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پژوهشگران در این حوزه است.
قلمرو پژوهشی این نشریه عالوه بر مطالعات انتقادی که عموماً مبتنی بر متون و نظریههای ادبی است ،مرور دستآوردهای حاوزه نظریاه-
پردازی و نقد؛ و معرفی بزرگان این حوزه نیز هست .تحقیقات مرتبط به حوزهها و موضوعات زیر مدنظر این دوفصلنامه خواهد بود:
 .1مطالعه دربارة پیشینهها و پشتوانههایِ فلسفی -معرفتشناختی و متدولوژیک نظریههای ادبی (فلسفه و نظریة ادبی و ادبیات).
 .2معرفی نظریههای ادبی و زمینههای پارادایمی و گفتمانی شکلگیری آنها و جایگاهشان درشبکة نظریهها (فرا نظریه).
 .3بررسی انتقادی گفتمانهای حاکم بر شکلگیری و رواج نقد و نظریة ادبی (گفتمانشناسی).
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 .5تنقیح مبانی و سازوکارهای نقد چندمنظری و میانرشتهای با تأکید بر مطالعات ادبی در ایران (شناخت مبانی و متدولوژی).
 .6آسیبشناسی سرنوشت مفاهیم و اصطالحات نقد و نظریة ادبی در ایران (ترمینولوژی).
 .7معرفی نمونههای برتر نقد عینی و انضمامی متون به قلم نظریهپردازان و شارحان نظریهها.
 .8معرفی نظریههای جدید یا کمتر شناخته شده و بیان قابلیتها و محدودیتهای کاربرد آنها.
 .9بازخوانی متون و مفهومسازی و تئوریزه کردن دادهها و گزارههای آنها.
 .11نقد روشمند و انضمامی آثار و متون قدیم و جدید.
عناوین مطرح شده ،از اهم مسائل و حوزههای مطالعاتی و پژوهشی این نشریه در نظر گرفته شدهاست.
ضابطههای نویسنده:
 .1نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) کامل باشد (به فارسی و انگلیسی).
 .2میزان تحصیالت ،رتبة علمی ،گروه آموزشی ،نام دانشکده ،دانشگاه و شهر محل دانشگاه نویسانده(گان) مشاخش شاود (باه فارسای و
انگلیسی).
 .3نویسندة مسؤول و عهدهدار مکاتبات مقاله معرفی گردد .نویسندة مسؤول موظف اسات در هنگاام ثبات مقالاه در ساامانه ،ناام تماامی
نویسندگان مقاله و مشخصات و پست الکترونیکی آنان را نیز درج نماید( .مکاتبات مجله فقط با نویسندة مسؤول انجام میشود).
 .4آدرس الکترونیکی نویسنده(گان) نوشته شود.
 .5آدرس کامل پستی به همراه ذکر کدپستی ،و شمارة تلفن همراه آورده شود.
 .6مقالة ارسال شده برای مجله نباید قبالً منتشر شده یا به صورت همزمان در مجلة دیگری در حال بررسی باشد.
ضابطههای مقاله:
 .1مقاله باید شامل عنوان ،چکیدة فارسی و انگلیسی ،واژگان کلیدی ،مقدّمه ،متن اصلی در قالب عناوانهاای مشاخ،ش ،نتیجاهگیاری و
فهرست منابع باشد.
 .2عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد (به فارسی و انگلیسی).
 .3مقاله حداکثر در  21صفحة  A4باشد (از  8111کلمه تجاوز نکند).
 .4چکیده مقاله حداقل  151و حداکثر  211کلمه باشد( .به فارسی و انگلیسی).
 .5واژگان کلیدی حداقل  3و حداکثر  5واژه باشد( .به فارسی و انگلیسی).
 .6متن مقاله با قلم  B Nazaninفونت  13و متون انگلیسی با قلم  Calibriفونت  11تایپ شود.
 .7پاورقی با قلم  B Nazaninفونت  11و متون انگلیسی  Calibriفونت  9تایپ شود.
 .8فاصلة سطر  1سانتیمتر باشد.
 .9تمامی اعداد داخل جدولها و همچنین اعداد محورهای نمودارها به فارسی درج شوند.
 .11نحوة ارجاع در داخل مقاله بدینگونه است که بالفاصله بعد از اسم افراد ،سال انتشاار اثار و شامارة صافحة آن در داخال پرانتاز درج
گردد .مثالً )25 :1351( :و یا بعد از نقل مطالب ،نام خانوادگی نویسنده ،سال انتشار و شمارة صافحه در داخال پرانتاز ذکار شاود .مانناد:
(ربیعی.)25 :1392 ،

 در صااورت تعاادد منااابع از یااک نویساانده در یااک سااال ،بااا افاازودن (الااف) و (ب) در کنااار سااال انتشااار ،مشااخش شااوند.مانند( :عنایت1349 ،الف( ،)14 :عنایت1349 ،ب.)151 :
 .11نحوة نوشتن منابع (اعم از کتاب ،مقاله ،پایاننامه ،گزارش روزنامه ،تارنما و )...باید بصورت الفبایی مرتب شوند.
برای کتاب :نام خانوادگی نویسندة کتاب ،حرا اول نام نویسندة کتاب .سال انتشار .نام کتاب (بصورت ایتالیک) ،نام شهر :ناام مکاان
انتشار.
برای مقاله :نام خانوادگی نویسندة مقاله ،حرا اول نام نویسندة مقاله .سال انتشار« .عنوان مقاله» (داخل گیومه) .نام مجلاه (بصاورت
ایتالیک) ،شمارة پیاپی مجله (دوره یا شمارة مجله) :شمارهصفحة اول و آخر مقاله.
برای مجموعه مقاالت :نام خانوادگی نویسندة مقاله ،حرا اول نام نویسندة مقاله .سال انتشار« .عناوان مقالاه» (داخال گیوماه) .ناام
مجموعه مقاالت (بصورت ایتالیک) ،نام گردآورنده .نام ناشر .شمارهصفحة اول و آخر مقاله.
برای پایاننامه  /رساله :نام خانوادگی نویسندة پایاننامه ،حرا اول نام نویسندة پایاننامه .عنوان پایاننامه  /رساله (بصاورت ایتالیاک).
مقطع و رشتة تحصیلی و نام دانشگاه و شهر.
برای تارنما :نام خانوادگی نویسنده .حرا اول نام نویسنده .تاریخ دریافت از پایگاه اینترنتای« ،عناوان مطلاب» (داخال گیوماه) ،ناام
پایگاه اینترنتی .نشانی پایگاه اینترنتی.
مانند مثالهای زیر:
اسماعیلی ،م« .1392 .بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد ارقام مختلف ذرت» .علوم زراعی ایران( .15-11:)2(12 ،مقاله)
محمدی ،ع ،.ح .حق پرست و م .بینا« .1389 .تبادالت گازی در شرایط گلخانه ای» .خالصه مقاالت پنجمین کنگره علوم باغباانی ایاران ،تبریاز.
( .125-115کنگره ها و همایشها)
منهاج ،ب .1384 .مبانی شبکههای عصبی (هوش محاسباتی) ،تهران :انتشارات امیرکبیر (کتاب)
Bordoli, J. M., E. Cuevas and P. Chacon. 1994. The role of soil organic matter in corn (Zea mays L) yield. Plant
(Science, 15(3):27-35.(Journal
Mahfoozi, S. And S.H. Sasani. 2009. Vernalization requirement of some wheat and barley genotypes and
relationship with expression of cold tolerance under field and controlled condition. Iranian Journal of Field Crop
)Science, 39(1):113-126.(In Persian with English abstract
Kafi, M., M. Lahouti, A. Zand, H.R. Sharifi and M. Gholdani. 1999. Plant Physiology. Jahade-e-Daneshghahi Mashhad
)Press(In Persian
Steel, R.G.D. and J.H. Torrie. 1980.Principles and Procedures of Statistics: A Biometrical Approach. 2nd Ed. McGraw)Hill, New York.270P. .(Book
Campbell, G.S. and J.M. Norman. 1989. The Description and Measurement of Plant Canopy Structure. P 1-19. In G.
Russell et al. (Eds.) Plant Canopies: Their Growth, Form and Function. Cambridge Univ. Press, Cambridge..(Part of
)Book
Food and Agriculture Organization. 2000. Biodiversity: Agricultural Biodiversity in FAO. Retrieved January 12, 2009,
)from http://www.fao.org/biodiversity. .(Web site

برای نشریات فارسی زبان با نمایه بین المللی:
Bordoli, J. M., E. Cuevas and P. Chacon. 1994. The role of soil organic matter in corn (Zea mays L) yield. Plant
)Science, 15(3):27-35.(Journal
Kafi, M., M. Lahouti, A. Zand, H.R. Sharifi and M. Gholdani. 1999. Plant Physiology. Jahade-e-Daneshghahi Mashhad
)Press(In Persian)(Book
Steel, R.G.D. and J.H. Torrie. 1980.Principles and Procedures of Statistics: A Biometrical Approach. 2nd Ed. McGraw)Hill, New York.270P. (Book
Food and Agriculture Organization. 2000. Biodiversity: Agricultural Biodiversity in FAO. Retrieved January 12, 2009,
)from http://www.fao.org/biodiversity. (Web site

نحوة ارسال مقاله:
.1

.2
.1

نویسندگان باید هنگام ارسال ،سه فایل را بارگزاری نمایند -1 :فایل مشخصاات نویساندگان (حااوی فقاط مشخصاات
نویسندگان) -2 ،فایل اصل مقاله (حاوی متن مقاله بدون مشخصات نویسندگان) -3 ،فایل تعهدنامه (حاوی ناماة تعهاد
نوسندگان به سردبیر).
مقاله در برنامه  word 2003یا  word 2007ذخیره و ارسال گردد.
ارسال مقاله حتماً باید از طریق سامانة مجله در آدرس  http://naqd.guilan.ac.irانجام شاود (تماام مکاتباات نشاریه از ایان
طریق انجام خواهد شد).
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تاریخ دریافت0317/4/01 :

تاریخ پذیرش0317/01/62 :

چکیده
جامعهشناسی رمان به عنوان یکی از روشهای تحلیل ،در سالهای اخیر مورد توجهه جامعهه ادبهی
قرارگرفتهاست؛ با این حال ،کاستیها و نارساییهایی در کهاربرد رویکردههای ایهن روش بهرای نقه
رمانهای ایرانی وجود دارد که مطالعه انتقادی آن را ضروری میسازد .در این پهووه انتقهادی ،ده
مقاله علمی -پووهشی که به نق جامعهشهناختی رمهانههای ایرانهی براسها رویکهرد سهاختررایی
تکوینی گل من پرداختهان مطالعه ش هاست .این مطالعات نشان میده که پهووه ههای کامهل و
جامع در اقلیت قرار دارد؛ چراکه کاربست این رویکرد مستلزم رعایت شرایطی است کهه بهیالتفهاتی
پووهشرر نسبت به آنها گاه منجر به ناکامی مطالعه ش هاست .برخی از نارساییها به درک نادرسهت
پووهشرر از مفاهیم نظری و درنتیجه ع م تبیین و کاربست آنها در متن ،افتادن در دام تقلیلگرایی
و اعمال اجزایی از نظریه بر متن بهجای کل آن ،عه م شهناخت روش و اهه ا نظریهه ،بهیالتفهاتی
پووهشرر نسبت به بستر اجتماعی خلق نظریه ،سهلانراری در انتخابِ متنی همسو با نظریهه و نیهز
ضعف تفکر انتقهادی پووهشهرران در فراینه مطالعهه منظرگرایانهه اثهر معطهو اسهت .شناسهایی،
طبقهبن ی و تحلیل این آسیبها با روش فراتحلیل ،ه مطالعه حاضر بودهاست.
واژگان کلیدی :مطالعه انتقادی ،ساختررایی تکوینی ،رمان ایرانی
 .1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشراه خوارزمی
2و .4استاد زبان و ادبیات فارسی دانشراه خوارزمی
 .3استاد جامعهشناسی دانشراه تهران

* narjeasafshari@rocketmail.com
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 -1مقدمه

نق ادبی معاصر با درک اهمیت مطالعات میانرشتهای تالش کردهاست برای رویارویی بها مسها ل
تازه ،همواره توانمن یهای الزم را به دست آورد .هر یک از رویکردهای نق ادبی براسا اهه ا ،
روششناسی و امکانات نظری خود ،برای درک و تفسیر پ ی ههای انسانی و اجتماعی و رویهارویی
با مسئلههای علمی مختلف ،این امکان را به پووهشرران میدهن تا با استفاده روشمن انه و بجها،
تفسیری منطقی از واقعیتهای جهان متن عرضه کنن  .بها توجهه بهه رواق نقه جامعههشهناختی
رمان و افزای گرای به آن در ایران ،مطالعه انتقادی نق ها و دستاوردهای پووهشهرران در ایهن
حوزه برای ارا ه تصویری واقعی از وضهعیت موجهود و شهناخت توانمنه یهها و کاسهتیههای آن
ضروری به نظر میرس  .جامعهشناسی رمان روشی است متشهکل از چنه ین رویکهرد ،و بهالطبع،
پرداختن به سیر تکوین و کاربست همه آنها در مطالعات ادبهی ،از حوصهله یهک پهووه بیهرون
خواه بود؛ بنابراین ،نوشتار حاضر بر آن است تا با مطالعه انتقهادی پهووه ههایی کهه صهرفا بها
رویکرد ساختررایی تکوینی به نق رمانهای ایرانی پرداختهان  ،میهزان توفیهق یها ناکهامی آنهها را
جستجو و تحلیل کن و به این پرس پاسخ ده که آیا نویسن گان نق ها توانسهتهانه براسها
رویکرد ساختررایی تکوینی گل من خوانشی تازه از متن ارا ه دهن ؟
از آنجا که در پووه حاضر برآنیم تا به نق نق های جامعهشناسهی رمهان بدهردازیم ،روش
فراتحلیل را مناسبترین روش برای دستیابی به نتایجی منسهجم و گویها یهافتیم .ایهن روش،
نتایج پووه های منفرد را شناسایی و ترکیب میکن و پس از مقایسه آنها با یک یرر و آشکار
کردن ضعفهای نظری ،نتایج مطالعه را در قالب مقیاسی کمی مشترک ارا ه میدهه  .بنها بهر
این روش ،ابت ا به بیان مسئله پووه  ،ضرورت و اه ا آن پرداختیم .سدس از بین مطالعهات
انتقادی موجود ،آنهایی که مؤلفههای مورد نظر پووه را دارا بودن گزین و مطالعه کهردیم.
نظر به اهمیت کارکرد نق نق و تأثیرگذاری و جریانسازی آن در عرصه مطالعهات انتقهادی ،از
میان مجموعه نق های صورتگرفته براسها سهاختررایی تکهوینی گله من در عرصهه رمهان،
مقاالت علمی -پووهشی را برگزی یم ،زیرا اهرمها یا کانالهای نظارتی (داوری مقاالت) موجهود
در مسیر چاپ مقاالت پووهشی بای این مشکالت را واکاوی ،و حتهیاالمکهان برطهر نماینه .
مقاالت این مجموعه ،میزان سنج مناسبی بهرای نقه نقه های ایهن حهوزه و دسهتیابی بهه
پاسخی مطمئن خواه بود .حاصل جستوجو در پایراههای معتبر علمی ،ده مقاله است که بها
رویکرد ساختررایی تکوینی گل من نوشته ش هانه  .ایهن مقهاالت بهه ترتیهب تهاریخ چهاپ در
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مجالت ،عبارتان از« :نق جامعهشناختی تهران مخو » (« ،)1337بررسی جامعههشهناختی رمهان
مهره مار اثر محمود اعتمادزاده (بهآذین) با تأکی بهر رویکهرد سهاختررایی تکهوینی» (« ،)1333نقه
جامعهشناختی رمان سالهای ابری از علیاشر درویشیان» (« ،)1331بازنمایی جامعه پی و پهس
از انقالب با تکیه بر دو رمان رازهای سهرزمین مهن و آزاده خهانم و نویسهن هاش» (« ،)1311بررسهی
جامعهشناختی رمان تاریخی اشک سبالن» (« ،)1311بررسی رمان دختر رعیت محمهود اعتمهادزاده
براسا دی گاه ساختررایی تکهوینی لوسهین گله من» (« ،)1312نقه سهاختررایی تکهوینی رمهان
همسایهها اثر احم محمود» (« ،)1313بررسی جامعهشناختی رمهان زنهان به ون مهردان شههرنوش
پارسیپور» (« ،)1313نق و بررسی رمان طوفان دیرهری در راه اسهت براسها نظریهه سهاختررایی
تکوینی» ( ،)1314و باالخره« ،تحلیل جامعهشناختی آثار سیمین دانشور» (.)1311
در مرحله بع  ،ضمن برشمردن آسیبها و خألهای کاربست سهاختررایی تکهوینی در نقه
رمانهای فارسی ،دادههای پووه را جمعآوری و ویوگیهای آنها را براسا اهه ا تحقیهق،
طبقهبن ی کردیم و در پایان ،دستاورد حاصل از پووه را در قالب نموداری با مقیها کمهی
ارا ه دادیم تا با برشمردن نقاط قوت و ضعف نق ها و ذکر دالیل و موجبهات آنهها ،زمینههههای
نق های علمیتر را فراهم آوریم.
 -2چارچوب نظری و ادبیات پژوهش
 -1-2جامعهشناسی ادبی و ساختگرایی تکوینی

جامعهشناسی ادبی بهمثابه شیوهای نظاممن و علمی در بررسی تأثیر و تهأثر متقابهل جامعهه و آثهار
ادبی ،رویکردی بینارشتهای است که در قرن نوزده با نظریههای مهادام دواسهتال و ایدولیهت تهن پها
گرفهت .در اواخهر ایهن قههرن بها نظریهه مههارکس تحهوالتی را از سهر گذرانه و در قهرن بیسهتم ،بهها
رهیافتهای جورق لوکاچ و لوسین گل من به صورت یک نظریه ادبی قاعه همنه درآمه  .از ایهن رو،
نخستین نظام منسجم در جامعهشناسی ادبیات که روشی قاع همن و علمهی بهرای تحلیهلِ تهأثیر و
تأثر متقابل ادبیات و جامعه ارا ه میده  ،زاده ان یشههای لوکاچ است که پهس از او توسهگ گله من
تکمیل میشود و با عنوان ساختررایی تکوینی شناخته میشهود .لوسهین گله من ( )1171-1113بها
بازخوانی نظریات لوکاچ ،نظریهای در جامعهشناسی ادبی آفری که امروزه خهگ سهیر پهووه ههای
جامعهشناسی در حوزه ادبیات را -بهخصوص رمان -مشخص میکن  .گل من بهه دنبهال فرضهیهای
است که بین شکل ادبی رمان و مهمترین جنبههای زن گی اجتماعی که شهکل ادبهی بیهانرر آن
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است پیون برقرار سازد .به نظر او شکل رمان ،برگردان زن گی روزمره در عرصه ادبی است و بهین
شکل ادبی رمان و رابطه روزمره انسهان بها کاالهها یها انسهانههای دیرهر همخهوانی وجهود دارد.
مهمترین نوشتهها و تحقیقات گل من درباره رابطه بهین آفهرین فرهنرهی و زنه گی اجتمهاعی
است .او اثر ادبی را نه مانن بسیاری از جامعهشناسان آینهه اجتمها مهیدانه کهه حقهایق در آن
آشکارا منعکس میشود و نه مانن منتق انی میان یش که جههان تخیلهی و پهر از رمهز و راز اثهر
هنری را فراتر از دستر نق  ،اعم از ادبی و جامعهشناسی میدانن  .ه نههایی گله من یهافتن
پیون ی است که میان ساختار محیگ اجتماعی و گهروههها و تفکهرات موجهود در آن بها سهاختار
شکل ادبی وجود دارد.
«فرضیه بنیادین ساختررایی تکوینی لوسین گل من این است کهه خصهلت جمعهی آفهرین
ادبی ،حاصل آن است که سهاختارهای جههان آثهار بها سهاختارهای ذهنهی برخهی از گهروهههای
اجتماعی ،همخوانان و یا با آنها رابطهای درکپذیر دارن » (اسهکارپیت .)11 :1312 ،بنا بر ایهن روش
«برای بررسی یک اثر برجسته ،دو مرحله بای طی شود :نخست بای اثر را در ساختار آن فهمیه ،
این مرحله را فرآین درک (دریافت) مینامنه ؛ در مرحلهه بعه  ،بایه سهاختار اثهر را در سهاختار
اقتصادی -اجتماعی آن جای داد ،این مرحله رون توضیح (تشریح) نهام دارد» (گله من.)17 :1332 ،
در مرحله درک یا دریافت ،وجوه هنری ،اجتماعی ،فرهنری و اقتصادی اثر واکهاوی مهیشهود و از
کنار هم نهادنِ این یافتهها ،کلیت حاکم بر اثر یا ساختار معنادار آن به دست مهیآیه  .در مرحلهه
توضیح یا تشریح ،ساختارهای اجتماعی زمانه تولی اثر و مهمترین عوامهل و عناصهر تأثیرگهذار در
ساماندهی آگاهی جمعی و ساختار کلی حاکم بر آن دوره بازنمایی میشود .کار منتقه ههم ایهن
است که دریاب ساختار ذهنی سازن ه آگهاهی جمعهی ،چرونهه در اجهزا و موضهوعات رمهان و در
هیأتی زیباییشناسانه بازتاب مییاب .
 -3پیشینه پژوهش

بنا بر مطالعات صورتگرفته و گواهی پایراههای معتبر اینترنتی ازجمله کتابخانه ملهی ،پووهشهراه
م ارک و اطالعات علمی ایران و بانک های نشریات و مجهالت ایرانهی ،تهاکنون تحقیهق مسهتقلی
درباره مطالعه انتقادی کاربست نظریه ساختررایی تکوینی گل من در ایران انجهام نشه هاسهت؛ بها
این حال ،چرونری کاربرد نظریههای جامعهشناسی رمان در تحلیل رمانهای ایرانهی ،بهه صهورت
پراکن ه در برخی از کتابها و مقاالت صورت گرفتهاست که از آن جمله میتهوان بهه ایهن مهوارد
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اشاره کرد :عاملی رضایی ( )1311در پووهشی با عنوان خاسهتراه فلسهفی نظریهه جامعههشناسهی
ادبی و آسیبشناسی بهکارگیری آن در متون ادب فارسی ،ضهمن تبیهین جامعههشناسهی ادبهی،
چرونری کاربرد آن در رمان ایرانی را واکاوی میکنه و ایراداتهی کلهی و به ون ارا هه مصه ا را
مطرح میکن ؛ با این حال مشخص نیست که در این پووه  ،چهه کتهابهها و مقهاالتی مطالعهه
ش هاست .احم رضی ( )1314در مقالهای با عنوان «بهازخوانی انتقهادی نقه جامعههشهناختی در
ایههران بهها تکیههه بههر مقههاالت علمههی-پووهشههی» ،پههارهای از آسهیبهههای عمههومی کاربسههت نقه
جامعهشناسی ادبیات در ایران را برشمرده ،اما بر رویکرد مشخصی تمرکز نکرده و جامعهه آمهاری
و دالیههل گههزین آثههار را تعیههین ننمههودهان ه  .مه ه ی یوسههفی ( )1314در مقالهههای بهها عنههوان
«جامعهشناسی ادبیات و رمان یا شوخی کردن با امتنا » به ضعف تفکهر نظهری و بحهران امتنها
فکر در ایران اشاره کردهاست و کتاب جامعهشناسهی رمهان فارسهی عسهرر عسهرری را بهه طهور
مشخص مورد مطالعه و داوری قرار دادهاست .همچنانکه از پیشینه پهووه برمهیآیه تهاکنون
مطالعه انتقادی کاربست ساختررایی تکوینی گل من بر روی رمانهای ایرانهی ،همهراه بها تعیهین
جامعه آماری و ارا ه مص ا ها ،موضو هیچ تحقیق مستقلی نبودهاست.
 -4عوامل درونمتنی کاربست ناموفق نظریه
 -1-4بیتوجهی به تبیین مفاهیم نظری پژوهش

استفاده از نظریه برای مطالعهای روشمن و مقرون به ه  ،در ابته ا مسهتلزم داشهتن آگهاهی و
شناختی جامع نسبت به همه ابعاد آن نظریه است .مفهاهیم ههر نظریهه کهه در حقیقهت اجهزا و
عناصر سازن ه آن به شمار میرون  ،ابزار کار پووهشرر در مطالعه اوست و طبیعی اسهت کهه اگهر
ابزارها به دلیل بیالتفاتی یا ناآگاهی کاربر ،ناکارآم باش تالش پووهشرر در بهرهوری صهحیح آن
ناموفق خواه بود .یکی از آسیبهای مقاالت مورد مطالعه در پووه حاضر ،بیتهوجهی نسهبت
به معرفی و تبیهین مفهاهیم نظهری سهاختررایی تکهوینی اسهت .دریافهت نهاقص یها نادرسهت از
اصطالحات و مفاهیم و اجزای نظریه ،گاه بر کلیت نق و نتایج آن نیز تأثیر مهیگهذارد و پهووه
را از صبغه علمی دور میکن  .مفاهیم طبقه ،جهانبینی ،بیهن تراییهک ،شهی وارگهی ،قهرمهان
پروبلماتیک ،دریافت ،تشریح ،همارزی ساختاری ،ساختار معنادار ،آگاهی ممکن و فاعهل فرافهردی
از مقولههای بسیار مهم در ساختررایی تکوینی است .نرهاهی بهه جامعهه آمهاری مهورد مطالعهه،
بیالتفاتی پووهشرران را در تبیین چارچوب نظری مقاله و بههتبهع آن ،در بخه تحلیهل نشهان
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میده  .به عنوان مثال گل من در تبیین روش خود ،بر مقوله پراهمیت «آگهاهی ممکهن» تأکیه
میکن  .به اعتقاد او در دستراه نق ساختررایی تکوینی قوانینی وجود دارد که عبارتانه از :جبهر
اقتصادی ،کارکرد تاریخی طبقات اجتماعی و ح اکثر آگاهی ممکن (گله من)12 :1361 ،؛ ا ازایهنرو
بای میزان توجه پووهشرران را به مقوله آگاهی ممکن پیگیریم.
جامعهشناسی ان یشه میتوان جهانبینیها را از دو دی گاه متفاوت مورد بررسهی قهرار دهه :
یکی از دی گاه آگاهی واقعی گروه که در جامعهشناسی پوزیتیویستی اتفا مهیافته و دیرهری از
دی گاه بیان منسجم استثنایی آنها که کمابی منطبق است بها حه اکثر آگهاهی ممکهن کهه در
جامعهشناسی دیالکتیکی مورد توجه قرار میگیرد .اگرچه در آثار بزرگ فلسفی و هنهری ،ایهن دو
دی گاه مکمل یک یررن و به یکه یرر یهاری مهیرسهانن  .گله من معتقه اسهت آگهاهی ممکهن
بارورترین کشف مارکس است و درعینحال در مرکز تفکر مارکسیستی معاصر جهای دارد و یکهی
از مفاهیم عم ه عملی در مطالعه جامعه است .مارکس درباره این مفهوم شرح میده که نیهازی
نیست ب انیم فالن یا بهمان رنجبر یا همه رنجبران چه میان یشن ؛ بلکه مها مهیخهواهیم به انیم
که آگاهی طبقاتی رنجبران ک ام است .تمایز عم ه آگاهی واقعی و آگاهی ممکن در همهین نکتهه
نهفتهاست (گل من .)66 :1361 ،مسئله این نیسهت کهه به انیم یهک گهروه چهه مهیان یشه ؛ بلکهه
میخواهیم ب انیم تغییراتی که ممکن است در آگاهی گروهی رخ ده ک مان بیآنکه در ماهیهت
اساسی آن گروه تغییری پ ی ار شود .علیرغم اهمیهت موضهو کهه گله من دسهتیابی بهه آن را
ه روش خود میدان نراهی به جامعه آماری پووه نشان از بیتوجهی پووهشرران بهه ایهن
مقوله دارد؛ چنانکه از بین مقاالت مورد مطالعه تنها راد و دیرران ( )1311تحقهق آگهاهی ممکهن
را با اشاره به خصلت مرکزگریزی قهرمانان اصلی رمان اشک سهبالن ایهنگونهه بیهان مهیکننه :
«خصلت مرکزگریزی قهرمانهای اصلی رمان مورد تحقیق را میتوان به آگاهی ممکهن نویسهن ه
این اثر نسبت داد؛ به این معنی که نویسن ه بهعنوان فرد استثنایی طبقه متوسگ ،آگهاهی ممکهن
این طبقه را در اثر خود انعکا دادهاست .نویسن ه خصلت غالب تمرکزگرایی ایهن طبقهه را بهه
عنوان یک آسیب تشخیص داده و آمال و آرزوی خود را بهعنوان عضوی از این گروه اجتمهاعی
به ساختار ذهنی طبقه متوسگ تعمیم دادهاست» ( .)11 :1311سایر مقاالت نیهز یها در مواجههه
با این مفهوم سکوت اختیار کرده و مطلقا ذکری از آگاهی ممکن نکردهان ماننه آزاد ارمکهی و
دیرران ( )1311و فاضلی و دیرران ( ،)1314یا اینکه در چهارچوب نظهری بهه تعریفهی اجمهالی
پرداختهان  ،اما در کاربست نظریه آن را پی نررفتهان  .به عنوان نمونهه در پهووه شههبازی و
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دیرران ( )1313در تعریف آگاهی ممکن مهیخهوانیم« :آگهاهی ممکهن متعلهق بهه یهک طبقهه
اجتماعی است و افق می ان دی آن گروه را در جامعه نشان میدهه  .همچنهین حه اکثر آگهاهی
ممکن یک طبقه اجتماعی همیشه یک جهانبینی تشکیل مهیدهه کهه از دیه گاه روانشناسهی
منسجم است و ممکن است به صورت مذهب و فلسفه ادبیات یا هنر بیان شهود» ()71 :1313؛ امها
در کاربست نظریه هیچ اشارهای به این مفهوم دی ه نمیشود .برخی دیرهر از مقهاالت نیهز به ون
ارا ه تعریفی از آگاهی ممکن تنها به یادکرد وایگانی آن اکتفا کردهان  .چنانکهه فهرزاد و دیرهران
( )1331دو بار در بخ نظری و هشت بار در بخ نتیجهگیری پووه خود ،از آگهاهی ممکهن
نام بردهان ؛ درحالیکه در بخ تحلیل ،مطلقا به آن ندرداخته و در پایهان نتیجهه گرفتههانه کهه
«سیر وقایع رمان ،آگاهی ممکن نویسن ه را آشکار میکن  .نویسن ه با در نظهر گهرفتن شخصهیت
اصلی و راوی رمان در دو طبقهه مجهزا توانسهتهاسهت آگهاهی ممکهن ایهن دو طبقهه را –انقهالب و
دموکراسی -بهخوبی بنمایان و آگاهی طبقاتی کارپرداز اصلی رمان را به بهترین گونه نمایان سهازد»
( .)161 :1331از این جهت بین کاربست نظریه و بخ نتیجهگیری ،گسستی آشکار مشهود است.
 -2-4پرداختن به بخشهایی از نظریه به جای کل آن (دام تقلیلگرایی)

شیوه دیالکتیکی گل من مبتنی بر پیون میان تمامی اجزا و عناصر اثهر و ارتبهاط آنهها بها کهل
است .چنانکه وایه ساختار همنهادِ نظام قلم اد ش ه که در آن «همه اجزا به هم ربگ دارن بهه
نحویکه کارکرد هر جز وابسته به کل نظام اسهت و کهل نظهام بهر کاکهل اجهزا مهیچرخه »
(گل من .)1 :1361 ،در چنین شیوهای تمامی مفاهیم نظری یادش ه در گفتهار پیشهین هرکه ام در
خوان نظری اثر ادبی نقشی بر عه ه دارن  .نراهی به جامعه آماری مورد مطالعه نشان مهیدهه
که پووهشرران گاه در تحلیلهای خود از پیون دیالکتیکی اجزای نظریه غفلت ورزیه ه و از میهان
مفاهیم و مقوالت نظری دست به گزین زدهان ؛ بهگونهایکه بیشتر به سراغ مواردی رفتهان کهه
در الروهای عملی گذشته به کار گرفته ش هان و عم تا با توجه به اثر مورد مطالعهه ،حضهور آنهها
آشکارتر و امکان دستیابی به آنها راحتتر و سهریعتهر بهوده و پووهشهرر را از درافتهادن بها اثهر و
پیچی گیهای آن بینیاز ساختهاست .به عنهوان نمونهه در مقالهه فرضهی و دیرهران ( )1311تنهها
اشارهای اجمالی به ساختررایی تکوینی« ،دریافت» و «تشریح» ،ش هاست یها در مقالهه فاضهلی و
دیرران ( )1314ب ون توجه به عناصر منفرد نظریه ،ساختررایی تکهوینی و رابطهه سهاختار اثهر بها
ساختار جامعه در بخ چارچوب نظری توضیح دادهش هاسهت .در مقالهه آزاد ارمکهی و دیرهران
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( )1311نیز تنها به دو مقوله «دریافت» و «تشریح» اشاره ش ه؛ تنهها رزا پهور ( )1337بها نرهاهی
نسبتا جامع ،به تبیین مقولههای «قهرمان پروبلماتیک ،شهی وارگی ،آگهاهی ممکهن ،ارزشههای
راستین و ارزشهای تباه» به معرفهی جامعهه سهرمایهداری بهه عنهوان بسهتر پیه ای نظریهه و
ویوگیهای متن همسو با نظریهه پرداختههاسهت و در فراینه واحه و نهه ج اگانهه «دریافهت» و
«تشریح» ،روششناختی خود را از نظریه به اثبات رسهان هاسهت؛ بهااینحهال یکهی از نکهاتی کهه
تقریبا در تمام مقاالت نادی ه گرفتهش ه ،ساخت داستانی و جنبههای زیباییشناختی رمهان ،فهرم
و صورت آن است.
به اعتقاد گل من مطالعه آثار برجسته ادبی ،کار تحلیلی بینهایت دقیقی میطلبه ؛ چراکهه در
نهایت امر بای کوشی نه تنها محتوا ،بلکه پیکره بیرونی اثر را نیهز از جههانبینهی درآورد .چیهزی
که معموال پیکره ادبی به معنای مح ود کلمه خوان ه میشهود از مجموعههای سهاختارهای خهرد
معناشناختی ،نشانهشناختی ،آواشناختی و غیره پ ی میآی و با ساختار کلهی جههان اثهر رابطهه
کارکردیِ کمابی پیچی ه ،ولی قابل بیانی دارد .همه پووه ههای گله من درصه د نشهان دادن
این نکته است که تنها مسا لی که یک اثر ارجمن مطرح میسازد مسا ل زیباشناختی اسهت کهه
به بیان منسجم یک جههانبینهی مربهوط اسهت .گله من دربهاره اهمیهت اجهزای منفهرد اثهر در
صورتبن ی کلیت واح  ،ساختار معنهادار و جههاننرهری آن معتقه اسهت وایگهان ،جملهههها و
بن های بهظاهر مشابه و حتی یکسان ،در صورت ادغام در مجموعههههای متفهاوت ممکهن اسهت
معناهای مختلف داشته باشن  .او در خ ای پنهان در مطالعهه ان یشههههای پاسهکال از زبهان او
مینویس « :وایگانی که به شیوههای متفاوت تنظیم ش ه باشن تأثیراتی متفاوت برمیانریزنه .
مبادا گفته شود که من هیچ چیز تازهای نرفتهام .نحهوه ترتیهب مصهالح ،تهازه اسهت» (گله من،
 .)117 :1331به نظر گل من صورت و محتوا از هم ج ا نیستن و ما بها وحه ت معنهادار ایه ه و
ابزارهای بازنمود آن روبهرو هسهتیم (همهان .)76 :او در تبیهین مسهئله زیبهاییشهناختی و پیونه
صورت و محتوا ،در تحلیل قطعهای از قصه «حسادت» رب-گریه ایهن جملهه را مطهرح مهیکنه :
«کف های سبک با نیمتخت کا وچویی روی موزاییک راهرو ص ایی تولیه نمهیکنه » .گله من
معتق است رب-گریه ننوشتهاست مردی با گامهای آهسته راه میرود؛ بلکه هه او ایهن اسهت
که بروی در دنیای امروز کف  ،انسان را در پی خود میکش ؛ یعنی دیرر نهه آدمهی بلکهه اشهیا،
قوه محرکه وقایع گردی هان » (گله من)141-144 :1361 ،؛ ایهن همهان جامعهه شهی واره مه نظهر
اوست .ساختررایی تکوینی بههیچوجهه بهه داسهتان یعنهی محتهوای خهام دل نمهیبنه د .حتهی
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پووه های موجود کنونی گل من (نق فیلم تحقیر و زن چینی و نمایشنامهههای ینهه بها عنهوان
بالکن ،زنریان ،تجیرها و کلفتان) درواقع حول محوری استوار است که مهیتهوان آن را در مرحلهه
اول «پیکرهسازی» یعنی ساختار جهان اثر نام داد .مقالههای فاضلی و دیرران ( )1314آزاد ارمکهی
و دیرران ( )1331فرضی و دیرران ( )1312و شهبازی و دیرران ( )1313ازجملهه مهواردی هسهتن
که به مقوله زیباشناسی و تبیین این مسئله در مطالعه خود ندرداختهان  .برخی مقاالت علهیرغهم
اینکه در وایگان کلی ی زیباییشناسی را به عنوان مفاهیم بنیادین مطالعه خود لحاظ داشهتهانه ،
در کاربست نظریه نسبت به آن بیتوجه مان هان  .ی اللهی آهنرهر و دیرهران ( )1313بها کلیه وایه
زیباییشناسی ،و راد و دیرران ( )1311با کلی وایه ساختار زیباییشهناختی از آن جملههانه  .تنهها
فرضی و دیرران ( )1333در تعاریف وایههای کلی ی به معرفی ساختار زیباییشناختی پرداختهه و
آن را برابر با وح ت اثر دانستهاست.
 -3-4بیالتفاتی به روشها و اهداف نظریه (دام توصیف)

گل من معتق است تفاوت اساسی جامعهشناسی اثبهاتی بها جه لی یها دیهالکتیکی در ایهن نکتهه
نهفتهاست که جامعه شناسی اثباتی به ظههور حتهیالمقه ور درسهت و دقیهق از جامعهه موجهود
بسن ه میکن و میکوش گزارشی از کارکرد ساختار موجود به دست ده ؛ ولهی جامعههشناسهی
ج لی میکوش که در جامعه مورد بررسی خود ،آگهاهی ممکهن و گهرای ههای مقه ر در حهال
گسترش و گام زنن ه در فراسوی واقعیت را آشکار سازد و بر امکانات دگرگهونی و تبه یل آگهاهی
واقعیت اجتماعی استوار است (گل من .)71 :1331،با وجود این ،عملکهرد پهارهای از پووهشهرران در
مطالعه نظری آنها حکایت از بیتوجهی به این مسهئله دارد؛ چنهانکهه بهه جهای کشهف سهاختار
معنادار و جهانبینی حاکم بر اثر و آگاهی ممکن یک طبقه و یافتن ههمارزی سهاختارهای اثهر بها
جامعه کوشی هان بین محتوای آگاهی جمعی و محتوای اثر ادبی و نیهز بهین مضهامین اجتمهاعی
بازتابیافته در اثر با وقایع اجتماعی دوره آفرین آن ،شباهتها و همسوییههایی برقهرار کننه و
این همخوانی را ذیل مقولههای نظری «دریافت» و «تشریح» برنجانن  .پی است که چنین کهاری
به مثله کردن اثر منتهی میشود؛ چنانکه در مقاله قنبری و دیرهران ( )1311اگرچهه بههدرسهتی
اشاره کردهان «بنا به نظر گل من ،بررسی جامعهشناسانه ادبیات در دو سطح انجام مهیشهود کهه
در تبیین روششناختی بای آنها را بهدقت از هم ج ا کرد؛ اما در جریهان پهووه بهه تمهامی در
هم میآمیزد .این دو سطح عبارتان از :دریافت و تشریح .در مرحله تفسیر یا دریافهت ،پووهشهرر
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با گزین یک الروی ساختاری معنادار و ساده که از تع اد مح ودی از عناصر و پیونه های میهان
این عناصر ساختهش هاست بای بتوان تمامیت متن را توضیح ده و جنبهههای متعه دی را کهه
در چارچوب این الرو قرار گرفتهه نشهان دهه  .در مرحلهه تشهریح بایه درنهایهت ،میهان الرهوی
ساختاری که سازن ه وح ت و معنای اثر اسهت بها گهرای ههای فاعهل و آفریننه ه اثهر رابطههای
معنادار و کارکردی برقرار کن » ()133 :1311؛ اما در طول تحلیل اثهری از کاربسهت روش گله من
دی ه نمیشود و هرچه هست تحلیل محتوا و بیان درونمایههای سووشون و تها حه ودی جزیهره
سرگردانی و توصیف کن و من شخصیتهای زن در آنهاست .درنهایت پووهشرران ،دسهتاورد
حاصل از خوان نظری خود را چنین بیان نموده ان « :کشهف تنهاظر میهان شخصهیتپهردازی و
ساختار زبانی و تطبیق آن با سهاختار اجتمهاعی رمهان دانشهور بهه پیونه میهان سهاختار ادبهی و
اجتماعی میانجام  .در این نوشتار میتوان به میزان بیشتری اطمینان یافت که نقه مها تنهها بهه
بیان اجتماعیات در رمان مح ود نش ه و تهأثیر و تهأثر متقابهل میهان اجتمها و آثهار دانشهور در
چهارچوب نظریه برقرار ش هاسهت» (همهان .)114 :ایهن اذعهان پووهشهرران بهه کشهف ههمارزی
ساختارهای اثر و جامعه ،ب ون کاربست درست فراین «دریافت» و «تشریح» و نیز بهی توجهه بهه
اه ا نظریه که دستیابی به جهاننرری و آگاهی ممکن طبقه حاکم بر اثهر کهه نویسهن ه خهود
جز ی از آن است ،در مقاله ی اللهی آهنرر و دیرران ( )1313تکرار شه هاسهت .در ایهن مقالهه کهه
فاق بخ تحلیل است و عم ه مطالب ،مربوط به تعاریف مرتبگ یا نامرتبگ با موضهو و جامعهه
آماری و معرفی روش تحلیل محتوا و مزایا و معایب این شیوه است در بخ نتیجهگیهری کهه در
حقیقت بخ تحلیل مقاله به شمار میرود به توصیف اثر و ذکر برخهی از موضهوعات مطهرح در
آن پرداخته ش ه ،بهگونهای که نه تنها نراه نظری ،بلکه تحلیل محتوایی نیهز صهورت نمهیگیهرد.
هرچن در چکی ه مقاله میخوانیم «نتیجه گرفتیم ساختار زیباییشناختی رمان و ساختار عینهی
جامعه در برهه مهوردنظر مها دارای رابطههای متقابهل هسهتن » ( .)11 :1313مقالهه آزاد ارمکهی و
دیرران ( )1311یکی دیرر از نمونههایی است که پووهشرران ب ون توجه به مبانی روششهناختی
و اه ا نظریه به مطالعه و تحلیل وایگانی دو رمان پرداخته و با توجه به بسهام وایگهان مربهوط
به حوزههای مختلف اقتصاد ،اجتما  ،سیاست و فرهنگ ،وجه غالب اثهر را بها توجهه بهه مقیها
کمی ،ساختار معنادار اثر معرفی کردهان ؛ به عنوان مثال در این مقاله ،استخراق وایههای مربوط بهه
حوزه اقتصاد با زیرحوزههای آن مرحله «دریافت» تلقی ش ه و در ادامه میخوانیم «در مقام تشهریح
زیرحوزهها در ساختار کلیتر یعنی حوزه اقتصاد نیز این نتیجه به دست میآی که کهل زیرحهوزههها
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که حوزه اقتصاد را تشکیل میدهن با هم یرر همخوانی داشهته و یهک حهوزه تحهت تهأثیر فضهای
نظامی را به نمای میگذارن که همان دریافت ما از این حوزه به شهمار مهیآیه » ( .)171 :1311بهه
نظر میرس که دستیابی به چنین نتایجی نیازی به کاربست نظریه گل من ن ارد و بها یهک مطالعهه
آماری می توان وجهه غالهب و درنتیجهه گفتمهان حهاکم براثهر را شناسهایی و معرفهی کهرد .کشهف
جهانبینی و آگاهی ممکن یا بالقوه طبقه مورد نظر در رمان و دریافهت وحه ت و انسهجام اثهر در
بیان این جهاننرری در قالب اجزای خرد و کالن متن ،در حقیقت کشف سهاختار معنهادار رمهان
است که یکی از اه ا مهم ساختررایی تکوینی محسوب میشود .گاه ،برخی موضهوعات جز هی
رمان به عنوان ساختار معنادار اثر معرفیش هاست و پووهشرر در درک کلیتی که این جزییهات را
به هم پیون میده  ،ناموفق است .به عنوان نمونه ،آنچه را که فرضی و دیرران ( )1333به عنهوان
ساختار معنادار مهره مار معرفی میکنن  ،عناصر خرد و منفردی است که میتوان هر یک از آنهها
را به عنوان نشانههای ورود سرمایهداری به جامعه ایران در نظر گرفت .همه ایهن عوامهل در یهک
محور اصلی قرار میگیرن که پووهشرر از دریافت و شرح این محور بنیادین بازمیمان  .به عنهوان
مثال در داستان «وسوسه» ،قوری نماد صبر و استقامت ( ،)73 :1333در «مههره مهار» سهکهههای
اشرفی نماد سرمایهداری (همان ،)74 :یا در «علی مراد» اتوبهو نمهاد طهرد علهی مهراد از جامعهه
روستایی (همان )77 :لحاظ ش هاست؛ در حالی که به نظهر گله من «وظیفهه نویسهن ه بهزرگ آن
است که از میان عناصر مختلف هستی اجتماعی انسان عناصر اصلی و نمونه وار را اخذ کنه و بها
انسجام بخشی ن به آن تصویری کامهل از جامعهه ارا هه دهه ؛ تصهویری کهه حهاوی ارزشههای
جامعهشناختی فراوان است» (ایوتادیه.)113 :1377 ،
مقاله رزا پور ( )1337نمونه موفقی از کاربست نظریه و روششناسی آن است که پووهشرر بها
فهم درست فراین «دریافت» و «تشریح» و نیز توجهه بهه مقولهه پراهمیهت سهاختار در خهوان
نظری توانستهاست با نراهی تفسیری و انتقادی ساختار معنادار حاکم بر اثر و آگاهیههای ممکهن
نویسن ه را بهعنوان نماین ه طبقه حاکم کشف کنه و سهطح پنههان اثهر را بهر خواننه ه بنمایه ؛
چنانکه درباره عملکرد محم تقی بهعنوان طیف وسهیعی از مهردم آن روزگهار در تمهیه مقه مات
عیاشی شاهزاده ،ظهور مستب ان و دولتمردان ستمپیشه را نتیجه مهیا بودن زمینههههای اجتمهاعی
این شیوه زن گی میپن ارد ( )47 :1337و در پایان ،آگاهی ممکن نویسن ه را اینگونهه برمهیشهمارد
که «تباهی اجتما فقگ در استب اد نیست در فرهنگ تباهی است کهه اسهتب اد را در ههر شهرایطی
خلق میکن تا در سایه شوم آن رنج آزادی و مسئولیت را از خود دور کن » (همهان .)11 :بهیالتفهاتی
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به روش و نین یشی ن به اه ا نظریه ،عامل مهمی در ناکامی برخهی پهووه هاسهت و از ایهن
روست که نظرگاه گل من با تمام پیچی گیهای در مطالعه انتقادی رمهانههای ایرانهی در غالهب
موارد در ح یک توصیف موضوعی و تحلیل محتوایی اثر با عنوان «دریافهت» و توصهیف شهرایگ
اجتماعی دوره مقارن با خلق اثر به نام «تشریح» تنزل مییاب .
 -4-4اسلوب غیردیالکتیکی بخش نظری و تحلیل (دامِ گسست)

میزان ارتباط منسجم میان بخ نظری و پردازش عملی مقاله از شاخصهههای مههم در ارزیهابی
مقاالت نظریه محور به شمار میآی و این ویوگی همواره از شاخصههای سنج کیفیهت علمهی
و نوآوری مقاالت دانسته میشود .گاه به دالیلی چون آشنایی ناکافی با نظریههها و برداشهتههای
ناقص از ظرفیتهای هنری و بسترهای تاریخی متون ادبی ،این نظریهههها بهه شهکل مکهانیکی و
شکلررایانه در متون ادبی اجرا میشود؛ بهگونهای که امروزه ،اغلب نوشتههای نق ادبی ما بهویهوه
در مقاالت و پایاننامههای دانشراهی ،سهاختاری دوپهاره دارنه ؛ نیمهه فربهه و جهاذب آن ،طهرح
نظریهای است که گاه در منابع زبهان فارسهی ،مکهرر ترجمهه و بازنویسهی شه ه و نیمهه نهزارش،
تحمیل آن نظریه بر متن فارسی است .یکی از دالیل این نقصان ناآشنایی با سرگذشهت مهتن در
تاریخ و زیست آن در میهان گفتمهانهها و یانرههای مهرتبگ اسهت و دیرهر ،ن اشهتن دقهت نظهر
کارشناسانه در انتخاب متن و نظریه است که به ناهمخوانی سویه مهورد نقه بها روش یها نظریهه
منجر میشود .در مقاالت مورد مطالعه کمتر میتوان مقالهای را یافت که به ون اینکهه مرعهوب و
مجذوب مبانی و کارکردهای نظریه شود با ه دستیابی بهه درک و معنهای ج یه ی از مهتن
ادبی به سراغ آن رفته و دستاورد تازهای را از این تحلیل عملی ارا ه کرده باش  .بهه عنهوان مثهال
در مقاله ی اللهی آهنرر و دیرران ( )1313پووهشرران در چهارچوب نظهری خهود پنجهاه مهورد از
مفاهیم نظری را یاد کردهان ؛ اما در بخ تحلیل هیچک ام از مفاهیم ،تبیین یا پردازش نش هانه .
همچنین در مقالهی فرزاد و دیرران ( )1331نیز پنجاه مورد یادکرد اصهطالحات نظهری در بخه
چارچوب ارا ه ش ه؛ اما در بخ تحلیل اشارهای به آنها نشه ه و مهورد مطالعهه قهرار نررفتههانه .
گسست بین چهارچوب نظری و بخ تحلیل یکی از شهایعتهرین کاسهتیهها در مطالعهه نظهری
پووه هاسهت .لوکهاچ دربهاره ایهن گسسهت اظههار مهیکنه «بهین آثهار دیهالکتیکی بها آثهار
غیردیالکتیکی تفاوت عظیمی وجود دارد .در آثار غیردیالکتیکی فصولی که بهه واقعیهت اجتمهاعی
و تاریخی در تاریخ ان یشهها و یا ادبیات و هنر میپردازن به صهورت مقهوالتی ج اگانهه و بیرانهه
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تلقی میشون  .این مقوالت معموال به سا ق فضهلفروشهی محهی یها بهه خهاطر ارا هه اطالعهات
عمومی درق میشون  .برای متفکری کهه اسهلوب دیهالکتیکی دارد آیهینهها و نظریهههها بخه
ج اییناپذیری از خود واقعیت را تشکیل میدهنه و فقهگ بها انتهزا مهوقتی خاصهی اسهت کهه
میتوان نظریهها را از واقعیت تفکیک کن » (گله من .)76- 71 :1317 ،عهالوه بهر گسسهتی کهه بهه
خاطر ضعف تفکر نظری بر چارچوب نظری و بخ کاربست حاصل مهیشهود پووهشهرر نهاگزیر
میشود به جای پردازش نظریه به جامعهشناسی و تحلیل محتوای اثر بدردازد .چنانکه در مقالهه
فرضی و دیرران ( )1312پووهشرران در مرحله دریافت به تحلیل محتهوای اثهر و توصهیف وقهایع
شکلگرفته در آن پرداختهان و طبقهبن ی وقایع تاریخی و اجتماعی مقارن با وقایع بازتهاب یافتهه
در اثر را که عبارتان از :ظهور حزب توده در سال  ،1321ظهور و سقوط جنهب جنرهل و قیهام
میرزا کوچک خان جنرلی و نظام ارباب  -رعیتی (« ،)11 :1312تشهریح» اثهر قلمه اد کهردهانه و
گفتنی است که در همین بخ ذیل عنوان مناسبات حاکم در نظام ارباب  -رعیتی ب ون التفهات
به اثر به معرفی نظری این شیوه در نظام اجتماعی پرداختهان (همهان .)16 :آنگونهه کهه جامعههی
آماری ما مینمای برخی پووهشرران بنا به دالیلی ازجمله سهن یت بخشهی ن بهه نوشهته خهود،
ساختررایی تکوینی گل من را در عنوان مقاله خوی و نیز تعاریف نظری و گاه مفهاهیم بنیهادین
نظریه را در خالل تحلیلهای خود افزودهان و علیرغم ناکامی در پردازش موفق نظریه بهر مهتن،
فرجام سخن چیزی جز اعالم توفیق در کاربست نظریهه نیسهت .چنهانکهه حتهی در یهک مهورد
سخن از ناکامی پووه به دلیل یا دالیلی ارا ه نمیشود؛ چهون بهه ههر روی اراده پووهشهرر بهر
اقت ار داشتن نظریه بر متن قرار گرفتهاست .اگر پووهشی در کاربست نظریه با تردی مواجه شهود
و درباره همسویی نظریه با متن چونوچراهایی را مطرح سازد و در انطبا برخی مفاهیم در مهتن
به درنگ و تأمل واداشته شود و بهیکباره همه متن را با کلیت نظریه همنوا نیاب آنرهاه مهیتهوان
امی وار بود که در این پووه سمن تیزپای ان یشه انتقادی مجال تاختوتاز داشتهاسهت .امهری
که جز در مقالهی راد و دیرران ( )1311با اذعان به نارسا بودن نظریههای غربی برای مطالعهه آثهار
ادبی ایران ( )11 :1311در هیچیک از پووه ها شاه نبودیم .به نظر میرس زمینههههای امتنها
تفکر نظری و انتقادی ،مانع از شناخت درست نظریه ،پردازش موفق و علمهی نظریهه و درنهایهت
تولی نظریه گردی هاست .تا زمانی که عوامل امتنا  ،یکسره شناسهایی و اصهالح نشهون ایهن دور
باطل همچنان ادامه خواه یافت و جهشهی در مطالعهات نظهری جامعهه ادبهی صهورت نخواهه
گرفت .در پووه های مورد مطالعه ،مقاالت فاضلی ( ،)1314آزاد ارمکی ( )1311و ی اللهی آهنرهر
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( )1313دچار گسست کامل نظریه از متن ش هان  .در این میان رزا پور توانستهاست بهین نظریهه
و متن رابطهای دیالکتیکی برقرار سازد.
 -5نتیجهگیری

ساختررایی تکوینی گل من یکی از رویکردهای مورد اقبال جامعهشناسی ادبی در ایهران اسهت.
کاربست این نظریه مستلزم رعایت شرایطی است که بیالتفهاتی پووهشهرر بهه آنهها مهیتوانه
منجر به ناکامی خوان نظری شود .برخی از نارساییها به درک نادرست پووهشرر از مفهاهیم
نظری و درنتیجه ع م تبیین و کاربسهت آنهها در مهتن ،افتهادن در دام تقلیهلگرایهی و اعمهال
اجزایی از نظریه بر متن به جهای کهل آن ،عه م شهناخت روش و اهه ا نظریهه ،بهیالتفهاتی
پووهشرر نسبت به بستر اجتماعی خلق نظریه ،سهلانراری در انتخابِ متنی همسو با نظریهه و
نیز ضعف تفکر انتقادی پووهشرران در فراین مطالعه منظرگرایانه اثر معطو است .عهالوه بهر
اینها به نظر می رس بازنرری برخی مجالت در استقبال شیفتهوار از مطالعات نظری کهه تنهها
منجر به اصرار پووهشرران بر مستن کردن مطالعات خود با انوا نظریههههای غربهی و شهرقی
می شود از یک سو و تالش در جهت داوری متعه انه و متخصصهانه ی مقهاالت از دیرهر سهو
میتوان مانع از ت اوم به فهمیهها و کاسهتیههای نظریههپهردازی گهردد .همهانگونهه کهه در
روششناختی پووه گفته ش فراتحلیل و طبقهبن ی آسهیبهها و عوامهل کاربسهت نهاموفق
نظریه و شناسایی و معرفی آنها از اه ا مطالعه حاضر است .حاصل نراه انتقادی پهووه را
در نمودار شماره ( )1میتوان ارا ه داد.
نمودار شماره ( :)1نمودار کمی عوامل کاربست ناموفق نظریه
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چکیده
ماوارءالنهر درمقام نخستین وطن اقوام آریایینژاد پیوسته در تاریخ ادب فارسیی ضویورب جرتسیته
داشتهاست .پس از تشکیل دولیت فییویه در اییرا و ازجکیا شییدانی در جخیارا در سی ه پیانددم
میالدب ،سرنوشت سیاسی دو منطقه از یک یگر ت ا ش ؛ اما تیا اشیلاا ایین منطقیه از سیوب تیدار
روسیه در س ه نوزدم  ،رواجط فرمنگی مردما دو سوب تیحیو مایاجیا ادامیه داشیت .نهویت
جی ارب جا ضوور روسیه و اشلاا منطقه زجانه مشیی و جدی تر در قامیت تگی دارایا شید هور شی .
تگ دارایا جا پیروزب اضداب ماونیس  ،جراب رسی جه آرما ماب خود جه دامیا آ خدی نی  .جیا
تشکیل پنج تاهورب شورایی از دا ویرانیماب خانات منطقیه ،تاتیکیا در سیاا  4291فیاض
ضکومت ش ن  .آنها طی نددیک جه می ت دمه در جسیتر ادجییات شیورایی جیه آفیرینا ادجیی دسیت
یازی ن ؛ اما جا استقالا در ساا  4224جار دیگر جه آغوش مام وطن تاریخی جازاشتن  .مسیئ ه افی ی
این پژوما جررسی دوره جن ب تحوالت شدرب تاتیکا از شروع نهوت جی ارب تا اسیتقالا منطقیه
در جستر نظریه تاریخ ادجیات است .پس از جررسی دورهجن بماب فورت پذیرفته و نق مدانی فکیرب
آنها الگوب نگارن ه در این زمینه پیشنهاد ش هاست .جه نظر میرس ایین الگیو تیر یر مسیتقیای در
نگارش تریا شناسی شدر مدافر تاتیک داشته جاش و جتوان در مدرفی میراث آ جه فارسیزجانیا
تها نقا مؤ رب اییا من .
واژگان کلیدی :ادجیات مدافر تاتیک ،دورهجن ب ادجی ،نظریه ادجی ،تاتیکستا
 .4دانشیار زجا و ادجیات فارسی دانشگاه ترجیت م رس
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 -1مقدمه

جررسی پ ی هما از طریق دسیتهجنی ب در ایروهمیاب خیاص جراسیاس ویژاییمیاب مشیتر ،
سادهترین و در عین ضاا منطقیترین روش پیا روب دانشیان ا در تیاریخ ان یشیه جشیرب
جودهاست .پیشینه این نوع طدقهجن بما در زمینه تاریخ ادجیات فارسی در متیاب نظرییه تیاریخ
ادجیات ،ترلیف محاود فتوضی جررسی ش هاست .نویسن ه در جازنویسیی و ویراسیت دوم متیاب،
مه خود آ را جه لحاظ روش ،ضگ و محتوا متاجی دیگر مدرفی میرده ،ایین موعیوع را جیا نیام
نظریه تاریخ ادجیات جا جررسی انتقادب تاریخ ادجیاتنگیارب در اییرا سیاما دادهاسیت .وب در
این ا ر «مگاوعه نوشتهماب تئوریک فارسی درجاره نظریه تاریخ ادجیات» را از ده فیحه جیشیتر
نایدان ( .)99 :4831نویسن ه در جخا چهارم فصل اوا متاب میه جیه «مسیالل نظیرب تیاریخ
ادجیات» اختصاص دارد «موعوع دورهجنی ب تیاریخ ادجییات» را ذییل عنیوا میاب تدرییفمیا،
عرورتما ،الگوما و شاخصما و غیره جررسی مردهاست (نک .ماا .)461–483 :
مه ب زرقانی در متاجی جا نام تاریخ ادجی ایرا و ق ارو زجا فارسی درجاره تکیوین تی ریگی
نگارش تاریخ ادجی ایرا از آغاز تامنو جحث مردهاست .وب جرخالف سینت مشیهور میه آغیاز
تاریخِ ادجیاتنویسی فارسی را جه نگارش تذمرهنویسی ادجی فارسی مرجوط میدان « ،نوشتارماب
پیشاتذمرهاب» را مه «ذیل نسل اوا» تاریخ ادجیاتنویسی تا مییایرنی و شیامل متیابمیا و
رساالت متنوعی ازتا ه «ا چینماب ادجی»« ،اخدار»« ،انساب»« ،مت رتاا»« ،مدگ میا» و
«طدقات» است ،نخستین مندع ترلیف و الگوب نگارش تذمرهماب ادجیی فارسیی و تیاریخمیاب
ادجیات در دوره ت ی مدرفی مردهاست ( .)14-88 :4833جخا اوا این متاب نظریه تاریخ ادجی
است مه ذیل سه فصیل -4 :تکامیل تی ریگی ییک سینت :نگیارش تیاریخ ادجیی؛  -9مطالدیه
روششناختی تواریخ ادجی ایرا و  -8مدانی نظرب روش ما (ماا  )484–88 :ساما یافتهاسیت.
نویسن ه در جخا سوم ،رویکرد توأما درو متنی و جرو متنی را در نگیارش تیاریخ ادجییات و
مسالل مرجوط جه آ دخیل میدان و مینویس « :میا سیدی مییمنیی جیا رویکیرد توأمیا جیه
«جرو متنی» و «درو متنی» و ت ییق آنها در قال ییک سیاختار منسیگ  ،تصیویر روشینی از
تاریخ ادجی ایرا را پیا چش خوانن اا محترم جیاوری » (ماا .)32 :
نافرق ی سارلی در مقاله «رویکردما و شیوهماب دورهجن ب در تیاریخ ادجیی» ( )4829جیا ذمیر
پیشییینهاب موتییاه از پییژومامییاب ایرانیییا در دوره مدافییر درزمینییه دورهجن ی ب ادجییی ،جحییث
درازدامنی درجاره رویکردما و شیوهماب دورهجن ب در ایرا و تها طرح مرده و ویژایمیاب میر
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م ام از آنها را جرشاردهاست .وب پس از آنکه جه داللت میر دورهجنی ب ادجیی جراسیاس مییامیای
مدتنی جر «روح زمانه و شرایط مادب و اتتااعی تولی ادجی تا منگارماب غال و الگوماب تکامیل
ان اموار» اشاره میمن  ،جهرغ اذعیا جیه تنیوع میهیوم دورهجنی ب در تیاریخ ادجیی «دو رویکیرد
متااید» را در زمینه یاد ش ه مدرفی میمن :
 -4رویکرد جیرونی 4مه جه دورهجن ب ادجی جر جنیاد عوامل جیرو از ادجیات ارایا دارد .این
رویکرد میتوان جه دو نوع دورهجن ب جینگام  :دورهجن ب جر مدنیاب نیوع دیگیرب از تیاریخ
مانن تاریخ سیاسی (ادجیات الیداجتی) و دورهجن ب جراساس ایاهشیاارب فیرف (قیر میا و
دمهما)؛  -9رویکرد درونی 9مه تاریخ ادجی را فرفاً جیر مدنیاب ویژاییمیاب مشیام هپیذیر
مرتدط جا ادجیات دورهجن ب میمن (ماا .)24 :

