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The analysis of Azizi’s style in the “A glass of hot Shath”

Behjat os-Sadat Hejazi 

Abstract
One of the illustrious proses in eightieth decade is “A glass of hot Shat’h” belonging to
Ahmad Azizi, which he writes to an ironic style and a blame and plain of idiotism of people
of this period. Azizi’s art is in diction and apparition in the most wisdom circle for narrating
altitude and bent of social life and encounter of multiple discourses. A blend of deep
concepts, philosophy, mystic and wisdom, with words, structure and slangy comments show
a kind of congruity with Hindi style in this book. Whilst dominant style of him is ironic that
divides to two kinds: fine, wise and slangy. Contraptions and style illustrious because of
language, literary and mental and contra, distinguish his style from other writers. And one of
the contraptions style of him is inter stream circulation of mind of space of story to prose
different with story the language of Azizi in the parts of this book is scare, glassy and biting
and the other parts is benign, quieter and exciter interior literate.
Apparently irony have been used equipollent with some words like quip, allegory, derision,
jape, raillery, curvet, bamboozlement; while all of these are and none of them aren’t. The
ironic style in this book of Azizi isn’t ever in concept that Greeks have used, rather base on
the difintion of Romans, it is a kind of evasion with extra literary value. Mike divided irony
two kinds: behavior and position.
Irony that is cognizant ironist would be called generally as verbal irony but because ironist
can use of other appliances other than language, it would be better that we name it behavior
irony. And other position irony or ironic event that hasn’t ironist but always has a prey and
an intendant. So if divide to three kind; language, behavior and position’s irony; absolutely is
more advised. Verbal irony also can be defined to two forms: 1-dictions or sentences in
which author or poet uses arts like metaphor, eulogy. On the basis of one generic definition
proposed by Mike ‘irony would be any word that on basis forms of fiction like simulation,
metaphor, allegory, opacity and etc., forward several meanings to mind, so inclusive of all
literature. All of literary devices become under collection of irony. But if irony would be said
only to words that create a combination of pain and laugh, it will be considered as an
exclusive literary art. 2-stories that have been written in them allegory of adroit bedlams and
in the current era, Seyyed Hasan Hosseyni and Ahmad Azizi are among followers of this
style.
We can to divide position irony to two original kinds: 1-The position’s irony with human
origin; for example honor Josef in spite of knowing the faults of his brothers toward him in
the childhood, entertained them with honor; so much that his brothers after recognition of
him feel more ashamed. This kind also divides into two kinds: real and dramatic. This
section of Josef story is real position irony that is near to position irony with divinity origin
and counts as bring up. 2- position irony with divinity origin: like destiny and allotment,
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divinity contraption in affect with ethnics or heathens.” And they devised, and God devised,
and God is the best of devisers” (3:54) or “they desire to extinguish by their mouths, the light
of God; but God will perfect his light, though the unbelievers be averse” (61:8).
Azizi on the one hand shows an illustrious model of verbal irony in his sentences and
propositions and on the other hand, with critic and piercing look at events and personality
and social evolutions, displays position irony in written form. However, author persists to
select “shat’h as the title of his book, because of the mystic attitude dominant in this book,
because of the sharp and biting language and critique of social events with evolutions in
modern period, it is nearer to irony rather than shat’h. His irony style divides to two kinds:
fine learned, slangy and sometimes faint. His impression of Quran, in many of sentences is
absolutely modern and ingenious style. One of his contraptions in this book is stream of
consciousness to non-fiction prose. His language in the section related to discourse analysis
is very crenelated, acrid and sharp, detrimental and rapturous. And contrariwise in the
writings related to dialogue with God, mystic ones or celebration of one character, he has a
benign, calmative and excitant of inner sentiments language.
Key words: Azizi Ahmad, A glass hot shat’h, Irony style
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تحلیل سبک عزیزی در یک لیوان شطح داغ


