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پرسش بالغي تشريكي در ادبيات معاصر فارسي
مصطفی دشتی آهنگر



چكيده
اين پژوهش به نقد علم معانی سنتی و كاركرد آن از ديدگاهی نو میپردازد .از گذشته تاا كناون در كتا
پرسشی اغراضی را برشمرده اند مانند امر نهی بيان تحسر ترغي

بالغای بارا جماال

و  ...اين موارد تقريباً معاانی ثاانو بيشاتر جماال

پرسشای

موجود در متون كهن را شامل میشود .در دورة معاصر به دليل رو كرد خوانندهمدار به متن به پرسشهايی برمیخوريم كه علام
معانی سنتی دربارة آنها سكو

كرده است؛ زيرا در ادبيا

قديم نمونهها آنها بهندر

ديده میشود .اين جمال

پرسشی كاه در

اشعار بهويژه در داستانها دورة معاصر ديده میشود به دليل متكثر كردن معنا متن ادبای اهميات دارد .تكثيار معناا باا ساهيم
كردن خواننده در آفرينش متن صور

می گيرد؛ به اين ترتي

كه متن از خواننده چيز می پرساد و باا ايان شاگرد باه صاور

غيرمستقيم از او می خواهد متن را معنا كند .اين نوع پرسش ها در اين مقاله پرسش ها بالغی تشريكی ناميده شده اند .ايان مقالاه
بعد از آنكه دربارة ضعف علم معانی سنتی در تبيين اين شگرد بحث میكند از مباحث زبانشناسان و منتقدان ادبی در تبيين نظر
جايگاه اين نوع پرسش يار میگيرد و در پايان نمونههايی از جمال
کليدواژهها :علم معانی اغراض ثانوية جمال

جمال

پرسشی در شعر و داستان معاصر را ذكر میكند.

پرسشی گفتمان نظرية كارگفت رو كرد خوانندهمدار به متن

 -1مقدمه
بالغت سنتی در مواجهه با متون امروز دچار بحران شده است و از اين رو نيازمند بازنگر انتقاد است .در نقد بالغت سانتی
جسته و گريخته و در كتاب ها بالغی معاصر به مطالبی اشاره شده است؛ اما به طاور مبساو و تخصصای محماود فتاوحی در
بالغت تصوير و همچنين مقاله ا با عنوان «نگاهی انتقاد به مبانی نظر و روش ها بالغت سنتی» مطال

مفيد را بازگو كرده

است كه اگرچه ذكر آن از حوصلة اين مقاله بيرون است اما به طور مختصر فتوحی نيز بر آن است كه بالغت سنتی ماا باه لحاا
تئور

پويايی الزم برا حركت همگام با تحوال

زمان را نادارد و نارساايی آن در مواجهاه باا نظاام هاا نوشاتار و تحليال

زيبايیها متون بهويژه نوشتار معناگرا معاصر آشكار است (فتوحی  .)66-61 :6831همچنين نويساندگان مقالاه ا باا عناوان
«نقد بر تصوير هنر از ديدگاه بالغت سنتی» نيز برآنند كه بالغت قديم در نتيجة عواملی در فهم جزئی از تصاوير و تمركز بار
جنبهها شكلی متوقف مانده است (رضايی هفتادر .)610 :6896
استاديار گروه زبان و ادبيا
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سكاكی از علما بالغت در قرن ششم هجر

معانی را قواعد میداند كه با آن احوال لفظ شناخته میشود .احاوالی كاه باا

آنها لفظ با مقتضا حال برابر میكند (سكاكی بیتا .)681 :تفتازانی هم نتيجة علم معانی را رعايت مطابقت سخن باا مقتضاا
حال دانسته است (عرفان  .)610 :6838صفا نيز در دورة معاصر معانی را اصول و قواعد میداند كه با آن كيفيت مطابقة كالم با
مقتضا حال و مقام شناخته میشود و فايدة اين علم را آگاهی بر اسرار بالغت در نظم و نثر میداناد (صافا  .)61 :6818شميساا
مبحث مهم علم معانی را بحث در باب معانی ثانو جمال

میداند؛ به بيان ديگر در علم معانی جمالتی قابل بررسی هستند كاه

بدون قرينها لفظی در معنا خود به كار نمیروند (شميسا  .)61 :6831جمال

خبر

پرسشی امر و عااطفی ممكان اسات

عالوه بر كاركردها خودشان كاركردها معنايی ديگر هم داشته باشند؛ مثالً ممكن است جملة پرسشی در معناا خبار باه
كار برود يا جملة خبر در معنا سرزنش چيز يا كسی.
فارسی ناگفته ها فراوانی دارد .نظريا

علم معانی به عنوان يكی از شاخه ها بالغت در ادبيا

اين علم از قديم االيام بيشاتر

بر مبنا ادب عربی توضيح داده شده و فقط در دوره ها متأخر است كه گاه كتابهايی دربارة اين علم و بر مبنا ادبيا

فارسای

نگاشته شده است .از اين رو تحقيقاتی كه علم معانی را علمی و امروز بررسی كند الزم و حتای ضارور اسات؛ زيارا تبياين
هنر آثار كهن و نو تا حد زياد وابسته به اين علم است.
 -2-1سابقة بحث
بالغی قديم اين بحث از زيبايی شناسی قرآن ريشه گرفته است .زمخشر اولين كسای اسات

در باب پرسش بالغی و در كت

كه به معانی ثانو پرسش ها قرآن اشاره كرده است (شوقی ضيف  .)818 :6838از آن پس همة كت
بحث وارد شده اند .كت

بالغی ادبيا

بالغی به نحاو باه ايان

فارسی نيز آشكارا تحت تأثير بالغت عربی بوده اند و گاه به ترجمة صرف آن كتاب ها اكتفا

شده است .از اين رو به اين بحث در فارسی چنانكه بايد و شايد توجه نشده است.
در ميان نوشته هايی كه به شكلی تخصصی به معانی ثانو جمال
آن در غزليا

پرسشی پرداخته اند می توان به مقالة «سؤال و اغراض ثانو

حافظ» اشاره كرد كه همان گونه كه از عنوان مقاله برمی آيد نويسنده دربارة پرسش هاا بالغای در غزلياا

حاافظ

بحث كرده است .همچنين مقالة «كاركرد استفهام بالغی در شعر قيصر امين پور» در حوزة شعر معاصر باه بررسای پرساش بالغای
پرداخته است .در مقالة ديگر با عنوان «اهميت پرسش در متون عرفانی» آمده است» :بسامد باال پرسش بالغی مربو به متاون
ادبی كهن است و در ادبيا

معاصر ديده نمی شود و بيشتر در رمان ها با سؤاال

 6در مقاله ا با عنوان «بررسی نقش ها معنايی جمال
جمال

ايجابی مواجه هستيم« (آقاحساينی .)681 :6891

پرسشی و امر در قصاايد خاقاانی» نياز نويسانده  29كااركرد را بارا

پرسشی ذكر كرده است .نويسندگان مقاله ا با عنوان «نقد و تحليلی بر مبحث پرسش در كت

بالغی فارسای» از منظار

كلی تر به مبحث پرسش ها بالغی پرداخته اند .در اين مقاله هم به نكاتی پرداخته شده كه به علت پيرو صرف كتاب ها بالغی
فارسی از بالغت عربی پديد آمده است و هم اشاره شده كه هنوز همة اغراض ثانوية پرسش ها بالغی به تمامی ذكر نشده اسات
(آقاحسينی و سيدان .)22 :6892
كتابهايی كه به بحث «معانی» پرداختهاند به صور
تقريباً به طور جامع به كاركردها ثانو جمال

عمومیتر جمال

پرسشی را بررسی كردهاند .يكی از كتابهاايی كاه

پرسشی پرداخته معانی سيروس شميساسات كاه  23كااركرد را بارا جماال

پرسشی برشمرده است به اين شرح -6 :اخبار به طريق غيرمستقيم و مؤدبانه  -2امر به طريق غيرمستقيم و مؤدبانه  -8تشويق  -1نهای
 -1توبيخ و مالمت  -1استفهام انكار  -0استفهام تقرير  -3اظهار مخالفت و بياان عجاز  -9تمنای و آرزو  -61طناز و مساخره و
تحقير  -66تعظيم  -62بيان تعج
اظهار اميدوار  -60تقاضا و كس