و در ادامه میافدای مه «در جسیارب از جخاجنی بمیاب دورهاب تیاریخ ادجیی ،دو رویکیرد
درونی و جیرونی جا م ت اخل و تدامل دارن » (ماا .)29 :
تریا شناسیماب ادجی را نید میتوا از منظرب دیگر در پیون جا موعوع دورهجن ب ادجیی
دانست .تریا شناسی مرچن خود ازمنظر روش ،موعوع و مواد خیام مطالدیاتی ویژاییمیاب
خاص خود را دارد ،در چهارراه مطالدات نظریه و نق ادجی جا یک یگر تالقی پی ا مییمننی و در
خیی مت ادجیییات درمیییآینیی  .پژومشییگرا  ،دمییه چهییل را در ایییرا  ،دوره شییکلایییرب
تریا شناسیماب ادجی دانستهان  .اویا اسااعیل نورب اعال در متاب فیور و اسیداب در شیدر
امروز ایرا در ساا  4813نخستین جار جراب توفیف ایرایامیاب شیدرب در ادجییات مدافیر
ایرا  ،موعوع تریا شناسی ادجی را در مطالدات این ضیوزه جنییا اذاشیت (ضسیینپیور چیافی،
88 :4831؛ پورنام اریا و طامرب 3-1 :4831 ،و طامرب .)82-93 :4828

 -2بیان مسئله

نقا آسیاب مرمدب در شکلدمی جه زجا و ادب فارسی و مویتجخشی جه فارسیزجانا در ضیوزه
تا نی مشتر جا ایرا از آغاز پی ایا زجا و ادب فارسی تامنو جسیار جرتسیته اسیت .آسییاب
مرمدب مرچن تا س ه پانددم میالدب جا ایرا داراب سرنوشت سیاسی و فرمنگی مشتر جیود،
از این تاریخ جه جد جا تشکیل فیویه در ایرا و شیدانیا در جخارا از منظر تلرافییایی ،میذمدی و
سیاسی سرنوشت مستق ی یافت .در نیاه دوم س ه نوزدم  ،امپراتیورب روسییه جخیا جدرایی از
1 . extrinsic
2 . intrinsic
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این منطقه را جه اشلاا خیود درآورد و اجتی ا جیا از جیین جیرد خیا نشیین خوقنی (4316م) ،دو
خا نشین خوارزم ( )4318و جخارا ( )4363را تحت قیاومیت خود درآورد (خ ایار .)11 :4831 ،ایین
وعدیت تا  4291میالدب ادامه یافت ،تا اینکه جا تقسی جن بماب نوین در منطقه ،پنج تاهیورب
مستقل ترسیس ش  .جا ترسیس این تاهوربما مه جا شکلایرب مویتماب جومی و تلییر موییت
فارسی جه تاتیکی (تلییر زجا فارسی جه زجا تاتیکی و تلییر خط فارسی جه خط التین و جدی تر
سیری یک) ماراه جود ،رون ِ دوربِ فارسیزجانا منطقه از میراث خیود جیشیتر نااییا شی  .میر
استالین ( )4218و سپس مس استقالا مامل تاهوربمیا ( )4224مییل جازاشیت جیه مییراث
نیاما را اضیا مرد .دوره استقالا تاتیکستا را جای زما جازاشت واقدی تاتیکا آریایینیژاد جیه
سنتماب ادجی مشتر مدارا ساله جا دیگر اقالی فارسیزجا در تهیا دانسیت .مسیئ ه افی ی
این پژوما طدقهجنی ب و تح ییل تحیوالت ادجییات تاتییک در آسییاب مرمیدب در دوره مدافیر
( )4314-9441در قال دورهجن ب شدر مدافیر تاتییک اسیت .زجیا و ادب فارسیی در دوره نیوین
ضیات خود در آسیاب مرمدب و تاتیکستا چیه دورهمیایی را از سیر اذرانی ه و ایین دورهمیا چیه
ویژایمایی داشته است؟ فرض نویسن ه جر این است مه جا تکیهجر عوامل جیرونی (تحیوالت تیاریخی)
و دورنیِ میراث ادجی مدافر تاتیک (تحوالت ادجی ،ادجیت متن) میتوا میراث ایین دوره از ادجییات
مدافر تاتیک را در مشت دوره مامالً مگدا جا ویژایماب خاص خود طدقهجن ب و تح یل مرد.
 -3پیشینه پژوهش

سنت دورهجن ب ادجی در تاریخ ادجیات مدافر تاتیک ،نخستین جار جه فورت مق ماتی جا تکییه جیر
مدیارماب تر یراذار جر دورهجن ب از منظر جیرونیی (زمیا و تحیوالت سیاسیی) و درونیی (تحیوا
محتوا و قال میاب ادجیی) در ناونیه ادجییات تاتییک از فی رال ین عینیی ( )4211-4313دیی ه
میشود ( .)184-192 :4296وب در این مق مه موتاه و عالاانه مه جراب جخا نخسیت قسی سیوم
متاب خود ،ذیل نام «ضصه اوا» از «قس سیوم» نوشیته ،جیا اشیراف و آایامی مامیل از میهیوم
«دورهجن ب» ،شالوده نظرب دورهجن ب ادجیات نوین تاتیک را جنا نهاد.
این دورهجن ب مق ماتی در تاام دورهجن بماب جد ب مؤ ر واقع ش ؛ اما رتوع مامل و دقیق جیه
آ از  4231جه جد رخ داد ،جا این تیاوت مه جخا نخسیت و دوم دورهجنی ب شیاملِ مدیارفپیرورب
( )4241-4314و تگیی دارایی ( ،)4241-4241در ادجیییات دوره شییوروب ( )4231-4241جسییییار
م رنگ ،ملرعانه و تحریف ش ه تح یل مییشی ؛ امیا در دوره جازسیازب ( )4224-4231و اسیتقالا
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(4224تا منو ) مامالً جا انصاف ع ای و از روب واقدیتماب تاریخی تح یل ش و غالی ِ تندیهمیاب
مثدت و منیی آ جهنق مشی ه ش  .اار جخوامی جه پیشینه دورهجن ب ادجیات مدافر تاتییک پیس
از عینی نگاه تاریخی داشته جاشی  ،فهرست زیر پیا روب ما قرار خوام ارفت.
 -1 -3مکتب خاورشناسان روس و اروپای شرقی

سنت دورهجن ب ادجی در ادجیات دوره شوروب تاتیک در پژوماماب مکت اتحاد تایامیر
شوروب ساجق ،اروپاب شرقی و ترجیتش اا ِ تاتیک این مکت ریشیه دارد .ایین تحقیقیات
نخستین جار در آوچر تاریخ ادجیات ساویتی تاتییک 4زییر نظیر میئیت تحریرییه و تیرلیف
جرااینسکی ،9اِدِلَان 8و ضسینزاده تاعجن ب ش  .تاام تحقیقات جد ب در زمینه دورهجن ب
ادجیات مدافر تاتیک تا قدل از فروپاشی شوروب جر ماین اساس ادامه یافت .مدیانی نظیرب
متاب شا ت ب تاریخ ادجیات ساویتی تاتیک ،1تیرلیف ارومیی از نویسین اا  ،زییر نظیر
میئت تحریریه و محا تا شکورب جخارایی جا ساتِ مسئوا محرر از  4231-4213و تاریخ
ادجیات ایرا ( )4ترلیف یا ریپکا( 1نسخه چکی  /4211ترتاه انگ یسیی  ،)4263خاورشیناس
نام ار چکس وامی ساجق و تد ادب از ماکارانا در جستر مکت خاورشناسیی روسییه شیکل
ارفته و یکسره در تهیت ضااییت و ترییی ایی لولیویب ضیدب ضیام ماونیسیت و توتییه
ان یشه ماب سیاسی و فرمنگی آنا در جستر تحوالت شورایی است .این مکتی تیا  4231در
تاام اتحاد شوروب جه ضیات خود ادامه داد.
 -2 -3مکتب دوره بیداری و آزادی

جا آغاز دوره افطالضات سیاسی و اقتصادب میخالیل اورجاچف ،6شیکاف تی باب در جنییا
نظرب دورهجن ب ادجییات دوره شیوروب تاتییک رخ داد .عدی الندی سیتارزاده ،طیی س سی ه
مقاالتی در نخستین ساا میاب جازسیازب ،مییراث تیاریخ ادجییات و نقی ادجیی دوره شیوروب
تاتیک را جررسی مرد .این مقاالت در 9441م جا نام مهنیه و نیو (دوشینده :ادیی ) جیه خیط
)1. Очерки Таърихи Адабиёти Советии Тоҷик (vol 1: 1956, vol 2: 1958
)2. И. С. Брогискй (1905-1989
3. А. С. Эдельман
)4. Таърихи Адабиёти Советии Тоҷик (1978-1984
)5. Jan Rypka (1886-1968
6. Mikhail Gorbachev
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تاتیکی منتشر و جالفافی ه در 4831ش از سیوب پژومشیگاه فرمنیگ فارسیی -تیاتیکی در
تاتیکستا جه خط فارسی چیا شی  .رضیی مسی اانیا قدادییانی از پیشیتازا تلیییر در
میامی و جنیادماب نظرب دورهجن ب ادجیات مدافر تاتیک جهشاار مییرود .وب در مقالیهاب
مه درجاره دورهجن ب ادجیات مدافر تاتیکی در ساا  4224در میتیه نامیه ادجییات و فیندت
تاتیکستا منتشر مرد ،پیشنهاد ت ی ب نسیدت جیه آنچیه در سینت دوره پیشیین ترییا
داشت ،در چهار مرض ه اراله مرد .وب پس از مهاترت جه ایرا پیشنهاد خیود را در مقالیهاب
جا نام «ادجیات نو تاتیکی» افیالح و تکاییل و آ را در میهیا فرمنگیی جیه چیا رسیان
(مس اانیا قدادیانی .)4814 ،مدناب دیی ااه وب در میورد دوره جنی ب ادجییات مدافیر تاتییک،
ترمیدی از مالضظات تاریخی ،سیاسی و اتتااعی و توته جه محتواب ادجی است .نویسین اا
تاریخ ادجییات و منتقی ا ایرانیی و تیاتیکی در سیه دمیه اخییر تحیت تیر یر دیی ااهمیاب
مس اانیا قدادیانی در این زمینه جودهان  .مدناب دورهجن ب وب توته جه تحیوالت تیاریخی و
تلییرات شکلارفته در شکل و محتواب ادجی جراساس ماا تلییرات تیاریخی اسیت .تیر یر
انقالب امتدر را میتوا در این دورهجن ب جهروشنی اضساس مرد.
 -4دورهبندی شعر معاصر تاجیک و جریانهای تأثیرگذار در آن

آ اونه مه ایته ش سنت دوره جن ب ادجی تاتیک نخستین جار جه فورت مق ماتی در ناونه
ادجیات تاتیک (عینیی )184-192 :4296 ،آم هاست .این مق مه را میتوا در ایدارهمیاب زییر
خالفه مرد:
 -4اضا دانا جنیانگذار «راه نو» و «اس وب تازه» در ادجیات منثیور تاتییک اسیت؛ امیا
این شیوه تا  ،4241یدنی تا انقالب اوا روسیه شایع نش ه جود.
 -9ادجیات نو تاتیک از  4241آغاز میشود و تا  ،4241یدنی انقالب امتدر روسییه ادامیه
مییاج  .فیت «نو» جراب این دوره از ادجیات نسدت جه «ادجیات مهنه فرف» است مه تا ایین
تاریخ رواج داشتهاست؛ جناجراین تد در موارد جسیار نادر ادجیات این دوره فرفاً از نظر موعوع
نو است« :وارنه اس وب ،طرز جیا  ،افاده افکار مرد در عان قصی ه ،غدا ،رجاعی و امثیالا
و رعایت وز و قافیه جر وته امال ،مدالله ،تشدیه و فنایع لیظیه عیناً جه طرز مهنیه اسیت،
االّ نادراً» (ماا .)192 :
 -8عوامل چن ب در شکلایرب این ادجیات دخیل جودهان ازتا ه وقوع انقیالب نخسیت
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روسیه ( ،)4241رواج روزنامهما و متابماب تیازه از سیایر مشیورمیا در جخیارا و ترمسیتا و
پرورش نسل ت ی ادیدا در این منطقه ماسو جا تحوالت ت ی .
 -1موعوعات ت ی ادجیات این دوره عدارت انی از :وطین ،م یت ،دیین ،ع ی و مدیارف،
مدارزه ع یه ضاماا ستاگر ،انتقاد از ع اا [درجارب].
 -1ادجیات جه اعتدار موعوع ضقیقتاً انقالجی جد از انقالب امتدر در این منطقه راییج شی
(ماا .)184 :

جا تشکیل تاهورب تاتیکستا در  4291سنت تاریخ ادجیات نویسیی در ایین تاهیورب
تحت س طه پژوما ماب مکت اتحاد تاامیر شوروب ساجق ،اروپاب شرقی و ترجیتشی اا
تاتیک این مکت شکل ارفت و ادامه یافت .در مق مه آچر تاریخ ادجیات ساویتی تاتیک
( ،)Брогискй & Эдельман & Шарифзода, 1956: 1/5-31مدنییاب دورهجنیی ب اییین
پژومشگرا در دورهجن ب تاریخ ادجیات تاتیک اتکا جه تاریخ عام تحوالت خ ق تاتیک است؛
زیرا جه عقی ه نویسن اا  ،انکشاف ادجیات شیوروب تاتییک دقیقیاً جیا سیاامیاب ضاماییت
شورایی جراجر است« :از ماین سد جای تقسیاات دورهماب ادجیات ساویتی تاتییک اساسیاً
جه تقسیاات دورهماب تاریخ خ ق تاتیک پس از ریوالیتسیه آمتییاجر [انقیالب امتدیر ]4241
موافق آی » (ماا  .)84/4 :این نوع تقسی جن ب جا توعیحاتی مه مؤلیا در پاییا دورهجنی ب
جه آ اشاره مرده و آ را از تکرار مکانیکی تاریخ متااید دانستهان  ،در رویکردما و شیوهماب
دورهجن ب تاریخ ادجیات ،مدتنی جر «مدناب روی ادمیا ،مییامی و دورهمیاب تیاریخ عایومی و
سیاسی» است و در اغ مشورماب تها و ایرا محل اعتنا جیودهاسیت .تیاریخ سیاسیی و
ای لولویب در این دورهجن ب نقا جیارزب دارد و میر پ یی ه ادجیی در دا ایین دو میهیوم و
ارزشماب ضام جر آ تح ییل مییشیود (فتیوضی412-411 :4831 ،؛ سیارلی.)444-444 :4829 ،
نخستین الگوب دوره جنی ب ادجییات سیاویتی تاتییک جراسیاس نظیر جرااینسیکی ،ادلاین و
ضسینزاده جه شرح زیر ساما یافتهاست:
 -4ادجیات ساویتی تاتیک در دوره غ دیه ریوالیتسییه مدییر ساتسیالیسیتی آمتییاجر [سوسیالیسیتی
امتدر] و استوار اردی ضامایت ساویتی در تاتیکستا (.)4292-4241
 -9ادجیات ساویتی تاتیک در سااماب پنجسالهماب پیا از تنگ (.)4214-4284
 -8ادجیات ساویتی تاتیک در سااماب تنگ جدر وطنی (تو .)4211-4214
 -1ادجیات ساویتی تاتییک در دوره پیس از تنیگ ( Брогискй & Эдельман & Шарифзода,
.)1956: 1/31
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این الگو در متاب شا ت ب تاریخ ادجیات ساویتی تاتیک 4نید تکرار ش  .جیا ایین تییاوت
مه این دورهجن ب جراساس «انکشاف یانرما» ترلیف ش  .این تقسی جن ب از نظیر تیاریخی میی
تیاوتی جا آچر تاریخ ادجیات ساویتی تاتیک ن اشت؛ اما از آنگا مه تحوا یانرما و سدکمیاب
ادجی در متن دورهجن ب قرار ارفته جود ،تحوا مهای در این زمینه جه شاار میرفت.
یکی دیگر از آ ار نوشته ش ه در چندره مکت اروپاب شیرقی ،تیاریخ ادجییاتی اسیت میه ییا
ریپکا و تد ادب از ماکارانا ترلیف مردهان  .جخیا ادجییات تیاتیکی آ را ییریب جچکیا ،تیرلیف
مردهاست .جچکا در این ا ر در جخا «ادجیات تاتیک از س ه شانددم تا روزایار منیونی» متیاب
یادش ه ( )4413-382 /9 :4819جا نگاه تاند ارانه و مامالً ای لولوییکی در زمینیه ادجییات تاتییک و
دورهجن ب آ تا  4263سخن ایتهاست .این جخا از متاب در  4814جیا افیدود جخشیی جیا نیام
«ادجیات مدافر تاتیک» تکاییل و در  4819جیا نیام ادجییات فارسیی در تاتیکسیتا جیا ترتایه
محاود عدادیا و سدی عدانژاد مگرا دوست جه فورت مستقل چیا شی (جچکیا .)4811 ،جچکیا
ادجیات تاتیک را در پس از انقالب  4241جه شکل زیر دورهجن ب مردهاست:
 -4از انقالب تا استوار ش ق رت شوروب ،یدنی تشکیل تاهورب سوسیالیسیتی تاتیکیا
شورورب ()4292-4241
 -9دورا استرش ف حآمید مشور تا در ارفتن آتا تنگ دوم تهانی ()4214-4292
 -8ادجیات تاتیک شوروب در زما تنگ دوم تهانی ()4211-4214
 -1ادجیات پس از تنگ از  4211تا زما منونی [( ]4263ماا .)211/9 :
وب در متاب ادجیات فارسی در تاتیکستا مه در واقع تکایلشی ه مداضیث پیشیین در
متاب تاریخ ادجیات ایرا است ،این جخا را ایناونه افالح و تکایل مردهاست:
 -4از زما انقالب تا تحکی ضکومت شوروب ،یدنی ترسیس تاهورب شوروب سوسیالیستی
تاتیکستا ()4292-4241
 -9دوره ف ح و آراما در مشور تا آغاز تنگ تهانی دوم ()4214-4292
 -8ادجیا شوروب تاتیک طی تنگ تهانی دوم ()4211-4214
 -1ادجیات پس از تنگ (از  4211تا )4266
 -1ادجیات از  4264تا 4231
)1. Таърихи Адабиёти Советии Тоҷик (1978-1984
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 -6دورا پس از ( 4231ماا .)919-944 ،442 :

ستارزاده در مقالهاب مه جا نام «دوره جن ب ادجیات از نگاه روششناسی» در  4233تیرلیف
و در متاب مهنه و نو ( )4831جازنشر مرده اسیت ،جیه جرخیی از مدیانی نظیرب تیاریخ ادجییات
نویسی فارسی و تاتیکی از آغاز تذمره نویسی تا امروز اشیاره و در پاییا روشمیاب مدایوا
دورهجن ب تاریخ ادجیات را در پن جخا خالفه مردهاست:
 -4جراساس خان ا ماب فرمانروا
 -9جراساس سدقت زما
 -8جراساس انواع یا یانرما ،سدکما و مکت ماب ادجی
 -1جراساس روی ادماب تاریخی ،سیاسی و اتتااعی
 -1جراساس دورهماب عام تاریخی (ماا .)991 :
قدادیانی از پیشتازا تلیییر در مییامی و جنیادمیاب نظیرب دورهجنی ب ادجییات مدافیر
تاتیک جهشاار میرود .این پیشنهادما و نید جرخیی افیطالضات اجی اعی وب در ایین زمینیه
ازتا ییه مییارجرد «ادجیییات قییالدی و جیرنییگ» (ادجیییات فرمایشییی و تولییی شیی ه جراسییاس
دستورنامهماب ضدب ماونیست و نظریهپردازا فرمنیگ آ ) و «ادجییات ضقیقیی مردمیی»
(ادجیات تولی ش ه در فواب آزاد و توته جیه نییازمیاب میردم و دردمیاب م یی آنهیا) جدی ما
سرمشق پژومشیگرا تیاریخ ادجییات تاتییک در اییرا و تاتیکسیتا شی  .مسی اانیا در
مقالهاب مه در  4224در میته نامیه ادجییات و فیندت تاتیکسیتا منتشیر میرد ،پیشینهاد
ت ی ب نسدت جه آنچه در سنت دوره پیشین ترییا داشیت ،در چهیار مرض یه ارالیه نایود
(مسی اانیا قدادییانی .)91-91 :4814 ،مدنیاب دیی ااه وب در میورد دورهجنی ب ادجییات مدافییر
تاتییک ،ترمیدیی از مالضظیات تییاریخی ،سیاسیی و اتتایاعی اسییت میه جیر روب موعییوع
خودشناسی م ی و خودآاامی تاریخی قوم تاتیک جر سیرِ تحوالت تیاریخی در دوره مدافیر
ادجیات تاتیک از نیاه دوم س ه نوزدم تا پایا س ه جیست متارمد ش هاسیت .وب پیس از
اراله خالفه آراب پژومشگرا دوره شوروب درجیاره مرض یه جنی ب ادجییات شیوروب تاتییک
پیشنهاد خود را در این زمینه جه شکل زیر اراله مردهاست:
 -4نیاه دوم س ه نوزدم  ،ادجیات مدارفپرورب یا مرض ه ت ا جراب رمانی مردم از سیت
و نادانی
 -9سااماب  4244تا  ،4291ادجیات ت ی یا مرض ه تالش در راه خودشناسی
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 -8سااماب  4296تا آخر سااماب پنگاه ،مرض ه تشیکل و تحیوا ادجییات قیالدی و جیرنیگ
تاتیک
 -1از آخر سااماب پنگاه تا آخر سااماب مشتاد ،مرض ه تهیا از قالی جیرنیگ ادجیی جیه
شیوهماب نو
 -1از آخر سااماب مشتاد جه این سو ،مرض ه رش ادجیات ضقیقی مردمی (ماا تا).
مؤلف متاب تویدار لحظهما ماین دورهجن ب را –الدته ج و ذمیر مرخیذ و جیا وییرایا
تدلی در نگارش– پذیرفته و در جخا میت ا ر خیود جیا نیام «ادجییات فارسیی در خیارج از
ایرا » ذمر مردهاست (یاضقی.)833-831 :4838 ،
ع یرعا قدوه در مق مه متاب خورشی ماب ا ش ه :ادی ه شدر امروز تاتییک ( )4816در
فص ی جا نام «مق مهاب جر شدر امروز تاتیک» از نگاه نس ی جیه نقی و مدرفیی شیدر مدافیر
تاتیک پرداختهاست (ماا  .)19-41 :وب در این مق مه میه در مایا سیاامیاب انتشیار جیا
وامنا منیی جرخی از شاعرا و نویسن اا تاتیک مواته ش  ،تالش مرد جیا دیی ب میامالً
انتقادب و الدته ای لولوییک ،میراث شدرب یکص ساا اخیر تاتیک را از دوره مدیارفپیرورب
تا آغازین ساا ماب استقالا تاتیکستا جه جوته نق جکش  .وب ایین مییراث را میه اونیهاب
دوره جن ب تاریخ شدر مدافر تاتیک است ،در قال پنج نسل از عینی تا سی میرزا ع یینظیر
مشهور جه اسین یار نظر -جررسی مرد مه جا اضتساب آخرین نسل اختصاصیافتیه جیه آ جیهشا نسل جالغ میشود.
دوره جن ب ادجی جراساس میهوم نس ی را ظامراً نخستین جار مارا وی ه فردریا ش گل4
در ا ر خود جا نام تاریخ ادجیات ق ی و ت ی  9طیرح میرد؛ امیا پژومشیگرا ضیوزه نقی ایین
دوره جن ب را جه دلیل اشکاالت مدنایی آ ازتا ه ت اخل نس ی یک نویسین ه جیا نسیلمیاب
دیگر جه دلیل طوالنی جود دورا زن ای وب ،مؤ ر جود جرخی نسلما جر نسلمیاب دیگیر،
رویکردماب متیاوت نسلما و تاریخ انتشار آ ار اج اعی یک نسل از نظیر سینی در سیاامیاب
جد و نسلماب دیگر فاق دقت الزم و دشواربماب خیاص خیود دانسیتهانی (فتیوضی:4831 ،
 .)411-418قدوه نسلماب شااانه شدر مدافر تاتیک را جه شرح زیر دستهجن ب مردهاست:
 -4نسل اوا :ف رال ین عینی ( ،)4211-4313پیرو س یاانی ( ،)4288-4322محا تا
)1. Karl Wilhelm Friedrich Schlegel (1772-1829
)2. Geschichte der alten und neuen Literatur (1815
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رضیای ( )4263-4244و دیگرا  .مهاترین ویژای این نسل تحصییل در مکاتی و می ارس
ق ی  ،آشنایی جا ادجیات ایرا  ،تس ط جر جالغت مهن از تا ه وز عروعی دانسته ش هاسیت.
وب این نسل و نسل دوم شدر تاتیک را فاق ق هماب رفیع میدان و مینویس « :اار ضاد یه
ت ب در شدر تاتیکا جه وقوع جپیون د ،جیااا شاعرش متد ق جه نسیل سیوم و چهیارم و
پنگ و یا نسلماب جد خوام جود» (قدوه.)93 :4816 ،
 -9نسل دوم :وب نسل دوم شدر تاتیک را زاده انقیالب نخسیت روسییه ییا پیس از آ
می دان  .جاقی رضی زاده ( ،)4239-4244عد السالم دماتی ( ،)4269-4244میرزا تورسو زاده
( ،)4244-4211میرسدی میرشکر ( ،)4228-4249ضدی یوسیی ( )4211-4246و شیاارب
دیگر از ماین نسلان  .وب عقی ه دارد این نسل «در یک مالم ] [...می ا ی جه سیر ادجییات
تاتیکستا نددن و ضاد ه اب ندودن  ،تنها مار مثدت این تااعت ،ماا روشن نگیه داشیتن
چراغ ادجیات و شدر پارسی جود .اارچه اینها ماانق ر مه متولی امامزاده شدر پارسیی جودنی ،
نگهدا چراغ «لنینی» م جودن » (ماا .)93 :
 -8نسل سوم (شاعرا متول اوایل دمه جیست تا اواسط دمه سی) :امیین تیا شیکومی
( ،)4298-4212غیار میرزا ( ،)9446-4292قطدی مرام ( ،)4221-4289عاشور فیر (-4226
 ،)4284مؤمن قناعیت ( ،)9443-4289عدیی رتی ( ،)9441-4298سی ی شیاه ض یی شیاه
(متول  )4286و مستا شیرع ی ( )4231-4281از شاعرا جرتسته این نسلان  .وب ضویور
شاعرانی مانن مؤمن قناعت و مستا شیرع ی را در این اروه ملتین شیارده ،ایین نسیل از
شدر تاتیک را «یکی از نسلماب پرتکاپو در شدر تاتیک» دانستهاست (ماا .)92 :
 -1نسل چهارم :وب این نسل را «نسل ضرمت و تکیاپو ،نسیل نیوارا ،نوانی یا و نسیل
فاض تگرجهما و فاض سیدکمیا» مییدانی  .جیازار فیاجر ( )9443-4283عدی ا قیادرب
(ماتاز) ( ،)9442-4286شاهمظیر یادایارب ( ،)9442-4214الییق شییرع ی (،)9444-4214
ضقنظر غای (متول  ،)4218سی ع ی مرمور (متول  ،)4211النظر مِ ی ب (متولی ،)4211
ضدی ا فیضا ( ،)4234-4211دارا نگیات (متولی  ،)4211ع ییمحای میرادب (متولی
 )4211و عسکر ضکی (متول  )4216از این اروه ان  .وب در ایین نسیل جیازار فیاجر را جیراب
سرودهماب سیاسی و روضیه ناآرام شیدرباش ،الییق شییرع ی را جیراب توانیاییمیاب ادجیی،
نوآوربما و تسارتماب موشان انا و دارا نگات را جراب داشتن روضیهاب متیاوت در شیدر
سپی و اعتقاد جه شدر تیکر از دیگرا شاخصتر و جرتستهتر یافتهاست (ماا .)84 -84 :
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 -1نسل پنگ  :نسل پرتالش و نوارا ،فاض اعتدار و نام .الرخسار(( )9متولی  ،)4211عییاء
عد ا (متول  ،)4213نذرب یددانی (متول  ،)4212مااا نصیرا (متولی  ،)4214تادیه قیوت
(متول  ،)4214رضات نذرب (متول  ،)4214قوتجیگ دولت (متول  ،)4219محای ع ی عگایی
(متول  ،)4211اسکن ر ختالنی ( ،)9444-4211نظام قاس (متول  )4213و دیگرا در این ایروه
تاب دارن  .وب جه قوا خودش در این نسل جراب عگای و نظام قاس «ضسیاب ت ااانیهاب» جیاز
مرده و در مورد الرخسار ،شاعر اضساس ،اظهار نظر مردهاست (ماا .)88 -89 :
 -6نسل شش  :آخرین و توا ترین نسل در شدر تاتیک .رست ومابنیا (متول ،)4264
فیاد غیار (متول  ،)4269س ی ختالنی (متول  ،)4264محای ع ی تنیی ب (متولی ،)4268
فرزانه (متول  ،)4261خیران یا (متول  )4261و شاارب دیگر از این نسیلانی  .از نظیر وب
این نسل ،شدر تاتیک را از یکنواختی درآورده ان  .این نسل ،نسل رقاجت و تالش نید مسیت.
جدی نیست مه فردا شام خ ق آ ارب شکومان از مر م ام از این عدیدا جاشی  .وب رسیت
ومابنیا ،فرزانه و سیاوش را از این نسل جرتسیته مییدانی و اعتقیاد دارد اینیا جیه «شیدر
تاتیکستا اعتدار و روضی تازه دادهان » (ماا .)81 :
تا آنگا مه نگارن ه خدر دارد در دمه اخییر از مییا پژومشیگرا تاتییک اسیتاد خی ابنظیر
عصارزاده در متاب ادجیات تاتیک در س ه جیست )Асозода, 1999( 4ج و اینکه جخیا خافیی
جه موعوع دورهجن ب ادجیات مدافر تاتیک اختصاص دم  ،فصیلمیاب پینجاانیه متیاب خیود را
جراساس الگوب پیشنهادب مس اانیا قدادیانی تنظی مرده و جیه نیوعی ایین دورهجنی ب و ضتیی
افطالضات جه مار رفته در مقاله وب را پذیرفته و در متاب خود تکرار مردهاست .ایین دورهجنی ب
جه شرح زیر قاجل دستهجن ب است:
 -4فصل اوا :ادجیات پایا قر  42و اجت اب عصر ( 94ماا .)11-4 :
 -9فصل دوم :مرض هماب انکشاف ادجیات شوروب فارسی تاتیکی (( )4214-4291ماا .)28-19 :
 -8فصل سوم :ادجیات سااماب شصت و مشتاد (ماا .)411-21 :
 -1فصل پنگ  :مرض ه رش ادجیات ضقیقی مردمی (ماا .)421-412 :
یکی از نکات جسیار مه دوره جن ب ادجی عصازاده ،توته جه انتخاب نام «فارسی تاتیکی»
در سراسر متاب و دورهجن بماست .جا تالشماب نخدگا تاتیک در دوره جازسازب ،سرانگام
در  4232قانو زجا جه تصیوی رسیی  .در میاده یکی قیانو زجیا مصیوب شیوراب عیالی
1. Адабиёти Тоҷик дар Сади ХХ
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(مگ س) تاتیکسیتا در  99یولییه  4232اییناونیه آمی ه جیود« :زجیا دولتیی تاهیورب
تاتیکستا زجا تاتیکی (فارسی) است» (شکورب جخارایی .)34 :4839 ،قرار جود پس از ارتقاب
زجا تاتیکی جه زجا دولتی تا  ،4221الیداب نیامیا نیید در مایه سیطوح آموزشیی مشیور
تارب شود؛ اما مترسیانه وقوع تنگ شهرون ب و تلییر سیاست ماب دولت مانع از ایین میار
ش و نهتنها این جرنامه ،ج که در تلییرات ایگادش ه در متن قانو مصیوب  4232جیه ،4222
م اه فارسی نید از متن افل دوم قانو اساسی تاهورب تاتیکستا از داخل پرانتید ضیذف
ش هاست (قانو اساسی تاهورب تاتیکستا )8(.)46 :4828 ،
اار جخوامی مدانی فکرب دورهجن بماب یادش ه از روشنیکرب تا استقالا را جیا عطیف توتیه
جه تر یر ایرا و ادجیات فارسی جر ادجییات تاتییک پییا روب مخاطی قیرار دمیی  ،جایی اییت
دورهجن بماب پیشنهادش ه در دوره شوروب یکسره از منظر مدانی فکرب ،تحیت سی طه انقیالب
امتدر  4241و نظامماب فکرب و فرمنگی جرآمی ه از ج شیویدمی جیود میه نخسیت لنیین آ را در
تهت استحکام انقالب مورد نظر خود جا استیاده از عدارت مارمس ،4یدنی «ضقِ تدیین سرنوشیت
م تما» اخذ مرده و پرورش داده جیود .وب در ایین زمینیه ،نخسیت موعیوع را «جیه ییک افیل
ای لولوییک مه ضافل دخل و تصرف او در مارمسیس جیود ،تدی یل میرد» و جدی تر آ را طدیق
الگوبِ «م ی در شکل و سوسیالیستی در محتوا» در تایام شیئو فکیرب و فرمنگیی مشیورماب
تحت س طه خود در اتحاد تاامیر شوروب سوسیالیستی ،جه اترا اذاشت (مااوپییا .)992 :4838 ،
این تریا جا ش ت تاام تا مر استالین ( )4218ادامه یافت .در ماین دوره جود مه وب جه انکیار
تاریخ پیا از خود پرداخت؛ «دمه جیست و سی دوره انکیار مسیتی تیاریخی انسیا جیود و دعیوا
داشتن مه تاریخ از دورا سوسیالیس آغاز مییاج » (شکورب جخارایی .)99 :4831 ،این رون الدتیه جیا
شیی ت ماتییر تییا دوره افییالضات اورجییاچف ( )4231دوام آورد .تییر یر ایییرا و ادجیییات آ در
شکلایرب ادجیات شوروب دوره لنین و استالین از نظر محتوا تقریداً می جیود؛ زییرا قیرار ایرفتن
ایرا در اردوااه غرب و ماپیتالیس جهتنهایی مافی جود مانع جدرای جر سر تدامالت دوتانده اییرا
و این منطقه ای گاد من  ،این در ضالی جیود میه تلیییر خیط فارسیی جیه التیین ( )4292و جدی تر
سری یک ( )4214این مانع را دوچن ا مره جیود (مایا  .)91 :اجوالقاسی المیوتی نیید میه از سیاا
 4291جه تاتیکستا موچی  ،خود مد غ ماین ان یشه جود؛ اما در مر فیورت ندایی نقیا وب را
در ضیظ و استارار زجا م ی فارسیزجانا  ،مه از  4291جه تاتیکی تلییر نام داده جود ،م اماییت
)1. Karl Heinrich Marx (1818-1883
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دانست .جا مر استالین در  4218جود مه جازاشت نرم جه سنتما آغیاز و درنتیگیه ایگیاد رواجیط
ادجی و فرمنگی مح ود جین دو مشور تیا ارفیت( )1و نهایتیاً در دوره اورجیاچف و سیپس دوره
استقالا جه جاالترین ض خود رسی  .در این دوره تقریداً جخیا جدرایی از مییراث ادجییات مدافیر
ایرا از نیاایوشج تا قیصر امینپور در دسترس مخاطدا تاتیک قرار ارفیت و جیر ذوو و سی یقه
شاعرا فارسیزجا منطقه مؤ ر واقع ش (وماب 89-92 :4828 ،و19؛ شدردوست.)921-841 :4816 ،
 -5الگوی پیشنهادی برای دورهبندی ادبیات معاصر تاجیک

روش پیشنهادب این مقاله در اراله الگوب دورهجن ب ادجیات مدافر تاتیک ،توته توأمیا جیه مدیانی
رویکردماب جیرونی و درونی در تح یل ادجی است مه جراب نخستین جار پیس از تح ییل تقریدیاً تایام
میراث جاقیمان ه از مکت ماب یادش ه در این زمینه ،پیا روب مخاط اذاشته ش هاست .ویژایی
این الگو پرمید از مر نوع تر یر ناجهتا و تاند ارانه در دورهجن ب است .نتایج ایین تح ییل ،جیهطیور
مستقی در نگارش تریا شناسی ادجیات مدافر تاتیک ،جیهوییژه شیدر آ تیر یر دارد و جیا ارالیه
الگویی ع ای ،دریچهاب نو جه روب مخاطدا ایرانی عالقهمن جه ادجیات مدافیر فارسیی در ضیوزه
تا نی مشتر در آسیاب مرمدب خوام اشود و از این نظر مامالً نوآورانه است.
جراساس عطف توته توأما جه شاخصمیاب تر یرایذار جیرونیی و درونیی در دورهجنی ب
ادجی ،الگوب خود را در این زمینه در مدرض قواوت خوانن اا مینهی  .امی است جا ضسن
توته و نگاه عالاانه پژومشگرا این عرفه مواته و افالح شود:
 -4مدارفپرورب /روشنگرب ()4241-4314
 -9تگ دارایی ()4241-4241
 -8پی ایا ادجیات شورایی ()4292-4241
 -1رش و استحکام ادجیات شورایی ()4218-4292
 -1آغاز زواا ادجیات شورایی و جازاشت نرم جه سنت ()4231-4218
 -6در آستانه جی ارب و آزادب ()4224-4231
 -1استقالا و خودآاامی م ی ()9441 -4224
 -3استقالا و تردی و غرجت ( 9441تامنو ).
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 -6مالحظات تاریخی

یکی از اساسیترین مدانی مورد اعتناب مورخا ادجی در دورهجن بما و ترییا شناسییمیاب
ادجیی ،توتیه جیه نقیاط عطیف تیاریخی آنهاسیت« .روش میار تیاریخ ادجیی در دورهجنی ب و
تریا شناسی جر شناسایی و انتخاب «لحظهماب تلییر» ترمیی دارد .منشیر پیی ایا تیاریخ
ادجی جه مدنی دقیق آ  ،زمانی است مه موعوع تطور و تحوا در ادجیات و لحظهمیاب تلیییر
محسوس میشود» (فتوضی .)11 :4831 ،از این منظر میتوا تاریخ ادجیات مدافر تاتیک را از
 4314-4224در مشت لحظه تلییر جررسی مرد:
 -1 -6معارفپروری /روشنگری ()1015-1781

ادجیات مدارفپرورب و روشنگرب ،جه رمدرب اضا دانا جخیارایی ( )4321-4391در جخیارا
آغاز ش و م ف آ ایگاد افالضات در امیارت جخیارا در مایه شیئو اتتایاعی ،اقتصیادب،
سیاسی و فرمنگی مردم در این منطقه جود .دانا پس از دو جار سییر جیه روسییه در خیالا
 4313–4311و  ،4314-4362در قال میئت دیپ ااتیک امارت جخارا جیه سینپترزجیور  ،از
نددیک جا تا اروپایی در قامت تامده روسیه آشنا ش و فاف ه تامده عق مانی ه جخیارا را
جا آ از نددیک لاس مرد .وب در خالا  4318-4314جا ترلیف متاب رساله در نظ و تای
و تداو «جرنامه ت ب افالضات و ترتیدات دولت ارب و ساخت تادیتیی جخیارا» (میادبزاده،
 )14 :4819را در قال پیشنهادمایی مدنی جیر ترسییس مگ یس شیورا ،تشیکیل وزارتخانیه و
جرپایه م ارس ت ی جه امیرمظییر (ضیک )4331-4364 .ارالیه میرد؛ امیا میی می ام از ایین
پیشنهادما پذیرفته نش و خود نید پس از جازاشت از سیر سیوم جیه سینپترزجیور (اواخیر
ساا  )4318جا سات قاعی جه نواضی دوردست جخارا فرستاده شی (میچیینس4863 ،الیف94 :؛
مس اانیا قدادیانی 96 :4814 ،و مادبزاده.)14 :4819 ،

دانا پس از جه ضاشیه ران ه ش از درجار ،مهاترین متاب عصر مدیارفپیرورب ایین منطقیه را
طی  4324-4311جا نام نوادرالوقایع ترلیف مرد .این متاب عالوه جیر آنکیه در جیی ارب فکیرب ض قیه
روشنیکرب جخارا مؤ ر واقع ش جا نثر رلالیستی خیود تیر یر عایقیی جیر نثیر نیوین تاتییک در دوره
جد ب جه تا اذاشت (عینی .)616-612 :4869 ،وب در اواخر عار جا ترلیف رساله یا مختصیرب از تیاریخ
س طنت خان ا منلتیه ،عان جررسی تاریخ اضواا امارت جخارا ( )4118-4294جهشی ت جیه امییرا
اخیر جخارا از امیرمظیر تیا امییر عد االضی منلیتیی تاخیت و شییوه ضکومیتدارب آ میا را جی و
پردهپوشی جه جاد انتقاد ارفت و در جسیارب از موارد آنها را مگو مرد (دانا 81 :4264 ،جه جد ).
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اار جخوامی پس از یک س ه ارزیاجی دقیقی از این دوره اراله منی  ،جایی اییت تنیدا فکیرب
دانا در ایگاد زمینه جراب تحوالت جدی ب جسییار میؤ ر جیود ،جیهاونیهاب میه اغ ی فدیاال عصیر
تگ دارایی از شااردا این مکت جه شاار میرفتن ؛ اما این تنیدا نتوانسیت جیه دلییل ن اشیتن
رسانه ماگانی ازتا ه روزنامه و مگ ه ماسو جا تحوالت دنیاب اسالم جه تریانی فرااییر و تر یرایذار
در جین مردم تد یل شود؛ م از اینرو نتوانست می تحولی چشاگیر در تامده ایگاد من .
 -2 -6تجددگرایی ()1018-1015

نهوت فکرب مدارفپرورب در دومین مرض ه از ضیات فکرب میردم در آسییاب مرمیدب در دوره
ت ی  ،در میا روشنیکرا آغاز س ه جیست این مناطق جیه نیام ت یی ا زجانیه مشیی و تیانی
دوجاره ارفت و توانست از ض قهماب مح ود روشنیکرب جه میا عامه مردم رسوخ من (میچیینس،
4863ب .)86-81 :ت ی ا جا الهام از میراث فکرب دانیا و جهیرهمنی ب از نهویت فرااییر فکیرب
شرو ،تندشی عظی در آسیاب مرمدب جه راه ان اختن مه نهتنها در میا فارسیزجانیا  ،ج کیه در
میا سایر اقوام تر زجا منطقه نید طرف ارا جسیارب را جیه سیوب خیود ت ی میرد .اینیا جیا
ترسیس روزنامهما و مگالت فارسی و ازجکی ،چا متیابمیاب روشینگرانه ،ترسییس می ارس جیه
سدک ت ی  ،اعدام دانشگو جه مشورماب خارج ،امارت پوسی ه و در ضیاا اعیاحالا جخیارا را جیا
چالا ت ب مواتیه مردنی  .پییروزب انقیالب اوا روسییه ( ،)4241انقیالب مشیروطه در اییرا
( ،)4246انقالب مشروطه در عثاانی ( )4243نقطه شروع ت ب این نهویت جیود و طیی جییا از
یک دمه تاام شئو اتتااعی و فرمنگی مردم را تحت تر یر خود قرار داد.
رلالیس شکلارفته در دوره نهوت مدارفپرورب جا لحنیی میامالً رمانتییک در دوره دوم
ادجیات نوین تاتیک موسوم جه «ت ی یه /ت ی ا » در خالا  4241-4241نخسیتین جیار در
آ ار فارسی عد الرلوف فطرت جخارایی ( )4281-4336ازتا ه دو متیاب رمیا اونیه منیاظره
( )4244و جیانات سیاح من ب ( ،)4249و مگاوعه شدر فیحه ( )4249مگاا جروز یافت .این
نویسن ه و مایکرانا توانستن در زجانی نوآیین و ساده جا توفییف واقدییتمیاب تامدیه در
ضاا سقوط جخاراب آغاز س ه جیسیت  ،رلالیسی راسیتین را جیا لحنیی رمانتییک جیه نایایا
جگذارن و جه قوا عینی «رنگ نو» جه «زجا و ادجیات تاتیک» ج من (.)184 :4296
 -3 -6پیدایش ادبیات شورایی ()1020–1018

فدالیت ضدب ج شویک در روسیه تدارب و مناطق اشلالی در آسیاب مرمدب توانست نهویت
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ت ی ا را جه سات ام اف خود متاایل من و درنهایت جا جیه ایر نشسیتن انقیالب امتدیر
 4241یکسره آنا را تحت سیطره فکرب خود درآورد .ت ی ا در  4294جا ضاایت مسیتقی
و ماهتانده ج شویکما ،امارتماب جخارا و خوارزم را جه زیر مشی ن و تاهوربمیاب خ قیی
شورایی جخارا و خوارزم را جه تاب آ تاسییس مردنی (خی ایار 81-84 :4831 ،و خی ایار:4828 ،
 444-444و  .)442این تندا جا ترسیس تاهوربماب شیوروب در  4291خیود را در چنیگ
ج شویس یافت و چارهاب تد مارامی جا ام اف آ ن یی  .ادجییات تولیی شی ه در ایین دوره،
مااجیا در خ مت ضدب ماونیس جود ،مرچن جهظامر در خ مت ام اف جومی و م یی نیید
ضرمت میمرد .دورا لنین دورا م ارا جا فرمنگماب جومی نید جود .وب تدارض آشیکارب در
ام اف خود و فداال فرمنگ جومی نایدی  .ادجیات شیوروب تاتییک جیا شیکل م یی و محتیواب
سوسیالیستی در این دوره شکل ارفت و در ان زمانی توانست تایام ترییا میاب رقیی را از
می ا فدالییت جیهدر منی  .جیا مهیاترت المیوتی جیه روسییه در  4299و سیپس اقامیت وب در
تاتیکستا از  ،4291زمینه انتقاا تگارب ادجیات نوین ایرا جه تاتیکستا جا رنگوجوب «سیرخ»
آماده ش  .در ماین دوره ادجیات نوین روسیه ،م در شیکل و می در محتیوا ،تیر یر شیگرفی جیر
ادجیات نوین تاتیک اذاشت؛ جهاونهاب مه جای شکلایرب شدر نو و جسیارب دیگر از انیواع ادجیی
ت ی در ادجیات تاتیک را محصوا این رون دانست .اار جگویی ادجیات تاتیک در ایین زمیا از
نظر محتوا و نید در جسیارب دیگر از انواع ادجی درجست تحت سیطره شوروب قرار داشت ،جیه خطیا
نرفتهای  .جراب مثاا شدر نو و اونه خاص آ جه قوا تاتیکما «زینهاب ]پ یهاب[» یکسیره تحیت
تر یر شاعر انقالجی و فوتوریست 4روس ،والدیایر مایکوفسکی 9رفت و نثر نوین آ نید از مامسیی
اورمی ،8جنیانگذار رلالیس سوسیالیس و جیه ایتیه فی رال ین عینیی «پی ر ترجییتایر ادجییات
سویتی» (شکورب جخیارایی )66 :4213 ،الهامما ارفت و پیروا فراوانی را جیراب خیود در تاتیکسیتا
دستوپا مرد (61, 134؛ .)Acoзoда،1999
 -4 -6رشد و استحکام ادبیات شورایی (1053-1020م)

رون ترتاه از آ ار روسی مه از دوره پیشین آغاز ش ه جود در این دوره جا م ایت عینی و المیوتی
جا ش ت جیشترب استارار یافت و جا ضیظ ارتدیاط ضی اق ی جیا ریشیهمیاب مییراث مهین ،جخیا
1. Futurist
)2. Vladimir Mayakovsky (1893-1930
)3. Maxim Gorky (1868-1936
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عظیای از آ ار رمدرا فکرب رلالیس سوسیالیس را جه تاتیکی جراردانی « :از اجتی اب سیاامیاب
سی ماه نویسن اا تاتیک جه آموزش ت ب ادجیات روس میا جستن » (شیکورب جخیارایی:4213 ،
 .)942-421این تریا مرچن جاعث استرش سدک نوین نویسن ای در تاتیکی جود ،از ییک سیو
رون فساد زجا را جه دنیاا داشت و آ را جه سات عامیانگی و ترتاهزدای افساراسییخته روانیه
میمرد و از سوب دیگر تیکر م ی را از تاتیکا میرجود و جه سات روسپرستی ضرمیت مییداد:
«زجا ادجی تاتیکی در مدارزه دواونگی جهت ریج سست ش ه و قی مجیهقی م جیه مل وجییت دچیار
آم ه ،می ا را خالی میمرد» (ماا )93 :
دورهاب مییه اسییتالین جییر شییوروب سییاجق ضک ی ران ی ( ،)4218-4292دوره رواج رلالیس ی
سوسیالیستی خشن و مدارزه آشکار جا سنتمیا و ارزشمیاب ضیام جیر آ جیود .ایین دوره جیا
خشونتماب مور خود ،جسیارب از فداال عصر تگ دارایی را مه جیه دامیا ماونیسی خدیی ه
جودن  ،ج دی  .در دمه سی تقریداً تاام مدارزا وطن در دوره تگ دارایی جه ترم م یتاراییی و
طرف ارب از جوریوازب جه قتل رسی ن  .ت ی ا نایدانستن یا اار میدانسیتن ادینیه دیگیرب
در مقاجل خود ن اشتن مه ام اف م ی و آرما ماب واجسته جه آ را نایتوا جا چنیگ زد جیه
دامن جیگانه پیایرب مرد و ایناونه جود مه تاوا این خطاب رامدردب خود را جا «خو » پیس
دادن  .پس از تسویهضسابماب خونین دمه سیام س ه جیست  ،جه دستور مستقی اسیتالین در
 ،4216جه منظور اتراب جنیادماب فرمنگیی یکسیا در تایام اتحیاد شیوروب ،آنی رب یدانیف4
مداارب فرمنگی تامده شوروب را جه عه ه ارفت .در این دوره ادجیات میامالً فرمایشیی جیود و
جراب خ مت جه ام اف ضدب ماونیست و منویات شخص استالین تولی مییشی  .ایین دوره را
جای سیاهترین دوره فرمنگی شوروب شارد.
 -5 -6آغاز زوال ادبیات شورایی و بازگشت نرم به سنت ()1075 -1053

جا مر استالین در  ،4218و روب مار آم خروشچف )4218-4261( 9فواب تینیس جیراب
ادجیاتماب جیومی تاهیوربمیاب درو اتحیاد شیوروب شیکل ارفیت .ایین دوره در مییا
پژومشگرا جه نام «دمه شصتیما» مشهور است .اینا جیا اسیتیاده از رونی اسیتالینزداییی
خروشچف ،توانستن جا جهرهایرب از «نرما خروشچیی» و مراتده جه میراث م یی ،مرچنی
ان  ،خود را از سیطره رلالیس سوسیالیستی خشن یدانیی آزاد منن و در منار موعیوعات
)1. Andrei Zhdanov (1896-1948
2. Nikita Khrushchev
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عاومی ،جه مسالل خردتر جومی و م ی خود نید جین یشن (میچینس 4863الف94 :؛ مس اانیا

قدادیانی96 :4814 ،؛ 98-99؛  .)Acoзoда،1999جیا میر اسیتالین ،تایام ت یی ا از اتهامیات
واردش ه مدرا دانسته ش ن و یک جار دیگر میرا شا جه دامن ادجیات دمیه شصیت جازاشیت.
یریب جچکا ،در  4263در ماکارب جا یا ریپکا در ترلیف تاریخ ادجیات اییرا جیا ضیااومیواب
دوره استالین ،میراث ادجی ،اتتااعی و فرمنگی و سیاسی ت ی ا را نادی ه ارفته ،جیه آنهیا
اتهام ماب ناروایی مانن ماکارب جا تدار روس ،پشت مرد جه آرمیا میاب میردم ،مایک جیه
نیروب ع انقالب امتدر ،و ضتی اتهام عگی و غری ماکارب و خودشییرینی در نیدد امییر
جخارا وارد مرده جود (ریپکا و دیگرا  .)249-244 /9 :4838 ،وب در تکا هاب میه در  4814جیا
نام «ادجیات مدافر تاتیک» جیراب متیاب پییاایتیه نوشیت (جچکیا ،)913-942 :4819 ،در
ارزیاجی خود از ت ی ا جیا انتقیاد از تیاریخ نگیارب رسیای شیوروب در پییا از  4231میه
ت ی یییه را «تندشییی دشییانانه ،ناسیونالیسییتی و جییوریوایی» میییخوانی  ،ادجیییات شییوروب
تاتیکستا را «ج و توته جه ت ی یه» توعیحناپذیر دانست (ماا .)986 :
 -6 -6در آستانه بیداری و آزادی ()1001-1075

دمه میتاد مه منتق ا تاتیک آ را «مرض یه رشی ادجییات ضقیقیی مردمیی» نامیی هانی
(مس اانیا قدادیانی ،)91 :4814 ،شروع دوره شش ادجیات نوین تاتیک است .ایین مرض یه از
 4231جا اعالم پرسترویکا و االسنوست( )1در زما اورجاچف آغاز ش و جا قی رت توفیانی جیه
راه خود ادامه داد و جا داردیسی شکلارفته در ساختارماب فرمنگیی ،سیاسیی ،اتتایاعی و
ادجی واپسین سااماب شوروب مه درنهاییت جیه اسیتقالا تاهیوربمیا انگامیی  ،در قالی
رمانتیک اتتااعی ت وهایر شی  .جازاشیت جیه ارزشمیاب واقدیی میردم تاتییک در قامیت
سنتماب م ی و اسالمی را میتوا جیه تایام و مایاا در ایین دوره مشیام ه میرد .در ایین
سااما جا ترسیس نهادماب فرمنگی ازتا ه جنیاد فرمنگ ،جنیاد زجا  ،جنیاد رسیتاخید ،ضیدب
دمومرات و چن ین نشریه مدتدر رون جی ارب م ی پرشتابتر و فواب تامدیه مرچیه جیشیتر
جراب پذیرش استقالا آمادهتر ش  .اوج فدالیت روشنیکرا تاتییک در جازاشیت جیه موییت
م ی مشتر آریاییتدارا و فارسیزجانا منطقه را جای تصوی قانو زجیا در یولییه 4323
دانست .در این قانو در منار وایه تاتیکی در داخل پرانتد از وایه فارسی استیاده شی ه جیود.
این ضرمت روزماب جسیار خیوجی را جیراب یگیانگی می زجانیا پیس از  4291و میارجرد وایه
تاتیکی جهتاب فارسی جراب افاده زجا ایرانیتدارا منطقه ،نوی میداد.
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 -8 -6استقالل و خودآگاهی ملی ()2115-1001

تریا توفانیاب مه در دوره جازسازب شروع ش ه جود ،جا فروپاشی شوروب و استقالا تاهوربمیاب
درو این اتحادیه در  4224جه اوج خود رسی و اار تنگ شهرون ب ( )4221-4229اتیازه مییداد،
جرمات جیشاارب جراب آریاییتدیارا منطقیه جیهتیا مییاذاشیت .جیا ایین مایه و جیهرغی تایام
ناجسامانیمایی مه جه دلیل تهل و خودخوامی نیروماب درایر از یک سو ،و دخالت خیارتی از
سوب دیگر ،جیراب تامدیه تاتییک جیه جیار آمی  ،ایین ترییا در دورا تنیگ شیهرون ب در
تاتیکستا جهش ت از سوب طیف وسیدی از شاعرا نسل چهارم و پنگ پیگیرب ش  .جهوییژه
در موعوعات اتتااعی و م ی و موامین واجسته جه آ ازتا ه خویشیتنشناسیی ،خودآایامی،
جی ارب م ی ،پژوا دردما و زخ ماب م ت در چن س ه اذشته ،افتخار جیه مییراث نیامیا  ،و
سنتماب م ی و جدواً اسالمی آنها ،پرداختن جه میهوم وطن جیا تایام ویژاییمیایا از خانیه،
محله ،ناضیه ،شهر و مشور تا وطن فارسیزجانا و آریاییتدارا  ،اعتناب وییژه جیه شیامنامه و
قهرمانا آ ناودار ش  .ماه این میامی در زجا و نظیاممیاب سیهاانیه آ  ،یدنیی آواییی،
وایاانی و نحوب ،مامالً رنگوجوب ماوراءالنهرب داشت و جا درته ماترب در تخیل و سیاخت
شدرب ،و الدته جهش ت ماتر در موسیقی ،ناود پی ا مرده و فردیت مامالً اضساسشی نی جیه
آنها جخشی هاست.
 -7 -6استقالل و تردید و غربت ( 2115تاکنون)

جه نظر می رسی ادجییات تاتییک ،مایراه جیا تحیوالت سیاسیی آ از سیاا  9441وارد دوره
ت ی ب از ضیات خود ش هاست :عصر تردی و غرجت .در تاجستا ساا یادش ه دولیت ضیام
جه دلیل مودتاب نافرتام شکلارفته ع یه خود میه آ را جیه سیرا ضیدب نهویت اسیالمی
منتس مرد ،تنگناماب ت یی ب را ع ییه مخالییا اعایاا میرد .تدی ادب از نویسین اا و
شاعرا جه مشورماب اروپایی مهاترت مردن و تقاجل زجا نوسیاخته تیاتیکی جیا فارسیی از
طرف دولت جرتستهتر ش  41 .دسامدر ساا  9441مط دی جا نام «زجا م یتِ تاتییک ،زجیا
تاتیکی است» در خدرادارب دولتی خاور جه ق فرماد رضیایی ،رلییس فرمنگسیتا ع یوم
تاتیکستا  ،جهچا رسی  .نویسن ه مقاله آشکارا از زجیا تیاتیکی در مقاجیل زجیا فارسیی
ضاایت و تالش مردهاست مخالیا خود را مسانی مدرفی من مه اعتقادب جه زجا و موییت
م ی ن ارن  .مخالیت ماب فراوانی جا محتواب این مقاله فورت پذیرفت؛ جیهوییژه آنکیه فرمیاد
رضیای در تایی از مقاله م عی ش ه جود« :پارسی نامی زجا م ی تاتیکستا  ،اسیتقالا و
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مویت م ی تاتیکستا را ته ی میمن » ( .)Раҳими, 2017 декабр 14امامع ی رضایا ،
رلیستاهور منونی تاتیکستا  ،در متاب زجا م ت ،مستی م یت« ،4فارسیی» ییا «فارسیی
درب نامی » زجا منونی تاتیکی را نه خالف ضقیقت تاریخی دانسته و نه اعتقیاد جیه آ را
عام ی جراب خ ل استقالا مشور مدرفی مرده جود (.)Раҳмон, 2016: 19
مرچن در عصر شدکهماب اتتااعی از تر یر سیاستماب رسای و فرمایشی جهش ت ماسته
ش هاست ،ندای از فواب تردی ایگادش ه جر ا ر این سیاستما و نقا آ در ادجیات غافل
جود .در تاریخ  84مارس  9443تد ادب از شاعرا  ،ادیدا  ،روزنامهنگارا و مورخا نام ار
تاتیک ازتا ه عد القادر رست  ،اسین یار نظر ،لقاا جایاتاف ،داریوش رتدیا  ،فیر
عد ا و دیگرا طی نامهاب سراشاده خطاب رلیس مگ س عالی تاتیکستا خواما
افالح این خطاب فاضا تاریخی ش ن « :از اعواب مگ س عالی تاتیکستا انتظار میرود
مه این اشتداه فاضا تاریخی را افالح منن و نام راستین زجاناا را مه پارسی است جر
مرسی اعتدار رسای جراردانی » (پایگاه خدرب میایاب سدادت.)9443 ،
 -8نتیجهگیری