بهجتالسادات حجازی
چکیده

یکی از کتابهای منثور برجسته دهه هشتاد« ،یک لیوان شطح داغ» احمد عزیزی است که به سبک آیرونیک و در گالیهه و شهکوا از
نابخردی مردمان این روزگار نوشته شدا است .هنر عزیزی در زبانآوری و ظهور آگاهیهای وسیعش در بیشتر حوزاههای معرتتهی،
جهت روایت تراز و نشیبهای زندگی اجتماعی و رویارویی گفتمانهای متعدّد اسهت .آمیختگهی مفهاهیع عمیهن انتزاعهی ،ت،سهفی،
عرتانی ،حکمی با واژا ها ،ترکیبات و تعابیر عامیانه ،نوعی سنخیّت با سبک هندی را در اثر او نشان میدهد .ضمن آنکه سبک غالهب
او آیرونیک است که به دو نوع تاخر و حکیمانه و عامیانه تقسیع میشود .ابتکارات و برجستگیهای سبکی به لحاظ زبهانی ،ادبهی و
اندیشگی اس،وب نوشتاری وی را از سایر نویسندگان متمایز میکند .زبان عزیزی در بخشهایی از این کتاب با صالبت ،تند و گزندا
و در بخشهایی دیگر لطیف ،آرامبخش و برانگیزانندا عواطف درونی است .یکی از خّ،اقیّتهای سبکی او تسرّی جریان سیّال ذههن
از تضای داستان و رمان به نثر عادی است.
کلید واژهها :احمد عزیزی ،یک لیوان شطح داغ ،سبک آیرونیک
 -1مقدمه
احمد عزیزی از شاعران و نویسندگان موتن پس از انقالب است که شهرتش بیشتر در حوزا سرودن شعر بودا و نوشتههای منثهور و
شطحیّات او در کتابی با عنوان یک لیوان شطح داغ در سال  5831به چاپ رسیدا است .نقد و بررسی سهبکشهناختی شهعرههای او
بایسته و شایستۀ مجال و مقالی دیگر است و اگر چنانچه همه آثار او اعع از شعر و نثر مورد بررسی سبکی قرار گیرد ،قطعاً داوریها
دقینتر خواهد بود؛ زیرا سروداهای وی دارای زبان لطیفتر و اثرگذارتر در ذهن مخاطب هستند؛ هرچنهد کهه بخهشههایی از ایهن
کتاب او نیز نثری جذّاب و شاعرانه دارد .از آن رو که این اثر عزیزی –که سرشار از گفتنیهاست -کمتر مورد تحقین و بررسی قرار
گرتته است و نقد و بررسی سبکی ،مرور و خوانشی دقین را ایجاب میکند ،بر آن شد تا این نوشتههای برخاسهته از دل و جهان وی
را که جوشش ناخودآگاا و دردمندانه اوست ،به دیگران وانماید.
دو نکتۀ درخور تأمل این است که در پژوهشهای سبکشناسانه ،نخست باید روشی مشخص و متناسب با ماهیهت اثهر در پهیش
گرتت؛ ولی این کتاب را به دلیل تنوّع زبان ،موضوع ،محتوا و جهتگیهری نویسهندا نمهیتهوان بها یهک روب سهبکشهناخنی مهثالً
 دانشیار گروا زبان و ادبیات تارسی دانشگاا شهید باهنر ،کرمان ،ایران
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صورت گرا ،ساختگرا ،شناختی ،تح،یل گفتمان و  ....بررسی کرد .از سوی دیگر ،سبکشناسان هع در این زمینه تواتقی با هع ندارنهد.
وردانک در تعریف سبکشناسی مینویسد« :تح،یل بیان زبانی متمایز و توصیف هدف از بههکهارگیری و تهأثیر آن .چگهونگی انجهام
چنین تح،یل و توصیفی و نیز رابطه این دو با هع از موضوعهایی اسهت کهه سهبکشناسهان ههیت تواتهن ن هری دربهارااب ندارنهد»
(وردانک)53 :5833،؛ دوم اینکه در تح،یل سبکی خصوصاً اگر سبک تردی باشد ،تفحّهص و کنهدوکاو همهه آثهار او ضهرورت پیهدا
میکند ،که نگارندا تقط به سبک عزیزی در حوزا نثر مبادرت میورزد و طبیعتاً داوریهای وی نیز معطوف بهه همهین اثهر برجسهته
منثور اوست؛ زیرا «در تح،یل سبکی یک متن بنا نیست هر قالب یا ساختاری بررسی شود ،ب،که اساس کار را قالبها یا سهاختارهایی
تشکیل میدهند که برجستهتر از دیگراناند .حضور چنین سازمایههایی 5در متن نشان از مناسبت سبکی دارد و احساسها یها عالقهه
خوانندا را برمیانگیزد .در سبکشناسی این اثر روانشناسیک را برجستهسازی مینامند» (همان .)25 :ما در بررسی این کتاب برجسته
او ،نقدی سبکشناسانه بر مبنای برجستگیهای زبانی ،ادبی و اندیشگی خواهیع داشت.
 -2پیشینة پژوهش
راجع به سبکشناسی آثار عزیزی چند مقاله نوشته شدا است که از جم،ه میتهوان بهه ایهن مقهاشت اشهارا کهرد -5 :مقالهه «تح،یهل
زیباشناختی ساختار شعر عزیزی بر اسهاس «کفهشههای مکاشهفه»  ،کهه نویسهندگان بهه تح،یهل شهعر او از دیهدگاا سهبکشهناختی،
زبانشناختی و بیان نوعآوریهای سبکی در سه سطح آوایی ،واژگانی و نحوی در این اثر او میپردازنهد (حسهینی و زارع)5 :5831 ،
-2مقاله «کارکردهای هنری و بالغی کنایه در کفشهای مکاشفه» که کاربرد انواع کنایه ،تفاوت آن با استعارا تمثی،یه و ضربالمثهل و
مضامین مخت،ف کنایه ،تجزیه و نح،یل میشود (اکبری و غالمزادا -8 )815 :5835 ،مقاله «آمیختگی شهطح بها کاریک،مهاتور در نثهر
عزیزی» که نویسندگان وی را از احیاگران شطح در دورا معاصر معرتی می کنند و بها اتکها بهه دسهتاوردهای شهطح قهدما و اتهزودن
تکنیک های زبانی و تصویری و تنوّع موضوعی توانست صورتی نو به شطح قدما ببخشد و نهوعی عرتهان اجتمهاعی را مطهرد کنهد.
(درویشع،ی و صفایی.)283 :5838 ،
این جستار یک نگاا ک،ی سبکشناسانه به یک لیوان شطح داغ که یکی از آثار برجسته منثور معاصر در دهه هشتاد بعد از انقالب بهه
شمار میآید ،خواهد داشت تا غثّ و سمین آن روشن گردد .همچنین ماهیت زبان نویسندا به جهت زبانی و ادبی به سبک هنهدی و بهه
جهت اندیشگی به سبک آیرونیک نزدیک میشود که هیتیک از پژوهشهای ذکرشدا ،به این کتاب از این من ر ننگریستهاند.
 -3معرفی نویسنده
احمد عزیزی  1دی ماا  5886در سرپل ذهاب کرمانشاا متولد شد .در کودکی با عشایر سیاا چادرنشین حشهر و نشهر تهراوان داشهت و
قبل از رتتن به دبستان ،خواندن و نوشتن را بدون داشتن مع،ع و از روی کنجکاوی و تأمّل و دقّت از نوشتههای روی تاب،وهها و اسهامی
خیابانها و  ...بهخوبی تراگرتت .وی آثار شعر و نثر ادبی متعدّدی دارد و شاعری با سبک منحصر به ترد است که این سبک به صهورت
مثنوی در کفشهای مکاشفه ج،وا کردا است .تمایل سبک وی به معنویت و عرتان اسالمی با ترم جدیهدی از مثنهوی-م،ههع از مثنهوی
مولوی -در شعر معاصر بین یر است .این سبک تأثیر بسیار زیادی در شعر معاصهر گذاشهته اسهت .اشهعار عزیهزی بها عرتهان اسهالمی
آمیختگی دارد و تمجید از اهل بیت در بیشتر آثارب موج میزند( .خاکساری.)81-85 :5831 ،
آثار شعری او به ترتیب زمانی عبارتاند از :کفشهای مکاشفه ( ،)5866شرجی آواز ( ،)5863ترجمه زخهع ( ،)5861خوابنامهه و
باغ تناسخ ( ،)5865باران پروانه ( ،)5865رودخانه رؤیا ( ،)5865سیل گل سرخ ( ،)5868گزیدا ادبیات معاصهر ( ،)5863شهبنعههای
شبانه ( ،)5832خواب میخک ( )5832و م،کوت تکّ،ع ( .)5832تمام سروداهای او در قالب مثنوی با عنوان طغیان ترانه و غزلههای
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او با عنوان قوس غزل و شعرهای نوی او با عنوان ناودان الماس چاپ شدا است .یک کتاب رمان در دست چاپ با عنوان سهرزمین
سرمه نیز دارد .در حال حاضر یک لیوان شطح داغ تنها کتاب منثور منتشرشدا از اوست.
 -4معرفی کتاب
این کتاب عزیزی چندان نیازی به نقد و تجزیه و تح،یل ندارد .تواناییها و زیباییهایش بیش از آن است که کاستیها ،مجهال سهخن
را بر نقّادان تراهع کند .واژاها و عبارتهای آن سرشار از معانی بسیار عمین و گستردا است و هیتکس بینیاز از خوانهدن آن بارهها
و بارها نیست .نوشتههای او در این اثر ،شخصیت وارسته ،آگاا ،متعهد ،عارفمس،ک و هوشیار در همه زمینههای معرتتی و تهاریخی
و بیدار نسبت به سیاستهای عصر کنونی او را نشان میدهد .عبارات خود بهترین معرّف کتاب است و نیهازی بهه تفسهیر و تأویهل
ندارد\ و این ویژگیِ متأثّر از سبک قرآن ،از انس و الفت او با این کتاب آسمانی حکایت میکند .به نمونۀ گزاراهای وی که از قهرآن
تأثیر پذیرتتهاند ،در ادامه این پژوهش اشارا خواهد شد.
بخشهایی از این اثر حقیقتاً خالقیّت بین یر ،ذوق و قریحه شاعرانه او را برجسته میکند؛ اگرچه کتاب به نثر نوشته شدا است و
شاید اگر آن را نثری شاعرانه به شمار آوریع ،دور از خردمندی نباشد .بعضی از بخشههای آن مثهل «کهاجههای م،کهوت»« ،نیهایش
کاران»« ،نشئه تنهایی»« ،دوشیزا الهام»« ،اتن تجّ،ی» و  ...حال و هوای عارتانه و نیایشگونه دارند و موضوع بعضی دیگر مثهل «سهال
آخر میالدی»« ،ترشته چادرنشین»« ،یک لیوان شطح داغ» معضالت اجتماعی ،اقتصادی ،ترهنگی و سیاسی را بیان میکنند« .به امامت
رؤیا» متنی ادبی در وصف شخصیت با ع مت امام خمینی (را) است و « نات،ه ناز» در وصف « شهید» با سبکی قرآنی آغاز میشهود:
«گل سرخ  /گل سرخ  /و نمیدانید که گل سرخ چیست؟  /و ای کاب میدانستید!  /پس در سفر پایهان ،در حماسهیتهرین غ،یانگهاا
آبشار ،پروردگار پروانهآترین تو از اشک چکاوکان و شفیرا شقایقان ،شبنع را آترید» (عزیزی.)11-16 :5836 ،
عنوان کتاب برگرتته از نوشتاری در اواسط کتاب با همین عنوان «یک لیوان شطح داغ» است که تقریبهاً روایهت حهواد

و مهرور

ماتیالضمیر نویسندا به شیوا جریان سیّال ذهن است .با وجود برگزیدن واژۀ «شطح» در عنوان اص،ی کتاب ،شیوا بیان غالب مطالهب
کتاب به طنز از آیرونی بیشتر شباهت دارد تا شطح .عمینترین و طوشنی بخش کتاب ،بخش پایانی آن با عنوان«شطح ت،سفی» اسهت
که ذهن نقّاد و سرشار از معرتت ،روشنایی اندیشه ،صداقت و عشن او را به حقایقی که انبیاء الهی با رنج و مشقّت به ناآگاهان زمهان
آموختند ،بر مخاطب آشکار میگردد.
 -5تحلیل سبکشناختی
هنر زبانآوری و ظهور آگاهیهای وسیعش در بیشتر حوزاهای معرتتی در «یک لیوان شطح داغ» به زیبایی تجّ،ی کهردا اسهت .او بها
قدرت زبان و شگردهای ادبی ،معضالت اجتماعی ،ترهنگی و اندیشگی مردمان زمان خود را روایت میکند و خالقیّت گستردا خود
را به لحاظ زبانی ،ادبی ،معرتتی و جهانشناختی نشان میدهد .رویکرد عرتانی او درونگرا ،تهردی و بیگانهه بها تهراز و نشهیبههای
زندگی اجتماعی و رویارویی گفتمانهای متفاوت نیست .در تأکید بر اهمیّت عرتان اجتماعی میگوید« :اگر عرتهان ،اجتمهاعی نبهود،
پیامبران در میان مالیک مبعو

میشدند  ...عرتان اجتماعی یعنی مشاهدا س،مان در خیابان .یعنی بازگشهت ابهوذر از صهحرا؛ یعنهی