و حير  -68بيان كثر  -61اثبا عقيدة خود و بطالن عقيدة مخاطا
اجازه  -63شمول حكم  -69اغراق  -21تنبه و عبر
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برا استيناس  -23تهديد (همان.)681-611 :
اين كاركردها جمال

پرسشی معموالً در بسيار از متون كهن و نو ادبيا فارسی وجاود دارناد و عاالوه بار ايان  23ماورد

ممكن است موارد ديگر هم در كت

معانی ذكر شده باشد .اما به نظر می رسد كاربرد جمال

متون كهن ادبی مشاهده میشود .كزاز يكی از كاربردها جمال

پرسشی در معنا اساتيناس كمتار در

پرسشی را «گشودن در سخن» میداند كه همان اساتيناس در نازد

شميساست و يك مثال از شاهنامه میآورد كه گفتوگو رستم و سهراب است:
ز رستم بپرسيد خندان دو ل  /تو گفتی كه با او به هم بود ش
كه ش

چون بد ؟ روز چون خاستی؟ /ز پيكار دل بر چه آراستی (كزاز

اين مثال كزاز

.)261 :6831

در واقع گفتوگو شفاهی بين دو شخصيت داستانی است و نه سؤال بالغی كه شاعر آن را طرح كرده باشاد

و در واقع نمیتوان ارزش بالغی برا آن قائل شد.
شميسا نيز دربارة اين كاركرد می گويد انس گرفتن با مخاط

و سر صحبت را باز كردن؛ مثالی كه او می آورد هم در واقع مثالی

زبانی است و نه ادبی؛ اينكه كسی در صف اتوبوس به شما بگويد «روز خوبی است اينطور نيست؟»؛ ساپس گرياز مایزناد باه
نقش همدلی 2كه مدنظر ياكوبسن بوده است (شميسا  .)618 :6831به نظر میرسد كاركرد كه كزاز و شميسا به آن استيناس و
گشودن باب سخن گفتهاند بيشتر در پرسشها زبانی (و نه ادبی) ديده میشود و از مثالها آناان ايان نكتاه باهخاوبی آشاكار
است.
فرضية ما اين است كه در ادبيا

اين پرسش ها كاركرد بيش از استيناس دارند و می توان گفت هدف از اين پرسش ها سهيم

كردن خوانندگان متن در آفرينش ادبی و درك هنر است؛ به همين دليل ماا ناام ايان ناوع پرساش هاا را «پرساش هاا بالغای
تشريكی» نهاده ايم .نكتة مهم اين است كه از آنجا كه متن كليتی منسجم است مخاط

برا پاسخ به اين پرسش هاا نيازمناد درك

نظام متن است كه بالغت سنتی معموالً از درك چنين نظامی عاجز است .اين نوع جماال

پرسشای بيشاتر در متاون ناو ادبياا

فارسی ديده می شود؛ زيرا اين متون بيش از گذشته و به صورتی خودآگاه سعی دارند خوانندگان را در خوانش سهيم كنند .به بيان
ديگر اين جمال
در صور

به متن ويژگی خوانندهمحور بودن میدهد و به اين ترتي

متون از سيطرة مؤلف رها میشوند.

صحّت اين فرضيه می توان چند كاركرد ديگر پرسش ها بالغی را نيز در اين كاركرد ادغام كرد؛ مانند آنچاه تحات

عنوان بيان ترديد همراه با آرزو آورده شده است يا كاركرد كه به عنوان اظهار ندامت ياا تحسار ذكار شاده اسات .همچناين در
پژوهش ها بعد می توان به اين نكته پرداخت كه در ادبيا

فارسی عالوه بر جمال

پرسشی تشريكی چه گزاره ها ديگار

اين كاركرد را دارند.
 -2بحث و بررسي
 -1-2محدوديتهاي علم معاني سنتي
طبق يك سنت كهن گفتار بر نوشتار برتر دارد .افالطون در «رسالة فدروس» و در طی مباحثة سقرا با فدروس به اين برتار
اشاره میكند .در طی اين مباحثه افالطون از قول ارسطو داستانی را نقل می كند كه طی آن خدايی به نام «تاو »  8روز باه نازد
پادشاه مصر به نام تاموس رفته و هنرها (اختراعاتی) را به او عرضه میكند تا مصريان ديگر از آن برخاوردار شاوند .يكای از ايان
هنرها «نوشتن» است كه به نظر تو
تو

هم برا حافظه و هم برا پرورش عقل مفيد است .تاموس ظاهراً اين هنر را نمیپذيرد و به

می گويد اين هنر باعث فراموشی می شود؛ زيرا آموزندگان ديگر حافظة خود را به كار نخواهند بست و رفته رفته باعث تهای

شدن افراد از دانش میشود .سقرا (افالطون) با اين مقدما

نتيجه می گيرد خطاست اگار كسای تصاور كناد هنار را باا نوشاتن

میتوان تثبيت كرد يا اينكه نوشته چياز صاريح و قابالاعتمااد اسات (افالطاون  .)612-611 :6832در واقاع افالطاون در ايان
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گفتوگو نوشتار را مكمل و جانشينی برا گفتار به شمار آورده؛ يعنی در سلسلهمرات

ارزشای تقابالهاا دوگاناه نوشاتار در

جايگاه پايين تر نسبت به گفتار قرار دارد و متن نوشتار جانشين شناخته شده است .جانشينی سخت فريبنده و خطرناك؛ زيارا
به علّت غياب گوينده يا نويسنده مدلول گم می شود (ضيمران  .)6831 :91اين طرز تفكّر مدّ ها مديد بر جريان تفكّر غربی
سايه انداخته است اما در دورة معاصر انديشمندانی به اين نحوة تفكّر انتقاداتی كردند و سعی كردند تا پيامدها اين طرز فكار را
بر فرهنگ غربی نشان دهند .دريدا يكی از مهم ترين افراد بود كه در دورة معاصر در اين باب بحث كرد .در فرهنگ ايرانای هام
اين طرز تلقی رواج داشت مثالً ناصر خسرو در زاد المسافرين قول را بر كتابت مقدم می داند؛ زيرا به نفس نزديك تر است و زندة
روحانی است؛ در برابر كتابت كه مردة جسمانی است (احمد

.)111 :6833

آنچه برا ما در اينجا مهم است تأثير اين نگرش در فنون بالغت و نحوة نگرش دانشمندان مسلمان به علوم بالغی است .قاول
معروف در باب بالغت سخن گفتن به مقتضا حال]مخاط [ است ظاهراً اين تعريف بالغت بيشتر مربو باه فناون ساخنرانی
است و بعدها هم كه اشعار به صور

شفاهی خوانده میشد اعتبار خود را حفظ كرده و به نوعی مربو باه «متافيزياك حضاور»

است .اما آيا اين تعريف در باب متون امروز هم صادق است؟ اگرچه نمی توان منكر شد كاه ماتن ادبای مخااطبی فرضای دارد
ساده انگارانه است اگر بپنداريم متن ادبی به مقتضا حال همة خوانندگانش نوشته شده است .به نظر می رسد الزم اسات باه طاور
جد در تعريف مبانی بالغت برا آثار ادبی امروز تالش كرد؛ زيرا مبانی و تعاريف سنتی تا حد زياد كارآيی خودشاان را از
دست دادهاند.
علم معانی به صور

قدمايی بيش از آنكه دالمحور باشد مدلولمحور است (به معنايی كه مد نظر پساسااختارگرايان اسات)

و سعی دارد به مقتضا حال مخاط

توجه كند (بهويژه موارد كه درباارة معاانی ثاانو جماال

1

بحاث مایكنناد)؛ اماا كادام

مخاط ؟ متون امروز برخالف آثار كهن محدود به طيف خاص و محدود از مخاطبان نيستند كه پديدآورنادة اثار بتواناد باه
اقتضا احوال آنها توجه كند .به نظر دريدا هيچ چيز بيرون از متن وجود ندارد و ما نمی توانيم متن را به سو چيز جز خود آن
هدايت كنی مثالً به سو يك مدلول يا واقعيتی متافيزيكی تاريخی روان شناسانه و… (همان  .)898به اين ترتي

علام معاانی باه

شيوة كنونی ناخواسته معنا متون ادبی را محدود می كند؛ از اين رو حتی اصاطالح «معناا ثانوياه» هام در علام معاانی دقياق
نيست؛ زيرا در بعضی موارد ممكن است متن بيش از دو معنا ايجاد كند؛ مثالً يك جملة خبر

