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Intertextual Approach towards Ethical Teachings of
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Abstract
The term "intertextuality" refers to the analysis of a text with other previous or
contemporary literature. The term was first coined by Julia Kristova, and later
expanded into various sub-disciplines by Gérard Genette. This paper is an attempt to
intertextually analyze a poem by Parvin E'tesami who composed it with reference to
some antecedent poets like Mowlavi; highlight its ethical teachings, and clarify their
similarities and differences. Doing this, the article sheds a modern light on the
ancient teachings. No such an attempt has thus far been conducted on intertextual
analysis in Iran; yet there are such works as that of Bahman Namvar Motlaq and
Farhad Sasani. Next to the presentation of theoretical hints on intertextual analysis,
the article catches a glimpse into the life and work-style of Parvin E'tesami; then the
poem "drunk and sober" is given previous to the poem "drunk and inspector" by
Rumi. The major lines of discussion are as follows:
1. Protesting mistreatment by law enforcement
2. Referring to the social hell
3. Expressing ignorance by the law enforcement of the chaotic social conditions
of his time
4. Expressing corruption by the high levels of society
5. The use of religion in favor of the ruling class
6. Bribe taking from the poor community
7. Expressing poverty in subordinate social classes
8. Emphasizing on rationality and dynamic ideas
9. The dilapidated and disorganized society
10. The lack of meritocracy rulers
From this it can be concluded that: intertextuality in modern literature is a way to
discover the creativity and talent of writer and poet, which in literary criticism of the
past was judged as the weakness of the writer and poet, in the view of intertextual
reveals high capacities and literary abilities of the writer, and not only does not
detract from the value of his work, but also explores creative ways to take advantage
of a text from other texts. Checking intertextual relations in Parvin's poetry reflects
the fact that intertextual criticism can be utilized to explain the ethical teachings.


Assistant Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University South Tehran
Branch
fakakavand@yahoo.com

Assistant Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University South Tehran
Branch
Received: 24/02/2016
Accepted: 22/10/2016
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

10

Literary Arts, 9th Year, No. 21, Winter 2017

Comparison of Parvin and Rumi in the realm of intertextual criticism illuminates the
fact that Rumi teaches Gnosticism, and Parvin explains the social and political
teachings through her social and critical views.
Keywords: intertextuality, ethical teachings, Parvin, Rumi
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رویکرد بینامتنی در آموزههای تعلیمی پروین اعتصامی و مولوی


فاطمه کاکاوند قلعهنویی و عفت نجار نوبری
چکیده
تحلیل با رویکرد «بینامتنی» ارتباط یک متن با سایر متون پیشین یا معاصر آن متن را بررسی میکندد .بینامتنیدت از ابدداعا
کریستوا» بود که بعدها با تحقیقا

«ژولیدا

«ژرار ژنت» بسط و گسترش یافت و زیرشاخههای متعددی پیدا کرد .در این مقاله سدعی شدد

است با استفاد از نظریه بینامتنیت ،یک نمونه از اشعاری که پروین در سرودن آن به اشعار شاعران پیشدین همچدون مولدوی نظدر
داشته است ،بررسی و با تبیین نکا

تعلیمی آن بر اساس نظریه بینامتنیت ،اشتراکا

و افتراقا

این سرود ها بیان شود .هدف این

مقاله آشکار ساختن رویکرد بینامتنی برای برجسته کردن آموز های تعلیمی در دیوان پروین اعتصدامی اسدت کده شدکلی ندوین و
جذاب به آموز های کهن بخشید است .با توجه به نوین بودن نظریه بینامتنیت در ایران تاکنون تحقیقی بر اسداس روابدط بیندامتنی
در مورد آموز های تعلیمی دیوان پروین اعتصامی صور

نگرفته است.

کلیدواژهها :بینامتنیت ،آموز های تعلیمی ،پروین اعتصامی ،مولوی
 .1مقدمه
از آنجا که کالم و گفتار آدمی همچون اندیشه و افکار وی زند و پویاست ،در سرتاسر تاریخ حیا

بشری هموار در حال انتقدال

و دگرگونی است و به این جهت میتوان گفت تقریباً هیچ متنی واحد و مستقل نیست و از زبان پیشینیان منتقل شد است؛ هرچند
شکلی متفاو

و نوین یافته باشد .تأثیرپذیری یک متن از متون پیشین یا معاصرش در بررسیهای سدنتی عنداوین مختلفدی مانندد

تلمیح ،تضمین ،درج ،تقلید ،اقتباس ،استقبال ،انتحال و  ...را میپذیرفت که در بررسدیهدای ندوین ایدن اثرپدذیری تحدت عندوان
«بینامتنیت» 1بحث و بررسی میشود؛ بدین روی ،در این جستار به طور اجمالی به نظریه بینامتنیت میپردازیم .از آنجدا کده نظریده
بینامتنیت در ادبیا

ایران در چند دهه اخیر مطرح شد است ،هنوز تحقیقا

مهمترین کار در ایران مقاال

نگرفتده اسدت و

گسدترد ای در مدورد آن صدور

بهمن نامور مطلق و فرهاد ساسانی در این زمینه است و در مورد اشدعار پدروین اعتصدامی و نقد

بینامتنیت در آن تابه حال پژوهشی انجام نشد است .اهمیت این پژوه
است تا خوانند را به این امر رهنمون سازد که نکا

در برجسته کردن نکا

تعلیمی با توجه به روابط بینامتنی

تعلیمی در همه دوران های ادبی به شدیو هدای مختلد

بهکارگیری روابط بینامتنی نهتنها شکل تقلیدی به این نکا

بیدان شدد اسدت و

نمیبخشد ،بلکه نشان بدیع و ابتکاری بودن این نکا

است.