توزینالمیزان در ترازوی جامعه ،یعنی مالصدرا به زبان سادا .عرتان غیراجتماعی مال متصوّته مرّیخ اسهت ،عرتهان بهرای اینهها یهک
مغازا دو نبش تاریخی است :دلی لبریز مسیح و دستی در دست قیصر!» (همان.)565 :
بعضی از اندیشههای او همسویی با ن ریههای جدید مثل «سبک استعاری» در حوزا زبانشناسی دارد« :همهه چیهز در ایهن عهالع،
شکل استعارا دارد .همه لباس استعاری میپوشند .همه نوشابه تشبیه مینوشند .گلها مراعاتالن یهر همنهد» (همهان .)32 :اگرچهه از
واژا استعارا در عبارت آغازین ،عاریتی بودن را ارادا کردا است؛ ولی تراگیر بودن استعارا را در کلّ زندگی و گریهز آن از محهدودۀ
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بالغت سنّتی نشان میدهد که با ن ریه جورج لیکاف و جانسون در کتاب «اسهتعاراههایی کهه بها آن زنهدگی مهیکنهیع» همسوسهت
(لیکاف و جانسون.)1980،
نشههانههههایی از سههبک هنههدی در اشههعار او و همچنههین در ایههن کتههاب مشههاهدا مههیشههود .پههس از انقههالب اسههالمی خیههالپههردازی و
مضمونآترینیهای بدیع بعضی از شاعران و نویسندگان برجسته ،تا حدودی تداعیکنندۀ سبک هندی در این دورا است .بهه عبهارت دیگهر،
اس،وب و شیوا این سبک به لحاظ ترمالیستی به شاعران توانایی آتریدن صور خیال جدید را میبخشد .هرچنهد کهه اکثهر صهاحبن هران از
جم،ه سیّد حسن حسینی ،بیدل را آخرین تردی میداند که در اوج بهرابرداری از سبک هندی قرار دارد« :شدّت جریان ایهن تفکهر در مهدار
آثار بیدل باشتر از شاعران دیگر است .در دیوان بیدل غزلی نمیتوان یاتت که خالی از این معنا باشد  ...او اگهر عرتهانی مهیگویهد و ت،سهفی
مینویسد ،عرتان و ت،سفۀ اسالمی را میشناسد و بیانش در این دو مضمار ،عمین و صمیمی است .تحیّر و میل واصهل شهدن او بهه معبهود،
تحیّر و می،ی عاریه و مصنوعی نیست .عرتانی بودن انسان برای او سخت درخور تأمّل است و تجّ،هی انهوار حهن در ق،مهرو ممکنهات و در
سراسر ب،د کبیرۀ تعیّن ،جاذبهای پایانناپذیر دارد» ( حسینی.)26-23 :5863 ،
از جم،ه نشانه های برجسته سبک هندی خصوصاً در این کتاب ،آمیختگی مفاهیع عمیهن ،انتزاعهی ،ت،سهفی ،عرتهانی ،حکمهی بها
واژاها ،ترکیبات و تعابیر عامیانه است .مخاطبان او باید آگاهیها و اطالعات بسیار گسترداای در همه حوزاها داشته باشند تا مفههوم
واقعی عبارات او را دریابند .هرچند که این رویکرد عامیانه در نوشتار او ،سهولت تهع پیچیدگیهای سخنش را برای مخاطبان تراهع
کردا است .مثالً در این عبارت ت،سفی از اصطالد عامیانه «تعویض ج،وبندی» بهرا میگیهرد و بهه واژا «تصهادتی» نیهز آرایهه ایههام
میبخشد « :جهان تصادتی نیست .اگر جهان تصادتی باشد ،تا حاش ج،وبندی آن را عوض کهردا بودنهد .اگهر جههان تصهادتی بهود،
رنگخوردگی گلها مع،وم میشد .عالع صفر کی،ومتر است .اگهر گهل سهرخ تصهادتی باشهد ،بایهد چمهن را بیمارسهتان مجهروحین
نامگذاری کنیع» (عزیزی .)566 :5836،از آنجا که سبک غالب مطالب کتاب به آیرونیک شباهت دارد ،ابتدا به این سهبک و انهواع آن
اشارا میشود.
 -6سبک آیرونیک
آکسفورد آیرونی را اینگونه تعریف میکند« :نوعی بیان که ظاهراً با عبارات عادی و طبیعی به کار میرود؛ ولی بر معانی متضاد بها آن
عبارات دشلت دارد و به طور خاص جهت طنز ،شوخطبعی و تأکید بر تأثیر بیشتر کالم است» (آکسفورد :ذیل واژا .)Ironic
ظاهراً آیرونی را معادل با بعضی واژا ها مثل طنز ،کنایه ،تمسخر ،طعنه ،استهزاء ،مطایبه رندانه ،تهکّع ،ریشخند ... ،به کار برداانهد؛
در حالیکه همه اینها هست و هیتیک از آنها نیست (موکه .)1 :5833 ،موکه در تعریف آن میگوید« :گفهتن چیهزی بهرای رسهاندن
معنی مخالفش» (همان« .)6 :آیرونیا نخستین بار در جمهور اتالطون آمدا است .یکی از قربانیان سقراط آن را به او نسبت میدههد و
ظاهراً به معنی تریب دادن دیگران با پرگویی و چربزبانی به کار رتته است .این معنای اتالطون از آیرونیک بار معنایی منفهی دارد و
گویی اینگونه سخنی تاقد ارزب ادبی و مغایر با اخالق است؛ ولی رومیان با تکیه بر ارزب بالغی کالم آیرونیک همسو بها اتالطهون
نیستند» (همان« .)21 :در سیسرون »Ironia« ،بار منفی واژا یونانی را ندارد .یا صنعتی بالغی است یها تجاههلالعهارف سهقراطی کهه
پسندیدا است و یک شیوا گفتوگوی اقناعی» (همان.)26 :
سبک آیرونیک در این کتاب احمد عزیزی هرگز به مفهومی که یونانیان به کار بردااند ،نیست؛ ب،کهه بهر مبنهای تعریهف رومیهان،
نوعی تجاهلالعارف با ارزب بالغی بسیار باشست .موکه آیرونی را به دو نوع رتتاری و موقعیتی تقسیع میکند:
«آیرونیِ آیرونیستی که آگاهانه آیرونیک است ،این نوع را معموشً آیرونی کالمی مینامند ،امّا چون آیرونیست میتوانهد از وسهایل
دیگری به جز کالم هع استفادا کند ،بهتر است نام آن را آیرونی رتتاری بگذاریع .و دیگری آیرونی موقعیت یا واقعهای آیرونیکی کهه
آیرونیست ندارد؛ ولی همیشه یک قربانی و یک ناظر دارد» (همان .)15 :به این ترتیب ،اگر به سه نوع تقسیع شود :کالمی ،رتتهاری و
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موقعیّتی؛ قطعاً خردمندانهتر است.
آیرونی کالمی را نیز میتوان به دو صورت تعریف کرد -5 :عبارات و جمالتی که نویسندا یا شاعر در آنها از آرایههههایی چهون
استعارا تهکمیّه ،مدد شبیه به ذمّ و ذمّ شبیه به مدد و تناقضنما بهرا میگیرد .گفتنی است که اگر بهر مبنهای یکهی از تعهاریف عهام
موکه از آیرونی ،من ور هرکالمی باشد که «مبتنی بر صور خیال ،همچون تشبیه ،استعارا ،مجهاز ،کنایهه ،ایههام و  ...چنهدمعنایی را بهه
ذهن متبادر کند ،در نتیجه تمام ادبیّات را در بر گیرد» (همان)53 :؛ تمام آرایههای ادبی ،زیرشهاخۀ آیرونهی خواهنهد شهد ،ولهی اگهر
«آیرونی صرتاً به کالمی گفته شود که ترکیبی از درد و خندا تولید کند» (همان ،)21 :خود یک شهگرد ادبهی منحصهر بهه تهرد ت،قّهی
میگردد -2 .داستانهایی که حکایت دیوانگان یا مجانین العقالء در آنها نگاشته شدا است و در عصهر حاضهر سیّدحسهن حسهینی و
احمد عزیزی از جم،ه پیروان این سبک هستند.
آیرونی موقعیّت را هع میتوان به دو نوع ک،ی تقسیع بندی کرد -5 :موقعیّتهای آیرونیک با منشأ انسانی؛ مهثالً حضهرت یوسهف
با ع،ع به اشتباهات برادران نسبت به او در کودکی ،با عزّت از برادران در مصر پذیرایی میکند؛ تا حدی که ایشان پهس از آگهاهی و
شناخت او ،بیشتر احساس شرمندگی میکنند .این نوع نیز به دو گونه واقعی نمایشی تقسیع میشهود .ایهن بخهش داسهتان حضهرت
یوسف ،موقعیّت آیرونیک واقعی است که به موقعیّت آیرونیک با منشأ الهی بسیار نزدیک است و از نوع رشددهندا به شمار میرود.
 -2موقعیّتهای آیرونیک با منشأ الهی؛ مثل تقدیر و سرنوشت ،تدبیر و چارااندیشی الهی در برخورد با کاتران یا مشهرکان« .ومکهروا
و مکراهلل واهلل خیرالماکرین» (آل عمران )11/و (یهود و دشمنان مسیح برای نابودی او و آیینش) نقشه کشیدند و خداوند (بر حفظ او
و آیینش) چاراجویی کرد و خداوند بهترین چاراجویان است .یا «یریدون لیطفؤا نوراهلل باتواههع واهلل مُتعّ نورا ولهو کهرا الکهاترون»
(صف )3/آنها میخواهند نور خدا را با دهان خود خاموب سازند؛ ولی خدا نور خود را کامل میکند ،هرچند کاتران خهوب نداشهته
باشند.