عالوه بر خبر ممكن است در نزد

كسی امر باشد و در نزد ديگر تحذير .حتی در زبان هم ممكن است كسی بگويد «پلنگ» و هدفش اين باشاد كاه ديگاران فارار
كنند اما ممكن است كسی واكنش ديگر از خود نشان دهد و مثالً خشكش بزند يا به طارف خطار فارار كناد (صافو
 1.)601به هرحال مقتضا حال و مقام در ادبيا

:6830

نو متغيّر است و نمیتوان برا آن سنجههايی همهزماانی و هماهمكاانی وضاع

كرد.
در زبانشناسی از سوسور به بعد اين موضوع مطرح شد كه نشانهها در يك نظام معنا میيابند و معنا و حيا
به نظامی است كه در آن میزيد؛ نشانه فقط مفهومی تحليلی است (سجود
هم معنايی كه ممكن است از جمال

 .)693 :6830بنابراين در ادبياا

نشانه بازبساته
و در علام معاانی

مختلف برداشت شود تابع نظام ها مختلفی است :نظامی كاه ايان جماال

در آن وجاود

دارند (متن ادبی) نظام ادبی ا كه متن در آن شكل گرفته است نظام فرهنگی ا كه متن ادبی در آن شاكل گرفتاه اسات و ...اماا
آنچه برا ما مهم است نظام هايی است كه خوانندة متن اين نشانه ها را در آن تفسير می كند؛ نظام فرهنگای انديشاگانی زماانی
مكانی و…؛ خوانندگان مختلف ممكن است از نشانه ها ثابت معناها متفاوتی را درك كنند .جا خاالی ايان نكاا
معانی مشهود است .البته تا آنجايی كه علم معانی ادبيا
حداقل برا مطالعة ادبيا
 -2-2بررسيهاي زباني

در علام

كهن را بررسی میكند اين محدوديتها شايد كمتار باه چشام آياد اماا

معاصر بايد علوم بالغی را هم بازنگر كرد.
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رومن ياكوبسن در طرح نظرية ارتبا میگويد پيام از فرستنده به گيرنده میرسد؛ اين پيام از راه تماس جسامانی ياا روانای و
در قال

رمزگاني ارائه می شود و به يك زمينه يا بافت ارجاع می دهد .ياكوبسن بر اين مبنا شش نقش زبانی را مطرح می كند كاه

عبار اند از نقش عاطفی  1نقش ترغيبی  0نقش ارجاعی  3نقش فرازبانی  9نقش همدلی و نقش شعر  61يا ادبی .در نقش عااطفی
جهت گير پيام به سمت گوينده است؛ اين نقاش تاأثير از احسااس خااص گويناده را باه وجاود مایآورد .در نقاش ترغيبای
جهتگير پيام به سو مخاط

است؛ 66صدق يا كذب اين گونه ساختها قابل بررسی نيست .در نقش ارجاعی پياام باه سامت

موضوع خودش جهتگير میكند و صدق و كذب آن از طريق محيط قابلبررسی است .در نقش فرازبانی جهتگيار پياام باه
سو رمز است و گوينده و مخاط

قصد دارند كه از مشترك بودن رمز كه از آن استفاده می كنند مطمئن شوند .در اين نقش از

زبان برا صحبت دربارة خود آن استفاده می شود .جهت گير زبان در نقش همدلی به سو مجرا ارتباطی است؛ هدف از ايان
پيامها برقرار

ادامه قطع يا حصول اطمينان از عمل كردن مجرا ارتباطی است 62و سرانجام در نقش ادبی جهتگير پياام باه
.)82-81 :6808

سو خود پيام است و پيام خودش كانون توجه است (صفو

از شش نقشی كه ياكوبسن برمی شمرد آنچه برا ما در توضيح پرسش ها بالغی تشريكی مهم اسات نقاش هاا ترغيبای و
است .بارزترين نمونهها نقش ترغيبی ندا و امر هستند و صادق

همدلی است .در نقش ترغيبی جهتگير پيام به سو مخاط

يا كذب اين گونه ساخت ها قابل بررسی نيست .بنابراين ساخت ها اين نقش مربو به جمال انشاايی اسات .همچناين بعضای از
جمال

پرسشی با ژرفساخت امر هم ساخت ترغيبی دارند؛ مثالً به بچها كه امتحان دارد و بازيگوشی میكند گفتاه شاود« :چارا

درس نمی خوانی؟» كه ژرف ساخت معنايی چنين جمله ا
ادبيا میتواند در پارها از جمال

جملة امر «بارو درسا
68

پرسشی بالغی نمايان شود.

همچنين گفته شده در ساخت ها نقش همدلی هدف برقرار
ساخت زبانی در ادبيا

را بخاوان!» اسات .كااربرد چناين سااختی در

ادامه يا حصول اطمينان از عمل كرد ارتباا اسات .نظيار ايان

در شگردهايی مشاهده می شود كه متن پيوسته تالش می كند توجه مخاطا

را باه خاودش جلا

كناد؛

مانند پرسش بالغی تشريكی.
آنچه را ياكوبسن به عنوان نقشها ترغيبی و همدلی بيان كرده میتوان توسعه داد و از سطح تحليل گفتمان بررسی كارد؛ اماا
قبل از آن بهتر است پنج نوع اصلی گفتمانها را برشمريم:
گفتمان برنامهمدار يا رفتار -ماشين كه در اين گفتمان رابطة بين دو كنشگر بر مبنا برنامها ازقبلتعياينشاده اتفااق مایافتاد.
كنشگر در اين گفتمان نمی تواند بر اساس خواسته ها احساسا

يا عواطف خود چيز از برنامه بكاهد يا باه آن بيفزاياد .در ايان

نظام يكی از دو طرف بايد به برنامة ديگر تن دهد و بر اساس قرارداد به اجرا برنامة ازپيشتعيين شده بپردازد.
در نوع ديگر از گفتمان نظام بر اساس رابطها يك طرفه و برنامها ديكتهشده وجود نادارد بلكاه ايان گفتماان بار اسااس
برنامه ا تعاملی از نوع القايی ميسر است .در اين نظام هر دو طرف كنش در تعامل با يكديگر سب
می شوند؛ به اين ترتي

تعيين كنش يا شكل گير آن

كه يكی از دو طرف تعامل بايد طرف ديگر را به اجرا كنش متقاعد كند .اين متقاعد كردن القاايی اسات

و از راههايی مانند چاپلوسی وسوسه اغوا تحريك تهديد رشوه دادن و. ...
در گفتمان نوع سوم يكی از دو طرف براساس اخالق اجتمااعی -فرهنگای ياا وظيفاة اخالقای -مرامای حاصال از باورهاا
ريشها و بنياد

به كنش رو میآورد.

گفتمان نوع چهارم بر خود تعامل تكيه دارد؛ يعنی آنچه دو طرف رابطه در هنگام ارتبا حس می كنند .اين تعامل حسی كه بار
اساس حضور شكل می گيرد تعاملی حضور است و شيوة عمل كرد يا حضور هر يك از دو طارف موجا

احسااس در طارف

ديگر می شود كه به واكنش يا حركت كنش گر می انجامد .در اين گفتمان تغيير ياا ايجااد معناا بار اسااس شارايط و در بافات ياا
موقعيت مورد نظر و در لحظه رقم می خورد و از اين رو هيچ چيز قابل پيش بينی نيست و فقط حسی كه در رابطاة تعااملی باين
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دو طرف درگير در جريان ارتبا ايجاد می شود مهم است .كنشگرها در اين گفتمان شرايطی مساو دارند و آنچاه برايشاان مهام
است تراز كردن جايگاهشان با توجه به جايگاه طرف مقابل است .اين نظام گفتمانی را نظام تعااملی همتاراز نامياده اناد كاه بار
اساس ايجاد حس مشترك است .اين نظام به گونه ا مسر عمل می كند و سرايت احساسا
به پيش میبرد و تعيينكنندة نظام ارتباطی است.
گونة رخداد

از يكی به ديگر

جريان تعامال را

61

آخرين نوع تعاملی است كه با گفتمان شكل میگيرد .در اين نوع گفتمان معنا محصاول جرياانی ناامنتظر از ناوع

حسی -ادراكی است؛ به طور كه كنشگر با كنشگر ديگر تعامل ندارد؛ زيرا رابطها حسی -ادراكی در ميان است كاه مایتواناد باا
هر دنيايی اعم از انسانی و غيرانسانی پيوند برقرار كند .آنچه در اين تعامل شكل دهندة معناست كنش نيسات بلكاه احسااس و ادراك
است كه بر اساس آن معنا به طور ناگهانی توليد میشود (شعير

.)28-60 :6833

از انواع گونه ها گفتمانی گفتمان القايی(گونة دوم) به نقش ترغيبی در نظرية ارتباطی ياكوبسن بسيار نزديك اسات .در نقاش
ترغيبی جهتگير پيام به سو مخاط

است و معموالً ساختها اين نقش جمال انشايی هستند؛ در گفتمان القايی هام يكای از

دو طرف تعامل بايد طرف ديگر را به اجرا كنشی متقاعد كند البته روند متقاعد كردن به شيوها القايی صاور مایگيارد و ناه باه
صور مستقيم .شعير میگويد در هر عمليا القايی حضور بدعتگذار  61الزم است كاه كنشاگر را باا باه كاارگير ابزارهاا
متفاو

به عملی وادار میكند .او گونهها القايی را چنين فهرست میكند:

الف -گونة القايی مبتنی بر تشويق :در اين نوع بدعت گذار با وعده هايی كنشگر را به انجام عملی ترغي
فرزندش بگويد اگر در امتحانا

می كند؛ مثالً پادر باه

نهايی شاگرد اول شود برايش دوچرخه بخرد.