 .2بینامتنیت
 استادیار گرو زبان و ادبیا

 استادیار گرو زبان و ادبیا
تاریخ وصول1394/12/5 :
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در واقع اساس نظریه بینامتنیت با نگاهی دیگر در نظریه نشدانه و سداختار سوسدور وجدود داشدته اسدت« .سداختارگرایی ،جندب
انتقادی -فلسفی و فرهنگی مبتنی بر نشانهشناسی سوسوری ،از دهه پنجا به این سو ،درصدد ارائه بازتوصیفی انقالبدی از فرهند
انسانی بر پایه نظامهای نشانهای ،در راستای بازتعری
انسانی “چرخ

سوسور از نشانه و ساختار زبانی بود  .این انقالب فکدری را کده در علدوم

زبان شناختی” نام گرفته ،میتوان یکی از خاستگاههای نظریه بینامتنیت دانست» (آلن.)24 :1385 ،

«اگر سرشت رابطه بنیاد کالم برای سوسور از در نظر گرفتن زبان به عنوان یک نظام عمومیت یافته و انتزاعی ناشی میشود ،از
دید باختین این سرشت از موجودیت کالم در عرصههای اجتماعی خاص ،سیاق های اجتماعی خاص و وهله های مشخص گفتدار
و شنیدار ناشی میشود .از آنجا که سوسور و باختین ،هیچ کدام عمالً اصطالح بینامتنیت را به کار نبرد اندد ،معمدوالً اعتبدار ابددا
بینامتنیت نصیب ژولیا کریستوا میشود» (همان.)25 :
بابک احمدی در کتاب ساختار و تأویل متن میگوید« :از نظر باختین ،منطدق مکالمده سداحت بیندامتنی اسدت .هدر سدخن بدا
سخنهای پیشین که موضو مشترکی با هم دارند و با سخنهای آیند که به یک معنا پیشگویی و واکن

بده پیددای

آنهاسدت،

گفتوگو میکند .آوای هر متن در این همسرایی معنا مییابد» (احمدی.)93 :1380،
آلن در کتاب بینامتنیت میگوید« :از دیدگا باختین  ،گویند  ،آدمِ کتاب مقدس نیست که تنها با موضدوعا

بکدر و هندوز ندام

نایافته سروکار داشته و برای نخست بار نامی به آنها بدهد .در واقعیت ،هر گفتهای عالو بر مضمون خاص خود هموار به شکلی
از اشکال به گفتههایی از دیگران که مقدم بر آن گفته بود اند (به مفهوم گسترد کلمه) پاسخ می دهد .گویند آدم نیست و بنابراین
سوژ گفتار او خود به ناچار به صور

عرصهای درمیآید که نظرا

وی در آنجا با شرکای

(در گفت وگو یا بحث بر سر وقدایع

روزمر ) ،یا با دیگر دیدگا ها ،جهانبینیها ،گدرای هدا ،نظریدههدا و امثدال آن (در سدههر ارتباطدا
جهانبینیها ،گرای ها ،دیدگا ها و نظرا

فرهنگدی) مقدارن مدیشدود.

هموار بیانی کالمی دارند» (آلدن .)38 :1380،آلدن در جدای دیگدری از همدان کتداب

میگوید« :کریستوا با تأکید بر سرشت اجتماعی و دو آوایه زبان ،مکالمه گرایی باختین را با نشانهشناسی نوین خود عجین میسدازد.
او کالم ادبی پویا را بر اساس یک ساحت افقی و یک ساحت عمودی تعری

میکند .در ساحت افقی ،کالم در متن هم متعلق بده

فاعل نویساست و هم متعلق به مخاطب و در ساحت عمودی ،کالم در متن به سوی یک شاکله ادبی پیشین یا همزمان جهتگیری
میکند» (همان.)62 :
با استفاد از نظریه بینامتنی میتوان تازگی یک متن را در پوششی نو نمدای

داد و آن را از رکدود و جمدود رهدایی بخشدید و

جنبههای نوینی بدان افزود تا برای مخاطب جذاب باشد.
«بر اساس این نظریه ،هیچ متن مستقلی وجود ندارد؛ بلکه هر متنی برخاسته و شکل یافته از متون پی
ترتیب ،هیچ مؤلفی خالق اثر خوی

یا معاصر خدود اسدت .بده ایدن

نیست ،بلکه اثر او بازخوانشی از آثار پیشینیان یا معاصران خود میباشد .با چنین رویکردی بده متدون،

میتوان گفت که یک اثر ادبی ریشه در نظام درهمتنید متون مختل

داشته و آفرینند خاصی ندارد .اگرچه مفهدوم بینامتنیدت در گفتمدان

نقدی و بالغی قدیم با نامهای دیگری همچون نقائض ،معارضا  ،تضمین ،اقتباس ،سرقتهای ادبی و  ...موجود است ،ولدی ایدن نظریده
در گفتمان نقد جدید با مباحث فوق کامالً متفاو است؛ زیرا در اینگونه مباحث بیشتر جنبه منفی آنها مورد بررسی قدرار مدیگرفدت؛ در
حالی که در نظریه بینامتنی ،جنبههای مثبت آن مورد ارزیابی قرار میگیرد که بر اساس آن ،فهم متون بهتر و دقیق تر خواهدد شدد؛ بده ایدن
معنی که با پژوه های بینامتنی ،بهتر و دقیقتر میتوان از متون بهر برد» (رنجبر و عربی.)2 :1390،
«پس از کریستوا ،ژرار ژنت با گسترش دامنه مطالعاتی کریستوا ،هر نو رابطه میان یک متن با متنهای دیگر یا غیر خود را بدا
واژ جدید ترامتنیت 1نامگذاری نمود و آن را به پنج دسته تقسیم کرد که بینامتنیت یکی از اقسام آن محسوب میشود .اقسام دیگر
ترامتنیت عبار اند از :سرمتنیت ،2پیرامتنیت ،3فرامتنیت 4و بی متنیت 1که هریک تقسیمبندیهای دیگری را شامل میشود .از ایدن
1

. transtextualite
. arcitextualite
3
. paratextualite
4
. metatextualite
2
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میان ،بینامتنیت و بی متنیت به رابطه هنری میان دو متن میپردازد و سایر اقسام ترامتنیت به رابطه میان یک متن و شدبه مدتنهدای
مرتبط با آن توجه دارد» (نامورمطلق.)83 :1386 ،
در این مقاله بنا بر آن است که نمونهای از اشعار پروین اعتصامی با توجه به روابط بینامتنی بحث و بررسی و نکا