ت،سفی
کالمی
تاخر و حکیمانه
کالمی

آیرونی

عامیانه و سخیف

عرتانی
اجتماعی
واقعی

رتتاری

تریبکارانه

با منشأ انسانی
نمایشی

موقعیتی

رشد دهندا

با منشأ الهی

موقعیّت آیرونیک با منشأ انسانی که نمایشی باشد ،در تضای نمایشنامه توسط بازیگران به تماشاگران نشان دادا مهیشهود؛ و اگهر
واقعی باشد ،شامل همه ریاکاری ها ،مکرها و ترتندهایی است که در دنیای واقعی جهت حفظ مناتع شخصی یا تثبیت موقعیّت خهود
به کار گرتته میشود .این موقعیّتها ممکن است در تضای محدود خانوادا ،شهر ،کشور یا در سطح جهانی اتّفاق بیفتد؛ مثالً تنهاقض
بین شعار مبارزا با تروریسع و حمایت پنهان از گرواهای تروریستی که قصد ریشه کن کردن نسل مس،مانان را دارند؛ یهک موقعیّهت
آیرونیک واقعی است ،نه نمایشی محدود به تضای تئاتر و تماشاخانه.
عزیزی در این اثر خود از یک سو نمونههای برجستهای از آیرونی کالمی را در عبارات و گهزاراههای خهود نشهان مهیدههد و از
سوی دیگر با نگاا نقّاد و تیزبین خود به رویدادها ،حواد

و تحوّشت شخصیتی یا اجتماعی ... ،موقعیّتهای آیرونیک را به صورت
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نوشتاری به نمایش میگذارد.
اگرچه نویسندا اصرار دارد به جهت غ،به رویکرد عرتانی خود ،واژا «شطح» را –با رعایت تواضع در برابر بایزید بسهطامی-بهرای
عنوان کتاب برگزیند ،چنانکه در مقدّمه مینویسد« :میخواستع با پل مقدّمهای روی شطحیات بکشع ،بهاران باریهد و شهطحیات بهاش
آمد ،دلع به جذر و مدّ تنهایی گرتتار شد ،اشتهای ق،ع داشتع؛ امّا چیزی ته چاا یوسف دلع تکان میخورد ،چیزی بین خنجر و حریهر
زخع زلیخائیع را تازا میکرد .رود آیینه ،هوس شنا در شطحیات به سرم زد ،منتها در حضور بایزید لخت شدن و شهیرجه بهه اعمهاق
خنجر زدن ،دل و جرئت شیر میخواهد که من با صبحانه نخوردا بودم» (عزیزی .)51 :5836 ،ولهی بهه لحهاظ زبهان تنهد و گزنهدا،
انتقادی ،اجتماعی و متناسب با تحوّشت عصر جدید ،بیشتر به آیرونی نزدیک است تا شطحیات .شاید بهتر باشد که موضوع آن را از
جنس شطحیات معاصر که به سبک آیرونیک نوشته شدااند ،به شمار آوریع .شطح از کنج عزلت عارتانِ متمسّک بهه عرتهان راکهد و
ایستا ،به هیاهوی گفتوگوهای نسل شیفته حقیقت و نایاتته امروز و گفتمانهای متعدّد و متنهوّع مهدّعی دریاتهت حقیقهت را ا پیهدا
میکند .برخالف شطحگویان کالسیک در بند هنجارگریزی های لف ی و رتتاری متکی بر بحث و جدلهای صرف ت،سفی یا عرتانی،
با ناسان عادی امروز و واقعیّتهای م،موس و روزمرا مأنوس میشود:
«خدا بیامرزد پدر و مادر ابوریحان بیرونی را ،ما را به ابوریحان اندرونی معرتی کرد و برایع یک چپن «التحقین مال،هند» آتهش زد؛
پک اول از رمههای راما تا ب،ندیهای برهما را یک نفس دویدم ،پک دوم به کرشمههای کرشنا نایل آمدم ،مهاتما گانهدی از بهز هنهد
برایع یک اقیانوس شیر تازا تجّ،ی دوشید ،دلع میخواست خورخه لوئیس بورخس آنجا بود و یک جرعه ،تنها یهک جرعهه از جمنها
مینوشید» (همان.)51 :
سبک آیرونیک عزیزی در این کتاب به دو نوع تقسیع میشود -5 :تاخر و حکیمانه  -2عامیانه و گاا سخیف
نوع تاخر و حکیمانه با سه رویکرد آشکار میشود -5 :ت،سفی  -2کالمی  -8عرتانی  -1اجتماعی
خوشبختانه نوع تاخر و حکیمانه بر نوع عامیانه غ،به دارد .اکنون به ذکر نمونههایی از هر کدام مبادرت میورزیع.
 -1-1-1-6فاخر و حکیمانه با رویکرد فلسفی
 « جهان تصادتی نیست .اگر جهان تصادتی باشد تا حاش ج،وبندی آن را عوض کردا بودنهد» یها «عهارف نبایهد حتّهی بهه یهکمارمولک تهمت بیخاصیتی بزند ،هیت قورباغهای هع بیت،سفه خوابش نمیبرد ،همه برگ مأموریهت مشهیّت الههی دارنهد ،همهه در
کارگاا آترینش چک شدااند» (همان.)566 :
 «همه موجودات جهان در عدم شناورند یا بهتر است موجودات جهان را دوزیستانهایی بنامیع که در پاشویه وجود و عهدمانهد»(همان.)231 :
 «تحقّن به خودی خود تحقّن ندارد .وجود مط،قاً مقیّد نیست .حتّی به قید تحقّن .قید تحقّن را هع باید از وجهود بهرداریع .آخهراین چه وجودی است که هزار اگر و امّا دارد؟ وجودی که باید دسهت ننهه جهان ماهیّهت و آقها جهون عّ،هتش را بگیهرد و بهه بهازار
موجودات بیاید وگرنه در ترودگااهای زنجیراای ع،ل و معالیل و چارراا های پرتصادف ممکنات گهع خواههد شهد ،ارزب تحقّهن و
عُرضه شیئیّت را ندارد ،این طور وجود مقیّدی بهتر است ،در همان دهات عدم بماند» (همان.)231 :
 -2-1-1-6فاخر و حکیمانه با رویکرد کالمی
 «معاد جسمانی یک مسئ،ه پیچیدا ت،سفی نیست .یک مسئ،ه سادا ع،می است .وقتی همه پروانهههای پارسهال مهیمیرنهد ،همههپروانههای سال بعد به معاد جسمانی میرسند .شزم نیست ،پروانههای باغ امسال ،نیعخوردا برگهای درختهان پارسهال باشهند؛ زیهرا
برگهای خیابان پارسال ،امسال دوبارا در قیامت بهار ،معاد جسمانی کردااند .بهار ،آزمایشهگاا معهاد جسهمانی اسهت .شهبهه آکهل و
مأکول نمیتواند از ن ر ع،می تردیدی در ترایند معاد جسمانی در طبیعت ایجاد کند» (همان.)113 :
 -3-1-1-6فاخر و حکیمانه با رویکرد عرفانی
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 «خانه عطار ،پرورشگاا سیمرغ و دکانش ،قوطی اسرار جهان بود .او نخستین شاعری اسهت کهه منطهن عرتهان را دریاتهت و ازکنسرت عرتانی پرندگان نتبرداری کرد .عطار شاعر شهیدی است که با شمشیر عرتان راا بر مغوشن بست» ( همان.)115 :
 «وقتی که بادام سخن میگوید ،حیرت جوانه میزند .اولین دانشمندی که رابطه بین ریاضت و بادام را کشف کرد ،باباطاهر بود.تا پیش از باباطاهر عارتان گمان میکردند که چشع ،کروی است» اشارا به رباعی معروف باباطاهر دارد:
دل عاشهههههن بهههههه پیغهههههامی بسهههههازد