ب -گونة القايی مبتنی بر اغوا :بدعت گزار با ارائة تصوير بسيار مثبت از كنشگر و چاپلوسای او را در شارايط انجاام كنشای
قرار می دهد؛ مثالً پدر به فرزندش بگويد تو بهترينی تو از همه با هوش تر و می توانی بهترين نمارههاا را كسا

كنای كاافی

است كه بخواهی. ...
ج -گونة القايی مبتنی بر تهديد يا ايجاد رع

و وحشت :در اين حالت بدعت گذار با تهدياد كنشاگر او را مجباور باه كانش

میكند .مثالً پدر فرزندش را تهديد كند كه در صور

عدم قبولی در امتحان او از مسافر

تابستانی محروم است.

د -گونة القايی مبتنی بر تحريك :بدعتگذار با تحريك كنشگر و ارائة تصوير منفی از بایليااقتیهاا او باعاث تحرياك او
میشود و او را به عمل كنشی وامیدارد؛ مثالً پدر به فرزندش بگوياد تاو كاه لياقات نادار و نمایتاوانی شااگرد اول بشاو
(شعير

.)10-11 :6831

به نظر میرسد بتوان گونهها القايی ديگر را بر اين فهرست اضافه كرد در ادبيا
گونهها و تعاريف محدودشان نمیگنجد .به قطعه شعر زير دقت كنيد:
در اين عصر تشويش فرزانگیها
چرا جنگ از صلح
چرا مرگ از زندگی بهتر است؟
چرا بو بارو

از بو شبدر

چرا رنگ خون از گل سرخ اين باغها رها در دل بادها خوشتر است؟
نمیدانم اين اللهها را نديدند؟
و پيغام اين رودها را شنيدند؟
نمیدانم اين باغ فرزانگیها چه كم دارد از جبهة جهل]؟[
نمیدانم آرامش دشتهايی كه فرهاد و مجنون در آن راه رفتند

گونههايی وجاود دارد كاه در دايارة ايان
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چرا خوشتر از گيرودار خيابان تزوير بيهودگی نيست]؟[
دريغا كه تاريخ خونين اين باغها را
بهجز سينهسرخی نمیخواند امروز( ...شميسا )13 :6833
در اين شعر خواننده به عنوان يكی از طرف ها تعامل با پرسشی از سو متن به عنوان طرف ديگر تعامل (آنچه شعير باه
آن بدعتگذار گفته است) مواجه است؛ اين پرسش بر چه مبنايی است؟ از آنجايی كه اين پرسش بر مبناا تشاويق ياا تهدياد و
ارعاب نيست (موارد الف و ج)؛ می توان تصور كرد كه اين شعر مبتنی بر اغوا يا تحريك باشد ولی تعاريف ايان دو گوناه ايان
تصور را تاييد نمیكند .به نظر میرسد اگر نخواهيم گونههايی اينچنين را در چهار گونة فاوق جاا دهايم باياد باه فكار گوناة
جديد باشيم .می توان اين گونة جديد را «گونة القايی مبتنی بر ايجاد حس مشااركت» (ياا چياز شابيه باه ايان) نامياد و آن را
اين گونه تعريف كرد :در اين گونه يكی از طرف ها تعامل (بدعت گذار) با استفاده از جمالتی كه صادق و كذبشاان قابالتأيياد
نيست (جمال

انشايی) طرف ديگر تعامل را به همفكر يا هميار در چيز فرامیخواند؛ مثالً اينكه پدر به فرزندش بگوياد

«ا كاش درس میخواند تا خيال من از تو آسوده میشد» .ساختهايی اين گونه در ادبيا

نيز وجود دارند و در اين مقاله نوع

پرسشی آن پرسش بالغی تشريكی ناميده شده است .مانند قطعه شعر فوق از سيروس شميسا يا اين نمونه از بوف کور:
«آيا اين مردمی كه شبيه من هستند كه ظاهراً احتياجا

و هوا و هوس من را دارند برا گول زدن من نيستند؟ آيا ياك مشات

سايه نيستند كه فقط برا مسخره كردن و گول زدن من به وجود آمده اند؟ آيا آنچه حس می كنم مای بيانم و مای سانجم سرتاسار
موهوم نيست كه با حقيقت خيلی فاصله دارد؟» (هدايت )611 :6838
پس می توان گفت در ساخت ها ادبی اين گونهها متن ادبی (به عنوان كليتی منسجم) به عناوان يكای از طارفهاا تعامال
مستقيم نيست بلكه با شاگردها گونااگونی

مخاط

را به تالش بيشتر برا درك خود فرامی خواند اما اين فراخوانی به صور

صور

می گيرد كه يكی از اين شگردها پرسش بالغی تشريكی است .در واقع متن به خواننده اين مطل

را القا می كند كه تالش

و دقت بيشتر را برا درك به كار گيرد و به اينسان او را در آفرينش معنا شريك میكند.
اين بحث را میتوان با نظرية كارگفت 61آستين بهتر تبيين كرد .و در اين نظريه برآن است كه در بعضی از بافتهاا زباانی
گفتهها به خود خود كار را انجام میدهند؛ به عبارتی صرف سخن گفتن برابر با انجام كار اسات (مكارياك  .)281 :6833او
با طرح اين نظريه با سه اصل عمدها كه مبنا نگرش زبانشناسان به زبان و معنی بود مخالفت كرد؛ اين سه اصل عبار
از -6 :جمال

خبر گونة اصلی جمال

زبان اند -2.كاربرد اصلی زبان اطالع دادن از طريق جمال

بودند

است -8.صادق ياا كاذب

معنی پاره گفتارها را می توان تعيين كرد .بنابر نظر آستين زبان فقط برا اطالع دادن باه كاار نمایرود و ارزش صادق بسايار از
جمال

زبان قابلتعيين نيست (صفو

.)608-601 :6830

تحت تاثير نظرية كارگفت پنج نوع كاركرد كلی را برا كارگفت 60ذكر كردهاند:
کارگفت تقريري /اعالم كه بيان آنها به تغيير اوضاع جهان خارج منجر میشود مثالً اينكه داور باز به مربی تيم فوتبال بگويد
شما از باز اخراجيد! كه در اين صور

همين گفته باعث اخراج مربی از زمين میشود.

کارگفت توصيف كه گوينده با به كارگير آن كلما

را با جهان باورهايش هماهنگ می كند و نشاان دهنادة بااور گويناده از

درستی اوضاع امور است :كرة زمين مسطح است.
کارگفت بيان احساس كه با آن گوينده احساسش را از جهان خارج ابراز میكند :من واقعاً متاسفم.
کارگفت امري -ارشادي يا جهت دهنده كه گوينده با به كارگير آن ها ديگر را به انجام كار وامای دارد و بناابراين بياانگر
خواسته ها گوينده است و شامل فرمان درخواست و پيشنهاد است .گوينده از طريق اين كنش جهان خارج را از طريق شانونده
با كلما

هماهنگ میكند :ممكن است يك خودكار به من بدهی؟
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کارگفت تعهدآور كه در آن ها گوينده خود را ملزم به انجام كار در آينده می كند و بيانگر قصاد گويناده اسات :برمای گاردم
(يول .)01-01 :6830
به نظر سرل هر كارگفت (كنش گفتار ) نكته ا غير بيانی دارد كه بر حس

وضاع روانای گويناده و باا توجاه باه محتاوا

كارگفت در تطبيق با جهان خارج توليد می شود .سرل برا تعيين به جا يا نابه جا بودن پااره گفتارهاا بياانی شارايطی را مطارح
میكند و آنها را شرايط پيشين گزارها

صداقت در عمل و بنيادين نام مینهاد و اظهاار مایكناد فقادان هرياك از ايان شارايط

می تواند به نابه جايی يك كارگفت منجر شود؛ مثالً در يك پرسش دو شار پيشاين وجاود دارد؛ اول اينكاه گويناده از موضاوع
بی اطالع باشد و دوم اينكه مخاط

نداند بايد دربارة آن موضوع صحبت كند (زيرا در آن صور

ديگر نياز به پرساش نيسات).