تعلیمی آن

برجسته شود .ابتدا به اختصار شرح حال پروین اعتصامی میآید.
 .3پروین اعتصامی
پروین اعتصامی ،فرزند میرزا یوس خان اعتصامالملک ،در بیست و پنج اسفند  1285شمسی در تبریز متولدد شدد .در کدودکی بدا
خانواد به تهران آمد و بقیه عمر خود را در این شهر گذراند .پدر پروین از نویسندگان و مترجمان برجسته بود و منزل وی محفل
ادبی دوستداران و بزرگان زبان و ادبیا

فارسی بود و همین امر به عالقه پروین به ادبیدا

کودکی شرو به سرودن کرد .پروین ضمن آموختن ادبیا

فارسدی مدیافدزود ،بده طدوری کده از

فارسی و عربی نزد پدر ،در مدرسه آمریکایی بده تحصدیل پرداخدت و

پس از پایان تحصیل در همان مدرسه مدتی به تدریس مشغول بود و مدتی در دانشسرای عالی سدمت کتابدداری داشدت .زنددگی
زناشویی وی کوتا و تلخ بود .مرگ پدر به رنج و انزوای پروین افزود و سرانجام پروین در شانزدهم فروردین  1320پس از یدک
دور بیماری سخت در کنار پدر آرمید .پروین در عمر کوتا خود مورد تحسین بزرگانی همچون ملکالشعرا بهار ،سدعید نفیسدی،
عالمه قزوینی ،نصراهلل تقوی و  ...واقع شد.
«پروین اعتصامی از پیشروان شعر عصر تجدد در ایران است .او با مبانی خردگرایانده شدعر خدود نیازهدای عصدر روشدنفکری
مشروطه را پاسخ داد و نوعی شعر نئوکالسیک فارسی را بنا نهاد .واقعگرایی و تکیه بدر خدرد و اراد و مسدئولیت انسدان در قبدال
سرنوشت خود ،شالود نگا اجتماعی او را تشکیل میدهد .پرهیز از اوهام و تکیه بر کار و تالش در شعر او درونمایهای است کده
به خوبی با نیازهای عصر تجدد هماهن

است .در زمینه زبان و سبک نیدز پیدروی از وضدوح و تعدادل ،اسدتفاد از زبدان فداخر و

واقعگرایی و معنیسنجی ،به ویژ در قالب مناظر و تمثیل ،از شاخصههای نئوکالسدیک شدعر اوسدت کده مجموعداً موجدب شدد
منتقدان عصرش او را در شمار نوگرایان به حساب آورند» (مشرف.)135 :1390،
مهم ترین ویژگی اشعار پروین ،تعلیمی و حکمی بودن اشعار وی است .پروین با مطالعه دیوان های اشعار شاعران برجسدتهای
مانند منوچهری ،ناصرخسرو ،انوری ،سعدی ،عطار ،مولوی ،حافظ و با تسلط کامل به فدن شدعر ،بسدیاری از مضدامین اخالقدی و
تعلیمی را که بزرگان بدان پرداخته بودند ،در اشعارش احیاء نمود و آگاهانه و با ابداعی بدیع آنها را پیروی کرد ،از آن جمله است
قطعه «مست و هشیار» یا «مست و محتسب».
««قطعه مست و هشیار پروین هم که در طی آن به شیو آنچه نزد علمای بالغت اسلوب حکیم نام دارد ،سؤال و جوابی رندانه
و پرنکته ،بین مست و محتسب را بهانه نقد و طرح پار ای مسائل دقیق اخالقی وفلسفی میسازد ،یادآور قصدهای مشدابه در دفتدر
دوم مثنوی است و اینکه لفظ «نیم شب» بدون آنکه در آغاز قصه پروین آمد باشد ،ناگهان از زبان مست در دفع پیشنهاد محتسدب
در رجو به قاضی از زبان او به بیان میآید ،قطعنظر از سایر قراین ،ارتباط قطعده پدروین را بدا حکایدت مثندوی نشدان مدیدهدد،
تردیدی در این باب که همین قصه مثنوی باید منشأ الهام پروین بود باشد باقی نمیگذارد ،معهذا مضمون گفدتوشدنود در کدالم
پروین لط

خاصی به حاضرجوابی مست میدهد که در کالم موالنا مطرح نیست .بعالو اینکه پروین از زبان مست تفداو

اهدل

طریقت را با اهل شریعت به ایهام بیان میکند و مثل آنچه در منظومه دزد و قاضی نشان میدهد ،قاضی را هم اهل هرگونه گندا و
بدکاری توصی

میکند ،نقد اجتماعی او را عمق و تأثیر خاص میبخشد و جنبه شخصی فکر پروین را ،که البتده در جدای خدود

اینجا و جاهای دیگر از موالنا و مثنوی او تلقی الهام مینماید ،به طور بارزی نشان میدهد» (زرینکوب.)367 :1386 ،
 .4مست و هوشیار :سروده پروین اعتصامی
گرفدت

مست گفت :ای دوست این پیراهن است ،افسدار نیسدت

محتسب مستی بده ر دیدد و گریبدان

گفت :مستی ،زان سبب افتان و خیدزان مدیروی

گفت :جرم را رفدتن نیسدت ،ر همدوار نیسدت
1
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گفددت :مددیبایددد تددو را تددا خاندده قاضددی بددرم

گفت :رو صبح آی ،قاضی نیمه شب بیدار نیست

گفت :نزدیک است والی را سرای ،آنجدا شدویم

گفددت :والددی از کجددا در خاندده خمّددار نیسددت

گفت :تا داروغده را گدوییم ،در مسدجد بخدواب

گفددت :مسددجد خوابگددا مددردم بدددکار نیسددت

گفددت :دیندداری بددد پنهددان و خددود را وارهددان

گفددت :کددار شددر  ،کددار درهددم و دینددار نیسددت

بیددرون کددنم

گفت :پوسید ست ،جز نقشی ز پود و تار نیست

کددال

گفت :در سر عقل میباید ،بیکالهی عار نیسدت

گفت :می بسیار خوردی ،زان چنین بیخود شدی

گفت :ای بیهود گو ،حرف کدم و بسدیار نیسدت

گفددت :بایددد حددد زنددد هشددیار مددردم ،مسددت را

گفت :هشیاری بیار ،اینجا کسدی هشدیار نیسدت

گفددت :از بهددر غرامددت ،جامددها

گفددت :آگدده نیسددتی کددز سددر درافتدداد

(اعتصامی)208 :1384 ،
 .5خواندن محتسب ،مست خرابافتاده را به زندان :سروده مولوی
محتسددددب در نددددیمشددددب جددددایی رسددددید