ادجیات مدافر تاتیک در دوره مدافر از مدیارفپیرورب تیا اسیتقالا ( )9441-4314مشیت
لحظه تلییر را از سر اذارن هاست .تالش جراب روشنگرب و تگ دارایی در محتیوا مهاتیرین
ویژای دو دوره نخست ادجیات نوین تاتیک جه شاار میرود .در ایین دو دوره ،زجیا نیوآیین
فارسی تحت تر یر تحوالت دنیاب ت ی در تها فارسیزجیا و منطقیه شیکل ارفیت و در
دوره شوراما جا تلییر نام جه تاتیکی و عامیانهارایی غ یظ جه ضیات خیود ادامیه داد .ادجییات
شورایی در دورهماب شکلایرب تا زواا ازمنظر محتوا یکسره در خی مت ایی لولویب ضیدب
ماونیست جود؛ مرچن شکلِ جه م پیوستهاب از سنت مدارساله ،ماچو ملناطیسی اتیازه
تلییرات شگرف را جه زجا نوآیین ن اد؛ جا این ماه جیا اسیتیاده از تگرجیه ماتاییا خیود در
ایرا و روسیه راهماب نوینی را تگرجه مرد .نسی جازاشت جه خود و سنتماب نیاما از دمه
شصت س ه جیست آغاز ش و در دورا جازسازب پا جه آستانه جیی ارب و آزادب نهیاد .ادجییات
تاتیک در دوره اسیتقالا در میواب خودآایامی م یی و تیاریخی نییس مشیی و جیا ضییظ
رنگوجوب ماوراءالنهرب ،خود را جه داما مام وطن تاریخی افکن  .ضوادث پس از  9441غدیار
1. Забони миллат-Ҳасти миллат
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تردی و غرجت را در آساا تها فارسیزجانا منطقه پرامن هاست؛ امیا قی رت شیدکهمیاب
اتتااعی از تولی و تر یر ادجیات فرمایشی جهش ت ماستهاست.
پینوشت
 -4عیسی شهاجی نخستین ترتاه فارسی تاریخ ادجیات ایرا را در  4811منتشر میرد .ایین
متاب در  4814جا ترتاه میخسرو مشاورزب جا نیام تیاریخ ادجییات اییرا  :پژومشیی درجیاره
داراونی تاریخی زجا و ادجیات فارسی تاتیکی از زما جاستا تا آغاز س ه 94م چا شی .
اجوالقاس سرّب در  4838ترتاه دیگرب از این ا ر را در دو ت روانه جازار مرد.
 -9الرخسار در منار الیق و جازار فاجر متد ق جه نسل چهارم شیدر مدافیر تاتییک اسیت.
قدوه در این زمینه مرتک خطا ش ه است .ع ت ارتکاب این اشتداه ساا تول شاعر اسیت؛ در
ضالی مه جای ضوور در تریا ماب شدرب و چا مگاوعه شدر را مال نسل قرار دمی نه
ساا تول را.
 -8ع یافلر شدردوست ،اردآورن ه متاب تیاریخ ادجییات نیوین تاتیکسیتا ( ،)4824جی و
توته دقیق جه تگارب و دستاوردماب دورهجن ب ادجی تاتیک در ساامیاب اخییر در اییرا و
تاتیکستا  ،در ت وین این ا ر م ه در غال موارد ج و ارتاع است و افالت اسیناد آ تقرجییاً
قری جه اتیاو مشخص نیست ،دورهجن ب مدیارفپیرورب ،ت یی ا و ادجییات شیوروب را (در
میت مرض ه) تکرار مردهاست (نک .شدردوست.)4824 ،
 -1پس از شکلایرب تاهوربماب شوروب در 4291م در آسیاب مرمدب ،رفتهرفته رواجیط
ایرا جا این منطقه قطع و جه مسافرت جسیار مح ود میئتماب رسای ایرانی از طریق مسکو
خت ش  .جرادارب «نخستین ساپوزیوم شدر فارسی» در  93-91دسامدر سیاا 4263م-6 /
 1دب 4811ش در شهر دوشنده در آشنا مرد شاعرا محیطماب ادجی فارسیزجا اییرا ،
افلانسییتا و تاتیکسییتا جییا یک ی یگر تییر یر عایقییی جییر تییاب اذاشییت .در اییین ماییایا
شخصیت ماب جرتسته ادجی ایرا و افلانستا ازتا ه خیان رب (4862-4929ش) ،یوسییی
(4862-4846ش) ،نییادرپور (4813-4843ش) ،فییورتگر (4813-4921ش) ،مایییل مییروب
(تول 4892ش در مرات) ،خ ی ی (4866-4936ش) و دیگرا شرمت داشتن  .رست وماب
در ارزیاجی این ماایا و امایت آ نوشتهاست« :موعیوع افی ی جحیث و جررسییمیا در آ
ساپوزیوم مسالل نظرب و ع ای شدر نو جود .میتوا ایت مه پس از ایین مایایا ،رواجیط
ادجی ،جه خصوص در زمینه تدادا تگارت ادجی و انتشار مت جه فیورت متقاجیل وارد مرض یه
ت ی ش (.)92 :4828
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 -1پرسترویکا (جه روسی  ،перестро́ йкаجه انگ یسی  )Perestroikaافالضات سیاسیاب جیود
مه میخالیل اورجاچف در منیار جرنامیه موسیوم جیه االسنوسیت (جیه روسیی  ،гл́асностьجیه
انگ یسی  )glasnostطی 4224-4231م جه منظور جازسازب اقتصاد شوروب و ایگاد فواب جیاز
سیاسی و شیافیت در آ جه اترا اذاشت.
منابع
جچکا ،ب .4819 .ادجیات فارسی در تاتیکستا  ،مترتاا م .عدادیا و س .عدانژاد مگیرا دوسیت.
تهرا  :مرمد مطالدات و تحقیقات فرمنگی جینالا ی.
پایگاه خدرب میایاب سدادت« .9443 .نام راستین زجاناا را مه پارسیی اسیت ،جیر مرسیی اعتدیار
جراردانی !» .از  ،www.farsiksaadat.wordpress.comتاریخ مشام ه  46فروردین .4821
پورنام اریا  ،ت .و و .طامرب« .4831 .نگامی انتقادب جه «تریا شناسی»ماب شدر مدافر اییرا ».
مگ ه دانشک ه ع وم انسانی الدمرا (س) 16 ،و .43-4 :11
ضسینپور چافی ،ع .4831 .تریا ماب شدرب مدافر فارسی از مودتیا ( )4889تیا انقیالب (،)4811
تهرا  :امیرمدیر.
خ ایار ،ا .4831 .غریدهماب آشنا :شدرفارسی ماوراءالنهر قر جیست جا تکیه جیر محیی طمیاب ادجیی
خوقن و خوارزم ،تهرا  :مؤسسه مطالدات م ی؛ تا ایرانی.
ییییییییی « .4828اسپرینسکی و رما آرمیا شیهرب وب (دارالراضیت مسی اان رب)» .نقی ادجیی،
(.22-496 :)91
دانا ،ا .4264 .رساله یا مختصرب از تاریخ سی طنت منلیتییه ،جیه سیدی و امتایام و تصیحیح ع.ا.
میرزایف .استالینآجاد :نشریات دولتی تاتیکستا .
ریپکا ،ب .و دیگرا  .4838.تاریخ ادجیات ایرا  ،ترتاه ا .سرب9 .ج .تهرا  :سخن.
زرقانی ،م .4833 .تاریخ ادجی ایرا و ق ارو زجا فارسی :تطیور و داردیسیی یانرمیا تیا میانیه سی ه
پنگ جه انواام نظریه تاریخ ادجیات ،تهرا  :سخن.
سارلی« .4829 . ،رویکردما و شیوهماب دورهجن ب در تاریخ ادجی» .فنو ادجیی( )9( 1 ،پییاپی:)2
.443–32
ستارزاده ،ع« .4831 .دورهجن ب ادجیات از نگاه روششناسیی» در مهنیه و نیو .دوشینده :پژومشیگاه
فرمنگ فارسی ی تاتیکی.984-999 .
شدردوست ،ع .4824 .تاریخ ادجیات نوین تاتیکستا  .تهرا  :ع ای و فرمنگی.
شدردوست ،ع .4816 .چش ان از شدر مدافر تاتیکستا  .تهرا  :اله ب.
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شکورب جخارایی ،م .4839 .تستارما :درجاره زجا  ،ادب ،و فرمنگ تاتیکستا  .تهرا  :اساطیر.
ییییییییییییییییی  .4831 .سرنوشت فارس تاتیکی فرارود در س ه جیست میالدب .دوشنده :رایدنیی
فرمنگی سیارت ج.ا .ایرا در تاتیکستا .
ییییییییییییییی  .4213 .ف رال ین عینی ،دوشنده :عرفا .
طامرب ،و .4828 .جانگ در جانگ :طدقهجن ب ،نق و تح یل ترییا میاب شیدرب مدافیر اییرا (از
4811تا ،)4834تهرا  :ع ای.
عینییی ،ص .4296 .ناونییه ادجیییات تاتیییک ،مسییکو :نشییریات مرمییدب خ ییق تاییامیر شییوروب
سوسیالیستی.
ییییییییی  .4869 .یادداشتما ،جه موشا ع.ا .سدی ب سیرتانی .تهرا  :آااه.
فتوضی رودمدگنی ،م .4831 .نظریه تاریخ ادجیات جا جررسی انتقادب تاریخ ادجییاتنگیارب در اییرا ،
تهرا  :سخن.
قانو اساسی تاهورب تاتیکستا  .4828 .محقیق و جرایردا ع .توضیی ب .جیه مایراه افیالضات
مرجوط جه سااماب 9446 ،9448 ،4222م جه تیکیک افوا .دوشنده :پژومشگاه فرمنگ فارسی
ی تاتیکی.
قدوه ،ع .4816 .خورشی ماب ا ش ه :ادی ه شدر امروز تاتیک ،تهرا  :پژومشگاه ف رمنیگ و منیر
اسالمی.
مس اانیا قدادیانی ،ر« .4814 .ادجیات نوِ تاتیکی» .میها فرمنگی.91-91 :)44(29 ،
مادبزاده ،ر« .4819 .ضکی جخارا» .میها فرمنگی.14-14 :)3(448 ،
مااوپیا  ،م« .4838 .ای لولویب» .ترتاه ا .ع یق یا  .در دایرهالادارف ناسیونالیس  ،ج اوا :مییامی
اساسی (آی خ) .تهرا  :وزارت امور خارته .متاجخانه تخصصی.914-998 .
میچینس4863. ،الف« .ادجیات تاتیک از آغاز تا انقالب امتدر .»4-ترتاه ص .شهدازب .ادجستا
فرمنگ و منر.81-81 :)9( .
یییییییییی 4863 .ب« .ادجیات تاتیک از انقالب امتدر تا دوره استالینزدایی (مرورب جر تاریخ تحوا
شدر ،قصه ،رما  ،و ناایشنامهنویسی در تاتیکستا  .»)9-ترتاه ص .شهدازب .ادجستا فرمنگ
و منر.94-6 :)8( ،
وماب ،ر .4828.جوب توب مولیا ؛ شدر مدافر تاتیک ،تهرا  :انگان شاعرا ایرا .
یاضقی ،م .4838. .تویدار لحظهما :تریا ماب ادجی مدافر ایرا  ،تهرا  :تامی.
منابع تاجیکی:
Асозода, Х. 1999. Адабиёти Тоҷик дар Сади ХХ. Ҷ3, Душанбе. Маориф.
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Раҳими, Ф. 2017. »забони миллати тоҷик тоҷкист«. хабаргузории Ховар, аз
http://ruzgor.tj/adabiyot-va-farhang/12886-zabon-millati-tojik-%20zaboni%20tojikist.html, таърихи мушоҳида 2018 март 26.
Раҳмон, Э. 2016. Забони миллат-Ҳасти миллат, Душанбе: Эр-Граф.
Брогискй, И. С., А. С. Эдельман ва Ҳ. Шарифзода .1956. Очерки Таърихи
Адабиёти Советии Тоҷик, Қ1. Сталинобод: Нашриёти давлатии
Тоҷикистон.
Шакуров, М. [муҳаррири масъул] .1978-1984. Таърихи Адабиёти Советии
Тоҷик (инкишофи жанрҳо), Иборат аз шаш ҷилд. Душанбе: Дониш.
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بازتاب شرایط جنگ سرد در رمان پاورقی «من جاسوس شوروی در ایران بودم»
دکتر عبدالرسول شاکری
تاریخ دریافت3117/2/13 :

*1

تاریخ پذیرش3117/7/21 :

چکیده
جنگ سرد از پایان جنگ جهانی دوم در سال  5491م آغاز شد و تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در
اوایل دهه نود ادامه داشت .در مورد ایران نیز بحران آذربایجان رابطه ایران و آمریکا را وارد مرحله تازهای
کرد ،بهگونهای که اهمیت استراتژیک ایران به عنوان بخشی از کشورهای «حلقه شمالی» برای ایاالت
متحده به اثبات رسید .از شهریور  5231تا مرداد  5223چهار گفتمان اصلی در ایران وجود داشت:
پادشاهی ،مارکسیستی ،اسالمی ،و ملیتگرایی .در این دوره مطبوعات از آزادی فراوانی برخوردار بودند و
رمان پاورقی فارسی نیز پر رونق بود .در این مقاله ،براساس رویکرد تحلیلگفتمانی الکالئو و موفه ،رمانی
از هفتهنامه تهران مصور ،با عنوان من جاسوس شوروی در ایران بودم بررسی شدهاست .نتایج این بررسی
نشان میدهد گفتمان مفصلبندی شده در این رمان با گفتمان پادشاهی همسانی کامل دارد .روایت
راوی آشکارا به بُعدهای گفتمان شوروی یعنی رفاه و عدالت و آزادی حمله میکند و این سه را در جریان
روایت چونان دالهای شناوری در نظر میگیرد تا در گفتمان خود مفصلبندی کند .بُعد دیگر این
گفتمان ،یعنی انترناسیونالیسم ،که در تضاد آشکار با ناسیونالیسم راوی است ،نیز در این رمان کامالً انکار
میشود .درنتیجه این رمان در قالب شرایط جنگ سرد و تأثیر آن بر ایران آن سالها قابلتحلیل است.
واژگان کلیدی :رمان پاورقی ،من جاسوس شوروی در ایران بودم ،تحلیل گفتمان ،الکالئو و موفه
 .5استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انساانی ،ساازمان مطالعاه و تادوین )سامت ،
تهران ،ایران

* shakerirasoul@gmail.com

94

عبدالرسول شاکری

نقد و نظریه ادبی /سال سوم ،دوره اول ،بهار و تابستان 9317

 -1مقدمه

در بحبوحه جنگ جهانی دوم ،اعالم بیطرفی ایران سودی نبخشاید و روسایه و انگلساتان در
سوم شهریور  5231در قالب قوای متفقین ،ایران را اشغال کردند .حضاور نیروهاای انگلای و
شوروی در ایران از یک طرف و همچنین ورود ایاالت متحده در صحنه جهانی عواملی هساتند
که در تحلیل مسائل ایران در سالهای  5223 -5231نقشی تعیاینکنناده ایفاا مایکنناد .در
کنار مسئله جنگ جهانی دوم و پ از آن اختالف میان متفقین و دوقطبی شدنِ جهاان -کاه
همسایگی ایران با یک سرِ این قطب بر اهمیت آن میافزود -مسئله نفت ،همجاواری ایاران باا
هندوستان و همچنین آبهای گرم خلیج فارس ،ایاران پا از جناگ را در ماوقعیتی جاباب
برای هر دو قطب رقیب قرار داد؛ رقابتی که اینک در قالب تنشهای جنگ سرد خاود را نشاان
میداد .در این مقطع زمانی ،سیاست اغلب دولتها و شاه ،که دستکام در آغااز چنادان تواناا
نبود ،نیز بر دامنه نفوذ این سه کشور در ایران میافزود .گستره نفوذ این سه کشاور باه حادی
است که بی آنکه بخواهیم اوضاع و زمینههای داخلی را نادیده بگیریم ،مهمترین کشامشهاای
قدرت میان نیروهای سیاسی داخلی و بحرانهاای ایان دوازده ساال را مایتاوان در پیوناد باا
دخالتهای آنان در امور ایران تحلیل کرد .اشغال ایران در  5231و استعفای اجباری رضاشااه و
انتقال پادشاهی به فرزندش ،کشمکشهای شرکت نفت ایران و انگلی باا کاارگران و پا از
آن با دولت ،درخواست مصرانه شوروی برای کسب امتیاز نفت شمال و همچنین حمایات ایان
کشور از فرقههای دموکرات کردستان و آذربایجان -که به نظر میرسد این دومی از مهمتارین
چالشهای سده اخیر علیه تمامیت ارضی ایران بود -فعالیت گسترده حزب توده و سازمانهای
وابسته به آن مهمترین رویدادهای این دههاند که در پیوند مستقیم با دخالتها و اعماال نفاوذ
سه کشور خارجیِ یادشده قابل تحلیل است.
سویه دیگر کشمکش در ایران ،میان اشراف ردهباال در قالب دولت و مجل و حتی در آغاز
دربار ،با شاه بود که کوشش آنان بهویژه در قالب جبهه ملی به رهبری مصدق نیز این باود کاه
شاه و اختیارات او را در قالب قانون مشروطه تعریف و محدود کنناد .البتاه در ایان کشامکش،
اشراف تنها نبودند .اکثریت طبقه متوسط مرفه و روشنفکران نیز حاامی آزادیهاای مشاروطه
بودند .در این میان ،حزب توده براساس راهبردهای خود در جبهه حامیان حکومات مشاروطه
قرار میگرفت .در این دهه ،به سبب رویکرد مالیم و جانابداراناه شااه باه مابهب و اشاترا
منافع ،مبهبیون نیز در کمکشهای قدرت دست داشتند .طیفهای گوناگونی از مابهبیون در
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این دوره فعال بودند؛ از روحاانی محافظاهکااری چاون آیاتاهلل بروجاردی و سیاساتماداری
عملگرا چون آیتاهلل کاشانی گرفته تا گروههای مختلف بنیادگرا درقالاب فادائیان اساالم) 5و
مسلمانان لیبرال به عنوان بخشی از جبهه ملی نیز در امور سیاسی این دوره دخیل بودند.
در طول زمامداری شاه ،بیپایه باودن شاعار او مبنای بار تماایلش باه سالطنت باه جاای
حکومت ،روز به روز آشکارتر شد .اقدامات او در«تسلط بر قاوای نظاامی ،برکشایدن افساران و
فرماندهان ،دخالت در کار مجل و دولت ،دادن رشوه باه مطبوعاات» )آبراهامیاان، 541 :5244 ،
در جهت خالف مدعای او بودند .او همچنین از طریق رقابت باا مجلا مایکوشاید از آن باه
عنوان ابزاری علیه قوه مجریه استفاده کند و در مواردی که موفق نمیشد ،تاکتیکهاای خاود
را علیه کابینههایی که مورد حمایت مجل بودند باه کاار مایگرفات )عظیمای . 944 :5233 ،او
همچنین برای تحکیم پایههای حکومت خود در داخل و تأثیر بر افکار عمومی به ایان اقادامات
دست زد :نخست ،خرج سرمایههایی که از پدر به ارث بارده باود در اماور خیریاه؛ دوم ،صارف
هزینه در بخش مطبوعات برای جلب پشتیبانی و تبلیغ؛ ساوم ،کوشاش بارای جلاب حمایات
روحانیان )میالنی. 45-41 :5243 ،
اکنون شاه کمتجربه و ظاهراً با اعتماد به نف اند ) ، 3بی پشتوانه پادری نیرومناد و درباار،
با کشوری اشغالشده ،و رقیبان و منتقدانی نیرومند رودررو شده بود .به گفته یکی از تاریخداناان،
از شهریور 5231تا مرداد  5223قدرت در کانون معینی متمرکز نبود و بین دربار ،کابینه ،مجلا ،
سفارتهای خارجی و تودههاای شاهری -کاه ابتادا در قالاب جنبشای سوسیالیساتی و سا
ناسیونالیستی سازماندهی شده بودند -دسات باه دسات مایشاد )آبراهامیاان544 :5244 ،؛ :5233
 . 314در این دوره سیزده ساله ،دوازده نخستوزیر با هفده کابینه سر کار آمدند که این کابینههاا
بیست و سه بار ترمیم شدند .میانگین عمر کابینهها با در نظر نگرفتن ترمیمها هشات مااه و باا
در نظر گارفتن آن ساه مااه و نایم باود؛ دوساوم از صاد و پنجااه عضاو کابیناه در ایان دوره
سلطنتطلب بودند )عظیمی. 941 :5233 ،
جنگ سرد از پایان جناگ جهاانی دوم در ساال  5491م آغااز شاد و تاا فروپاشای اتحااد
جماهیر شوروی در اوایل دهه نود ادامه داشت و تأثیر آن به حدی بود که تنشهای بینالمللی
گوناگون در این دوره را میتوان در قالب کشمکشهای ایدئولوژیک جنگ سارد صاورتبنادی
کرد )بجورنلوند . 51 :5244 ،در مورد ایران نیز بحران آذربایجان در چنین قالبی جاای مایگیارد.
اهمیت این بحران به اندازهای است که گروهی آن را نقطه آغاز جنگ سرد میدانند و معتقدند
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پ از امتناع استالین از خارج کردن نیروهای ارتش سرخ از آذربایجاان در ساال  5494رابطاه
ایران و آمریکا وارد مرحله تازهای شد و اهمیت استراتژیک ایران به عنوان بخشی از کشاورهای
«حلقه شمالی» برای ایاالت متحده به اثباات رساید )الونادی . 31-39 :5241 ،همچناین ،رابارت
روسو که در آن سالها در پست کنسولی آمریکاا در تبریاز کاار مایکارد در مقالاهای باا عناوان
«مبارزه به خاطر آذربایجان در سال  »5494با قاطعیت چهارم مارس  5494را نقطاه آغااز جناگ
سرد میداند )حسنلی . 254 :5244 ،به دنبال اعالم دکترین ترومن ،دولت آمریکاا در  1ژوئان 5493
برابر با  51خرداد  5234برنامه مارشال را برای کمک به کشورهای اروپایی اعالم کرد و پا از آن
در  31ژانویه  5494برابر  21دی  5233در پیام خود به کنگاره ،ضامن بیاان سیاسات اقتصاادی
خود ،اصل  9آن را به طرح کمک به کشورهای عقبمانده اختصاص داد .پ از این تااریخ اسات
که کمکهای گوناگون اقتصادی ،نظامی ،فنی و سیاسی ایاالت متحده به ایران سرعت مایگیارد
)مهدوی . 515-592 :5232 ،در واقع ،چناانکاه برخای پژوهشاگران نیاز اثباات کاردهاناد ،بحاران
آذربایجان باعث چیرگی شرایط جنگ سرد بر ایران شد )نک .کاتم و دیگران. 44-55 :5234 ،
چنانکه میبینیم ،بیثباتی را میتوان مهمترین مشخصه فضای سیاسی ساالهاای23-5231
دانست .از میان نظریهها و رویکردهای گوناگونِ مربوط به نقد ادبی ،رویکردهای گفتماانی ،تحات
تأثیر پساساختارگرایی ،واجد امکانات بیشاتری بارای تبیاین و توصایف وضاعیتهاای موقات و
کمثبات است؛ زیرا در مواجهه با معنا و وضعیتهای موجود رویکردی اساساً ماوقتی دارد .در ایان
میااان ،رویکاارد تحلیاال گفتمااانی الکالئااو و موفااه ،ضاامن ارائ اه تبییناای کاااربردی و روشاان از
وضعیتهای موقت ،با به دست دادن ساختاری از این وضعیتها ،تصویری روشن از گفتماانهاای
رایج ،که معنا در آن موقتاً ثابت میشود ،در جوامع گوناگون ارائه مایکناد .چناین سااختاری در
قالب مفصلبندی 5گفتمانها معرفی شدهاست .این رویکرد همچنین مساتقیماً باه گفتماانهاای
سیاسی نیز پرداختهاست .به همین دلیل ،از میاان رویکردهاای گونااگون نقاد ادبای و همچناین
رویکردهای گفتمانی ،این رویکرد مشخص انتخاب شد .بر این اساس ،طبق رویکرد یادشاده ابتادا
تبیینی از گفتمانهای اصلی سالهای  5231تا  5223ارائه کردهایم و پا از آن ،میازان ارتبااط
این گفتمانها در فضای سیاسی این سالها را باا یکای از رماانهاای سیاسای معاروف باه بوتاه
آزمایش گباشتهایم .گفتنی است بیشترین استفاده ماا از ایان رویکارد باه مفهاوم مفصالبنادی
مربوط میشود و استفاده ما از این رویکرد در این مقاله به هیچ روی رویکردی حداکثری نیست.
1. articulation
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 -2رویکرد نظری و روششناسی؛ رویکرد تحلیل گفتمانی الکالئو و موفه

نگاه تحلیل گفتمانی الکالئو و موفه به دلیل آنکه مبنتی بر فهمی نسبتاً عمیق از واقعیتهاا،
ساختارها و روابط اجتماعی است ،دیدگاه آنها را تبدیل به دیدگاهی کاربرپسند کردهاسات و
همین باعث شدهاست که این دیدگاه در تحلیلهای رشاتههاای مختلاف کااربرد بیاباد؛ باه
عک برخی از چارچوبها و دیادگاههاای تحلیال گفتماانی کاه سرشات عمادتاً یاا صارفاً
زبانشناسانه آنها ،برای رشتههای دیگر مبهم و یا فاقاد جابابیت اسات .درواقاع ،ایاده کلای
نظریه گفتمان الکالئو و موفه این است که «پدیده های اجتماعی هرگز تام و تماام نیساتند.
معانی هیچگاه نمیتوانند برای همیشه تثبیت شوند و ایان امار راه را بارای کشامکشهاای
همیشگی اجتماعی بر سر تعاریف جامعه و هویت باز میگبارد که خود تأثیرات اجتماعی باه
همراه دارد .وظیفه تحلیلگران گفتمان نشان دادن جریان این کشمکشها بر سر تثبیت معنا
در تمامی سطوح امر اجتماعی است» )یورگنسن و فیلی . 12-19 :5244 ،
آنچه الکالئو و موفه در هژمونی و راهبرد سوسیالیساتی )Laclau and mouffe, 1985: 112
گفتهاند ،در ادامه و در پیوند با آن چیزی است که آنها پایشتار در آثااری چاون الکالئاو )5433
مطرح شدهبود .اندیشههای این دو در این کتاب مورد توجه بسایاری از اندیشامندان دنیاا و مبناای
مباحثه آنها با کسانی چون اسالوی ژیژ ) ، 2دریدا و رورتی قارار گرفات .ایان مباحثاات جادای از
آنکه موجب فراگیرتر شدن دیدگاه گفتمانی الکالئو و موفه شد ،بر دیدگاههای آنها نیاز تأثیرگابار
بود ،به گونهای که گفته میشود برخی از مفاهیم مورد استفاده آنها در تحلیال گفتماان برگرفتاه
از اندیشههای اندیشمندانی چون دریدا و رورتی است.
نکتهای که الزم است در اینجا بدان توجه کنیم ،این اسات کاه مفهاوم هژماونی ماورد نظار
الکالئو و موفه مبنای شکلگیری نظریه گفتمان بودهاست .باه بااور الکالئاو ایان نظریاه گفتماان
ریشه در سه دیدگاه فلسفی قرن بیستم ،یعنی فلسافه تحلیلای ،5پدیدارشناسای 3و سااختارگرایی2
دارد که بهترتیب مبتنی بر سه مفهوم مصاداق ،9پدیاده 1و نشاانه 4هساتند .البتاه نظریاه گفتماان
ساا در آثااار ویتگنشااتاین متااأخر ،3تحلیاال اگزیستانسیالیسااتی هایاادگر و نگاااه انتقااادی
1. Analytical philosophy
2. phenomenology
3. structuralism
4. referent
5. phenomenon
6. sign
7. Later Wittgenstein
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پساساختارگرایانه به نشانه 5از شکل صرفاً اشتقاقی خارج میشود و حالت مستقل به خود مایگیارد.
در توصیف دیدگاه الکالئو و موفاه گفتاه شادهاسات کاه آنهاا «آمیازهای پیچیاده از مارکسیسام
ساختارگرا و هرمنوتیک سیاسی گرامشی به دسات دادهاناد کاه در آن اندیشاههاایی برگرفتاه از
فلسفه پساساختارگرا و نظریه معاصر ،با هدف ساخت یک نظریه اجتماعی پستمادرن رادیکاال3
وجود دارد» ). Boucher, 2008: 77
اگر بخواهیم اشارهای هم به کاربَست نظریه گفتمان بکنیم ،باید بگوییم که ایان نظریاه ،تحلیال
دقیقی درباره مواد تجربی به دست نمیدهد و بیشتر به پدیدههای انتزاعی و مجارد مایپاردازد .اماا
مفاهیمی را که در این نظریه طرح شدهاند ،میتوان بهمثابه ابزارهایی برای تحلیلهای تجربای باه
کار برد .یورگنسن و فیلی در کتاب نظریه و روش در تحلیل گفتمان ویژگایهاای گفتماانی و
بنیادهای نظری و روششناسانه رویکرد الکالئاو و موفاه را توضایا دادهاناد .ایان کتااب یکای از
شناختهشدهترین کتابها در حوزه مطالعات تحلیل گفتمان است که به معرفی و بررسای دیادگاه
گفتمانی الکالئو و موفه پرداختهاست .یورگنسن و فیلیا توضایحات خاود را در چهاار مقولاه
سامان دادهاند :نخست ،بنیادهاای فلسافیِ )هساتیشناساانه و معرفاتشناساانه ایان نظریاات،
براساس نقش زبان در ساختار اجتماعی جهان؛ دوم ،مدل نظری؛ سوم ،راهکارهای روششناساانه
برای چگونگی نزدیکشدن به دامنه تحقیق و چهارم ،تکنیکهای ویژه برای تحلیال .آناان تأکیاد
میکنند در تحلیل گفتمان نظریه و روش در هم تنیده شدهاناد و پژوهشاگران بارای اساتفاده از
تحلیل گفتماان باهمثاباه روش مطالعاه تجربای ،بایاد مقادمات پایاهای فلسافی آن را ب بیرناد
) . Jorgensen and Phillips, 2002: 5کلیه توضیحات پیشِ رو برگرفته از همین کتااب اسات.
یورگنسن و فیلی توضیحات خود درباره تحلیل گفتمان را باا برشامردن رویکردهاای تحلیال
گفتمانی به عنوان یکی از رویکردهای بیشمار برساختگرایی اجتماعی 2آغاز مایکنناد .براسااس
نظر آنها چهار ویژگی را باید به عنوان پیشفرضهای عاام فلسافی در هماه رویکردهاای اجتمااعی
برساختگرا مشتر دانست .این پیشفرضها در رویکردهای تحلیل گفتمانی نیز پبیرفته شدهاند:
 -5رویکردی انتقادی به دانش بدیهی انگاشته شده :این که شناخت ما از جهان نباید بار اسااس
حقیقت عینی باشد .واقعیت فقط از طریق مقولهبنادیهاا 9در دساترس ماا قارار دارد .بناابراین
1. Post- structuralist critique of the sign
2. A radical postmodern social theory
3. Social constructionalism
4. categorisation
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آگاهی ما و بازنمایی جهان ،بازتابی از واقعیت نیست ،بلکه محصول شیوههای مقولهبنادی جهاان
یا به اصطالحی تحلیل گفتمانی ،محصول گفتمانها است ). jorgensen and Phillips, 2002: 5
 -3ویژگای تااریخی و فرهنگای داناش :ماا اساسا ًا موجاوداتی تااریخی و فرهنگای هسااتیم و
نگاه ما باه جهاان و داناش ماا از آن «محصاول تعاامالت تااریخیای اسات کاه میاان ماردم
صورت گرفتهاست» ). Ibid
 -2پیوند میان دانش و فرایندهای اجتماعی :روشهای فهم ما از جهان باه وسایله فرآینادهای
اجتماعی آفریده و حفظ میشوند ) . Ibidدانش از طریق برهمکنشی اجتماعی آفریده میشاود
که ما در آن ،حقایق مشتر را میسازیم و در مورد اینکه چیزی درست یا غلط است ،باا هام
رقابت میکنیم ). Ibid
 -9پیوند میان دانش و کنش اجتماعی :در یک جهانبینی خاص برخی از کانشهاا طبیعای و
برخی دیگر دور از ذهن هستند .فهمهای اجتماعی متفاوت از جهاان باه کانشهاای متفااوت
میانجامند ). Ibid
هدف تحلیل گفتمان طرحریزی دقیق 5فرایندهایی است که ما در آن بر سر روشهایی کاه
معنا از طریق آنان تثبیت میشود با همدیگر ستیزه میکنیم ،و اینکه ایان فراینادها از طریاق
کدام سازوکارهای تثبیت معنا آنچنان جاافتاده میشاوند کاه ماا آنهاا را طبیعای مایپناداریم
) . Ibid: 6-25با این توضیحات اکنون میتوانیم مفاهیم نظری الکالئو و موفه را توضیا دهیم:
هر عملی را که میان عناصر گوناگون بهگونهای ارتباط برقرار کند که هویت آنان باه وسایله
این عمل تعیین شود ،مفصلبندی مینامیم .کلیت ساختمند شادهای را کاه نتیجاه عمال
مفصلبندی است ،گفتمان میناامیم .وضاعیتهاای متغیار را زماانی کاه در یاک گفتماان
مفصلبندی شوند ،بُعد 3مینامیم .در مقابل ،هر تفاوتی را که باه شایوهای گفتماانی مفصال

بندی نشده باشد ،عنصر 2مینامیم ). Laclau & Mouffe, 1985: 10
درواقع ،گفتمان از طریق تثبیت نسبی معنا به دورِ یک دال مرکزی خاص سااخته مایشاود.
تثبیت معنا در یک گفتمان از رهگبر حبف دیگر معناهای ممکنِ هر نشانه صورت میگیرد .ایان
امر به معنی حبف همه راههای ممکنِ دیگری است که نشانهها در آن میتوانستند با هم ارتبااط
داشته باشند .بنابراین ،گفتمان محدودکردن امکانهای معنا و کوششی برای جلاوگیری از لغازش
1 .Map out
2. Moment
3. Element
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نشانهها در رابطه با یکدیگر و در نتیجه ایجاد نظام معنایی یک ارچه اسات .الکالئاو و موفاه هماه
امکانهای دیگر معنا را که گفتمان مانع از آن میشود قلمرو گفتمانی ماینامناد ) . Ibidدر اداماه
بحث ،گفتمانهای اصلی سیاسی در سالهای  5231تاا  5223ش ،باا الهاام گارفتن از رویکارد
تحلیل گفتمانی الکالئو و موفه ،بهویژه مفهوم مفصلبندی ،معرفی و تبیین میشود.
 -3گفتمانهای اصلی در سالهای  1321تا 1332

در خأل قدرتی که در این دوره سیزدهساله بر فضای سیاسی کشور حاکم بود ،در کنار گفتماان
پادشاهیِ حاکم ،سه گفتمان عمده مارکسیسم ،ناسیونالیسم و اسالم در قالب نیروهای سیاسای
و اجتماعی گوناگون با اهدافی گاه مشتر  ،گاه متفاوت و متضاد با هم در رقابت بودناد؛ یاا در
مواردی بنا به اوضاع و مقتضیات ،با یکدیگر متحد میشادند .گفتماان ناسیونالیسام لیبارال باا
بهرهمندی از مسأله نفت و تقابل با شرکت نفت انگلی و ایران در قالب جبهه ملی به رهباری
محمد مصدق در فضای سیاسی این دوره تشکیل شد و توانست از یک سو ،طیاف گساتردهای
از ناسیونالیستهای متجدد و دموکرات و سکوالر را و از سوی دیگر ،سنتگرایانی که اغلاب باا
بازار در پیوند بودند و مهمتر آیتاهلل کاشانی را به همراه تندروترین گروه طرفادارانش ،فادائیان
اسالم ،در گفتمان خود جای دهد.
گفتمانی را که مصدق در طول دوران سیاستورزی خود بر آن تأکیاد مایکارد مایتاوان
گفتمان ناسیونالیسم لیبرال نامید .این گفتمان با تعیین ناسیونالیسم بهعنوان دال مرکزی خود
و بُعدهایی چون قانونگرایی) ، 9تأکید بر اجرای قوانین مشروطه ،آزادی و دموکراسی ،تأکید بار
اسالم فردگرایانه ،مبارزه با انگلی و ملیکردن صنعت نفت ،مفصلبندی خود را صاورتبنادی
کاارد .ایاان گفتمااان بااهتاادریج و در پاای تشااکیل جبه اه ملاای در مهرماااه  5234در گفتمااانی
ناسیونالیستی و با دال مرکزی مبارزه برای ملیکردن صنعت نفت ،دست به مفصلبنادی تاازهای
زد و توانست طیفهای گوناگونی از نیروهای سیاسی و اجتماعی را با خاود هماراه کناد .درواقاع،
این گفتمان توانست با جبب بُعدهای گفتمان مبهبی حمایت گروههای بیشاتری از ماردم را باه
خود جلب کند.
از میان سه گفتماان یادشاده ،فقاط گفتماان مارکسیساتی ،در قالاب حازب تاوده ،دارای
اساسنامه بودهاست) 1که این امر اطالعات شافافتاری را بارای مفصالبنادی گفتماانی آن در
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اختیار ما میگبارد .البته این مفصلبندی همچنین بر پایه برنامههاا و مجموعاهای از اطالعاات
درباره عمل سیاسی این حزب در موقعیتهای مختلف است.
حزب توده ،به عنوان حزبی مارکسیست -لننیست ،گاه و بیگاه ،از گفتماان پادشااهی-کاه
آن را نماینده سرمایهداری مبتنی بر تجارت )کم رادور و تحت حمایات آمریکاا مایدانسات-
حمایت میکرد .این حزب نیز با بهرهگیری از وضعیت اقتصادی نابسامان اغلاب ماردم ایاران و
حمایت شوروی ،با کمک سازمانی منظم بر پایه آموزههای مارکسیستی و تضاد باا ام ریالیسام،
گفتمان خود را در میان طبقه روشنفکر و کارگران صنعتی و طبقات پایین صنفهای گونااگون
گسترش داد .اگر در مفصلبندی گفتمان حزب تاوده مارکسیسام لنینیسام را دال مرکازی در
نظر بگیریم آنگاه بُعدهای آن عبارتاند از :حمایت از سوسیالیسم ،حمایت از شاوروی ،حمایات
از طبقه زحمتکش ،انترناسیونالیسم ،آگاهیبخشی به توده ،حمایت از مشروطهخاواهی ،تأکیاد
بر مبارزه ،فقرستیزی ،و مبارزه با ام ریالیسم.
گفتمان اسالمی را نیز آیتاهلل کاشانی ،به عنوان روحانیای طرفدار دخالت مستقیم دیان و
دینداران در سیاست ،نمایندگی میکرد .او نیز با بهرهمندی از موضوع شرکت نفات انگلای و
ایران و به طور مشخص ،مخالفت علنی با دولت انگلای و در اتحااد باا جبهاه ملای ،گفتماان
اسالمی خود را در میان عاوام و بازاریاان سانتگارا گساترانید .او در ایان راه از ظرفیاتهاای
مبهبی جامعه و گرایشهای تندروانه در این زمینه بسیار سود جست .این گفتمان از  5231تاا
 5225با دال مرکزی اسالم سیاسای و بُعادهای حمایات از جنابشهاای اساالمی ،مباارزه باا
بیگانگان ،رعایت قوانین شرع ،مخالفت باا نظاام پادشااهی ،مخالفات باا نظاام قضاایی مادرن،
خشونت مبهبی و مخالفت با حضور زنان ،قابل مفصلبندی اسات .گفتماان اساالمی از اوایال
سال  5225با جدایی از گفتمان ناسیونالیستی جبهه ملی و پشتیبانی از گفتمان سلطنتطلاب
در مفصلبندی تازهای صورتبندی شد.
در کنار سه گفتماان یادشاده ،گفتماان پادشااهی نیاز در طاول ایان دوره مایکوشاید ،باا
صورتبندی تدریجی ،خود را یگانه راه حل مشکالت کشاور معرفای کناد و باه گفتماان مسالط
تبدیل شود .مهمترین کارگزار این گفتمان پادشاهی ،شاه بود که گفتمان خود را باا دال مرکازی
سلطنت دلبخواهی 5مفصلبندی کرد .این گفتمان از حمایت دولت انگلی و پا از آن ایااالت
متحده سود میبرد .اگر دال مرکزی گفتمان پادشاهی را سلطنت دلبخواهی بدانیم ،بُعادهای ایان
1 . Arbitrary
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گفتمان عبارت خواهند بود از :وابساتگی باه دنیاای غارب ،جامعاه امنیتای ،همراهای باا اساالم
غیرسیاسی ،همراهی با اسالم سیاسی طرفدار سلطنت ،مخالفت با مصادق ،تأکیاد بار نوساازی ،و
مخالفت با حزب توده.
اکنون که مفصلبندی گفتمانهای موجود در دوره زمانی مورد مطالعاه مشاخص شاد ،بار
این اساس خوانشی تحلیلگفتماانی از رماان ماورد مطالعاه ارائاه مایشاود تاا میازان پیوناد
گفتمانهای موجود در این اثر با گفتمانهای یادشده تعیین شود.
 -4جاسوس شوروی در ایران

رمان من جاسوس شوروی در ایران بودم در  19قسمت دو صفحهای و در هر قسمت حدود
 5311واژه از شماره  /215جمعه 32 ،اردیبهشت  5234تا شماره  /211جمعه 1 ،خرداد ،5234
به طور منظم در هفتهنامه تهرانمصور منتشر شد .جالب توجه اینکه احمد دهقان ،صاحب ،مدیر
و سردبیر این مجله ،یک روز پ از انتشار شماره  ،211در روز شنبه  4خرداد در دفتر خود در
تئاتر تهران به ضرب گلوله جان باخت .گرچه در این شماره تبلیغی برای انتشار پاورقی یادشده
در آینده به صورت کتاب آمده ،نگارنده در جستوجوهای خود هیچ نشانی از چاپ این اثر به
صورت کتاب نیافت .پیش از آغاز بحث درباره متن این اثر یادکردنی است که این مجله به
مدیریت احمد دهقان کامالً به دربار و شخص شاه وابسته بود .در اغلب شمارههای این مجله
همواره اخبار و عک هایی از خانواده پهلوی به همراه مطالب بسیاری در ستایش از شاه و خانواده
او منتشر میشد .رویکرد گفتمانی این مجله به مسائل مختلف داخلی و خارجی نیز در جهت
همین وابستگی است .مشاهدات یکی از روزنامهنگاران همدوره دهقان نیز حکایت از روابط نزدیک
او با دربار و شخص شاه دارد ) . 4به گفته یکی از روزنامهنگاران این دوره ،مجله تهرانمصور پ از
تحوالتی از سال 5239پرشمارگانترین مجله کشور شد )بهزادی . 192 /5 :5234 ،این روزنامهنگار
توجه مردم به آثار مستعان از جمله آفت ،رابعه و شهرآشوب و همچنین من جاسوس شوروی در
ایران بودم را از مهمترین دالیل شمارگان زیاد این مجله میداند )همان. 343 /3 :
در صفحه نخستِ قسمتِ اول این رمان سه پیشگویه آمدهاست .پایشگویاه نخسات در
مستطیلی وسط و باالی صفحه آمدهاست:
بزرگترین کتاب سیاسی زمان که حاوی دقیقتارین اسارار در خصاوص شابکه جاسوسای
شوروی در ایران است ،از این شماره در تهرانمصور چاپ میشود .نویسنده این کتاب ،یعنی
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کسی که فریب تبلیغ شورویها را خورده و به بهشت کمونیسام رفتاه و ماأیوس بازگشاته،
استعفانامه خود را از دستگاه جاسوسی شوروی بدین وسیله اعالم میدارد.
چون پ از انتشار آگهی چاپ این کتاب در تهرانمصور ،در برخی محافل خبر از این باود کاه
برای جلوگیری از فاش شدن اسرار ،نویسنده را از بین خواهند برد ،ما اکنون اعالم میداریام ایان
کتاب در چندین نسخه نوشته شده و هر نسخه در جای امنی س رده شده تا اگار از انتشاار یاک
نسخه جلوگیری شود ،نسخه دیگری از این کتاب منتشر گردد .نویسنده کتااب ،یعنای جاساوس
سابق شوروی میگوید« :من اکنون از مرگ ترس ندارم ،اسرارم را فاش کاردهام ،چاه بمیارم و
چه بمانم ،این اسرار منتشر خواهد شد .خوشحالم که قبل از مرگ ،قبل از آنکه نتوانم باه ایان
کشور خدمت کنم ،نوشتن این کتاب را تمام کردهام .نوشتن ایان کتااب و رهباری ملتای باه
حقیقتِ بهشت کمونیسم ،تمام گناهان مرا خواهد شست .خدا را شکر که برای همیشه گماراه
نبودهام و از میانه این راه خطرنا بازگشتهام و اکنون میتوانم عده دیگری را که مانند مان در
این راه قدم برمیدارند ،راهنمائی کنم» .فعالً از افشای نام نویسنده کتاب ،یعنی ایان جاساوس
خودداری میشود و هنگامی پرده از هویت او برگرفته خواهد شد که انتشار آن در تهرانمصاور
پایان یابد )روشنیان :5234 -5234 ،قسمت اول .

پیش از پرداختن به تحلیل این متن الزم است نکاتی درباره نویسنده این رمان یاادآور شاویم.
همانگونه که در پیشگویه نخست دیادیم ،در ایان اثار نویسانده ،راوی و شخصایت اصالی کاه
رویدادها حول شخصیت او میگردد ،یکسان است .در قسامت ساوم ایان پااورقی بحثای دربااره
پسوند «یان» در سجل )نام خانوادگی شخصیت اصلی و اشتباه روسها مبنی بر ارمنای دانساتن
او تنها نشانیی است که از مشخصات شناسنامهای نویسنده به ما داده میشود تا اینکه در قسامت
 34این پاورقی زندگینامه مختصری با اطالعات دقیق به همراه تصاویر کااملی )سار تاا باه پاا از
کریم روشنیان )متولد  5219روبهرو میشویم .دلیل این معرفی هم به گفته تهرانمصور این اسات
که از آنجا که کوششهای سفارت شوروی در ایران از اعمال قاانونیی چاون درخواسات از وزارت
امور خارجه ایران و یا تهدید مسئول مجله در متوقاف کاردن انتشاار ایان پااورقی نتیجاهبخاش
نبوده ،وجود چنین شخصی را انکار میکنند و این موضوع از طریق رادیاوی فرقاه دماوکرات نیاز
بارها اعالم میشود .البته آگاهیهای کنونی ما ضمن تأیید هویت نویسانده ،ماوارد بیشاتری را
در بر میگیرد .بنا بر نوشتههای یکی از شرححال نویساان معاصار ،ظااهراً همزماان باا انتشاار
پاورقی یاد شده در تهرانمصور ،رزمآرا در حال فراهم نمودن مقدمات نخستوزیری باودهاسات
و برای زمینهچینی این کار ،سه تن از دوستان نزدیک خود را به سه کشور آمریکاا ،انگلای و
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شوروی فرستاده بود .مأموریت شوروی نیز بر عهده سرتیپ ابراهیم والای باود .رزمآرا از احماد
دهقان درخواست کرده بود که انتشار ادامه پاورقی متوقف شود که مورد قبول واقع نمایشاود.
ظاهراً نویسنده را دستگیر میکنند و به خدمت وظیفه میبرند .او نیز فرار میکند و باه انتشاار
ادامه مقاالت میپردازد .ارتباط دهقان و ارتش به حدی بود کاه شارح حاال ناوی یااد شاده
تهران مصور را ارگاان ارتاش مایداناد )عااقلی . 441-444 /3 :5241 ،نکتاه جالاب دیگار اینکاه
نویسنده -که در اینجا با راوی و شخصیت اصلی یکسان پنداشته میشود -در متن رمان نیز باه
مشمول خدمت بودن خود اشاره کردهاست )قسمت  . 34در پایان این تحلیال ،دربااره نویسانده
این رمان بحثی تکمیلی خواهیم آورد .اما اکنون به تحلیل پیشگویه نخست میپردازیم.
در این پیشگویه ،موضوع و درونمایه رمان آشکار شدهاست .موضوع این اثر «اساراری دقیاق
درباره شبکه جاسوسی شوروی در ایاران» و درونمایاه آن نیاز فریبکااری حکومات کمونیساتی
شوروی و حزب توده و دروغین بودن ادعاهای این دو در مورد مسائلی چون ایراندوستی ،عادالت
و مساوات ،رفاه و غیره اعالن میشود .س از خطراتی که نویسنده را تهدید میکند ،ساخن باه
میان میآورد و تأکید میکند چندین نسخه از این اثر در جای امن نگهداری مایشاود .خوانادن
این بخش متضمن این مفهوم است که این اثر سری است و کسانی که سرشان فاش میشود نیاز
ممکن است خطراتی را بارای نویسانده موجاب شاوند .سا نقال قاول مساتقیم از نویسانده
آمدهاست که باز تأکید می کند خوشحال است کاه قبال از مارگ توانساته باا پارده برداشاتن از
بهشت کمونیسم به مردم ایران خدمت کند .بخش پایانی این پیشگویه نیز جالب توجاه اسات.
از این جهت که آشکارا برای این خدمت وجههای مبهبی-که باا مارکسیسام در تضااد آشاکار
است -در نظر میگیرد و با یادکرد خدا )خدا را شکر امیدوار است که فاش نمودن ایان اسارار
گناهان او را بشوید.
پیشگویه دوم با عنوان «نامه سرگشاده به مارشال تالبوخین ،رئی ساتاد آرتاش سارخ
ماوراء قفقاز ،ژنرال واویلوف ،رئی اداره ضد جاسوسی آرتاش مااوراء قفقااز تفلای » در دو
طرف و پایین پیشگویه نخست آمدهاست .تاریخ این نامه  59اردیبهشت  5234است .طباق
این تاریخ ،این نامه نُه روز قبل از انتشار نخستین قسمت این رمان نوشته شدهاست .موضوع
این نامه استعفای نگارنده است که شرحی دقیق از مأموریت او و دالیل این اساتعفا را در بار
دارد .نویسنده این نامه اذعان میکند نام مخفی او لوت بوده و به مدت  54مااه از تااریخ 39
ماارس 5494تا اول اکتبر  5493برای تعلیم جاسوسی و رادیاو در شاهرهای بااکو ،تفلای و
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مسکو اقامت داشتهاست .نویسنده در بند نخستین این نامه با تأکید بر «بهعک آنچه شاایع
است» مینویسد ماردم شاوروی در وضاع «فقار و بادبختی و فسااد ،رشاوه و عادم آزادی»
زندگانی میگبرانند و دلیل آن را -که با «تحقیق» «معلوم» شدهاست -نه جنگ جهانی دوم
که «استقرار رژیم و حکومت شوروی» )روشنیان :5234 -5234 ،قسمت اول میداند .نگارنده پ
از برشمردن ویژگیهای منفی دیگاری از جامعاه شاوروی ،ازجملاه ناابرابری ،فضاای پلیسای،
امنیتی و جاسوسی و رعایت نکردن حقوق اقلیت ارمنی مهااجر )دلیلای زیرکاناه بارای نشاان
دادن نابرابری تصریا میکند« :مشاهدات نگارنده از اوضاع کشور خالف گفتهها و تئوریهاای
کمونیستی شما را ثابت میکند» )همانجا و در نهایت انگیازه حکومات شاوروی از دخالات در
امور ایران و «میهن عزیز» را که به شیوههای مختلف از قبیل «اعزام جاسوس و تشکیل حازب
و ایجاد انقالب و شورش» )همانجا انجام میگیرد ،نه بر مبنای «نظر اصالحی» بلکه بر مبناای
«نظر بسط قدرتطلبی و استعماری» این کشور میداند .وی به همین دلیل اساتعفای خاود را
از حزب توده ایران ،حزب کمونیست شوروی ،و همچنین سمت جاسوسی اعالن میکند.
تا اینجای کار در همین دو پیشگویه مهمترین تخاصم گفتمانی رمان آشکار میشود .در
یک طرف گفتمان راوی قرار دارد که میتوان گفتمان او را گفتمان ایران نامید .جایگاه راوی
در این گفتمان ناسیونالیستی با کاربرد مفاهیمی چون میهن عزیز ،خدمت به کشاور و ملات
حتی به قیمت از دست دادن جان ،آشکار اسات .راوی در اینجاا ناسیونالیسام را آشاکارا باا
مبهب پیوند دادهاست .سویه دیگر ایان تخاصام ،و دیگاریِ دشامن ،گفتماان مارکسیساتی
درون ایران با نمایندگی حزب توده ،و رژیم کمونیستی شوروی ،حامی اصالی ایان حازب در
داخل کشور است .تأکید راوی بر عباراتی چون «بهعک آنچاه شاایع اسات» )هماانجاا و
«رهبری ملتی به حقیقتِ بهشت کمونیسام» )هماانجاا باا در نظار گارفتن تقاابلی کاه باا
توصیفات او از جامعه شوروی به عنوان نمونه عملی جامعهای مارکسیستی به دست میدهد،
نشان دهنده طبیعیشدگی اسطوره شوروی و مارکسیسم در جامعه ایران زماان انتشاار ایان
اثر است .اسطورهای که بنا بر تصریا راوی دروغین است و با مشاهدات او ،دروغین بودن آن
اثبات شدهاست و راوی با مخاطب قرار میگبارد از طریق در میان گباشتن تجربیاات عینای
خود ،این موضوع را برای مخاطاب در طاول روایات روشان کناد .حملاه راوی باه بُعادهای
مفصل بندی شده در گفتمان مارکسیستی ،از جمله آزادی ،برابری و رفاه نیز در همین جهت

41

عبدالرسول شاکری

نقد و نظریه ادبی /سال سوم ،دوره اول ،بهار و تابستان 9317

است .بُعدهایی که راوی در متن رمان آنها را چون دالهای شناوری 5در نظر میگیرد تا آنهاا
را در گفتمان خود مفصلبندی کند.
پیشگویه سوم ،یعنی مقدمه کتاب نیز آشکارا بر سیطره اساطوره شاوروی بار ذهان راوی
حکایت میکند وقتی «با قلبی مملو از امید و آرزو» )هماانجاا باه کشاوری مایرود کاه فکار
میکرد بهشت است« .و واقعاً خیال میکردم که شوروی بهشتی اسات کاه هماه گوناه آزادی،
برابری ،خوشی و خوشبختی برای آن مهیا هست»؛ اما بیدرنگ به واهای باودن ایان اساطوره
اشاره میکند و ادامه میدهد اگر خوانندگان مانند من با فکری موافق شوروی به آنجا بروند باا
عک «آنچه شایع است» روبهرو خواهند شد .راوی س با اشاره به اینکه تاا قبال از تجرباه
سفر به شوروی ،کمونیستی متعصب بوده که میخواسته کمونیسم را چون «مظهر قادرتی» در
کشور خود برپا کند ،با زیرکی خود را در جایگااه پبیرناده گفتماان مارکسیساتی و ستایشاگر
اسطوره مارکسیسم قرار می دهد تا از این طریاق شااید بتواناد طرفاداران ایان گفتماان را باه
همذاتپنداری با خود همراه کند.
نکته بسیار مهم و در خور توجه این است که راوی در جایجاای ایان روایات ،بار نفاوذ
گسترده گفتمان مارکسیستی در قالب حزب توده در ایران تأیید میکند .برای نمونه به ایان
تفسیر راوی در صفحه دوم قسمت اول این اثار توجاه مایکنایم« :وقاوع جناگ و مصاائب
داخلی ،فقر و بدبختی مردم و آزادی بعد از شهریور همه آنهایی را که در زندگی جز ساختی
و گرسنگی چیزی ندیده بودند ،از نظر فکری مساتعد آشاوب طلبای بارای تحصایل حقاوق
بیشتری نمود .در این میان حزب توده ایران به واسطه داشتن یک هدف و پشتیبانی از ایان
طبقه مستعد توانست موفقیتی بیش از سایرین باه دسات آورده و عادهای از جواناان را باه
سوی خود بکشاند .وجود نیروی سرخ و کمکهای مادی آن ،حازب تاوده را بایش از پایش
قوی کرد و چون اغلب مردم هم موافق قوی هستند به حزب توده روی آوردناد» )هماانجاا .
او در ادامه تأکید میکند که « 44درصد از جوانانی که به احزاب متمایل به خاارجیهاا وارد
میشوند ،با نیت پا فقط برای اصالح میروند ولی وقتی در جریان کار واقاع مایشاوند ،از
دو حال خارج نیست یا فاسد میشوند یا کنارهگیری مینمایند» )همانجا  .آشاکار اسات کاه
راوی در گروه دوم قرار میگیرد؛ چون باا اساتعفا از حازب تاوده از فسااد خاود جلاوگیری
کردهاست .بدین طریق ما شاهد روایتی هستیم علیه تسالط هژمونیاک حازب مارکسیساتی
1 . Floating signifier
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توده در دوره مورد نظر در ایران .از آنجا کاه راوی از ناوع راوی مفسار اسات در تفسایرهای
خود میکوشد با دقت بسیار معانی و پیامها را بهگونهای رمزگباری کناد تاا معناهاای ماورد
نظر او تا حد امکان به طور کامل در شود؛ اگرچه نحوه روایت او را میتوان ترکیبای از دو
رویکرد آشکار و تلویحی نیز دانست.
پ از توضیحاتی که درباره جایگااه گفتماانی راوی دادیام ،در اداماه ،ایان روایات را از
نظرگاه بررسی مواجهه آن با گفتمان مارکسیستی حزب توده بررسی میکنیم.
 -5تخاصم با گفتمان شوروی

اقامت راوی در شوروی سی و پنج قسمت از این پااورقی پنجااه و چهاار قسامتی را شاامل
میشود .اختصاص یافتن این حجم از روایت برای پرداختن به گفتاان شاوروی باا توجاه باه
رویکردی که راوی قرار آن را در پیشگویهها با مخاطب گباردهاست ،نشاندهناده عازم او در
تمرکز بر تخریب اسطوره شوروی و مفصلبندی گفتمانی آن است .در نگاه اول شاید به نظار
برسد این میزان توجه به شوروی ارتباط چندانی با مسائل داخلی ایران نداشته باشد؛ اماا باا
توجه به اشارات آشکار و گاه پنهان راوی به وابستگی و دستنشاندگی حزب تاوده باه رژیام
شوروی ،دلیل این انتخاب و این میزان توجه برای ما آشکار میشود .راوی با توجه به آگاهی
از طبیعیشدگی و رسوب گفتمان مارکسیستی در کشور خود ،برای حمله به این گفتماان از
مضمون سفر ،آن هم سفر به مکان و مرکاز اصالی قادرت ایان گفتماان اساتفاده مایکناد.
کشوری که راوی به آن سفر کرده ،همان جامعهای است که نمونه آرمانی حزب تودهاسات و
راوی با سفر به آرمانشهر این حازب ساعی در توصایف واقعیاات آن -البتاه از نگااه فااعلی
شناسا در گفتمان مقابل و متخاصم با این حزب -برای مخاطب دارد.
توصیفهای عینی راوی از قسمت سوم پاورقی ضمن ورود او باه شاوروی از طریاق مارز
آستارا با توصیف ماهگیران آغاز میشود« :صیادها با وضع بسیار بدی که حااکی از فقار آنهاا
بود ،با قایق ماهیگیری کوچک خود به صا ید مشاغول بودناد .مان از وضاع باد آنهاا گماان
میکردم که ایرانی هستند؛ چون تصور نمینمودم که روسهاا دارای چناین وضاعی باشاند؛
زیرا طبق تئوری مارک در حکومت کارگری یا بهتر دیکتاتوری پرولتاریا زندگی خوب برای
همه مهیا است؛ زیرا حزب توده خودمان هام شاعار ناان بارای هماه ،فرهناگ بارای هماه،
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بهداشت برای همه را در روزنامه خود می نوشت .مرتب زندگی خوب و راحت ملل شوروی را
به رخ ما میکشید» )همان :قسمت سوم .
در ادامه شخصیت اصلی را به همراه گورگین ،افسری که راهنمایی او را بر عهده دارد ،در
کافهای «محقر و کثیف» در کنار میزی «ب بیقواره و زشت» میبینیم؛ کافهای پار از گادا
که وضعیت ظاهر مشتریان آن نیز مانند گدایان است .در این حین کاودکی گادا بارای تکاه
نانی نزد او میآید و وقتی با پرخاش گورگین مواجه میشود ،در پاساخ مایگویاد« :شاما از
ایران آمدهاید و همه چیز با خود دارید ،ولی ما گرسنه هستیم» )همانجا .
نقل قولها چنان آشکار است که نیازی به تفسیر ندارد .برای پرهیز از اطاله کاالم در اداماه
مواردی را که راوی درجهت ویرانسازی مفصلبندی اسطوره شاوروی آوردهاسات ،فهرساتوار
میآوریم :فقر و بیعدالتی )همان :قسمت ساوم ؛ نازیباا باودن لبااسهاای شاهروندان شاوروی و
مقایسه آن با شیکپوشی جوانان تهرانی ،نازیبا بودن اتوموبیلهاا )هماان :قسامت چهاارم ؛ آشانا
نبودن شهروندان عادی و حتی تحصیلکردهها با زبانهایی چون انگلیسی و فرانسه ،باه عکا
شهروندان ایرانی )همان :قسمت پنجم ؛ نبودن رفاه بهگونهای کاه صااحبخاناه شخصایت اصالی
تصمیم دارد به ایران مهاجرت کند ،و خاداناباوری )هماان :قسامت ششام ؛ نااامنی و رواج دزدی
)همان :قسمت هفتم ؛ عقبماندگی فناوری )همان :قسمت هشتم ؛ اشاره به اشاغال بنادر پهلاوی باه
دست روسها در شهریور بیست ،و رفتار خشونتآمیز دولت با شاهروندان خاود )هماان :قسامت
نهم ؛ فقر و بازار سیاه )همان :قسمت دهم ؛ رواج رشوه و گستردگی نفوذ تبلیغاات دروغاین رادیاو
مسکو در کشورهای دیگر )همان :قسمت یاازدهم ؛ وضعیت باد بهداشات در شاوروی و فراوانای
فحشا و بیماریهای مقاربتی )همان :قسمت دوازدهام ؛ ترس حکومت از مردم و در نتیجاه نباودن
آزادی بیان و فضای بسته سیاسی )همان :قسمت سایزدهم ؛ گستردگی نفاوذ برناماههاای صادای
آمریکا در شوروی بهویژه برنامههای مربوط به اوضاع داخلی این کشور )همان :قسامت چهااردهم ؛
اوضاع بد بیمارستانها )همان :قسامت پاانزدهم ؛ نباود آزادی حاق انتخااب سیاسای و انتخاباات
فرمایشی )همان :قسمت شاانزدهم ؛ پاایین باودن آگااهی عماومی ماردم )هماان :قسامت هفادهم ؛
مخالفت پنهانی مردم با حکومت )همان :قسمت هجدهم ؛ حاکمیت فضای پلیسی و عضویت اغلب
مردم در نهادهای امنیتی )همان :قسمت نوزدهم ؛ بینظمای در کشاور و وضاعیت باد بسایاری از
فراریان فرقه دموکرات؛ تبلیغات حکومت شوروی علیه مردم ایاران و ارائاه تصاویری حااکی از
توحش و نامتمدن بودن این مردم )همان :قسمت بیستم ؛ اوضاع بد معیشتی ارمنایهاای مهااجر
)همان :قسمت بیستویکم فساد اداری و دزدی مأموران از آذوقههاای جیارهبنادی )هماان :قسامت
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بیستودوم  ،و همین طور نارضایتی ایرانیان مارکسیسات سااکن در شاوروی ،وضاعیت اخالقای
نابسامان دختران و زنان ،سیستم امنیتی و جاسوسی داخلی و مواردی از این قبیل.
از فهرست باال میتوان نتیجه گرفت که بخشهای مختلف این رمان هجو گفتمان شاوروی
و ویرانسازی اسطوره آن است .البته چنانکه پیشتر گفتیم ،هادف مساتقیم یاک ساویِ ایان
تخاصم احزاب مارکسیست ایرانی و حزب توده است .در جایجای این رماان راوی باه اساتناد
مشاهدات خود از سران و رهبران این حزب و احزاب با گرایش چاپ انتقااد مایکناد .راوی در
انتقادهای خود از افرادی چون نورالدین کیانوری ،فریدون کشااورز ،رضاا روساتا و عبدالصامد
کامبخش نام میبرد و درباره پیشهوری نیز بحثی مجزا دارد .در ادامه با بررسی اظهاار نظرهاا و
دیدگاههای این راوی رویکرد و جایگاه گفتمانی او را تبیین میکنیم.
راوی در قسمت دوم پاورقی با ذکر خاطرهای از حضور دکتر کشاورز در جلسهای کاه بارای
رسیدگی به اوضاع آذربایجان تشکیل شده بود ،به نظر میآید که تلویحاً علیاه او موضاع مای-
گیرد .در همین قسمت نیز با آوردن یکی از اعماال خاالف قاانون قاوام از او انتقااد مایکناد.
چنانکه در تحلیل پیشگویهها آمد ،راوی خود را در جایگاه فردی ناسیونالیست مایبیناد و از
این موضع روایت میکند .راوی وقتی با ویژگیهای منفی جامعه شوروی روبهرو میشود ایاران
را در مقام مقایسه از یاد نمیبرد و توصیفهای او بهگونهای است که همزماان باا ویارانساازی
اسطوره شوروی ،در کار توصیف اسطوره ایران است .از وضعیت ظااهری ماردم و خیاباانهاا و
مغازهها گرفته تا وضعیت نمایش فیلم در سینماها ،ایران در وضعیت بهتری قرار دارد .وقتی در
قسمت دوازده درباره عمل خرابکارانه آتشسوزی توضیا میدهد« :محال وقاوع حریاق ،انباار
خواربار اداره تجارت خارجی بود و به طوری کاه مایگفتناد کلیاه کااالیی کاه از ایاران آورده
میشد ،در آنجا جمع کرده بودند» )همان :قسمت دوازدهم  .اگرچه به هنگام جناگ جهاانی دوم،
ایران بخشی از نیازهای متفقین را تأمین میکرد ،وجاود چناین انبااری از کاالهاای ایرانای باا
توجه به توصیفات دیگر راوی از ایران و کمبود مواد غبایی در شوروی و جیرهبندی آن در ایان
کشور را میتوان در جهت اسطورهسازی ایران تفسیر کرد .پ از اتمام مأموریت در شاوروی و
هنگام ورودِ دوباره به آستارا ،این بار در قهوهخانهای در ایران صبحانه میخاورد« :یاک سایگار
اشنو خریدم ،بستههای سیگار و کبریتها خیلی به نظرم زیباتر میآماد) ».هماان :قسامت سای-
وششم  .البته راوی با توصیفات «رقتآوری» که از اوضاع شوروی به دسات مایدهاد ،در کناار
اشارات گاهبهگاهی که به وضعیت ایران و تبلیغات منفی حکومت شوروی درباره ایاران نماوده،
در جهت برساختن اسطوره ایران گام برداشتهاست.
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 -6ناسیونالیسم آمیخته به مذهب