شر گزاره ا موضوعی است كه قرار است پرسيده شود .شر صداقت در عمل اين است كه گوينده واقعاً موضاوعی را نداناد و
بخواهد اطالعی به دست آورد .شر بنياد هم اين است كه پاره گفتار او مخاط
اختيارش قرار دهد (صفو

را وادار كند تاا اطالعاا

ماورد نيااز او را در

 .)609-631 :6830آشكار است كاه ايان مباحاث سارل درباارة زباان اسات و ناه ادبياا ؛ زيارا در

پرسشها بالغی معموالً اين شرايط وجود ندارند .مثالً وقتی حافظ میگويد:
به مهلتی كه سپهر

دهد ز راه مرو /تو را كه گفت اين زال ترك دستان گفت؟

شرو صداقت در عمل و بنياد وجود ندارد.
از اين دسته از كارگفت ها به نظر می رسد كارگفت امر  -ارشاد

با بحث ما تناسا

بيشاتر داشاته باشاد در ايان نقاش

گوينده با ادا پارهگفتار سعی میكند ديگر /ديگران را به كار وادارد كه مطابق خواساتهاش باشاد .در ادبياا
متناظر است با بحث معانی ثانو جمال
از اين مقدما
جل

ايان كارگفات

و دربارة ارزش بالغی اين كارگفت میتوان بحث كرد.

می توان نتيجه گرفت كه در زبان گوينده با ساخت هايی می تواند مخاط

را به كار ترغي

كناد توجاه او را

كند يا از او چيز بخواهد .در نظرية ياكوبسن نقش ترغيبی در انواع گفتمان گفتمان تعاملی القاايی و در نظرياة كارگفات

آستين كارگفت امر  -ارشاد

ساخت هايی از اين نوع هستند .معموالً در اين سااخت هاا درخواسات از مخاطا

باه صاور

غيرمستقيم است.
 -3-2بررسيهاي ادبي
به نظر دريدا در خواندن متن بايد به مناسباتی ويژه رسيد كه نويسنده آنها را طرح نكرده؛ مناسباتی ميان آنچه او از زبانی كه به
كاربرده انتظار داشته و آنچه انتظار نداشته (احمد

 .)833 :6833در دورة معاصر و به ويژه بعد از جريان ساختارگرايی بسايار

از رو كردها ادبی به متن بر پاية نقش خواننده در درك و آفرينش معنا شكل گرفته اند؛ مثالً از ديدگاه نظرية دريافت

63

هر اثر

ادبی با هر درجها از انسجام گسلهايی دارد و خواننده بايد اين گسلها را پر كند .اثر ادبی سرشار از عناصر نامعين اسات كاه
به تفسير خواننده نيازمند است و می توان آنها را به طرق مختلف و حتی متضاد تفسير كرد .اثار ادبای مجموعاه ا از طارح هاا ياا
جها

كلی است كه خواننده بايد به آنها تحقق ببخشد (ايگلتون  .)611 :6831اين برداشت ريشه در نگاه پساساختارگرايانی مانند

دريدا دارد كه به داللت معنايی و منطق استوار بر كالممحور

69

باور نداشتند .دريدا در پی فهم معنا نهايی متن نباود (احماد

 .)830 :6833پساساختارگرايان برآناند كه خواننده معنا را به وجود میآورد و مركز ثقال معناا را باياد در او و رابطاهاش باا ماتن
جست وجو كرد نه در شخصيت مؤلف .البته اين به آن معنا نيست كه تفسير كه از رو ميل شخصی خواننده ارائاه شاود معتبار
است .خوانندها كه در پساساختارگرايی مطرح است شخص (من و شما) نيست بلكه فضايی است كه گفتماان هاا متنااق

در

آن كنش میكنند .از اين رو آنان به خواندن به منزلة يك كنش گفتمانی توجه دارند نه به خواننده باه عناوان ياك شاخص منفارد
(پاينده .)90 :6891
بر مبنا چنين نظرياتی بود كه هانس روبر

ياس بحث افق انتظارا

را مطارح كارد و مارادش از آن نظاام ياا سااختار از
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انتظارا

است كه خواننده از متن دارد .متون در محضر افق انتظار خوانده می شوند و وظيفة پژوهش گر ادبی عينيت بخشايدن باه

افق است .همچنين ولفگانگ آيزر برا بررسی تعامل ميان متن و خواننده به ويژگی هايی از متن توجه كرد كه آن را قابل خواندن
میكند يا خواندن را متأثر میكند .او بين متن انضمامیساز  21آن و اثر هنر تمايز قائل میشود .منظور او از ماتن جنباة هنار
كار است؛ همان امكان بالقوه يا طرح ها و جها

كلی كه در انتظار تحقق به سر می برند .انضمامیساز محصول فعاليات خالقاناة

خواننده است و تحقق متن در ذهن خواننده كه با پر كردن خألها و جاها خالی عملی می شود و اثر هنر كه نه متن است و ناه
انضمامیساز بلكه چيز در ميانة اين دو است .اثر هنر در نقطة هم گرايی متن و خواننده حادث می شود و نمی توان اين نقطاه
را به طور كامل شناسايی كرد (مكاريك  .)18-812 :6838آنچه در اينجا بيشتر برا ما مهم است مفهوم انضامامیسااز اسات.
رومن اينگاردن هم مبنا انضمامیساز را در اعمال ذهنی خوانندگان می بيند كه البته ريشه در خود متن ادبی دارد .حتی او اذعان
دارد كه انضمامیساز میتواند باعث انحراف عمدة معنا شود( 26ولك .)111 :6833
اگر از بعضی از استثناها صرفنظر كنيم در ادبيا

فارسی هر اندازه متون به فضا ادبيا

كهان نزدياكتار باشاند خألهاا

كمتر در آنها مشاهده و معموالً فقط صدا پديدآورندة متن شنيده می شود و مجالی برا سهيم شدن خواننده در روند آفارينش
ادبی وجود ندارد .علت اين ويژگی ادبيا

كهن را می توان در عوامل حاكم بر توليد و قرائت متن جستوجاو كارد .پورناماداريان

اوضاع سياسی -اجتماعی سنت ادبی فرستندة پيام و گيرندة آن را چهار عامل مهم در توليد و قرائت ماتن مای داناد و مای گوياد
اوضاع سياسی و اجتماعی در شعر كالسيك فارسی به علت ويژگی ها اساتبداد اش از ساويی ماانع ظهاور شخصايت فارد
میشد و از سويی از سنتها ادبی تخطّی نمیكرد .در دورة كالسيك شعر برا مخاطبانی ساروده مایشاد كاه ميازان داناش و
فرهنگ و حد انتظار و توقعشان مشخص بود( 22پورنامداريان .)60-63 :6830
همان گونه كه قبالَ اشاره شد بيشتر جمال

پرسشی در ادبيا

كهن جمالتی قالبی هستند كه در آنها ناه فقاط هادف ماتن از

پرسش واقعاً پرسش نيست بلكه متن می خواهد چيز را بر خواننده ديكته كند (مثال بارز آن استفهام انكار يا تقرير ) .بيشاتر
اين جمال ِ تك صدايی با محوريت صدا نويسنده شكل گرفته اند .البته شايد بتوان آنچه را تحت عنوان «بياان تردياد هماراه باا
آرزو» آورده شده يا كاركرد كه به عنوان «اظهار ندامت» ذكر شده است تا حد از اين قاعدة كلی مستثنا دانست.
در دورة معاصر و پس از آشنايی شاعران و نويسندگان با تفكّرا