در بددددن دیددددوار مسددددتی خفتدددده دیددددد

گفدددت :هدددی مسدددتی چددده خوردسدددتی بگدددو

گفددت :ازیددن خددوردم کدده هسددت اندرسددبو

گفدددت :آخدددر در سدددبو واگدددو کددده چیسدددت

گفت :از آنکده خدورد ام ،گفدت :ایدن خفیسدت

گفددددت :آنچدددده خددددورد ای آن چیسددددت آن

گفددددت :آنکدددده در سددددبو مخفیسددددت آن

دور مدددیشدددد ایدددن سدددؤال و ایدددن جدددواب

ماندددد چدددون خدددر ،محتسدددب انددددر خدددالب

گفدددددت او را محتسدددددب :هدددددین آ کدددددن

مسددددت هوهددددو کددددرد هنگددددام سددددخن

گفددددت :گفددددتم آ کددددن هددددو مددددیکنددددی

گفدددت :مدددن شددداد و تدددو از غدددم منحندددی

آ از درد و غدددددددددددم و بیدادیسدددددددددددت

هدددوی هدددوی مدددیخدددوران از شادیسدددت

محتسدددب گفدددت :ایدددن نددددانم خیزخیدددز

معرفددددت متددددراش و بگددددذار ایددددن سددددتیز

گفددددت :رو تددددو از کجددددا مددددن از کجددددا

گفددددت :مسددددتی خیددددز تددددا زندددددان بیددددا

گفدددت مسدددت :ای محتسدددب بگدددذار و رو

از برهنددددده کدددددی تدددددوان بدددددردن گدددددرو

رفددددتن بدددددی

خانددده خدددود رفتمدددی ویدددن کدددی شددددی

مددددن اگددددر بددددا عقددددل و بددددا امکددددانمی

همچددددو شددددیخان بددددر سددددر دکددددانمی

گددددر مددددرا خددددود قددددو

(مولوی)276 :1390 ،
 .6بررسی روابط بینامتنی
بینامتنیت به شکلهای مختل

در متون ادبی نمایان میشود؛ ازجمله «ژنت بینامتنیت خود را به سه دسدته بدزرگ تقسدیم مدیکندد:

صریح و لفظی ،غیرصریح و پنهان شد  ،بینامتنیت ضمنی .بینامتنیت صریح بیانگر حضور آشکار یک متن در مدتن دیگدر اسدت .بده
عبار

روشنتر ،در این نو بینامتنیت مؤل

متن دوم در نظر ندارد مرجع متن خود یعنی متن اول را پنهان کند .به همین دلیل بده

نوعی میتوان حضور متن دیگری را در آن مشاهد کرد .در صریحترین و لفظیترین شکل
بدون ارجا است .در نقلقول ،مؤل

عمل سنتی نقلقول با گیومه و بدا یدا

متن دوم بینامتن را متمایز میکند ،به شکلی که میتدوان حضدور یدک مدتن دیگدر را در آن

مشاهد کرد .نقلقول را میتوان به دو دسته بزرگ نقلقول با ارجا و نقلقول بدون ارجا تقسیم کرد» (نامور مطلق.)88 :1386 ،
«بینامتنیت غیرصریح بیانگر حضور پنهان یک متن در متن دیگر است .به عبار

دیگر ،این نو بینامتنیت میکوشدد تدا مرجدع

بینامتن خود را پنهان کند و این پنهانکاری به دلیل ضرور های ادبی نیست ،بلکه دالیلی فراادبی دارد .سرقت ادبی -هندری یکدی
از مهمترین انوا بینامتنیت غیرصریح تلقی میشود» (همان.)88 :

رویکرد بینامتنی در آموز های تعلیمی پروین اعتصامی و مولوی 51 /

«گاهی نیز مؤل

متن دوم قصد پنهانکاری بینامتن خود را ندارد و به همین دلیل نشانههایی را به کار میبرد که با این نشانههدا

میتوان بینامتن را تشخیص داد و حتی مرجع آن را نیز شناخت؛ اما این عمل هیچگا به صور
و بیشتر به دالیل ادبی به اشارا

صریح انجام نمیگیرد و به دالیلی

ضمنی بسند میشود .بنابراین بینامتنیت ضمنی نه همانند بینامتنیت صریح مرجدع خدود را اعدالم

میکند و نه همانند بینامتنیت غیرصریح سعی در پنهانکاری دارد .به همین دلیل ،در این نو بینامتنیت عد خاصی یعندی مخاطبدان
خاصی که نسبت به متن اول یعنی متنی که مورد استفاد قرار گرفته است ،آگاهی دارند ،متوجه بینامتن میشوند .مهم ترین اَشدکال
این نو بینامتن کنایا  ،اشارا  ،تلمیحا

و  ...است .ژنت در ایدن خصدوص مدیگویدد بینامتنیدت در کمتدرین شدکل صدریح و

لفظیاش ،کنایه است؛ یعنی گفتهای که نیاز به ذکاو

فراونی دارد تا ارتباط میان آن متن و متن دیگری که ضرورتاً بخد هدایی را

به آن بازمیگرداند ،دریافت شود» (همان.)89 :
 .7تشابهات و افتراقات متن اول ودوم
در کتاب ساختار و تأویل متن بابک احمدی به نقل از روالن بار

آمد است« :من (خوانند ) موضوعی نادان که در برابر متن قرار

گرفته باشد ،نیستم .آن (من) که با متن روبهرو میشود ،خود مجموعهای است از متون دیگر ،او کلی است از رمزگدان بدیشدمار و
گمشد که تبار آنها گمشد است» (احمدی.)327 :1380،
«هر متن بر اساس متونی که پیشتر خواند ایم معنا میدهد و استوار به رمزگانی است که پیشتر شناختهایم .بینامتنی توجده مدا را
به متون پیشین جلب میکند .بنا به قاعد بینامتنی هر متن تنها به این دلیل معنا دارد که ما پیشدتر متدونی را خواندد ایدم .از سدویی
دیگر با تأکید بر این «دان
میکنند .پس بینامتنی بی
اثر در قلمرو فرهن
مناسبا

پیشینی» ناگزیریم که متون پیشین را چونان سازندگان رمزگان گوناگون بدانیم که افق داللت را ممکدن
از اینکه نامی باشد برای فهم مناسبا

اثری ادبی با آثار دیگر ،روشنگر و تعیین کنند شکل حضدور هدر

است؛ یعنی فهم رابطهای است که میان یک متن و انوا سخن و کن های داللت در هر فرهن

بینامتنی در حکم حلقههای رابط اجزای سخن است؛ مجموعهای دانشی است که به متن امکان مدیدهدد تدا معندا داشدته

باشد .زمانی که به معنا یا معناهای متنی میاندیشیم ،در واقع به جای کن
تعری

وجدود دارد.