خمهههههارآلودا بههههها جهههههامی بسهههههازد

مهههرا کیفیهههت چشهههع تهههو کهههاتی اسهههت

ریاضهههت کههههش بهههه بههههادامی بسههههازد

 -4-1-1-6فاخر و حکیمانه با رویکرد اجتماعی
 «عصرها پانکیهایی که روی پل هزار و یکشب میلولیدند ،اعالمیه سازمان اخوانالصفا را میخواندند و ع،یه مازیهار و بابهک واتشین شعارهای جمال عبدالناصری میدادند» (همان.)561 :
 «اینها یک مشت شمرند که پول پیش میگیرند .اینها میخواهند با برگ مأموریت برای وطهنع از وسهط مسهجد شهیخ لطهفاهللاتوبان تمدّن بکشند .اینها همان شیطان عینکیاند که ارز مج،ه تردوسی را از بنیاد اتراسیاب تأمین میکردند» (همان.)25 :
 -2-1-6آیرونی کالمی و عامیانه
 «به ن ر من عرتان حاتظ و عشن موشنا و حیرت بیدل و شکّ خیّام با هیت سبکی مناتات ندارند .میتوان در ادبیهات کالسهیکهع ش،نگ و تختههای سوررئالیستی انداخت و کّ،ه معّ،نهای مدرنیستی زد .موشنا خودب منبع مدرنیسع است .بیدل خودب دریهای
سوررئالیسع است» (همان.)118 :
البته در این نوع ،نیز غالباً زبان عالمانه با عامیانه آمیخته است که در تح،یل زبانی به آن میپردازیع.
 -7تحلیل زبانی
 -1-7آمیختگی اصطالحات ریاضی و فلسفی و علوم تجربی
این ویژگی زبانی گاا به دلیل بهراگیری از دانش های متفاوت ،به نثر او عمن و غنای بیشتری بخشیدا است و گاا با ایجاد پیچیهدگی
و تعقید کالمی ،تهع سخن را بر مخاطب دشوار کردا است:
 «به ن ر من انسان موجودی متساویالساقین است .اگر دقّت کنی ،معماری عالع دایراای است .نیعدایرا انسان از تولد آغاز و بههمرگ خاتمه پیدا میکند .خطی را از مرکز عالع گذراندااند که جهان را به دو قسمت متساوی دنیا و آخرت تقسیع کردا است .ما نهیع
دایرا دیگر را باید بر مرکز جهان بگردیع .این هندسه حقیقت است .پرگاری که رودخانه طبیعت را به دلتای ماوراء میریزد» (همهان:
.)28
 «یکی از نکاتی که قبالً هع می خواستع آن را از تو پنهان کنع این است که حسابش را بکنی ،هندسه حیات وارونه شهدا اسهت»(همان.)566 :
 «نگاا کن چه دقین ،مساحت سرمه را از مرکز مژگان ما حساب کردااند» (همان.)21 : «من میخواهع چگالی چشعهایت را اندازا بگیرم تا وزن مخصوص اشک مرا احساس کنی .من مهیخهواهع بها یهک مولکهولتبسّع تو ،تشکیل دو اتع ابدیّت بدهع» (همان.)21 :
-2-7آمیختگی زبان عالمانه با عامیانه
با وجود هنرمندی و خالقیّتهای زبانی ،ادبی و اندیشگی ،یکی از کاستیهای این اثر ،برگزیدن واژاهای رکیک و سخیف اسهت.
این کاستی از شور و هیجان و غ،یان درونی نویسندا حکایت میکند و اگر مخاطب صداقت گفتار و شیفتگی حقیقت را در عبهارات
او احساس نکند ،بر او خردا خواهد گرتت:
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« ادبیاتی که ما را تولهتولستوی میکند  ...همان به درد عمّه ترانسیس ببی میخورد .شمصب! » (همان.)51 :
کاربرد واژاهای ناخوشایند ،ج،وا زیبایی به سبک او نبخشیدا است؛ مثالً در عبارت «خی،ی دلع از دسهت تهو مرکهورکروم اسهت»
(همان .)22 :واژا «مرکورکروم» جایگزین واژا «خون» شدا است که بسیار پیش از این کاربرد داشته و البته تکرارب زیبا نیست؛ ولی
به کار بردن «مرکورکروم» و واژاهایی از این دست هع اگرچه تازگی دارد و متناسب با تضای پستمدرنیستی در ادبیات امروز است،
چندان جذّابیّت ندارد و شاید با تأمّل بیشتر واژاهای بهتری میتوانست برگزیند.
در تصل «با شط مردم» سخنان خود را با جمالت کوبندا و پیدرپی-که برخاسته از رود آزردا ،متالطع و دردمنهد اوسهت -و در
تقابل با معضالت اجتماعی بیان میکند و به مخاطب نشان میدهد که امروز در روزگار شتاب تحوّشت ،گاا ضهرورت داشهتنِ زبهان
تند و گزندا ،جایی برای پند و اندرزهای حکیمانه ،آرام و لطیف بزرگانی چون سعدی ،عطار ،حاتظ ،موشنا و ...باقی نگذاشته است.
 -8تحلیل ادبی
-1-8تأثیرپذیری از قرآن به شیوههای رایج
وی در نثر شاعرانۀ خود به شیواهای متعدّد ،واژگانی ،گزاراای ،شیواای ،تأوی،ی ،ترجمه و نیز به صورتهای کامالً مبتکرانه از آیهات
قرآن بهرا گرتته است.
 تأثیرپذیری شیوهای :شیوا جم،هبندیهای او در بعضی از بخشهای این کتاب ،متأثر از سوراهای کوچک قرآن ،منقطع ،کوتاا،تکاندهندا ،گاا همراا با سوگند یا تکرار بعضی از ارکان مثل تعل ،تاعل ،قید و  ...است« .سوگند به گوسهفندان قهراریط! سهوگند بهه
گ،ههای ج،عاد ،سوگند به روزگار مادا ،سوگند به آتش ،سوگند به دود ،سوگند به سپیدا مهآلود! سوگند به روزگار س،یمان که مسهیح
بازخواهد گشت در ح،قۀ دخترانی که شکوتۀ سیب بر گیسوان دارند ...ای کاب کمانچه بودم و برایت مینالیدم .ای کاب آتش بودم
بر لبهای سیگارت در تاص،ههای خونین تراموشیت! ای کاب وقتی از مزرعۀ مضمون برمیگردی بادامی بودم بهر سهر راا تخیّ،هت»
(همان« .)88 :گل سرخ ،گل سرخ و نمیدانید که گل سرخ چیست؟ و ای کاب میدانستید ( » ...همان .)11 :به شیوا قرآنی« :القارعۀ
ماالقارعۀ و ما ادریک ماالقارعۀ» (القارعه5/و.)2
 تأثیرپذیری واژگانی« :بعضی بر نهرهای تذبذباند» (همان )562 :برگرتته از آیه  518سورا نساء کهه خداونهد در شهرد حهالمناتقین میترماید« :مذبذبین بین ذلک ش الی هؤشء و ش الی هؤشء و من یُض،ل اهللُ ت،ن تجد له سبیالً» آنها اتهرادی بهیههدفانهد .نهه
متمایل به اینها هستند و نه به آنها (مؤمنان و کاتران) و هرکس را خداوند گمراا کند ،راهی برای او نخواهی یاتت«- .اینک مردی کهه
از تین تا زیتون ،مشعلدار سیناهاست» (همان.)68 :
 تأثیرپذیری تلمیحی« :انسان اصالً در آبادی پیامبران به دنیا آمدا است .انسان ذاتاً اهل وشیهت اسهت .همهه بها ههع همشههریتطرت هستیع( »...همان .)26 :عبارت اخیر ت،میح دارد به آیه « :تهاقع وجههک ل،هدّین حنیفه ًا تطهرت اهلل الّتهی تطهر النهاس ع،یهها»..
(روم .)81/روی خود را متوجّه آیین خاص پروردگار کن .این تطرتی است که خداوند انسانها را بر آن آتریدا است...
 تأثیرپذیری ترجمهای« :آری انسان بر ندانستگاا خویش آگاهست» (همان .)16 :ترجمه گونهای از آیه« :بل اشنسان ع،هی نفسههبصیرا ولو القی معاذیرا» است .انسان به نفس خود و جهالتهایش آگاا است ،حتّی اگر عذر و بهانه آورد.
 « ک،یه انسان در کبد آتریدا شدااند .انسان با خدا قرار مالقات دارد( »..همان .)66 :به ترتیب ترجمهه ایهن آیهات اسهت « :لقهدخ،قنا اشنسان تی کبد» (ب،د .)1/ما انسان را در رنج آتریدیع و آیه « :یا ایها اشنسان انّک کاددٌ الی ربّک کدحاً تمالقیهه » (انشهقاق.)6/
ای انسان تو با تالب و رنج به سوی پروردگارت میروی و او را مالقات خواهی کرد.
 تأثیرپذیری تلویحی« :نمی دانع آن نیمروز گرتته را به یاد میآوری که شلهزاران از طراوت ژالهههها پهر بهود و لبخنهدگاهان درسیرابی عطش آیینه مینمود؟ ما مرگ میگفتیع و زندگی آغاز میشد( »..همان .)35 :ایهن گهزارا پایهانی ت،ویحهاً ایهن آیهه را تهداعی
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میکند « :ولگع تی القصاص حیوا یا اولی اشلباب لعّ،کع تتّقون» (/563بقرا) .برای شما در قصاص حیات و زندگی است ای صاحبان
خرد ،تا شما تقوی پیشه کنید.
ابتکار دیگر وی در بهراگیری ت،ویحی ،جهت تثبیت تطری بودن ایمان به خداوند این است که اسهتفهامههای تقریهری بهر مبنهای
استفهام های قرآنی را همراا با تغییر گویندا و مخاطب به کار میبرد؛ مهثالً« :مها در آن سهپیدادم خهدایی گفتهیع« :آیها تهو را تسهبیح
نمیکنیع به شفّافترین واژاهای جهان و آیا از این خاکدان غبارخیز ،نس،ی خون ریز در زهدان شهوت نخواهد رویی؟» (همان.)33 :