نو و مدرن رفته رفته میتوان تغيير و تحول متاون ادبای را از

تك صدايی به چند صدايی تشخيص داد .در اين دوره هر اندازه متون به تفكّر مدرن نزديك تر باشند خواننده برا شاريك شادن
در فرايند توليد و درك متن ادبی مجال بيشتر دارد .پورنامداريان می گوياد شارايط جدياد ساب
پديدآورندة آن صور

شاد خوانادن ماتن در غيااب

بگيرد و پيوند ميان او و مخاطبان گسسته شود .پديدآورندة متن مطابق شخصيتش و متأثر از انگيزه هاايش

در متن با خودش گفت وگو می كند و خواننده نيز بنا بر شخصيت فرد ]و انگيزه ها خاص خودش[ با متنی كه پديدآورنده اش
را نمیشناسد گفتوگو میكند (همان .)22:اين نگرش بر روند توليد و دريافت متن تأثيرا

مهمی دارد؛ به طور كه حتی گاهی

در متون روايی متن نقش راو را در روايت كمرنگ می كند و در عوض به خواننده اين امكان را می دهاد تاا در روناد آفارينش
ادبی و درك خالقانة متن سهيم شود.
عالوه بر تفكّر مدرن نداشتن نگرش و تفكّر استبداد

عامل ديگر است كه شايد بتوان آن را نيز در توليد متون چندصادايی

مؤثر دانست .به نظر می رسد تحقيقی جامع بر متونی از اين دست زوايا جال

و تفكّر برانگيز از نويسندگان معاصار ايرانای و

جنبه ها روان كاوانه در آثار آنها را آشكار خواهد كرد؛ مثالً به نظر می رسد در ادبيا

معاصر فارسی متونی كه نويسندگان زن آنها

را پديد آوردهاند واجد جنبهها بيشتر از شگردها چندصدايی باشند.
از منظر شكلی نيز اصوالً جايی برا اين نوع نگرش و طرح پرسش بالغی تشريكی در شعر سنتی فارسی وجاود نادارد؛ زيارا
شعر سنتی در محور افقی شكل میگيرد و ساختار كلی منسجمی را  -در مقايسه با اشعار نو -ندارد؛ در حالی كه طرح اين پرسش
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در ساختار كلی صور
در ادبيا

میگيرد.

معاصر گاهی به جمال

پرسشی به عنوان ظرفيّتی نگريسته شده كه میتواند طرحها يا خألهاايی را در ماتن ايجااد

كند  28اين پرسش ها را خوانندگان ممكن است به طرق مختلفی پاسخ دهند در اينجا ما به جمال
هدف كلی «مشاركت خواننده در درك اثر هنر » در متن تعبيه شده است .اين جمال

نمود باارز نقاش خوانناده در درك ماتن

ادبی است و يك ويژگی منحصر به فرد دارد :اينكه متن ادبی آگاهانه اختياراتی را به خواننده تفاوي
ادبيا

پرسشیا میپردازيم كاه باا
مای كناد .ايان ويژگای در

سنتی ديده نمیشود.

در ادامه نمونه هايی از پرسش بالغی تشريكی در ادبيا

معاصر آورده می شود با ذكر اين نكته كه هدف از اين نمونه هاا صارفاً

آشنايی هرچه بيشتر با مسئله است و نه تحليل متون ادبی معاصر؛ كه بی شك چنين كار

مستلزم مجال بيشاتر اسات و در ايان

مختصر نمیگنجد.
 -1-3-2پرسش بالغي تشريكي در شعر معاصر
در شعر معاصر فارسی بسامد چنين پرسش هايی نسبتاً كم است و شايد علت آن تأثير شعر سنتی بر شاعر معاصار اسات .شاعر
معاصر فارسی اگرچه در بسيار از جنبه ها راهش را از شعر سنتی جدا كرده است اماا طبيعتااً ريشاه هاا پابرجاايی در آن دارد.
اصوالً شعر به نسبت نثر ويژگی ها تك صدايی بيشتر دارد و ذاتاً نگاهی فرد به دنيا و مافيها دارد .اما برا نمونه ساعی شاده
است از شعر معاصر نمونههايی آورده شود .در شعر «آفتابی» سهراب سپهر

چند جملة پرسشی آمده است:

صدا آب میآيد مگر در نهر تنهايی چه میشويند؟…
چرا مردم نمیدانند
كه الدن اتفاقی نيست]؟[
نمیدانند در چشمان دمجنبانك امروز برق آبها شط ديروز است
چرا مردم نمیدانند
كه در گلها ناممكن هوا سرد است؟ (سپهر

)838 :6809

به نظر میرسد پرسشها بالغی اين قطعه شعر از نوع تشريكی باشد؛ زيرا متن سعی دارد چيز را برا خواننده برجسته كند
و از رهگذر اين برجسته ساز او را در روند درك هنر سهيم می كند .اين تشريك در واقع بيان دمغنيمتشمر است كه ديگران
نمی دانند؛ اما متن آيرونی وار مسلم گرفته است كه خواننده از آن باخبر است .خواننده فقط زمانی می تواند به ايان ساؤاال

پاساخ

دهد كه كل متن را خوانده باشد .اما به نظر نمیرسد پرسش بالغی شعر زير را بتوان پرسش بالغی تشريكی دانست:
ا شبيه
مكث زيبا
در حريم علفها قربت!
در چه سمت تماشا
هيچ خوشرنگ
سايه خواهد زد؟
كی انسان مثل آواز ايثار
در كالم فضا كشف خواهد شد؟ (همان )111
در بررسی پرسش بالغی تشريكی بايد به اين نكته توجه داشت كه تنها پرسشهايی ارزش بالغی دارناد كاه از خواننادة ماتن
پرسيده شوند نه يكی از شخصيتها موجود در متن؛ در حالت دوم پرسش صرفاً جنبها زبانی دارد و هيچ ياك از كاركردهاا
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بالغی را نمی توان برا آن متصور شد .در شعر فوق هم رو سخن متن با كسی يا چيز است كه -به شيوة كنايه از موصوف -
«شبيه مكث زيبا» شمرده شده است .چنين پرسشی در خواننده برانگيختگی خاصی برا شراكت در درك ماتن ايجااد نمای كناد.
نمونة ديگر اين نوع پرسش را میتوان در شعر زير از شاملو مشاهده كرد:
كی بود و چگونه بود
كه نسيم
از خرام تو میگفت؟
از آخرين ميالد كوچكا
چندگاه میگذرد؟
…
كی بود و چگونه بود
كه زير قدمهامان
خاك
حقيقتی انكارناپذير بود؟
به زايش ديگربارة اميد
چند گاه باقی است؟ (شاملو )981 :6838
در اين شعر هم مخاط

پرسش ها خوانندة متن نيست بلكه «تو» در اوايل شعر مخاط

خواننده ا فرضی و معين را در نظر می گيرد و او را مخاط

پرسش ها متن است .گاهی نيز متن

پرسش قرار می دهد كه اين پرسش ها هام پرساش بالغای تشاريكی

نيستند:
مرا
تو
بیسببی
نيستی.
بهراستی
صلت كدام قصيدها
ا غزل؟
ستارهباران جواب كدام سالمی
به آفتاب
از دريچة تاريك (همان)022 :
در شعر شاملو از اين نوع پرسشها فراوان است
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اگرچه به ندر

نشانی از پرساش بالغای تشاريكی در شاعر شااملو دياده

میشود .اما در شعر فروغ فرخزاد نمونههايی از پرسش بالغی تشريكی مشاهده میشود:
آيا دوباره گيسوانم را
در باد شانه خواهم زد؟
آيا دوباره باغچهها را بنفشه خواهم كاشت؟
و شمعدانیها را
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در آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت؟
آيا دوباره رو ليوانها خواهم رقصيد؟
آيا دوباره زنگ در مرا به سو انتظار صدا خواهد برد؟ (فرخزاد )821 :6831
در اين قطعه شعر برا رسيدن به پاسخ خواننده بايد نشانه ها موجود در متن را درك كند و درك اين نشانه ها در گارو درك
نظام درهمتنيدة كل متن است؛ مثالً اينكه منظور از باد چيست؟ منظور از رقصيدن رو ليوان ها چيست؟ چرا صدا زنگ راو را
به سو انتظار میبرد و  . ...خواننده فقط از رهگذر خوانش دقيق متن 21میتواند اين نشانهها را معنا كند و سپس به سؤاال
پاسخ دهد .سؤاال

ماتن

زير نيز در شعر «ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد» از همين نوع است:

من از كجا میآيم؟
من از كجا میآيم؟
كه اينچنين به بو ش

آغشتهام؟

در اين شعر يك پرسش ديگر هم چندين بار تكرار شده است كه می توان به آن نيز اشاره كارد« :چارا نگااه نكاردم» .در شاعر
«وهم سبز» (تولد ديگر) هم پرسشی ترجيع وار تكرار شده است كه می توان آن را نيز پرسش بالغی تشريكی دانست« :كدام قلاه
كدام اوج؟».
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 -2-3-2پرسش بالغي تشريكي در نثر معاصر
قال ها داستانی بهويژه رمان طبيعتاً دارا ظرفيت ها بيشتر برا چندصدايی هستند .از نظر باختين چندصدايی مشخصة
ممتاز نثر ادبی است كه سب

می شود صداها متعدد و رقي

موضع گير ها ايدئولوژيكی متنوعی را نمايش دهند و بتوانند باه

طور مساو و فارغ از داور يا محدوديت از سو نويسنده در اين گفت وگو ساهيم شاوند؛ بناابراين هايچ ديادگاهی بار سااير
ديدگاه ها برتر نمی يابد .اين باز آزادانه در نهايت مانع از تسلط ديدگاه نويسنده بر ساير ديدگاه ها مای شاود (مكارياك :6833
 .)616اما اگر منظور باختين از چندصدا بودن اين بود كه شخصيتها يك رمان بتوانند صداها و نيتها مختلفشاان را جادا از
يكديگر و جدا از نويسنده بيان كنند به نظر می رسد چندصدايی را با توجه به خوانندگان هم می توان طرح كرد .به ايان معناا كاه
خوانندگان متن چه چيز از آن دريافت می كند .در همين زمينه تزوتان تودوروف رابطة مطلاوب مياان منتقاد و ماتن را ناوعی
رويارويی يا مكالمة دو صدا جداگانه می داند كه هيچ يك بر ديگر برتر ندارد .منتقد با متن حرف می زناد و ايان ماتن ياك
گفتمان زنده است (همان.)163 :
يكی از معروف ترين داستان ها ادبيا

مدرن فارسی بوف کور است كه راو اول شخص آن در جا جا داساتان تجاهال

می كند و پی درپی پرسش هايی را می پرسد و از اين رو بسامد پرسش در اين داستان بسيار باالست (و از اين نظار معناادار)؛ ايان
پرسش ها پی درپی متن از خواننده (كه در داستان به صور

پرسش راو از خودش نماياان اسات) آن را واجاد ويژگای هاا

چندصدايی كرده است:
«هميشه يك درخت سرو میكشيدم كه زيرش پيرمرد قوز كرده… روبهرو او دختر با لباس سياه بلند خم شاده باه او گال
نيلوفر تعارف می كرد چون ميان آنها يك جو آب فاصله داشت .آيا اين مجلس را من سابقاً ديده بوده ام؟ ياا در خاواب باه مان
الهام شده بود؟ نمیدانم…» (هدايت  )618 :6838برا تفسير اين قسمت از متن پيوساته باياد باه قبال و بعاد ارجااع داد؛ ماثالً
شميسا در تفسير اين جمال

می گويد« :اين تصوير -كه بعدها هم مدام تكرار می شود و از اصلی ترين موتيف ها كتااب اسات-

سمبليك است .پيرمرد همان راو است كه عزا گرفته و زير درخت سرو نشسته است؛ زيرا بعداً می خوانيم كه زن اثير را در پا
درخت سرو دفن كرده بود…» (همان).
يا در جا ديگر:
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«من اصالً چطور میتوانستم رفتار و اخالق رجالهها را ياد بگيرم… آيا صور
از من؟ يا حركا

ظاهر او مرا شيفتة خودش كرده بود يا تنفار او

و اطوارش بود و يا عالقه و عشقی كه از بچگی به مادرش داشتم؟ و يا همة اينها دست به يكی كرده بودناد؟»

(همان.)210 :
ريمون-كنان ايجاد تأخير و خأل در روايت را دو عاملی میداند كه خواننده به خواندن متن ترغي
اطالعا

متن ناشی میشود در زمانی كه خواننده انتظار دارد ايان اطالعاا

مایشاود؛ تاأخير از نادادن

در اختياارش باشاد .تاأخير ايجااد تعلياق مایكناد.

شايع ترين نوع ايجاد خأل هم خأل اطالعاتی است .خألها اطالعاتی می توانند خيلی جزئی و پيش پا افتاده باشاند كاه باه صاور
خودكار پر می شوند؛ يا خألهايی كه اصالً پر نمی شوند؛ مانند انبوه خألها در كتا

مقادس .بعضای از خألهاا هام آن قادر حاائز

اهميت اند كه به نكتة اصلی در فرايند خوانادن بادل مای شاوند (ريماون-كناان  .)601 :6830پرساش هاا بالغای تشاريكی در
داستان هايی مانند بوف کور توجه خواننده را به خألهايی از نوع اخير معطوف می كنند و بسامد بااال جماال

پرسشای در ايان

متن باعث میشود بخش عظيمی از فرايند خواندن صرف يافتن پاسخ برا همين پرسشها شود.
در رمان چراغها را من خاموش ميکنم نيز نمونهها فراوانی از اين نوع پرسش وجود دارد كه به چند مورد آن شاره میشود:
«چرا به آليس يادآور نكردم سر ازدواج من و آرتوش چه بلوايی به پا كرد؟… چرا به آليس نگفتم كه حتی بعاد از ازدواجام
مد ها با گوشه و كنايه چه در غياب و چه در حضور عذابم داده بود كه :آرتوش اول می خواست با من ازدواج كند…؟» (پيارزاد
.)81 :6831
در اين نمونه شخصيت اصلی رمان ظاهراً اين سؤالها را از خودش میپرسد؛ اما در واقع اين پرسشی است از طرف متن و از
خواننده؛ در حقيقت متن به خواننده حس مشاركت در فهم داستان را القا میكند و خواننده فقط پاس از درك وقاايع كال ماتن و
دقت و جزئی نگر هرچه بيشتر در اين رمان می تواند به اين سؤال ها پاسخ دهد؛ مثالً چناين پاساخی« :باه علات اينكاه تاو زنای
ضعيف النفس هستی و اجازه می دهی افراد و اشياء اطرافت تو را متأثر كنند» .اين پاسخ را فقط خوانندگان پس از خواندن و تحليل
دقيق رمان می توانند ارائه كنند .واداشتن خواننده به اين تحليل و خوانش دقيق تا حد زياد باه تحرياك و القاا هماان پرساش
بالغی تشريكی صور

گرفته است .به گفتة مارتين كسی كه خود را در خواندن محو می كند (خواننادة دقياق) هنگاام خوانادن

تداعیها و انديشههايی به ذهنش خطور میكنند كه ممكن است به ذهن ديگرانی كه متن را میخوانند خطور نكند .اين تداعیها و
انديشه ها زمانی به معنا منجر میشوند كه بخش ها مختلف متن به هم ربط پيدا كنند (مارتين  .)621 :6832در جاا ديگار از
اين رمان آمده است« :من كی تعريف كردم؟ چرا آليس لفظ قلم حرف میزند؟ چرا همة شهر اماروز عصار جماع شادهاناد تاو
آشپزخانة من؟» (پيرزاد  )613 :6831نمونهها فراوانی از ايننوع پرسش در اين رمان وجود دارد.
در اين رمان متن عالوه بر جمال
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پرسشی با شگردها ديگر نياز خوانناده را در خلاق معناا داساتان شاريك مای كناد:

«نمی دانم برا اينكه از شوهرم بلندتر نباشم كفش پاشنه بلند نمی پوشيدم يا واقعاً با كفش پاشنه تخت راحت تر بودم» (همان.)11 :
در اينجا متن ترديدش را نسبت به چيز ابراز میكند و اين ترديد باعث ايجاد خلئی میشود كه خواننده بايد آن را پر كند.
در رمان دکتر نون زنش را بيشتر از مصدق دوست دارد پرسشها بالغی تشريكی به اينصور
«پس از كجا معلوم كه ملكتاج مخصوصاً خودش را به مردن نزده بود تا به روح دكتر ناون آساي

مشاهده میشود:
بيشاتر برسااند؛ بيشاتر از

آسيبی كه زمانه به آن رسانده بود» (رحيميان .)61 :6838
اين پرسش بالغی تشريكی در حالی صور