بیناذهنی ،کن

بینامتنی ایجاد میشود .این کن

تاز ای از متن را مطرح میکند :سویه معنای متن هرچه باشد ،موقعیت آن به مثابه کن

دیگر را در خود دارد .هر متن از همان آغاز در قلمرو قدر

داللتگر ،پدی فدر

آشکارا

سدخنهدایی

سخنهای دیگری است که فضایی خاص را به آن تحمیل مدیکنندد»

(احمدی.)327 :1380،
در سرود پروین اعتصامی تحت عنوان «مست و هوشیار» و سرود مولوی با عنوان «خواندن محتسب ،مست خدراب افتداد را
به زندان» ،خوانند آشنا با ادبیا

فارسی به صراحت بهر گیری متن دوم را از متن اول یعندی شدعر مولدوی درمدییابدد؛ امدا ایدن

صراحت چون به شکل نقلقول یا اشار ملموس پروین صور

نگرفته است ،از شکل اول یعندی بینامتنیدت صدریح و اعدالمشدد

خارج میشود و چون پروین به وضوح نشانه هایی از متن اول را به کار برد که به وسیله آنهدا خوانندد مدیتواندد مرجدع مدتن را
تشخیص دهد ،بینامتنیت ضمنی محسوب میشود .نشانههایی همچون تشدابه عندوان هدر دو سدرود کده البتده از نظدر ژندت و در
تقسیمبندی جزئیتر ،تشابه عناوین را میتوان یکی از زیرشاخههای بینامتنیت یعنی پیرامتنیت دانست که در ایدن مبحدث بده طدور
کلی تحت عنوان بینامتنیت آورد شد است.
نشانههای آشکار دیگر که خوانند خاص را به متن مولوی رهنمون میسازد ،استفاد از کلما

کلیددی مسدت و محتسدب در

متن دوم است که برگرفته از متن مولوی است .همچنین تشابه کلی دو داستان بازگوکنند روابط بینامتنی است .برخورد محتسب با
مستی ظاهراً ناهوشیار اما در واقع هوشیارتر از محتسب و به تعبیر عرفا «عاقلی مجنوننما» که سخن گدوی مدردم معتدر
است ،همچنین پرس

جامعده

و پاسخهایی که در هردو متن بده شدکل منداظر بدین مسدت و محتسدب ردوبددل مدیشدود ،مدتن دوم را

اثرپذیرفته از متن اول مینمایاند .شیو ای که موالنا در شعر مست و محتسب به کار برد اسدت ،شدیو منداظر اسدت کده از نظدر
پروین که احیاگر فن مناظر در عرصه ادبیا

فارسی است (مشرف ،)148 :1390،بهترین نو بیان نکا

و شاید همین مناظر گون بودن شعر مولوی یکی از دالیل تأثیر پذیرفتن پروین از وی در این شعر باشد.

اخالقی و تعلیمی اسدت
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وزن شعر مولوی فاعالتن فاعالتن فاعلن یعنی بحر رمل مسدس محذوف یا مقصور است .وزن شعر مست و هوشدیار پدروین
نیز فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن یعنی بحر رمل مثمن محذوف یا مقصور است؛ یعنی از نظر وزن رابطه تشابه بیندامتنی تقریبداً
یکسانی رعایت شد است.
ابیا

پروین  10بیت است و ابیا

مقصود خوی

مولوی  13بیت که از نظر تعداد تقریباً به هم نزدیک اند و هردو با حدود  10الدی  13بیدت

را بیان کرد اند.

پروین و مولوی هردو به یکی از مظاهر فساد و گنا در جامعه اشار کرد اند :به عمل ناشایست باد خواری؛ اما در نهایدت خوانندد را
به این نکته رهنمون میسازند که در مقایسه با فساد رایج در جامعه شاید باد خواری کمترین بز اجتمداعی باشدد و هدردو بدرای خوانندد
معاصر یادآور این شعر نسیم شمال میشوند که» :می بخور ،منبر بسوزان ،مردمآزاری مکن» (نسیم شمال.)359 :1385 ،
هردو شاعر نمایند یک قانون هستند؛ یعنی محتسب را بر سر مست خرابافتاد حاضر میکنند که تاوان گندا زشدت شدرابخواری را
بدهد؛ اما برهانهای مست ،محتسب را گرفتار میسازد .در شدعر عرفدانی مولدوی ،مسدت از جدواب دادن بده محتسدب طفدر مدیرود و
محتسب را به سخر میگیرد و به جای آ کردن که بوی شراب را میپراکند ،هویهوی عارفانه سر میدهد و خود را شداد و سرمسدت از
باد الهی مییابد و غم را زایید تعلق به دنیا و مادیا میداند و در نهایت محتسب نمیتواند گنا او را اثبا کند و چیزی از او بده عندوان
غرامت بگیرد؛ «زیرا عارف بعد از درباختن خود در حق ،چیزی ندارد که ببازد» (نیکلسن.)829 :1384 ،
مست در پایان حکایت مولوی انتقادی میکند از بزرگان خردمندی که خردشان آنها را به دکانداری دنیا واداشته اسدت .مسدت
خرابافتاد مولوی در حالت سکر و مستی است و از خودبیخود.
«سکر حالتی است که در آن حالت ،روح را انبساطی دست دهد و به واسطه غلبه آن انبساط ،سدالک از ماسدوا غفلدت کندد و
صحو ،رجو به احساس است پس از غیبت .سالک در حالت سکر چنان مست حدق اسدت کده او را پدروای کدس نیسدت ،بلکده
شناسای خود نیست تا چه رسد که در پی ارشاد باشد و آوردن داستان مست و محتسب تأیید این مطلب است .آن کس که مسدت
حق است ،از خود خبر ندارد تا به پیرامون خود چه رسد» (شهیدی.)466 :1382 ،
در اندیشه عارفانه موالنا این تمثیل که برای تبیین افکار و آموز های عارفانه وی آمد است ،جنبه اجتماعی نیز دارد و انتقدادی
است از دنیاپرستان و هوشیاران و خردمندان زر و زیوراندوز .در تمثیل وی ،مست ازخودبی خود شد و به خدا رسید  ،از ستیز بدر
سر مادیا