چنانکه در تحلیل پیشگویهها نیز اشاره کردیم ،راوی فعالیتهای حکومات شاوروی و حازب
توده در ایران را از روی مصلحت نمیداند و آن را بیشتر از دیدگاهی استعماری تبیین میکناد.
توصیفات او از این جامعه نیز آشکارا در جهت رد مفاهیمی چون رفااه ،عادالت و آزادی اسات.
اشارههای راوی به بسته بودن این جامعه و ارتباط نداشتن آن با دنیای خارج نیز در این جهات
قابل تبیین است .اشاره به مواردی چون ناآگاهی و بیخبری طبقاات تحصایلکارده از اوضااع
جهان ،آشنایی نداشتن بیشتر مردم به زبانهای بینالمللی چون انگلیسی و فرانسه ،حتای ناوع
فیلمهایی که در سینماها نمایش داده میشود ،افزون بر رد کردن جامعه آرمانی تبلیغشاده در
ایران ،رد انترناسیونالیسم به عنوان یکی از بُعدهای گفتمان مارکسیساتی نیاز هسات .راوی در
همین جهت و با رویکاردی زیرکاناه مسائله آذربایجاان و فرقاه دماوکرات را در قسامتهاای
گوناگون به میان میآورد.
راوی در قسمت پانزدهم این پاورقی زیرکانه دو عنصر زبان فارسی و مبهب را نیاز در ایان
بحران وارد کردهاست .او اخبار ایران و آذربایجان را از طریق رادیوها پایگیاری مایکناد و باه
اخبار رادیو تبریز که به گفته راوی از طریق روسها در آنجا برپاا شاده باود گاوش مایدهاد:
«رادیو تبریز به زبان ترکی و فارسی هر شب به رادیو تهران فحشی داده و از تهران انتقاد مای-
کرد و جمله معروف پیشهوری را «اولمک وار دونمک یوخدور» یعنی «مرگ هست و بازگشات
نیست» همه وقت تکرار ماینماود» )هماان :قسامت پاانزدهم و از ایان طریاق آشاکارا تصامیم
کمونیستهای آذربایجان بر استقالل از ایران را اعالن میکند .مبهب -با توجه به نفاوذ آن در
میان مردم ایران -از بُعدهای اصلی همه گفتمانها ،جز گفتمان مارکسیستی حزب تاوده ،باود.
راوی در ادامه میافزاید« :یادم نیست کدامیک از شبهای آذر بود که به اتفاق حسایناوف باه
رادیو تبریز گوش میدادیم .او از اینکه توانستهاند در تبریز یک حکومت دستنشاانده شاوروی
به وجود آورند ،به خود میبالید و مرتب میگفت کار ایران دیگر یکسره شدهاست .رادیو تبریاز
هم مرتب جمله معروف پیشهوری را تکرار نموده مردم را به مقاومت تحریک مینماود .فاردای
آن شب وقتی من به رادیو تبریز گوش میکردم ،صدای گویناده آن عاوض شاده باود و دیگار
جمله معروف پیشهوری از آن پخش نمیگردید و گوینده آن با لهجه شیرین فارسی ماژده داد
که قوای ایران به تبریز وارد شدهاند و مردم از آنها استقبال ماینمایناد» )هماانجاا  .در بخاش
دیگری راوی وقتی در باکو روزنامهای میخرد ،درمییابد که زبان آن ترکی است کاه باه خاط
روسی نوشته شدهاست .س توضیا میدهد که خط این بخش از شوروی تا قبال از انقاالب
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اکتبر فارسی بود که نخست به التین و پ از آن به روسی تغییر یافت «این همان کاری است
که دموکراتهای آذربایجان ایران در آذر 5239در ایران رواج دادند و قطعاً پ از استقرار رژیام
خودشان و خاطرجمع شدن از پیروزی خود ،خط فارسی را هام مثال آذربایجاان شاوروی باه
روسی برمیگرداندند» )همان :قسمت پنجم .
راوی همچنین عنصر مبهب را به عالئق ناسیونالیستی پیوند میزند .مثالً شخصیت اصالی،
حین گفتوگویی با صاحبخانه خود ،آنا ،از او میشنود که به خدا اعتقاد دارد و در پاسخ سااال
آنا میگوید« :شکی ندارم که خدایی وجود ندارد .مگر شاما از جلساات مباحاث علمای حزبای
خبر ندارید؟ ما در ایران از این جلسات زیاد داشتیم .و باالخره از این فهمیدیم خادایی نیسات.
کتابهای کمونیستی همهاش در اثبات عدم وجاود خادا اسات» )هماان :قسامت ششام  .یاا در
قسمت پنجاه و دوم ضمن حکایتی درباره ««شکر اساتالین» باه خاداناباوری جواناان شاوروی
اشاره مایکناد .همچناین در قسامت بیسات و یکام در بحثای دربااره انتخاباات در شاوروی
مینویسد« :تودهایها در ایران وقتی رأیی از صندوق انتخابات به نام مثالً «حضرت عبااس» یاا
«خدا» بیرون میآمد ،هیاهو راه انداخته و آن را وسیله عدم رشد ملت دانستند» )هماان :قسامت
پنجااهودوم  .موضوع زنان در این رمان خود بحث مستقلی میطلبد؛ اما آنچه به تحلیل ما مربوط
است اینکه تأکید راوی بر روابط آزاد زن و مرد و ولنگاری زنان و دختران در مسائل جنسای را
که موجب شیوع بیماریهای مقاربتی نیز شدهاست -نیز میتوان در تناظر با سختگیریهایمبهبی در مورد مسائل جنسی تبیین کرد که از دیدگاه مخاطبان ایرانی ،که اغلب گرایشهاای
مبهبی دارند ،امری پبیرفتنی است .در اینجا نیز دشمنان ایاران باا دشامنان مابهب یکساان
دانسته شدهاند .افزودنی دیگر اینکه راوی با نشان دادن دخالت روسها در مسائله کردساتان -
همانند موضوع آذربایجان -تخاصم گفتمان شوروی باا گفتماان ایاران ناسیونالیساتی را نشاان
میدهد .تحقیقات سازمانهای امنیتی و پرسشهای آناان از شخصایت اصالی دربااره بارادران
قاضی نیز در این بستر تبیین شدنی است.
 -7پیوند گفتمان ناسیونالیستی راوی با گفتمان غرب

جایگاه گفتمانیای که راوی از آن برای ما روایات مایکناد ،باه تصاریا خاود او و باه گاواهی
موضوعاتی که روایت میکند ،جایگاه گفتمانی یک ایرانی ناسیونالیست است .موضاوع در خاور
توجه دیگر توجه و سوگیری او به سود آمریکا است .وقتای از شاوروی روایات مایکناد ،بارهاا
آمریکایی بودن جیپ ارتش شوروی برجسته میشود .حتی کنسروهای آذوقه جیرهبندی شاده
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دولت نیز آمریکایی است و ما مدام عبارات «جیاپ آمریکاایی» و «کنسارو آمریکاایی» را از او
میشنویم .از نگاه او برخی رادیوها و فرستندههای قوی نیز بهرغم اظهارات روسهاا ،آمریکاایی
هستند .در یکی از قسمت های ایان پااورقی وقتای فیلمای آمریکاایی در ساینما اکاران مای-
شدهاست ،شگفتی تماشاگر روسی را از دیدن برجهایی با طبقات متعدد برای ما بازگو مایکناد
و در قسمتی دیگر ماجرای هنرپیشه زن روسی را بازگو مایکناد کاه ناسیونالیسات اسات و از
آمریکا به کشور خود مراجعه کرده ،پ از دیدن اوضاع نابسامان کشور بایدرناگ تصامیم باه
بازگشت میگیرد .در قسمت بیساتویکام راوی صاراحتاً کشاورهای غربای را در جبهاه خاود
می بیند .او از طریق آنا ،با جاسوس ایرانای دیگاری آشانا مایشاود .ایان جاساوس را بناا باه
مالحظاتی آلیشکا مینامد .پ از گفتوگو با او درمییابد که هردو مخالف شاوروی هساتند و
تصمیم میگیرند علیه شوروی دست به اقداماتی بزنند .راهکاری که آلیشکا پیشنهاد مایدهاد
این است که «باید کادری در اینجا بر علیه شوروی تشکیل شود .اگر بتوانیم با انگلیسایهاا یاا
آمریکایی ها یا مأمورین ایرانی خودمان ارتباط بگیریم ،خیلی خوب خواهد بود) ».هماان :قسامت
بیستویکم  .همین اند اشارههای راوی به آمریکا را مایتاوان باه تمایال او باه ایان کشاور و
پبیرش اسطوره آن تفسیر کرد.
 -8نتیجهگیری

بر پایه تحلیلهای ارایهشده ،گفتمان مفصلبندی شده در رمان پاورقی من جاساوس شاوروی
در ایران بودم ،با گفتمان پادشاهی همسانی کامل دارد؛ اگرچه نویسنده /راوی باا زیرکای تماام
هیچ نامی از شاه و نظام پادشاهی در متن یا فرامتن به میان نمیآورد .روایت راوی ،همچناین،
آشکارا به بُعدهای گفتمان شوروی یعنی رفاه و عدالت و آزادی حمله میکند و ایان ساه را در
جریان روایت چونان دالهای شناوری در نظر میگیرد تا در گفتمان خود مفصالبنادی کناد.
بُعد دیگر این گفتمان ،یعنی انترناسیونالیسم را ،که در تضاد آشکار با ناسیونالیسام راوی اسات،
کامالً انکار میکند .با توجه به خوانشی که در بخشهای پیشین این مقاله صورت گرفت ،رماان
یادشده در قالب شرایط جنگ سرد و تأثیر آن بر ایران آن سالها قابلتحلیل است .نکته جالاب
اینکه گفتمان رقیبِ گفتمان پادشاهی در این رمان ،یعنی گفتمان مارکسیستی حزب تاوده ،در
شرایط آن زمانِ جامعه ایرانی ،با وجود ارتباط گسترده باا قشار روشانفکر از طریاق ادبیاات و
همچنین ارتباط گستردهتر از طریق شاعر ،کاه باهویاژه از طریاق نشاریات گونااگون صاورت
میگرفت ،به قالب ادبی رمان عامهپسند توجهی نداشتهاست ،در حالی کاه گفتماان پادشااهی،
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به عنوان گفتمان حاکم ،با توجه به اقبال عمومی به رمان عامهپساند در ایان ساالهاا ،از یاک
رمان عامهپسند پلیسی -جاسوسی در یک رقابات کاالنِ گفتماانی بهاره باردهاسات .خاوانش
ارائهشده ،همچنین ،تأییدی است بر پیوند نیرومند ادبیات مدرن فارسی و سیاست ،باهویاژه در
سالهای دهه  5231که این امار نیاز خاود تأییادی اسات بارای چیرگای سیاسات بار ساایر
جنبههای زندگی جامعه ایرانی در حدود یک سده اخیر.
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چکیده
از نخستین سالهای ورود مظاهر مدرن به ایران ،نظریههاا و یای هاای نداد متا ن ،یپا زا از
دیگری از طریق ترجمه از فرهنگ غرب به فضای علم و ادب ما را یافتند؛ اما گروه از محدداان
م ک یند بگ یند که اوالً در سنت ادب کهن ما آنچه که امروز نظریه و ندد نامید م ی د ،وجا د
دارد و بدون زشت انه نظری امپان آفرینش آثار درخشان ادب باه زباان فارسا نیسات؛ و در ثاان ،
نظائر آنچه را اندیشمندان غرب م گ یند متفپران ما سد ها زیش گفتهاند .از دیدگا ماا در سانت
ادب ایران امپان یپلگیری نظریه و نظام ندد ادب نب د؛ زیارا ایان دو زدیاد  ،محصا ل مساتدی
دوران مدرنیته ،برخ رد علم انسان عصر جدید با همه مظاهر هست و نتیجه تفپیک عال «خالقه
ادب » از «عل ادبیات» است .آفرینش ادب نیز با منطد متمایز از منطق عل ادب ص رت م گیرد
و من ط به وج د نظریه و نظام ندد ادب نیست .اگرچه تفپر نداداناه در الهیاات ،کاالم و فلسافه در
عصر زرین تمدن اسالم در ایران وج د دایت ،ول به دلیال زیسات شایایهای ادبیاات از قادرت
سیاس  ،این تفپر به فضای ادب ما را زیدا نپرد .استبداد سیاس نیاز ،چنانپاه باه خطاا زندایاته
م ی د ،ندش تعیینکنند ای در فددان نظریه و نظام ندد ندایت .در مدابل ،بااور باه منشال الها و
متافیزیپ یعر و هنر ادب  ،را را بر ندادی ادب تا شد زیادی م بست .در این ن یتار مسلله فددان
نظریه و نظام ندد ادب در ایران را با طرح هفت دلیل عمد بررس کرد ای .
واژگان کلیدی :نظریه ادب  ،ندد ادب  ،سنت ندد ادب ایران  ،ندد و نظریه ادب غرب
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 -1مقدمه

از آغاز دوران جدید تاریخ و فرهنگ ایران کم بیش از یپصد سال م گذرد؛ دوران کاه ماا را
–خ ا و ناخ ا  -با مظاهر ،زدید ها و م ض عات درگیر و آینا کرد اسات کاه زایش از آن ،باا
هیچیک از آنها نه برخ ردی دایتی و ناه ههنیتا  .در میاان ایان مظااهر و زدیاد هاا ،نظاام
آم زی جدید به یپل «آم زش و زرورش» و «دانشگا » تدریبااً هماه سااشات زنادگ ماا را
دگرگ ن کرد است« .نظام آم زی دانشگاه » ،از همان نخستین سالهای ورودش باه ایاران،
یعن تلسای «دارالفنا ن» ( 0327ش) و «دانشسارای عاال » ( 0203ش) و ساس «دانشاگا
تهران» ( 0202ش) با همه ن ادگان کالن و خرد اماروزیاش ،و «نظاام مطب عاات » باا ایاپال
متن ع خ د بهناگزیر با «ادبیات فارس » با قدمت بیش از هزار سال و باا کارناماه درخشاان آن
از نظر آفرید ها و آفرینشگران ادب  ،همرا ید اند .ایان دو نظاام کاه رهااورد مساتدی دوران
جدید ب د اند ،با ادبیات؛ اع از مت ن و زدیدآورندگان آنها برخا ردی دیگرساان در مدایساه باا
نظامهای مَدرَس گذیته دایاتهاناد .در کال ما تا ان از ایان برخا رد تحات عنا ان تعامال
«علم » 0با ادبیات یاد کرد( )0که به یپلهای «آم زشهای ادب و تربیت ادیباان»« ،تصاحی
مت ن»« ،یرح و تبیین غم ض متنها»« ،تدوین تاریخهای ادب » و در نهایت« ،نداد و نظریاه
ادب » نمایان ید است .از بین این فعالیتها در این زژوهش به سرن یت دانش «ندد و نظریاه
ادب » خ اهی زرداخت .دانش ندد و نظریه ادب که امروز ما با آن درگیر یاد ایا دو ادعاای
اصل دارد :نخست تبیین چیست و ماهیت متن ادبا و عا ال بارونمتنا مربا ط باه آن؛ و
دیگری ارزشگزاری متن از شیث محاسن ص ری -محت ای  .بادین یاپل و باا چناین ادعاای
فراگیری ،در سنت فرهنگ ما دانش وج د ندایته و علا مربا ط باه ادبیاات هماان «علا م
بالغ » مشه ر ب د است که -چنانپه در این ن یتار به آن خ اهی زرداخت -نم ت اناد بناا بار
تعریف که از دانش ندد و نظریه ادب م ی د ،در ش ز ندد و نظریه قرار گیرد .نظریاه و نظاام
ندد ادب ( ،)3در بطن و ضمن ورود مدرنیته به ایران ،همگام با نظام مطب عات و نظاام آم زیا
جدید به جامعه فرهنگ ما را یافته و هرچه بر دامنه و عمق مدرنیته افزود یاد  ،گ ناههاا و
شج گسترد تری از آن در میان فعاالن فرهنگ برون و دروندانشگاه را یافتهاسات .شاال
چه با آن مخالف بایی یا م افق ،غرب اش بدانی یا یرق  ،کارآمد بدانی یا ناکارآماد ،یپا از
ش ز های مطالعات عصر شاضر در همه جهان و به تبع آن در عاال ادبیاات ایاران اسات .لاذا
1 . Scientific
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نم ت ان با آن قهر کرد و یا از جامعه ادب کنارش گذایت؛ مانند مدرنیته کاه علا رغا هماه
تدبیرهای خامکارانه برای کنارگذایتن یا محدود کاردن آن ،در تماام زوایاا و خبایاای جامعاه
ایران نف ه کرد  ،هر روز بر دامنه آن افزود م ی د .از طرف دیگر ،نم ت ان به کال تسالیمش
ید؛ زیرا سنتهای دیرزا اجاز چنین کاری نم دهند .تنها را چار آغاز گفتگا ی انتداادی باا
آن است؛ یعن استفاد از امپانات مدرنیتاه کاه بار مبناای نداادی و گفتگا ی نداداناه یاپل
گرفتهاست .در م رد نظریهها و نظام ندد ادب جدید ه چار ای جاز گازینش رویپارد نداداناه
وج د ندارد.
در سالهای اخیر ،به دلیل استفاد وسیع ،بهجا و نابجا از نظریهها و نظامهای نداد ادبا
غرب برای تحلیل مت ن ادب کالسیک و معاصر فارس  ،وضاعیت ویاژ باه وجا د آماد و
م ض ع «نسبت ما با این نظریهها» به مسللهای جدی تبدیل ید است .هدف اصال ن یاتار
شاضر این است که به مناقشه م ج د در بین زژوهشاگران اماروزی وارد یا د و باه صا رت
طرح مددمات م ض ع و قرار گرفتن در یپ از طرفین ماجرا؛ یعن باورمندان به فددان نداد
و نظریه منسج ادب در گذیته فرهنگ ایران ،بستر و زمینه مناسب برای تعااط افپاار و
اندیشهها به وج د آورد .نخستین گام برای ورود به گفتگ ی ندادانه با نظریههاا و نظاام نداد
ادب جدید ،تعیین نسبت سنتهای فرهنگ ما با آنهاست .به عباارت دیگار بایاد مشاخ
ی د آیا در سنت فرهنگ و ادب ایران که در امر خالقیت ادب با هایچ اغراقا دور هاای
درخشان را ط کرد است ،نظاام ارزیااب ادبا مادون ،منساج و قابال یاناخت وجا د
دایتهاست؟ مسلله ب د و نب د نظریه و نظام ندد ادب در ایران کهن ،م ضا ع بسایار مهما
است و نه م ت ان باورمندان به وج د آن در سنت ادب گذیته را مالمت کرد (ناک .محبتا ،
 )32/0 :0211و نه م ت ان کسان را که معتددند چنین نظام از اندیشه ادب در ایران عصار
کالسیک وج د ندارد ،به تهمت غربگرای از صحنه به در برد .به زع ما را بارونرفات ناه
«رد و انپار ناآگانه» و نه «دفاع سرسختانه»؛ بلپه «گفتگا »ی ساازند  ،جادی ،مساتند باه
ی اهد به همرا اقامه استداللها و براهین است ار است .بادیه اسات انتظاار نما رود ایان
گفتگ بت اند در قالب چند مداله ،همایش یا نشستهای علم و یاک یاا دو کتااب باه ثمار
بنشیند؛ بلپه باید در جریاان گفتگا ی دامناهداری کاه میاان متخصصاان مختلاف ،اعا از
منتددان ادب  ،زبانیناسان ،جامعهیناسان ،فیلس فان و نظریهزردازان سیاس  ،درما گیارد
همه ابعاد و زوایای آن کاوید ی د.
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اما چرا بحث از ب د و نب د نظریه و نظاام نداد ادبا باا گذیات بایش از صاد ساال از ورود
مدرنیته به ایران و به تبع آن یپل از اندیشیدن در باب ادبیات که آن را نظریه و ندد ادبا
م نامی  ،برای ما اهمیت یافتهاست؟ م دانی که برای نخستین بار میرزا فتحعل آخ ندزاد
در عصر بیداری بیان کرد که ما چیزی از ن ع آنچه غرب ها «کریتیپا» م خ انند و باه مادد
آن مت ن ادب خ د را تحلیل م کنند ،ناداری (ناک .آخ نادزاد  .)33 :0230 ،او در ساال 0312
قمری (0122میالدی) با ن یتن مداله «کریتیپا» مت جه دلیال اصال زیشارفت ملال اروزاای و
عدبماندگ علم جامعه ایران ید و از ضرورت بهکارگیری «فن کریتیپا» در همه شا ز هاا
سخن گفت« .فن کریتیپا در منشآت اسالمیه تا امروز متداول نیست[ ]...این سری است خفا
که شپمای ی روپ این را دریافت کرد اند .ملت من هن ز از این سار غافال اسات» (هماان.)33 :
آخ ندزاد فدط شپ به فددان کریتپا داد و تالش کرد آن را همچنانکه با اطالعات که از نداد
رئالیست روسیه و اروزا (به واسطه ادبیات روس ) گرفته ب د ،در محافل ادب از جمله نشاریات
سیاس و اجتماع که تاز به را افتاد ب دند ،را اندازی کند .او از دالیل عدم فددان ندد ادبا
در سنت فرهنگ ما سخن نگفت و این بحث همچنان ناگش د باق ماند.
در فاصله دوران آخ ندزاد تا عبدالحسین زرینک ب که نخستین کتاب مدون در بااب نداد
ادب را در دو مجلد تدوین و تللیف کارد( ،)2تاالش اکرار قریاب باه اتفاا زژوهشاگران ادبا
دانشگاه مصروف «تصحی انتدادی» مت ن و «یرح و تفسیر» آنها ید و در بیارون از مراکاز
دانشگاه نیز ،ت جه محددان و روینفپران ادب  ،اغلب به مباشث «نا و کهان» یاا «سانت و
تجدد» و «خالقیت ادب » ن یسندگان و یاعران مصاروف یاد و همچناان م ضا ع وجا د یاا
فددان ندد ادب در ایران مغف ل ماند .زرینک ب بدون آنپه به مسلله آخ ندزاد تا جه نشاان
دهد ،ظاهراً با فرض وج د ندد یا با فرض «اینهمان بالغت و ندد ادب » باه نگاارش اثار خا د
مبادرت ورزید .صرف نظر از مباشث مددمات و کلیات و ندد ادب در اروزا از ی ناان باساتان تاا
اواخ ر قرن ن زده  ،تنهاا دو فصال کتااب وی باه نداد در میاان اعاراب و ایرانیاان اختصاا
یافتهاست (نک .)302 -023 /0 :0221 .از زمان تللیف کتاب ندد ادب  ،تدریبااً هماه آثااری کاه در
این زمینه ن یته ید اند ،در چارچ ب فپری زرینک ب ،یا همان مباشث وی را بساط داد اناد
یا ضمن طرح مجدد مباشث ایشان ،نددهای ن ین غرب را به آن ضمیمه کارد اناد .باه عنا ان
مرال ،خسرو فرییدورد کتاب دربار ادبیات و ندد ادب ( )0222را منتشر کرد و تدریباً با هماان
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رویپرد زرینک ب به مسلله ندد زرداخت .محم د درگاه ندد یعر در ایران؛ بررس یی هاای
ندد ادب در ایران از آغاز تا عصر جام ( )0200را منتشر کرد و به م ض عات نظیر ندد یعر در
ی نان باستان ،ندد یعر عرب ،ندد یعر در ایران و برخ مباشث ندد ن ین زرداخت .خاط کلا
سیر مباشث این کتاب همان است که زرینک ب مطرح کرد ب د به استرنای مباشث ن ین ندد
که به ص رت ضمیمه به این اثر افزود ید است .یک سال بعاد ،سایروش یمیساا نداد ادبا
( )0201را ن یت و در دو بخش نخست آن که یش فصل را یامل م ی د ،همان مباشاث ماد
نظر زرینک ب را با تفصیل و ارائه ی اهد ادب بیشتر مطرح کرد .دقت و تلمل در مطالب فصال
زنج این کتاب آیپار م کند که تا چه انداز باور به وج د ندد ادب در بین یاعران ایرانا از
نگا این ن یسند خال از زشت انه علم است (نک .یمیسا .)072 -17 :0212 ،ساه بخاش زایاان
کتاب (یامل دوازد فصل) تماماً به طرح ندد و نظریه ادب جدید غرب اختصاا یافتاهاسات.
یک سال بعد ،محم د فت ش ندد خیال ( )0201را با مح ر ندد ادب در سابک هنادی منتشار
کرد که ویراست جدید آن با عن ان ندد ادب در سبک هندی ( )0213چاپ ید و از باین کتاب
ندد ادب در ایران ،از نظر روش تحدیق و تمرکز بر یک دور مشخ  ،اثاری قابال ت جاه با د.
فت ش نیز ،وج د ندد ادب در دوران کالسیک ایران را مفروض و بادیه دانساته و باه سارا
جمعآوری ،دستهبندی و تحلیل اظهارنظرهای یاعران در باب ماهیات یاعر و یااعری ،ایاعار
خ د و دیگران و داوریهای تذکر ن یسان دربار یعر یااعران سابک هنادی رفتاهاسات .باه
دالیل که خ اهی گفت اظهارنظرهای یخص یاعران را که در ایان دور باه دلیال فاروکش
کردن خالقیت اصیل ادب زررنگتر ید ب د ،نم ت ان ندد و نظریه دانست؛ ول رگاههاای از
نددها و یبهنددهای با اص ل و مه را در بیان اظهارنظرهای تذکر ن یسان ایان دور ما تا ان
مشاهد کرد .اگر این دیدگا ها دارای زشت انه فپری و فلسف م ب دند ،بعید نب د که نظاام نداد
و نظریه نسبتاً منسجم در این دور یپل بگیرد .اما باور به وج د ندد ادب در ادبیات کالسایک
ایران را بعد از عبدالحسین زرینک ب بیش از هر کس مهدی محبتا باا دو اثار خا د ،یعنا از
معنا تا ص رت (دو جلدی  )0211و ندد ادب در ادبیات کالسیک فارس ( )0213ز گرفتهاسات .باه
نظر م رسد رویپرد «اینهمان سازی» ندد و نظریههای ادب غرب ایشان با آرای ادب یااعران و
ن یسندگان ایران  ،نیز گر زدن سرن یت خالقیت ادب یاعران طراز اول فارس باه نظاام نداد و
نظریه ادب نان یته و م ه م ،نه تنها کمپ به رید و ت سعه مطالعات و ندد ادب نم کناد بلپاه
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مشپل ندد و نظریه را در ایران مبه تر و زیچید تر م کند .بنابراین الزم است مسلله ب د یاا نبا د
نظام ندد و نظریه ادب در ایران دوران کالسیک مجدداً م رد بررس قرار گیرد.
بحث از ب د و نب د نظریه و نظام ندد ادب در ایران کهن از آن روی مه است کاه تپلیاف ماا
را در برقراری نسبتمان با جهان امروز و مظاهر آن از جمله همین نظریهها روین م کند؛ یعنا
با اثبات وج د نظام ندد ادب در فرهنگ سنت م ت ان با آس دگ خاطر از یر نظریههاای ادبا
جدید راشت ید که به تعبیر مخالفان نسبت با فرهنگ ما ندارند و کاربست آنهاا ها در تحلیال
مت ن ادب فارس نتایج درخ ری ندایتهاست .یا بالعپ با اثبات فددان نظریه و نظام نداد ادبا
در گذیته فرهنگ مان ،با جرأت بیشتری م ت ان به استدبال استفاد از نظریههای جدیاد رفات.
امروز ک نیستند دانشج یان مبتدی یا شت استادان مطرح که به دنباال «ایانهماان ساازی»
نظریههای ادب غرب با نم نههای کهن ایران هستند.
 -3چیستی نظام نقد ادبی

بنا بر «استدالل هگل ،تاریخ هر م ضا ع باه مفها م بساتگ دارد کاه ن یساند آن تااریخ از
م ض ع در ههن خ د دارد» (ولک .)30 /0 :0211 ،اینپه برای ندد ،تاریخ قائل بایی یا نبایی  ،باه
ن ع تلد ما از مفه م ندد بستگ دارد .ت ضی در م رد مفه م نظام ندد ادب  ،ماا و مخالفاانماان
را از درافتادن در جدال ب شاصل برآمد از «ایتراک لفظ » نجات م دهد .از نظر ما:
نظام ندد ،مجم عهای از گزار های تبیین گر در بااب متا ن ادبا اسات و آنهاا را کساان کاه دارای
یخصیت شد ق مستدل از سایر اصناف هستند ،مطرح م کنند؛ مشروط باه آنپاه ایان مجم عاه از
وشدت ،انسجام ،تمرکز و تداوم برخ ردار باید .بهگ نهای که یک نظام بهه زی ساته از گازار هاای را
تشپیل دهد که در یناخت زمینهها و بسترهای آفارینش آثاار ،گشا دن غما ض و زیچیادگ هاای
مت ن ،سنجش و ارزیاب آنها به کار آید.

با این تلد  ،هر اظهارنظری در البهالی مت ن ادب و از س ی هر کس را نما تا ان نداد
نامید؛ و در سنت فرهنگ ما در دوران زیشامدرن ،ندد در معنای متلخر آن وج د ندارد (نک.
فت ش  .)37 :0213 ،زیرا هر فردی با هر سطح از ادراک و یع ر ادب م ت اند درباب اثاری یاا در
باب مفاهی و ابعاد مرب ط به ادبیات ،در طیف متنا ع از زایش زاا افتااد تارین تاا دقیاقتارین
قضاوتهای یخص اظهارنظر کند .این نپته درباب دیگر عل م و فن ن نیز صااد اسات؛ چنانپاه
ف المرل سید ج اد طباطبای دربار ام ر و عل م سیاس م گ ید (ناک .طباطباای .)01-00 :0212 ،
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برای نم نه ،با ت جه به استدالل ف  ،اظهار نظر خاقان دربااب یاعر عنصاری و قائال یادن باه
گ نههای ایعار وی و بیان سعدی در ب ستان را که ضمن هماوردطلب با فردوس باه گ ناههاای
یعری «بزم و رزم » ایار کرد  ،نم ت ان به نظریه ژانر تعبیر کرد (نک .یمیساا.)21-20 :0201 ،
نیز نم ت ان مناظر یعری عنصری با غضائری رازی (نک .فروزانفر )032 -030 :0237 ،را نم ناهای از
ندد ادب به شساب آورد .ایرج زارس نژاد نیز ضمن مرور سریع تاریخ ادبیات ایران ،به درست بار
این نپته تلکید کرد است که اینگ نه گفتهها یا نپتهزردازیها را نم ت ان ندد در معنای متعاارف
آن دانست (نک .زارس نژاد .)21 -21 :0217 ،دو اصل مهم که در نظریه و ندد ادب وجا د دارد و باا
وج د آنها م ت ان دیدگا های فردی را نظریه و نداد نامیاد ،عبارتناد از :وجا د دساتگا فپاری
منسج ؛ بهگ نهای که فرد در باب هات ادبیات به ص رت منظ تالمالت تئ ریاک دایاته بایاد و
عالو بر ماهیت ادبیات ،دربااب نسابت آن باا جامعاه ،قادرت سیاسا  ،فرهناگ ،خا دم مفلاف،
خ انندگان ،مشخصههای زبان  ،بالغ و محت ای آثار اندیشید و اثر علما ت لیاد کارد بایاد.
منظ ر ما از اصل انسجام ،این است که بین عناصر اصل دستگا فپری نظریهزرداز و منتدد ادبا
زی ند منطد وج د دایته باید؛ ط ری که بت ان جهات فپاری و نگارش او را دربااب ادبیاات و
مت ن ادب یناسای  ،دستهبندی و تعریف کرد .سخنان که در ندد اثری یا مجم عه آثار یااعری
به ص رت «منعندی ،عنداللزوم ،زراکند و هوق » بیان ما یا ند ،فاقاد انساجاماناد ،لاذا نبایاد
گ یند آن را منتدد و نظریهزرداز یمرد .اصل دوم ،طرح اندیشه به ص رت مساتدل اسات؛ یعنا
فرد تلمل در باب ادبیات را به ص رت امری مرکزی و باالستدالل طرح کرد باید ،ناه در کناار یاا
شاییه دانشها و مسائل دیگر (نک .ولک .)32 /0 :0211 ،اغلب اظهارنظرهای ادب که به مناسابت
طرح م ض عات کالم  ،فلسف  ،اجتماع و فرهنگا در داناشهاای مختلاف و همچناین در
جریان خالقیت ادب در آثار زیشینیان آمد  ،بالعرض و فاقد این اصل اساس اناد .باا ت جاه باه
اصل اخیر ،وج د چند نم نه انتدادی که از قضا جزو مت ن زایهای نداد و نظریاه ادبا باه یامار
م روند ،مشپلساز م ی د؛ از جمله کتاب «فن الشعر» ارسط « ،هنر یاعری» ه راش و «نماط
عال » لنگین ش در تمدن ی نان باستان و آثاری مانناد «در دفااع از یاعر» سار فلیاس سایدن .
درباب این کتابها نیز عل رغ اهمیت و جایگا یان ،ما تا ان گفات در فضاای غیار از فضاای
ادبیات و هنر ن یته ید و ن یسندگان آنهاا ،یخصایت مساتدالً ادبا ندایاتند .در اداماه علال
فددان نظریه و نظام ندد ادب در سنت فرهنگ ایران را در هفت بخش ز م گیری .
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 -1 -4نسبت نظریه و نظام نقد ادبی با عصر پیشامدرن

ندد و نظریه ادب  ،اگرچه رگههای از آن را در جهان کالسیک م ت ان یافت ،دانش ن بنیااد و
مرب ط به دوران جدید ،یعن عصر روینگری به بعد است .چنانپه اغلب منتددان تیزبین ،زمان
یپلگیری نظاممند آن را در دوران متلخر یعنا اوایال قارن نا زده و بیشاتر قارن بیسات
دانستهاند .به عن ان مرال رنه ولک نیمه اول قرن هجده را مبنای آغاز ندد نظاممند م گیارد
و بهصراشت م گ ید آنچه دیگران در باب ادبیات زیش از این تاریخ گفتهاند ،مسائل منسا خ
است که ارتباط با مسائل امروزی ادبیات ندارد (نک .ولک .)20 /0 :0211 ،فح ای کاالم ولاک در
باب اصالت مباشث انتدادی ادبیات گذیته بهگ نهای است که نهایتاً م ت ان شادش زد او ایان
مباشث را بهمرابه امری «زیشانظری-زیشانددی» م بیند؛ مباشر که م ت اناد تنهاا در شپا
مددمه یا الگ های نخستین نظریه و ندد ادب به شساب آورد یا د .تاری ایگلتا ن نیاز ساال
 ،0100سال انتشار رساله یپل فسپ  ،را تحت عنا ان «هنار باهمراباه تمهیاد» ،آغااز رسام
یپلگیری نظریه ادب م داند (نک .ایگلتا ن .)0 :0212 ،مری کلیگاز نیاز در درسانامه نظریاه
ادب خ د ،نهایتاً نظریه ادب را «مجم عه دیدگا های [م داند] که ط س یا چهل سال
گذیته بر چگ نگ تفپ ر ،تدری و ت لید «ادبیات» در کالجها و دانشگا هاا تالثیر فاراوان
دایتهاست» (کلیگز.)03 :0211 ،
با ت جه به این ایارات صری  ،م ت ان از نسبت بین دوران مدرن با آغاز رسم نظریاه و
نظام ندد ادب زرسید .به اجمال م ت ان گفت در دوران ز از رنسان که عصر رویانگری
را نیز یامل م ی د ،برای نخستین بار مت ن ادب نیاز مانناد هار زدیاد دیگاری باهمراباه
«ابژ »ای قابل بررس در نظر گرفته ید .از طرف دیگر ،رنسان تا شاد زیاادی –اگار چناد
ن یسند و متفپر را مسترنا کنی  -جهت دید و فپر انسان غرب را از عال متافیزیک به عال
فیزیک تغییر داد و ادبیات به وجا د آورد کاه بیشاتر باا زمیناههاای اجتمااع  ،سیاسا و
اقتصادی زی ند دایت .بنابراین ،سرن یت ادبیات به «اصل زندگ » گار خا رد و یااعران و
ن یسندگان به «مفسران» بزرگ زندگ اجتماع و فرهنگ ملتهای اروزای تبدیل یادند.
ملتهای که تاز به استدالل م رسیدند و ن ع ادبیات مل در مناطق مختلاف اروزاا ایجااد
م ید (نک .کازان ا .)02 :0212 ،برای مرال و بدون تردید« ،اندالب فرانسه» به عن ان مهمترین
رخداد سیاس عصر روینگری برای نخساتین باار یااعران و ادیباان را باه مرکاز مباادالت
«قدرت سیاس و اجتماع » کشاند و باه آنهاا ندشا داد کاه در طا ل تااریخ بشار هرگاز
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ندایتند .الپس دو ت ک یل ،ضمن اینپه یک فصل از کتاب خ د را به همین م ضا ع یعنا
ندش رهبری سیاس ن یسندگان و یاعران در انداالب فرانساه اختصاا داد و باه یاپل
مبس ط آن را تحلیل کرد است ،به درست ایار م کند که دیدگا های اجتماع یااعران و
ن یسندگان فرانس ی عصر اندالب با وج د تفااوتهاای گساترد آنهاا ،در ایان امار خالصاه
م ید که «باید مجم عه عرفهای سنت شاک بر نظام اجتماع را از میاان بردایات و باه
جای آن ،ق انین ساد و اساس منتج از خرد بشری و قاان ن طبیعا را نشااند» (دو ت ک یال،
 .)332 :0210همین اید نشان م دهد که چگ نه ادبیات از امری شاییهای به امری مرکازی
و هدایتکنند تبدیل ید است .بنابراین ،به دلیال اهمیتا کاه ادبیاات و ادیباان در عصار
روینگری زیدا کرد ب دند ،زرسش از «چیست » ادبیات و «رسالتم» یااعران و ن یساندگان
ابتدا در کان نهای فلسف به امری شیات تبدیل ید .نظریه و نظاام نداد ادبا باه ایاپال
مختلف و در ص رتهای اولیه در چنین زمینهای باه وجا د آماد و باا ایجااد «آکاادم »هاا
ادبیات و مت ن ادب باالستدالل در مح ر مباشث علم و انتداادی باه صا رت رسام قارار
گرفتند .زیش از این ،شت اوایل قرن هجده  ،چنانپه امیل دورکی ایار کرد اسات ،اهال
قل و مطالعه هن ز جزئ از روشانیت ب دند و به عن ان صنف مستدل به شساب نما آمدناد
(نک .دورکی  .)32 :0221 ،ول از نیمه دو م قارن هجاده زاا باه زاای صانعت یادن ج اماع
اروزای  ،تدسی کار تخصص انجام ما یا د و دیگار افارادی کاه همزماان ساتار یاناش،
فیزیپدان ،ریاضیدان ،فیلس ف و هنرمند بایند ،به ظه ر نم رسند (نک .همان.)21-21 :
در دوران زیشامدرن ایران –چنانکه در دیگار منااطق و فرهناگهاای جهاان  -هایچگاا
ادبیات زی ندی مستحپ با ع ال دیگر اجتماع مانند نهاد سیاست ،اقتصاد و جامعه ندایات و
آثار معدود و محدودی که گا با رخدادهای مشخ تاریخ زی ند م یافتند ،چندان عمیاق و
گسترد نب دند که یاعران و ن یسندگان آنها را به افرادی تلثیرگذار در بدنه اجتماع و تحا الت
آن تبدیل کند .لذا ،عال خالقه ادب و یاعران و ن یسندگان به یپل خ دخ استه یا تحمیلا ،
هم ار در شاییه نهادها و قدرتهای سیاس و اقتصادی باق م ماندند و تدریباً مشاارکت در
ادار ج امع سنت ندایتند .به عن ان مرال ،ارتباطات م النا چنانکه از مپت بات و سایر آثاار وی
برم آید ،در شد شض ر سالطین و سایر ارباب قدرت در مجال او رفات و آمادهای فا ماابین و
مپاتبه با شاکمان برای رفع و رج ع مسائل اطرافیان (ص فیان) و سایر ت د های مردم با د اسات
(نک .فت ش  .)20-21 :0213 ،شاییهای ب دن فعالیتهاای ادبا –عرفاان م الناا ،علا رغا طارح

01

قدرت اهلل طاهری

نقد و نظریه ادبی /سال سوم ،دوره اول ،بهار و تابستان 9317

برجسته و مفصل آن در دو کتاب «رساله فریدون سسهساالر» و «مناقبالعارفین» اشماد افالکا ،
وقت نمایان م ی د که به کتاب تاریخ «االوامار العالئیاه فا اما ر العالئیاه» (ابانبا با )0217 ،
معروف به تاریخ ابن ب ب مراجعه کنی  .در این اثر که مفصلترین کتاب دربااب تااریخ ساالجده
روم و بهویژ رخدادهای ق نیه در زمانه م النا است ،جاز یپا دو ما رد بسایار مختصار ،ناام از
م النا و رخدادهای زندگ او نیامد اسات .بناابراین ،در نظار اربااب قادرت و سیاسات ،ادبیاات و
ادیبان در نهایت بهمرابه «ابزارهای تبلیغات مشروعیتبخش» به سااختارهای سیاسا یاا اماری
«تجمل » به شساب م آمدند و به این دلیل هرگز ضرورت برای طرح زرساشهاای بنیاادی در
باب ادبیات و مت ن ادب اشساش نم ید.
 -2 -4عدم تفکیک علم ادبیات از خالقیت ادبی

ابتدا باید گفت ما در «عال ادبیات» با دو ش ز کامالً متفاوت روبهرویی  .به عبارت روینتار،
ادبیات را باید به دو «عاَل »( )2متفاوت تدسی کرد؛ نخست ادبیات بهمنزله عال «آفارینش»0
یا خالقیت ادب و دیگری ادبیات بهمرابه یک «دانش .»3این تفپیک بارای نخساتین باار در
عصر روینگری اروزا تحت تلثیر رنسان ایجاد و به رسمیت یناخته ید .چنانکه رنه ولاک
م گ ید« :نظریه ادبیات [عل ادبیات در تلد ما] مطلب است مرب ط به ههن خ دآگا  ،ول
هیچ منتدد معتبری تاکن ن بر این عدید نب د است که خا دم آفارینش هناری منحصار باه
فرایندی از عدال خ دآگاا اسات .اصاطالشات چا ن «نبا « ،»2نبا یااعر« ،»2یا ریدگ
یاعرانه »3از اجزای الینفک رسالههای هنر در رنسان است و شت از میان ص رتزرساتتارین
منتددان ،متعصبترین آنها نیز هرگز این مطلب را فرام ش نم کنناد کاه یااعران باه «الهاام»،
«تخیل» و «ابداع» نیازمندند» (ولک 37 /0 :0211 ،ا 30و نک .برلین.)002 :0213 ،
چنین تفپیپ در عصر زیشامدرن هیچیاک از ملاتهاا و باه تباع آن در میاان مسالمانان و
ایرانیان نیز ،و نهاد مستدل از ادبیات خالقه که وظیفه آن بررسا  ،تحلیال و سانجش آثاار ادبا
آفرید ید از س ی یاعران و ن یسندگان بایاد ،وجا د ندایاتهاسات .تنهاا ابازار یاا ما ازین
یناخت و سنجش ادبیات «بالغت» ب د که چنانکاه در مباشاث بعادی در بااب آن ساخن
1. creation
2. Science
3. Genius
4. Poeta vates
5. Poetic madness
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خ اهی گفت ،اوالً نهاد مستدل نب د و در ثان بیش از آنپه دارای رویپردی سانجشگراناه
باید ،رویپردی «تج یزی -تعلیم » برای تربیت یاعری دایت .از این گذیته ،یپلگیاری
نهادی مستدل از نهاد آفرینش ادب در عصر زیشامدرن به دالیل کاه بادان ایاار خا اهی
کرد ،منتف ب د .م دانی مهمترین مفلفاه جهاان سانت ،اشسااش یگاانگ انساان باا عا ال و
برعپ  ،مهمترین مفلفه و ج هر جهان مدرن «فاصلهگیری» آدم از آنهاست .به عباارت دیگار،
انسان سنت همچنانکه در جهان دین و عدل م زیست و از دین و عدل نم زرسید و باین خا د
و ع ال دین و عدل مفارقت اشساش نم کرد (نک .سروش ،)233 :0202 ،بین خ د و عال ادبیاات و
آثار ادب نیز همین نسبت را برقرار م کرد و غایت قص ای او لذت بردن ،فه «همدالناه» معاان
مت ن و یپ یدن با آنها ب د؛ ول در دنیای مدرن همچنانکه انسان جدیاد باا فاصالهگارفتن از
دین و عل  ،آنها را بهمرابه یک ابژ  ،تحلیل عدالن م کند- ،به ص رت فلسفه دین و فلسفه علا -
از عال خالقه ادبیات و آثار ادب نیز آگاهانه فاصله م گیارد و باه هار یاک از دور هاای تااریخ
ادبیات ،م ض عات و ان اع ادب و تکتک آثار خالقه به چش یاک اباژ قابال یاناخت و تحلیال
م نگرد .مطالعه ادبیات در این مفه م ،یامل سه ش ز «فها ماتن»« ،آما زش» و «ارزیااب »
م ی د و افرادی که متپفل چنین کاری م ی ند به عن ان «فاعل یناساا »0هار یاک از آثاار
ادب را بهمرابه اُبژ  3قابل یناخت به مدد «ق عدل» ،در درجاه اول «ما فهمناد» ،در درجاه
دوم به دیگران آم زش م دهند و در درجه س م ارزیاب م کنند .در مدام ارزیاب  ،نظریهزارداز
و منتدد ادب درست مانند دانشمند عل م تجرب است کاه زدیاد هاای طبیعا را باه عنا ان
«اییاءم» قابل یناخت مطالعه م کند.
به نظر م رسد باید به اصل «فاصلهگیری» در یناخت ام ر و زدید ها معترف بایای « :بارای
آنپه یناخت ص رت گیرد ،نه تنها باید میان دستگا یناخت و زدید ما رد یناساای در عاین
تعلق به یک دنیای واشد ،جدای باید ،بلپه در زدید ها و میان زدید های یک جهاان واشاد ها
باید فاصله و تمایز باید» (م رَن .)313 :0210 ،بدیه است یاناخت و تحلیال ماتن ،غیار از لاذت
بردن و فه همدالنه آن است .در لذت و فه همدالنه« ،از آن خ دسازی» انجام ما گیارد ولا
در یناخت و تحلیل ،عالو بر فه  ،شتماً «ندد و سنجش» نیز نهفتاهاسات؛ زیارا «هنگاام کاه
دربار چیزی فپر م ی د ،مهمترین کاری که م ت ان نسبت به آن انجام داد ،نداد کاردن اسات.
1. Subject
2. Object
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لذا هیچ ایپال ندارد که ما دوران مدرن را با دوران ندادی 0یپسان بادانی  .در ایان دوران ،عدال
نداد وارد عرصه کار ید و نه تنها دین ،سنت ،اخال و زبان و عل را م رد نداادی قارار داد؛ بلپاه
خ ا دش را ه ا م ا رد ندااادی قاارار داد» (سااروش .)233 :0202 ،در نتیج اه از رنسااان و از عصاار
روینگری و آغاز دوران مدرنیته است که برای نخستین بار نهاد عل ادبیات از نهاد خالقیت ادبا
جدا م ی د .نظریه و نظام ندد ادب محص ل نهااد علا ادبیاات اسات و بارای نخساتین باار در
«آکادم های جدید» یا بیرون از آکادم هاا در نهااد تااز مت لدیاد «مطب عاات و رساانههاای
دیداری و ینیداری» به وج د آمد است .هرچند به این نپته اهعان داریا کاه مایاههاای اصال
نظریههای ادب را فیلس فان ،جامعهیناسان ،انسانیناسان و سایر متفپاران غیرادبا باه وجا د
آورد اند .در عصر کالسیک ،چیزی به نام «خ دآگااه ادبا » وجا د ندایات؛ یعنا علا رغا
آفرینش عال ترین جل ها و یاهپارهای ادب  ،خ دم ادبیات م ض ع تفپر قرار نم گرفت .آثااری را
یاعران و ن یسندگان بزرگ ت لید و نخبگان و گا ت د ماردم مصارف ما کردناد ،اماا هرگاز از
چیست  ،چرای و چگ نگ آنها به ص رت منسج زرسید نم ید .دیلتاای ،ریاد نداد ادبا در
آلمان را امر متلخری م داند که بعد از به اوج رسیدن ادبیات آن کش ر به وج د آماد .باه نظار او
«وقت یعر ما به اوج خ د رساید ،یااعران و فیلسا فان ،هار دو ،در ما رد نیاروی م لاد ،هادف
[غایت] و وسایل کار ادبیات م اندیشیدند .فن یعر آلماان آن زماان بایاد باه عنا ان یابپه یاا
نظام یناخته ی د که کل ترین اص ل زیبای یناس  ،نزاع بین گ ته و ییلر در م رد فان و نیاز
تحلیل ص رت و ترکیب ت سط یلگلها و یالیر ماخر را در برم گیرد .شالات نیرومناد و زربااری
ب د که بر یعر و ادبیات ،ندادی ،فه و زژوهشهای فلسف یا ادب – تاریخ تلثیر نهااد» (دیلتاای،
 .)13 :0212بدیه است اینگ نه اندیشدن در باب هات ادبیات و یعر ،هرگز در گذیاته فرهنگا
ما ظه ر نپرد و نظام از ندد که محص ل مستدی آن باید ب د باید ،ت لید نشد است.
در ایران کهن ،تا آغاز عصر بیداری ،تنها یک نهاد رسام ادبیاات وجا د دایات و آن ها
ادبیات خالقه با د کاه محصا ل عینا آن ،آثاار ادبا اسات .هرآنچاه زیراما ن ایان آثاار از
اظهارنظرها تا قضاوتها ،از رقابتها تا عداوتهای یاعران با یپدیگر یا بیانات تاذکر ن یساان و
دیگر اقشار مرل متپلمان و یبهفالسافه ما بینای  ،چیازی جاز بیاان اشساساات یخصا و
قضاوتهای ب انسجام و ب زشت انه تئ ریک نیستند .فددان نهاد عل ادبیات در گذیاته ایاران،
اجاز نم داد یخصیتهای مستدل به نام نظریهزردازان و منتددان به وج د آیند.
1. Critical
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 -3 -4عدم ارتباط نظریه و نظام نقد ادبی با آفرینش هنری

نسبت میان نظریه و نظام ندد و آفرینش آثار بزرگ ادب و تددم و تلخر آن دو نسبت به یپادیگر،
ف نفسه زرسش مهم است .مهدی محبت در مددمه جلاد اول کتااب از معناا تاا صا رت ایان
زرسش را به طر مختلف طرح کرد و فرض خ د را بر این اصل نهاد اسات کاه «بادون وجا د
مبنای نظری نم ت ان اثری ادب خلق کرد» .او سس اثری دیگری به ناام نداد ادبا در ادبیاات
کالسیک فارس را بر همین مبنا نگایتهاست )3(.اصل ادعای ایشان چنین است:
«آیا در وادی فرهنگ و هنر بهویژ در ش ز ادبیات و یعر ،اص الً ما تا ان بادون تپیاه بار
مبان تئ ریک ،اثر ادب آفرید؟ آیا نباید هرگ نه بنای خارج در تمام شیطههای هناری از
جمله ادبیات ،لزوماً بر یک مبنای نظری -هرچند نامپت ب و ههن  -ساخته ی د؟ آیا مشت
گفتههای هوق و زریشان ،ت ان آفرینش و زیدایش و بهویژ بررس و زیرایش اثر ادبا -آن
ه از ن ع عال و ممتاز آن -را دارد؟ آیا م ی د بادون تپیاه بار یاک سانت قا ی و قا ی
نظری ،طرش در وادی کالم ز انداخت کاه صادها ساال در اوج بماناد و از گزناد بادهاا و
بارانهای مختلف ،رنج و آسیب نبیند؟ آیا تمام یاهپارهای بزرگ ادب فارسا در فضاای
خألگ ن یپل و ق ام یافتهاند و هیچ بنیان است ار نظری ندایتهاند؟ آیا هفتزیپار نظاام و
غزل شافظ -مرالً  -در متن یک سنت زایا و ز یای نظری زیدا گشته و با تپیاه بار مجم عاه
اص ل و م ازین و ق انین آن سنت ،خ د را برکشید و چنین زیبا و گیرا و است ار ساختهاناد،
یا این مرن ی و غزلها صرفاً بر زایه هو یخص نظام و شافظ زیدا یاد و در زایش رو و
عمق ههن نظام  -شافظ ،هیچ بنیاد است ار و دستگا همساز نظری وج د ندایاته اسات؟»
(محبت .)32 /0 :0211 ،

واقعیت این است که فه رابطه نظریه و عمل ادب (خالقت) ،یعن تلثیر آن دو بر یپادیگر
چنانکه رنه ولک گفته ،مساللهای مشاپل و جدیاد اسات (ولاک .)23 /0 :0211 ،دربااب نسابت
نظریه و عمل آفرینش ادب م ت ان سه فرض ممپان را در نظار آورد :تدادم نظریاه بار عمال
ادب  ،تددم عمل ادب بر نظریه و ه عرض آن دو نسبت به یپدیگر .البته گازینش هار یاک از
این فرضها مبتن بر زیشفرضهای است که در فه ما از ماهیت ندد و نظریاه و تااریخ آن و
نیز ماهیت ادبیات خالقه و تاریخ آن ،اثرگذار است .با ت جه به فرایند و منطق آفارینش ادبا و
تجربیات م ج د در همه فرهنگها -کالسیک و جدید -فرض نخست را بایاد باه دیاد تردیاد
نگریست .میان نظریه ادب و آنچه که عم ماً یاعری یا ن یسندگ  ،یعن جنبه خالقانه ادبیاات
نامید م ی د ،رابطه مستدیم وج د ندارد .اینگ نه نیست که ابتادا نظاامهاای نداد و نظریاه
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یپل گرفته و بعد از آن یاعران و ن یسندگان با عل و اطالع و تبعیت از اص ل آنها ،به آفارینش
ادب دست یازید بایند (نک .فت ش  .)01-00 :0213 ،در میان یاعران سلف و امروزی ،کساان کاه
چیزی از اص ل ندد و نظریه نم دانند یا دانستههای آنان بسیار مجمل ،کل و باواسطه است ولا
در همان شال آثار ارزیمند ادب م آفرینند ،نیستند .اما فارض دوم ،یعنا تدادم آفارینش آثاار
ادب بر نظریه و نظام ندد ادب  ،ه با تجربههاای ادبا منادرج در فرهناگهاا و ها باا منطاق
آفرینش ادب سازگارتر است .در این ن یتار ،فرض اخیر را صحی دانساتهایا  .البتاه ایان فارض
طرفداران مشه رتری مانند رنه ولک نیز دارد (نک .ولک.)22 /0 :0211 ،
عالو بر ی اهد تاریخ وج د یاعران و ن یساندگان ناآگاا از مباان نظریاههاای ادبا و
منطق آفرینش آثار که هر دو علیه فرضیه «تدادم نظریاه بار آفارینش ادبا » اسات ،الزم باه
یادآوری و تلکید است که دو عال ادبیات ،یعن عال ادبیات خالقه و عال عل ادبیاات (نظریاه
و نظام ندد ادب ) بر دو ج هر کامالً متفاوت است ارند .ادبیات خالقه چنانپه گفته ید مبتنا و
متپ بر «تجربههای زیست غن ید با تخیل و اشساش» هنرمناد اسات کاه در قالاب زباان
بازنمای م ی د ،شال آنپه نظریه و نظام ندد مبتن و متپ بر ق استدالل و عدالنیت اسات.
آنچه را که یاعران و ن یسندگان م آفرینند ،نظریهزردازان و منتددان به مدد عدل و اساتدالل
تبیین علم م کنند .چنانکه کانت م گفت ما در عل ادبیات م خا اهی «باه اما ر شسا
جنبهای علم [ببخشی ] یا به بیان دیگر[،م خ اهی ] جهان تلثرات ،یه د ،تخیل و هیجاان را
عدالن [کنی ] و آن را در قالب نظریهها و مفاهی [بگنجانی ] در شال که این جهاان باه طا ر
طبیع سرکش است و از زذیرش هر ن ع نظارت یا اجباار سار باازم زناد» (ژیمناز.)12 :0217 ،
بنابراین ،رسالت یاعران و نظریهزردازان با ه متفااوت اسات؛ اگرچاه هار دو در زمیناه ادبیاات
فعالند .اگر مفروض بگیری که نظریهها و نظامهای ندد در آفارینش آثاار ادبا تلثیرگذارناد ،ایان
اثرگذاری باواسطه و غیرمستدی است .به عبارت دیگر ،نظریهها و نظاامهاای نداد تنهاا از طریاق
ارتداء سط هو و زسند مخاطبان ،یاعران و ن یسندگان را به خلق آثاری متعال تار کاه مدبا ل
طبع خ انندگانیان بایند ،وام دارند .لذا نظریاهزاردازان و منتدادان ،بیشاتر باا مخاطباان آثاار
هنری سخن م گ یند تا خ دم هنرمندان.
اگر بسذیری که آغاز ،تپ ین و تداوم قالبها ،یاپلهاا ،انا اع ادبا م جا د در سانت ادبا
فارس بدون وج د «نظریه ادب » امپانزذیر نب د ؛ زرسش اساس این است کاه ایان نظریاه یاا
نظریههای را در کجا باید جستج کرد؟ آیا قائل یدن به نظریه در ههان یااعران و ن یساندگان
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که الگا ی خالقیات ادبا را در اختیاریاان ما گذایات ،قاانعکنناد اسات؟ از طارف دیگار،
اظهارنظرهای یخص و زراکند در دل مت ن ادبا را نیاز نما تا ان نظریاه و نظاام نداد ادبا
دانست و تحدیدات تاریخ ه نشان م دهد که شت یک اثر مدون نظریه و نداد ادبا از دوران
کالسیک به یادگار نماند است .محبت ما گ یاد عادم تادوین کتاب نظاری ادبیاات ،نایا از
شاکمیت فرهنگ یفاه در ایران و همچنین ،زراکند اندیش هات ایرانیاان اسات (ناک .محبتا ،
 .)22-31 /0 :0211در م رد عامل نخست ،ایشان به سخن جاشظ استناد م کناد« .ایرانیاان [اهال
کتابت نیستند] و میراث فرهنگ خ د را با ایجاد یهرها و قلعهها -مرل کاخ اردیایر و اصاطخر و
ساختمان مداین و سدیر -زاش م دارند .عربها ه در ساخت آنها یرکت کرد اند اماا عاربهاا
با ن یتن کتاب و نگهدایت اخبار و ایعار و گفتههای خ یش ،از ایرانیان متمایز ما یا ند چا ن
ن یتن کتاب و انتدال زبان به کتابت ،بسیار مهمتر از ساختمان و عماارت میاراث فپاری بشار را
نگا م دارد» (هماان .)27-31 /0 :اما اگر ایرانیان به ق ل جاشظ ،اهال کتابات نبا د اناد ایانهماه
ن یتار -از سنگ و ل حن یتههای عصر هخامنش تاا انا اع متا ن زهلا ی و زا از قارن سا م
هجری اینهمه مت ن ادب و غیرادب  -که به دست ما رسید است چیسات؟ چارا بایاد باهجاای
ت جه به واقعیتهای فرهنگ به سخن ب اساش جاشظ استناد کنی ؟ ایرانیان کاه اندیشاههاای
خ د را بر سرسختترین سنگها م نگایتند ،چرا اندیشههاای انتداادی خا د را در بااب یاعر و
ادبیات به کتابت درنیاوردند؟ همچنین ،اینهمه متن ادب که هریک از آنها الگ ی از عاال تارین
نظ های زبان اند ،چگ نه از ههن زراکند اندیش ایرانیان ترواش کرد اند؟ باه نظار ما رساد کاه
هیچ هنری اختصا به یک یا چند ناژاد نادارد ،بلپاه انساان در هار دور ای محصا ل زماناه و
فرهنگ خ یش است .ملت که سابدهای در فرهنگ و تمدن ندایته چه بساا باا تغییار وضاعیت،
بت اند به تمدنساز بزرگ تبدیل ی د و برعپ  ،ملت که سلسلهجنباان تمادن با د  ،باا تغییار
اوضاع ،سر در گریبان عزلت بپشد.
 -4 -4عدم ورود تفکر نقادانه از حوزههای کالم و فلسفه به عالم ادبیات

تفپر ندادانه در مناطد از امسراط ری وسیع اسالم  ،در عصر زریان تمادن آن (در فاصاله قارن
س م تا زایان قرن هشت ) در کان نهای بزرگ علم مانند عارا عارب (بغاداد ،ک فاه و بصار )،
ایران (خراسان بزرگ ،نیشاب ر و آهربایجان) ،روم و یامات (قسطنطنیه ،دمشق و شلاب) ،انادل
و آفریدا برقرار ب د .ریشه این تفپر ،ب گمان به نهضت علم که اسالم در قرن اول آغاز کارد و در
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قرن دوم هجری و در عهد خلفای عباس و با تلسای بیاتالحپماه اداماه یافات ،برما گشات.
ترجمه آثار علم از فرهنگهای ی نان  ،ایران  ،سریان و هندی از یاکسا و یاپلگیاری فمارَ
اسالم در متن عترین یپل خ د ،کاان نهاای علما ماذک ر در ج اماع اساالم را باه سامت
«گفتگ ی ندادانه جدی» س م داد .بهگ نهای که به جرأت م ت ان ادعا کرد تاا اناداز زیاادی
همان بافتار علم ی نان قدی (دولتیهرهای آتان و اساسارت) گا ی در بخاشهاای از جامعاه
اسالم اشیا ید و مپالمه علم در میان دانشمندان اساالم از طریاق باه نداد کشایدن آرای
یپدیگر در جریان ب د .نم دم عین این گفتگ کتابهای با یاماری اسات کاه باا عنااوین مانناد
«الندضها»« ،الردها»« ،االقتصاد و ف االعتدادها»« ،تحشیهها و خالصهن یس ها» ن یته م یادند.
آخ ندزاد که این یی از انتداد را صرفاً از آن ملل اروزای م دانست ،یا از سنت علم شاک بار
ج امع اسالم خبر ندایت (نک .زارس نژاد ،)22 :0217 ،یا برای اینپه ندد جدید با مفها م مَدرَسا
آن ،یعن جدا کردن سر از ناسر مشتبه نش د ،از واژ کریتیپا استفاد ما کارد )2(.بارای تلییاد
وج د تفپر ندادانه در ج امع اسالم در قرون میانه ،ازجمله م ت ان به سخن زا زر اساتناد کارد.
او برخالف بسیاری از اندیشمندان اروزای که دانش بشری امروز را دانش تماماً غربا (اروزاای )
م دانند ،تصری م کند که «سنت ندادی اینگ نه تلسای یاد :باا اتخااه روش انتدااد از یاک
داستان یا تبیین م ج د و سس گذر به یک روایت ن  ،بهب دیافته و بادیع کاه باه ن باه خا د در
برابر ندادیهای بعدی سسر م انداخت .من ادعا م کن که این روش ،روش علا اسات .باه نظار
م رسد که این روش تنها یکبار در تاریخ بشر ابداع ید است .این روش در مغربزماین ،آنگاا
که مپاتب فلسف آتن به وسیله مسیحیتم زیروز سرک ب گردیدند ،ناب د یاد .هرچناد در یار
مسلمان به شیات خ د ادامه داد .این روش ،در مغربزمین در ط قرون وسط از صاحنه غایاب
ب د؛ غیبت تلسفبار و شزنانگیز .در دور رنسان این روش دوبار ابداع نگردید ،بلپه از یار
مسلمان به غرب وارد ید و همرا با آن فلسفه و عل ی نان نیز دوباار کشاف گردیاد» (زا زر،
 .)11 :0212بدون تردید ،رواج تفپر ندادانه ،ندطه عطف و عامل اصل زیشرفت تمادن جدیاد
غرب است و آخ ندزاد در مداله «کریتیپاا» اشتمااالً باه ایان امار تفطان یافتاه با د (ناک.
آخ ندزاد .)30-32 :0230 ،
متلسفانه تفپر ندادانهای که در جهان اسالم یپل گرفته و در عرصههای دین ،کاالم و فلسافه
آثار درخشان علم را زدید آورد ب د ،هرگز به عال ادبیات وارد نشد .م تا ان گفات شا ز هاای
مذک ر به ن ع با «قدرتهای سیاس » درآمیخته و در تعیین ماهیت و خاط مشا آنهاا بسایار
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تعیینکنند ب دند و به همین دلیل درباب آنها باالجبار نظریهزاردازی ما یاد .ما تا ان گفات
یاعران و ن یسندگان ادب و نیز آثاری که م آفریدند ،بر خالف تص ری که تذکر ها و تاریخهاای
ادب مدرن برساختهاند ،برای شاکمیتهاای سیاسا در دوران میاناه اساالم  -ایرانا اهمیات
چندان ندایتند و ادبیات هم ار در شاییه سیاست و جامعه و بهمرابه امری تجملا  ،تبلیغاات ،
تفنن یا التذاهی مطارح با د اسات .باه عباارت دیگار ،در آن دوران ،ادبیاات را کاه یااعران و
ن یسندگان خلق م کردند ،طیفهای از نخبگان فرهنگ آن روزگاار مانناد وزیاران و دبیاران و
واعظان مصرف م کردند و اشساش نیازی به تبیین علم آنها نم ید .تنها مسللهای کاه در بااب
ادبیات ههن افراد را درگیر م کرد این ب د که م ترسیدند با سسری یدن زمان چهار هاای ادبا و
آثار آنان به ب ته فرام ی سسرد ی د .به همین دلیل ،عمد تالشها برای نگارش تاریخهاای ادبا
در سبک و سیا قدمای  ،یعن «تاذکر هاا» مصاروف ما یاد .ناه تنهاا ادبیاات و ادیباان بارای
سیاستمداران ،متپلمان و فالسفه مه نب د ،یاعران و ن یسندگان ایران نیاز عم مااً بارای ورود باه
مجادالت فپری متپلمان و فالسفه رغبت از خ د نشان نم دادند .یاعران و ن یسندگان ما ،باه جاز
چند چهر تلثیرگذار عرفان  ،در جبههبندیها در کنار دستگا یریعت ارتدکس قرار م گرفتند کاه
بهیدت عدالنیت را سرک ب م کرد .قصید معروف خاقان تنها نم نهای از چنین تفپری است)0(.
 -5 -4عدم زایایی دستگاه بالغت اسالمی -ایرانی
سنگ بنای بالغت اسالم ابتدا به قصد تبیین اعجاز لفظ و معن ی قرآن گذایاته یاد (ناک.

