )312-311/1 :1995؛ یعنی «ای برادرم اگر از کنار مسواک دنددانی عبدور
ِفي َح ّق أقی

کردی مگو که [این مسواک] ُزبالهای است در َس َبد فراموشی؛ زیرا [این مسواک] تنفا شاهد امدروز

است بر جرائ فاشیستها در حق برادر انسان !».
ّ
بینش سیاسی البیاتي در نمونۀ زیر نیز بار دیگر با اتگا به واژۀ ذهنی «النسیان» ترکیبدی ندوین را
در مجاورب با واژۀ عینی «حدیقة :با » به تصویر میکتد:

َّ
َ َ ً ً ُ
ْ
صر َاعا َدامیا َب َین ق َوي الظالم َواإلن َسان
د کان
َّ َ َّ َ َّ
الساعة الثامنة اللیلة
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َ

في َحدیقة ّالن ْسیان! (همان)418/1 :؛ «ساعت هتت شب در با فراموشی نبردی قونین میان نیروهای
تاریگی و انسان [در جریان] بود!».
ٌ
ّ
بلند الحیدري نیز در ترکیبی نامتعارف واژۀ «النسیان» را به عنوان مضافلإلیه در مجاورب واژۀ
«شاطیء :ساحل» قرار میدهد:

د یا َم ْو َج َة األیام! َه َذا َش ٌ
اعر
َّ
ْ
َمضنی قذیه لتاطئ ّالن ْسیان! (الحیدري )96 :1993؛ «ای موج روزگاران! این شاعری است رنجدور و از

پایدرآمده .او را به سوی ساحل فراموشی برگیر!».
 .3-4تسخیر قلمروهای متناقض در ترکیبات اضافی

«اینگه شاعری بتواند ترکیباتی قلق کند که بهرغ برجستگیهایتان شندان طبیعی بنمایندد کده بده
جای توجه به جنبههای ابداعی و نوففور آنها پارهای از پیگر گسدتردۀ زبدانی ّ
تصدور شدوند کده از
دیروز به ارث رسیدهاست از شگفتیهای زبانشناقتی امروز است» (علیپور .)244 :1387
شاعران ایران و عراق با گزینش واژگانی که همنتینی نامتعارف آنها در نگداه نخسدت از شتد
بسیاری از قوانندگان مخفدی میماند به تسخدیر قلدمروهای متناقض نوینی در سداقتار ترکیبداب
تصدویری دست زدهاند؛ به عنوان مثال کاربرد شنین شدیوهای اسدت کده در شدعر معاصدر ایدران و
عراق به شاعران اجازه میدهد تا «قورشید» را بهگونهای ّ
تجس نمایند کده قلمروهدای زمدین را بده
تسخیر قود درآوردهاست و در مجاورب با واژگانی همخدون «گدرداب» و «قداک» کده از عناصدر
زمینی محسوب میشوند از زبان آشناییزدایی نماید.
در این زمینه سفراب سپفری با استفاده از ترکیب بدیع «گرداب آفتاب» واژۀ «گدرداب» را کده
ّ
به سط زمین تعلق دارد در تسخیر واژۀ «آفتاب» که عنصری آسمانی بهشمار میآید درآورده بده
کالمش جلوهای نوین بختیدهاست:
د از شب ریته گرفت و به گرداب آفتاب ریخت (سپفری .)109 :1389

سعدی یوسر نیز همانند سپفری در تصویری تازه که از ترکیب «قاک» و «قورشدید» فدراه
آمده یگی از عناصر زمین را در تسخیر عنصدری آسدمانی درآوردهاسدت و حدوزۀ معندایی زبدان را
دیگرگونه جلوه دادهاست:

ُ
یگمن في َق َّارته ْال َق َ
دیمة
د
َْ
َّ ْ َ ْ ُ ْ
ُْ َ ًَ َ ُ
ّ
َ
منگ ِمتا بین تراب التمس والعتب المسائي (یوسدر  1988م)9/2 :.؛ «[جوجدهتیغی] در قدارۀ قددیمیاش

در غروبگدداهی
[= هک قددود] مخفددی میشددود در حددالی کدده در میددان قد ِ
داک قورشددید و علد ِ

فرورفتهاست!».
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افزون بر این ترکیب پذیری نامتعدارف واژگدان گداه در قالدب تصداویر متناقضنمدایی عرضده
میشود که یگی از دو طرف ترکیب متناقض «آتش» و طرف دیگر آن واژگانی همانند «طوفدان» و
«آبتار» است.
مفدی اقوان االث در پارهشعر زیر با استفاده از ترکیب برجستۀ «طوفان آتش» واژۀ «طوفان» و
«آتش» را در وحدتی نامتعارف در کنار ه گرد آوردهاست:

د بیخ گوششان زندگیشان ّ
غرش و طوفان آتش (اقوان االث .)68 :1374

سعدی یوسر نیز در تصویری متناقضنما که بیشباهت به تصویر اقدوان االدث نیسدت واژۀ
ّ
شالل :آبتار» را که ّ
ماهیت اجزای سدازندهاش بدا واژۀ « ّالنیدران :آتدش» تنداقض دارد در پوشدش
«
ترکیبی هنجارگریز جای دادهاست:

ْ
ُ
ُ
األحالم کالبرکان
تنفجر
د
ّ
َُ
ُ
ْ
وترکز مثل شال ٍل من النیران! (یوسدر )246/1 :1988؛ «رؤیاهدا همخدون آتتفتدان منفجدر میشدوند و

همانند آبتاری از آتش جمع میگردند!».