و دستیابی به معرفتهای دنیوی رهایی یافته و هیچ متاعی برای باختن ندارد و به تعبیری دژ رویینی است که بده هدیچ

ضربی فرو نمیریزد؛ زیرا از شراب الهی رویینجان گشته است .این سرود زیبا و عارفانه مولوی بر اساس نظریه بینامتنیدت نشدانی
از کالم پیشینیان یا همعصران وی دارد و هرگز به تمامی از آنِ مولوی نیست؛ چنانکه مرحوم نیکلسن آن را یادآور متندی از غزالدی
میداند (نیکلسن )828 :1384 ،و استاد فروزانفر ردپای آن را در لطای
البته پس از مولوی میزیسته و بعید نیست که پروین اعتصامی از حکایا

عبید زاکانی نیز جسته است (فروزانفدر )219 ،1381 ،کده
عبید نیز تأثیر گرفته باشد .میبینیم که گاهی با اطمیندان

نمیتوان در مورد منبع یک متن اظهارنظر کرد« .پس چنانکه بار  ،کریسدتوا ،ریفداتر و ژندت معتقدندد ،در بینامتنیدت بده سدادگی
نمیتوان به یک سرشاخه رسید؛ زیرا هر سرشاخهای نیز خود واگویهای از متن فرهن
چنان پررن

پی

از خود اسدت؛ امدا گدا همسدانیهدا

است که در تأثیرپذیری یک پی متن از پسمتن کمتر میتوان تردید کرد» (رضاییدشتارژنه.)47 :1388 ،

پروین در شعر مست و هوشیار ،مناظر ای که جنبه اجتماعی و سیاسی دارد ،نکا

اخالقی و حکمی زیبایی را گنجاندد اسدت

و روایت موالنا را با برداشت آزاد خود تغییر داد است؛ اما سعی در پنهان کردن این رابطه بیندامتنی نداشدته اسدت و آشدکار و بدا
نشانههای واضح این اثرپذیری را به روشنی نمایاند است.
 .8نکات تعلیمی قطعه مست و هوشیار
استفاد از روابط بینامتنی و بهر گیری نکا

تعلیمی متن دوم از متن اول نمایانگر این امر است که متن اول در نظر نویسدند مدتن

دوم و خوانندگان مقبولیت یافته است و نویسند میخواسته با بهر گیری از متن اول نظر خوانندگان را جلب کند و نکا
مورد نظر خود را با شکل و سیاق دیگر ،در متنی نزدیک به متن اول بگنجاند .پروین استاد بالمناز مناظرا

تعلیمدی

ادبدی ،در ایدن شدعر،
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جامعه اجتماعی عصر خوی

را به باد انتقاد میگیرد تا جایی که خوانند آگا  ،مست را نمایند تود ستمدید و مظلوم مدیپنددارد

و حاکمان وقت را زیر سؤال میبرد .پروین در این قطعه تنها راوی حکایت است؛ اما چنان حکایدت را بیدان مدیکندد کده گدویی
شخصیت اصلی مناظر و همان مستِ گرفتار آمد به دست محتسب است و در حکایتی این چنین کوتا  ،نقطده اوج را بده زیبدایی
رعایت میکند؛ به طوری که خوانند مشتاق است بداند در نهایت چه بر سر مست میآید و حتدی بدا هیجدان امیددوار اسدت کده
مست از چنگال محتسب رهایی یابد .نحو بیان پروین چنان است که وقتی محتسب از مست بازخواست میکند ،پاسخهای بددیع
مست ،خوانند را به این ضربالمثل رهنمون میسازد که «دی
نمک

به دی

گوید رویت سیا » (دهخدا )848 :1379 ،یا «هرچه بگندد

میزنند ،وای به وقتی که بگندد نمک» (همان )1918 ،؛ زیرا محتسب که نمایند قانون و حکومت است ،به همرا تک تک

قانونگذاران و مجریان قانون چنان غرق در فساد هستند که ظاهراً مستِ مجرم ،تنها بیگنا قابلدفا در این حکایت است.
 .1-8اعتراض به برخورد نادرست مجری قانون
محتسب ،مستی به ر دید و گریبان

گرفت  /مست گفت :ای دوست ،این پیراهن است ،افسار نیست

مجری قانون هنوز اطمینان نیافته از وقو جرم ،رفتار نادرستی با مست درپی

میگیرد و مست بیپروا او را هشددار مدیدهدد

که این افسار نیست و با استعار تهکمیّه در خطاب «ای دوست» ،گویی محتسب را «ای حیوان» خطاب مدیکندد و بده یقدهگیدری
وحشیانه وی معتر

میشود .این اعترا

تا حدی نشان آگاهی و هشیاری مست است .در بررسی روابط بینامتنی ،درمییابیم که

در متن مولوی به صراحت قید زمان (نیمشب) بیان شد ؛ اما پروین در اثنای کالم به شبهنگام بودن واقعه اشار میکند.
 .2-8اشاره به بیراهههای اجتماعی
گفت :مستی ،زان سبب افتدان و خیدزان مدیروی

گفت :جدرمِ را رفدتن نیسدت ،ر همدوار نیسدت

محتسب در تفهیمِ جرم به مست ،او را مست الیعقلی میداند که درست را رفتن را نمیتواند؛ اما مسدتِ هوشدیار جدرم را از
خود نمیداند و اجتماعی را مسبب میداند که را همواری برای پیمودن نددارد و پدر اسدت از کدجراهده و بیراهده کده نداهموار و
خطرآفرین است .نگا بینامتنی به هردو سرود  ،تفاو

محتسب مولوی را با محتسب پروین مینمایاند :در مدتن مولدوی محتسدب

با تأکید بر مست بودن متهم ،اصرار بر دانستن نو مستی دارد ،در متن پروین ،محتسب یک راست بر سر موارد بزهکاری میرود و
حد وحدود جرم برای

فرقی نمیکند.