فت ش  .)01 :0212 ،تنها کاف است کتب بالغ اولیهای را که در فاصله سالهای نخسات نیماه
اول قرن س م تا اوایل قرن زانج ن یاته یاد اناد ،از نظار بگاذرانی ( .)1ساس باا آیانای
دانشمندان مسلمان با آثار ی نان مانند «فن یعر» و «الخطابه» ارسط  ،بالغات از محادود
بحثهای قرآن فراتر رفت و به ش ز مطالعات ادب نیز کشید ید .البتاه باه غیار از ی ناان،
ظاهراً آثاری از هند و ایران نیز ترجمه یدند که در تپمیل بنای بالغت اسالم نداش دایاتهاناد
(نک .خطیب قزوینا  27-32 :0111 ،و ضایف .)33-20 :0212 ،فعاالً مسالله ماا تحلیال تااریخ بالغات
نیست )1(،بلپه م خ اهی بر این نپته تلکید کنی که بالغات اساالم نیاز باا وجا د عظمات و
گستردگ و نزدیپ روی  -رویپردیاش به ندد ادب  ،نم ت اند باه عنا ان نظریاه و نظاام نداد
ادب به شساب آید و یا اینپه شداکرر م ت ان گفت رویپرد بالغ  ،بخش از ندد ادب اسات کاه
متلسفانه در سنت ادب ما کلیت ندد بر همین بالغت ،یعن مجم عه زیبای ها و محاسن خیاال
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و تص یری ،تدلیل داد ید است .داوود عمارت مددم ( )0213به درسات و باه تفصایل نشاان داد
که بالغت اسالم یپ از ارکان اصل خ د را بر مبنای علا «خطاباه» نهااد اسات کاه ت ساط
ارسط و بعدها ن ارسط ئیان و اندیشمندان روم تپمیل و در قرن دوم هجری از طریاق ترجماه
به دنیای اسالم را یافته ب د .هرچند بالغت در ادامه را  ،به مهمترین اصا ل فان خطاباه ،یعنا
اصل «تلثیر و انگیزش کالم در تعامالت اجتماع » ،ت جه چندان نپرد (نک .فت ش .)07 :0212 ،
عل خطابه در بردایت کل شاوی اص ل نظری و عمل ایراد سخن از سا ی ماتپل بارای
مستمعان در یک ارتباط شض ری است .وقت دانشمندان اسالم مبان تئ ریک عل بالغت را
بنیان م نهادند ،آن را بر مبناای اصا ل و ما ازین خطاباه اسات ار کردناد؛ غافال از اینپاه در
آفرینش ادب که آن ه مانند خطابه ن ع ارتبااط باا مخاطاب (خ اننادگان) اسات ،ارتبااط،
شض ری نیست و متن ادب در غیاب خ انندگان خلق ،و در غیاب یااعر یاا ن یساند خ اناد
م ی د .بدیه است در ارتباط که هم ار یپا از طارفین غایاب اسات ،نما تا ان مانناد
ارتباط که هر دو طرف شض ر فیزیپ دارند ،سخن گفت .بناابراین ،مهمتارین رکان بالغات،
یعن «ایراد سخن به اقتضای شال مخاطب» (نک .رجای  )00 :0203 ،بر مبنای فن خطابه ،نابجاا
و غلط بنا نهاد ید است .درست این ب د که گفته م ید« :بالغت آفرینش ماتن باه اقتضاای
شااال م ضا ع ،ن یسااند و خ انناادگان اساات» .همچنااین اصا ل فاان سااخن ری و مجم عاه
دست رالعملهای عل خطابه در بالغت اسالم به ص رت اص ل تج یزی بارای «یاعر گفاتن»
بازت لید ید و بیش از آنپه رسالت اصل آن ارزیاب آثار ادب باید ،آم زش فنا ن یااعری باه
یاعران در رأش برنامههای آن قرار گرفت .تنها کاف است از این منظر به امهات کتاب بالغا
عرب  ،و تحت تلثیر آنها آثار بالغ فارس مانناد چهارمدالاه و ترجماانالبالغاه ،شادائقالساحر،
المعج ف معاییراالیعارالعج و راشهالصدور نگاه انداخته ی د .استاد عبدالحسین زریانکا ب
در جلد نخست ندد ادب به نم نههای از این ت صایههاا ایاار و عاین گفتاار ن یساندگان آثاار
مذک ر را ندل کرد است (نک .زرینک ب.)00-02 /0 :0221 ،
بنابراین ،بالغت اسالم در درجه نخست م خ است یاعر و ن یسند و دبیر تربیت کند نه
چیست و ماهیت ادبیات را به زرسش بگیرد .به همین دلیل ،زرسشهای بنیادی که در نظریاه
و نظام ندد ادب زیشاروی ادبیات گذایته م ی د ،در بالغات اساالم اثاری از آنهاا مشااهد
نم ی د .اغلب کتب بالغت ،تمرکزیان بر چگ نه یاعر یدن است تا سنجش نظااممناد متا ن
ادب  .شت اگر اظهارنظرهای جسته و گریخته سانجشگراناه کتاب بالغات اساالم را نداد در
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معنای امروزی بگیری  ،باز ه این نددها با ایپال عمد دیگری م اجه م ی ند .ما دانای علا
بالغت بعد از کش و ق شهای فراوان از دور سپاک (مت فای  )232به بعد ،یعن نگارش کتااب او
به نام مفتاحالعل م ،بر سه یعبه بدیع ،بیان و معان تدسی ید و تاکن ن نیاز بار هماین منا ال
باق ماند است (نک .عل یمددم و ایرفزاد  .)02 :0212 ،هر سه یعبه بالغت ،به فارض اینپاه اصا ل
آنها را «انتدادی» بگیری  ،بهیدت «جزئ نگر» هستند و نم ت ان باا بهار گارفتن از آنهاا کلیات
یک اثر ادب را ندد و ارزیاب کرد؛ بدین معنا بدیع نم ت اند از محاسن و معایب «الفاا » یاعری
فراتر رود ،بیان در شد «ترکیبات ادب » بااق ما ماناد و معاان از ساط «جملاه» و صا رت و
معنای آن درنم گذرد .شال آنپه بخش عمد زیبای و عی ب متن ناه از طریاق تحلیال اجازای
آن ،بلپه از را مطالعه کل بهه زی ستهاش نمایان م ی د .لذا به این ساه دلیال ،نداد و نظریاه
دانستن کتب بالغ خال از ایاپال نیسات .اماا یااید بهتار بایاد بگا یی بخاشهاای بسایار
محدودی از دستگا عظی بالغت مرال بحاث از اساتعار و تشابیه و مجااز و سارقات ادبا تاا
شدودی رنگ انتدادی دارند و م ت ان بر مبنای آنها ارزش و اعتبار ماتن ادبا را سانجید .نپتاه
زایان در این باب این است که به فرض «ندد» دانساتن بالغات عربا  -فارسا (اساالم ) کاه
بخش ناچیزی از واقعیت مت ن ادب را م رد مطالعه قرار م دهد ،در سانت ادبا کالسایک ماا،
مباشث انتدادات ادب هرگز از دایر تنگ بالغت خارج نشاد و محادود هاای دیگاری را تجرباه
نپرد است؛ به عبارت دیگر ،بالغت و مجم عه ق اعد آن باه گ ناهای فرباه یاد با د کاه امپاان
اندیشیدن به سایر ابعاد مت ن ادب را غیرممپن م نم د و لذا م ت ان گفات سانت انتداادی باه
فرض وج د ،در همان عرصه بالغت که یروع یاد با د ،بااق ماناد و باه عرصاههاای «مابعاد
بالغت» وارد نشد.
 -6 -4نظام استبداد سیاسی و نسبت آن با فقدان نظریه و نظام نقد ادبی

آیا چنانکه زندایته م ی د میان فددان نظریه و نظام ندد ادب با «اساتبداد سیاسا و فپاری»
در دوران کالسیک ایران رابطه معناداری وجا د دارد؟ در اینپاه جامعاه ایاران در دوران گذیاته
مانند بسیاری از ج امع بشری ص رت و سیرت استبدادی دایته ،تردیدی نیست .ول برای زاساخ
گفتن به این زرسش ،ابتدا باید مشخ ی د وج د ندد و نظریه ادب چه زیان م ت انساته بارای
نظامهای استبدادی دایته باید؟ اینپه عد ای در محافل جماع یا ند و دربااب ادبیاات و آثاار
ادب آفرید ید مداقه نمایند ،کدام منافع سیاس  ،اقتصادی و معرفت شاکمیتهاا ما ت انسات
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در معرض خطر قرار گیرد که برای ممانعت از ایان تهدیادات ،شاکماان مساتبد وادار ما یادند
امپان هرگ نه نظریهسازی و ندادی را بگیرند؟ تا زمان که مشخ نپرد ایا نظریاه و نداد چاه
ضرری برای شپ متهای استبدادی دایته و همچنین ی اهد مستند تااریخ از رفتاار بازدارناد
شپ متها در یپلگیری و گسترش ایندو به دست نیامد  ،نم ت انی عامل اساتبداد سیاسا را
در فددان نظریه و ندد تلثیرگذار بدانی  .به نظر م رسد در باب جستج ی دالیل فدادان نظریاه و
ندد ادب  ،عد ای ساد ترین را  ،یعن انتساب آن باه عامال سیاسا و بادترین چهار آن یعنا
استبداد را انتخاب کرد اند.
عد ای م گ یند ادبیات خالقه به مدد ابهام هنری (نمادها ،استعارات ،کنایات و ایهاامهاای
یاعرانه) از قید و بندهای نظامهای استبدادی رسته و ت انستهاست باه آفارینش هناری خا د
ادامه دهد ،ول ندد و نظریه به دلیل اینپه نیااز باه صاراشت بیاان و زباان دایاته ،باه ساد
استبداد برخ رد کرد و نت انسته است در دوران گذیاته یاپ فا یا د (ناک .بشردوسات:0217 ،
 .)372به نظر م رسد این ت جیه نیز بالوجه است؛ زیرا در همان دوران استبداد سیاس  ،جامعه
علم ایران عال ترین جل های «تفپار نداداناه» را باه نماایش گذایاته و در شا ز فلساف ،
کالم و دین آثار انتدادی ب یاماری باه وجا د آورد اسات .اگار در ج اماع اساتبدادزد آن
روزگاران ،چیزی از ندد و نظریه ادب آن چنانکه در ش ز هاای ماذک ر باه چشا ما خا رد،
وج د م دایت ،باید الاقل بخش از آنها به کتابت درم آمد و به دست ما م رساید .از طارف
دیگر ،خطری که نظریهها و ندادهای الهیاات  ،کالما  ،فلساف و سیاسا ممپان با د بارای
شاکمان مستبد به وج د آورد ،به مراتب بیشتر از نظریهها و نددهای ادب اشتمال ب د .با ایان
وصف ،م بینی در این ش ز ها کتب نظری و انتدادی به وف ر ن یته ید ول شتا یاک اثار
انتداد ادب ه به کتابت درنیامد است.
 -7 -4اعتقاد به منشأ متافیزیکی شعر و هنر

به نظر م رسد بهجای عامل استبداد سیاس و ندش آن در فدادان نظریاه و نظاام نداد ادبا ،
باید عامل باور به منشل متافیزیپ یعر و هنر را در دوران کالسیک جدی گرفت .در نظر قادما
که رگهها و نشانهای از تفپر اسط ر ای را نیز در آن م ت ان مشاهد کارد ،یاعر باه عنا ان
یاخ ترین گ نه هنر ادب نازد آناان ،منشال الها  ،آسامان و قدسا دایات .در آن دوران،
مدایسه یعر و دین و از آن مهمتر اعتداد به درجهای از «وش » و «الهام خادای » در سارودن
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یعر ،بهناچار مسلله همریشگ یا یباهت دور زار ای از ایعار فارس را با آیات قرآن باه میاان
م آورد و همین عامل راه برای امپان ندادی ایعار و نشاان دادن زسات و بلندیاان را بااق
نم گذایت .به همین دلیل ،به غیر از نپتهگیریهای سطح که معم الً در ارتباطات محادود
بین یاعران باق م ماند ،به ص رت بنیادی مرالً از س ی فالسفه امپان طرح مساائل در بااب
چیست و ماهیت یعر و اندیشهورزی منسج در باب هنر ادب به وج د نم آمد .باور به منشل
متافیزیپ یعر ،در البهالی ایعار تعدادی از یاعران ماا ،آنگاا کاه از هیمناه و یاپ یاعر
سخن م گفتند ،بروز کرد است .به عن ان نم نه ،نظام با اتپا به چنین دیدگاه است که باه
خ د اجاز م دهد یاعران و انبیای اله را در یک مسیر واشاد قارار دهاد .تنهاا چیازی کاه
یاعران و انبیاء را از نظر وی متمایز م کند ،تددم یپ و تلخر دیگری است؛ واال هر دو صانف،
گ ی از یک مشرب معرفت  ،یعن «وشا الها » تغذیاه ما کنناد .یاا هنگاام کاه عطاار
نیشاب ری با ت جه به همان دیدگا  ،یعر و یرع و عرش را در یاک باازی زباان ظااهراً سااد ،
صادرید از یک منشل واشد م داند ،کدام معرفتاندیش معناترای به عنا ان نظریاهزارداز یاا
منتدد م ت اند به خ د اجاز دهد انگشت بر چنین امر مددس بگاذارد و آن را باه مادد عدال
بشری تحلیل علم نماید؟()07
ارتدوکس تر از گفتههای نظام و عطار ،ابیات زیر از م الناست که -باا وجا د اینپاه باه
جرأت م ت ان گفت آزاداندیشترین یاعر کالسیک فارس هم ست و در بیت دوم از یاهد
مرال زیر نیز نم د یافته -هیچ ابای ندارد در ج اب کس که ظاهراً بار مرنا ی معنا ی وی
ایپال وارد کرد است ،گفته خ د را با ن «قرآن» و به تعریض خا د را باا «نبا » مپارم
اسالم مدایسه نپند ( .)00بهیدین م النا م خ اهد با این مدایسه ،امپان هرگ نه خرد گیری را
از این ایپالتراش ناترایید روی و دیگران از همین دست ،بستاند)03(.
 -5نتیجهگیری

بنابر اصل استدالل ویلیام اوکام ،فیلس ف قرون وسطای  ،از میان نظریههاای رقیاب ،نظریاهای را
باید انتخاب کرد که نیاز به «مفروضات» کمتاری دایاته بایاد (ناک .هیاک :0212 ،زااورق  .)02در
م رد وج د یا عدم وج د نظریه و نظام ندد ادب در ایران ،با ت جه به میراث مپتا ب غنا کاه در
همه زمینههای علم  ،عل رغ از بین رفتن بخش قابلت جه از آنهاا در اثار شا ادث طبیعا و
غیرطبیع از گذیتگان به یادگار ماند است ،خردمندانه است که به نب دم این یاخه از تفپر ادبا
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در میان ایرانیان قدی شپ کنی و سایر زیشفرضهای را کاه اثبااتنازذیرناد باه یپسا نهای .
اینهمان سازی یا یافتن یباهتهای بین نظریههای ادب زار ای از متپلمان و بالغی ن اساالم
و ایران با نظریههای منتددان غرب که امروز باب ید است به اشتمال قریب به یدین ،باا انگیاز
سیرابکردن اشساش و علده وطندوست و سرز ش گذایتن بر خأل اندیشاه صا رت ما گیارد.
این عد فپر م کنند ندایتن نظریه ادب «ضعف بنیاادین فرهنگا » اسات .باه عباارت دیگار،
چنین تالشهای جل های از تلثیرات مخرب ایادئ ل ژی ناسی نالیسات و ماذهب اسات .شاال
آنپه ،فددان ن ع خاص از تفپر که امروز از آن به نظریه ادب تعبیر ما کنای  ،نشاان از ضاعف
فرهنگ نیست .نظریهها ،محص ل تالش انسانها برای زاساخ گفاتن باه مساائل عماد آنهاا در
بسترهای اجتماع  ،سیاس و اقتصادی است و لذا در بسترهای اجتماع دوران کالسایک ایاران،
چنانکه در چند م رد بهتفصیل گفتی  ،امپان یپلگیری نظریهها نب د و بابات فدادان آن نیاز،
نباید گذیاتگان را مالمات و خا د را در قیااش باا غارب ،مغبا ن و سارفپند اشسااش کنای .
همچنانکه غرب نیز ،در قیاش با ساایر فرهناگهاا ممپان اسات فاقاد زاار ای از فاراورد هاای
فرهنگ باید .اینپه انتظار دایته بایی همه مظاهر فرهنگ در میان یک ملت به ظها ر برساد،
کم غیرواقعبینانه است .در اثر تبادالت فرهنگ است که ج امع م ت انند از یافتههاای یپادیگر
بهر مند یا ند .فرهناگ بشاری میادان داد و ستدهاسات اگار جامعاه یاا ملتا در چناد شا ز
صادرکنند باید ،م ت اند در چند م رد دیگر واردکنند باید ب آنپه ندص به آن را یافته باید.
پینوشت:
 -0برای کسب اطالعات بیشتر و منسج تر در باب «عل ادبیات» ،ماهیت ،تاریخچه و ایپال آن در
ایران عصر جدید ،نک .طاهری.22 -27 :0213 ،
 -3رابطه «نظریه» و «ندد ادب » به شدیدت یپ از مسائل زیچید ادبیات است .اینپاه آیاا ایان دو
یک امر یا مفه م واشدند یا مجزا از ه  ،آیا یپ ماهیات صارفاً نظاری (نظریاه) دارد و آن دیگاری
ماهیت عمل (ندد ادب ) ،چندان روین نیست .با وج د اهعان به این زیچیدگ  ،در مداله شاضر ماا
جدای آنها را از یپدیگر مفروض گرفتهای  .به نظر ما نظریهها خصلت ههن تر و تئ ریپاال دارناد و
بیشتر ماهیت و هات ادبیات را فیلس فانه به زرسش م گیرند تا «تبیاینکنناد » کلیاات آن بایاد.
درشال که ندد ادب  ،بیشتر خصلت سنجشگرانه و عمل دارد و آنچه را که نظریهها ت لید م کنناد،
در مدام سنجش و داروی مصادیق ادب  ،به خدمت م گیرد .همچنین الزم به یادآوری است کاه در
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کل متن مداله ،به قصد از عبارت «نظام ندد ادب » استفاد ید است؛ زیارا باه زعا ماا ،نداد ادبا
نم ت اند فاقد انسجام و نظاممندی باید.
 -2سال 0221نسخه اولیه و یپل نهای آن سال  0232منتشر ید است.
 -2منظ ر ما از واژ «عال » همان چیزی است که هایدگر در جزء نخست اصاطالح دازایان ()Da- Sein
از آن اراد م کند Da .در نظر هایدگر «آن – جا» است که  Seinیعنا «هسات » باه آن افپناد
م ی د .به عبارت دیگر« ،آن-جا» عالم است که به عن ان امری غیرفیزیپ و مپاان باه هسات،
هست م بخشد و برای تدریب باه ههان ،در ترکیباات مانناد دنیاای ورزش ،دنیاای هنار ،دنیاای
یپسسیر م ت ان به مفه م «آن -جا» در نظر هایدگر ز برد (نک .واعظ .)020-022 :0217 ،
 -3مهدی محبت در تللیف دو اثر خ یش ،همان راه را رفتهاست که تدریباً یش دهاه زایش زناد یااد
عبدالحسین زرینک ب رفته ب د .راق این سط ر با وج د مخالفت ،به دید اشترام به آرای آنان م نگارد و
ت قع دارد زژوهشگران دیگر نیز زای بر عرصه نهاد و در رفع ابهامات در ایان زمیناه اهتماام بلیاز ورزناد.
زیرا زاسخهای اشتمال نزدیک به واقعیت ،هرچه باید -له یا علیه دو دیادگا  -ما ت اناد تپلیاف جامعاه
ادب و زژوهشگران ادبیات فارس را در برخ رد با نظریههای غرب روین کند.
 -2اشتمال دوم که به نظر صائبتر م آید بنا به ت صیه دکتر عیس امنخان به متن مداله اضافه ید.
 -0ابیات مه این قصید عبارتند از:
سر ت شید را خلل منهید
عل تعطیل مشن ید از غیر
وانگه نام آن جدل منهید
فلسفه در سخاان میامیزید
ای سران زای در وشل منهید
وشل گمره است بر سر را
گ ش همت بر این زجل منهید
زجل زناادقه جهان بگرفت
فل در کیسه عمل منهید
نددهرفلسف ک ازفلس است
باز بنیادش از فشل منهید
دینبهتیزشقازفشلرستهاست
دا ی نانش بر کفل منهید
مرکبدین که زاد عرب است
بر در اشسن الملل منهید
قفل اسط ر ارسطااااا را
بر طراز بهین شلل منهید
ندش فرسااا د فالط ن را
شیز را جفت سام یل منهید
فلسف مرد دین مسندارید
(خاقان )002-003 :0202 ،

 -1نگاه اجمال به عناوین کتب بالغ اولیه نشان م دهد که تا چه انداز اثبات یا دفاع از اعجااز
لفظ و معن ی قرآن برای بالغت اسالم اهمیت دایت .از جمله معان الدرآن اثر فاراء (مت فاا 370
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هجری) ،مجازالدرآن اثر اب عبید معمربن مرن (مت فا  371تا  302هجری) ،تلویل مشپلالدرآن اثار
ابن قتیبه (مت فا  302هجری) (نک .عل ی مددم و رضا ایرفزاد .)02-0 :0212 ،
 -1خ انندگان گرام برای مطالعه بیشتر درباب تاریخ بالغات :ناک .یا ق ضایف ( )0212و داوود
عمارت مددم (.)0213
 -07برای نم نه م ت ان به ابیات زیر استناد کرد:
باز چه مانند به آن دیگران
بلبل عریند سخنزروران
با ملک از جمله خ یشان ی ند
زآتش فپرت چ زریشان ی ند
سایهای از زرد زیغمبری است
زرد رازیکهسخنزروری است
یعرا آمد و زیش انبیا
ز
زیش و زس بست صف کبریا
ایندوچ مغزآنهمهچ نز ستند
این دو نظر محرم یک دوستند
(نظام )01 :0202 ،

یعروعرش ویرع ازه خاستند
ن ر گیرد چ ن زمین از آسمان

تا که عال زین سه شرف آراستند
زینسهشرفیکصفتهردوجهان
(عطار)002-003 :0212 ،

 -00چنانپه تد ز رنامداریان بحث کرد  ،م النا ناه در هماین ابیاات ،بلپاه در سرتاسار مرنا ی و
غزلیات یم  ،بارها «اناالنب » گفته و به صراشت یاا باه کنایات ،یاعر خا د را باا قارآن مدایساه
کرد است (نک .ز رنامداریان.)030-022 :0217 ،
 -03نم نه عین برخ رد م النا با مخالفان یعر خ د و قیاش آن با قرآن کری ابیات زیر است:
زیشازآنک اینقصه تا مخلا رساد
خربطاا ناگااا از خااارخانه ای
کین سخنزست است یعن مرنا ی
نیساات هکاار بحااث و اساارار بلنااد
از مدااااامات تبتااااال تااا فنااا
یاارح و شااد هاار مدااام و منزل ا
چ ن کتااب ا بیاماد ها بارآن
کااه اساااطیر اساات و افسااانه نژنااد
ک دکاان خاارد فهمااش ما کننااد

دود و گندی آمد از اهل شسد[]...

سر بارون آورد چا ن طعاناه ای
قصه زیغااامبر اسات و زیاروی
که دوانند اولیا آن سا کمناد
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سال سوم ،دوره اول  ،بهار و اتبستان  ، 7931شماره ایپپی 5
سوژه زندگینامه خودنوشت از منظر پست مدرنیسم
1
مریم قائمی
*2
دکتر فرزان سجودی
تاریخ دریافت6291/9/32 :

تاریخ پذیرش6291/61/61 :

چکیده
زندگينامه خودنوشت را معموالً به شکل یک داستان یا روایت در نظر ميگيریم كه رُخدادها و تجاار
زندگي نویسنده را بازگو ميكند .چنين روایاتي ميتوانند در قالا داساتان خياالي شاعر یاا شار ي
صریح و صادقانه از زندگي باشند .این روایات در هر شکل یا قاالیي اتکااش شادیدش باه ا ظاه ماا از
تجاربي دارند كه به ترتي زماني رخ ميدهند؛ هرچند شاید این تجار نه به صورت زمان خطي بلکه
به صورت تکهتکه و نامنسجم در متن بازنمایي شوند .مفهومي كه نویسانده از هویات یاا خویشاتن در
ذهن دارد معموالً از ارتیاط تنگاتنگي با آن رخدادها و تأثير شکلدهندهاش كه در زنادگي اش بار جاا
گذاشتهاند برخوردار است .به طور خالصه سوژه زندگينامه خودنوشت محصول لحظه باه لحظاه و از
یک تجربه به تجربه دیگر است .این چندگانگي موقعيت سوژه كه منجر به خویشتن چندپاره ميگردد
زماني یک ناهنجارش به شمار ميآمد .اما اكنون به یک هنجار پستمدرن تیدیل شدهاست .از ایان رو
با ابهامزدایي از مفهوم نوگراش سوژه مقتدر عصر روشنگرش و جایگزینسازش واقعيت وا د با برسااخته-
هاش ذهني اصل از ميل مؤلف زندگيناماه خودنوشات باه دیگارش باودن مفهاوم ساوژه باه منزلاه
«اجراش» خویشتن چندپاره درميآید تا آنجا كه چه بسا «خویشتن» تي به جاش «دیگرش» گر تاه
ميشود .هدف این مقاله پاسخ به این پرسشها است كه در قرائت ما از ساوژه پساتمادرن در كاانون
زندگينامه خودنوشت «من» چندگانه و میهم چه نقشي ایفاء ميكناد؟ چگوناه «دیگاران» برآماده از
این متن ميتوانند خود را از وضيعت غيربودگي رها سازند و در مقاام مان مؤلاف باه لحااا تااری ي
جایگاهي در جهان را از آن خود كنند و در گفتمانهاش م تلف نيز شركت جویند؟
واژگان کلیدی :زندگينامه خودنوشت پستمدرنيسم سوژه هویت بازنمایي گفتمان
 .1دانشجوش دكترش لسفه هنر دانشگاه علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد تهران
 .2دانشيار هنرهاش تزئيني و گروه نمایش دانشکده سينما و تئاتر دانشگاه هنر تهران(نویسنده مسئول)

* fsojoodi@yahoo.com
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زندگينامه خودنوشت در مقام نوعي بيان خویشتن از سوش انسان تک ا تاده معاصار كاه دچاار
بحران هویت شدهاست توجهاتي را در وزههاش لسفه نقد و نظریه ادبي و مطالعات رهنگي
به خود را ميخواند .با آنکه نظریهپردازش درخصاو ایان سایک نوشاتار از نيماه دوم قارن
بيستم در محا ل دانشگاهي مغر زمين انجام گر تهاست متأسفانه منااب چناداني باه زباان
ارسي در این وزه به چشم نميخورد .با توجه به گسترش روزا ازون زندگيناماه خودنوشات
در سراسر جهان و ازجمله در ایران به نظر ميآید كه آگاهي از پيشينه تاری ي میااني نظارش
و رویکردهاش نقادانه در تجزیه و تحليل زندگينامه خودنوشت كارش ساودمند خواهاد باود .از
این رو مقاله اضر ميكوشد تا با ارائه م تصرش در ایان زميناه بار پایاه كتاا هاا و مقااالت
مرج انگليسي آغازگر پژوهشهاش نظرش و عملي بيشاترش در ایان اوزه باشاد آن هام در
جهان چندپاره كنوني كه ما نيز جزئي از آن هستيم.
به طور كلي اصطالح «زندگينامه خودنوشت» به منظور توصيف شرح ال اولش ص از
زندگي «من» در قال نوشتار ابداع شد .به واق زندگينامه خودنوشت در مقام یک سیک نوشتار
براش توليد خویشتن یک گفتمان به شمار ميرود كه ميراث و نتيجه عصر روشنگرش مغر
زمين در قرن هجدهم است و یک «من» منطقي و بازنمایيكننده را در مركز خود دارد .اولين
نمونه قابل هم از زندگينامه خودنوشت را ميتوان اعترا ات ژانژاك روسو دانست .به همين
ترتي اعترا ات آگوستين و یا تأمالت در لسفه اولي اثر دكارت را نيز ميتوان در زمره ن ستين
زندگينامههاش خودنوشت لسفي تلقي كرد .تأمل و تعمق در خویشتن از منظر روشنفکران عصر
روشنگرش نشانه منطق و ضيلت به شمار ميآمد؛ ضيلت ا رادش كه مياندیشند و «از این رو
وجود دارند» و در گفتمانهاش اجتماعي نيز شركت ميجویند .در این راستا روشنفکران قرن
هجدهم در تیعيت از كانت بر این باور بودند كه همه چيز باید در معرض انتقاد قرار گيرد؛
بنابراین زندگينامه خودنوشت را به عنوان یک ژانر ادبي و یک هدف لسفي رواج دادند.در
همين راستا كتا المنقذ من الضالل [رهایي یا ته از گمراهي] معروف به «اعترا ات غزالي» به
زبان عربي را ميتوان از اولين نمونههاش زندگينامه خودنوشت لسفي در رهنگ و اد ایران
دانست .این اثر از آخرین تاليفهاش امام محمد غزالي متکلم و کيم ایراني سده پنجم و ششم
هجرش قمرش است .غزالي در این كتا كه بي شیاهت به اعترا ات روسو نيست سرگذشت
خویش را نگاشته است و با ردِّ كالم لسفه و مذه باطني تنها راه نجات را پيروش از تصوف و
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عر ان ميداند و به واق شر ي بر سفر دروني در تغيير باورها و ا واالت خویشتن را هم بهدست
ميدهد .سفرنامه ناصرخسرو شاعر يسلسوف کيم و جهانگرد ایراني در سده چهارم و پنجم
هجرش قمرش گزارشي از دیدنيها و عجای سفر هفت سالهاش است و به همين ترتي نوعي
زندگينامه خودنوشت شمرده ميشود .باید توجه داشت كه برخالف مغر زمين خاطره نویسي
در ایران به شکل زندگينامه خودنوشت كه به واق دیث نفس است در مقام یک ژانر تثیيت
شده سابقه چنداني ندارد .با آغاز عصر روشنفکرش در ایران در زمان ناصرالدین شاه قاجار
خاطرهنویسي از سوش درباریان و شاهزادگان همچنين از سوش رو انيون و اشراف كه سواد
خواندن و نوشتن داشتند آغاز شد .تاجالسلطه دختر ناصرالدین شاه كه طر دار مشروطه نيز
بود در زمره ن ستين زنان ایراني است كه به این ژانر روش آوردهاند .اثر او با عنوان خاطرات تاج
السلطنه در سال  1692م به چاپ رسيد .اثر سه جلدش شرح زندگاني من از عیداهلل مستو ي
یکي از دولتمردان دوره قاجار كه درباره زندگي اجتماعي در تهران زمان قاجاریان و اوایل دوره
پهلوش است در كنار دیگر یادداشتهاش روزانه و خاطرهنویسيهاش دولتمردان درباریان و
سياسيون عصر پهلوش همگي نمونههایي از این دست هستند .به طور كلي تي پس از دوره
مشروطه كه دختران و زنان بسيارش در خانوادههاش اهل اد ایراني به نوشتن ا واالت ش صي
و شرح زندگي خود روش آوردند به علت سنت اكم بر ایران تمایل چنداني به چاپ آثار خود
نداشتند .چنانچه آثارشان به چاپ مي رسيد شرح ال واقعي ایشان چه بسا در همان سطور
نگاشته شده پنهان ميماند .این وضعيت در ایران مشابه شرایطي است كه در دنياش مغر زمين
براش زنان تا اوایل قرن بيستم ميالدش وجود داشت.
در غر رشد و رونق زآینده سیک نوشتار زندگينامه خودنوشت از دهه  169١به ایان ساو
نيز در قيقت مرهون شکلگيرش جنیشهاش اجتمااعي و سياساي گونااگون در سراسار جهاان
است كه سی شده تا طيف بيشترش از مردم به چاپ و انتشاار شارح انتظاارات خاود از زنادگي
دست بزنند .زنان رنگاينپوساتان معلاوالن جسامي ا اراد داراش تماایالت جنساي متفااوت و
بازماندگان خشونت همگي در توسعه روند بازنمایي خویشتن از طریق آشکارسازش تاری چههااش
سركو شدهشان نقش داشته و چشماندازهاش تازهاش را در این ژانار رقام زدهاناد .از ایان رو دو
نکته اساسي را ميتوان در خصو ژانر معاصر زندگينامه خودنوشت جستجو كرد .ن ست اینکاه
به لحااا صاورش برخاي از ایان متاون زندگيناماه خودنوشات باهراساتي تجرباي بايثیاات و
چندصدایياند و به همان اندازه كه ميتوانند شاهد و مستندش براش خویشتن باشند متناوع نياز
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هستند و شامل نقد هجو و نس ههاش تقليدش از خویشتن نيز ميشوند .نکته دوم این اسات كاه
برخي دیگر از متون زندگينامه خودنوشت كنوني تمركزشان بيشتر بر بيان یک داساتان متفااوت
از خویشتن است تا این كه بر گفتن یک داستان به شيوهاش متفاوت استوار باشند .در این راساتا
جنیشهاش هویتمحور در دهههاش اخير نقش بسزایي در پيدایش این متون متفاوت و پيشار ت
در زمينه این نوع نوشتار داشتهاناد و بررسايهااش نظارش و نقاداناهاش را در اوزههاایي مانناد
جنسيت نژاد مينيسم و مطالعاات پسااساتعمارش پايریازش كاردهاناد .مياان ایان نظریاههاا
زندگينامههاش خودنوشت و همچنين گفتمانهاش میتني بر شهادتدهي كه اخيراً در رسانههااش
اعتراف محور ازجمله برنامههاش تلویزیوني ا شاكننده زندگيهاش واقعي ا راد نماود دارناد ناوعي
همسویي و هما زایي نيز دیده ميشود؛ بنابراین نقد زندگينامه خودنوشت ناگزیر صایغه سياساي
هم پيدا ميكند .زندگينامه خودنوشت ایان رصات را در اختياار نویساندگان قارار مايدهاد تاا
خودشان را به جایگاه سوژههاش بازنمایيكننده ارتقاء دهند یعني تیدیل به سوژههایي شاوند كاه
نماینده دیگران نياز هساتند .همچناين در زندگيناماه خودنوشات زنادگي خصوصاي و عماومي
نویسنده چنان در هم تنيده شدهاست كه توأمان هم به روایت مشروعيت ميب شد و هم سااختگي
بودن آن را امکانپذیر ميكند .این دو الت در این سیک نوشتار تي با یکادیگر هامپوشااني نياز
دارند .این امر صر نظر از طیقه بندش زندگينامههاش خودنوشات بار مینااش خا كشايهااش دوره
محور از قیيل پيشامدرن مدرن یا پست مادرن همچناين اار از مقولاههاایي همانناد رهناگ
مليت قوميت و جنسيت است .بررسي ویژگيهاش ساختگي بودن یا واقعاي باودن ساوژه نویساا در
این سیک نوشتار و تحليل عناصر مرتی با هر یک ميتواند بر پایه رویکردهاا و نظریاههااش نقاداناه
ادبي لسفي زبانشناختي روانکاوانه و غيره كاه رواج بيشاترش در عصار اضار دارناد باشاد و در
نتيجه خوانشهاش به دست آمده از آن ها در گرو نگرش پژوهشگران از منظرهاش گوناگون یادشاده
است و از این رو ميتواند با یکدیگرمتفاوت باشد .به بيان دیگار تردیادش نيسات كاه قرائات شايوه
بازنمایي سوژه نویسا امرش نسیي و عارضي به شمار مي آید نه ذاتي.
گيلمور نيز معتقد اسات كاه اوزه «زندگيناماه خودنوشات» باا دربرداشاتن خصوصايات و
ویژگيهاش خا اول ش ص مفرد رصت خوبي را براش توصيف زندگي و ا کار نویسنده اراهم
مي آورد .در برخي موارد نيز زندگينامه خودنوشت به واق قرائاتهااش اصاال ي ایشاان را ارائاه
ميكند .از خالل این نوع نوشتار ميتوان عامل بازنمایي خویشتن شاد الیتاه مطمئنااً باهصاورت
یک ش صيت متن محور كه به ظاهر ملموس است و ميتواند ادعا كند كه «من آن جا بودم» یاا
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این كه «من این جا هستم» مانند نوشاتار بنجاامين ارانکلين یاا بسايارش از غازلهااش اميلاي
دیکنسون و همچنين رف سرخ ام( 1منتشر شده تحت عنوان دا نناگ) از ناتانيال هااثورن2
نيز از بُعد قوش زندگينامه خودنوشات برخوردارناد .تاي مايتاوان عالقاه و تواناایي شامارش از
نویسندگان در به هم آمي تن داستان خيالي و داستان غيرخياالي را نياز جسات و جاو كارد؛ از
شارلوت برونته گر ته كه زیرعنوان رمان جين ایر خاود را در معارض «زندگيناماه خودنوشات»
گذاشته است تا گرترود اساتاین 3مدرنيسات ارف بازن خااطره 4باه قلام والدیميار نابااكوف
شهادتها 5از ریگوبرتا منچو 9و دوميتيلياا بااریوس دو چونگاارا 9و غياره .ضامن تصادیق وجاود
چندگانگي نوشتارش مضمون یا موتيف زندگينامه خودنوشت در این آثاار بازنماایي خویشاتن از
«من» را در طيفي از ژانرها به نمایش مي گذارد ( .)Gilmore, 2001: 11با توجه باه سایکهااش
گوناگوني كه زندگينامه خودنوشت ميتواناد در قالا آنهاا باازنمود داشاته باشاد در اوزه
ادبيات معاصر ایران چه بسا بتوان قطعه شعرش را كه پروین اعتصامي براش سنگ نیشاته مازار
خود سروده است یک زندگينامه خودنوشت كمينهگرا یا مينيماليسيت دانست كه سرگذشات
كوتاه خود را با موجز گویي یعني با كم ترین واژگان از رهگاذر درهام آميازش تصاویرپردازش
مادش و راطیيعي و با ایجاد تأثير وا د بيان ميكند .در این شعر تک گاویي دروناي زناي در
غربت عاطفي و تنهایي را ميتوان بازشناخت .طي این دیث نفس ذهنيت مینا باا باازآ ریني
وضعيت مرگزدگي به واق به نظر ميآید كه جنیهاش از روان پروین باا جنیاه دیگارش از آن
به گفت و گو نشسته است و ضمن نگاهي سرت آميز به گذشته تلویحاً وضعيت غير انسااني
جامعه خویش را به نقد ميكشد .از ميان زندگينامههاش خودنوشت ایراني بيشتر شناخته شاده
كه از نيمه دوم سده بيستم ميالدش به این سو نگاشته شدهاند مايتاوان باه خااطرات بازرگ
علوش آن مرد مرد همراهم از سيمين بهیهاني سفرنامه ایتاليا از رو ر زاد یادداشتهااش
روزانه از نيما یوشيج پير پرنياناندیش از هوشانگ ابتهااج روزهاا در راه از شااهرخ مساکو
خاطرات پراكنده از گلي ترقي اشاره كرد .الیته نامههاش به جا مانده از صادق هدایت را نياز ماي
توان از این زمره دانست .همچنين در نوع ادباي زندگيناماه خودنوشات در ایاران همانناد ساير
1 . The Scarlet Letter
2 . Nathaniel Hawthorne
3 . Gertrude Stein
4 . Speak, Memory
5 . Testimonies
6 . Rigoberta Menchu
7 . Domitila Barrios de Chungara

1١١

مریم قائمی و فرزان سجودی

نقد و نظریه ادبی /سال سوم ،دوره اول ،بهار و تابستان 9317

تکوین و تطور آن در غر هر اندازه در زماان باه پايش ماي رویام ساویههااش پسامدرنيساتي
بيشترش را ميتوان در آنها جست و جاو كارد .برخاوردارش ایان زندگيناماههااش خودنوشات از
درونمایههایي چون وجودشناسي به معناش «من هستم» و جهان پيرامون «من» چه باوده اسات.
و نيز بازگویي رآیندهاش درون ذهني در مواجهه با رخدادهاش بيروني و كنکاشهاش ش صاي در
جنیههاش هستي ردش و اجتماعي و تاری ي سوژه نویسا در جهان این جهتگيرش را باه خاوبي
نشان ميدهد.
با انتقال بحث سوژه زندگينامه خودنوشت به درون وزه پستمدرن ناگزیر پاش شمارش از
نظریات م تلف به ميان ميآید .ابتدا این پرسش به ذهن ميرسد كه آیا ماا همچناان باا یاک
«خویشتن» ردش و بنيادگرا سروكار داریم كه منسجم یکپارچه و خالق معناش خودش اسات
یا اینکه یک سوژه چندپاره و بيثیات را خوانش ميكنيم؛ یعني ساوژهاش پویاا كاه طاي گاذر
زمان دست وش تغيير و تحول ميگردد .گذار از مفهوم سنتي و انسانگرایانه ساوژه باه ساوش
سوژه بيثیات پستمدرن و به تی آن نقش «من» چندگانه و «دیگرش» برآمده از این متاون
محور قرائت و تفسير این مقاله در خصو زندگينامه خودنوشت است .با توجه باه ایان نگااه
الزم است هر ارتیاط ساده ميان گفتمان و سوژه متکلم را مورد پرسش قرار دهيم باهخصاو
این نقطه نظر كه ميگوید «تجربه صدا را توليد مايكناد»؛ باراش مثاال اینکاه زن باودن باه
معناش رف زدن با صداش زنانه است .تالش مؤلف زندگينامه خودنوشت براش «غير بودن» یاا
همان دیگر بودگي در نوشتارش از راه ات اذ شکلها و تکنيکهاش بسيارش از گفتمانها انجاام
ميگيرد كه كامالً در یک شکل وا د یا الگاوش معياارگون جااش نمايگيرناد و شاامل بيشاتر
شيوههاش چند رهنگي بازنمایي خویشتن ميشوند .با این كار «من» این دسته از زندگيناماه-
هاش خودنوشت از همذاتپندارش با خویشتن مردانه سفيدپوست و بورژواش غربي دورش ماي-
جوید و با آن بيگانه ميشود .همسو با این رویکرد وكو نيز ميگوید كه ماا از رهگاذر نوشاتن
درواق ميخواهيم به «ش صي دیگر» تیدیل شویم ( .)Ibid: 15بنابراین زندگينامه خودنوشات
رصتي را باراش تغييار و تیادیل «خویشاتن» مهياا مايساازد .باا تأمال و تعماق در خصاو
رُخدادهایي كه در طول زندگي بر ما گذشتهاست و نوشتن دربااره آنهاا رصات تفکار را دربااره
اینکه چگونه تیدیل به «دیگرش» شدهایم به دست ميآوریم .از ایان رو زندگيناماه خودنوشات را
بيش از آنکه یک گزارش با محتواش ثابت قلمداد كنيم كاه در پایاان زنادگي طاوالني یاک ارد
خالصه و عرضه ميشود باید طر ي میتني بر تفکر و اندیشه در خصو این موضوع بدانيم كاه
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«من» چگونه یک «دیگرش» ميشود .در همين راستا با توجه به برترش نوع ادبي شاعر در ایاران
كه قدمتي چند هزار ساله دارد و هم چنين این نکتاه كاه زندگيناماه خودنوشات مايتواناد در
سیکهاش گوناگون وجود داشته باشد دور از انتظار نيست كاه شاعر «مارز پُرگهار» از مجموعاه
تولدش دیگر رو رخزاد را نمونه اش بيابيم كه آشاکارا تکاوین و تطاور خویشاتن ایان شااعر را
ضمن به دست دادن مش صات شناسنامهاش و نيز اشاره به زماان و مکاان خاا در مقاام یاک
خودزندگينامه بازنمایي ميكند .در متن این شعر رآیناد «دیگارش» شادن ارو را باا تصااویر
بازآ ریني شده از ورود سوژه زن نویسا به زندگي اجتماعي در ایران روزگارش ميیابيم.
 -2پست مدرنیسم و ژانر زندگینامه خودنوشت

ژاك دریدا در كتا قانون ژانر 1ميگوید هر متني در یک یا چند ژانر مشاركت دارد و متن بايژانار
وجود ندارد و هميشه ژانر و ژانرهایي هستند؛ اماا ایان مشااركت هرگاز باه معنااش صارف «تعلاق
داشتن» نيست .این امر الیته نه به دليل و ور توليد و یا توليد آزادانه بيقاعده و طیقاهبنادشنشاده
بلکه به دليل همان ویژگاي مشااركت اسات .از ساوش دیگار شاانتال مو اه در كتاا دموكراساي
بنيادگرا :مدرن یا پستمدرن 2ميگوید كه نظریاهپاردازش درخصاو ساوژه در مقاام یاک عامال
غيرمتمركز و ناتمام ضرورش است؛ سوژهاش كه در صل مشترك چندگانگي جایگاههاش ساوژه كاه
ميان آنها رابطهاش از پيش تعيين شده و یا ضرورش وجود ندارد جاش ميگيارد و بياان ساوژه در آن
جایگاه ها در گرو روشهاش هژمونيک اسات و ساوژه برسااخته مايشاود ( .)Gilmore, 1994: 1از
اینرو ميتوان پرسيد كه به راستي نظریهها روشها و نگرشهاش پستمدرنيسم چاه اطالعااتي
را در خصو زندگينامه خودنوشت در اختيار ما قارار مايدهناد؟ از ساوش دیگار تکنياکهاا
سنتها و رهنگهاش مربوط به زندگينامه خودنوشت چه چيزهاایي را دربااره پساتمدرنيسام
آشکار ميسازند؟ زندگينامه خودنوشت به منزله شيوهاش باراش بازنماایي خویشاتن كاه باه طارز
پيچيدهاش درون همه رهنگها جاش دارد و همچنين مطالعات انجامشده درخصاو زندگيناماه
خودنوشاات بااه عنااوان شاايوهاش نقادانااه و بينارشااتهاش نتااایج گوناااگوني را بااراش نقاادهاش
پستمدرنيستي باه دنیاال داشاتهاسات .بناابراین بررساي دوساویه زندگيناماه خودنوشات و
پستمدرنيسم به علت توجه هر دوش آنها به نظریهپردازش درخصو سوژه امرش ضرورش باه
1 . Law of Genre
2 . Radical Democracy: Modern or Postmodern
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شمار ميآید .پرسشگرش و نگرش منتقدانه پستمدرنيسم در خصو زندگيناماه خودنوشات
از راه تأكيد بر سوژه در مقام عامل گفتمان یعني در جایي كه «سوژه» ناگزیر به عناوان امارش
استداللي هميده ميشود نمود ميیابد .از سوش دیگار از آنجاا كاه زندگيناماه خودنوشات و
شکلهاش مربوط به بازنمایي خویشتن به منزله جایگاه تولياد هویات در ماتن در نظار گر تاه
ميشوند هم ميتواند در مقابل هویتهاش رهنگي هژمونيساز مقاومت به خرج دهناد و هام
آنها را بازتوليد كنند .از ایانرو در ایان ارتیااط دوساویه مياان پسات مدرنيسام و زندگيناماه
خودنوشت اینکه قيقتاً پست مدرنيسم چه كارش انجام مايدهاد باا اهمياتتار از چيساتي
پستمدرنيسم و مفهوم نهایي آن است .پروژههایي كاه در پاي تعریاف خصوصايات دروناي یاا
همان هویت پست مدرنيسم هستند رض را بر این ميگذارند كه پستمدرنيسام موجاودیتي
ثابت و ریشهدار دارد؛ یعني با آنکه یک روش ضدبنيادگرا به شمار ميرود به هار اال از یاک
مینا و بنيان نيز برخوردار است .از آنجا كه پستمدرنيسم مجموعهاش از عملکردهاش رهنگي
تاری ي و نوشتارش را با توجه به اجراهاش خا هر كدام در نظر ميگيرد وزه مناسیي باراش
بررسي بازنمایي خویشتن به شمار ميرود.
در پایان دهه  169١مطالعات زندگيناماه خودنوشات شاکل جدیادش باه خاود گر ات.
ویژگي اصلي این مقط زماني تجربهگرایي با هدف نظم دادن به مقولههاش م تلاف توجاه
به سياستهاش نگارش به زبان اولش ص مفرد ایجاد مفاهيم تازه درخصاو روابا مياان
قوميت جنسيت نژاد گرایشهااش جنساي و نياز اكشاکال گونااگون بازنماایي باودهاسات.
پست مدرنيسم در این برهه انواع تفکراتي كه منجر به دساتهبنادش و ایجااد سلسالهمراتا
ميشد و همچنين روشهاش تحکيم و فظ این طیقهبندشها را مورد پرسش قرار ميداد .از
این رو مطالعات رهنگي و ادباي در پسات مدرنيسام بار طیقاهبنادش تحليلاي و تجرباي
«خویشتن» و مرزهاش بازنمایي آن متمركز است .توجه باه برسااخته شادن «خویشاتن» در
زندگينامه خودنوشت و به وسيله زندگينامه خودنوشت امرش ضرورش به شمار ميآیاد .ایان
كار با پرسش درخصو شيوههایي كه هویت رهنگاي «خویشاتن» را از راه زباان تولياد و
بازتوليد ميكنند ميسر ميگردد .بنيانهاش هساتيشاناختي و هویات از طریاق ارجاعاات
برساخته شده ميان «ماتن ادباي» و «بساتر نقاداناه» شاکل مايگيرناد و باه نوباه خاود
طیقهبندشهاش هویتي را رقم ميزنند؛ ازجمله اینکه آیا پستمدرنيسم یک هویت است؟ آیاا
ميتوان پستمدرن یا پستمدرنيست بود؟ آیا این ناامي اسات كاه مايتاوان بار خویشاتن
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گذاشت و یا از سوش كسي تعيين ميشود؟ آیا پساتمدرنيسام یاک امار جمعاي محساو
مي شود یا نوعي گرایش و یا یک رشته خا است تي اگر مرزهااش انظیااطي را زیار پاا
بگااذارد؟ در مطالعااات ساانتي زندگينامااه خودنوشاات اصااطال اتي مربااوط بااه تاااریخ و
سوبژكتيویته كه درون پستمدرنيسم دست وش تغييار شادهاناد باه عناوان عناصار ثابات
داستان زندگي رد در نظر گر ته ميشدند .به همين ترتي در مطالعات سانتي زندگيناماه
خودنوشت متوني كه این ثیات را تأیيد ميكردند و یاا در اال تصادیق ایان ثیاات بودناد
«سنت» زندگينامه خودنوشت را شکل ميدادند .تالشهاش انجامگر ته براش پایهگذارش ژانار
زندگينامه خودنوشت بر میناش آثاار آگوساتين روساو هنارش آداماز و امثاالهم در تولياد
رهنگي سياستهاش هویتي نيز نقش داشته است؛ سياستي كه از طریاق بازتولياد طیقاات
اجتماعي گرایشهاش جنسي نژاد و جنسيت به عنوان شرای الزم باراش ایجااد تفااوت در
گستره اجتماعي قدرت بر آن بود تا سلسلهمرات هویت را فاظ كناد .اماا باا توجاه باه
شکگرایي پست مدرنيسم نسیت به هر گونه دستهبندش زمان آن رارسايده تاا در مفااهيم
ضمني ژانر زندگينامه خودنوشت بازبيني انجاام گيارد .روشانگرشهااش پساتمدرنيسام در
خصو كاركرد ایدئولوژش و بازنمایي رصت مناسیي را براش تجدیدنظر درباره ارتیاط ميان
زندگينامه خودنوشت و سنت آن و همچنين درباره جایگاه زندگينامه خودنوشات باه عناوان
یک ژانر در اختيار ما قرار ميدهد .در ال اضر مطالعات زندگينامه خودنوشت رواج پيادا
كردهاست و متوني را موردتوجه قرار ميدهد كه تا پيش از این «زندگينامه ش خودنوشات»
به شمار نميآمدند .از منظر نقد پست مدرنيستي كاه ژانرهااش م تلاف را باه دیاده تردیاد
مي نگرد ژانر غيركالسايک و نوظهاور زندگيناماه خودنوشات نقطاه مناسایي باراش توجاه
محسو ميشود .بسايارش از كنکااشهااش پساتمادرن از باه دسات دادن تعریفاي كلاي
درخصو زندگينامه خودنوشت و د و مرزهاش قرار داده شده از طرف نظریات ژانر دورش
ميجویند؛ زیرا زندگينامه خودنوشت ماهيتي دوگانه دارد .از یک سو اغلا از لحااا عيناي
بودن ناكا ي به نظر ميرسد زیرا شاهد عيني تي بيش از دیگر مفساران وقاای همزماان
مورد سوءظن قرار ميگيرد .از سوش دیگر زندگينامه خودنوشت از لحااا ذهناي باودن نياز
ناكا ي است زیرا بر چارچو هاش واقعيت بيش از انادازه تکياه دارد .از ایان رو زندگيناماه
خودنوشت هم بيرون از «تاریخ» و هم بيرون از «داستان خيالي» قرار ميگيرد.
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مایکل يشر 1منتقد معاصر علوم انساني نياز معتقاد اسات كاه متاون زندگيناماههااش
خودنوشاات دوره معاصاار در توسااعه انسااانشناسااي در مقااام یکااي از علااوم اجتماااعي كااه
شکلگيرش تجربه ردش به لحاا اجتماعي و رهنگي را توصيف ميكند نقش داشاتهاسات.
زندگينامه خودنوشت با قرارگيرش در ميانه امر ردش و امار جمعاي دیادگاه باومي را ارائاه
ميكند و مدعي سوژهاش است كه در یک بستر تعين رهنگي قرار دارد و دسترساي باه آن
ق از طریق مصاا یه عمياق و جزئاينگار امکاانپاذیر اسات .بناابراین زندگيناماههااش
خودنوشت قوميتي باا اهمياتاناد؛ زیارا الگوهااش سااختارگرا و پساسااختارگرا را جانشاين
الگوهاش ر تارگرا و نمادگرا در ماردمشناساي و علاوم اجتمااعي كاردهاناد .طیاق الگوهااش
ر تارگرا كلمات و نمادها در کم نشانههایي بيدردسر به شمار ميآیناد كاه در زنجيارهاش
معنادار از جمالت یا عیارات به هم ميپيوندند مرتا مايشاوند و تاواليهاایي از كنانش و
واكنش را به وجود ميآورند .از این رو تحليلگران سنتي ميتوانند الگوهاش رهنگاي را بار
پایه مجموعهاش از باورهاش اظهارشده عامليتها معين كنند .براساس الگوهااش نماادگرا نياز
نمادها چندمعاني و پيچيده به شمار ميآیند و در هر كننش گفتگو بهواق معناایي بايش از
آنچه یک گوینده یا شنونده درك ميكند میادله ميگردد .از این منظر غنايتارین نمادهاا
شیيه یک «سياهچالهاند»2؛ یعناي كال رهناگ درونشاان متاراكم شادهاسات .از ایان رو
نمادگرایان الگوهاش رهنگي را براساس نمادهاش اصلي «خوشههاش نمادین» 3و «گرههااش
شیکههاش معنایي» 4به هم مرتی ميساازند و قرائات مايكنناد (.)Fischer, 1994: 84-85
بنابراین بر پایه هر دو نگرش یادشده كه در نظام نمادین ریشه دارناد ناوعي اس اطميناان
ب ش درخصو سکون نسیي یا ثیاات هاویتي ایجااد مايشاود .اماا الگوهااش سااختارگرا و
بهخصو پساساختارگرا با واسازش نمادها و استعارهها به زنجيرههاش تداعي معناا و یاا مجااز
مرسل در جهت پویایي زاینده پُر از انشعا و دگرگونكننده عمل ميكنند .از این طریاق در
ساختارگرایي الگوهاش معنایي و نمادین متغير و متنوع ایجاد ميشوند .باه هماين ترتيا در
پساساختارگرایي ما با عدم قطعيت معنا روبهرو هستيم كه موج فظ ناپایدارش و تغييرپاذیرش
متون و ارتیاطات ميشود و از رهگذر شالودهشکني نياز تانشهاا و شاارهاش معااني جاایگزین
1 . Michael M. J. Fischer
2 . Black hole
3 . Symbolic clusters
4 . Nodes of semantic networks
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آشکار گشته و واژگوني معناش قصدشده و تجویزش نظام نمادین رقم مايخاورد .نموناهاش از ایان
دست را ميتوان در داستانهاش مکسين هانگ كينگستون 1كه در قال صحیت بيان مايشاوند
یا ت؛ از جمله داستان «زن بي نام» كه درباره عمهاش است كه به علت داشتن رزندش نامشاروع
از شار شرم مجیور به خودكشي ميشاود ( .)Fischer, 1994: 84-85نموناهاش كاه مايتاوان در
ادبيات معاصر ایران معر ي كرد مجموعه هشت داستان كوتاه با عناوان خااطرههااش پراكناده از
گلي ترقي( )1392است .به نظر ميرسد كه همگاي ایان داساتانهاا باه شاکلي خااطرات واقعاي
نویسنده هستند .ضور درونمایه وجودشناسي و كشمکش سوژه با مظاهر نظام نماادین و تجاویز
شده محي پيرامونش براش كشف ردیت و هویت و جایگاهش در هستي دلیستگي به خاانواده
مسئله مهاجرت و بازگشت به خویشتن به موازات هم وضعيت زن ایراني تحصايلکرده و مهااجر
در دوره اضر را در مقاط زماني گوناگون از زندگي اش بازنمایي مي كنند.
 -3سوژه ،هویت و زندگینامه خودنوشت