آنگونه که میبینی محتوای ترکیباب ادبی شاعران در تمام نمونههای باه مولود دریافت آزادانه
و ّ
تخیل فردی آنان است و شندان به باورهای جمعی وابستگی ندارد.
 .4-4پیوند واژگان ّ
خاص ر یاضی با زبان احساس شاعر
در شعر دهه های اقیر برقی از شاعران برای شبیه کردن احساساب شداعرانۀ قدود بده باورهدای
عمومی مردم و نزدیک کردن زبدان شدعر بده طبیعدت گفتدار پدارهای از واژگدان آشددنای مدردم را
جایگزین واژههای رایدج ادبی میکنند و از این شیوه بهعنوان یک شگرد و تجربۀ ارزشدمند هندری
سود میجویند هرشند بفرهگیری افراطدی از ایدن شدگرد گداه باعدث حرکدت بده سدمت ندوعی
شعارزدگی کلیدتهنویسی و ماندن زبان در سط میشود امدا اگدر بدا آگداهی و اندیتددهورزی
ّ
صمیمیت در لحن طبیعی کالم و زیبایی در قلمدرو زبدان و احسداس منجدر
همراه باشد به نوعی
میگردد (علیپور .)389 :1387

در راستای بفره برداری از شنین ترفندی در آن دسته از تصاویری که از رهگذر ترکیباب اضدافی
یا وصفی به دست آمدهاند گاه شاهد پیوند عمیق واژگدان قداص علد ریاضدی بدا زبدان احسداس
شاعران هستی  .این رفتا ر فراهنجار با سداقتار ترکیبداب در شدعر معاصدر ایدران و عدراق نمدودی
شتمگیر دارد و به کالم شاعران سیمایی برجسته بختیدهاست .در این زمینده قیصدر امینپدور بدا
عالقۀ وافر به جاسدازی اصدطالحاب علدوم غیرادبدی در پیگدرۀ ترکیبداب تصدویری از زبدان قدود
آشناییزدایی نمودهاست .در نمونۀ زیر وی در تگمیل ساقتمان ترکیبداب قدود از قواعدد هندسدی
بفره بردهاست و آنها را در قدمت زبان و احساس قویش قرار دادهاست:
شدددعاع درد مدددرا ضدددرب در عدددذاب کنیدددد

مگددر مسدداحت رندددددج مددرا حسدداب کنیددد!

محددیط تنددم دلدد را شگسددته رسدد کنیددد

قطدددوم منحنددی قندددده را قددراب کنیددد!
(امینپور )394 :1389
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مفدی اقوان االث نیز در جایجای اشعار قدود واژگدان قداص علد ریاضدی را در سداقتار
ترکیباب قود جای دادهاست:

د و با این هندسه ْی طوفان و این شطرنج مسخ و ماب
فرود آمد (اقوان االث .)223 :1388
دایددددددرۀ قددددددوف و مدددددددار قطددددددر

جاذبدددهای هایدددل و ژرف اسدددت عتدددق
(همان)339 :

د عطر محبوبت تا دورترین زاویههای شرف و شوکت پوینده (همان.)405 :

سفراب سپفری نیز در نمونههای زیر با بفرهگیری از شنین شگردی به ترکیباب تصویری قدود
نمودی ملموس دادهاست:
د شفر پیدا بود:
رویش هندسی سیمان آهن سنم
سقر بیکفتر صدها اتوبوس (سپفری )164 :1389
د زندگی مجذور آینه است
زندگی ضرب زمین در ضربان دلها
ََ
زندگی هندسۀ ساده و یگسان نفسهاست (همان)171 :
د در این کوشههایی که تاریک هستند
من از حاصل ضرب تردید و کبریت میترس (همان)228 :

ّ
ً
در میان شاعران امروز عراق سعدی یوسر به شگل نسبتا گستردهای واژگان متعلدق بده حدوزۀ

عل ریاضی را در دل ترکیباب قود تعبیه نموده که در اینجا به ذکر شند نمونۀ زیر اکتفا میشود:
َ

َ

َ

د أل ْست َت ْن َت َ
ظرین َجف َنک في ُم َع َادلة الدذ ُهولی! (یوسدر )402/2 :1988؛ «آیدا تدو پلکهایدت را در معادلدۀ

سرگتتگی منتظر نگذاشتیی!».

َ
ْ
ْ
ً ْ ْ
د ّأی َفا ال ُم َت َد ّرع بال َعینین َد ْع ل َنا َم َس َاحة لل ُحل (همان)415/2 :؛ «ای آنگه زرۀ شت بر تن کدردهای مسداحتی

از رؤیا را برای ما واگذار!».
ُ

د َت َو َّه ْم ُت َّأن َک َزاویة آمالي! (همان)94 /3 :؛ «گمان کردم که تو زاویۀ آرزوهای من هستی!».
 .5-4همآیی نامتعارف واژۀ «قطره» با دیگر واژهها

از ویژگیهای شعر کالسیک در ادوار پیتین این بوده که شاعران متأقر ترکیباب شاعران متقددم را
دوباره تگرار میکردند .این در حالی استکه در شعر معاصر هر شاعری تالش میکندد تدا ترکیدب
تازهای بیافریند و در توصیر پدیدههای پیرامونش به بیانی ّ
قاص دست یابد تدا شدفد تدازگی را در
کام مخاطب فروریزد .در حقیقت «شاعر امروز واقعیت را با دلش میبیند و فاهر را به ضمیر سوق
میدهد تا آنخه را که برای انسان معمولی قابل ّ
تصور نیست به تصویر بگتد» (عالق .)87 :2005
در شنین فضایی که بوی تازگی از جایجای آن به متام میرسد شاعران معاصر ایدران و عدراق
نیز در برقورد با پدیدههای پیرامون بدا پارامترهدای عداطفی بده اسدتقبال از زبدان میروندد تدا بدا

 /154بنمایههای آشناییزدایی در حوزۀ ترکیبپذیری واژگانی؛ با نگاهی تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق

بفرهبرداری از امگاناب توسعهیافتۀ آن تصویری دلخواه و ماندگار از نوپیوندیهای واژگانی ترسدی
نمایند .در گیرودار این پیوندهای تازه است که قلمرو معنایی واژۀ «قطره» گسترش مییابد و از ایدن
ََ
پس از واژگان قویتاوندی همانند «آب» «باران» و ...دل میکند و به واژگان غریب و ناآشدنا دل
میبندد.
در این رابطه قیصر امینپور واژۀ «قطره» را در پیوندی نو با واژۀ «اشتیاق» همدراه میسدازد تدا
قالق ترکیبی نامتعارف و نوپا در کالم قود باشد:
د از شت هر شفید
یک قطره اشک شوق بگیرید
یک قطره اشتیاق زیارب (امینپور )377 :1389

عبدالوهاب البیاتي نیز با درک کارکردهای ساقتاری در بافت زبان واژگان «قطدره» و «ندور» را
در بستر یک ترکیب اضافی در کنار ه قرار میدهد:

ُ
د ُیموب
ً َْ ََ ُ
ور
تارکا قطرة ن ٍ
َب َین َن ْفدیفا َّ
الصغیرین! (البیاتي )193/2 :1995؛ «او میمیرد در حالی که قطرهای نور در بین پسدتانهای

کوشگش بر جای گذاشته است!».
ّ .6-4
تجسم نور در ترکیبهای نامعمول

میتوان شنین گفت:
بر مناسباب میان زبان شاعرانه و زبان هر روزه دیالگتیک رسوخ حاک است .زبان هدر روزه هدر
آنخه را از زبان شاعرانه که جنبههای بیگانۀ قویش را از دست دادهاست متصدرف میشدود و در
قلمرو قود مصرف میکند .زبان شاعرانه جنبههایی از زبان هر روزه را پدس از آشدناییزدایی بده
ّ
جزیی از پیگر قود مبدل می سازد .در واقدع زبدان هدر روزه بدا آشدناگردانی و زبدان شداعرانه بدا
آشناییزدایی در ه رسوخ میکنند و آنخه را که تصداحب میکنندد بدهکار میگیرندد و در قدود
مستحیل میسازنند (رسولزاده .)46 :1379

جفشهای جفتدار ذهن شاعران معاصر در برقی از واژگان قصلتهایی کتدر مینمایدد
که برای ما ناآشناست « :بفره گرفتن هنرمندانه از امگاناب نففته در زبان و پدیدآوری ارتباطاب تدازه
میانواژهها؛ یعنی فاصله گرفتن از زبان معمول و رسیدن به زبان شعری» (حسنلی .)109 :1391
در همین شفارشوب همراه ساقتن واژۀ «نور» در پس واژگانی همانند «فدواره» و «قدالده» که

ّ
تصور ه آیی آنها در یک عبارب بدرای مخاطدب بیگانده اسدت از تصداویر تدازهای اسدت کده بده
آشناییزدایی در زبان شاعرانی همخون امینپور و البیاتي منجر شدهاست:
د فوارهای ِز نور بگارید

قلبی از آینه دلی از دریا (امینپور .)377 :1389
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َْ َ ُ َ َ
صید ًة َف َت ْر َتمی دمتق في َذراعة ً
قالدة ْ
من ُنور! (البیداتي )225/2 :1995؛ «بدرای او قصدیدهای سدرود
د نظمه ق

پس دمتق در دستان وی قالدهای از نور انداقت!».
افزون بر این عباراب واژۀ «نور» در محور ه آیدی بدا واژۀ «مدزرع» یدا «مزرعده» بده برقدی از
ترکیباب شاعران معاصر ایران و عراق طراوب شت نوازی بختیدهاست:

ُْ
د پس از ساعتی شند گلگتت و سیر /در آن مزرع نور کتت و درود (اقوان االث .)328 :1388
ُ
ُُْ ْ ْ َ َ
أصدقائي
د ِفي ُحقول النور کنت
ْ
َّ
َکال َع َص ِاف ِیر الطلیقة (البیاتي )198/1 :1995؛ « در مزارع نور شما دوستان ما بودیدد همانندد گنجتدگان

آزاد».

 .7-4انتساب نامأنوس واژۀ «رقص» به پدیدههای دور از ذهن

ساقتار تصاویری که ترکیباب اضافی یا وصفی در هستۀ آنها قرار میگیرد:
«تحت تأایر دنیای درونی شاعر روانشناسی ذهدن و زبدان موقعیتهدای زمدانی و مگدانی و
زبدانی فرهنددم مدادر و نیددز تقاضددای روح و سدلیقۀ زیباشناسددی ( )Aestheticsزمدان مربددوم بدده او
دربردارندۀ نتانههای قاص است که به طور مستقی و غیرمستقی به معناهای آگاهانده و اندیتدیده
صعود میکند» (نیگوبخت و بیرانوندی .)132 :1383

زبان شاعرانه امگاناب درونی زبان هرروزه را از قید نظام تکساقتی و ّنیتگون آن رها کرده این

امگاناب را در گوهر فراابزاری قویش بازمییابد .صدوربهای ایدن بازیافدت مختلدر و متندوع
ّ
است اما به هر صورب و به هر شدگلی کده متجلدی شدوند ضدمن هنجارشدگنی و سدرپیخی از
ُ
قاعدههای غالب زبان هرروزه و شگستن نرمهای معمول در کارکردهای آن بحران ایجاد میکنند
(رسولزاده .)46 :1379