 .3-8بیان غفلت مجریان قانون از اوضاع اجتماعی نابسامان عصر خویش
گفددت :مددیبایددد تددو را تددا خاندده قاضددی بددرم
قاضی در خواب غفلت است و چنان از مسائل و مشکال
خراب ،شایسته مسند قضاو

مشکال

جامعه خوی

غافل است که بده هدیچروی حتدی در نگدا مسدتی

نیست .از این بیت به بعد ،پروین جامعه نابسامان و دست اندرکاران ناشایست را به پرس

و محتسب مولوی همچنان درگیر درک کم و کی
نگاهی متفاو

گفت :رو صبح آی ،قاضی نیمهشب بیدار نیست

ماجراست .در نهایت هر دو متن زندان و مجازا

می کشدد

را کیفر مستی میدانند؛ اما با

که در مولوی منجر به درک و دریافت عرفدانی مخاطدب مدیشدود و در پدروین هوشدیاری و آگداهی مخاطدب از

سیاسی و اجتماعی طلب میشود؛ با این اشتراک که هردو متن موجب انتبا و شناخت میشود.

 .4-8بیان فساد در مراتب باالی اجتماعی
گفت :نزدیک است والی را سرای ،آنجدا شدویم

گفددت :والددی از کجددا در خاندده خمّددار نیسددت

والی و حاکم شر  ،خود مظهر مفاسد اجتماعی است و مست با این استفهام تقریدری بده روشدنی مدینمایاندد کده زشدتی هدا و
کجروی های جامعه از حاکمان و والیان

سرچشمه میگیرد و مست با این تجاهل العارف به محتسب نشدان مدیدهدد کده مسدتی

هوشیار و آگا است و همچون محتسب برای منافع خوی  ،خود را به نادانی نمیزند.
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 .5-8استفاده ابزاری از دین به نفع طبقه حاکم
گفت :تا داروغده را گدوییم در مسدجد بخدواب
داروغه همچون قاضی و والی تکلیف

گفددت :مسددجد خوابگددا مددردم بدددکار نیسددت

روشن است و دیگر حتی از نظر مست هم الزم نیست که دربارۀ مشدروعیت

پرسد

شود؛ زیرا فساد وی نیز امری بدیهی و روشن است؛ اما مست هشیار یعنی پروین به نکتهای زیبا اشدار مدیکندد و آن بده خددمت
درآوردن دین در جهت مقاصد نادرست طبقه حاکم است ،مسجد که حرم امن الهی است به جایگداهی تبددیل شدد اسدت بدرای
بدکاران و خداوندان زر و زور تا جایی که مست از رفتن بدانجا اجتناب میکند و با تأکید بر این امدر کده مسدجد خوابگدا مدردم
بدکار نیست ،به شیو ای بدیع مینمایاند که در عصر پروین ،مسجد و خانقا تنها جایگا مردم بدکار شدد اسدت و بدس .مسدت
آگاهانه به داروغه میفهماند که حتی ظاهر قوانین دین را نمیداند و غافل است از اینکه مست خراب نباید وارد حریم الهی شود.
 .6-8رشوه ستاندن از قشر ضعیف جامعه
گفددت :دیندداری بددد پنهددان و خددود را وارهددان
محتسب که در این مناظر به چال

کشید میشود و بیهیچ انکاری با سکو  ،به درستی انتقادهای مست صدحه مدیگدذارد،

نمایند فساد معرفی میشود و هرچند همچون اربابان

نمیتواند رشو های کالن دریافت کند ،خود را از تک و تدا نمدیانددازد و

درصدد است که از مست ،پنهانی رشو ای بگیرد تا از گناه
طبقا

گفددت :کددار شددر  ،کددار درهددم و دینددار نیسددت

باالدست تا فرودست چنان حاکم شد که رشو

صرف نظر کند .پروین نشان میدهد که فسداد در نظدام حکدومتی از

ستاندن از مستی پاکباختده هدم از نظدر مجریدان ناشایسدت قدانون دور

نمیماند و مست او را نهیب میزند که دین حقیقدی از ناپداکی رشدو سدتاندن مبراسدت و ایدن حاکمدان و والیدان و محتسدبان و
داروغهها هستند که همگی تحت لوای دین به چاپیدن مردم مشغولاند .نگا بینامتنی در مقایسه هردو سدرود نشدان مدیدهدد کده
مولوی ،آگا از خواست محتسب ،بدون نیاز به بیان طلب ،او را اطمینان میبخشد که از نمد مست کالهی برای
و از برهنهای همچون وی عاری از تعلقا

دوخته نمیشود

دنیایی گرویی نتوان برد؛ پروین اجاز میدهد محتسب با وقاحت هدف اصلی خدود را

به زبان بیاورد و صحه بگذارد بر این امر که به هیچ روی پروای دین و شر نداشته و ندارد.
 .7-8بیان فقر و فاقه در طبقات زیردست اجتماعی
گفددت :از بهددر غرامددت جامددها

بیددرون کددنم

گفت :پوسید ست ،جز نقشی ز تداروپود نیسدت

نمایند قانون به تاوان خواستن از مستی میپردازد که نقدینهای ندارد و حتی لباس تن
فقری که در جامعه موج میزند و کس را پروای پرداختن به این مشکال

نقشی است پوسید از ظلم و فسداد و

اجتماعی نیست و محتسب حتی به قول معروف حاضر

است پوست وی را بکند و پوستین پوسید اش را بهدرآورد.
«در تمام دیوان پروین ،فقر اقتصادی و فرهنگی جامعه معلول سیاست های جاری حاکم اسدت .لدذا هدر تصدویر فقدری چدرا
سبزی است برای کوبیدن و رسوا کردن منشأ فقر در هر قالبی که میخواهد باشد یا بر هدر ایددئولوژی سیاسدی منطبدق مدیشدود،
بشود» (جدّی.)291 :1389 ،
 .8-8تأکید بر خردورزی و اندیشه پویا
گفددت :آگدده نیسددتی کددز سددر درافتدداد