گرفته كه پيوسته راو داستان از اول شاخص باه ساوم شاخص در حاال تغييار

است .سؤال فوق را راو سوم شخص از خواننده پرسيده است اما در جا ديگر راو اول شخص از مخاط

میپرسد« :وقتی

خميده و آهسته از خانه بيرون می رفت گوشة پرده را كمی كنار زده بودم و يواشكی تماشايش می كردم .از صدا بلند تپش قلابم
فهميد نگاهش میكنم؟» (همان.)11 :
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دربارة راو بايد به نكتة خاصی توجه كرد و آن اين كه پرسشها بالغی تشريكی در رمانهايی كه راو اول شخص دارناد
میپرسد و او را در آفارينش معناا ساهيم

راحتتر امكان بروز میيابند .در اينگونه رمانها راو (نويسنده) چيز را از مخاط

میكند .از طرفی راو اول شخص بيشتر در رمانها مدرن ديده میشوند و همانگونه كه قبالً هم اشاره كرديم پرساش بالغای
تشريكی معموالً در متون مدرن امكان بروز میيابد اما اين بدان معناا نيسات كاه راو ساوم شاخص نتواناد خوانناده را در امار
آفرينش معنا متن سهيم كند .همان گونه كه در مثال فوق هم مشاهده شد گااهی در متاونی كاه راو ساوم شاخص دارناد هام
پرسش بالغی تشريكی ديده می شود .از سويی نويسندگان می توانند عالوه بر جمال

پرسشی با شگردها ديگر هم خوانناده را

در روند آفرينش ادبی سهيم كنند؛ مثالً« :آرزو از جعبه ا كه كسی جلويش گرفت شيرينی برداشت و نفهمياد تشاكر كارد ياا نكارد»
(پيرزاد  .)636 :6831در واقع با اين شگرد راو ترديدش را از چيز بيان میكند و به شيوها القايی از خواننده همفكر و ياار
می خواهد« :نگاه به كوه ها فكر كرد شايد حق با آيه است .شايد ازدواج مال وقتی بود كه جوان بود و حق داشات هار كاار كاه دلاش
میخواست بكند» (همان.)281 :
نتيجه
علم معانی سنتی از توضيح بسيار از شگردها هنر متون نو ناتوان است و اين ناتوانی ريشه در فلسفة وجود بالغات قاديم
دارد كه بيشتر بر مبنا گفتار شكل گرفته بود تا نوشتار؛ همچنين متون ادبيا
كمتر به مخاط

توجه میشود .اما امروزه پس از طرح نظريا

قديم متونی تك صدا هستند و باه داليلای در آنهاا

پساساختارگرايان رو كردهاايی شاكل گرفات كاه در آن هاا بار

محور بودن متن و نقش خوانندگان در ايجاد معنا تأكيد میشود.
در بسيار از متون معاصر فارسی خوانندگان می توانند در آفرينش معنا مشاركت كنند و نظرها خااص خودشاان را در ماتن
اعمال كنند .اين مشاركت به شيوهها مختلفی امكانپذير است كه يكی از اين شيوهها پرسشها بالغی تشريكی است.
در پرسش بالغی تشريكی متن از خواننده سؤالی میكند و هدفش تعامل معنايی با مخاط

است .در واقع متن برا پر كردن

خألها معنايی اش نظر خواننده را نيز جويا می شود و مستبدانه نظرها پديدآورنده را اعمال نمی كند .از اين رو پرسش بالغای
تشريكی در متون استبداد و تك صدايی مجال بروز نمی يابد و يكی از از داليلی كه اين پرسش بالغی در قديم رواج نداشاته ياا
نادر بوده است ماهيت تكصدايی متون كهن است.
در ادبيا

معاصر پرسش بالغی تشريكی در متون نثر بيش از شعر ديده می شاود و علات آن جادا از ماهيات شاعر عمادتاً

تكصدايی بودن شعر معاصر است؛ ميراثی كه از شعر سنتی فارسی به جا مانده است.
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پي نوشتها
 -6در مقاله مذكور  61كاركرد برا پرسش ذكر شده است .در قسمت نتيجهگير اين مقاله به ساهيم نماودن مخاطا

در ساخن

اشاره شده است اما در متن مقاله به چنين كاربرد اشاره نشده است.

 -1بار

2- phatic
3-Thouth
در مقالة «از اثر تا متن» هفت گزاره را بيان میكند و در آنها تفاو ها اثر و متن را بيان میكند .در يكی از اين گزارههاا

میگويد متن در ارتبا با دال تجربه میشود و اثر به گرد مدلول حلقه میزند و محدود میشود (بار .)6808 :11
 -1به جملها نظير «پلنگ» كنش غيربيانی میگويند و به واكنشهايی كه از اين گفته حاصل میشود كنش پسبيانی؛ الزامی وجود
ندارد كه كنش پسبيانی مخاط

دقيقا همانی باشد كه گوينده انتظار دارد (صفو

.)6830 :601
6- emotive
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7- conative
8- refrential
9- metalinguistic
10- poetic
 -66مثال :درسا

را بخوان!

 -62مثالً :حواست به من هست دارم چی ميگم؟
 -68مثالً :تا كی اخر چو بنفشه سر غفلت در پيش؟ /حيف باشد كه تو درخاوابی و نارگس بيادار (ساعد

 )6801 :118در ايان

بيت جملة پرسشی كاركرد نهی دارد كه نوعی امر است.
 -61اين شيوه متناظر است با آنچه ياكوبسون از آن به عنوان نقش همدلی ياد كرده است.
 -61منظور شعير از بدعتگذار كسی است كه حركت يا كنشی را با به كارگير ابزارهايی پايهگذار میكند و كنشاگر را وادار
به عمل میكند .در مباحث ادبی شايد به نظر برسد اگر به جا بدعتگذار از نويسنده استفاده شود بهتر است اماا بارا ماا آغااز
خوانش با متن آغاز میشود و مؤلف اختراعی است كه ديگر سود ندارد (احمد

.)6833 :830

16- Speech Act Theory
 -60مترجمان كتاب کاربرد شناسي زبان ، ،صالح ديدهاند به جا اصطالح «كارگفت» از كنش گفتار استفاده كنند.

 -26اينگاردن نقد ادبی را مسئول نظار

18- Reception theory
19- Logocentrism
20- Concretization
بر تحريفها انضمامی شدن میداند و بازساز اثر در قال و زميناة آن و مراقبات در

تفسير درست را از مسئوليتها نقاد میداند (ولك .)6833 :111
 -22تعبير ديگر از اين دسته متون همان است كه بار

آنها را به عنوان «اثر» مایشناساد – در برابار ماتن -و البتاه تأكياد دارد

مبنا تمايز اثر از متن تقويمی بودن آنها نيست؛ كهنترين آثار ادبی نيز مایتوانناد صافحاتی از ماتن را دارا باشاند و بسايار از
محصوال

ادبی معاصر متن نيستند (بار

.)6808 :13

 -28البته اين خألها يا گسلها هميشه به صور
امر است .تفصيل اين مطل

جمال

پرسشی نيستند و گاهی شگرد متن سكو

يا اباراز تردياد نسابت باه

مجال جداگانه ا می طلبد؛ اما فی الحال مثالی ذكر می شود؛ در رمان عادت مي کنيم با اينكاه راو

سوم شخص است گاهی عامدانه گسلهايی در متن ايجاد میشود« :آرزو چند بار پلك زد شايد چون چتر ماو داشات مایرفات
تو چشم ها يا شايد چون منظور شيرين را نفهميد» (پيرزاد  )6831 :36در اين نمونه راو دانا محادود و از ذهان شخصايت
اصلی رمان (آرزو) آگاه است .همچنين در باب «سكو » صادقی می گويد سكو

خوانناده را درگيار خاوانش ماتن و مشااركت

خالقانه میكند و نقش مهمی در ايجاد كنش فعال در خوانش متن دارد (صادقی .)6839 :219
 -21نمونهها ديگر در صفحا

983 022 119 198 102

25- Close Reading
 -21نمونهها ديگر اين نوع پرسش را میتوان در اشعار «پنجره» و «تنها صداست كه میماند» مشاهده كرد.
 -20از جمله در صفحا

 36 10 11و .689

( -23نمونة ديگر در صفحة )31
 -29در پايان الزم میدانم از دوست بزرگوارم آقا مظفر امينی سپاسگزار كنم كه نكاتی سودمند را متذكر شدند.
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