«جدوهرۀ شدعر احساسدی اسدت کده از صدافی اندیتده میگدذرد» (زیدادی  .)125 :1380ایدن
احساس گاه از رهگذر عملگردی بهدست میآید که در گسترۀ قیال به عناصر دور از ذهن نسدبت
داده میشود .در شنین فضایی است که «شاعر کلماب را در حیطدۀ حدالتی کده زادۀ گرهقدوردگی
احساس و اندیته و قیال است از ژرفای ضمیر به عال حس میکتاند» (همان.)233 :
از واژگانی که انتساب نامعمول آنها به پدیدههای دور از ذهن در پوشش ترکیبداب اضدافی بده
بختی از سرودههای شاعران معاصر ایران و عراق نمودی برجسته بختیدهاست میتدوان بده واژۀ
«رقص» اشاره نمود که در پیوند با زبان احساس شاعر تصاویر هنجارگریزی را به بایگانی تازههدای
ترکیبی افزودهاست.
قیصر امینپور در نمونهها ی زیر از طریق شنین انتسابی بده ترکیبداب تصدویری شدعری قدود
سیمایی دیگرگون دادهاست:
د رقص بسمل است این تالشها! (امینپور .)59 :1389
د رقص سراب را تماشا کردی ! (همان.)84 :
د رقص نگاه ما شه تماشایی است! (همان.)109:

 /156بنمایههای آشناییزدایی در حوزۀ ترکیبپذیری واژگانی؛ با نگاهی تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق

مفدی اقوان االث نیز بدا برداشدت از گنجیندۀ احسداس قدود در پدارۀ شدعر زیدر تصدویری
هنجارگریز از پایگوبی هلهزار را به همراهی نسی به نمایش میگذارد:
سوسدددوکنان بددده طدددول قیابدددان شرا هدددا

بدددر تددداج تابنددداک سدددتونهای مسدددتقی

شددون مددوج بدداده پتددت بلددورین ایا هددا

یدددا رقدددص هلدددهزار بددده همراهدددی نسدددی
ّنقددداره بدددا ّ
تغندددی منحدددوس و دلخدددراش

آمددد م درا بدده گددوش غریددوی کدده میکتددید

(اقوان االث .)22-21 :1335

شنین تصویری در نزد اقوان االث با جابهجایی واژۀ «بزم» که با «رقدص» متدرادف اسدت در
مجاورب با واژۀ «بوسه» ترکیب هنجارگریز دیگری را به تماشا میگذارد:
د و او را با سخاوبمندی و ایثار
ّ
َ
به بزم بوسههای روشن و شفاف قود قواند (اقوان االث .)217 :1388

این کاربرد در شدعر بلندد الحیددري بدا انتسداب نامتعدارف واژۀ «رقدص» بده مففدوم انتزاعدی
«األقدار» زیبایی هنجارگریزی معنایی را به اوج میرساند:
ََ
ْ
َ
َْ
ْ
األحالم! (الحیدري )162 :1993؛ «رقص قضا و قدر در مات رؤیاها».
د َرق ُص األقدار ِفي َمأت

عبدالوهاب البیاتي نیز در نمونۀ زیر با ارائۀ تصویری هنجارگریز که هستۀ آن از ترکیدب دو واژۀ

«رقص» و «األمطار :بارانها» فراه آمده به زبان قویش طراوتی دیگر دادهاست:

ُ َْ
د رباب األقدار
َ ْ
ْ ْ َ
قص َن َعلی ُموسیقی ال َجاز
یر
َْ
َ َْ
في صالة رقص األمطار (البیاتي )422/2 :1995؛ «زنان کاباره در سالن رقص بارانها بدا موسدیقی جداز

میرقصند».
 .8-4همنشینی ترکیب بدیع «صدای هوش» با واژگان «گیاه» و «شاخه»

ّ

«در شعر هنجارشگنی نده از سدر اتفداق کده از روی قاعدده و طرحدی قداص ()Specific pattern

صورب میگیرد و اگر ما میتوانی در این فرآیند غریبسازی نظام زبان تعبیری بهصدواب به عمدل
آوری توفیدق ما در این راه بهواسطۀ معنای بافتار ( )Textual meaningکالم میباشد که به درک مولود
فگری شاعر کمک میکند» (عزبدفتری .)20 :1385
ترکیباب هنجارگریزی که در تار و پود تصاویر شعری بهکار میروندد گداه حامدل ویژگیهدایی
هستند که با رعایت اصل ایجاز به توصیر قارقالعادۀ عناصدر موجدود در طبیعدت میپردازنندد؛
شراکه «شاعر اجزا و عناصر جفان عینی را بهمنزلۀ کالبدی برای دمیدن روحی از عاطفه و احساس
ّ
قویش تلقی میکند و میان قود و طبیعت دوگانگی احساس نمیکند» (مظفری .)31 :1381
شنین احساسی آنشنان با روح لطیر سفراب سپفری و سعدی یوسر عجین شده که صددای
هوش گیاهان و شاقهها را با طنینی شبیه به ه در گوش مخاطب زمزمه میکنند:
د غروب بود
صدای هوش گیاهان به گوش میآمد (سپفری .)179 :1389

د ْ
یج ُ
مع ْتلک ْال ْ
مر َآة
َ
َعلی َراحته
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َو یالئ ُ َب َین ْ
األج َزاء
ُ
ْ
َو ْیحفظ َص ْو َب ذاکرة األغ َصان! (یوسر )278/2 :1988؛ «آن آینه را بر کر دسدتش جمدع میکندد و بدین

اجزای [آن] را ُجفتوجور مینماید و صدای هوش شاقهها را حفظ میکند!».
در نمونههای باه که نمودی متابه از انگارههای ّ
تخیلی دو شداعر را نتدان میدهدد دو عامدل
اساسی به برجستگی شعر در حوزۀ معنایی زبان منجر شدهاست:
الر) تلفیق غیرمعمول واژۀ «صدا» با واژۀ «هوش»؛