کددال

گفت :در سر عقل باید ،بدیکالهدی عدار نیسدت

دیری است که کال  ،نماد شکو و تجمل ،از سر ملت تحت ظلم و ستمِ حاکم فروافتاد ؛ ولی باز هم این طبقه فرودست اسدت
که نداشتن شکو و تجمل را برمیتابد و از بی خردی حاکمان انتقاد میکند و بی هیچ واهمهای نشان میدهد که چشم خدرد طبقده
حاکم کور شد است و تنها به فکر پی افکندن کاخی پرشکو بر ویرانههای اجتما تحت حاکمیتشان هستند؛ کاخی که با این همده
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تضادهای طبقاتی و فساد فراگیر بنیان بر آب دارد:
تددا چشددم بدده هددم بددر زنددی خددراب اسددت»

«شددددالود کددددا جهددددان بددددرآب اسددددت

(اعتصامی)303 :1384 ،
در نگا مولوی عقل مادی و عقل جزوی نکوه

میشود و مست خود را بینیاز از عقدل معداش مدیداندد و از هماننددی بدا

شیخان دکاندار دنیا دوری میجوید؛ (من اگر با عقل و امکانمی  /همچو شیخان بدر سدر دکدانمی) ،عقلدی کده در اینجدا نکوهیدد
میشود عقل کلی نیست بلکه عقل جزوی است:
کددددام دنیددددا مددددرد را بددددیکددددام کددددرد

عقددددل جددددزوی عقددددل را بدددددنام کددددرد

(مولوی)741 :1390 ،
پددد درّ او بدددددا جیفدددددهخدددددواری متصدددددل

عقددددل جددددزوی کددددرکس آمددددد ای مقددددل

(همان)1087 ،
اما در نگا پروین ،عقل و خرد ذاتی اهمیت ویژ دارد و آدمی را از عیب و عار میرهاند.
 .9-8جامعه ویران و نابسامان
گفت :ای بیهود گو ،حرف کدم و بسدیار نیسدت

گفت :می بسیار خوردی ،زان چنین بیخود شدی

مست چنان اوضا جامعه را نابسامان میبیند که معتقد است کم و زیاد بودن جرم وی هیچ به چشم نمدیآیدد و پدرداختن بده
جرم وی تنها سرپوش نهادن بر ویرانی بنیادین خانه اجتما است و به قول معروف:
«خواجدددده در بنددددد نقدد د

خاندددده از پددددایبسددددت ویددددران اسددددت»

ایددددوان اسددددت

(سعدی)150 :1377 ،
 .10-8نبودِ شایستهساالری حاکمان
گفددت :بایددد حددد زنددد هشددیار مددردم ،مسددت را
پروین در نق

گفت :هشیاری بیار ،اینجا کسدی هشدیار نیسدت

مستِ افتان و خیزان ،ضربه نهایی را به پیکر فاسد جامعه وارد میسازد و با بیانی جسار آمیز فریداد مدیدارد

که در این جامعه غافل به دنبال مردمانی هشیوار و خردمند گشتن خود نهایت بی خردی است .جامعهای پر از تبداهی حاکمدان کده
مجرمان فرودست و دزدان آفتابهدزد ،بیگنا ترین قربانیان آن محسوب میشوند ،چگونه میتواند عدالت را جاری و ساری سازد و
چگونه میتواند بنیاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوی

را تثبیت کند؛ آن هم در حالی که حاکمان تیشده بده دسدت گرفتده و

ریشه این اجتما را با ضربه های فساد اقتصادی ،اخالقی ،اجتماعی ،دینی و فرهنگی درهدم مدیکوبندد و بداور مردمدان جامعده را
متزلزل میسازند.
این قطعۀ به ظاهر طنز پروین ،معایب و دردهای اجتماعی جامعه را چنان بیان میکند که بایستی بر آن زار گریست و به اصالح
بنیادین اندیشید .پروین با انتقاد طنزگونه ،وظیفه خوی

را در مقام یک شاعر متعهد بهخوبی ادا میکند و زشتیهدای جامعده را در

آینه انتقاد دوچندان مینمایاند تا به چشم آید و خوانندگان را تلنگر میزند که در مقابل فساد و جور حاکم سکو

نکنند و نشدان

میدهد که حتی از زبان یک مجرم نیز میتوان به انتقاد اجتماعی پرداخت.
یکی از درونمایههای پرتکرار اشعار پروین ،فریاد از ظلم وستم است و دعدو بده آزادی خدواهی و عددالت و قیدام در برابدر ظالمدان
حاکم«« .شعر اختر چر ادب ،شعری است که حرف  ،کلمهاش ،مصرع

و بیت

الل نیست و یکهارچه صددا و بدا تمدام قامدت فریداد

است ،فریاد از درد ،فریاد از فقر ،فریاد از فساد ،فریاد از استبداد ،فریاد از هرچه غیرانسانی و غیرایمانی است» (شریعت.)261 :1370 ،
«پروین گاهی در موضوعا

و مضامینی چون فضیلت و اخالق و مباحثی چون عرفان و عشق و ظلمستیزی همانندد پیشدینیان

متأثر از رویکرد سنتی به تفسیر این مضامین میپردازد و گا مانند شاعران عصر خوی  ،تحت تدأثیر مدرنیسدم ،جامعده جدیدد را
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منتقدانه مینگرد» (دارابپور و لویمی ،)105 ،1389 ،اما نمایاندن حقایق عصر حیا

خوی

نیز نگاهی رئالیست بده وی بخشدید

و با آرزوی جهانی آرمانی برای بشر کنونی نگاهی اید آلیست نیز داشته است تا به هر روی اجتما را بهدور از نابسامانی ببیند.
پروین با بهر گیری خالقانه از حکایت موالنا و با نگرشی متفاو

به موضوعی واحد ،خوان

جدیدی به دست داد است کده

مخاطب را مجذوب میسازد و به تفکر و اندیشه وامیدارد.
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