گزاراها حاوی دو پرسش است .پرسش اول با مفهوم تقریری اثبات تطری بودن ایمان به خداوند در انسان) بر مبنای همهان پرسهش
خداوند در عالع ذر است با تغییر مخاطب « ،الستُ بربّکع» در این آیه پرسشکنندا خداوند و مخاطبان آدمیانانهد ،بهرعکس عبهارت
عزیزی « :آیا تو را تسبیح نمیکنیع؟ »...و پرسش دوم که در قرآن اعتراضی از سوی ترشتگان و مخاطب خداونهد اسهت ،در عبهارت
بعدی وی « :آیا ز این خاکدان غبارخیز ،نس،ی خونریز در زهدان شهوت نخواهد رویی؟» با تغییر گویندا که آدمیاناند ،بعد حیهوانی
وجود آنها را اثبات میکند.
س لهک»..
ن نُسهبّح بحمهدد و نُقه ّد ُ
آیه حاوی اعتراض مالئکه به خداوند « :اتجعل تیها من یُفسهد تیهها و یسهفک الهدّماء و نحه ُ
(بقرا .)81/آیا کسی را در زمین قرار میدهی که تساد و خونریزی کند؟ ما خود تسبیح و حمد تو را به جا میآوریع.
-2-8تأثیرپذیری از قرآن به شیوههای مبتکرانه
ابتکار عزیزی در بهکارگیری آیات قرآن گاا کامالً بدیع و شگفتانگیز است .نمونههای تراوانی در ایهن اثهر او از ایهن دسهت بهه
شمار میآیند که به بعضی اشارا میشود.
کاربرد آیه به صورت استعارا:« ترشتههای هالل احمر الهی ،لباس یأس میپوشند و کمک معنوی مردم را برای اههالیِ «اذا زلزلهت اشرض زلزالهها» جمهعآوری
میکنند» (همان.)28 :
آیه مذکور ظاهراً به صورت مضافٌ الیه ک،مه اههالی بهه کهار رتتهه اسهت کهه اینگونهه کهاربرد در کتهابههای پیشهینیان از جم،هه
کشفاشسرار میبدی سابقه داشته است؛ ولی در اینجا آیه در یک رابطه جانشینی استعارا از واژا «زلزلهزدا» قرار میگیرد که واقعاً زیبا
و بیبدیل است .در کشفاشسرار عمدتاً آیه یا حدیث به صورت مضافٌالیه یا مشبهٌبه به کار رتتهه اسهت؛ ولهی در اینجها خهود آیهه
استعارا از واژا «زلزلهزدا» است.
 الهامگیری از چند آیه پیدرپی«میدانی مشیّت الهی از هیت قانونی اطاعت نمیکند .یکهو دیدی لولِ کائنات عوض شد .یکهو دیدی ویالی طور خاموب شهد و
برق تجّ،ی رتت .یکهو دیدی هزاران موسی برای هدایت یک ترعون به راا اتتادند» (همان )21 :که به ترتیب الهام گرتته از این آیات
هستند « :انّ اهلل ع،ی کلّ شیء قدیر» (بقرا )21/یا «شیُسئلُ عمّا یفعل و هع یُسئ،ون» (انبیاء .)28/هیتکس بر کار او نمهیتوانهد خهردا
بگیرد؛ ولی در کارهای آنها جای سؤال و ایراد است .و «ت،مّا تجّ،ی ربّه ل،جبل جع،ه دکّا و خرّ موسی صعقا» (اعراف )518/وقتی کهه
پروردگارب بر کوا تجّ،ی کرد ،کوا از هیبت او متالشی شد و موسی (ع) بیهوب به زمین اتتهاد .و «اذههب الهی ترعهون انّهه طغهی»
(طه )21/ای موسی به نزد ترعون برو که او طغیان کردا است.
 الهامگیری از قرآن و حدیث در یک گزاره به صورت جانشینی و همنشینی« من به بازار زندان خواهع رتت و برایت دستبند خواهع خرید» (همان .)53 :واژا «بازار» الهام گرتته از آیهاتی اسهت کهه دنیها را
محل تجارت با خداوند معرتی میکنند .از جم،ه آیه «اولئک الّذین اشتروا الضالله بالهدی تما ربحت تجارتهع و مها کهانوا مهتهدین»
(بقرا .)56/آنها کسانی هستند که هدایت را با گمراهی معاوضه کردااند و این تجارت برای آنها سودی ندادا و ههدایت نیاتتههانهد .و
واژا «زندان» را از حدیث معروف پیامبر اکرم (ص) «الدّنیا سجن المؤمن و جنّه الکاتر» دنیا زندان مؤمن و بهشت کاتر اسهت (شهیخ
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طوسی،5833،ج  )816 :5برگرتته است .در یک رابطه هعنشینی (بازار زندان) هر دو واژا ،استعارا از دنیاست؛ ضمن آنکهه در رابطهه
جانشینی ،واژا «دنیا» میتواند جایگزین هر دو واژا «بازار» و «زندان» شود.
-9تسرّی جریان سیّال ذهن به نثر غیر داستانی
جریان سیّال ذهن که اولین بار توسط وی،یام جیمز در کتاب اصهول روانشناسهی وی معرتهی شهد ،بیهانگر جریهان مسهتمّر اتکهار و
اندیشههای موجود در یک ذهن بیدار و تعّال است .این عبارت در نقد ادبی اهمیّت خهاص یاتتهه و بهه شهگردی بهدیع و ممتهاز در
داستاننویسی قرن بیستع تبدیل شدا است» (مقدادی )531 :5863 ،ابتکار عزیزی در این است کهه جریهان سهیّال ذههن را از تضهای
داستان و رمان به نثر غیرداستانی وارد کردا است.
« بسیاری از نویسندگان جریان سیّال ذهن چون تاکنر ،جویس ،و هنری جیمز ،ارائه یک اثر کامل و پختهتر را در غیهاب نویسهندا
یاتته اند و برای نیل به این من ور ،ترتندهایی را نیز به کار گرتتهانهد کهه عمهداتهرین آنهها از ایهن قرارنهد-5 :روی آوردن بهه ابهزار
روانشناختی برای تصویر وضعیت مغشوب ذهنی اشخاص داستان  -2عدم انسجام دستوری و گاا معنایی با اسهتفادا از عناصهر تهنّ
بیان  -8استفادا از واژاهایی با شیههای متعدّد معنایی به کمک نمادها و تصاویر گوناگون» (همان)532 :
عزیزی از ترتند سوم بسیار بهرا گرتته است؛ زیرا اتزون بر آمیختگی آگاهیهای گوناگون او در زمینههای ع،وم متفاوت ،جمالت
او چندپه،و و چندمعنا هستند .در اواسط کتاب ،بخش کوتاهی با عنوان «یک لیوان شطح داغ» دارد که به شیوا جریان سیّال ذههن در
تضایی غیرداستانی نوشته شدا است .برگزیدن این عنوان ،نمایانگر آمیختگی واقعیتها و حقایقی است که به کام بعضی شیرین و بهه
مذاق بعضی ت،خ و سوزندا است .واژا شطح تداعیکنندا رتتار یا گفتار به ظاهر خالف شرع و عهرف و مهوازین اخالقهی اسهت کهه
هموارا زبان اعتراض و انتقاد مخالفانِ ظاهرگرا و بیخبر از درون را میگشاید .این بخش تراوب آگهاهیههای دردمندانهه او ،متهأثر از
شخصیتها ،تضاها ،و گفتمان های متعدّد و متنوّع در عصر حاضر است .کاربرد اصطالحات متعدّد عرتانی ،ت،سفی ،کالمی ،ریاضهی،
جامعهشناسی ...،از یک سو غنا و عمن به نثر او بخشیدا است و از سوی دیگر عدم وضود و صراحت و مرزبندیهای دقیهن ،نثهری
آشفته به وجود آوردا که شاید بتوان نام «جریان سیّال ذهن» را بر آن نهاد.
این بخش راجع به مدت زمان کوتاهی است که راوی از میدان نبرد به تهران برگشته و با آدمها و من راهای ضد و نقیض روبهرو
میشود .وی شاهد صحنهها و شنوندا گفتوگوهایی است که با اتن انت ارات او خی،ی تاص،ه دارد .جمالت بریهدا بریهدا ،منقطهع و
گاا بدون تعل با زاویه دید اول شخص که بعداً به دوم شخص تبدیل میشود؛ بیان شدااند:
« ...با چشعهای شیمیاییشدا نگاا میکنع ،صدای ازدحام ،نجوای جمع ،زمزمه انبوا ،آیینههای تو در تهو ،سهالمههای تنهد و خهدا
حات ی کوتاا ،من اهل کجا هستع؟ (راوی از خود میپرسد) با این پرسش گویی احساس بی پیوندی خود را با ایهن جماعهت نشهان
میدهد» (همان.)211 :
بعضی عبارات را از زبان دیگران میشنود .از جم،ه« :امسال گرگها به شهر آمدااند و چند پاسبان را خوردااند ،پزشکان در حین
عمل ،ق،ب آدمیان را میدزدند ،هیت کس به تندد هیت کس رحع نمیکند» (همان )211 :و بعضهی تصهاویر از رویهدادها و حهوادثی
حکایت می کند که اگرچه ظاهراً راوی در آن لح ات کوتاا شاهد یا شنوندا آنهاست؛ ولی ناخواسته در جامعه گسهترب و عمومیهت
یاتته است .از جم،ه« :در خیابان جمهوری مردی با لهجه آتاتورد ،کراوات میتروشد ،در خیابان جمهوری مارد ،دشر ،سکّه خریهد
و تروب میشود» (همان.)215 :
این متن غیرداستانی با تغییر زاویه دید و مرور آشفته تصاویر از ذهن راوی و حضور و غیابی که پیدا میکند ،شیوا جریهان سهیال
ذهن را تداعی میکند .آخرین پاراگراف اینگونه است« :صحنه اگهیها بر گرام روزنامه ،یک ویالی سهخوابه مجهز در شهمالیتهرین
قسمت شمال به تروب میرسد ،یادبود سومین سال عروج عارتانه دو ترزند شهیدمان مهندس احمد بیدار و ابوذر بیدار را در بهشت