ب) اطالق متخصههای انسانی «صدا» و «هوش» به دو واژۀ «گیاه» و «شاقه».
 .9-4ترکیبپذیری واژگان «لبخند» و «اندوه» با صفت «یخزده»

«وقتی قرار باشد جفان بینی شاعرانه و نگاه تازه بر جفان شعر و هنر امروز حاک باشد ایدن دیددگاه
که هر شیئی در طبیعت و هر واژهای در زبان این فرصت را بیابد که وارد فضای اندیتگی و زیبدایی
شعر شود پذیرفتنی قواهد بود» (علیپور .)347 :1387
در باور شاعران امروز «هیچ واژهای در ذاب قود شاعرانه یدا غیرشداعرانه نیسدت بلگده شدیوۀ
رفتار شاعر با آن واژه است که ارزش شاعرانگی آن را متخص میکند» (حسنلی .)109 :1391
هندجارگریزی در محدور همنتینی واژگان گاه بدا سداقت ترکیبداب وصفددی تدازه و ناآشدنایی
حاصدل میشود که به طور معمول در زبان معیار بهکار نمیروندد و کداربرد غیرتگدراری آنهدا بده
ّ
برجستهسازی هنری شعر میانجامد .در این رهگذر قیصر امینپور و سعدی یوسر بدا تخطدی از
اصول معنایی زبان قراردادی واژگان «لبخند» و «اندوه» را با وصر «یخزده» ه ساز نمودهاند و به
ً
ترکیباب نسبتا متابفی رسیدهاند:
د در روزهای ریخت و پاش لبخند
قصابگان پروار
و کاسبان رسمی پروانهدار
لبخندهای یخزدۀ قویش را
بر پیتخان قود
به تماشا گذاشتند (امینپور .)250 :1389
ُ ّ َ
د أفل أجوع اللیل!
ُ
ه الحل ُ
واهب الغطاء
َ
الری ُ ّالتي ُت ُ
َوه ّ
الحزن الجلیدي! (یوسر )396/1 :1988؛ «همخنان گرسنۀ شب هسدت ! نده بردبداری
مطر

پوششدهندۀ [دردهای من] است و نه بادی که اندوه یخزده فرومیبارد!».
 .10-4ترکیبپذیری واژگان «آهنگ» و «سکوت» با صفت «مهآلود»
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«شعر آشوب لحظههای بی قرار توأم با بصیرب شاعر اسدت کده در زیبداترین وجده قدود موجدب
استحالۀ روحی و التذاذ میشود .بروز ّ
تحوهب شعر حاصدل ناقودآگاه شاعر است کده بستددگی
مستقی با داشتۀ او دارد که همان تجربههای ّ
حسی است؛ تجربههایی کده محصددول برقددوردهای
مستدمر با پدیدههای گوناگون طبیعت است» (زیادی .)428 :1380
در این زمینه وصر «مهآلود» بهعنوان یگی از حالتهایی که در شرایط غیرعادی بدر طبیعدت
عارض میشود در ساقتار ترکیباب وصفی شفرهای جدیدد بده کدالم سدفراب سدپفری و سدعدی
یوسر بختیدهاست:
د و سرانجام
در آهنم مهآلود نیایش ترا گ کردم (سپفری .)94 :1389
ّ
د ّأیفا َّ
الص ْم ُت َّ
السدیمی الذي یقتاتني
ُ
َّ ُ
م ْن َ
وبی!» (یوسر )420/2 :1988؛ «ای سگوب مهآلودی که مرا قوب قود قرار میدهدی
أین یأتی الص
ِ

[این] صدا از کجا میآیدی!».

به نظر می رسد مگانسی قلدق شندین ترکیبداتی در بافدت شدعر قالقیدت شداعرانه در کتدر
حدداهتی اسددت کدده موشددگافی در نگدداه و فرافددت در اندیتدده را میطلبددد و بددا هنجارگریزیهددای
اندیتگانی شاعران در نگاه به اجتماع و طبیعت پیوندی عمیق مییابد.
 .11-4باز یافت واژۀ «مغول» در ساختار ترکیبات و عبارات جدید

«در بسیاری از ترکیبها و عباربهای ویژۀ شعر معاصر شاعر تالش میکند تدا کدارکرد معندای از
پیش تعیینشدۀ واژهها را رها کند و کارکردی تازه برای آنها پدیدد آورد .در ایدن صدورب واژههدای
مرده با روح تازهای که در آنها دمیده میشود از نو زنده میگردند» (حسنلی .)113 :1391
در بختی از سرودههای معاصر همنتینی پیشبینینتدۀ برقی از واژگان و اصطالحاب کفدن
و ُ
ازمدافتاده با واژگان امروزی نمودی برجسته به زبان دادهاست .کاربرد شنین شدیوهای افدزون بدر
اینگه غبار کفنگی را از فاهر واژگان قدیمی میتگاند به آنها طراوب قاصی نیز میبختد.
ُ
در شارشوب شنین کاربردهای نوینی ه آیی غیرمنتظرۀ واژۀ کفنسدال «مغددول» بدا پدارهای از
واژگان کلیدی در پوشش ترکیباب یا عباربهای امروزین از شعر برقی از شاعران معاصر ایراندی
و عراقی آشناییزدایی نمودهاست.
در سرودۀ زیر قیصر امینپور با بیانی آمیخته به طنز و درد واژۀ «مغول» را دستمایۀ تصویری
نوپا قرار میدهد و آن را در قدمت بیان وقایع زندگی روزمره بهکار میبرد:
د گفت :احوالت شطور استی
گفتمش :عالی است مثل حال گل!
حال گل در شنم شنگیز مغول! (امینپور .)161 :1389
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عبدالوهاب البیاتي نیز در پارهشعر زیر از پتانسیل واژۀ قدیمی «مغول» در پوشدش یدک ترکیدب
اضافی بفرهبرداری کردهاست و به شگل ضمنی یورشگری و شدب باد را به ویرانگری و قتدونت
قوم مغول تتبیه نمودهاست:

َ َ
الس َ
احة ُص ْع ُلوک َع َلی َ
کان فی َّ
أکتافه
دو
ََ ٌَ ْ ََ ْ َ
عباءة ِمن ورق الخریر
ْ
َ ْ
طف َلة َت ْت ُ
رب فی جانبه الگحول
و
ُ
َ
َ
َ
ْ
َوتنفث الدقان في وجه ُمغول ّالری ! (البیاتي )432/2 :1995؛ «در [این] میدان بینوایی بود که بر دوشدش

عبایی از برگ پاییز وجود داشت و دقتربخهای بود که در کنار این بیندوا الگدل مینوشدید و دود در
شفرۀ باد مغول میافگند!».
در نمونۀ زیر سعدی یوسر نیز در پوشش یک ترکیدب وصدفی واژۀ «المغدولی» را در محدور
همنتینی با واژۀ «شب» قرار میدهد و به تتبیفی بدیع در ساحت معنایی زبان دست مییابد:

ُ َّ ُ ْ
ْ
َ ْ َ
ْ
د َعلی ال َم ْوتي َوأن َصاف ال َم َنائر ْیفبط اللیل ال ُمغولي
ترتفع ْال َح َر ُ
َو ُ
ائق ُ
طعمفا ُکت ُب...
ُ
ّ
َّلإن ُه الل ُیل المغولي! (یوسر )363 /1 :1988؛ «شب مغولی بر ُمردگان و گلدسدتههای شگستهشدده فدرود

میآید و آتشهایی با طع کتابها برپا میشوند .بیتردید آن شب شبی مغولی است».
ّ
ً
نگاهی کلی به ترکیباب و عباراب نسبتا متابفی که در نمونههای باه ارائه شد بهقوبی گویدای
این مطلب است کده «کلمداب زنددگی امدروز وقتدی در کندار کلمداب سدنگین و مغدرور گذشدته
مینتینند ناگفان تغییر ماهیت میدهند و قد میکتند و در یگدسدتی شدعر اقتالفهدا فرامدوش
میشود» (حسنلی .)113 :1391
« .12-4یأس» موصوفی انتزاعی با صفتهای رنگی

ُ
غبدارزدایی از آییندۀ ادراکداب و
شاعران امروز بهقوبی دریافتهاندد کده هزمدۀ جدور دیگدر دیددن «
احساساب است؛ یعنی قانهتگانی درون از دیدهها شنیدهها آموقتهها و اندوقتدههای انتسدابی و
ُ
اکتسابی پرهیز از عرف و عاداب مأنوس مدنش و معرفدت مدوروث درهد ریخدتن قلعدۀ قددیمی
دانسدتگیها و دلبسدتگیهای اجدددادی و بنیدانی برداشددتن پردههدا و نردههددا از جلدوی پنجرههددا و
منظرههای فراوان دلها و دیدهها و در یک کالم دگرگون شدن و دگرگون دیدن» (روزبه .)314 :1389
در بختی از سرودههای امروز رفتاری که شاعران با واژگان انتزاعی دارند رفتاری غیرعدادی و
هنجارگریز است؛ بهگونهای که شنین واژگانی در پفنای ّ
تخیل آنان بددون هدیچ گونده محددودیت
وجودی محسوس و عینی پیددا میکنندد و در ترکیب پدذیری بدا واژگدان حدوزۀ رندم حیداتی تدازه
مییابند .شاعران امروز با استفاده از این ترفند برآنند که معادهب ذهنی مخاطبدان را بدره زنندد و
آنان را در هیجان عاطفی برقورد با شنین تصاویری غافلگیر نمایند.
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در این فرآیند ه آیی غیرمعمول واژۀ انتزاعی «یأس» با رندم سدفید در شدعر قیصدر امینپدور
نمودی از روحیۀ هنجارگریز وی را در ساحت معنایی زبان نتان میدهد:
ُسدددددرخ کددددن یددددأس سفدددددید یدددداس را

َ
پددددداک کدددددن گدددددرد و غبدددددار داس را
(امینپور )412 :1389

بلند الحیدري نیز در پارهشعر زیر موصوف انتزاعی «یأس» را در محدور همنتدینی بدا وصدر
«الدامی :قونین» که ّ
معرف رنم سرخ است قرار دادهاست و به سداقت ترکیبدی برجسدته دسدت
یافتهاست:

َ
َُ ْ
د ْ فتلک کومة وه ٍ
َ ْ َ
أغ َرقت ف ْجري
َ
َّ
َول ْ َت ْبق لإه یأسک َّالدامي! (الحیدري )33 :1993؛ «آن کومۀ وه است کده سدپیدهدم مدرا غدرق نمدود و

شیزی ُجز یأس قونین تو بر جای نگذاشت».