یکي از نشانهاش زندگينامه خودنوشت از منظر پستمدرنيسم بهكارگيرش مشکلسااز ضامير
اعلي «من» است كه نميتوان ارجاع قطعي و مناسیي را باراش آن در نظار گر ات .از ایان رو
تعاریفي از زندگينامه خودنوشت كه میتني بر وجود ارجاع ميان یک رد كه ميگوید« :مان» و
«مني» كه بهواق یک رد نيست و بلکه یک كااركرد زبااني اسات باه دليال ارجااع باه ایان
ناهماهنگي متزلزل ميشوند .بنابراین الزم است هر گونه تعریفي را با توجه به بستر بازنمایي
خویشتن ارائه دهيم .به بيان دیگر باید دید هرگاه رد براش برخاوردارش از ثیاات باه زباان
بالغي متوسل ميشود تا با استفاده از كلماتي خا ا ساس را تي كند و بتواند هم كليت
و هم ردیت را بازنمایي كند چه خوانشهایي از زندگينامه خودنوشت امکانپذیر ميشاوند.
همچنين بهطوركلي زماني كه خویشتن خودم تار همان راوش نيست یا هنگاامي كاه نشاان
زندگينامه خودنوشت یعني همان «من» جایگاهي را راهم ميآورد كه از آن سوژه مقتدر هار
گفتمان بازنمایي خویشتن را محقق ميسازد چه نوشتههایي از زندگيناماه خودنوشات پدیاد
ميآیند .با آنکه نقدهاش بسيارش به مسئله ارجاع ميپردازند از نظر برخاي منتقادان و مؤلفاان
زندگينامه خودنوشت نکته مهم توانایي اعطاش شکلهاش دوباره به هویت میتني بر زندگينامه
خودنوشت -آن هم در ارتیاط با مجموعهاش از گفتماانهاا -اسات .درنتيجاه باازبيني مجادد
1 . Maxine Hong Kingston
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ارتیاط زندگيناماه خودنوشات باا واقعيات چنادان مادنظر قارار نمايگيارد؛ زیارا از دیادگاه
پساساختارگرایي و پستمدرنيسم قيقتي وجود ندارد و هر آنچه كاه هسات قا تفساير و
خوانش است.
در این راستا منتقدش به نام گيلمور 1اشاره ميكند كه نشان زندگينامه خودنوشت كه در
«من» متجلي ميشود به ژانرهاش ثابت بيشترش متصل است؛ ازجمله باه رماان میتناي بار
زندگينامه خودنوشت كه ممکن است اشتیاه معنایي را به دنیال داشته باشد .بنابراین نشاان
زندگينامه خودنوشت یا همان «مان» وجاود گساي تگي در ژانار زندگيناماه خودنوشات و
همچنين ظهور یا تعليق بازنمایي خویشتن در ژانرهایي را خاطرنشان ميسازد كه تا پيش از
این بازنمایي خویشتن در آنها مشروعيت نداشت .ا زون بر این گرچه بسايارش از نویساندگان
به ژانر آثارشان اشاره مي كنناد ایان عمال ایشاان از ساوش منتقاداني كاه نشاان زندگيناماه
خودنوشت را براش صال يت ب شيدن به یا سل صال يت از آثار نویسندگان به كار ميگيرند
مورد پرسش واق ميشود .نشان زندگينامه خودنوشت ميتواند باعث سل مشاروعيت گاردد؛
مانند این اظهارنظر كه «این یک رمان نيست بلکه رماني میتني بر زندگينامه خودنوشت اسات»؛
یا برعکس ممکن است با گفتن اینکه «این ق یک زندگيناماه خودنوشات نيسات بلکاه یاک
ماسه یا شعر غنایي است» تي سی ارتقاش كار نگارناده شاود (« .)Gilmore, 1994: 7مان»
در مقام نشان زندگينامه خودنوشت یک تاأثير میتناي بار اساتدالل بار پایاه ناوع خاوانش از
گفتمان موردنظر به شمار ميرود .از این رو همزماان از راه كناار هام نهاادن و واساازش دیگار
گفتمانها و ژانرها تعریف ميشاود .بناابراین نشاان زندگيناماه خودنوشات یاک بايثیااتي
تأثيرگذار را هم در متن و هم در بستر متن مايآ ریناد .در ایان صاورت مؤلاف زندگيناماه
خودنوشت در كنش نگارش میتني بر زندگينامه خودنوشت تیدیل به جایگاه تولياد معناا و
نظمدهي به شناخت ميشود و از این رو یک بحران در سلسلهمرات هویتهااش زندگيناماه
خودنوشت نيز رقم ميخورد .براش مثال به عقيده گيلمور رمانهاش كارمن مارتينگایتاه 2از
جمله رمان اتاق پشتي 3در این راستا هستند ( .)ibid: 8بنابراین ميتاوان پاي بارد كاه چارا
انواع متون بازنمایي «خویشتن» كه بسيارش از آنها تا پايش از ایان زندگيناماه خودنوشات
محسو نميشدند نتوانستهاند در طیقهبندشهاش كلاي و مطلاق ادغاام شاوند :مقاومات و
1 . Leigh Gilmore
2 . Carmen Martin Gaite
3 . Back Room
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ایستادگي آنها در برابر پروژه زندگيناماه خودنوشات رایاج در دوره پاس از عصار روشانگرش كاه
هد ش فظ سياست ردگرایي بوده دليل این نادیده انگارش اساساي شامرده مايشاود .آنادره
كودرسکو 1زندگيناماهناویس رومانياایي و خیرنگاار رادیاوش ملاي براسااس موضاوع بازنماایي
خویشتن كه محور كنکاش پستمدرنيسم در طیقاهبنادشهاسات مارز مياان هنار و زنادگي را
كمرنگ ميسازد؛ زیرا زندگينامه خودنوشت را به منزله یک اجرا ميداناد كاه در مقابال دیگاران
بازش ميشود .آنان كه شاهد این امر هستند كه چگونه نوشتن ميتواند شايوهاش باراش «ا ازودن
بر زندگي من» و تي قضاوت درباره این زندگي شود .اجرا به معناش تلویحي نوعي صاحنهآرایاي
میتني بر زندگينامه خودنوشت است كه تمركزش بر جایگاه همواره پيچيده ا رادش است كاه باه
بازنمایي خویشتن ميپردازند ( .)ibid: 8نکته ائز اهميت این است كه عامال انسااني چندگاناه و
غيرمتمركز در پستمدرنيسم در مقام سوژه زندگينامه خودنوشت ظاهر نميشود بلکاه در مقاام
توليدكننده گفتمان ضور دارد .از این رو چناين عاامليتي تنااقر در گفتماانهااش بازنماایي
خویشتن را آشکارتر ميسازد و همين تناقضات به نوبه خود گسي تگي و ناپيوساتگي در ماتن را
شکل ميدهند .همسو با بحث یادشده نمونههایي كه چه بساا بتاوان از ادبياات ایاران برشامرد
شعرهاش «صداش پاش آ » و «نداش آغاز» از سهرا سپهرش ( 266-299 :1394و  )363-36١اسات.
در شعر ن ست به سی ضور نام سهرا و دیگر اعضااش خاانوادهاش انتظاار همساانپنادارش
سوژه نویسا و راوش روایت شعر از سوش خواننده امرش طیيعي به نظر مايرساد .گاویي در اینجاا
مرز ميان هنر و زندگي واقعيت و خيال به هم ميآميزند .به س ن دیگار بازنماایي خویشاتن باا
یک اجرا در قال راخواني خاطره به صورت تک گویي دروني و خطا قرار دادن خویشتن باراش
آغاز سفر است؛ سفر دروني براش كشف هویت و خویشتن در جهاان هساتي .شاعر دوم نياز كاه
پيشنيه شاعر و االت دروني او نسیت به جهاان اطارا ش را در تصاویرپردازشهااش گونااگون
بازنمایي ميكند به واق همچون نوعي زندگيناماه خودنوشات باه شامار مايرود كاه در آن
سلسله مرات هویتي صداش شعر و سوژه نویسا و تي موجودات جهاان دگرگاون مايشاود و
معنا و نظمدهي تازهاش در شناخت هستي در ایماژهاش ارائه شده توليد ميگردد.
توجه و عالقه پستمدرنيسم به موضوع خویشتن شيوه متفاوتي را براش طارح پرساشهااش
محورش مرتی با گفتمانهاش معاصر درخصو بازنمایي خویشتن در پايش مايگيارد ازجملاه
اینکه سوژه این گفتمانها كيست؟ چطور ميتوان خویشتن را در مقاام ساوژه بازنماایي شاده در
1 . Andre Codrescu
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نظر گر ت؟ به همين ترتي درخصو مرزهااش بازنماایي در زندگيناماه خودنوشات نياز یاک
منتقد معاصر به نام پال جي 1پرسشهاش زیر را به ميان ميآورد :تا چه اندازه تعریفهااش سانتي
از زندگينامه خودنوشات ماان درك ماا از مفااهيم ضامني بازنماایي خویشاتن شادهاناد؟ چاه
چيزهایي در خارج از مرزهاش زندگينامه خودنوشت «هویت» تلقي نمايشاوند؟ بايشاک نگااه
منتقدان پستمدرن به این پرسشها با رویکرد انسانگرایان سنتي تفاوت دارد .پاال جاي نقاش
ا ظه بصرش در زندگينامه خودنوشت كه كمتر مورد بررسي قرار گر تهاست و نيز بحاث هویات
خویشتن و درنتيجه چالشهاش مرتی با ناكا ي بودن یک رساانه وا اد باراش تحقاق بازنماایي
خویشتن را به ميان ميآورد .زبان بصرش كه از سوش رهنگ معاصر به و اور در اختياار ماا قارار
گر تهاست قلمرو متراكمي از تصاویر را در دسترس نگارنده زندگينامه خودنوشت ميگاذارد؛ و او
ميتواند از طریق آنها هویت خود را بازنمایي كند ( .)Jay, 1994: 12در راساتاش میحاث هویات و
بازنمایي خویشتن منتقدش دیگر یعني سيدوني اسميت 2در مقاله «بدن هویت» 3به كنادوكاو در
زمينه پيچيدگي تجسم براش زنان ميپردازد و استدالل ميكند كه انواع گفتمانهاش هژمونيسااز
مربوط به هویت در جهت گسست و تکهتکه كردن بدن عمل مايكنناد تاا اجازاش آن را بهتار
بشناسند و بتوانند به بدن هویت جنسي یا نژادش بی شند .با توجه به رابطه نزدیک ميان هویات
و جسم و نيروش بالقوه آن براش ایجاد س بيگانگي اسميت تأكيد ميورزد كه هار ارد باه هار
ميزاني كه در «پوستها و كالفهاش معنا» پوشانده و پنهان شود معناش ضامني بادن جنسايت
یا ته بدن متن و سياست بدن را در همه مفاهيم مرتی با ردیت با خودش به هماراه مايآورد.
اسميت به دنیال كنکاش در ارتیاط ميان بدن و هویت در زندگيناماه خودنوشات بازنماایي بادن
جنسيت یا ته عجي و غری را در مقاله «طر ي از گذشته» 4ویرجينياا وولاف باا شايوههااش
نگارش زندگينامههاش خودنوشت در اوایل سده بيستم ميالدش همسو مي بيند كاه زناان مجیاور
بودند خودشان را در مقام ساوژههاایي در پاي تجاار خاارج از بادن معر اي كنناد .در مقابال
بازنمایي بدن در رمان عشق ورزش در سالهاش جنگ 5از شرش موراگا 9به شکل «خاناه» اسات و
از این رهگذر شيوهاش نوین در تعیير و تفسير عملکردهاش مرتی باا سياسات بادن را از طریاق
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بيان یک بدن مادش با اميال خا آن منعکس مايكناد ( .)Smith, 1987: 11در ادبياات ایاران
نمونههایي از ارتیاط مياان بادن و هویات در زندگيناماه خودنوشات و بادن جنسايت یا تاه در
سياست بدن را ميتوان در سکوتهااش پنهاان شاده و ننگاشاتن جزئياات زنادگي ش صاي در
خاطره نگاشتههاش زنان دوره قاجار به علت رعایت شرم و ياا و اریم خصوصاي دیکتاه شاده
براش زنان از سوش رهنگ سنتي ااكم مشااهده كارد .ایان وضاعيت باه علات تاداوم شارای
ایدئولوژیک رهنگ ایران از آن پس نيز هم چنان ادامه یا ت و قا معادود زنااني چاون ارو
رخزاد بودهاند كه با عرفشکني آشاکار نظاام نماادین جامعاه مردسااالر باه تیياين خویشاتن
پرداختهاند .در همينراستا سيروس شميسا اشاره ميكند كه منتقد باید بار ساکوتهااش پاروین
اعتصامي مکث كند .پروین در مقاام یاک زن كاه زنادگي ماو قي نداشاته اسات ساکوتهااش
غيرطیيعي دارد كه منتقد ميتواند آنها را تفسير كند و به رف وادارد (شميسا .)269 :1395
 -4برسازی «دیگری» در زندگینامه خودنوشت معاصر

شکل زندگينامه خودنوشت از آغاز تا دوره معاصر عمادتاً بار ماردان متمركاز باوده؛ یعناي
برساختههاش نظام نمادین و ایدئولوژشهاش جنسيتي را بازتوليد ميكاردهاسات .ساؤالي كاه
مطرح ميشود این است كه موجود انساني «غيرمرد» كه در رهنگ به منزله «دیگارش» باه
شمارميآید چطور مي تواند خویشتن را بازنمایي كند؟ منظاور از «دیگارش» عمومااً كساي
است كه در نظم برتر نمادین برساختهاش منفي به شمار ميآید؛ به بياان دیگار هماان غيار
مرد غير سفيد غير غربي و از این قیيل .بنا بر باور سيدوني اسميت تا قارن بيساتم زناان
ق در نوشته هایي بازنمایي ميشدند كه گفتمان ماردان باراش زناان -ازجملاه باه عناوان
راهیه همسر یا ملکه -برميساختهاسات .هار چياز دیگارش جاز ایان نوشاتههاا باه لحااا
زبانشناسي و رهنگي غيرقابل تصور به شمار مير ت .به این ترتي دیگرش رهنگي باراش
ابراز وجود در آثار چاپي مجیور بود یا از نظم نمادین غال استفاده كند و یا بهكلاي ساکوت
پيشه كند (.)Smith, 1987: 26
بنابراین در خصو زندگيناماه خودنوشات معاصار باه طاور كلاي ساه گفتماان مطالعاات
پستمدرنيسم ميسنيم و قوميتگرایي بااهميت به شمار ميروند .پيش از هر چياز بایاد گفات
كه زندگينامه خودنوشت كاركردهاش ایدئولوژیکي مهمي در رهناگ دارد .هماان گوناه كاه پاال
اسميت نيز مؤكد ميساازد زندگيناماه خودنوشات را نمايتاوان باه عناوان شاکل ارجاح ماتن
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ایدئولوژیکي كه الزمهاش انسجام و قابل شناسایي بودن رد درمقام یک «سوژه» مرتی با داناش
عقالني است ناچيز شمرد .از دیدگاه او زندگينامه خودنوشت قادر است ساوژهاش را كاه روابا
اجتماعي قانونمند را تضمين ميكند برسازد و مشروعيت ب شد ( .)Smith, 1988: 105از آنجاا
كه روایت زندگينامه خودنوشت بازنمودهاش انساني را طیيعي جلوه ميدهد همچنان به منزلاه
طیقهبندشاش ادبي و ژانرش برخوردار از قدرت ایدئولوژیکي باقي ميماند .الیته در دو دهه اخيار
و در پي تحقيقات مينيستي و وزه پررونق مطالعات قومي مطالعات زندگينامه خودنوشات و
بهویژه آن دسته از زندگينامههاش خودنوشتي كه بر گروههاش قومي و زناان متمركاز هساتند
زوني گر تهاند .تالشهااش نهادیناه شاده باراش ادغاام «دیگارش» رهنگاي و بسا قاوانين
هژمونيک سی شدهاست تا توجه محا ل دانشگاهي به سوش زندگينامههاش خودنوشات زناان
و گروههاش قومي جل شود و محققان پذیراش تنوع و پيچيدگي رهنگي باشند .از ایان منظار
زندگينامههاش خودنوشت قوميتي اغل اوقات كاركرد نماینده بودن را دارند؛ یعني باه عناوان
صداش نماینده بحث در زمينه ادبيات رهنگ و سوبژكتيویته اقليتهاا را برمايانگيزناد .اگار
هم رهنگهاش گوناگون و ا رادش كه در جایگاههاش م تلف قرار دارند هدف غاایي شاناخت
رهنگي باشد و از طریق آن بتوان هماهنگتر و دوستانهتار باا یکادیگر زنادگي كارد در ایان
صورت الزم است درخصو نحوه خوانش و درك زندگينامه خودنوشت بهخصو زندگينامه
خودنوشت قوميتي بازاندیشي كرد.
با توجه به آنچه تا كنون اشاره ر ت باه طاور خالصاه مايتاوان گفات كاه زندگيناماه
خودنوشت داراش كاركرد سياسي است .محققان زندگينامه هاش خودنوشت باه دليال هماين
كاركرد ميتوانند از نظریات پستمدرن كه ایدئولوژشهاش نهفته در گفتمان را بررساي ماي-
كنند بهره بگيرند .ا زون بر این از منظر تفکر ساختارگرا و پساساختارگرا زبان قادر نيسات
به طور شفاف یک سوژه تاری ي منسجم و ضرورش را آشاکار ساازد .ساوژه متکلماي كاه در
گفتمانهاش چندگانه و متناقر به لحاا تاری ي جااش گر تاهاسات باهواقا «مان» را در
موقعيتهایي از جهان پيرامون قرار ميدهد كه به لحاا مفهومي در زبان محقق مايگاردد.
در امتداد این موضوع خویشاتن زندگيناماه خودنوشات را بایاد باه عناوان یاک برسااخته
اجتماعي و تاری ي درنظر گر ت كه مواض چندگانهاش را در جهان و گفتمانهااش پيچياده
ات اذ ميكند .بنابراین الزم است در نقد و بررسي چنين متوني تي از بهكارگيرش استعاره
گفتمان میتني بر «صداش دوگانه» درخصو متون زندگينامه خودنوشات معاصار زناان یاا
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جونياور1

ا رادش از نژادهاش گوناگون اجتنا ورزیم؛ زیرا همانگونه كه هنرش لاوئيس گيتاز
نيز اشاره ميكند در این كاربرد خطرش بالقوه نهفته است باه ایان معناي كاه ایان اساتعاره
بهواق ميان گفتار سفيدپوست و صداش سياهپوست تمایز قائال مايشاود همچناين گفتاار
مردانه و صداش زنانه را از یکدیگر متمایز ميسازد و با نادیده گر تن نيروهاش پيچيدهاش كاه
صداها و تجار را در جوام زباني ما توليد ميكنند صدا و تجرباه را در مقاام امارش ذاتاي
معر ي ميكند (.)Gates Jr, 1988: 55
با توجه به اهميت بازنمایي «دیگرش» در متون زندگينامه خودنوشت زندگيناماه خودنوشات
قوميتي و همچنين داستانهاش خيالي میتني بر زندگينامه خودنوشت شاکلهااش اصالي باراش
كشف جامعه كثرتگراش اواخر عصر صنعتي در پایان قرن بيستم باه شامار مايروناد .يشار در
مقاله «قوميت و هنرهاش پستمدرن ا ظه» اشاره ميكند كه باید مفهومي متکثر چنادبعادش
و چندوجهي از «خویشتن» را ابداع كنايم مفهاومي كاه بتواناد خلقياات اجتمااعي مرباوط باه
چندگانگي را بيش از پيش در بوته آزمایش قرار دهاد .راهکاار او باراش بررساي زندگيناماههااش
خودنوشت قوميتي تش يصهاش غيرشناختي از آگاهي اضر در روایت زندگيناماه خودنوشات
مانند روانکاوش كاركرد رؤیا استعاره و رآیند «انتقاال» اسات .ایان ردیاابيهااش غيرشاناختي
نشانههاش زبانشناختي را بازنمایي ميكنند و بنابراین با شيوههاش اساتداللي غالا و ریشاهدار
در ایدئولوژش پيوند نزدیک دارند .درنتيجه ارزش بهكارگيرش این راهکارهااش غيرشاناختي ارائاه
راهي براش بررسي «دیگرش» رهنگي در نوشتههاش زندگيناماه خودنوشات اسات و از خطارات
ا تمالي گفتمان دوصادایي نياز اجتناا مايورزد ( .)Fischer, 1986: 195یکاي از راهکارهااش
غيرشناختي به عقيده بتي برگلند تحليل میتني بار كرونوتاوپ 2اسات .كرونوتاوپ (یاا هماان
مفهوم زمان -مکان به زبان سادهتر) بهواق یک راهکار معنادار غيرشناختي و غيرزبانشاناختي
براش بررسي سوژه زندگينامه خودنوشت به شمار ميرود؛ مفهومي كه چارچو بحاث بااختين
در خصو ادبيات غار را نياز شاکل مايدهاد ( .)Bergland, 1994: 135باه بااور بااختين
تصویرش كه ما از انسان در ذهن داریم هميشاه تصاویرش ملماوس اسات؛ یعناي تصاویرش از
موجودش كه به لحاا زماني و مکاني در كائنات جاش گر تهاست .اصطالح بااختين باراش ایان
بُعد زماني و مکاني كرونوتوپ است كه از ریاضيات اقتیااس شاده و نشاانگر تفکياکناپاذیرش

1 . Henry Louis Gates Jr.
2 . Chronotope
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زمان و مکان است .او عقيده دارد كه در بستر ادبي كرونوتوپ روایات را ملموس ميساازد باه
آنها جان ميب شد و خون در رگهایشان جاارش مايساازد .ا ازون بار ایان عناصار انتزاعاي
داستان خيالي و همچنين تعميمها عقاید و تحليلهاش علت و معلولي لسفي و اجتماعي نياز
به سمت كرونوتوپ جذ ميشوند و از طریق آن جان ميگيرند .از این رو به نيروش ت يال و
تصویرپردازش هنر اجازه عمل داده ميشود .همين امر اهميت كرونوتوپ در بازنمایي را آشکار
ميسازد .باختين همچنين معتقد است كه یکي دیگار از كاركردهااش ایان مقولاه قارار دادن
ش صيتهاش تاری ي در زمان و مکان است تا آن مکان در دنيا باه شاکلي طیيعاي جلاوهگار
شود ( .)Bakhtin, 1981: 250با توجه به اظهارات باختين ميتوان گفت كه ایدئولوژش از طریق
قدرت كرونوتوپ عمل ميكند؛ از این رو باعث ميشود یک نظم اجتماعي خاا طیيعاي باه
نظر برسد .همچنين ميتوان گفت كه این نکته همان تأثير پنهان زبان است .زبانشناساي باه
نام اميل بنونيست 1نيز در مایت از تحليل زندگيناماه خودنوشات برپایاه كرونوتاوپ خااطر
نشان ميسازد كه ضمایر ش صي در «نظامهاش داللتي» هرگز از قلم نميا تناد .اماا بارخالف
سایر داللتگرها به مفهوم یا ردش اشاره نميكنند .این ضمایر میهم باقي ميمانناد تاا زمااني
كه رد از كلمه «من» استفاده كند و به وسيله آن خاودش را از «شاما» مجازا ساازد و ماورد
خطا قرار دهد .در این صورت واقعيتي كه «من» به آن اشااره دارد واقعيات گفتماان اسات؛
یعني در گفتمان است كه «من» متکلم را تعيين ميكند و متکلم نيز خاود را در مقاام ساوژه
قرار ميدهد .بنونيست ميا زاید زباني كه اینچنين سازماندهي شده باشاد باه ماتلکم اجاازه
ميدهد تا كل زبان را با انتصا «من» به خود اختصا دهد .گروه دیگارش از ضامایر كاه در
این جایگاه میهم با ضمایر ش صي (من /شما) شریکاند كلماتي هساتند كاه روابا زمااني و
مکاني را ول سوژه سازماندهي ميكنند :از قیيل «این» «اینجا» و «اكنون» .بنابراین «مان»
كه در یک گفتمان س ن ميگوید تعيينكننده «اینجا» و «اكناون» «آنجاا» و «ساپس» باه
لحاا زماني و مکاني است .این جفتهاش مرتی با هم در بستر عدم قطعيات زباان شاناختي
دقيقاً همان اصطال ات مربوط به كرونوتوپهااش زندگيناماه خودنوشات هساتند :مان /شاما؛
اینجا /آنجا؛ اكنون /سپس .همين كه سوژه زندگينامه خودنوشت صحیت كند «مان» اینجاا و
اكنون را برميسازد و بنابراین زمان و مکان بودن و بيانات و همچنين «شما» (خوانناده) را باه
طور تصورش تعریف ميكند .آنجا و سپس در نقطه مقابال اینجاا و اكناون هساتند .بناابراین
1 . Benvenist
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ميتوان از طریق تحليل زندگينامه خودنوشت با روش كرنوتوپ عدم تعين زبان در رهناگ را
تش يص داد .دقيقاً در همين اصطال ات زوجگونه است كاه باا قادرت اساتداللي زباان باراش
شکل دادن به جهان تصورش انسان روبهرو مايشاویم .بناابراین زندگيناماه خودنوشات نياز از
ارتیاطي نزدیک با كرونوتوپ برخوردار است .از آنجا كه زندگينامه خودنوشت داراش قادرت شاکل
دادن به تصویر انساني است همينكه خواننده متکلم را در اینجا و اكنون «مان» ماتکلم مجسام
ميكند جاشگذارش از طریق كرونوتوپ روشي مؤثر براش قارار دادن ماتکلم در كائناات خواهاد
بود؛ زیرا تصویر میتني بر كرونوتوپ تأثيرش از زبان و در عين ال عموماً نامرئي است .تحليال از
طریق كرونوتوپ بهخصو براش خوانش زندگينامههاش خودنوشت «دیگرش» باه اشايه راناده
شده بسيار ارزشمند است؛ زیرا خواننده در چنين تحليلي ميتواند شاهد تاأثير زباان باشاد .اگار
ادعاش بارت میني بر این كه سوژه تأثيرش از زبان اسات را بپاذیریم تمركاز بار كرونوتاوپ ایان
امکان را در اختيارمان قرار ميدهد تا آن تأثير را به شکلي عيني بررسي كنيم .پرساشهاایي كاه
تلویحاً به دنیال این بررسي به ميان ميآیند عیارتند از اینکه كدام نيروهااش ایادئولوژیکي ساوژه
را به سمت این كرونوتوپها سوق ميدهند؟ كدام هویتها و رواب اجتماعي در این كرونوتوپهاا
امکانپذیر و كدامیک امکانناپذیر هستند؟ كادام معااني رهنگاي را مايتاوان باا آن زماانهاا و
مکانها مرتی دانست؟ كرونوتوپها مقوالتي طیيعي یا بدیهي نيستند بلکاه در معااني رهنگاي
ریشه دارند و رهنگ آنها را تجویز ميكند .از این منظر ميتوان زندگينامههاش خودنوشت مارش
آنتين و اما گلدمن را نمونه هایي دانست كه بر مینااش تحليال كرونوتاوپ خاوانش مايشاوند و
زندگي دو زن یهودش روس تیار را به تصویر ميكشند كاه در اواخار ساده ناوزدهم مايالدش باه
آمریکاش شمالي مهاجرت مي كنند .در یک سو جایگاه كرونوتوپيک آنتين را داریام باه گوناهاش
كه یک زن بالغ را در مدرسهاش آمریکایي قرار ميدهد كه باا جامعاه ناوین خاو گر تاهاسات .در
سوش دیگر جایگاه كرونوتوپيک گلدمن چنان است كه زمانها و مکانهاش عمومااً غادغن شاده
براش زنان و جریان اصلي رهنگ اكم را مينمایاناد و تصااویر طیيعايساازش شاده مارتی باا
دیدگاههاش غال در جامعه آمریکا در نزد زنان و به طور كلي در نزد همه انسانهاا را باه چاالش
ميكشد ( .)Beneviste, 1971: 226نمونهاش كه ميتوان از ادبيات ایران بر پایه تحليل كرونوتوپ
در نظر گر ت داستان كوتاه «مادام گرگه» در كتا خاطره هاش پراكنده از گلي ترقي اسات كاه
زندگي یک زن رهي ته ایراني مهاجرت كرده به رانسه را باز ميگوید و چگونگي رایناد تطاابق
او با جامعه نوین از رهگذر آموختن زبان بيگانه و انتقال معاني رهنگي باه همساایه جدیاد را در
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كنار معضل كنوني اكم بر جهان یعناي مهااجرت باه تصاویر مايكشاد .در هماين مجموعاه
داستانهاش كوتاه گلي ترقي (« )1392عادت هاش غری آقاش الف در غربت» را داریام كاه شارح
ا وال یک ایراني مهاجر «دیگرش» شده و به اشيه ر ته در جامعاه غرباي رانساه را باه دسات
ميدهد كه گسستن از گذشته و رایند تطابق با نظام نمادین جدید براش او كاارش دشاوار اسات.
زندگينامه خودنوشت روزها در راه (مسکو  )1396نيز كه به شرح االت روزانه و بعضاً مشااهدات
به ظاهر پيش پا ا تاده نگارنده ميپردازد همراه با ركت نوسااني در زماان و آوردن گذشاته باه
زمان ال براش معنا ب شيدن به رخدادهاش تاری ي و اجتماعي ایران و جهان در نازد خویشاتن
براش بررسي كرونوتوپيک مناس به نظر ميرسد.
مطالعه زندگينامه هاش خودنوشات باه طریاق كرونوتاوپ باه خصاو زندگيناماه هااش
خودنوشت «دیگرش» رهنگي امکان خوانشي متفاوت را در اختيارماان قارار مايدهاد كاه
همانا درك تأثير گفتمانهایي است كه مؤلف زندگينامه خودنوشت در آنها جااش مايگيارد.
این كار از طریق بررسي قرارگيرش زماني و مکاني سوژه در جهان ميسر ميشود و امکان نقد
رهنگي ایدئولوژشهاش اكم را نيز راهم مايآورد .اگار گساتردهتارین مفهاوم رهناگ را
درنظر بگيریم كه به معناش موارد تجویزشده و موارد من شده در هر زمينهاش است در ایان
صورت زندگينامه هاش خودنوشتي كه برخي از مواض ساوژه را طیيعاي مايساازند درواقا
کم به تجویز این مواض ميدهند و از این رو ضامن رواب اجتماعياش هستند كه سوژه به
شکلي غيرمستقيم آنها را ایجاد ميكند .مسئلهاش كه باقي ميماند این اسات كاه آیاا مواضا
سوژه م الف یا مقاوم را هم ميتوان در قال زندگينامه خودنوشات بازنماایي كارد یاا ناه .طیاق
استعاره بهكارر ته از سوش باختين ماا مايتاوانيم در برخاي ساوژههااش زندگيناماه خودنوشات
بازنمایي «نيروهاش سانتریفيوژش» (مركز گریز) را كه از مركز ركت مايكنناد و دور مايشاوند
جستجو كنيم؛ یعني همان گریز از هنجارهاش طیيعي جلوه داده شده نهادهااش غالا  .در برخاي
دیگر از سوژههاش زندگينامه خودنوشت نيز ميتوانيم «نيروهاش سانتریپدال» (مركزگرا) را بياابيم
كه برعکس از محي و اشيه به سمت مركز ميروناد و باه مفهاوم ایان همااني باا عارفهااش
نهادهاش اكم است كه یکپارچگي را تجویز و طیيعيساازش مايكنناد (.)Bakhtin, 1981: 251
چنانچه سوژههاش زندگينامههاش خودنوشت را به شيوه میتني بر كرونوتوپ در روایت قارار
دهيم و كاركردهاش استداللي را كه این سوژهها در آنها گذاشته شادهاناد بياابيم مايتاوان
اثرات گفتمانها بر سوژه را ردیابي كنيم و سوبژكتيویتههااش چندگاناهاش را كاه درون آنهاا
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زندگي مايكنناد بازشناسايم .هماينكاه مياان راوش ساوژه تااری ي و ساوژه زندگيناماه
خودنوشت تمایز قائل شویم قادر خواهيم شد كه از ذاتباورش ا راد یا گروههایي كه در آنهاا
زندگي ميكنند اجتنا ورزیم و الگوهاش سوژهاش را با گفتمانها مرتی سازیم.
با توجه به توضيحات باال به طور خالصه ميتوان گفت كه الزم است سه موضوع نقاداناه
را در بررسااي زندگينام اه خودنوشاات ماادنظر داشاات .موضااوع اول بااا كاربردهااا و اهااداف
زندگينامه خودنوشت سروكار دارد؛ اینکه « رم» یا همان شکل زندگيناماه خودنوشات قا
در جهت تضمين رواب اجتماعي و قانوني عمل ميكند یا اینکه مايتواناد ایادئولوژشهااش
غال و رایج در رواب اجتماعي را نيز به چالش بکشد .كانون توجه مسئله دوم معناش سوژه
متکلم در زندگينامه خودنوشت است كه در ب ش ن ست این مقاله نيز بحاث شاد .باه ایان
مفهوم كه در مركز زندگينامه خودنوشات یاک خویشاتن یاا یاک ارد ذاتبااور را قرائات
مي كنيم و او را منسجم و یکپارچه و خالق معناش خودش متصور ميشویم یا اینکه درواقا
سوژهاش پست مدرن را در زندگينامه خودنوشت ميیابيم .در این صورت این سوژه پویاا كاه
درطول زمان دست وش تغيير و تحول ميشود از جایگاهي تاری ي در دنيا برخوردار اسات و
در گفتمانهاش گوناگون نيز شركت ميكند .مسئله سوم كه ارتیااط تنگااتنگي باا دو ماورد
پيشين دارد این است كه چگونه ميتوان درباره ارتیاط ميان سوژه و زبان كه نویسنده از آن
براش ارائه «من» سوژه متکلم استفاده ميكند نظریهپردازش كرد؟ آیا باید یک زبان شفاف را
رض بگيریم كه به طور ضمني اكي از این است كه سوژه متکلم به طاور خودكاار معنااش
قصدشده را كه بال اصله درك ميشود از طریق زبان منتقل مايكناد یاا اینکاه باه واساطه
روشهاش استداللي بيانهاش م تلفي كه پراكنده تکهتکاه و نامناسا باراش ارائاه «مان»
متکلم هستند شکل ميگيرند؟ زندگينامههاش خودنوشات قاوميتي در ایان بساتر جایگااه
معنادارش را براش كشف سوبژكتيویتههاش چندگانه راهم ميآورند .همانطور كه برگلند نياز
مدعي است باید خوانشي نقادانهتر از آن دسته از زندگينامههاش خودنوشت قاوميتي داشات
كه بر شاخصهاش زبانشناسي استوارند؛ زیرا ایدئولوژشها در استعارهها و كاركرد رؤیا ریشاه
دارند و قوميتها چه بسا ایدئولوژشهاش غال را از این طریاق بياان مايكنناد ( Bergland,
 .)1994: 161در پایان باید یادآور شد كه اظهاارنظر روالن باارت میناي بار اینکاه ساوژه را
مي توان «تأثيرش از زبان» تعریف كرد نشاندهنده پيچيدگي رابطه ميان سوژه و زبان است.
اگر بپذیریم كه انسانها در گفتمانهاش چندگانه و متناقر قرار گر تاهاناد بایاد گفات كاه
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همين تأثير ناشي از این چندگانگي سوژه را شکل ميدهد .بارت همچنين معتقد اسات كاه
كليه نيروهاش بيروني ناگزیرند كه زبان را بربایند درست همانگونه كاه یاک قيار مجیاور
ميشود نان بدزدد ( .)Barthes, 1977: 79پرسشي كه این استعاره باه مياان مايآورد ایان
است كه چگونه ا راد سوبژكتيویتههاش خود را در زبااني كاه باه سارقت ر تاهاسات اباراز
ميكنند؟ و این زبان تا چه اندازه براش كساني كه ناچار به سرقت آن شدهاند متفاوت عمال
ميكند؟ از این رو راخوان يشر باراش یاا تن راهاي باه منظاور بررساي ساوژه زندگيناماه
خودنوشت بهخصو در مورد بررسي ساوبژكتيویتههااش ا ارادش كاه در مقاام «دیگارش»
رهنگي برساخته شدهاند ارزشمند به شمار ميآید ) .(Bergland, 1994: 134تحليل میتني
بر كرونوتوپ این امکان را در اختياار ماا قارار مايدهاد كاه ساوبژكتيویتههااش دخيال در
زندگينامههاش خودنوشت را موردبررسي قرار دهيم؛ یعناي هام ساوژههااش ارتقااء یا تاه در
رهنگ جامعه را كه ضامن رواب اجتماعي و قانوني هستند و هم ا ارادش را كاه در موضا
سوژههاش مقاوم قرار ميگيرند و نقا از ایدئولوژشهاش رهنگي ریشهدار برميدارند .به نظار
ميآید تنها با چنين نگاهي به زندگينامه خودنوشت ماي تاوان آن را در جایگااهي مناسا
براش به چالش كشيدن رواب اجتماعي غال قرار داد.
 -5نتیجهگیری

نظریه سوژه در زندگينامه خودنوشت وجود سوبژكتيویتههاش چندگانه و متناقر را باه منزلاه
تأثيرش از گفتمانهاش چندگانه در لحظاه خاصاي از تااریخ درنظار مايگيارد .كسااني كاه از
نظریات پست مدرن درخصاو ساوژه هاراس دارناد درواقا باه چاالش كشايدن خویشاتن
خودم تار و منسجم را با به چالش گر تن مفهوم انسانيت یکسان ميگيرند .بدیهي اسات كاه
باید ميان خویشتن در رویکرد انسانگرایي و مفهوم كلي انسان تماایز قائال شاویم .باه سا ن
دیگر الزم است تا در مفهوم انسان بازنگرش كنيم و همچنين ایدئولوژش عصر روشانگرش را كاه
منکر زندگي ميليونها انساني است كه انت ا شان نادیده گر ته شاده یاا باه طاور مشاروط و
محاادود در نظاار گر تااه ماايشااود كنااار بگااذاریم .مفهااوم خویشااتن ردگاارا یکپارچااه و
تفکيکناپذیر عصر روشنگرش بازنمایيهایي از زندگينامههااش خودنوشات هژمونياک ایجااد
كردهاست؛ بازنمایيهایي كه تمایل پنهان خویشتن دكارتي براش اكميت بر دنياا و تملاک
آن را آشکار ميسازند .این دیدگاه درباره خویشتن شيوه شکلگيرش ما در زبان و برخاوردارش
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از جایگاههاش متفاوت در آن را كه منوط به نژاد طیقه اجتماعي جنسايت یاا قوميات اسات
پنهان ميكند و بر آنها نقا ميگذارد .از آنجا كه این الگوش انسانگرا  -ذات باور دیدگاه خاود
در خصو انسانها را تعميم ميدهد و جهانيسازش ميكند درواق از ا راد تاریخزدایي كرده
دیالکتيک لحظه تاری ي و همچنين كاركردهاش ایدئولوژیکي شکلدهنده به ساوبژكتيویته هاا
را نادیده ميانگارد.
درنهایت باید گفت از آنجا كه زندگينامه خودنوشت از قادرت مشاروعيت ب شاي باه برخاي
مواض سوژه برخوردار است مطالعات زندگينامه خودنوشت را ميتاوان باه عناوان جایگااهي در
نظر گر ت كه نه ق مفاهيم برخاسته از ذاتباورش انسان را به چالش ميكشد بلکاه همچناين
به بررسي تأثير گفتمانهاش م تلف بر سوژهها ميپردازد .در این راستا با توجه باه اهميات بادن
در بازنمایيهاش خویشتن در زندگينامههاش خودنوشت ميتوان گفت كه یک بدن بايش از آنکاه
بدن هویت یعني بدن جنسيت یا بدن نژاد یا بدن تمایل جنسي یا بدن قومي باشد باهواقا یاک
بدن سوبژكتيویته است .اما سوبژكتيویته در بدن هویت محادود نمايشاود بلکاه ایان بادن
بهواق یک نقطه عزیمت را در رآیند آگاهي از خویشتن راهم ميكند؛ رآینادش كاه باا آن
رد شروع ميكند به دانستن این مهم كه چگونه امر ردش سياسي محسو ميشاود و چگوناه
یک سوژه به طور خا و ملموس در شرای اجتماعي جنسيت مايیاباد .هویاتهاا در قيقات
امرش برساخته به شمار ميروند و همزمان آرزوش برخاوردارش از ثیاات و اساتقراریا تن در یاک
زمان و مکان خا را مجسم ميسازند .درمقام برساخته هویاتهاا محکاوم باه تغييار هساتند
گرچه این امر به دليل گریزناپذیرش نفس تغيير نيست؛ بلکه این تغييارات از طریاق كانشهااش
بازنمایي خویشتن كاه برسااخته باودن متنااقر و چندگاناه ساوبژكتيویته را در موقعياتهااش
گوناگون خویشتن آشکار ميسازند نمود ميیابند .در قيقت ما باید به كانشهااش رهنگاياش
توجه كنيم كه بر روش بدن ظاهر مايشاوند و از طریاق بادن نياز باه ظهاور ساوژه زندگيناماه
خودنوشت با ميانجي گرش رسانه زبان ميانجامناد .بادن خاا مؤلاف زندگيناماه خودنوشات
جایگاه درخواستها نشانهها و سوژه چندگانه است .بنابراین یک بادن داراش باار رهنگاي یاک
خویشتن منسجم باثیات محدود و نهاایي را بازنماایي نمايكناد .بادن زندگيناماه خودنوشات
جایگاااه محورهاااش ناااهمگون داللااتگاارش اساات كااه سااوبژكتيویته زندگينام اه خودنوشاات را
برميسازند .بدن كه داراش نشانههاش چندگانگي مکاني است ساوژه زندگيناماه خودنوشات را در
هسته تجار خا رهنگاي در زميناه ساالمت جنسايت ناژاد و تماایالت جنساي یاا دیگار
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ميلهاش او (از جمله ميل به دیگرش بودن و این هماني با دیگرش مطلو ) قرار مايدهاد .همگاي
این اميال در نظام نمادین زبان جاش ميگيرند .به بيان دیگر در مر له نمادین ما از یاک ساو باا
زبان و قانون و اجتماع سر و كار داریم و تجار خویشتن را شاکل ماي دهايم و از ساوش دیگار
ا زون بر جنیه «دال» در زبان كه با بُعد نمادین زبان مرتی است ما باا «مادلول» نياز كاه بُعاد
تصویرش زبان به شمار ميرود روبرو مي شویم .بنابراین در متن ژانر زندگينامه خودنوشات ساوژه
نویسا عالوه بر معناسازش كه با سا ت تصاویرش یاا آیناهاش مارتی اسات و تاوهمهااش سااخته و
پرداخته ذهن او را در قال مدلول دربرمي گيرد (از جمله ميل به برخوردارش از خویشاتن منساجم
و یکپارچه كه توهمي بيش نيست) با بي معنایي سا ت نمادین نيز دست به گرییان است؛ زیارا باه
شکاف پرناشدني در خویشتن و چندپارگي آن پي ميبرد .این بدنها كاه اصاول و قواعاد اجتمااعي
بر آنها ک شدهاند دقيقاً در موضعي قرار ميگيرند كه سوژه زندگينامه خودنوشات هميشاه در آن
بودهاست .از این رو مطالعات زندگينامه خودنوشت بهواق جایگاهي را براش نقد رهنگاي و تغييارات
اجتماعي راهم ميآورد .در آخر باید اذعان كرد كه زندگينامه خودنوشات را هرگاز نمايتاوان یاک
جستجوش معصومانه به دنیال درك خویشتن یا گذشته خود شامرد .هار اردش هماواره انگيازهاش
براش ارائه خویشتن یا گذشتهاش دارد.
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بررسی و مقایسه سرعت روایت در دو حکایت از مثنوی معنوی با مآخذ آنها
براساس نظریه روایتشناسی جرالد پرینس
1

دکتر محمد حسین کرمی
*2

رضا نکوئی
تاریخ دریافت1921/11/92 :

تاریخ پذیرش1921/5/8 :

چکیده
این مقاله سرعت روایت را در دو حکایت از مثنوی معنوی با مآخذ آنها براساس نظریه روایتشناسی
جرالد پرینس مقایسه می کند .هدف ما ،بررسیی علی انیوا سیرعتهیای رواییی اسیت کیه جهیا
رویدادهای روایتشده را میسازند .با این مقایسه درمییابیم که میآخذ حکایتهای مولوی ،بیهوییهه
روایتهای منثور ،گزارههای روایی کمتری دارند و از دستههای سرعت روایت صیننه و چکییده بیه
عنوا ابزاری برای حفظ سخنا مشایخ و آموزش غیرمسیتقیم آمیوزههیای اخالقیی و عرفیانی ایین
سخنا بهره میبرند؛ درنتیجه حکایتهای بدو پیرایش آنها نیز سرعتهای روایی تند ،کم و بییش
تند و متعادل روبهتند دارند .مولوی با بهرهگیری مستقیم از معارف و اندیشههای موجود در گفتما
ایرانی -اسالمی و انوا شگردهای روایی مانند تداعی معانی ،درج ،راوی مداخلیهگیر ،راوی نیاموق و
غیره ،روایتهای برهنه و تند را آماده پذیرش انوا دستههای پنجگانه سرعت روایت و سیرعتهیای
روایی خیلی کند و کند میکند که از نظر زیباییشناختی متنو تر ،کام تر و لذتبخشتر است.
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 -1مقدمه

«روایتشناسی 1مطالعه شک و کارکرد روایت 2است» (پرینس .)11 :1931 ،هرچند پیشینه ایین
سنت غربی به زما افالطو و ارسطو میرسد ،تنها در سیده بیسیتم و بعید از انتشیار ریخیت
شناسی قصههای پریا والدیمیر پراپ ،بر اساس نظرات فرمالیستها و سیاختارگرایا بیهطیور
قاب توجهی رشد کرد .با اینکه بیشتر پهوهشهای روایتشناسی بعد از پراپ مانند آقار بیارت و
تودوروف به پیروی از او و کلود لویاستراوس بر آنچه روایت شده متمرکز بود و سیسس بیه آ
گونه که روایت شده تمای پیدا کرد ،روایتشناسانی مانند میکه بیال سییمور چیتمن و جرالید
پرینس 9کوشیدهاند با تلفی هردو نو پیهوهش ،جنبیههیای گونیاگو رواییت ،ازجملیه انیوا
سرعتهای ممکن در آنها را توصیف کنند (بارت و دیگرا .)8-1 :1931 ،
توجه به انوا سرعتهای روایت برای ارائه رویدادها و موقعیتهایی که جهیا روییدادهای
روایتشده را میسازند ،بررسی و مقایسه سرعت روایت در دو حکایت «داستا پیرچنگیی کیه
در عهد عمر (رض) از بهر خدا در گورستا چنگ میزد» و «حلوا خرید شیخ احمد خضیرویه
(قَدسَ اهللُ سِره الْعزیز) جهت غریما  ،به الهام ح » در مثنوی معنوی موالنیا بیا مآخیذ آ و نییز
بیا چگونگی تغییر و تکام هریک از این روایتها توسط مولوی برای پذیرش انوا تهمییدات
و شگردهای روایی برای رسید به مناسبتترین سیرعت رواییت 1در مثنیوی براسیاس نظرییه
روایتشناسی جرالد پرینس ،مسأله اصلی این مقاله است.
در این مقاله با تکیه بر روش تنلیلی مقایسهای سرعت روایت براساس نظریه رواییتشناسیی
جرالد پرینس ،ابتدا با تنلی دو حکایت یادشده و مآخذ آ  ،جلوهها و نمودهای گوناگو سیرعت
روایت در آ را بررسی میکنیم و سسس با مقایسه جنبههای همانند و متفیاوت آنهیا علیتهیای
تفاوت سرعت حکایتهای مثنوی با مآخذ آنها را مییابیم .فرض ما این است که مولیوی بیا بهیره
گیری از معارف و اندیشههایی که در گفتما ایرانی اسالمی ریشه دارد و همچنین بیا اسیتفاده از
انوا تمهیدات و شگردهای روایی مانند تداعی معانی ،1درج ،6راوی مداخلهگیر ،7راوی نیاموق  8و
1. narratology
2. narrative
3. Gerald Prince
4. narrative Speed
5. association of ideas
6. insertion
7. intrusive narrator
8. unreliable narrator
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غیره ،دو حکایت یادشده را آماده پذیرش انوا دستههای سرعت روایت میکند که از نظر زیبیایی
شناختی ،متنو تر ،کام تر و لذتبخشتر از مآخذ خود هستند.
 -2پیشینه تحقیق

پهوهشهای متعددی در موضو بنث این مقاله انجام شدهاست کیه در سیه بخیش عمیدۀ آقیار
مربوط به نظریه سرعت روایت در ایرا  ،رواییتشناسیی حکاییتهیای مثنیوی و احیانیا بررسیی
سرعت روایت آنها و نیز بررسی متو مختلف براساس نظریههای مختلف سرعت رواییت بیهوییهه
با تکیه بر روایتشناسی جرالد پرینس قرار میگیرند .تمام آقار مربوط به گروه نخست بیه صیورت
ترجمه و شرح آقار روایتشناسا ساختارگرایی چو ژنت ،تودوروف ،ریمو -کنیا و تیوال  ،وارد
ایرا شدهاند .برای مثال ،در ساختار و تأوی متن ( ،)1988بوطیقیای سیاختارگرا ( )1982و نظرییه
های روایت ( ،)1983نظرات ژنت درباره مقوله زما و از جمله رابطه میا سخن و زما داسیتا و
اصطالحات مربوط به انوا حالتهای سرعت روایت تبیین میشود .در رواییتشناسیی :درآمیدی
زبا شناختی -انتقادی ( )1988مشابه نظریه پرینس با دستهبندی سرعت روایت عوامی میثقر بیر
آ بررسی میشود .در مقدمهای بر روایت در ادبییات و سیینما ( ،)1988نظیرات ژنیت و ریمیو -
کنا درباره سرعت روایت و اصطالحات مربوط به این نظریه همچو صننه ،1چکییده ،2حیذف9
و مکث برای توصیف 1توضیی داده مییشیود .بیا وجیود تشیابه اسیمی اصیطالحات یادشیده بیا
اصطالحات نظریه سرعت روایت پرینس ،تعریف آنها با یکدیگر تفاوتهای نسبی دارد.
از بین پهوهشهای بخش دوم ،آتیشسیودا ( )1989بیا فراتیر رفیتن از جسیتوجیوی عناصیر
متعارف داستا  ،بیشتر به آ دسته از ویهگیهای سبکی مثنوی توجیه مییکنید کیه بیه پدییده
جریا سیال ذهن 1در رما معاصر شبیه است .توکلی ( )1983درصیدد اسیت کیه بیا اسیتفاده از
روش روایتشناسی ساختارگرا 6و منط گفتوگویی باختین ،الگیویی از رواییتشناسیی شیرقی،
ایرانی و بهویهه روایتشناسی مثنیوی معنیوی ارائیه کنید .بامشیکی ( )1931بیا اسیتفاده از روش
روایتشناسی ساختارگرا به استفاده بسیار زیاد مولوی از شگردهای داستا پردازی غیرمسیتقیم
1. Scene
2. Summary
3. ellipsis
4. descriptive pause
5. stream of consciousness
6. structuralism
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و پیچیده اشاره کردهاست .در این آقار با وجود تمرکز بر روایتشناسی و توجه وییهه بیه عنصیر
زما در مثنوی ،به موضو سرعت روایت ،توجه نشدهاست .در بخیش بررسیی متیو مختلیف
براساس نظریه سرعت روایت ،بیشتر پهوهشها ،مانند مقالههای حسینلیی و دهقیانی (،)1983
دهقانی و حسامپور ( ،)1932دادجو و شیروانی ( ،)1931صیالنی ( ،)1931وحیدانیفیر و دیگیرا
( )1931و طالئی و نصر اصفهانی ( ،)1931با تکیه بر روایتشناسی ژرار ژنت انجام شیدهانید و در
آنها به مسائلی همچو مثلفههای افزاینده سیرعت و عوامی کاهنیده آ و میدتزمیا انجیام
کنشها و رویدادها و سنجش آ با میزا حجمی که از کتاب بیه آ اختصیا یافتیه ،توجیه
شدهاست .عمادی ( )1988و امینی ( )1931با اشاره به آرای کاترین هیوم ،ماهیت و کارکردهیای
اطناب ،ایجاز و مساوات را بررسی کردهاند تا ارتباط اندازه سخن با زمیا و سیرعت را از جنبیه
های مختلف آ نشا دهند و سسس عناصر بیانی افیزایشدهنیده و کیاهشدهنیده سیرعت و
ارتباط آنها با ویهگیهای سبک فنی را بیا نمودهاند.
تنها پهوهشی که در آ ازنظریه سرعت روایت جرالد پرینس استفاده شیده مقالیه میرزائیی و
صالنینیا ( )1931است .در این مقاله ،با اینکه نویسندگا نظریههای ژنت ،بارت و پیرینس دربیاره
سرعت روایت با یکدیگر خلط کردهاند تا نوسانات سرعت روایت در حکایت بیدل را بررسی کننید،
آ را دچار پراکندگی و ضعف کردهاند و نتیجهگیری آ نیز دارای نکته بدیع و متفاوتی نیست.
در این پهوهش ،بهگونهای متفاوت با پهوهشهای پیشین ،سعی دارییم ابتیدا سیرعت رواییت در
دو حکایت از مثنوی معنوی را بررسی و با مآخذ متعدد آنها براساس نظریه رواییتشناسیی پیرینس
مقایسه کنیم و سسس علتهای تفاوت و برتری روایتهای مولوی را از این جنبه شرح دهیم.
 -3مفهوم سرعت روایت براساس نظریه روایتشناسی پرینس

جرالد پرینس ازجمله روایتشناسا ساختارگرایی اسیت کیه رواییت را «بازنمیایی دسیتکیم دو
رویداد یا موقعیت در گستره زمانی معین که هیچکیدام پییشفیرض ییا پیامید دیگیری نباشید»
(پرینس )11 :1931 ،تعریف میکند و آ را شام مجموعهای از ویهگیها و آمیزههیای نشیانههیای
زبانیی میداند که برخی از آنها نشانههای روایت کرد را شک میدهند .بنیابراین ،برخیی از ایین
نشانههای روایت کرد نیز به طور خا به راوی مربوط هستند که کمابیش منشیأ اصیلی فیاش
شد اطالعات روایتشده در هر روایت به شمار مییآیید (نیک .همیا 11 :و .)11ممکین اسیت ایین
اطالعات که از رویدادها و موقعیتهایی سرچشمه میگیرند که جها روییدادهای رواییتشیده را
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میسازند ،با سرعت کمتر یا بیشتر ارائه شیوند .آهنیگ و تنیدی ارائیه روییدادها و موقعییتهیا را
سرعت روایت مینامند .ازاینرو ،سرعت روایت به مدتزمانی که نگارش آ روایت طیول کشییده
(به دلی کند و یا تند بود نویسندگا مختلف در ارائه رویدادهای یکسا ) ،مدتزمانی که طیول
میکشد تا راوی داستانش را در روایت به پایا برساند (به دلی عملکرد متفیاوت نویسیندگا در
استفاده از عنصر توصیف) و نیز مدتزما الزم برای خواند روایت (به دلی ابزارهای فراوانی کیه
مثلفا برای کند و یا تند کرد سرعت مطالعه خوانندگا در اختییار دارنید) هییچ ربطیی نیدارد
(هما  .)18-17 :مسائ اساسی نظریه روایتشناسی پرینس درباره سرعت روایت بیه آنچیه ژنیت و
بعدها ریمو -کنا در بنث از حالتهای چهارگانه سرعت روایت( )1در زیرمجموعه دیرش زمیانی
مطرح میکند بسیار نزدیک هستند .به نظر آنها« ،سرعت رواییت مسیاوی اسیت بیا رابطیه مییا
مدتزما رویدادهای روایتشده -یعنی مدتزما (تقریبی) که رویدادهای نق شیده طیول میی
کشند یا گما میکنیم طول میکشند -و طول روایت (مثال براسیاس شیمار واژگیا  ،سیطور ییا
صفنات)» (نک .هما 18 :؛ تودوروف61 :1982 ،؛ لوته .)77 :1988 ،اما در جزئییات مسیائ  ،پیرینس بیا
اصالح و گسترش نظریه ژنت و ریمو -کنا (نک .صافی )12 :1931 ،دربیاره حالیتهیای چهارگانیه
سرعت روایت ،معتقد است که سرعت روایت را میتوا بیه پینج دسیته حیذف ،وقفیه ،1صیننه،
چکیده و گسترش 2تقسیم کرد .بدین ترتیب ،اگر در هیچ جای روایت از رویدادی که زمیا بیرده
ذکری نشده باشد ،میتوانیم از حذف سخن بگوییم .در این حالت ،روایت به بیشترین سرعت میی
رسد .مثال اگر مولوی حکایت پیر چنگی را نق کند ،اما از ماجرای پیارهای از سیالهیای زنیدگی
وی هیچ ذکری به میا نیاورد ،از ویهگی حذف استفاده کردهاست .اگر در بخشی از رواییت ،هییچ
مقداری از زما روایتشده حذف نشده باشد ،میتوانیم از وقفیه سیخن بگیوییم .در ایین حالیت،
روایت به توقف کام میرسد .برای نمونیه ،فیرض کنییم مولیوی در نقی حکاییت پییر چنگیی،
حکایت را واگذارد و به حکایت نالید ستو حنانه بسردازد که هیچ ربطی به پیر جنگیی و دنییای
او ندارد .حد میانه این دو طیف افراطی و تفریطی حذف و وقفه ،صننه است؛ یعنیی هنگیامیکیه
میا قطعه روایتی و رویدادی که بازنمایی میکند (تقریبا) رابطه برابیری زمیانی وجیود دارد و تیا
جایی که ممکن است رویدادها را دقی و عینی بازتولید میکنیم .درنتیجه ،اگر یکی از شخصییت
های حکایت پیر چنگی حکایت بگوید ،مولیوی سیخنا او را دقیی و عینیی بازتولیید مییکنید.
1. pause
2. Stretch

126

محمدحسین کرمی ،رضا نکوئی

نقد و نظریه ادبی /سال سوم ،دوره اول ،بهار و تابستان 9317

سرانجام ،درباره مواردی که بین حذف و صننه قرار میگیرند از چکیده و درباره مواردی که بیین
صننه و وقفه قرار میگیرند از گسترش سخن میگیوییم .بیه نظیر پیرینس ،هرچنید امکانیات و
تواناییهای صننه واقعی مندود است ،امکانات و توانیاییهیای چکییده و گسیترش بسییار زییاد
است .در چکیده ،بخش بهنسبت کوتاهی از روایت ،زما روایتشده طوالنی یا کنشی روایتشیده
را که معموال بهکندی صورت میگیرد انتقال میدهد .بنابراین ،اگر در روایت مولوی بخیوانیم کیه
در عهد عمر چنگی مطربی با کر و فَر وجود داشتهاست ،از چکیده سخن گفتهایم؛ زیرا مییدانییم
میشد این گزاره 1روایی را با توجه به شخصیت پیر چنگی و موقعیتها و رویدادهایی که بیرای او
رخ دادهاست ،موبهمو شرح داد .چکیده دو نو اساسی دارد؛ در نو نخست فقط برخیی از ویهگیی
های چند رشته رویداد مختلف ارائه میشوند و در نو دوم ،فقط ویهگیهای مشترک چند رشیته
رویداد یکسا  .در گسترش نیز بخش بهنسبت طوالنی از روایت ،فقط زما رواییتشیده کوتیاهی
(کنشی روایتشده که معموال بهتندی صورت میگیرد) را انتقال میدهد .مثال ،شاید پییر جنگیی
فقط مدت کوتاهی چنگ نواخته باشد و مولوی بهجای ذکیر ایین عمی سیاده ،در میدت زمیانی
طوالنی از روایت ،آ را موبهمو شرح داده باشد .پیرینس معتقید اسیت بیا بررسیی رواییت برپاییه
مواردی که در اینجا مطرح کردیم ،میتوانیم روایتها را برمبنای اصطالحاتی توضیی دهییم کیه
به خود روایت مربوط هستند؛ مانند بررسی انوا سرعتهای روایت و جنبههیای گونیاگو آ و
پیامدها و ارزشهایی که دارند .به عبارت دیگر ،نه فقط مییتیوانیم بسرسییم آ میتن از کیدام
امکانات سرعت روایت و تلفی های احتمالی آ استفاده کرده ،بلکه میتیوانیم بسرسییم چیرا از
آنها استفاده کرده و این کار چقدر موف و جالب بودهاست (نک .پرینس.)62-13 :1931 ،
 -4بررسی و مقایسه سرعت روایت در حکایت «داستان پیر چنگی که در عهد عمر (رض)

از بهر خدا در گورستان چنگ میزد» در مثنوی معنوی با مآخذ

خالصه حکایت براساس روایت مولوی چنین است :در عهد عمیر ،پیرمیردی چنیگنیواز بیود کیه
عمری را بر این کار سسری کرده بود و حاال دیگر کسی طالب ساز و آواز او نبود و بیدین دلیی در
فقر و ناتوانی بهسر میبرد .درنهایت ،امیدش را از خل برید و به ح دل بست .ازاینرو شیبی بیه
گورستانی در حومه مدینه رفت و با خود گفت این بیار بایید تنهیا بیرای خداونید بنیوازم تیا از او
دستمزدی بستانم .او آنقدر چنگ نواخت تا ناتوا شید و بیه خیوابی عمیی فرورفیت .در همیین
1. proposition
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حال ،به اراده ح تعالی عمر نیز به خوابی گرا رفت تا در میا خواب سروش غیبی بیه او فرمیا
داد که اینک برخیز و با هفتصد دینار از بیتالمال به گورستا برو و نییاز یکیی از بنیدگا خیا
مرا برآورده ساز .عمر به آنجا رفت ،ولی فقط پیر چنگی را دید و با خیود گفیت ایین همیا بنیده
خا خداوند نیست و به باز جستن ادامه داد .سرانجام به فراست دریافت که این پیرمیرد همیا
کسی است که در خواب به او سفارش شدهاست و پیغام غیبی را برای او بازگو کرد و کیسیه زر را
به او تنوی داد .پیرمرد نیز از اینکه عمیری را در مجیالس بیه مطربیی گذرانیده پشییما شید و
دریافت که باید ساز را تنها برای خداوند نواخت (زمانی.)131-139 /1 :1981 ،
براساس پهوهشهای فروزانفر و پارسانسب در مأخذشناسی حکایتهای مثنوی معنیوی ،ایین
حکایت دارای چهار مأخذ است (نک .فروزانفر29-21 :1999 ،؛ نک .پارسانسیب ،)19-12 :1931 ،که بیرای
بررسی و مقایسه سرعت روایت آنها ،ابتدا هریک از این حکایتهای منظیوم و منثیور را بیه گیزاره
هایی که جها رویدادهای روایتشده آنها را بیا میدارند تقسیم مییکنییم؛ زییرا طبی نظرییه
روایتشناسی پرینس روایت ،گزارهها یا قضیههایی را درباره جها معینی بییا مییکنید ،گیزاره
عبارت است از ساختاری شام موضو و توضی [مبتدا-خبر] درباره آ موضو که در قالب ییک
جمله بیا میشود و جمله گشتار دستکم یک و کمتر از دو زنجیره بنیادین مجزا اسیت .از ایین
گذشته ،گزاره نیز به یک و فقط یک رویداد مربوط است و درباره جها بازنموده اطالعات تیازهای
ارائه میکند (پرینس .)68-67 :1931 ،بعد از تقسیمبندی حکایتهای مولوی و هرییک از مآخیذ آ
به گزارههای روایی مورد نظر پرینس ،حکایتها را به ترتیب فراوانیی گیزارههیای تشیکی دهنیده
هریک از آنها (نه براساس سیر تاریخی و یا تکام منتوایی) بررسی و مقایسیه مییکنییم .واضی
است که تعداد و تنو گزارههای روایی هریک از این حکایتها پیامهیای روشینی از نظیر سیرعت
روایت دارند که در ادامه بنث ،هریک از آنها را میگشاییم و میخوانیم.
در جدول ( )1برای مقایسه اجمالی سرعت روایت حکایت مولیوی بیا مآخیذ آ و حکاییت
پس از مولوی (حکایت خواجو) ،مجمو گزارههای روایی تشکی دهنده هریک از حکاییتهیا و
تعداد گزارههای هریک از آنها را مطاب با دستههای پنجگانیه سیرعت رواییت براسیاس نظرییه
روایتشناسی پرینس آوردهایم که بهطور خالصه نتایج این تنقی را نیز نشا میدهد.
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تعداد گزارههای هریک از حکایتها مطاب بیا
دستههای پنجگانه سرعت روایت

ردیف

حذف

چکیده

صننه

گسترش

2

گزیده در اخیال
و تصوف
هیییزار حکاییییت
صوفیا

وقفه

1

نام کتاب

مجمیییو
گییییزاره-
هیییییای
روایییییی
تشیییکی
دهندهی
حکایت

نیییییو
سییرعت
روایت

منثور

3

-

1

8

-

-

متعادل

منثور

22

-

11

12

-

-

منظوم

11

-

17

29

1

-

منثور

66

1

11

11

-

-

منظوم

166

1

99

68

96

928

منظوم

72

9

12

19

91

3

زبییییا
روایت

متعادل
رو بییییه
تند
متعادل
رو بییییه
تند

مصیبتنامه
9

1
1
6

اسرارالتوحید فی
مقامیییات شییییخ
ابیسعید
مثنوی معنوی
روضه االنوار

متعادل
خیلیییی
کند
خیلیییی
کند

جدول ( )1مجمو گزارههای روایی حکایتها براساس نظریه سرعت روایت پرینس.