تح،یل سبک عزیزی در یک لیوان شطح داغ 68 /

زهرا گرامی میداریع .حم،ه گرگها به پاسبان در باختران ،بوق! تاکسی صد کورس دیگر بگیر و مهرا در میهدان پیهادا کهن» (همهان:
.)212
تکرار عبارت «حم،ه گرگها به پاسبان در باختران» نشانه بازگشهت راوی بهه همهان لح هه اسهت کهه در ابتهدا ایهن جم،هه را از
سرنشینان تاکسی شنیدا است .و تمام این رویدادها در یک لح ه کوتاا از ج،و چشع او عبور کردا است .تاکسی بوق مهیزنهد و وی
از رانندا تقاضا میکند که او را در میدان پیادا کند .این عبارت به صورت ایهامی نارضایتی راوی را از بازگشت بهه زنهدگی عهادی و
مشاهدا واقعیتهای رنجآور و آرزوی بازگشت به میدان نبرد نشان میدهد که در واقع آرزوی حضور در تضایی سرشار از صداقت،
وارستگی و آزادگی است.
 -11ورود اساطیر به حوادث و رویدادهای عینی
ورود اساطیر به حواد

و رویدادهای عینی عصر حاضر که از یک سو بازسازی و احیاء آنها را امکانپذیر میکنهد و از سهوی دیگهر