حزن و اندوه تعبیهشده در این دو ترکیب که در ّ
جو عاطفی شعر شناور است مرئی (سفید بدودن و

سرخ بدودن) و نامرئی ( یدأس) را در وحددتی قیدالانگیز بهه رسدانده و سدبب شدده کده مخاطبدان
صمیمانه به فضای تجارب عاطفی این دو شاعر وارد شوند.
 .5نگاهی تطبیقی به آسیبشناسی ترکیبات نوین
در شعر امروز کلماب در یک نظام انداموار و هماهنم در کنار ه قرار میگیرند تا القاگر معنا یدا
مففومی باشند که شاعر به آن نظر دارد اما «گاه این انداموارگی آن قدر پیخیده میگدردد و کلمداب
بهگونهای دره تنیده میشوند که تعویض یا جابهجایی یک کلمه تمام شعر را آسیبپذیر میکند»
(طاوسی .)35 :1391
« در شعر واقعی ه جوشش و ه کوشدش سدف قدود را دارد .اگدر جوشدش بیتدتر باشدد
شاعری بیتتر و سخنوری کمتر قواهد بود .بهعگس اگر سف کوشش بخربد سدخنوری بیتدتر و
شاعری کمتر قواهد شد .اگر جوشش و کوشش برابر باشد شاعری کامل قواهی داشت» (موسدوی

گرمارودی .)67 :1391
با ّ
تأمل عمیق در ساقتار ترکیباتی که پارهای از آرایههای ادبی موجود در آنها در نگاه ّاول برای
ً
قواننده جذاب و تازه مینمایند متوجه میشوی که شگلگیری این آرایهها صدرفا از یدک فرمدول
سطحی بر روی کاغدذ تبعیدت میکندد و در آفدرینش آنهدا جوشدش ذهندی شداعر نقدش فراواندی
نداشتهاست .بنابراین سرایش شنین اشعاری عاری از ارزش هنری است؛ شراکه هر کسی بهسادگی
می تواند با کتیدن یک جدول و پس و پیش کردن یا تعویض جدای واژگدان در جمدالب مختلدر
شنین ترفندی را بهکار ببرد بدون اینگه ّ
تأمل و ّ
تعمق ویژهای بهکار برده باشدد .اگدر بخدواهی شدعر
معاصر ایران و عراق را از این زاویه آسیبشناسی کنی باید بگویی که بختی از قرق عادبهدایی
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ّ
که در ساقتار کلی عباربهای امروزین قودنمایی نموده از بره قوردن نظام قانوادگی برقی از
واژهها بهدست آمدهاست .با وجود آنگه بیسابقه بودن شندین سداقتارهایی در سدرودههایی امدروز

ایران و عراق سبب میشود که قوانندگان قدود را بدا اندواع تدازهای از «وصدلتهای واژگدانی» و
«بازی با کلماب» روبه رو ببینند اما این بدان معنا نیست که شنین ساقتارهایی همواره بده تقویدت
هیههای معنایی زبان منجر شده باشند بلگه گاهی بهگونهای سطحی که فاقدد عاطفدۀ هزم اسدت
کالم را به ابتذال میکتاند .نگاهی به ساقدتار عباربهای زیر کده همگددی بدا آمیدزش تدازۀ نظدام
قانوادگی واژگان بهدست آمدهاند ما را در درک بفتر آنخه که گفته شد یاری میرساند:
ْ

ّ

َ
کان ْت ْ
رب َه َ
األح َج ُار َتت ُ
اجس الظ َلمداب! (یوسدر 1988م)187 /1 :.؛ «سدنمها دلواپسدی تاریگیهدا را
ـ

مینوشیدند!».

َ َ ْ ََ ُ ْ َ 1
گة ْ
األریاح! (البیاتي )39/1 :1995؛ «قندۀ بادها نور شمعها را نوشید!».
د شربت سناها ضح
د نوشیدن نور ناب کاری است شگفت! (امینپور .)430 :1389

د نسیمی شعلۀ فانوس را نوشید! (سپفری .)52 :1389

واژگانی شون «دلواپسی» «نور» و «شعله» در ذاب قدود نوشدیدنی نیسدتند امدا شداعران در
تمام نمونههای باه در مدار طبیعی واژگان دست به نوجویی و قرق عادبهدای متدترک زدهاندد
اگرشه این ابتگارها آنشنان ه از منطق شاعرانه دور نیست و زیباییهای قاصی در پتدت هریدک
از آنها نففتهاست اما از آن رو که فعل «نوشیدن» نه فقط در این شند نمونده بلگده در جایجدای
سرودههای شاعران مذکور به عنوان یگی از عناصر تگراری در تنگنای لحظهها به یاری شعر آمدده
حالت کلیدواژهای کلیتهای به قود پذیرفته ک ه پس از شندین بار تگدرار تدازگی قدود را از دسدت
دادهاست .بنابراین پارهشعرهای باه ازآنرو آسیبپذیر مینمایند که سداقتار قدانوادگی واژگدان را
با یک فرمول سطحی بر روی کاغذ بر مبنای جابدهجاییهای کوشتدی و مگدرر شداعران د بیآنگده
جوشش قریحه در این ساقتارها شربش داشته باشد د دشار ّ
تدحول معنایی نمودهاند .بدیفی است:
«از منظر آسیبشناسی تصددویری که در نگاه نخددست تدازه مینمایدد امدا پیوسدددته تگدرار
میشود دیری نمی پاید که ارزش قدود را در برابدر دیددگان قوانندده از دسدت میدهدد و بداری از
کسالت را بر ذهن او تحمیل میکند .شنین تصدویری پس از هر بار تگرار شینش کوشتی واژگدان
را بیش از پیش برای ما یادآوری مینماید» (الغریبي .)143/1 :2004
در دو نمونۀ زیر نیز بار دیگر سعدی یوسر و قیصر امینپدور بدا شدیوهای همسدان و متدابه از
طریق پس زدن رابطههای قراردادی میان واژۀ «قطدره» و آمیدزش دور از ذهدن آن بدا واژگدانی شدون
«قستگی» و «رنج» به قالب زدن تصویرهای جدولی پرداقتهاند:
َ

ْ

د َتبگی َو َعلی َجبینک ِم ْن عناء ال َحرف قطرة! (یوسدر )286/1 :1988؛ «در آن حال که قطرهایی از قسدتگی
حرف بر پیتانی تو هست گریه میکنی».