حکایتی منثور در گزیده در اخال و تصوف (خانقاهی ،)218 :1971 ،اقر ابونصیر طیاهر بین منمید
خانقاهی و مربوط به اواخر قر پنجم و اوای قر ششم هجری با نیه گیزاره رواییی اولیین و کوتیاه
ترین مأخذ این حکایت است .پارسانسب معتقد است که چو این حکایت بنمایههای اصیلی همیه
روایتهای واپسین را در خود دارد ،طرح ابتدایی و صورت فشرده حکایتهای منور میهنیی ،عطیار و
مولوی را تشکی میدهد (پارسانسیب .)12 :1931 ،بدین ترتیب ،روایت خانقاهی را میتوانیم به تبعییت
از پراپ حکایتی سرنمو  1بدانیم (نک .تودوروف )263 :1932 ،که ماهییت عرفیانی کیاملی دارد .از آنجیا
که خانقاهی نیز همچو دیگر نویسندگا کتب صوفیانه قصید دارد کیه تعلییم و تفهییم کنید ،میی
کوشد حتیالمقدور عین عبارات مشایخ را به نثر ساده و برهنه از هرگونه پیرایههای ادبی ذکر نمایید
1. prototype
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(نییک .شمیسییا 111 :1981 ،و  .)166بییا بررسییی سییرعت روایییت حکایییت خانقییاهی براسییاس نظریییه
روایتشناسی پرینس درمییابیم که این حکایت سرعت رواییت متعیادل و یکنیواختی دارد و مییا
قطعه روایتی و رویدادهایی که بازنمایی میکند ،رابطه برابر زمانی وجود دارد .چنیا کیه گیوهر ایین
گونه سرعتهای روایی پرصننه اقتضا میکنید ،راوی سیومشیخ ،،حکاییت را بیا احاطیه کامی و
مبتنیبر زاویه دید دانای ک  1در زما گذشته روایت میکند که لبالیب از افعیال کنشیی و واکینش
های شتابزده و استفاده از قالب گفتوگو 2است که در آ  ،جای هیچگونیه توصییف و درنگیی بیرای
کاهش یا تنو سرعت روایت باقی نماندهاست (نک .پرینس.)61 :1931 ،
دومین مأخذ حکایت مولوی بهترتیب تعداد گزارههای روایی تشکی دهنده هریک از روایت
ها ،حکایتی منثور در کتیاب هیزار حکاییت صیوفیا ( )113-118 :1983از میثلفی ناشیناخته و
مربوط به اواخر قر ششم هجری است .این حکایت سیرعت رواییت متعیادل روبیهتنید دارد و
تفاوت عمده آ با روایت پیشین (سوای تعداد گزارهها) در اختصیا درصید بیشیتری از ایین
حکایت به دسته انوا چکیده است که از آنها برای گزارش کرامات منسوب به مشیایخ صیوفیه
استفاده میشود .این امر با بهرهگیری از جمالت خبری کوتاه و گماشتن افعال پیدرپی صورت
میگیرد که با آنها فقط برخی از ویهگیهای چند رشته رویداد مختلیف ییا فقیط ویهگییهیای
مشترک چند رشته رویداد یکسا ارائه میشیود؛ البتیه وجیود ایین عناصیر باعیث برجسیتگی
سبکی یا انتصاب ویهگی خاصی نمیشود که توجه خواننده را از خود پیام مننرف کند.
سومین مأخذ و اولین مأخذ منظوم حکایت مولوی ،حکایتی  23بیتی در مصییبتنامیه عطیار
(عطیار )126-121 :1986 ،است .این حکایت دارای سرعت روایت متعادل روبهتند با تعدادی سیرعت
گیر از دسته گسترش است که در توصیف پیری و ناتوانی پییر چنگیی و عیدم دعیوت از او بیرای
نواختن و دستتنگیاش است .داشتن و نداشتن گزارههایی از دستههای گسیترش و وقفیه اسیت
که بهترتیب تفاوت عمده حکایت عطیار را بیا حکاییتهیای پییشازخیود و حکاییت پیسازخیود
(حکایت مولوی) مشخ ،میکند؛ زیرا با دسته وقفه هدف اصلی شاعرا ِ شعرِ اولیایی چو عطیار
که همه تفسیر و سر قرآ و تبیین آموزههای عرفانی در شیعر اسیت ،منقی مییشیود (شمیسیا،
 .)138 :1982واض است که اگر در این حکایت حتی یک گزاره از دسته وقفه وجود نداشته باشید،

1. omniscient point of view
2. dialogue
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هیچ آموزه عرفانی مستقیمی ،مانند آنچه حکایت مولوی لبالب از آ است ،نخواهید بیود و عطیار
دستکم این حکایت مصیبتنامه را با مطالب عرفانی نیامیختهاست.
چهارمین ،آخرین و بلندترین مأخذ حکایت مولوی حکایتی منثور در کتاب اسیرار التوحیید فیی
مقامات شیخ ابیسعید (منور میهنیی )117 /1 :1988 ،است .با توجه به اختالف زییاد تعیداد گیزارههیای
روایی بین دستههای صننه و چکیده و غلبه فاحش دسته صیننه ،حکاییت منیور میهنیی سیرعت
روایی متعادلی دارد .علت اصلی غلبه گزارههای دسته صننه در این حکایت ایین اسیت کیه بیشیتر
جملههای [گزارههای] این کتاب به زبا مناوره عصر سامانی و غزنیوی بیا قیید فصیاحت و بالغیت
ایراد شدهاست .بهویهه شیخ ابوسعید که بیشتر عبارات کتاب نق گفتههای خود اوست ،گفتیه دیگیر
مشایخ و بزرگا پیشین و مقدم خود را ذکر میفرموده و در ذکر آ کلمات ،رعایت جانیب امانیت و
صنت روایت را ترک نمیگفتهاست (بهار .)213 /2 :1986 ،همچنین ،علت اصلی غیبت گیزارههیایی از
دستههای گسترش و وقفه در این حکایت ،شاید ماهیت منثور بود کتاب ،عیدم تصیرف و مداخلیه
راوی ،پرهیز از دخالت عنصر خیال که گوهر اصلی شعر است برای گسترش صیننههیای حکاییت و
نیز خویشتنداری نویسنده در ایجاد وقفه برای تبیین آموزههای عرفیانی اسیت؛ زییرا هیدف عمیده
نویسنده گردآوری سخنا و آقار شیخ ابوسعید برای حفظ و انتقال به آیندگا بودهاست.
اکنو  ،پس از بررسی مآخذ حکایت مولیوی ،نوبیت بررسیی خیود حکاییت مولیوی و سیسس
مقایسه آ با این مآخذ است .با توجه به اینکه بیش از هفتاد درصید مجمیو گیزارههیای رواییی
حکایت  918بیتی داستا پیر چنگی در مثنوی (مولیوی )37-81 :1981 ،به دسته وقفیه (کنیدترین
سرعت روایت) اختصا دارد ،حکایت مولوی سرعت روایت بسیار کند دارد که در ادامیه مطلیب
به بررسی دالی آ خواهیم پرداخت.
یکی از مهمترین شگردهای مولوی برای ایجاد وقفه و کاستن از سرعت رواییت در حکاییتهیای
مثنوی استفاده از روش داستا در داستا یا درج اسیت« .ایین شیگرد ،کیه داسیتا دومیی در دل
داستا اولی گنجانده میشود ،درج نام دارد» (تیودوروف .)13 :1988 ،حکاییت «پییر چنگیی» یکیی از
بهترین نمونهها برای روشن کرد این موضیو اسیت .ایین حکاییت داسیتانی درجپیذیر اسیت کیه
تعدادی داستا و مطالب درجشده را که به کار استدالل کرد مییآینید در خیود جیای دادهاسیت
(هما جا) .از طری این شگرد ،عالوه بر داستا ها و آیات و احادیث و تفسیر آنها ،موضیوعات عرفیانی،
فلسفی و کالمی گوناگونی به مثنوی راه یافتهاند (آتشسودا .)111 :1989 ،فراوانی کاربرد این شیگرد ییا
تمهید روایی در این حکایت (همچنین در بسیاری از حکایتهای مولوی) بهقدری است که در آغیاز
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آ  ،شاعر پس از آنکه فقط در یک گزاره به وجود پیر چنگی در عهد عمر اشاره مییکنید ،بالفاصیله
حکایت را رها کرده و در چند مدخ برخی از احادیث قدسی را بیهطیور مفصی تفسییر و تعیدادی
حکایت درجشده را در میا آ بیا میکند و این روند را تا پایا حکایت ادامیه مییدهید .مولیوی
برای درج مطالب ،موضوعات و حکایتهای فرعی در مثنوی از قیانو تیداعی معیانی ییا پیوسیتگی
انگارههای ذهنی استفاده میکند که شالوده روانکاوی فروید 1نییز اسیت .در ایین روش ،شیخ ،ییا
شاعر میتواند در عین بیداری ،زمام ذهن را رها کند و هر انگیاره ییا تصیویری را کیه آزادانیه بنیا بیر
قانو پیوستگی انگارهها به ذهن میآورد ،بر زبیا رانید (فرویید .)21 :1932 ،بیرای مثیال ،وقتیی کیه
مولوی در اواخر بخش اول همین حکایت ،در دو بیت زیر به مضمو حدیث قرب نوافی اشیاره میی
کند ،بهوسیله تداعی معانی از طری اشتراک معنوی ،به یاد حدیث «َمین کیا َ لِلیهِ کیا َ اهلل لَیه» از
پیامبر ( ) میافتد و با ایجاد وقفهای نوزدهگزارهای ،این حدیث را تفسیر میکند.
گفتییه او را میین زبییا و چشییم تییو
رو که بی یسیمع و بیی یبصیر تیوئی

مین حواس و من رضییا و خشیم تیو
سِر توئی چه جای صاحب سر تیوئی
(مولوی)81 :1981 ،

همچنین هنگامیکه شاعر درباره آمد سروش غیبی به خواب عمر صنبت مییکنید و بیه
بیت زیر میرسد ،به یاد حکایت «نالید ستو حنانه از هجر رسول ( )» میافتد و بیا ایجیاد
وقفهای  69گزارهای ،آ را در میا حکایت اصلی درج میکند.
خود چه جای ترک و تاجیکست و زنگ

فهم کردست آ ندا را چوب و سنگ
(هما )32 :

با بررسی سرعت روایت سه حکایت درجشده در میا حکایت اصیلی ،نتیایج قابی تیأملی بیه
دست میآوریم که بهاختصار به آنها اشاره میکنیم« .سثال کرد عایشه از مصطفی ( )» اولیین
حکایت درجشده است که  62بیت و یا  82گزاره روایی دارد .از ایین تعیداد 61 ،گیزاره بیه دسیته
وقفه ،سیزده گزاره به دسیته صیننه و دو گیزاره بیه هرییک از دسیتههیای چکییده و گسیترش
اختصا دارد .حکایت «نالید ستو حنانه از هجر رسیول ( )» نییز از  22بییت ییا  61گیزاره
تشکی شدهاست که  11گزاره آ به دسته وقفیه اختصیا دارد .در ایین مییا  ،فقیط حکاییت
«اظهار معجزه پیغامبر ( ) و به سخن آمد سینگریزه در دسیت ابوجهی » بیهصیورت مسیتقیم
1. Freud
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گزارهای از دسته وقفه ندارد .این حکایت از هفت بیت و ده گزاره روایی تشیکی شیده کیه شیش
گزاره آ به دسته چکیده و چهار گزاره آ به دسته صیننه اختصیا دارد .علیت تفیاوت گیزاره
های تشکی دهنده این حکایت این است کیه ایین حکاییت لنظیهای گسیترشیافتیه از داسیتا
«نالید ستو حنانه از هجر رسول ( )» است و درواقع از گیزارههیای دسیته وقفیه مشیترک و
درنتیجه مانند سایر حکایتهای درجشده از سرعت روایت بسیار کندی نیز برخوردارند.
اکنو  ،پس از بررسی گزارههای روایی مربوط به دسته وقفه ،این سثال برای خواننده پیش
میآید که آیا مولوی نسبت به کارکردهای زیباشناسی برای وقفه آگاه بودهاست یا نه؟ بیت زییر
که در همین حکایت وجود دارد نشا میدهد که پاسخ مثبت است.
بییازگرد و حییال مطییرب گییوش دار

زانک عاجز گشیت مطیرب ز انتظیار
(هما )31 :

در این بیت یکی از مثلفههای ادبیات پسامدر به نام اتصال کوتاه 1یا تداخ جها واقعیی
با جها داستانی وجود دارد .دیوید الج 2این اصطالح را در توصیف رما های پسامدرنی به کیار
میبرد که فاصله بین واقعیت و تخی را بهگونهای غریب از بیین مییبرنید (تیدینی.)172 :1988 ،
این بیت نشا دهنده ورود آگاهانه شاعر به حکایت ،برای ایجاد وقفههیای پییدرپیی و سیرعت
بسیار کند روایت است .از این رو استفاده معقول مولوی از وقفهها میتواند با افزود بیر تعلیی
روایی حکایتها ،خواننده را برای همراهی با شخصیتها و دنبال کرد رویدادها ترغییب کنید
(نک .پاینده )11 :1932 ،و امکا ییادگیری آمیوزههیای عرفیانی آمیختیه بیا آ را افیزایش دهید.
همچنین بهرهگیری از معارف و اندیشههای ریشهدار در گفتما ایرانی -اسالمی در دل مثنیوی
معنوی میتواند قابتکند که «روایتها شیوه پرتوانی برای آموزش به مردم و انتقال اندیشیههیا
تدارک میبینند» (آسابرگر.)12 :1981 ،
گزارههای روایی مربوط به دسته گسترش با بییش از هفیت درصید از مجمیو گیزارههیای
تشکی دهنده حکایت ،دومین عام کندی سرعت روایت در حکایت مولیوی هسیتند .معمیوال
مولوی از این گزارهها که بیشتر در توصیف به کار میروند ،برای معرفی شخصیت پیر چنگیی و
ارائه حاالت روحی و روانی او استفاده میکند .برای مثال ،در آغاز حکایت پس از آ که مولیوی
در یک گزاره خواننده را از وجود پیر چنگی در عهد عمر آگاه میکند ،بالفاصله با هفیت گیزاره
از دسته گسترش به توصیف زیبایی آواز او میپردازد:
1. short circuit
2. David lodge
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مجلییس و مجمیییع ،دمییش آراسییتی
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ییییییا رسیییییای بیییود اسیییرافی را
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بود چنگیی مطربیی ،بییا کییر و فیر؟
یییا طییرب ز آوازِ خییوبش صیید شییدی
وز نیییییوای او ،قییییییامت خییییاستی
مردگیییا را جیییا  ،در آرد در بییید
کییز سییماعش پَیییر بِییییرُستی فیی را
(مولوی)81 :1981 ،

بهطور معمول ،گزارههای دسته گسترش در مثنوی بعد از تعداد اندکی از گیزارههیای مربیوط
به صننه پیدا میشوند که در آنها ،مولوی با توقف روایت ،صننههیای میوردنظر را توصییف میی
کند .توصیف مجیدد زیبیایی آواز پییر چنگیی (همیا  )31 :و توصییف رؤییای او بعید از آ کیه در
گورستا حومه مدینه با خستگی ناشی از نواختن چنگ برای خداوند به خواب میرود (هما جیا)،
از دیگر نمونههای زیبای گزارههای مربوط به دسته گسترش بعد از صننه هسیتند .امبرتیو اکیو1
درباره اهمیت و کارکرد توصیفها در ایجاد دستههای گسترش و وقفه و مقایسیه آنهیا بیا صیننه
های عملگرا معتقد است که «زبا هما کارکردهایی را ایفا میکند که پیرنگها .بیشترین لیذت
را نه هیجا  ،که آرامش برمیانگیزد» (اکو.)211-213 :1988 ،
گزارههای روایی مربوط به دستههای صننه و چکییده نییز درمجمیو بییش از  21درصید از
مجمو گزارههای حکایت مولوی را تشکی میدهند .گزارههای روایی چکییده زیرمجموعیهای از
گزارههای مربوط به دسته صننه هستند که با تجمیع کنشها نقش تندتر کرد سیرعت رواییت
را بر عهده دارند .تلفی و تناوب صننه و چکیده ویهگی ادبیات روایی کالسیک است.
اگر رما نویس ناگزیر باشد روییدادهایی را شیرح دهید کیه بیرای فهیم و ارزییابی رمیا او
ضروریاند ،ولی به هر دلیی ارزش کنیدوکاو عمیی را ندارنید ،از چکییده اسیتفاده مییکنید.
برعکس ،اگر شرح دقی کنشها و احساسات و اندیشههای شخصیتها برای رمیانش ضیروری
باشد ،روش صننه را به کار میبرد (پرینس.)61 :1931 ،
هدف اصلی مولوی از روایت ،انتقال اندیشهها و تبیین آموزههای عرفانی بهوسیله گزارههای
مربوط به دسته وقفه است .او همواره می کوشد با توقف جریا روایت این کار را انجیام دهید و
با شناختی که از روایتشناسی دارد ،هرگاه که خستگی مخاطب را احساس کنید بالفاصیله بیه

1. Umberto Eco
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نق گزارههای مربوط به دسته صننه و چکیده بازمیگردد تا بیا نقی خطیوط اصیلی پیرنیگ،
جانی دوباره به حکایت دهد و مخاطب و شخصیتهای آ را از انتظار خارج کند:
بازگیییرد و حییال مطییرب گییوشدار
بییانگ آمد مییر عُمیر را کِیای عمیر
بنیییدهای دارییییم خیییا و منتییرم
ای عمیر بَر جِییه ز بییتالمیالِ عیام
پیش او بییر ،کیای تیو میا را اختییار
اییین قیییییدر از بهییییر ابریشییمبهییییا

زانک عییاجز گشیت مطیییرب ز انتظیار
بنییده مییییا را ز حیییییاجت بییییاز خیییر
سییوی گیورستا  ،تو رنجیه کیین قیدم
هفتصد دینیییار در کیف نِییییه تمییییام
این قیییدر بستا  ،کنیییو  ،معیذور دار
خرج کین ،چیو خیرج شید ،اینجیا بییا
(مولوی)31 :1981 ،

پس از پایا بررسی سرعت روایت حکایت مولوی و مآخذ چهارگانه آ  ،برای روشنتیر شید
قدرت داستا پردازی مولوی ،روایت خواجوی کرمانی از همین حکایت را بررسیی مییکنییم کیه
نزدیک به صد سال بعد از روایت مولوی سروده شدهاست .این حکایت در  11بیت سروده شیده و
 72گزاره روایی دارد .خواجو آ را در روضه االنوار (خواجوی کرمیانی )11-19 :1916 ،آوردهاسیت کیه
منظومهای به تقلید از مخز االسرار نظامی و در موضوعات عمده اخال و عرفا و وصف حیالی از
خود شاعر است (صفا .)113 /2 :1981 ،حکایت خواجو نیز همچو حکایت مولیوی سیرعت رواییت
بسیار کندی دارد؛ اما با مقایسه گزارههای تشکی دهنده این دو حکایت ،متوجیه دو نقطیهضیعف
اساسی در سرعت روایت خواجو میشویم .ضعف نخست ایین اسیت کیه کنیدی سیرعت رواییت
حکایت خواجو بهواسطه کثرت گزارههای روایی دسته گسترش است که کاربرد آ برای حکیایتی
عرفانی که هدف اصلیاش تبیین آموزههای اخالقی و عرفانی است ،جای بسیی درنیگ دارد؛ زییرا
بهطور معمول استفاده زیاد از این دسته از گزارهها حکایت را به سمت توصییفهیای پییدرپیی و
نوعی زبا عاطفی سو میدهد و روایت از رسالت اصلی خود بازمیماند .ضعف دیگر کمتر بیود
گزارههای روایی دسته وقفه ،حتی نسبتبه گزارههای صننه و چکییده اسیت .آمیار دسیته وقفیه
درحالی در حکایت خواجو ،آ هم با پشتوانه حکایت مولوی به دوازده درصد میرسید کیه پییش
از وی ،مولوی بهدرستی این دسته را با استفاده بیش از هفتاد درصدی بیرای تبییین آمیوزههیای
عرفانی در حکایت قبت کردهاست.
با توجه به بررسی و مقایسه سرعت روایت حکاییت مولیوی بیا مآخیذ آ و رواییت بعید از
مولوی متوجه میشویم که نخست تفاوتی آشکار میا حکایتهای منظیوم بیا منثیور از لنیا
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تنو گزارههای روایی مربوط به انوا دستههای سرعت روایت و درنتیجه سرعت روایت حاصی
از آنها وجود دارد .به این صورت که اگر در روایت منظوم عطار فقط گزارههایی از دسیته وقفیه
وجود ندارد ،در روایتهای مولوی و خواجو تمام دستههای پینجگانیه سیرعت رواییت بیا تمیام
تفاوتهایی که در کیفیت و کمیت آنها وجود دارد دیده میشود؛ درحالیکیه در حکاییتهیای
منثور دیگر هیچ گزارهای از دستههای گسترش و وقفه وجود ندارد .از این مطلب تا جیایی کیه
دایره این پهوهش اجازه میدهد این نکته نیز به دست میآید که نویسیندگا صیوفیه از نثیر و
دستههای سهگانه سرعت روایت موجود در آ تنها بهعنوا ابزاری برای حفظ سخنا مشیایخ
و بزرگا خود و آموزش غیرمستقیم آموزههای اخالقی و عرفانیی که در دل این سخنا وجیود
دارد بهره میبردند و درنتیجه ،حکایت آنها نیز سیرعت رواییت متعیادلی داشیت؛ درحیالیکیه
شاعرا صوفیه عالوه بر اهداف مذکور از دستههای دوگانه گسیترش و وقفیه نییز در شیعر بیه
عنوا ابزاری برای تبیین مستقیم آموزههای اخالقی و عرفانی و بالوپر داد به گوهر خییال و
لذت زیباشناختی حاص از آ استفاده میکردند و درنتیجه ،حکایت آنها سرعت روایت بسییار
کندی داشت.
 -5بررسی و مقایسه سرعت روایت در حکایت «حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه جهتت
غریمان ،به الهام حق» در مثنوی با مآخذ آن

خالصه حکایت براساس روایت مولیوی چنیین اسیت :یکیی از مشیایخ صیوفیه ،بیه نیام احمید
خضرویه با آنکه آهی در بساط نداشیت ،از تیوانگرا وام مییسیتاند و بیه فقییرا کمیک مییکیرد.
سرانجام شیخ به پایا عمر نزدیک شد و طلبکارا که برای بازگیری طلب خیود در خانقیاه او جمیع
شده بودند با تلخی بدو مینگریستند .شیخ با اینکیه بیدگمانی طلبکیارا را مییدیید ،همچنیا بیه
عنایت ح تعالی امیدوار بود .در این هنگام ،صدای کودکی حلوافروش به خانقیاه رسیید و شییخ بیه
خادم اشاره کرد که برو و همه حلواها را بخر و بیاور .خیادم حلواهیا را خریید و شییخ بیه طلبکیارا
اشاره کرد که از آ حلواها بخورند .بعد از خورد  ،وقتی کودک مطالبه ح خود کیرد ،شییخ گفیت
من پولی ندارم و ساعاتی دیگر نیز خواهم مرد .کودک سر به گریه گذاشت و طلبکارا با دیید ایین
وضع به شیخ اعتراض کردند؛ ولی او حالی آرام و آسوده داشت .هنگام نماز عصیر خیادمی بیا طبقیی
نزد شیخ آمد و گفت شخصی این چهارصد دینار را برای شیخ فرستادهاست .شییخ طلیب کیودک و
طلبکارا را داد و گفت این عطیه الهی به خاطر گریه آ کودک بود (زمانی.)191-123 /2 :1981 ،
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براساس پهوهشهای فروزانفر و پارسانسب در مأخذشناسی حکایتهای مثنوی ،این حکاییت
دارای  3مأخذ است (نک .فروزانفر 17-16 :1999 ،و پارسانسیب )11-11 :1931 ،کیه همیه آنهیا ازجملیه
متو منثورند .در ادامه ،هریک از این حکایتها را به ترتیب فراوانیی تعیداد گیزارههیای تشیکی
دهنده آنها با اختصاری بیشتر بررسی و مقایسه میکنیم.
در جدول ( )2سرعت روایت حکایت مولوی را با مآخذ آ مقایسه کرده اییم کیه بیهطیور
خالصه نتایج این تنقی را نیز نشا میدهد.
تعداد گزارههای هریک از حکایتها مطاب
با دستههای پنجگانه سرعت روایت

ردیف
6
7
8
3
11

حذف

1

چکیده

1

صننه

9

گسترش

2

اوراداالحبییاب و
فصو اآلداب
جوامعالنکایات
و لوامعالروایات
ترجمییه رسییاله
قشیریه
تذکره االولیاء
منتخییب رون ی
المجیییییالس و
بستا العیارفین
و تنفیییییییییه
المریدین
فیییییییییردوس
المرشییدیه فییی
اسرار الصمدیه
اسیییرارالتوحید
فیییی مقامیییات
شیخ ابیسعید
هییزار حکایییت
صوفیا
پند پیرا
مثنوی معنوی

وقفه

1

نام کتاب

زبییییا
روایت

مجمییییو
گزارههای
رواییییییی
تشییییکی
دهنیییییده
حکایت

منثور

11

-

11

1

-

-

تند

منثور

17

1

8

8

-

-

کموبیش تند

منثور

18

-

7

11

-

-

کموبیش تند

منثور

21

-

8

11

1

-

کموبیش تند

منثور

26

-

11

12

-

-

تند

منثور

99

1

2

91

-

-

متعادل

منثور

12

1

19

28

-

-

متعادل روبیه
تند

منثور

16

2

22

92

-

-

کموبیش تند

منثور
منظوم

13
196

9
1

91
27

21
11

1
13

96

تند
کند

نییو سییرعت
روایت

جدول ( )2مجمو گزارههای تشکی دهنده حکایتها براساس نظریه سرعت روایت پرینس
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اآلداب اسیت (بیاخرزی،

 .)261 :1989در غیاب گزارههای مربوط به افراطیترین و تفریطیترین دستههای سرعت رواییت و
برتری بیش از  79درصدی گزارههای مربوط به دسته چکییده نیو دوم ،حکاییت بیاخرزی دارای
سرعت روایت تند است .از این گذشته ،وجود چشمگیر گزارههای روایی مربوط به دسیته چکییده
و بهویهه چکیده نو دوم در بسیاری دیگر از مآخذ حکایت مولوی ،ازجمله وجیود نزدییک بیه 11
درصدی در حکایت مربوط به منتخب رون المجالس و بستا العیارفین و تنفیهالمرییدین (:1911
 ،)111نزدیک به  11درصد در حکایت مربوط بیه پنید پییرا ( ،)162-161 :1917پنجیاه درصید در
حکایت مربوط به جوامعالنکایات و لوامعالروایات منمد عوفی (فروزانفیر ،)17 :1999 ،چهی درصید
در حکایت مربوط به تذکرهاالولیاء (عطار ،)913 :1931 ،نزدیک به  93درصد در حکاییت مربیوط بیه
ترجمه رساله قشیریه (عثمانی ،)11-11 :1988 ،نزدیک به  91درصید در حکاییت مربیوط بیه اسیرار
التوحید فی مقامات شیخ ابیسیعید (منیور میهنیی )36 /1 :1988 ،و بییش از  26درصید در حکاییت
مربوط به هزار حکایت صوفیا ( )976-971 :1983باعث ایجاد انوا سرعتهای رواییت تنید ،کیمو
بیش تند و متعادل روبهتند در آنها شدهاست .علت فراوانی گزارههای مربوط به دسته چکیده نییز
تعداد طلبکارا در این حکایتها و تجمیع کنشگرها و همچنین کینشهیا اسیت .در تأییید ایین
نکته ،حکایتی در فردوسالمرشدیه فی اسرارالصمدیه (عثما  )161 :1918 ،که در شرح حیال شییخ
ابواسنا کازرونی تألیف شده آیتی تمام است .برعکس دیگر حکایتها ،علت کم بود گزارههیای
روایی مربوط به دسته چکیده در این حکایت یکی بود طلبکار شیخ ابواسن اسیت کیه مجیال
تجمیع کنشگرها و کنشها و درنتیجه افزود بر گزارههای دسته چکیده را از راوی گرفته اسیت.
از لنا فراوانی چکیدهها ،تعل خاطر مثنوی به هشت مأخیذ دیگیر بییش از ایین مأخیذ اسیت.
روایت مولوی با اختصا نزدیک به بیست درصید از گیزارههیای رواییی خیود بیه ایین دسیته از
مثلفههای سرعت روایت ،در کنار نشا داد پیروی از مآخیذ پیشیین ،جنبیه دیگیری از قیدرت
روایتپردازی خود را بهشک راوی مداخلهگر آشکار میکند .این کار اگرچه در حکایتهیای قبی
از مولوی نیز نمود آشکاری دارد وی با تکرار آ  ،کرامات مشایخ نخسیتین صیوفیه را در گشیود
گره از مشکالت بزرگ ارج مینهد و با این شگرد روایی ضمن برجسیته کیرد جنبیه آموزنیدگی
آنها ،لزوم احترام و پاسداشت آنها را نیز یادآوری مینماید:
بیییود شیخیییی دائمیییا او وامدار

از جییوانمردی کییه بییود آ نامییدار
(مولوی)131 :1981 ،
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همییت شیییخ آ سییخا را کییرد بنیید
قیوت پییرا ازییین بییش اسیت نیییز
(هما )132 :

چکیدهها بهدلی ویهگی تبیینکنندگی و بیانگری ،بیا تسیریع در هضیم روییدادهای داسیتا
برای مخاطب ،باعث تندی هرچه بیشتر سرعت روایت میشوند.
با توجه به اینکه گزارههای مربوط به دستههای گسترش و وقفه بیش از چه درصد گیزاره
های روایی تشکی دهنده این حکایت در مثنوی (همیا  )132-131 :را به خود اختصا دادهانید
و همچنین با توجه به اختالف نزدیک به هجده درصدی این دو دسته بیا مجمیو گیزارههیای
مربوط به دستههای حذف و گسترش ،سرعت روایت حکایت مولوی کند است .ویهگی حکاییت
مولوی همچو حکایت پیش که در حکایتهای دیگر نویسندگا بهندرت دیده میشود ،تنیو
انوا دستههای سرعت روایت است .مولوی در حیالی از دسیتههیای پینجگانیه سیرعت رواییت
استفاده میکند که در تمام آقار نویسندگا مآخذ این حکایت فقط دو گزاره از دسته گسیترش
وجود دارد و از دسته وقفه نیز هیچ استفادهای نشدهاست.
با مقایسه فراوانی گزارههای دستههای سرعت روایت این حکایت بیا حکاییات پیشیین نییز
نتایج قاب توجهی به دست میآید .برای مثال ،در این حکایت ،مولوی از دسته وقفه کمتیر و از
دستههای چهارگانه دیگر بیشتر استفاده کردهاست؛ بهگونهای که این اختالف در دسته صیننه
به بیش از  22درصد میرسد .استفاده از راوی ناموق  ،یکیی از مهیمتیرین شیگردهای مولیوی
برای افزایش گزارههای روایی مربوط به دسته صننه در این حکایت است .مولوی بیا برجسیته
کرد رویدادی فرعی که در روند حکایت تأقیر چندانی ندارد سعی میکند گرهگشایی حکاییت
را بیشتر به تعوی بیندازد و بر تأقیرگذاری حکایت بیفزاید .برای مثال ،هنگیامیکیه طلبکیارا
در خانقاه شیخ احمد خضرویه جمع شدهاند ،صدای کودک حلوافروش در خانقاه میپیچد:
شیخ اشارت کرد خیییادم را بیه سیر
تا غریمیا چونیک آ حلیوا خورنید

کییه بییرو آ جملییه حلییوا را بخییر
یییک زمییانی تلییخ در میین ننگرنیید
(هما )131 :

در اینجا آشکار است که راوی با تمرکز بر حلوا خورد طلبکارا  ،برای اینکه زمیانی کوتیاه بیا
تلخی به شیخ ننگرند ،که بعدا بیاهمیت میشود ،و با عدم توضی گریاند عمدی کیودک بیرای
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به جوش آمد دریای رحمت الهی ،که بعدا مهم از کار در میآید ،از این شگرد رواییی بهیره میی
برد .همچنین ،این کار به نویسنده امکا میدهد تا خواننده را بفریبد (نک .پرینس.)62 :1931 ،
عنصر تداعی معانی نیز در خل حکایت مولوی نقشیی اساسیی دارد .مولیوی شیانزده بییت
پیش از شرو این حکایت و در اواخر حکایت «یافتن پادشاه باز را به خانه کمسیر» بیه موضیو
گریستن بنده به درگاه خداوند اشارهای کوتاه میکند:
من کیریمم نییییا نمیییایم بنده را

تییا بگریییانیید طمییع آ زنییده را
(مولوی)183 :1981 ،

سسس با وقفهای یازده بیتی ،بار دیگر در چهار بیت به موضو گریستن بنده برای به جوش
آورد دریای رحمت الهی توجه میکند و از زبا ح میگوید:
رحمتم موقوف آ خوش گرییههاسیت
تا نگیییرید طف کیییی جییوشد لیبن

چو گریست ،از بنر رحمت موج خاسیت
تییییا نگرییییید ابییر کییییی خنییدد چمیین
(هما )131 :

اینگونه است که با گریستن طف در بیت آخر این حکایت ،حکایت «حلیوا خریید شییخ
احمدخضرویه» برای مولوی تداعی میشود.
منور میهنی تنها حکایتپردازی است که در مییا مآخیذ نیهگانیه مولیوی ،از زبیا شییخ
ابوسعید شگرد گریستن کودک حلیوافروش را بیرای بیه جیوش آمید درییای رحمیت الهیی
پروراندهاست .با توجه به این نکته کلیدی ،میتوانیم حکایت اسیرارالتوحید فیی مقامیات شییخ
ابیسعید را مأخذ اصلی حکایت مولوی بدانیم .البته ریشه این موضو در مراسمی آیینی اسیت
که بومیا ایرا در بهار برای طلب بارا انجام میدهند .در این مراسم چهار تا پنجهیزار سیاله،
بعضی از زنا بهشدت میگریستند و دیگرا را نیز به گریه مییانداختنید؛ زییرا معتقید بودنید
هرچه میزا گریه بیشتر شود ،در آ سال بارا بیشتری خواهد بارید (بهار.)272 :1987 ،
هما گونه که در بررسی و مقایسه حکایت پیشین مولوی و مآخیذ آ نییز اشیاره کیردیم،
میا حکایتهای منثور که ازقضا تمام مآخیذ ایین حکاییت مولیوی از ایین جینس انید و تنهیا
حکایت منظوم که حکایت مولوی اسیت ،از لنیا تنیو گیزارههیای رواییی مربیوط بیه انیوا
دستههای سرعت روایت و تبعات حاص از آ  ،ازجمله سرعت روایت آنها ،تفاوتی آشکار وجیود
دارد .درحالیکه مآخذ نهگانه و منثور مولیوی بیدو کمتیرین تمهییدات و شیگردهای رواییی،
حداق استفاده را از گزارههای مربوط به دسته گسترش و وقفه میکنند ،امیا مولیوی بسییار از
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این عناصر در جهت مقاصد زیباییشناسی خود اسیتفاده مییکنید .نویسیندگا مآخیذ منثیور
حکایت مولوی فقط سعی میکردند با تلفی گزارههایی از دستههای چکییده و صیننه ،حتیی
االمکا روایاتی با سرعت روایی تند و سرراست از کرامات مشایخ صیوفیه ارائیه کننید و جنبیه
آموزندگی آ را بر عهده توضینات شفاهی و تکمیلی خود بگذارند یا حتیی برداشیت شخصیی
مخاطب را در درجه دوم اهمیت قرار دهند؛ اما مولوی برای تعبیه آموزههای اخالقی و عرفیانی
در دل این حکایتها ،آگاهانه انوا دستههای سرعت روایت را به کار میگیرد تا با رسیید بیه
کندترین سرعت روایت ،به اهداف پنها و آشکار خود از حکایتپردازی دست یابد.
درادامه ،برای روشن شد مطلب ،نمونههایی از گزارههای روایی مربوط به انیوا سیرعت
روایت را از حکایتهای بررسیشده ،ذکر میکنیم.
 -6نمونه های تحلیل سرعت روایت
 -1-6گزارههای روایی مربوط به دسته حذف
«تا به وقت صبندم چیزی میزدم و میگریستم» (منور میهنی.)117 /1 :1988 ،
«روزگاری برآمد و هیچ فتوحی حاص نشد» (پندپیرا .)161 :1917 ،
باز جانش از عجز ،پشهگیر شد
چو برآمد روزگار و ،پیر شد
(مولوی)31 :1981 ،

 -2-6گزارههای روایی مربوط به دسته چکیده
نییه یکییی بانییگ ربییابش میییخرییید

نییه کسییی نییا قییوابش میییخرییید
(عطار)121 :1986 ،

«غریمانش همه به یکبار بر بالین او گرد آمدند» (عطار)913 :1931 ،

تُییرک و کییرد و پارسیییگییو و عییرب

فهم کرده آ نیدا بیی گیوش و لیب
(مولوی)32 :1981 ،

ده هیییزارا وام کیییردی از مهیییا

خییرج کییردی بییر فقیییرا جهییا
(هما )131 :

 -3-6گزارههای روایی مربوط به دسته صحنه
«پیر گفت :من مردیام چنین که میبینی .پیشه من طنبور زد است» (منور میهنی.)117 :1988 ،
«هم در ساعت یکی در بکوفت» (عثمانی.)11 :1988 ،
«و من در فکر آ بودم تا خدای تعالی فتوحی از کجا پدید آورد» (عثما .)161 :1918 ،
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بنیییده میییا را ز حاجیییت بیییازخَر
(عطار)121 :1986 ،

کییودکی حلییوا ز بیییرو بانییگ زد

الف حلیییوا بیییر امیییید دانیییگ زد
(مولوی)131 :1981 ،

 -4-6گزارههای روایی مربوط به دسته گسترش
بلبییی از آواز او بییییخیییود شیییدی
مجلیییس و مجمیییع دمیییش آراسیییتی
همچیییو اسیییرافی کیییآوازش بفییین

یا طیرب ز آواز خیوبش صید شیدی
وز نییییوای او قییییییامت خییییاستی
میییردگا را جییا درآرد در بییید
(هما )81 :

عیییودی جیییانم کیییه هیییوادار تسیییت
دسییتگهم بییین چییو کییف صییوفیا

مطیییرب بییییازاری بیییازار تسیییت
قامییت میین چییو الییف کوفیییا
(خواجوی کرمانی)11 :1916 ،

میگریست از غبن کودک هیایهییای
کیییاشکی میین گِیرد گلخن گشیتمی
صوفییییا طب خیییوار لقمییییهجییو

کای مرا بشکسته بودی هیر دو پیای
بییییر در ایییییین خیییانقه نگذشییتمی
سییگدال همچییو گربییه رویشییییو
(مولوی)131 :1981 ،

 -5-6گزارههای روایی مربوط به دسته وقفه
چییو شییدی مَیینْ کییا َ هلل از وَلَییه
گییه تییوئی گییویم تییرا گییاهی میینم
هیییر کجیییا تیییابم ز مشیییکاتت دمیییی
ظلمتیییی را کآفتیییابش بیییر نداشیییت

میین تیییرا باشیم کییه کیا َ اهلل لَیه
هیرچییه گییییویم آفتیییاب روشینم
حییی شیید آنجا مشیکالت عیالمی
از دم ما گردد آ ظلمت چو چاشیت
(هما )81 :

گفییت پیغمبیییییر کیییییه در بییییازارها
کیییی خییدا تیو منفقیا را ده خلیف
خاصه آ منف کییه جا انفیا کیرد
حلییی پیش آورد اسمیییاعییییی وار
پس شهیدا زنده زیین روینید خیوش
چیییو خلف دادستشیییا جیا بقیا

دو فرشییته دائمنیید انییییدر دعییییا
وی خییدا تییییو ممسییکا را ده تلییف
حل ی خییییود قیییربانی خییال کییرد
کییارد بیر حلقیش نییارد کیرد کیار
تییییو بییدا قالییب بمنگییر گبییروش
جییا ِ ایمیین از غییم و رنییج و شییقا
(هما )131 :
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 -7نتیجهگیری

در این مقاله با بررسی سیرعت رواییت در دو حکاییت از مثنیوی و مقایسیه آ بیا مآخیذ آنهیا
براساس نظریه روایتشناسی جرالد پرینس ،دریافتیم که چگونه نویسندگا مآخذ حکایتهای
مولوی تنها به معدودی از انوا سرعتهای پنجگانه روایت دست یافته بودند و مولوی با تغیییر
و تکام هریک از این روایتها ،آنها را آماده پذیرش انوا بیشتری از سرعت روایی کیرد کیه از
نظر زیباشناختی ،متنو تر ،کام تر و لذتبخشتیر از سرمشی هیای خیود بودنید .در ایین راه،
نخست دریافتیم که تفاوتی آشکار میا حکایتهای منظوم و منثور از لنا تنیو گیزارههیای
روایی مربوط به انوا دستههای سرعت روایت و سرعت روایت حاص از آنها وجود دارد؛ بیدین
صورت که نویسندگا صوفیه بیشتر از حکایتهای سرراست منثور کیه سرشیار از گیزارههیای
مربوط به دستههای سرعت روایت چکیده و بهویهه صننه و بهمیزا بسیار منیدودی از دسیته
حذف است ،تنهیا بیهعنیوا ابیزاری بیرای حفیظ سیخنا مشیایخ و بزرگیا خیود و آمیوزش
غیرمستقیم آموزههای اخالقی و عرفانیی که از دل این سخنا مییجوشید بهیره مییبردنید و
درنتیجه ،حکایتهای آنها نیز سرعت روایی تند ،کم و بیش تند و متعیادل روبیهتنید داشیتند.
نکته دیگر این است که در میا شاعرا صوفیه پیش و پس از مولوی نیز تفاوتی از این نظر بیا
حکایتپردازی مولوی وجود دارد .بدین ترتیب که اگر سرعت روایت حکاییت عطیار بیهعنیوا
تنها مأخذ منظوم حکایت مولوی متعادل روبهتند است ،به این دلی است کیه در آ  ،بیرخالف
حکایت مولوی و همسو با حکایتهای منثور ،هیچ گیزارهای از دسیته مربیوط بیه وقفیه وجیود
ندارد .همچنین ،اگر حکایت پس از مولوی (حکایت خواجو) سرعت روایت کنید دارد ،بیرخالف
حکایت مولوی ،به واسطه کثرت گزارههای مربوط به دسته گسترش است کیه بیرای حکیایتی
عرفانی که هدف اصلی آ تبیین آموزههای اخالقی و عرفانی است چندا مناسب نیست؛ زییرا
پیش از وی ،مولوی در کنار استفاده از انوا دستههای سرعت روایت ،بهدرستی دسیته وقفیه را
با استفاده بیش از هفتاد درصدی برای تبییین آمیوزههیای عرفیانی در حکاییت منظیوم قبیت
کردهاست .از این گذشته ،دریافتیم که مولوی با بهرهگیری از معارف و اندیشههای ریشیهدار در
گفتما ایرانیی اسالمی و همچنین انوا تمهییدات و شیگردهای رواییی (تیداعی معیانی ،درج،
راوی مداخلهگر ،راوی ناموق و غیره) دو حکایت بررسیشده را با سرعتهای روایی خیلی کند
و کند ،آماده پذیرش انوا دستههای سرعت روایت میکند که از نظر صورت تکام یافتهتر و از
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نظر منتوا نیز بسیار غنیتر از مآخذ خود هستند .این امر نشیا دهنیده شیم رواییتشیناختی
بسیار قوی مولوی در مقایسه با پیشینیا و حتی بسیاری از آیندگا خود است.
پینوشت
 -1همه منابع اصلی ،حالتهای سرعت روایت را ازنظر ژنت در چهار دسته ذکر کردهاند .فقیط
طالئی و نصر اصفهانی ( )1931با استناد بخشی از تقسیمبندیشیا بیه میارتین ( )1983آ را
مانند پرینس به پنج دسته تقسیم کردهاند؛ اما از ذکر منبع برای بخش دیگر تقسیمبندیشیا
خودداری کردهاند .مارتین نیز هرچند با توضینات مختصر طول زمانی روایت را از نظر ژنت به
پنج دسته تقسیمبندی کرده ،از کاربرد اصطالحاتی مانند وقفه که خا روایتشناسی پرینس
است ،خودداری کردهاست.
منابع
آتشسودا ،م .1989 . .رؤیای بیداری ،فسا :دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا.
آسابرگر ،آ .1981 .روایت در فرهنگ عامیانه ،رسانه و زندگی روزمره ،ترجمه م .ر .لیراوی .تهرا  :سروش.
اکو ،اُ« .1988 .ساختارهای روایی در فلمینگ» .ارغنو  ،ترجمه ح .یوسفی.219 -227 :)21( .
امینی ،م .ر« .1931 .اندازه سخن و پیوند آ با زما و سرعت در ادبیات فارسی» .پهوهشهای زبا
و ادبیات فارسی.112-87 :)2(11 ،
باخرزی ،ا .ی .1989 .اوراد االحباب و فصو اآلداب ،به کوشش ا .افشار .تهرا  :مثسسه انتشارات و
چاپ دانشگاه تهرا .
بارت ،ر .و تودوروف ،ت .و ج .پرینس .1931 .درآمدی به روایتشناسی ،ترجمه ه .رهنما .تهرا  :هرمس.
بامشکی ،س .1931 .روایتشناسی داستا های مثنوی ،تهرا  :هرمس.
بهار ،م .ت .1986 .سبکشناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی ،ج  .2تهرا  :زوار.
یییییییی  .1987 .از اسطوره تا تاریخ ،تهرا  :چشمه.
پارسانسب ،م« .1931 .مأخذشناسی تنلیلی حکایاتی از مثنوی» .مطالعات عرفانی ،د .11-91 :)11( 1
پاینده ،ح .1932 .گشود رما  :رما ایرا در پرتو نظریه و نقد ادبی ،تهرا  :مروارید.
پرینس ،ج .1931 .روایت شناسی :شک و کارکرد روایت ،ترجمه م .شهبا .تهرا  :مینوی خرد.
پند پیرا  .1917 .به تصنی ج .متینی .تهرا  :انتشارات بنیاد فرهنگ ایرا .
تدینی ،م .1988 .پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایرا  ،تهرا  :نشر علم.
تودوروف ،ت .1982 .بوطیقای ساختارگرا ،ترجمه م نبوی .تهرا  :آگاه.
یییییییییی  .1988 .بوطیقای نثر :پهوهشهایی نو درباره حکایت ،ترجمه ا .گنجیپور .تهرا  :نشر نی.

111

محمدحسین کرمی ،رضا نکوئی

نقد و نظریه ادبی /سال سوم ،دوره اول ،بهار و تابستان 9317

توکلی ،ح .ر .1983 .از اشارتهای دریا :بوطیقای روایت در مثنوی ،تهرا  :مروارید.
توال  ،م .1988 .روایتشناسی :درآمدی زبا شناختی  -انتقادی ،ترجمه ف .علیوی و ف .نعمتیی .تهیرا :
سازما مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
حسنلی ،ک .و  .دهقانی« .1983 .بررسی سرعت روایت در رما جای خالی سلوچ» .فصلنامه زبا و
ادبیات پارسی.69-97 :1 ،
خانقاهی ،ا .ط .1971 .گزیده در اخال و تصیوف ،بیه کوشیش ا .افشیار .تهیرا  :شیرکت انتشیارات علمیی و
فرهنگی.
خواجوی کرمانی ،ک .1916 .روضه االنوار ،به کوشش ح .کوهی کرمانی .تهرا  :بیجا.
دادجو ،د .و ا .شیروانی شاعنایتی« .1931 .سرعت روایت در رما خشم و هییاهو» .پیهوهشهیای نقید
ادبی و سبکشناسی.116-81 :)9(13 ،
دهقانی . ،و س .حسامپور« .1932 .بررسی عوام مثقر بر شتاب رواییت در رمیا شیازدهاحتجیاب».
ادب پهوهی.18-21 :26 ،
زمانی ،ک .1981 .شرح جامع مثنوی معنوی ،ج 1و .2تهرا  :اطالعات.
شمیسا ،س .1982 .سبکشناسی شعر ،تهرا  :فردوس.
یییییییییی  .1981 .سبکشناسی نثر ،تهرا  :میترا.
صافی ،ح .1931 .شناختنگری در ادبیات داستانی :رویکردی زبا شناختی ،تهرا  :سیاهرود.
صالنی ،پ« .1931 .نگرشی تنلیلی بر سرعت روایت در رما های جای خالی سلوچ و موسم الهجره إلیی
الشمال با تکیه بر نظریه روایتشناسی ژرار ژنت» .متنپهوهی ادبی.61-97 :66 ،
صفا ،ذ .ا .1981 .تاریخ ادبیات در ایرا (خالصه جلید سیوم :بخیش اولودوم) تلخیی ،از م .ترابیی.
تهرا  :فردوس.
طالئی م .و م .ر .نصر اصفهانی« .1931 .تنلی عملکرد گونه روایت و شتاب منفی داستانی در زبیا
غنایی (مطالعه موردی :منظومه مهر و میاه جمیالی دهلیوی)» .جسیتارهای زبیانی ،د :)1(99 .7
.118-113
عثما  ،م .1918 .فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه ،به کوشش ا .افشیار .تهیرا  :انتشیارات انجمین
آقار ملی.
عثمانی ،ا .1988 .ترجمه رساله قشیریه ،تصنینات و استدراکات ب .ا .فروزانفر .تهرا  :شیرکت انتشیارات
علمی و فرهنگی.
عطار ،ف .1986 .مصیبتنامه ،تصنی و تعلیقات م .ر .شفیعی کدکنی .تهرا  :سخن.
یییییییی  .1931 .تذکره االولیاء .بررسی و تصنی متن ،توضینات و فهرستها از م .استعالمی .تهرا  :زوار.

بررسی و مقایسه سرعت روایت در دو حکایت...

نقد و نظریه ادبی /سال سوم ،دوره اول ،بهار و تابستان 9317

111

عمادی« .1988 . ،بررسی مفهوم سرعت نثر و ارتباط آ با ایجاز و اطناب با نگاهی به مرزبیا نامیه»،
پایا نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه شیراز.
فروزانفر ،ب .ا .1999 .مآخذ قص ،و تمثیالت مثنوی ،تهرا  :انتشارات دانشگاه تهرا .
فروید ،ز .1932 .روش تعبیر رؤیا ،ترجمه م .حجازی و م .ساعتچی .تهرا  :جامی.
لوته ،ی .1988 .مقدمهای بر روایت در ادبیات و سینما ،ترجمه ا .نیکفرجام .تهرا  :مینوی خرد.
مارتین ،و .1983 .نظریههای روایت ،ترجمه م .شهبا .تهرا  :هرمس.
منتخب رون المجالس و بستا العارفین و تنفه المریدین  .1911.به تصنی ا . .رجائی .تهیرا :
مثسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهرا .
منور میهنی ،م .1988 .اسرار التوحید فی مقامیات الشییخ ابیی سیعید ،تصینی و تعلیقیات از م .ر.
شفیعیکدکنی2 .ج .تهرا  :آگه.
مولوی ،ج .1981 .کلیات مثنوی معنوی ،به کوشش و اهتمام ر .ا .نیکلسو  .تهرا  :انتشارات طلو .
میرزایی ،م .س .و م .صالنینیا« .1931 .تنلی روایی عنصر زما در حکایتی از مثنوی «منییط اعظیم»
بیدل دهلوی» .فص نامه مطالعات شبه قاره ،د .191-117 :)22( 7
وحدانیفر ،ا .؛ صرفی ،م .ر .و بصیری ،م« .1931 . .بررسیی سیرعت رواییت در حکاییتهیای گلسیتا
سعدی بر اساس نظریه ژنت» .فنو ادبی.11-99 :)1(17 ،
هزار حکایت صوفیا  .1983 .تصنی ح .حاتمیپور .تهرا  :سخن.

سال سوم ،دوره اول  ،بهار و اتبستان  ، 7931شماره ایپپی 5

تحلیل نشانهشناختی داستان بهرام گور با زن پالیزبان
(«زن پالیزبان»ِ شاهنامه در خانه «خُرهنما»یِ مرزباننامه)
خلیل کهریزی

1

دکتر سوسن جبری
*2

دکتر غالمرضا سالمیان

3

4

دکتر وحید مبارک

تاریخ دریافت0931/01/2 :

تاریخ پذیرش0931/9/8 :

چکیده
اسطوره گونهای از زبان است که میتوان آن را نشانهشناسی کرد .در این شیووه مییتیوان اسیطوره را نمیا
نشانه شناسوک ثانویه ای دانست که پس از نشانهشناسی اولوه در مرحلیه دو معنیا ییا نشیانه پوشیون نوی
نشانهشناسی میشود و از این طریق میتوان به مفهو نهفته اسطوره دست یافت .مفهو اسطوره کیه کیامً
دریافتنی نوست ممکن است از آیونها رسو و رفتارهای پنهان قومی که داستان در آن به وجود آمدهاست
نشانههایی داشته باشد .از سوی دیگر میتوان مفهو مبهم اسیطوره را بیا کمیک رواییتهیای دگرگیون هیر
اسطوره ملموس کرد .با استفاده از همون شووه کوشودهایم ضمن تطبوق داستان «بهرا گور با زن پالو بان»
از شاهنامه با حکایت «خُرهنما با بهرا » از مرزباننامه نشان دهوم که این دو داستان صورتهایی متفاوت از
داستانی واحدند که به دلول تحوالت فرهنگی به دو شکل روایت شدهاند .با تحلویل نشیانهشیناختی ایین دو
روایت مشخ ص شد که این داستان ضمن برخورداری از ساختار منسجم روایی و براعت استهًل بهجا که در
اختوار مضمون کلیِ «برخاستن برکت به دلول ستم پادشاه» قرار دارد دربردارنده نکته مهمی دربیاره بهیرا
گور است که میتواند رهاورد تربوتِ متفاوتِ او باشد.

واژگان کلیدی :نشانهشناسی اسطوره شاهنامه مرزباننامه
 .1دانشجوی دکتری زبان و ادبوات فارسی دانشگاه رازی
 .2دانشوار زبان و ادبوات فارسی دانشگاه رازی
 .3دانشوار زبان و ادبوات فارسی دانشگاه رازی
 .4استادیار زبان و ادبوات فارسی دانشگاه رازی

* salemian@razi.ac.ir
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 -1مقدمه

اسطورههای( )1هر قومی پایههای حوات فرهنگی آن قو را تشکول میدهند و انسیان بیرای
یافتن معنای زندگی و درک امور هستی به اسطوره نوازمند است؛ زیرا «اسطوره در دل خیود
چو ی ناروشن چو ی مبهم دارد و در عون حال قادر است آن چو ناشناخته غور عقًنی و
بوانناپذیر یعنی چو ی را که القاکننده ظلمات ژرف تمامی این فراینید اسیت در تویاویری
بگنجاند که می تواند شما را به تواویر دیگر رهنمون شود و این تواویر نو به تویاویر دیگیر
تا بینهایت» (برلون  .)191 :1311توجه به اهمویت ایین نویاز معنیوی بیا تیً هیای فکیری
اسطوره شناسان در قرن اخور تا بیدان جیا پیور رفیت کیه اقیوا جیوان دنویا نوی بیه فکیر
اسطوره سازی افتادند .برخًف نگاه عا که اسطوره را امری غورعقًنیی و درو مییپنیدارد
بشر ذاتا به اسطوره نوازمند است .از دیگرسو تحلول و بررسی اسطورههیا مییتوانید میا را در
یافتن نکات نهفته در طول تاریخ فرهنگی هر قومی یاری کند و این مسأله با نشیانهشناسیی
اسطوره امکانپذیر است.
روالن بارت که مانند لوی استروس اسطوره را گونهای از زبان میدانید(نیک .بیارت  33 :1392و
نک .لوی استروس  )139 :1333اسطورهشناسیی را زیرمجموعیه نشیانهشناسیی معرفیی مییکنید و
میگوید« :اسطورهشناسی به عنوان یک گفتار در حقوقت چو ی نوست ج بخشی از آن دانیر
گسترده نشانهها که سوسور چهل سال پور با نا نشیانهشناسیی مسیلم انگاشیتهاسیت» (بیارت
 .)33 :1392او اسطوره را نما نشانهشناسوک ثانویهای میداند که دو بار باید نشانهشناسی شود تیا
بتوان به مفهو آن دست یافت .با این رو میتوان به نهفتههایی در پشت معنای اساطور رسیود
که در رویه روایت و داستان نمیتوان آنها را دریافت .البته در ایین نیوت تحلویل نبایید از اهمویت
جابهجایی اسطوره غافل بود .در واقع با کمک روایتهای دگرگون یک اسطوره و مقایسیه آنهیا بیا
هم میتوان مفهو برآمده از دل تحلول نشانهشناختی اسطوره را کیه «نیوعی سیتاره سیحابی [=
غبارآلود[ ]...و] چکوده کمابور مبهم و نامشخص نوعی دانر اسیت» (بیارت  )91 :1313ملمیوس
کرد؛ زیرا در طول حوات فرهنگی هر قو بسواری از اسیطورههیا کیه حامیل عناصیر فرهنگیی و
شامل نشانههایی از اجتماعوات و مسائل گوناگون آن قومند متناسب با دگرگونیهای فرهنگیی و
اجتماعی تغوور چهره میدهند و با شیکلی دیگیر روی میینماینید« .از روی ییک تعرییک کیامً
توصوفی اسطوره گونهای از بازگویی است که با آیون بسیتگی ن دییک دارد و برداشیت مشیترک
ذهن دستهجمعی و شاید ناآگاهانه گروهی از مردمان را منعکس مییکنید .از ایین رو اسیطوره در
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هر زمان شکل و نقر و کاربرد ویژهای دارد و در جریان زمان و در مرزهای متفاوت جغرافویایی و
در موان مردمان گوناگون ممکن است دستخو دگرگونیهایی شود و نقرهای تیازهای بپیذیرد
و در جریان یک تغوور تدریجی ناآگیاه ییا از روی ییک دگرگیونی بنویادی و عمیدی گونیههیای
جدیدی پودا کند و به شکلهای تازهای مانند افسانه داستان حماسیی تمیویل ییا نقیل عاموانیه
درآید .مجموت اینگونه تکوین و تغوورات و شکلپیذیریهیای متفیاوت را مییتیوان جابیهجیایی
اسطوره نامود» (سرکاراتی  .)213 :1393از همون روی بررسی نشانهشناختی یک اسیطوره مسیتل
پیگوری صورتهای دگرگون آن اسطوره و تطبوق روایتهای گونیاگون آن اسیت .بیا توجیه بیه
همون نکته است که لوی استروس معتقد است اسطوره «در حقوقت همیواره متشیکل از تمیامی
روایتهایر است» (هاوکس .)11 :1394
با در نمر گرفتن همون نکات است که ما در این جستار کوشودهایم داستان «بهرا گیور بیا
زن پالو بان» از شاهنامه را با حکایت «خُرهنما با بهرا » از مرزباننامه تطبوق دهوم و بیا نشیان
دادن شباهتهای این دو داستان صورت کهنتیر داسیتان را کیه دربردارنیده مسیأله فرهنگیی
خاصی در عور ساسانوان است و به دلول تغوورات فرهنگی از بون رفته معرفی کنوم.
 -2پیشینه تحقیق

در موضوت مقاله تا به حال پژوهر خاصی انجا نشدهاست .تنها پژوهر میرتب بیا جسیتار میا
مقاله روحاالمونی ( )1394است که وی در آن با تحلول داستان «بهرا گور با زن پالو بان» ضیمن
ارائه گ ارشی از وضعوت خانوادهای ایرانی در دوره ساسانی به این نتوجیه مییرسید کیه سیاالری
خانواده در آن دوره با زنان بوده و اختًف سنی زن و مرد موجب فرمانبری بیچونوچرای شیوهرِ
پور از زنِ جوان شدهاست.
 -3نشانهشناسی

«نشانهشناسی رو علمی جدیدی نوست که با پودایر زبانشناسیی میدرن (آثیار سوسیور) ییا
همراه با آثار پورس یا فلسفه زبان جدید پدید آمده باشد .بیشک این همیه نشیانهشناسیی را در
مسوری جدید قرار دادهاند و کار پوشرفت و تکاملر را آسان کردهاند؛ اما باید بهتأکوید گفیت کیه
نشانهشناسی بهمیابه رو علمی و منطقی سابقهای طوالنی دارد و هرچنید مقولیههیای بنویادین
آن کمتر با دقت و ری بونی به قاعدهبنیدی منطقیی و کًمیی درآمیدهاسیت امیا پوشیونها بیه
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نخسییتون جوانییههییای پوییدایی خییردورزی فلسییفی و علمییی میییرسیید» (احمییدی .)311 :1311

نشانهشناسی بهمیابه دانشی که کار آن مطالعه نشانههیا در سیاحتهیای گونیاگون زنیدگی بشیر
است در قرن بوستم دو بنوانگذار دارد کیه راه و شیووه آنهیا در نشیانهشناسیی از هیم جداسیت.
فردینان دو سوسور در سوئوس و چارل سندس پورس در آمریکا هیر دو در قیرن بوسیتم بیدون
آگاهی از کار هم نشانهشناسی را به شکلی کیه امیروز مییشناسیوم بنویان نهادنید« .راه ایین دو
بنوانگذار را دیگرانی در طول قرن بوستم ادامه دادنید .سینت نشیانهشناسیی سوسیوری توسی
اندیشمندانی چون یلم لک یاکوبسن بارت کریستوا و بودریار ادامه پودا کرد و راه نشیانهشناسیی
پورسیی را نوی متفک رانیی چیون میوریس ریریادرز آگیدن سیبدوک و دیگیران ادامیه دادنید و
نشانهشناسی چون اکو نو از دستاوردهای هر دو شاخه عمده نشانهشناسی در تحلویلهیای خیود
بهره گرفتند» (سجودی .)2 :1393
نشانه از دال و مدلول تشکول شدهاست .دال میتواند تووری از ییک واژه و میدلول تویور
ذهنی از مفهو آن واژه باشد .بارت معتقد است که دال تهی و خالی و بییارز اسیت و فقی
زمانی ارز مییابد که بیه ییک میدلول برسیبد (نیک .بیارت )31 :1392؛ از همیون روی دال و
مدلول نمیتوانند از هم جدا باشند .یعنی «اگر قرار باشد نشانهای در نما زبان حضیور داشیته
باشد ایجاب میکند که یک دال به یک مدلول چسبوده باشد» (صفوی .)23 :1393
باری یک دال زمانی ارز مییابد و پُر میشیود کیه بیه ییک میدلول برسیبد .پوونید و
همبستگی دال و مدلول نشانه ناموده می شود .دال خالی و تهی است و نشانه پُر است .بیارت
برای این مسأله گل سرخ و عشق را میال میزند (نک .بیارت  .)31 :1392او میگویید دال گیل
سرخ تهی است و میتواند مدلولهای بسواری داشته باشد؛ اما میً اگیر آن را بیرای میدلول
عشق به کار ببریم این دو به هم آنرنان بسته میشوند که جدا کردنشان امکانپذیر نوست.
«گل سرخِ رنگ و بوی عشق گرفته» که حالت پووند و همبسته آن دو اسیت نشیانه نامویده
میشود« .نشانه محرک یا جوهر محسوسی است که توویر ذهنی آن در ذهن میا بیا تویویرِ
ذهنی محرکی دیگر تداعی می شود .کارکرد محرکِ نخست برانگوختن محرک دو با هیدف
برقراری ارتباط است» (گویرو  )39 :1392و «نشانهشناسی علمی است که به مطالعه نما های
نشانهای نمور زبانها رم گانها نما های عًمتی و غوره میپردازد» (همان.)13 :
حوزه نشانهشناسی نو بسوار گسترده است« .میتوان حوزه بسوار وسوعی از تحقوقیات را
به نشانهشناسی نسبت داد؛ زیرا اگر هرچه در قالب یک فرهنگ معنی داشته باشید نشیانه و
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درنتوجه موضوت مطالعه نشانهشناختی به حساب آید نشانهشناسی به دانشی مبیدل خواهید
شد که اکیر رشته های علو انسانی و علو اجتماعی را در بر مییگویرد .تمیامی حیوزههیای
فعالوت آدمی ازجمله موسیوقی معمیاری آشیپ ی آداب و رسیو تبلوی مُید ادبویات را
میتوان در قالب نشانهشناسی بررسی کرد» (کالر )112 :1393؛ از همون روی «نه تنها مسیأله
زبان روشن میگردد بلکه اگر آیونها آداب و رسو و غوره را نوی همریون نشیانههیایی در
نمر بگوریم به گمان ما این پدیدهها به صورت تازهای ظاهر میشوند و این ضرورت احساس
میگردد که آنها را در حوزه دانر نشانهشناسی گرد آوریم و به کمک قوانون این دانیر بیه
بوان آنها بپردازیم» (سوسور )21 :1392؛ بنابراین اسطوره را نو میتوان نشانهشناسی کرد.
 -4نشانهشناسی اسطوره

به عقوده بسواری از اسطورهشناسان اسطوره نوعی زبان است و «برای شیناخت آن بایید آن
را بازگفت؛ اسطوره بخشی از گفتار آدمی است؛ برای حفظ ویژگی آن باید نشیان دهیوم کیه
اسطوره هم از مقوله زبان است و هم چو ی ج آن .تجربه گذشته زبانشناسان در اینجا نوی
یاریگر ماست؛ زیرا زبان را نو میی تیوان بیه عناصیری تج ییه کیرد کیه در عیون همسیانی
ناهمانندند .این دقوقا همان تمای ی است که سوسور موان زبان 1و گفتار 2قائل گشتهاسیت»
(لوی استروس .)131 :1333