نمود زیبای ارزبها و خصایل په،وانی و حماسی در مردمان امروز نشان میدهد و با این ابتکار خود به شاهنامه ،سند هویّت مّ،هی و
ایرانی حیات تازاای میبخشد:
 «هیئت باستانیهای مقیع شاهنامهای برای اسکان موقّت حماسههای تروریخته ،هزار دسهتگاا رخهش ،چنهدین دریاچهه رودابهه،پنجاا اص،ه کتیبه ،سه هزار پر طاووس ،یک اسکادران سیمرغ هدیهه کهرد .انجمهن اسهاطیری بهانوان طهیّ اطّالعیههای آمهادگی همهه
تهمینههای تهمتن را برای سزارین سهراب اعالم کرد و تردوسی شخصاً عم،یّات آزادسازی بیژن را هدایت نمود» (همان.)28 :
 «سالها در رستوران ضحّاد خوراد مغز جوانان را در بشقابهای طالیی تمدّن دیدم و دم برنیاوردم» (همان.)13 : -11آرایههای ادبی
آرایههای ادبی این نوشتار صرتاً در ق،مرو زیباییشناختی و تهی از معنا نمود پیدا نمیکند؛ ب،کهه گهاا مضهمون آترینهیههای بهدیع و
بازیهای زبانی و ادبی-که از نشانههای سبک هندی است-بر پیچیدگیهای کالم او میاتزاید .در اینجا به بعضی از ابتکارههای ادبهی
وی اشارا میشود:
«تصویرآترینی برای یک مفهوم انتزاعی« :دلع از دست تو تنگ غروب شدا است» (همان .)21 :تنگ غروب تصویرآترینی زیبهایی
برای بیان مفهوم انتزاعی گرتتگی و کدورت خاطر از کسی است .اگر به جای حرف اضاته «از»« ،برای» بود؛ مفهوم انتزاعی دل تنگهی
را به جای کدورت خاطر به ذهن متبادر میکرد.
اطناب در ایجاز« :و چرا خداوند تنها در سورا مریع گل کردا است؟» (همان )85 :وشدت بیواسطه حضرت عیسهی مسهیح (ع)با مشیّت الهی را -که داستان آن به تفصیل در سورا مریع آمدا است -با همین عبارت کوتاا در کمال ایجاز بیان میکند.
تکثّر آرایه ها در یک عبارت« :عمدا این است که آدم رگ خواب بیداریش را تشخیص بدههد» (همهان .)56 :بیهداری بهه انسهانتشبیه شدا است (تشخیص) ،رگ خواب بیداری (تشخیص و پارادوکس) رگ خواب کسی را تشخیص دادن کنایه از نفوذ بهه بهاطن
او برای تسّ،ط بر او)
«از دم غروب تاریخ به بعد هیت زکریایی رازی نمیشود از گذر ماهیّت ،قدم به بازارچه وجود بگذارد» (همان )23 :به ترتیهب ازتشخیص ،ایهام تناسب (بین زکریایی و رازی -که من ور اص،ی نویسندا ،راضی نشدن هست-دانشمند معروف) و تشهبیه وجهود بهه
بازارچه ،بهرا گرتته است.
 « بروم از ماهی آزاد ،احوال دریای زندانی را بپرسع .خواهش میکنع شاعران غزل آش ،چند بیت از قصیدا زلف یک پری دریاییرا برایع بخوانند» (همان )21 :ماهی آزاد نام دیگر همان قزل آشست و در اینجا بها غهزل آش ،ایههام تبهادر دارد .مهاهی آزاد اسهتعارا از
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عارتی است که در بند نیست و دریای زندانی استعارا از عالع و دانشمند دربند است .بین ماهی آزاد و قزل آش که بها غهزل آش تهداعی
میشود ،ایهام ترادف برقرار است.
انواع سجع و جناس« :بین احمد عزیزی و احمد غزالی تاص،ه چندانی نیست؛ هر دوی ما جمالپرستیع .او استاد عهینالقضهاتبود و من شاگرد ذهنالقضات .او سوانحالعشاق نوشته و من حواد المعشوق ،او مرید شیخ جام بهود و مهن مریهد شهیخ پیالهه .او از
ن امیه بغداد گریخت و من به ن امیان بغداد حم،ه کردم» (همان )55-52 :بین ک،مات مشخصشدا ،سجع و بین دو ک،مهه (ن امیهه و
ن امیان) جناس ناقص اتزایشی برقرار است.
«خوشبختانه در مم،کت ما هنوز کتاب کوپنی نشدا است؛ وگرنه برای هر دیپ،مهه بیکهاری بهه شهرط آن کهه لگهدپرانی نکنهد ومحتاطانه اتسار اربعه را به گردن استدشل ببندد ،رسیدن به قّ،ه های تفکر با یک توین بی و دو شی،نک اشپنگ،ر ممکن اسهت» (همهان:
)55
اصطالد ت،سفی «اسفار اربعه» را با جناس ق،ب به «اتسار اربعه» تبدیل میکند که کاربرد نوعی جنهاس بهه سهبک آیرونیهک و در
نقد کسانی است که توانایی به کارگیری صحیح استدشل برای درد حقیقت ندارند .خالقیّت او در این نوع جناس ق،ب این است که
ک،مه مق،وب در جم،ه حضور ندارد.
« ...ادبیاتی که ما را به ت،سفه هیچکاد و پوچکاد میرساند» (همان...«- )23 :امروز شاعران مجبورند پها را از پاراجهانف تراتهربگذارند» (همان «- )53 :اینکه من در دایرا منکرات وجود به دنیا آمدا ام ،در محّ،هه بهدنام ماهیّهت ،و ههع بازیهان مهن همهه ممکهن
الوجودهای وبازداای هستند در دور تس،سل کاسههای گدایی و گرسنگی» (همان )21 :بین منکرات وجهود و ممکهنالوجهود ،نهوعی
جناس لف ی سماعی ایجاد میکند که از راا شنیدن ،مشابه به ن ر میرسند.
- 12تحلیل اندیشگی
این کتاب نفثه المصدور یا گالیه های دردمندانه او از مردمان روزگار خود است و طبیعتاً مخاطب نباید انت ار زبانی هموار و یکدست
در آن داشته باشد .آنجا که زبان به انتقاد و اعتراض میگشاید ،صالبت ،تخامت و گزندگی و در بخش ههای بهروز عواطهف درونهی،
نیایش ها ،بیان ع مت ها ،لطاتت ،جذّابیّت و آرام بخشی احساس میشود .ضمن آنکه در تحوای کالم او ،ایمان استوار ،تعهد و عشهن
به اسالم ناب و به شخصیتهای برجسته موج میزند .به گوشههایی از این شیههای اندیشگی او اشارا میشود.
 -1-12انتظار
از زیباییهای اندیشگی او ،نوشتاری با عنوان «از میان غربت» است که باور خود را بهه اندیشهه ظههور و انت هار حضهرت مههدی
(عج) نشان میدهد .گزینش واژاها و عبارات درخور شأن ایشان ،نثهر او را از واژاههای عامیانهه و سسهت پهاشیش کهردا ،جهذّابیّت
خاصی بخشیدا است:
« امشب در پشت لح هها ترود آمداام و با نبض حیات ههعآوازم ،امشهب جسهع خهود را در دریهای ارواد گهع کهرداام  ...مثهل
پرنداای که بر آشیانه ویران آشیانهاب نشسته است به دروازاهای تاریخ چشع دوختهام و چونان آهویی سرگردان در واحهههها ،همهۀ
نمازهایع را شکسته میخوانع  ...امّا اگر تو بیایی ،غنچه های تاریخ شکفتن را آغاز میکنند و پروانه های تبعیدی به تالت و ج،گههای
اجدادی خود برمیگردند  ...بیا که در سرزمین ما ،یوسف را در رطوبت س،ولها رها میکنند و زلیخها را در اشهراتیت قصهر بهه بنهد
میکشند و دشت هامان آکندا از مجنون است و در صحرا غریو اشک و وداع هزاران لیال برپاست  ...بیها و شهب قطبهی را بهه شهع،ه
خورشیدی براتروز و برهوت زمین را به ظهور شله ای آبادان ساز! و با کرشمه نگاهت خون در دل غزاشن ختن اتکن!( ».همهان-11 :
 .)16همچنین متنی با عنوان «کوهپایۀ ترهنگ» ،گویای اندیشه انت ار اوست.
 -2-12عشق به عبودیّت
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« ...بهار من وقتی است که مادرم سفرا سجّادا را پهن میکند ،پدرم پنجرا آیینه را باز میگذارد ،خواهرم گیسهوانش را در مقنعهه
میخک میپیچد .بهار من وقتی است که ساعت آتتابگردان در نیمروز استواست و ناودان ها در کوچه های تنهایی ترانهه مهیخواننهد...
بهار من وقتی است که شبنعنشینان جزایر زنبن از دریاچههای آبی نی،وتر میگذرند و بومیان باستان در هزارا اساطیر ه،ه،ه مهیکننهد،
بهار من در تالت آیینه خیز پیامبران است .بهار من ،هنگامی است که شاخسار قنوت از خوشه های اجابت خهع مهیشهوند و تمشهک
دیدار از تیغزاران وداع برمیگردد ،بهار من سیرابی باغهای تالوت و رنگینکمان بازی ترشتگان در اتهنههای تجّ،هی اسهت» (همهان:
.)526
 -3-12عشق به امام خمینی (ره)
«خمینی آخرین ،تجّ،ی ذوالفقار بود ،مردی که با ابروانش خیبرهای زمان را درهع میشکسهت ،مهردی کهه بها لهب ههایش سهماع
میکرد ،مردی که ظهور کرد تا غیبت را باور کنیع و مردی که س،مان تارسی را به همه زبانهها ترجمهه کهرد .مهردی کهه کاسههههای
تردخوردا نیّت را از عرتان ناب کوهپایههای پرستش پر کرد و ما را به آب و هوای اهورایی عادت داد (همان.)63 :
 -4-52در نقد شعر و شاعری
در باور وی شعر جوششی و الهامی خدایی است و نباید با مکر و حی،ه آمیخته شود« :شهاعر تصهمیع نمهیگیهرد ،چیهزی بگویهد،
چیزی میآید و شاعر را میگوید .شاعر حامل رود انسان است .ما نباید گنجشک های زمینی را رنگ کنهیع و بهه جهای قنهاری ههای
آسمانی بفروشیع» (همان.)23 :
شاعر باید با تعهد خود انگیزا حرکت و تالب در جهت ظ،ع ستیزی را در مردم تقویت کند .هع زیبها بسهراید ههع واقعیّهت هها را
ببیند ...شاعر به واژا ها ابدیّت میبخشد .شاعر راهبگان لفظ را به دیر معنا میکشاند .شاعر میایستد ،مردم برمیخیزند» (همهان.)81 :
شاعر حقیقی عامل خیزب و جنبش خفتگان و جستوجوی هویّت ازدسترتته است .مغولها به کاشیهای ما تجاوز کردنهد .شهرد
نیستان سوخته ما یک مثنوی هفتاد من کاغذ است .آنها با هالکو آمدند و ما با موشنا برخاستیع» (همان.)66 :
در انتقاد از شاعرانی که به ظاهر با تفکرات روشنفکرمآبانه ع،یه استکبار جهانی شعر میسرایند ولی در عمل نشانی از صدق گفتار
ندارند ،میگوید« :ادبیاتی که میرتطروس ،حّ،اج آن باشد ،پنبه ا ب به نفع ماتریالیسع دیالکتیک زدا میشود .بروید آلمان برای معالجهه
زخع اثنی عشریتان به تجویز دکتر دورینگ ،نان برشته برشت [شاعر و نمایشنامه نویس آلمانی با تفکرات کمونیسهتی] بخوریهد ،ههی
پوشه پوشکین زیر بغل بگیرید و ع،یه ساموئل بکت به سازمان یونسکو شکایت بنویسید ،اگر هع از وطن مادر سوسیالیسهتی محهروم
شدید و احتیاج به محّ،ل حرته ای مثل تروتسکی پیدا کردید ،با یک کی،و پشع و پی،ی پوپری برگردید و از صبح تها شهب نقهدی بهر
مارکسیسع و نقبی به اومانیسع بزنید!» (همان.)55 :
در نقد خیام مینویسد« :من نمیگویع که خیام در باغ حکمت نیست؛ ولی سیب زنخدان سه،وکش را کهرم تحیّهر زدا بهود .خیهام
نمیتوانست از بعضی اس.اس بازی های تاریخ و گشتاپوکاری های طبیعت غمض عینک کند و باشخرا یک شب بهه ع،هت اتهراط در
ریختن عرق شرم ،در عنفوان تفکر به کوری معاد دچار شد .خیام تی،سوتی است میر شکّاد» (همان.)23 :
عزیزی در این کتاب اتزون بر شاعران ،تالسفه ،داروینیست ها ،مخالفان اسالم که آن را دین خشهونت معرتهی کهردا انهد و خی،هی از
اصناف و اتکار مخت،ف را زیر سؤال بردا است .نقدهای وی عالمانه ،صحیح ،منطقی و بجاست؛ ولی گاهی با مشخص کردن مصداق هها
و نام بردن از اشخاص و شخصیتها ،نثر او حالت ژورنالیستی پیدا میکند که یک کاستی در سبک او ایجاد کردا است.
به هر روی ،اندیشه آزاد و انسانی خود را حقیقتاً به زیبایی برجسته و نمایان کردا است ،خصوصاً آنجا که میگویهد« :حهاش اینجها
به اندازا یک قاب قوسین از حقیقت دور ،به اندازا یک طور تجّ،ی ایستادا ای و برای مردمان جنوب شرق ،برای خورشیدهای خهاور
دور خنجر و سایه بان میسازی و سپیدا و کبوتر میترستی ...خورشهید روغهن مهازوش نیسهت ،خورشهید نیامهدا اسهت تها مها تنهها
لباسهایمان را پهن کنیع ،خورشید تا آنجا که تکر میکنی شعاع دارد» (همان.)3 :
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نتیجه
یک لیوان شطح داغ یکی از آثار برجسته و منثور احمد عزیزی ،نمایانگر سبک تردی او با رویکرد آیرونیکی است .وی با زبان آوری،
شگردهای ادبی و آگاهی های وسیعش ،معضالت اجتماعی ،ترهنگی و اندیشگی مردمان روزگار خود را روایت میکند .زبان کنایی و
طعنه آمیز او آیرونیک بودن و آمیختگی زبان عالمانه با زبان عامیانه در این نوشتار ،سنخیّت سبک او را با سبک هندی اثبات مهیکنهد.
وی اصرار دارد به جهت غ،به رویکرد عرتانی ،واژا «شطح» را برای عنوان کتاب برگزیند؛ ولی به لحاظ زبان تند و گزندا ،انتقهادی و
اجتماعی متناسب با تحوّشت عصر جدید ،بیشتر به آیرونی نزدیک است تا شطحیات .سبک آیرونی او به دو نوع تاخر و حکیمانهه و
عامیانه و گاا سخیف تقسیع میشود .تأثیرپذیری وی از قرآن ،در بعضی از عبارات به شیوا های کامالً جدید و مبتکرانه است .تسهرّی
جریان سیّال ذهن به نثر غیرداستانی از ابتکارات دیگر او در این کتاب است .زبان وی در آن بخش از نوشته ها که در تضهای تح،یهل
گفتمان قرار میگیرد ،با صالبت ،تند و گزندا ،دردمندانه و هیجانبرانگیز است و برعکس در نوشتههایی که در گفتوگو با خداونهد،
زمینههای عرتانی یا تج،یل از شخصیتی است ،زبانی لطیف ،آرامبخش و برانگیزانندا عواطف درونی مییابد.
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