د قطرهقطره قستگی را میشتید! (امینپور )411 :1389
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آن گونه که در این دو نمونه میبینی واژۀ «قطره» که در شیوۀ هنجارین کالم همواره با واژگانی
همخون «آب» «باران» «اشک» و ...ه آیی دارد در نمایی تازه و قالف انتظار در کندار دو واژۀ
«قستگی» و «رنج» قرار گرفتهاست .بیتردید تازگی در بیان این دو تصویر از سدط عدادی کدالم
فراتر رفته به زبان جلوهای زیبا بختیدهاست اما از آنجا که آفرینش شنین ترکیباتی همواره با غلبدۀ
نیروی کوشتی شاعران بر استعدادهای جوشتی آنان شدگل میپذیرد و ایدن جریدان در نموندههای
فوق نیز به شدگل جابهجایی سدداده و بیدردسدر واژههدای «قسدتگی» و «رندج» بده جدای واژهای
همخون «آب» صورب پذیرفدته توانش زبانی این دو شاعر را در بوتۀ نگاهی منتقدانه قرار میدهد؛
به عبارب دیگر «وقتی شاعران تمام کوشش قدود را مصدروف سداقتن شدعر و بدازی بدا کلمداب
میکنند و به همین دلیل نوشتههای آنان بهشدب همانند میشود و شعر را طبدق یدک دسدتورالعمل
آموقته و از پیش تعیینشده میسازند تفاوتی بدا ّ
سدنتگرایانی ندارندد کده بده دنبدال قافیدهبازی و
شعرسازی میروند .تنفا تفاوب آنان با اینان در «ساقتهای تدازه» اسدت کده بدا فراگیدری تگنیدک
میتوان به آن دست یافت (← حسنلی  .)64 :1387به هر حال نمونههایی از این دست فدراوان در
سرودههای معاصر ایران و عراق به شت میقورد؛ بهگونهای که میتوان گفت برقی از شاعران این
دو سرزمین تاکتیک شینش جدولی را از طریق بره زدن ندظام قانوادگدی واژگان به عادتی غالب
تبدیل نمودهاند و نهتنفا ایرادی در آن نمیبینند بلگه آن را از نتانههای شعر ُمدرن میپندارند!
 .6نتیجه
بفره برداری مناسب از ترکیباب بدیع در ساقتار کالم شاعران امروز افزون بر اینگه به شعر طراوب
و تازگی میبختد در توازن زبان و گتدایش شتد اندازهای ندوین معندایی نیدز نقتدی برجسدته و
تعیینکننده دارد .در رهگذر ساقت شنین ترکیباتی دقل و ّ
تصرفاب شاعرانه بایدد بهگوندهای باشدد
ِ
که اصول بنیادین زبان را ُمختل نگند و به «اصل رسانگی» قدشه وارد ننماید؛ شراکه تالش شاعران
در آفرینش تصاویر ناآشنایی که از طریق ه آیی غیرمنتظرۀ واژگان حاصل شدهاند در صدورتی کده
فرآیند معنارسانی را دشار اقتالل نماید نهتنفا مطلوب نیست بلگه به ساقتار معنایی زبان آسیب
ّ
جدی می رساند؛ به بیان دیگر تمام ترکیباب و عباراب نوینی کده سداقته و پرداقتدۀ ذهدن شداعران
ّ
امددروز بددوده کددارکرد شایسددتۀ هنددری ندارنددد و شددیفتگی قددارج از ح دد برقددی از شدداعران بدده
ترکیبسازیهای ناآشنا و عباربپردازیهای غیرمعمول گاه به تصنّع شعر میانجامد .با این حدال
آفرینش هدفمند ترکیباب و عباراب تازهای که با پایبندی به «اصل رسدانگی» ّردپدایی در سداحت
معنایی زبان گذشته ندارند افزون بر فضای تازهای که در شعر ایجاد میکنند تأایر مطلوبی نیدز بده
مخاطب القا مینمایند.
در این رهگذر بخش عمدهای از تازگی و غرابت سدرودههای شداعران معاصدر ایدران و عدراق
ناشی از کاربرد همین ترکیبها و عباربهای تازه و ناآشنایی است که در کارگاه پیخیدۀ ّ
تخیدل آندان

پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت ،سال ،10شمارۀ  ،4زمستان 163/1400

تگوین یافتهاست و به کالم آنان ّ
تحرکی نوین و عادبگریز بختیدهاست .بیدنش شداعرانۀ بزرگدانی
همخون سفراب سپفری مفدی اقوان االث و قیصر امینپور از ایران و بلند الحیدري عبدالوهاب
البیاتي و سعدی یوسر از عراق برآیند گذر از تعبیرهدای کفدن و غبدارآلود گذشدته و پیوسدتن بده
تصویرهای مدرن و نوففور امروزین است .ترکیبداب تصدویری سدرودههای ایدن شداعران از نظدر
ماهیت مصال سازنده و معنایی که از آنها برداشت میشود ابعداد مختلفدی دارندد کده مف تدرین
آنها عباربا ند از :تصاویر حماسی تصداویر عرفدانی تصداویر سیاسدی تصداویر اجتمداعی و...
شنین ترکیباتی آنگاه که با پتتوانۀ معنایی مناسب همراه بودهاست و به ایجاد پیونددهای هدفمندد
میان واژگان منجر گتته افزون بر اینگه نوآوری و آشنازدایی ایجاد نموده هنر ایجاز را نیدز بده اوج
قددود رساندهاسددت و مخاطددب را بدده کتددر فرافتهددای نففتدده در هیددههای معنددایی واژگددان
برانگیختهاست.
پینوشت
 .1مرجع ضمیر «ها» واژۀ «شموع» است.
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