بر پایه این نوت برخورد با اسطوره است که روالن بارت معتقد اسیت اسیطوره ییک نمیا
نشانه شناسوک ثانویه است .درواقع «در اسطوره دو نما نشانه شناسوک وجود دارد که یکیی
در قواس با دیگری دچار ت ل ل است :یکی نما زبانشناسوک (یا اسلوبهای بوانگری که بیا
آن آموخته شدهاند) که آن را زبان  -موضوت مینامم؛ زیرا زبانی است که اسطوره از آن یاری
میگورد تا نما خاص خود را بنا کند و خود اسطوره که آن را فرازبان مینامم؛ زیرا زبیان
دومی است که در آن درباره زبان اولی سخن گفته میشود» (بارت .)31 :1392
اسطوره قالبی دارد که پور از آن قالب نو وجود داشتهاسیت« .اسیطوره نمیامی خیاص
است؛ به این معنی که از زنجوره نشانهشناسوکی ساخته شیده کیه پیور از خیود آن وجیود
داشتهاست :این یک نما نشانهشناسوک ثانویه اسیت .آنریه در نمیا نخسیت نشیانه اسیت
(یعنی همبستگی تا یک مفهو و یک توویر) در نما دو به دالی ساده تبدیل مییشیود.
1. langue
2. parole
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در اینجا باید یادآوری کرد که مواد گفتیار اسیطورهای (النیگ بیه معنیی دقویق آن عکیس
نقاشی پوسترها مراسم آیونی اشواء و غوره) هرقدر هم که در آغاز گاه متفاوت بوده باشیند
به محض آنکه به چنگ اسطوره بوفتند بیه کیارکردی صیرفا داللتیی فروکاسیته مییشیوند.
اسطوره به این مواد فق به عنوان یک ماده خا یکسان نگاه میکند؛ وحدت آنهیا از ایین رو
است که همگی به پایه صرف زبان تن ل یافتهاند .اسطوره در برخورد بیا نوشیتار الفبیایی ییا
نوشتار توویری فق مایل است که کلوتی از نشانهها و یک نشیانه یکسیره را ببونید؛ یعنیی
مؤلفه نهایی زنجوره نشانهشناسوک نخست را» (همان.)33 :
هر داستان اسطورهای که در قالب زبان ریخته شیده از دالهیا و میدلولهیای بییشیماری
تشکول شده و آن دالها و مدلولهای به هم پووسته نشانهای ایجاد کردهاند؛ حیال آن نشیانه
خود در جایگاه دال قرار میگورد و باید مدلول آن را یافت؛ میً اسطوره ادیی شیهریار کیه از
جمًت و عبارات بسواری تشکول شده مجموعهای از دال و میدلولهیای بسیواری اسیت کیه
تولود معنا میکنند .این داستان دالی است که باید در پی مدلول آن بود و مدلول آن به گفتیه
لوی استروس بوانگر تناقض بون نمریه رسمی دین یونانویان دربیاره خیودرویی انسیان و ایین
آگاهی است که انسانها درواقع از یگانگی زن و مرد پدیید آمیدهانید (نیک .لیو)133 :1311 ،؛ از
همون روی «لوی استروس از قبل چنون فرض میکند که در پس معنای ظیاهری داسیتانهیا
نوعی بیمعنایی و پوامی به زبان رم نهفتهاسیت؛ بیه سیخن دیگیر او همریون فرویید مسیلم
میگورد که هر اسطوره رؤیایی جمعی است و میتوان معنیی نهفتیه را از راه خیوابگ اری پویدا
کرد» (همیان .)93 :البتیه همیانطیور کیه بیارت گفتیهاسیت میواد خیا اسیطوره ییا سیاختار
نشانهشناسوک اولوه اسطوره فق زبان نوست؛ بلکه یک نقاشی یا یک خیالکوبی نوی مییتوانید
همان کار را بکند .میً نقر عقاب بر پوشانی یک سرخپوست مدلولی دارد که میتواند تقیدس
عقاب در آن قبوله باشد .حال «عقابِ مقدس» که حاصل بههمپووستن دال «نقاشی عقاب» ییا
«خالکوبی عقاب» بر پوشانی و «مقدس بودن عقاب» است خود در نما نشانهشناسوک ثانوییه
اسطوره تبدیل به دالی میشود که باید به دنبال مدلول آن گشت.
«کلود لوی استروس در سخنرانیا در کلژ دوفیرانس ( 1ژانوییه )1913انسیانشناسیی را
بخشی از نشانهشناسی خواند؛ چراکه پدیدارهای مورد بحث و پژوهر انسانشناسی نشیانهانید:
«یک تبر سنگی که برای ناظری که قادر به شیناخت میورد اسیتفاده آن اسیت برابیر بیا ابی ار
متفاوتی است که در جامعه دیگری به همان هدف به کار میرود» .به نمر لوی استروس بیرای
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اینکه اب اری را نشان بدانوم باید معنایر (کاربرد ) برای اعضای گروه خاصی شیناخته شیده
باشد» (احمدی  .)433 :1311به عقویده بیارت نوی داسیتان تویویر آییون و غویره کیه بویانگر
اسطورهای است در درجه نخست باید نشانهشناسی شود تا معنای آن را دریابوم .پس میتیوان
اسطوره را استعارهای بس یافته دانسیت؛ لوکیاف و جانسیون مییگوینید« :اسیطورههیا تولودکننیده
نشانهها و رم ها هستند و نشانهها و رم ها بیه نوبیه خیود در خیدمت حفیظ اسیطورههاینید .عامیه
باورهایی را اسطوره میدانند که واقعوت ندارند اما نشانهشناسان این واژه را ال اما بیه ایین معنیی بیه
کار نمیبرند .اسطوره را میتوان استعارهای بس یافته دانست .اسطورهها نو مانند استعارههیا بیه میا
کمک میکنند تا به تجربواتمان در دورن یک فرهنگ معنی بدهوم» (به نقل از سجودی .)14 :1393
پس از نشانه شناسی اولوه اسطوره که منجر به دریافت معنای آن می شود معنا را بایید
این بار در مقا دال در نمر گرفت و اسطوره را دوباره نشانه شناسی کرد .به دیگیر سیخن
پس از نشانه شناسی اولوه در مرحله دو باید معنایی را که در مرحله قبل با نشانهشناسی
به آن دست یافته ایم به عنوان دالی جدید در نمر بگوریم و به دنبال میدلول آن بگیردیم.
در واقع مدلول این دال مفهو ِ اسطوره است که بارت آن را نشانه جامع نو می نامد .بیارت
معتقد است که این مفهو غبارآلود و گنگ است و ماننید معنیا ییا نشیانه اولویه روشین و
آشکار نوست (نک .بارت  92 :1313و .)31 :1392
مفهو اسطوره میتواند بهمیابه یک آینیه شکسیته از پیس اعویار و قیرون سیخنانی دربیاره
مردمی بگوید که آن اسطوره در درون آنها شکل گرفتهاست؛ البته همانطیور کیه در مقدمیه نوی
گفتوم برای صوقل این آینه و روشنتر کردن مفهو اسطوره میتوان به جستوجوی روایتهیای
دگرگون اسطورهها پرداخت و به کمک آنها مفهو ناپایدار و دور از دسترس اسطوره را ملمیوس و
تا حدودی عونی کرد« .به اعتقاد لوی اسیتروس تنهیا بیا گیردآوری و تلفویق همیه رواییات ییک
اسطوره میتوان نمم را در ورای بینممی یافت» (بارت  .)22 :1392با توجه به ایین نکیات داسیتان
بهرا گور و زن پالو بان را که خًصه آن در ذیل میآید نشانهشناسی میکنوم.
 -5زن پالیزبانِ شاهنامه در خانه «خُرهنما»ی مرزباننامه
 -1 -5خالصه داستان بهرام گور با زن پالیزبان

بهرا گور که به شکار رفته اژدهایی را می کشد .زهیر اژدهیا موجیب تیار شیدن چشیمان بهیرا
میشود .بهرا با چشمان تار راهی میشود و به آبادجایی میرسد .در آنجیا زنیی مییبونید و از او
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یاری می خواهید .زن کیه همسیر پالو بیانی اسیت و بهیرا را نمییشناسید او را بیه خانیه خیود
فرامیخواند و از شویَر میخواهد که اسب بهرا را کاه و آب دهد .زن پالو بان نو غرولندکنان:
سیییوی خانیییه آب شییید آب بیییرد
کییه اییین پوییر ابلییه نمانیید بییه جییای
نباشییید چنیییون کیییار کیییار زنیییان

همییی در نهییان شییوی را برشییمرد
هر آنگه که بونید کیس انیدر سیرای
مییینم لشیییکریدارِ دنیییدانکَنیییان
(فردوسی )113 /2 :1393

بهرا با آبی که زن برایر آوردهاست سر و تن میشوید و از پلودیی کیه بیا کشیتن اژدهیا بیه او
رسوده خود را پاک میکند .پس از آن پالو بان که در بورون خانه ایستادهاست برای بهیرا نیان
و تره و سرکه و ماست میآورد .بهرا پس از خوردن غذا به خواب مییرود .زن پالو بیان بیاز هیم
بهتندی با شوی میگوید:
چون از خواب بودار شد زن به شوی
بییره کشییت باییید تییو را کییون سییوار

همی گفت کیای زشیت ناشسیتهروی
ب رگسییییت و از تخمییییه نامییییدار
(همانجا)

مرد زن را از فرارسودن زمستان و سختی آن و کمبود آذوقه میترساند؛ اما زن بیه سیخنِ شیوی
گو نمیدهد و برهای برای بهرا میکشد .بهرا پیس از خیوردن بیره و نوشیودن شیراب از زن
میخواهد که برای او داستانی بگوید تا با آن داستان می بخیورد .ییا اگیر داسیتانی نیدارد الاقیل
بگوید که گلهای از شاه دارد یا سپاسگ ارِ اوست؟ زن بهجای داسیتان از سیواران پادشیاه شیکایت
میکند که از ن دیکی محل زندگی آنها میگذرنید و میرد را آزار مییدهنید و بیر زنیان نیا بید
مینهند و به آنها دستدرازی میکنند .بهرا با شنودن این سیخن بیا خشیم و اندیشیه سیتم بیه
خواب میرود .با فرارسودن روز:
بوامد زن از خانه بیا شیوی گفیت

که هرکیاره و آتیر آر از نهفیت
(همان)111 /2 :

زن نو میرود که از گاو شور بدوشد؛ اما از آنجا که پادشاه شیبِ پیور بیا اندیشیه سیتم خفتیه
پستان گاوان از شور خشک شدهاست .بهرا که متوجه میشیود از اندیشیه سیتم بیازمیگیردد و
شور به پستان گاوان برمیگردد .او پس از خوردن شوربا به شوهرِ زن میگویید کیه تازیانیها را
بر در آوی د .پس از آویختن تازیانه بر درِ سرای سپاهی گران بر در خانه پالو بان گیرد مییآیید و
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بر آنان آشکار میشود که مهمان دوشون آنان پادشاه بیودهاسیت .بهیرا نوی میرز و بیو و ده آن
منطقه را به پالو بان میدهد و به او میگوید زین پس بهجای پالو بانی مو بانی بکن)2(.
 -2 -5خالصه حکایت خُرهنما با بهرام

بهرا گور به شکار میرود که ابری توره برمیآید و پادشاه در آن تاریکی و آسیمان طوفیانی راه
را فرامو میکند و از نخرورگاه دور میشود .پس از پومودن راه به من ل دهقیان ب رگیی بیه
نا خُرهنما میرسد و ناشناس به من ل او درمیآید .مو بان که بهرا را نمییشناسید نُ لیی نیه
اندرخور شاه در پور بهرا مینهد .شاه نو گرچه بهظاهر دگرگونوی در چهره نشان نمیدهد
در باطن از این پذیرایی ساده به خشم میآید .در این حال چوپان به خُرهنما خبر میدهد کیه
شور گوسفندان کم شدهاست .خُرهنما به دختر دانا و نوکخوی خود میگوید که احتماال علیت
کم شدن شور گوسفندان خشم و دگرگونی نوت پادشاه است؛ از همون روی بهتر آن باشد کیه
از این جایگاه به جای دیگری برویم .دخترِ خُرهنما به او میگوید که اگر قود رفیتن از اینجیا را
داری بهتر است از خوردنیها و نوشودنیهای بسواری که داریم مقداری به این مهمان بیدهوم
تا حملِ بار اندکی آسان شود .خُرهنما پند دختر را میپذیرد و از انوات شراب و خیوردنیهیا بیه
ن د بهرا میبرد .بهرا شروت به نوشودن شراب میکند و در اثنای نوشودن شیراب از خُیرهنمیا
میخواهد تا اگر کنو کی در خانه دارد او را به نی د بفرسیتد تیا «بیه مشیاهدهای از او قیانع
باشوم و ساعتی به مؤانست او خود را از وحشت غربت باز رهانوم» (وراوینی  .)13 :1333خُیرهنمیا
نو که به پاکدامنی دختر خود ایمان دارد از او میخواهد که به ن د بهیرا بیرود و «آرزوی او
را به لقوهای از لقای خود» (همانجیا) بنشاند .دختر خُرهنما به ن د بهرا میرود و بهرا نوی کیه
شوفته دختر شده زم مهکنان با خود میگوید:
در دست منی دست نوار به تو بیرد

دردا که در آب تشنه مییبایید مُیرد
(همان)14 :

با فرارسودن روز چوپان از دشت میآید و خبر اف ون شدن شیور گوسیفندان را بیه خُیرهنمیا
میدهد .پدر و دختر میگویند که اف ونی شور نشان برخاستن سوءالعنایت شیاه از ماسیت .بهیرا
نو پس از برگشتن به محل حکومت خود قباله همیه دییههیای آن منطقیه را بیه نیا خُیرهنمیا
مینویسد و دختر را با احترا و اکرا بسوار به عقد خود درمیآورد.
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 -3 -5نشانهشناسی داستان بهرام و زن پالیزبان و روایت دگردیس آن

همانطورکه پور از این نو گفتوم اسطورهها در طول تاریخ به صورتهیای گونیاگونی رواییت
میشوند .این صورتهای گوناگونِ دگرگون که هریک رهاورد دورهای خاص از تاریخ تفکر ییک
قومند نشان میدهند که با دگرگونیهای فرهنگی در طول تیاریخ اسیطورههیا نوی دگرگیون
میشوند« .اسطوره در آنِ واحد هم توویری است که ذهن میتواند بیا آرامشیی نسیبی در آن
تأمل کند و هم چو ی است که فناناپذیر است هر نسل از آدموان را دنبال میکنید همیراه بیا
دگرگونی انسان دگرگون میشود و ذخورهای تما نشدنی از تواویر مرتب با هم است که ثابت
و جاودانهاند» (برلون )191 :1311؛ از همون روی دور از انتمیار نوسیت کیه چنیدین داسیتان در
اختوار مضمونی واحد قرار بگورند و یا یک داستان با روایتهای گونیاگون بویانگر ییک موضیوت
کلی باشد .فرضوه اصلی لوی استروس نو در همون راستا است .او معتقد است که «اسطورههیا
با فرایند تبدیل از یک اسطوره به اسطوره دیگر بهوجود میآیند .اسطورهها تغوور و تبدیلیافتیه
اسطورههای دیگرند و یک اسطوره با اسطوره دیگری قابل تفسور است .اسیطورههیا در ارتبیاط
با یکدیگر معنا پودا میکنند» (جواری و رضائی .)43 :1391
دو داستان مذکور نو در اختوار مضمونی واحد هستند :برخاستن برکت و خشک شیدن شیور
حووانات شورده در پی خشم و ستم پادشاه« .اسطوره به هیر شیووهای کیه بیازگو شیود در پیسِ
بازگفتهای تکتک و منفردِ آن یا پارولر و در پس النگی که این پارول از آن منشیأ مییگویرد
گونهای سوپرالنگ 1حس میشود که پوامی بنوادین برون میفرستد؛ البته این پوا رمی ی اسیت
و «دسته» این رم را در عمل نشان میدهد» (هاوکس .)11 :1394
میتوان گفت هر دو روایت در آغاز یک داستان بودهاند که با تغوور شخووتهیای فرعیی آن
دگرگون شدهاند .تحلول ما از ایین داسیتان بیه فرضیوه اساسیی لیوی اسیتروس دربیاره اسیطوره
برمیگردد؛ از همون روی هر روایت از دو روایت نماینیده ییک دوره فرهنگیی از فرهنیگ اییران
است که با دگرگون شدن فرهنگ ملی استحاله شده و به رنگ فرهنیگ مردمیی درآمیده کیه در
بون آنها زیستهاست؛ بنابراین پس از این سعی خواهوم کرد به بررسیی شیباهتهیای دو رواییت
باال و در جنب آن به تحلول نشانهشناختی داستان نو بپردازیم.
هر دو روایت از آغاز با توره شیدن چشیمان پادشیاه و نیاتوانی او در دییدن اطیرافر آغیاز
میشوند .در شاهنامه چشمان بهرا در اثر زهر اژدها تار میشود و پادشاه راه را گیم مییکنید.
1 . super-langue
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در مرزباننامه نو همون اتفاق با تورهشدن هوا در پی پوشوده شدن آسمان از ابر رخ مییدهید.
این نشانه در حکم براعت استهًلی برای کل داستان است و درواقع حیاکی از نیاتوانی شیاه در
تشخوص امور و نشانی از کور شدن پادشاه در دیدن حقایق است؛ به دیگرسیخن بنید آغیازین
داستان حکم فشرده و گ یده داستان را دارد و با بررسی نشانههای آن بند آغازین میتیوان بیه
سخن اصلی و پوا نهایی داستان دست یافت و داستان را به طور کلی تحلویل کیرد .از همیون
روی همانگونه که در آغاز بهرا در اثر زهر اژدها یا ابرهای توره از دیدن اطراف خیود نیاتوان
میشود در اصل داستان نو او از دیدن واقعوت ناتوان است و از همون روی هیم در شیاهنامه
که در اثر شکایت زن از سواران شاه -و هم در مرزبیاننامیه -در پیی فیراهم نکیردن خیوراکیمناسب -به دلول ناتوانی در دیدن واقعوت بوهوده خشم میگورد و به ستم میاندیشد.
در هر دو روایت شخووت زن داستان از شوهر (در شاهنامه) و پدر (در مرزباننامیه)
داناتر است .این نکته در شاهنامه آشکارتر بوان شدهاست؛ به شکلی که زن پالو بیان همسیر
را چندین بار نکوهرِ آموخته به توهون میکند و به او سخنان تنید مییگویید (نیک .فردوسیی
 .)113 / 2 :1393این نکته گرچه به این صراحت در مرزباننامه نوامده اما کاردانی دخترِ خُرهنما
و اینکه پدر را پند میدهد که از خوردنیها و نوشودنیهای درخورِ ب رگان برای مهمان بویاورد
و از این طریق از ادامه فاجعه جلوگوری میکند دانایی او را میرساند .روحاالمونی نو بیه ایین
نکته دست یافته و درباره آن گفتهاست« :در یک شبانهروز که فردوسی ما را به خانیه پالو بیان
میبرد میبونوم که فرماندهی درستاندیشی و مدیریت با زن پالو بان است و ایین مییتوانید
بازمانده دوران کهن زنساالری باشد» (روحاالمونی .)231 :1394
البته دادههای تاریخی دربیاره دوره ساسیانی بیه میا مییگوینید کیه زنیان در ایین دوره از
جایگاههای متفاوت و درنتوجه از حقوق گوناگونی برخوردار بودهاند .در این دوره «رئوس خانیه
(کدگ خودای کدخدا) از حق ریاست دودمان (سرداریهای دودگ -سیرداری دوده) بهیرهمنید
بود .یکی از زنان سوگلی و صاحب حقوق کامل محسوب شیده و او را زنایپادشیایوها (پادشیاه
زن) یا زن ممتاز میخواندند .از او پستتر زنی بیود کیه عنیوان خیدمتکاری داشیت و او را زن
خدمتکار (زنای چگاریها) میگفتند .حقوق قیانونی ایین دو نیوت زوجیه مختلیک بیود .ظیاهرا
کنو ان زرخرید و زنان اسور ج و طبقه چاکرزنان بودهاند[ ]...شوهر مکلک بود کیه میادا العمیر
زن ممتاز خود را نان دهد و نگاهداری نماید» (کریستنسن .)233 :1331
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از همون روی نباید بر پایه داستان بهرا گور با زن پالو بان معتقد به برتیری زنیان در دوره
ساسانی بود؛ این برتری حاصل تفاوتِ سنی پالو بان با زنیر اسیت کیه در اصیل داسیتان نوی
چندبار به پوربودنِ مرد و جوانبودنِ زنِ او اشاره شدهاسیت (نیک .فردوسیی .)111-113 /2 :1393
این تفاوت سنی در حکایت خرهنما نو بیا تبیدیل شخویوت شیوهر بیه پیدر کیامً آشیکار و
هویداست .از همون روی است که روحاالمونی نو گفتهاست« :آییا فرمانیدهی زن و فرمیانبری
بیچونوچرای مرد پالو بان تا اندازهای به این علت نوست کیه میرد پویر اسیت و زن جیوان؟»
(روحاالمونی .)233 :1394

شباهتهای دیگری مانند ناشناس بودن بهیرا خیواهر بهیرا بیرای هیمنشیونی بیا زن
داستان بخشودن دیههای منطقه به مرد داستان و غویره در دو داسیتان دییده مییشیود؛ امیا
مهمترین شباهت که علت اصلی دگرگونی داستان نو در پس آن اسیت ایین اسیت کیه ابتیدا
شخووت مردِ داستان برای بهرا غذایی ساده میآورد و سپس به سفار زن یا دختیر غیذا و
شراب ارزشمند برای بهرا فراهم میکند .نکته اصلی داستان آنجاست کیه بهیرا بیا نوشیودن
شراب به فکر مواحبت با زن پالو بان -در شاهنامه -و کنو کی -در مرزباننامیه -مییافتید .بیه
گمان نگارندگان در همون بخر باید به دنبال علل دگرگیون شیدنِ داسیتان و شیکلگیرفتن
روایتِ دیگری از آن بود.
در شاهنامه پس از اینکه پادشاه از زن پالو بان میخواهد که داستانی برای او بگویید زن از
ستم سواران حکومتی سخن میگوید و فاجعه داستان رخ میدهد .در مرزباننامه نو بهیرا بیا
دیدن دختر عاشق او میشود و گره فاجعه داستان گشوده میشود .بر پایه آنریه از تطبویق دو
داستان به دست میآید این پرسر مطرح میشود که آیا بهیرا گیور در ایین داسیتان بیا زنِ
داستان ارتباطی داشتهاست؟ آیا قُبح فرهنگی همون مسأله در دورههای بعد باعیث نشیده کیه
زن پالو بان به دختر خُرهنما تبدیل شود و مانند کاری که کاتبان در داسیتان رسیتم و تهمونیه
کردهاند با عقد شرعی دخترِ خُرهنما برای بهرا گور یکسیره آن را بیا پسیند زمانیه و فرهنیگِ
خود سازگار کرده باشند؟
به دیگرسخن بهرا بر پایه شاهنامه خواهان همسخنی با زن پالو بان است:
بدو گفت شاه :ای زن کیمسیخن
بدان تا به گفتار تیو مَیی خیوریم

یکی داستان گیوی بیا مین کهین
ز دل رنییا اندیشییههییا بشییکَریم
(فردوسی )111 /2 :1393

تحلیل نشانهشناختی داستان بهرام گور با ...

نقد و نظریه ادبی /سال سوم ،دوره اول ،بهار و تابستان 9317

119

همون بخر در حکایت خُرهنما به شکل روشنتری دیده میشود .در آنجا بهرا از خُرهنمیا
میخواهد که کنو کی برای او بواورد تا «به مشاهدهای از او قانع باشوم و ساعتی به مؤانسیت او
خود را از وحشت غربت باز رهانوم» (وراوینی  )13 :1333و با آمدن دختر خُرهنمیا بهیرا شیوفته
دختر میشود که سرانجا به ازدواج آنها میانجامد.
نگارندگان این سطور با مفروض گرفتن گمان خود درباره ارتباط بهرا گور و زن پالو بیان و
تکوه بر این گمان به عنوان عاملی مهم در تغوور داستان و شیکلگویری روایتیی دیگرگیون از
آن دو علت برای کار بهرا مطرح میکنند .نخستون علت که خیالی از چنیدوچون نوسیت در
قالب این پرسر مطرح میشود :آیا در داستان بهرا گور و زن پالو بان میتوان نشیانههیایی از
ازدواج استقراضی( )3دید؟
آنره این حدس را اندکی با ت ل ل روبهرو میکند تقابل ماهوت این نوت ازدواج با موقعویت
بهرا گور در داستان است .بارتولومه با توجیه بیه ماتوکیان ه اردادسیتان در ایین بیاره چنیون
استنباط کردهاست« :شایان توج ه در میورد ازدواج استقراضیی ایین نکتیه اسیت کیه در انجیا
تشریفات آن به جهت واگذاری موقت زن بیه دیگیری ییک علیت تعیاونی و خورخواهانیه الز
بودهاست؛ مانند نوازی که یک همکور بدون تقوور و گناه بیه خیاطر کودکیان خیود داشیته
یعنی میً نوازی که بر اثر مرگ زن یا بوماری سخت او برای شوهر به وجود آمیده بیودهاسیت.
ضمنا میتوان استنباط کرد که این نیوت ازدواج هیای موقیت احوانیا و ییا حتیی تنهیا در مویان
طبقات دو اجتمات صورت میگرفتهاست؛ چون در این طبقات مردان غالبا دارای بور از ییک
زن نبوده و سوستم یکهمسری در موان آنان بودهاست» (بارتلمه .)11 :1333
اما در داستان بهرا گور و زن پالو بان با چنون پدیدهای روبیهرو نوسیتوم و زن پالو بیان از
ب رگی و نژادهبودن بهرا با شوهر سخن میگوید و حتی یک بار حدس میزند کیه مهمیان
آنها باید بهرا باشد:
بره کشت باید تیو را کیون سُیوار
کییه بُییرزِ کوییان دارد و فییر مییاه

ب رگسییییت و از تخمیییه نامییییدار
نمانیید همییی جیی بییه بهرامشییاه
(فردوسی )113 /2 :1393

حدس دو نگارندگان درباره ایین مسیأله بیه شخویوت خیاص بهیرا گیور برمییگیردد .در
شخووت بهرا میتوان توجه به زنان را از دوران کودکی دید:
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به منذر چنون گفت روزی جوان
چنییون بیییبهانییه همیییداریییم
همی هرکه بونی تو انیدر جهیان
از انیییدوه باشییید رخِ میییرد زرد
تنِ خوبرخ رامر افی ای و بیس
بییه زن گوییرد آرا مییرد جییوان
همان زو بود دینِ ی دان به پیای
کنوی ک بفرمییای تییا پیینا شییر
مگییر زآن یکییی دو گ ی ین آییید
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که ای مردِ باهنگِ روشین روان
زمییانی بیییه تومیییار نگیییذاریم
دلی نوست اندر جهان بی نِهان
بییه رامییر فَ اییید ت ینِ زادمییرد
که زن باشید از درد فرییادرَس
اگییر تاجدارسییت اگییر پهلییوان
جوان را به نوکی بود رهنمیای
بوارند با زییب و خورشیودفر
هییم اندیشییه بییرفرین آییید
(فردوسی )411 /2 :1393

این مول و عًقه بهرا به زنان را در داستانهای دیگری نو که بیه او مربیوط مییشیود
میتوان دید؛ به شکلی که حتی یک بار انتقادِ روزبه وزیرِ بهرا را برمیانگو د (نیک .فردوسیی
)119 /2 :1393

شاید این ویژگی حاصل تربوت متفاوت بهرا گور باشد .همون تربوت متفیاوت بهیرا بیود
که موجب شد ی دگرد پدر بهرا که پادشاهی بسوار آدابدان بود بهرا را به دلویل شکسیتن
آدابِ بار و چرت زدن در حضور شاه از دربار اخراج کند و ج در جشن نوروز و مهرگان او را به
دربییار راه ندهیید« .ی دگییرد پادشییاهی بسیوار آدابدان بییود و شکسییتن آیییونهییای دربییاری را
برنمیتافت .از سوی دیگر بهرا که به گ ار جاحظ بی اجازه به درگاه میرود و یا به گ ار
فردوسی در مجلس بار پادشاه چرت میزند به سیبب گذرانیدن کیودکی و نوجیوانی در دربیار
پادشاهان حوره و زندگی بیبندوبار جوانی چندان آدابدان نبود و این خود یک علت مخالفیت
ب رگان دربار ی دگرد با پادشاهی او بود .طبری از سیخن ب رگیان دربیار ی دگیرد دربیاره بهیرا
مینویسد :بهرا نه آداب ایرانوان بلکه آداب عرب را آموختهاست و چون در موان آنان پیرور
یافته به خوی آنان بار آمدهاست» (خالقی مطلق .)214 /3 :1319
بر پایه آنره گذشت این جستار را با این پرسیر پاییان مییدهیوم :آییا مییتیوان چنیون
پنداشت که این داستان بر اساس قُبح فرهنگوی کیه داشیته دگرگیون شیده و بیه دو صیورت
مختلک روایت شدهاست؟ در یک روایت بخرهایی از داستان که با فرهنیگ جامعیه ناسیازگار
بوده حذف شده و به شکلی که در شاهنامه آمده تبدیل شدهاست .در روایت مرزبیاننامیه زن
پالو بان به دختر خُرهنما تبدیل شده و به صورت شرعی و رسمی با بهرا ازدواج کردهاست.
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اینچنون دگرگونیهایی در داستانهای کهن در تاریخ فرهنیگ ایرانیی بیاز هیم نمونیه دارد و
شاید یکی از مهمترین نمونهها داستان مادر سواو باشد« .در ساخت کهینتیر ایین داسیتان
مادر سواو همان سودابه بوده؛ ولی سپستر چون عشق موان مادر و پسر را نپسندیده بودند
سوادبه را مادر ناتنی سواو کرده و سپس به وسوله افسانهای که دیدیم برای سیواو میادر
دیگری بدون نا ساختهاند» (خالقی مطلق .)321 :1311
 -6نتیجهگیری

داستانهای کهن و اسطورهای مهمترین سرمایههای فرهنگی هر قو اند کیه در حویات فرهنگیی
آن قو فناناپذیرند و از سویی دیگر با دگرگونیهای فرهنگی نو دگرگون میشیوند .اهمویت ایین
اسطورهها در دوران معاصر با پوشرفتهای فکری بشر بور از پیور شیدهاسیت؛ از سیوی دیگیر
جستوجو در اسطورهها و تحلول و بررسی آنها میتواند ما را از امور متعدد فرهنگی و اجتمیاعوی
آگاه کند که در طول تاریخ هر قو وجود داشتهاند و در تواریخ و کتب رسمی کمتر از آنها سیخن
گفته شدهاست .از موان رو های گوناگون تحلول اسطوره تحلول نشیانهشیناختی بیا توجیه بیه
نما خاص اسطوره که در متن مقاله بدان پرداختوم میتواند ما را با الییههیای متعیدد و بیواطن
اسطوره آشنا سازد.
از همون روی با همون شووه به تحلول نشانهشناختی داستان بهیرا گیور بیا زن پالو بیان
پرداختوم .تحلول این داستان و مقایسه آن با حکایت «خُرهنمیا بیا بهیرا » در مرزبیاننامیه در
درجه اول نشان داد که این دو داستان میتوانند دو روایت مختلک از یک داستان واحد باشیند
که به دالیلی به این دو صورت درآمدهاست .این داستان ضمن برخورداری از سیاختار منسیجم
روایی و براعت استهًل بهجا کیه در اختوارمضیمون کلییِ«برخاسیتن برکیت بیه دلویل سیتم
پادشاه» قرار دارد احوانا در روایتهای کهنتر از ارتباط بهرا گیور بیا زن پالو بیان نوی در آن
سخن رفتهاست که به دلول قُبح فرهنگی این مسأله در دورههای بعد داسیتان بیه دو صیورت
روایت شدهاست -1 :بهرا خسته و تنها و ناشناس به خانه پالو بان پناه میبیرد و زن پالو بیان
بر خًف همسر بسوار به او خدمت میکند و با مهماننوازی از بهرا پذیرایی میکند تیا روز
بعد خول و حشم بهرا میرسند و بهرا دیههای آن منطقه را بیه پالو بیان مییدهید .در ایین
روایت بخر قبوح داستان که احوانا در صورت کهن آن وجود داشته و آن همانا ارتبیاط بهیرا
با زن پالو بان است حذف شدهاست -2 .بهیرا خسیته و تنهیا و ناشیناس بیه خانیه خُیرهنمیا
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درمیآید و پس از پذیرایی و مهماننوازی خوبی که به سفار دخترِ خُیرهنمیا از او مییشیود
شوفته دختر میشود و پس از برگشتن به تخت فرمانروایی دختیر خُیرهنمیا را بیه عقید خیود
درمی آورد .در این روایت ازدواج بهرا با زنِ داستان صورت شرعی و رسمی پودا کرده و مطابق
با فرهنگ نو شدهاست.
این مسأله که به گمان ما موجب دگرگونی داستان شدهاسیت مییتوانید دو علیت داشیته
باشد :یکی نوتِ پرور خاصِ بهرا که او را تبدیلی به شاهی متفیاوت زندوسیت و بوگانیه بیا
بعضی آداب کردهاست و دیگری پدیده اجتماعیِ ازدواج استقراضی که البته در آن نوی چنید و
چون بسوار است و بسواری آن را فق حکمی فقهی و شاذ میداننید کیه در عیالم واقیع اتفیاق
نمیافتادهاست.
پینوشت
 -1بارت معتقد است که «اسطوره اسلوبی از داللت است یک فر است» (بارت  .)33 :1392او
میگوید« :اسطورهشناسی چه در مورد زمانهای دور و چه امروز نمیتواند بنواد دیگیری جی
تاریخ داشته باشد؛ زیرا اسطوره گفتاری است برگ یده تیاریخ» (همیان .)31 :او اسیطوره را ییک
نما نشانهشناسوک ثانویه میداند .از همون روی است که بیرای تحلویل نشیانهشیناختی ییک
اسطوره توویر یک سواهپوست جوان با اونوفور فرانسوی بیر روی مجلیه پیاریمیا را مییال
میزند .در این جستار نو واژه «اسطوره» را در همون معنا به کار بردهایم وگرنیه آشیکار اسیت
که داستان «بهرا گور با زن پالو بان» از بخر تاریخی شاهنامه برگرفته شدهاست.
 -2این بخر از شاهنامه در پورایر دو شاهنامه خالقی مطلق تفاوت اندکی با توحوح نخسیت
دارد .در پورایر دو بهیرا پیس از کشیتن اژدهیا بیه سیراپرده خیود برمییگیردد و در سییا
اردیبهشت به راه میافتد و در اول خرداد به خانه پالو بان وارد مییشیود .گرچیه بیه دالیلیی کیه
اکنون مجال طرح آنها نوست ماجرای اف وده به داستان در پورایر دو روند روایت را با اخیتًل
ایجاد میکند و الحاقی بودن آنها دور از انتمار نوست امّا با وجود این بخر نوی مشیکل خاصیی
در تحلول ما به وجود نمیآید .از همون روی داستان را بر اساس توحوح نخست نقل کردیم؛ امیا
به پورایر دو ارجات دادیم.
 -3در مورد ازدواج استقراضی :نیک .بارتلمیه 11 1333؛ کریستنسین 231 :1331؛ خسیروی
.31 :1319
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4. Findings and Discussion
Both stories have a single theme: scarcity of divine blessing as a result of
the King’s anger and oppressive rule. Our analysis of these two stories,
which is based on Strauss’s theory about myth, reveals that both stories
represent a cultural era of Iran, changing with developments in the
national culture. In both stories the King is blind to the truths in society
and the two main female characters are wiser than the men
surrounding them. In both stories the old narratives change into new
narratives.
5. Conclusion
The semiotic analysis of these stories showed that they can be two
different narratives of a single story. They have a coherent narrative
structure; however they have been narrated in two different ways: 1.
Bahram takes refuge in the peasant’s house, and is warmly welcomed
by the peasant’s wife. The relationship between Bahram and the
peasant’s wife may have been eliminated in the old version. 2. Bahram
goes to Khorrenama’s house and falls in love with the girl of the family
who receives him warmly. When Bahram takes the throne back, he
marries the girl. In this narrative, the marriage of Bahram with the girl
follows the rules of sharia and is adapted to the new changes in the
culture of the time. This difference can have two causes: Bahram’s
special upbringing, which has changed him into a kind and caring king;
and the new form of marriage in the society, which many believe was
never put into practice.
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Extended Abstract
1. Introduction
Every nation’s myths serve as the basis of its cultural life. In other
words, humans require myths to find the meaning of life and learn
about existence. The semiotic analysis of myths can help us discover
what is hidden in the cultural history of every nation. Barthes (2011:33)
regards mythology as a subset of semiotics, and contends that
mythology is in fact nothing but a part of the vast knowledge of signs,
which Saussure called semiotics. He finds mythology as a secondary
semiotic system that need to be analyzed two times to be understood.
In this type of analysis, the displacement of myths is of paramount
importance as throughout the cultural life of every nation most myths
change in accordance with cultural and social developments. Hence, the
semiotic analysis of every myth requires a close examination of its
different forms and relevant narratives.
2. Theoretical Framework
Semiotics can be applied to the study of signs in various areas of human
life, including myths. Many mythologists hold that myth is a kind of
language with a specific framework and every mythic story cast in the
framework of language is made up of countless intertwined signifieds
and signifiers, together forming a sign. The sign serves a signifier whose
signified should be identified. In other words, following preliminary
semiotics, the meaning thus developed should be considered as a new
signifier and its signified should be identified. A semiotic analysis of the
story “Bahram Gur with the Peasant’s Wife” is presented here based on
these considerations.
3. Methodology
The present article relies on semiotic theories and the content analysis
method to compare the stories “Bahram Gur and the Peasant’s Wife”
from Shahnameh and “Khorenama with Bahram” from
Marzabannameh.
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complete than their original sources. The comparison made between
different types of narration speed indicates that there is a clear
difference between stories written in verse and prose with regard to
narrative diversity and speed. Poets before Rumi used a fast speed in
their narration of the story as, unlike Rumi’s stories, interruption is not
employed in the narration. Also, Rumi, using ideas rooted in IranianIslamic discourse and different narrative techniques, adopts a slow
narration speed in these two stories, making them even richer and more
complicated.
5. Conclusion
The analysis of these two stories and their original sources showed that
in the original sources less narrative propositions and faster speed of
narration were employed. However, in the stories narrated by Rumi,
concepts from Iranian-Islamic discourse and different narrative
techniques have been used and different categories of narration speed
are employed, all giving the stories more diversity and richness.
Keywords: Narratology, Narrative Speed, Masnavi-i Ma’navi, Masnavi-i
Ma’navi’s Sources, Prince
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Extended Abstract
1. Introduction
The present article aims to study and compare narrative speed in “The
Story of Pir-e Changi Who at the Time of Omar Played Harp in the
Graveyard for God” and “Sheikh Ahmad Khazruye’s Buying Halva for the
Creditors” from Rumi’s Masnavi-i Ma’navi, based on Gerald Prince’s
theory of narratology. The main objective of the article is to find the
types of narrative speed used in these stories to present the events and
situations that created the world of the narrated events. Also, the
narrative speed of the stories are compared and the reasons for the
difference between them are examined.
2. Theoretical Framework
Prince, by modifying and expanding Genet and Rimmon-Kennan’s theory
(Safi, 2013, p. 42) about different states of narrative speed, has divided
narrative speed into five categories: ellipsis, interruption, scene,
abstract, and extension. The present article relies on the categorization
of narrative space to compare the two stories in question in terms of
their narrative speed.
3. Methodology
In this article, the comparative analysis method of narrative speed,
based on Gerald Prince’s narratology theory, is used to analyze the
above-mentioned stories from Masnavi-I Ma’navi and their sources,
examine various instances of narrative speed in them, and identify
similarities and difference between them, so that the reasons for the
differences in narration speed of the stories from Masnavi-i Ma’navi
and their sources are discovered.
4. Findings and Discussion
While the authors of the original sources used only a limited number of
the five types of narrative speed, Rumi, by changing and developing
each of these stories, made it possible for these stories to utilize more
types of narration speed, making them aesthetically more diverse and
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Abstract
This paper aims to study and compare the narrative speed of two stories
in Masnavi-i Ma’navi and their sources based on Gerald Prince’s theory of
narratology. The main objective of the article is to find the types of
narrative speed used in these stories to present the events and situations
that have created the world of the narrated events. In this case,
comparison of the speed of Molavi’s narratives with their sources is
accompanied by the description of the causes contributing to their
narrative speed. The results suggest that all sources of Molavi’s
narratives, especially prose narratives, are characterized by the low
frequency of narrative statements and the high frequency of scene
presentation and abstraction which act as a means of inclusion of the
sheikhs’ remarks as well as the indirect teaching of moral and mystical
lessons of such remarks. Therefore, their non-trimmed narratives have
high, relatively high and medium speed of narration. However, Molavi
directly draws on mysticism and thoughts rooted in the Islamic-Iranian
approach as well as different types of narrative techniques such as
implication to prepare each naked and rapidly narrated story for inclusion
of five types of narrative speed as well as slow and very slow narrative
speed. In this manner, the final narratives are aesthetically characterized
by higher diversity, and more thoroughness and pleasure of reading than
their sources. Therefore, this suggests that Molavi had a significantly
better narratological grip than his predecessors and many of his
successors.
Keywords: Narratology, Narrative speed, Masnavi-i Ma’navi, Source of
Masnavi-i Ma’navi, Prince
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the private and public lives of the author are closely intertwined,
granting the narrative legitimacy and allowing for its fabricatedness.
Identities are constructs, and at the same time, give embodiment to
one’s wish for stability and positioning in a certain time and place. In the
text of autobiography, the writing subject is engaged in meaning
creation as something related to the realm of images or the mirror
stage. Images constructed in the writing subject’s mind are
encompassed in the “signified”. The writing subject is likewise entangled
with the meaninglessness of the symbolic order when realizing the
fragmentation and gap in the Self, which cannot be filled otherwise.
5. Conclusion
The theory of the subject in autobiography points to the existence of
multiple contradictory subjectivities as the outcome of multiple
discourses in every moment of history. The notion of individualistic,
unified and indivisible Self of the Enlightenment era has given rise to the
representations of hegemonic autobiographies. This outlook hides the
ways we have been shaped in language and adopted different positions
according to our race, social class, gender and ethnicity. Since the
paradigm of essentialist-humanist Self generalizes and globalizes its
viewpoint about human beings, it de-historicizes individuals and ignores
the dialectics of historical moment as well as the ideological workings
that give forms to subjectivities. Finally, we should admit that
autobiographies are not an innocent search for a better understanding
of one’s Self or past. Every person has a motive to present themselves
or their pasts. The study of autobiographies thus offers an opportunity
for cultural criticism and social changes.
Keywords: Postmodernism, Autobiography, Subject, Representation,
Discourse
Bibliography
1. Ashley, C. et. al. (eds.). 1994. Autobiography & Postmodernism.
Boston: University of Massachusetts.
2. Bakhtin, M.M. 1981 .The Dialogic Imagination: Four Essays, C.
Emerson and M. Holquist (trans.). Austin: U. of Texas P.

Literary Theory and Criticism / 25

between discourse and the speaking subject, particularly the view that
“experience produces the voice”; i.e., being a woman means to speak
with a feminine voice. The autobiographer tries to become the “other’
in his writing by adopting techniques and forms from various discourses,
which include multi-cultural ways of self-representation. Foucault,
likewise, states that we write to become another person. Therefore,
autobiography provides an opportunity for the transformation of the
Self as by thinking about the events in our life and writing about them,
we gain the opportunity to discover how we have become the “other”.
3. Methodology
The present study, which is based on an interdisciplinary reading, offers
a new concept of autobiography and identity and tries to provide a clear
perspective on human’s status in relation to the other in the
contemporary world. As such, this study tries to help develop
knowledge in philosophy, literature and cultural studies in the
postmodern era. The library research methodology is used, and the data
has been gathered from current literary and philosophical writings on
the subject in English.
4. Findings and Discussion
The growth in writing autobiographies since 1970 is indebted to the
formation of social and political movements in the world, giving
opportunity to a wider range of people to publish their expectations of
life and suppressed histories. There are two main points about the
contemporary genre of autobiography. First, as far as the form is
concerned, certain autobiographies are experimental, unstable and
multi-voiced. They serve as documentation of the Self, and to the same
extent, they are varied and could include criticism, parody or imitative
replicas of the Self. Secondly, some autobiographies focus on telling a
different story of the Self, rather than telling a story in a different way.
The emergence of movements dealing with identities in the recent
decades is responsible for the creation of different texts and expansion
of this writing style, paving the way for critical and theoretical studies on
gender, race, feminism and post-colonialism. Also, in an autobiography,
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Extended Abstract
1. Introduction
The fragmentation of the subject is a characteristic of the postmodern
era where reality is replaced by represented images of individuals. As
such, subjectivity in the form of the performance of the “self” creates a
series of represented images for which no single origin can be identified.
Therefore, the question of identity and attempt to fix or treat it as
infinite will arise. Nowadays, identity crisis is discernible in all aspects of
individual, social, cultural and political life, abundant instances of which
exist in social media worldwide.
Autobiography, a written account of the first person’s life as “I” and a
style of writing to produce oneself, is inherited from the Enlightenment
of the 18th century. Intellectuals of that period regarded selfcontemplation as a virtue of those who think and “thus exist” and
participate in social discourses. Autobiography as a an expression of the
self by the isolated contemporary individual afflicted by identity crisis
draws attention to itself in the fields of philosophy, cultural studies,
literary theories and criticism. Although theories about this style of
writing have flourished in the Western academic centers since the
1950s, it has rarely been dealt with in Persian language. In view of the
growth of autobiography around the world, it seems necessary to learn
about its historical background, theoretical foundations and to critical
approaches to its analysis. Hence, the present article seeks to prepare
the ground for theoretical and practical research in this field in Iran.
2. Theoretical Framework
The first question that comes to mind is whether we deal with an
individual, fundamentalist self that is integrated, unified and is a creator
of meanings or we are reading a fragmented, unstable subject, i.e., a
dynamic subject that undergoes changes over time. In our reading of
autobiography in this article, we move from the traditional, humanist
notion of the subject to the unstable postmodern subject, and
consequently to the role of a multiplied “I” and an “other” arising from
such texts. Consequently, we should question any simple relation
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Abstract
Autobiography, a narrative in which the author recounts his
experiences, could take the form of a fiction or a poem, or an honest
explanation of one’s life. Autobiography heavily relies on our memory of
the experiences we have had over a certain period of time. The related
events might not be retold in linear time, but represented in the text in
fragments. The “self” in the author’s mind enjoys a close relationship to
the events that have left an impact on his life. The subject of an
autobiography is the product of moving from one moment to another,
and from one experience to another. This multiplicity in the subject’s
position, once regarded as an abnormality, has now turned into a
postmodern norm. With the removal of ambiguity from the modern
concept of the sovereign subject of the Enlightenment and replacement
of reality with the subjective constructs rising from the autobiographer’s
desire, the meaning of the subject in autobiography is the performance
of a fragmented “self,” which might also be assumed as the “other.” The
question this article aims to answer is what role the ambiguous “I” plays
in our reading of a postmodern subject in an autobiography. It also
explores how the “others” reconstructed in the text, could free
themselves from the status of otherness, so as to adopt a position in the
world from a historical point of view and be considered as the “I” who is
the author of an autobiography and participates in various discourses.
Keywords: Postmodernism, Autobiography, Subject, Representation,
Discourse
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4. Findings and Discussion
Although literary theory and criticism can be traced back to the classical
era, it is mostly a modern development formed during the
Enlightenment Era. After renaissance, literature was studied as an
investigable object and attention was directed from metaphysics to the
physical world, and with literature focusing on life itself, writers and
poets changed into commentators on social life. Literary theory and
criticism developed in such a setting, and with the development of
academia, literature gained the focal point in scientific and critical
discussions. In Iran this process never started in pre-modern Iran and
the only criterion to assess literature was rhetoric, which adopted a
“prescriptive-educative” approach to poetry.
The critical thinking developing in the Islamic world in the fields of
religion, rhetoric and philosophy never penetrated literature, as
literature did not receive serious attention from political authorities,
and Iranian poets and writer showed no interest in discussions opened
up by philosophers. Most Iranian poets disapproved of rationality and
found poetry rooted in divine inspiration, making literary criticism
impossible.
5. Conclusions
Literary theory and criticism are absent in pre-modern Iran and it seems
that the attempt made by some scholars to find similarities between the
ideas of some Muslim rhetoricians and theologians and Western critical
theories has been mostly out of patriotic feelings. The absence of
literary theory and criticism in pre-modern Iran is by no means a sign of
cultural weakness. Theories are products of human efforts to deal with
social, political and economic challenges, and in pre-modern Iran, the
social background did not contribute to the formation of such theories.
Keywords: Literary Theory, Literary Criticism, History of Iranian Literary
Criticism, Western Literary Theory and Criticism
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Extended Abstract
1. Introduction
Since the dawn of modern Iranian history, new phenomena, such as the
educational system in the form of “university” and “modern education”,
have revolutionized our lifestyle. Academic education, developing with
the establishment of Dar Al-Fonoon (1851), Daneshsara-ye Aali (Center
for Higher Education) (1933) and the University of Tehran (1934), and
also the Press System have treated Persian literature in a new way,
allowing for “literary education and training critics”, “textual revisions”,
“descriptive writing on texts”, “anthologizing literature”, and “literary
theory and criticism”.
2. Theoretical Framework
This article examines the presence or absence of literary theory and
criticism in Iranian cultural tradition. It is argued that literary theory and
criticism entered Iranian cultural tradition with the advent of modernity
in Iran and thus it cannot be traced in the cultural tradition of premodern Iran. By examining the causes of the absence of literary theory
and criticism in the Iranian cultural tradition, the present article tries to
pave the way for discussions in this regard.
3. Methodology
This article examines the presence or absence of literary theory and
criticism in Iran by adopting a critical approach. First, attempt is made to
find out whether or not any systematic pattern for the assessment of
Persian literature existed, especially during its various notable phases of
literary creation and development. Then, the political, cultural and
scientific structure necessary for the development of literary theory and
criticism will be examined and the question as to whether the social
condition of Iran allowed for the development of an organized critical
system will be discussed.
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Abstract
Since the advent of modernity in Iran, our encounter with ancient
Persian literature has changed. Theories and methods of criticism,
through translations from western sources entered our scientific and
literary space and led to a range of reactions from pure submission to
confrontation between literary scholars. A group of scholars assert that
what is nowadays known in Western literature as literary theory and
criticism existed in our ancient literary tradition, and that without
theoretical support, it was not possible to create literary works in
Persian. Therefore, what Western thinkers put forward has already been
expressed by our thinkers centuries ago. The present article aims to
question and criticize this approach. It argues that the possibility of the
formation of the theory and system of literary criticism did not exist
because these phenomena are the direct products of modernity, the
scientific encounter of modern man with all manifestations of existence,
and the outcome of the separation of “literary creativity” from the
“science of literature.” The critical thinking developing in the Islamic
world in the fields of religion, rhetoric and philosophy never penetrated
literature, as literature did not receive serious attention from political
authorities. Moreover, many Iranian poets disapproved of rationality
and took poetry to be rooted in divine inspiration, thus making literary
criticism impossible. This article presents seven reasons for the absence
of literary theory and criticism in Iran.
Keywords: Literary Theory, Literary Criticism, Iranian Literary Criticism,
Western Literary Criticism and Theory
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Based on the reading presented in the article, this novel can be best
analyzed in the context of the Cold War and its impact on Iran. The
interesting point is that the rival discourse of the dominant royalist
discourse – the Marxist discourse of the Tudeh Party – despite its
extensive influence on the intellectual community, failed to pay much
attention to the literary form of the popular novel, while the royalist
discourse took advantage of the popularity of the this type in the
discursive competition. The present reading also confirms the strong
link between modern Persian literature and politics, especially in the
1940s, which confirms that politics dominated the other aspects of life
in the Iranian community in the last century.
Keywords: Serial Novel, I Was a Soviet Spy in Iran, Discourse Analysis,
Royalist Discourse, Islamist Discourse, Marxist Discourse, Discourse of
Nationalism
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discourses in the political atmosphere of these years to one of the
famous political novels of the period is examined. After identifying the
main political discourse or discourses of the time, attempt is made to
explain the discursive relationship between this novel and the political
discourses of the time.
4. Findings and Discussion
Based on Laclau and Mouffe’s discourse analysis, four main discourses
of this period are explained: (1) royalist discourse, with the central
signifier of arbitrary monarchy and dependence on the Western world,
security community, support for non-political Islam and pro-monarchist
political Islam, opposition to Mosaddeq, an emphasis on modernization,
and opposition to the Tudeh Party; (2) Islamist discourse, with the
central signifier of political Islam and support for Islamist movements,
fighting foreigners, observing religious laws, opposing the monarchy,
opposing the modern judicial system, religious violence, and opposing
the active presence of women; (3) Marxist discourse, with the central
signifier of Marxism-Leninism and support for socialism, support for the
Soviet Union, support for the working class, internationalism,
enlightenment, support for constitutionalism, emphasis on resistance
and struggle against impoverishment, and fight against imperialism; (4)
The discourse of liberal nationalism, with the central signifier of
nationalism and the rule of law, emphasis on the implementation of
constitutional law, freedom and democracy, emphasis on individualist
Islam, struggle against Britain and the nationalization of the oil industry.
Also, the inter-relationship of these discourses in the context of I Was a
Soviet Spy in Iran has been the focus of attention.
5. Conclusion
Based on the analyses presented, the articulated discourse of the novel
is consistent with the royalist discourse, though the author/narrator
does not name anyone from the royal family in the text or meta-text.
Also, the narrative directly attacks various aspects of Marxist discourse,
such as welfare, justice and liberty, and treats them as floating signifiers
in the narrative. The narrator denies the other aspect of this discourse,
i.e., internationalism as is in clear contradiction to the narrator's belief.
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Extended Abstract
1. Introduction
The Cold War began at the end of World War II and continued until the
collapse of the Soviet Union in the early 1990s. The international
tensions in this period, such as the Azarabijan Crisis, can be formulated
as ideological conflicts of the Cold War. This crisis is regarded by some
as the starting point of the Cold War. After Stalin's refusal to withdraw
the Red Army from Azerbaijan, Iran-US relations entered a new phase
and the strategic importance of Iran as a member of the countries of the
North Circle was acknowledged by the United States. Following the
announcement of Truman's doctrine, the US government announced
the Marshall Plan. Following that date, US economic, military,
technological, and political help to Iran increased (Mahdavi, 1373: 143151). After the occupation of Iran by the Allies, Iran's political and
cultural atmosphere opened up, with four major discourses competing
with each other in the political sphere of Iran between 1941 and 1953.
During this period, the serial novel flourished, with I Was a Soviet Spy in
Iran, by Abdolkarim Roshaniyan, as one of the most famous ones.
2. Theoretical Framework
Discursive approaches, influenced by post-structuralism, seem to be of
greater help in explaining and describing short-lived, less stable
situations. Laclau and Mouffe’s discourse analysis approach, while
presenting a clear explanation of temporary situations through outlining
the structure of these situations, provides a clear picture of the
prevalent political discourses in different societies. In this theoretical
approach, such a structure is presented in the form of articulation of
discourses, which includes a central signifier and a set of dimensions.
3. Methodology
Using Laclau and Mouffe's analytical approach, and based on writings on
the political history of the period in question, first the main discourses
of the years 1941 to 1953, including Marxist, nationalist, royalist and
Islamist discourses, are explained, and then the relevance of these
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Abstract
Following the end of World War II in 1945, the Cold War overshadowed
the international relations of countries and created tensions, both
foreign and domestic. In the case of Iran, the so-called Azarbaijan Crisis
(1946) brought the Iran-US relations into a new phase which changed
power equations. Iran’s strategic importance as part of the “Northern
Circle” countries was known to both the United States and the Soviet
Union; therefore, they struggled to gain a firmer foothold in Iran by any
means. There were four major discourses of power in Iran from
September 1943 to August 1955: Royalist, Marxist, Islamist, and
Nationalist. Examining their clashes and interactions and how they were
reflected in a literary work of the time is the aim of the present article
which, following Laclau and Mouffe’s discourse analysis, focuses on
Karim Roshaniyan’s roman feuilleton I Was a Soviet Spy in Iran,
published serially in Tehran-e Mosavvar Weekly from May 1949 to May
1950. Based on the analyses presented, the articulated discourse of the
novel is consistent with the royalist discourse. Also, the narrative
directly attacks various aspects of the Soviet discourse, such as welfare,
justice and liberty, and treats them as floating signifiers in the narrative.
The narrator denies the other aspect of this discourse, i.e.,
internationalism as it is in clear contradiction with the narrator’s
nationalist beliefs. Based on the reading presented in the article, this
novel can be best analyzed in the context of the Cold War and its impact
on Iran.
Keywords: Serial Novel, I Was a Soviet Spy in Iran, Discourse Analysis
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5. Decline in Soviet literature and gradual return to tradition (19531985);
6. Awakening and freedom (1991-1993);
7. Independence and national self-awareness (1991-2015);
8. Independence and doubt (2015 to the present).
Keywords: Contemporary Tajik Poetry, Literary Periodization, Literary
Theory, Tajikistan.
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cultural systems derived from Bolshevism. Lenin developed this model
for the first time, using Marx's idea of “the right of nations to selfdetermination” to consolidate the Revolution. Iran and its literature had
almost no influence on the formation of the Soviet literature in terms of
content at the time of Lenin and Stalin as Iran's inclination to the West
and capitalism created a major obstacle for bilateral collaboration
between Iran and this region. This obstacle became even more
insurmountable with the change of the Persian language handwriting
into Latin (1929) and later to Cyrillic (1940). Abolqasem Lahouti, who
migrated to Tajikistan in 1925, promoted the same idea, though his role
in preserving the national language of the Persian speakers should not
be downplayed. After Stalin's death, there was a gradual return to
traditions, as a result of which a limited literary and cultural relationship
was formed between the two countries, which developed further at
Gorbachev’s time and in the independence era. In this period,
contemporary Iranian literature attracted Tajik audience and influenced
the taste of the Persian poets of the region.
5. Conclusions
Contemporary Tajik literature has undergone eight periods of
development from intellectualism to independence (1870-2015).
Attempts toward enlightenment and modernism can be regarded as
most important feature of the first two periods of modern Tajik
literature. In these periods, the emerging Persian language was
influenced by the changes in the Persian speaking world. It was
renamed to Tajik in the Soviet era and was significantly influenced by
folklorism; it also experienced new ways by benefitting from the
experience of its counterparts in Iran and Russia. In the period of
independence, Tajik literature gained national and historical selfawareness. Considering the external and internal factors influencing
literary periodization, our model can be presented as follows:
1. Intellectualism/Enlightenment (1870-1905);
2. Modernism (1905-1917);
3. The emergence of Soviet literature (1917-1919);
4. The development and consolidation of Soviet literature (1953-1929);
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Extended Abstract
1. Introduction
As the first homeland of the Aryans, Transoxiana has played a
prominent role in the history of Persian literature. After the formation
of the Safavid government in Iran and the Shaybanids in Uzbakan in
Bukhara in the 15th century, the two regions started to have different
political fates, and with the occupation of the region by the Russian tsar
in the 19th century, the cultural relations of peoples on both sides of the
Amu Darya discontinued. The enlightenment movement arose following
Russia’s occupation of the region (1870-1905), and was later promoted
by the modernists (1905-1917), when communist parties gained victory.
With the establishment of five Soviet republics in the region, the Tajiks
formed their own government (1924).
2. Theoretical Framework
The present study aims to classify and analyze developments in Tajik
literature in Central Asia in the years 1870-2015 through the
periodization of contemporary Tajik poetry. In other words, the periods
of Persian language and literature in Central Asia and Tajikistan as well
as their characteristics are examined in this study. It is assumed that by
relying on the external (historical changes) and the internal factors of
contemporary Tajik literary legacy, one can categorize contemporary
Tajik literature into eight periods with distinct characteristics.
3. Methodology
This study uses the periodization model to analyze and categorize Tajik
contemporary literature, and for this purpose both external and internal
approaches are considered in the literary analysis. A distinctive feature
of this model is that the periodization is protected against any biased or
undesirable impact.
4. Findings and Discussion
The previous periodizations offered in the Soviet era were mostly under
the intellectual influence of the 1917 Revolution and the intellectual and
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Abstract
As the first home of the Aryan race, Transoxiana has continuously
occupied an important place in the history of Persian literature. After the
formation of the Safavid state in Iran and the Shaybanids in Uzbakan in
Bukhara in the 15th century, the two regions started to have different
political fates. However, until the occupation of the region by the
Russians in the 19th century, cultural relations of the peoples on both
sides of the Amu Darya continued more or less. The enlightenment
movement began under Russian occupation of the region (1870-1905),
and gained further momentum with the modernizers (1905-1917). In
parallel with the victory of the communists, the modernizers showed
inclination towards this party in order to achieve their goals. With the
formation of the five Soviet republics, the Tajiks gained power over the
Khanat region (1924). For nearly seven decades, they produced literary
works in the context of Soviet literature. But with independence (1991),
they re-embraced their motherland. The main aim of this study is to
examine the periodization of Tajik poetry from the beginning of the
enlightenment movement to the independence of the region in the light
of the theory of literary history. In this respect and after examining the
existing periodizations and critique of their intellectual foundations, the
present author’s model is put forward. This model can have direct impact
on the writing of contemporary Tajik poetry, and can play a crucial role in
introducing its heritage to the Persian speakers of the world.
Keywords: Contemporary Tajik Poetry, Literary Periodization, Literary
Theory, Tajikistan
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Persian novels were identified and the relevant data were collected,
categorized, and finally presented in the form of a chart.
4. Findings and Discussion
A major shortcoming of the articles examined in this study is their
failure to explain or incomplete understanding of the theoretical
concepts of genetic structuralism. Many articles have also ignored the
dialectic integrity of the components of the theory and selectively
employed a few of the concepts, mostly the ones that are easier to
apply or already applied by other researchers. Another problem is that
some researchers, instead of discovering meaningful structures, have
only tried to find similarities between collective consciousness and the
content of literary works or between the social themes reflected in
literary works and the social realities of the time in which a specific
literary work was produced. Finally, few articles have been able to
produce a new understanding of literary works by appropriately
applying this theory without devoting a larger part of the article to a
merely theoretical discussion of the concepts.
5. Conclusion
Goldmann’s genetic structuralism has been widely popular in literary
sociology in Iran. However, shortcomings, such as inadequate
understanding of the theoretical concepts and, consequently, the failure
to appropriately apply these concepts, applying only a few components
of the theory rather than the theory as an integrated whole, incomplete
understanding of the methodology and objectives of the theory, and the
failure to apply the theory to works in question, have resulted in
inadequate readings.
Keywords: Critical Study, Genetic Structuralism, Persian Novel
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Extended Abstract
1. Introduction
Contemporary literary criticism has employed interdisciplinary studies
to develop the capacity to deal with new issues. Given the popularity of
the sociological criticism of the novel in Iran, a critical study of the works
of criticism produced in this regard seems to be essential in order to
offer an accurate picture of the situation. As the sociology of the novel
involves different approaches and theories, the present article focuses
on those critical studies that have adopted genetic structuralism to
criticize Iranian novels and examines the success or failure of these
studies.
2. Theoretical Framework
Literary sociology, as a systematic, scientific method to examine the
interaction between society and literary works, is an interdisciplinary
approach developed in the 19th century based on the theories by
Madam de Stale and Hippolyte Taine. It underwent changes influenced
by Karl Marx’s theories and turned into a well-developed theory through
the ideas of Georg Lukács and Lucien Goldmann. Goldmann tries to
develop a theory that can establish a relationship between the novel
and the main aspects of social life presented by this literary form. He
believes that there is an association between the novel and the
everyday relationships between human beings or between human
beings and commodities.
3. Methodology
As the main objective of the present study is to examine the sociological
critical studies of the novel, meta-analysis seems to be the most
applicable approach. Of the existing critical studies, only those with
components relevant to this study were examined, and finally the
studies that were based on Goldmann’s genetic structuralism and were
published in scientific-research journals were chosen for the study.
Then, the shortcomings of this approach in the sociological analysis of
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Abstract
Sociology of the novel is one of the methods of analysis on which literary critics have focused in recent years. Nevertheless, there are some
shortcomings and inadequacies in the application of this method in the
study of Persian novels, which make its critical assessment necessary. A
critical assessment of the existing studies shows that very few of them are
complete and comprehensive. In the present descriptive-analytical study,
ten scholarly papers which applied sociological criticism to Persian novels
based on Goldman’s genetic structuralism have been reviewed. The
application of this approach requires compliance with conditions which, if
ignored, may lead to the failure of the researchers’ theoretical studies. In
the present study, the factors leading to the failure of the application of
this theory to the text are the researchers’ lack of understanding
theoretical concepts resulting in not expressing and applying them to the
text, and lack of understanding the method and objectives of the theory.
Some other internal factors include reductionism and consideration of a
number of the components of the theory instead of its whole, the
researchers’ inattention to the social context of the theory’s
development, inattention to the characteristics of the text consistent with
the theory, and the weakness of the scholars’ critical thinking in the
theoretical process of the literary work. Identification, categorization and
analysis of these inadequacies are the main aim of the present study.
Keywords: Critical Study, Genetic Structuralism, Persian Novel
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