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چکیده:
«بازی» که در معنای عام فعالیتی سرخوشانه محسوب میشود ،از زمان اندیشمندان یونان باستان تا امروز ،در
معانی و کارکردهای گوناگون ،بهعنوان اصطلاحی برجسته در حوزههای مختلف کاربرد داشته است .میخائیل
باختین ،اصطلاح «بازی» را بهعنوان امری جدی ،هدفمند و ایدئولوژیک در پیوند با سیاست ،اجتماع و متون
ادبی مورد توجه قرار میدهد و آن را عامل برهمزدنِ سامانِ گفتمانِ تثبیتشده میداند .از دید او بازی از
طرق مختلف به متن خاصیت مکالمهگری میبخشد.
مصیبتنامۀ عطّار یکی از متنهایی است که در عناصر و ساختار آن ،میتوان بازی مورد نظر باختین را
ردیابی کرد .این منظومه از سامان مسلط و غالب اجتماعی ،مذهبی و عرفانی زمانۀ خود عبور میکند و
عناصری چون کارناوال ،ژانرهای گفتگوی سقراطی و ساتیر منیپه در شکل آیرونی و نیز نقیضه بهعنوان

وسایط بازی ،در آن ،حضوری برجسته دارند .این جستار با روش تحلیلی – توصیفی ،عناصر یاد شده را در
مصیبتنامۀ عطّار تحلیل میکند و روشن میسازد که عطّار در مصیبتنامه ،با تمرکز بر بخشی از متون
عرفانی پیش از خود و گفتمان مسلط بر آنها  ،ساختاری آیرونیک و نقیضی پدید آورده و بدین ترتیب موفق
شده است به بازی با عناصر مختلف این متون بپردازد و از این رهگذر ،میان عناصر مختلف متن خود و متون
پیشین و نیز آواهای گوناگون حوزۀ عرفان و تصوّف مکالمه ایجاد کند.
واژگان کلیدی :نظریۀ بازی ،باختین ،عطّار ،مصیبتنامه ،آیرونی ،نقیضه.
 تاریخ دریافت مقاله9917/5/99 :

تاریخ پذیرش نهایي9918/1/99 :
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 -۱مقدّمه
 ۱-۱بیان مسأله و اهداف پژوهش
در مصيبت نامه گفتمان زهد و رندی ،عقل و جنون و جدیت و طنز با هم آميخته شده
است و آنچه بيشترین نمود را در این اثر دارد سيمای متناقضنمای عقلای مجانين
است .آنچه عطّار از عقلای مجانين و شخصيتهای نامتعارف دیگر چون «خوش
خوش» و  ...در اثر خود نشان ميدهد ،گرچه بيشک با نظر به آثار ابوالقاسم نيشابوری
(متوفي  514هـ .ق) در «عقلای مجانين» و ابن جوزی ( 414- 491هـ .ق) در

«صفةالصفوة» بوده است ،با این آثار كه بيشتر ،شکلي تذكرهوار دارند ،متفاوت است.
یکي از وجوه این تفاوت ،نشاندن آواهای متقابل حوزة عرفان در كنار هم و ایجاد
ساختاری برآمده از تقابل است .مصيبتنامه ویژگيهایي دارد كه ميتوان از آن به
عنوان نمونهای از آثاری كه بازی مورد نظر باختين را منعکس ميسازند ،نام برد.
ميخائيل ميخایلوویچ باختين ()9174 – 9814 Mikhail Mikhailovich Bakhtin
كه او را برجستهترین نظریهپرداز سدة بيستم دانستهاند (آلن 45 :9981،و
تودوروف )7 :9919،بيش از هر چيز ،با نگرة مکالمهگرایي و چندآوایي شناخته ميشود.
گرچه باختين نخستين كسي نيست كه به ویژگي چندآوایي در متن ميپردازد ،پيوند
دادن هر چه بيشتر این اصطلاح با مفاهيم سياسي ،اجتماعي و گونهشناسي و ریشهیابي
آن ،او را بهعنوان مهمترین نظریهپرداز نقد مکالمهای معرفي كرده است .باختين« ،بازی»
را عامل بر هم زدن نظم پایدار و عرف تثبيتشده ميداند .از دید او مکالمه و بازی
پيوندی دوسویه دارند .نميتوان بيقين ،گفت این مکالمه است كه بازی را آغاز ميكند
و یا بازی است كه شرایط مکالمه را فراهم ميآورد .بههرروی ،بازی با ژانرها ،ایدهها،
آواها و گفتمانها ،با مکالمهگری همراه است.
به دليل سلطة گفتمان عرفاني و سلطة عطّار بهعنوان مؤلف ـ راوی در مصيبتنامه،
این پژوهش هرگز در پي این نيست كه اثر عطّار را در تمام نمودهای آن و در فرم
هنری ویژهاش بهعنوان اثری چندآوایي معرفي كند؛ اما بازی كه در پيوند با مکالمهگری
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و (نه عيناً خو ِد آن) است ،در آثار عطّار ،نمودی بارز دارد و راه را بر آواهایي در تقابل
با آوای برخي دیگر از متون عرفاني (بویژه متون مدرسي) و آوای پایگان سياسي و
مذهبي عصر او ميگشاید.
عطّار ،جایگاه شخصيتها ،انتظارات مخاطب ،عرف ژانر ادب عرفاني و اقتدار
سياسي ،اجتماعي و مذهبي روزگار خویش را به بازی ميگيرد و آواهایي متفاوت و
كمترشنيدهشده از حوزة عرفان را در ساختاری تقابلي ،به گوش ميرساند .در آثار عطّار،
شخصيتهایي پرورش ميیابند كه همچنان كه سوژة گونة ادب عرفانياند ،به شيوهای
غيرعرفي در آن پهنه ،به گفتار و رفتار ميپردازند و زمينة بازی با مواضع اقتدار و گفتگو
با متون دیگر را فراهم ميآورند .بر این اساس ،هدف پژوهش حاضر شناسایي و تحليل
گونههای بازی در مصيبتنامة عطّار ،بر پایة نظریات باختين و روشن ساختن ميزان
همخواني مصيبتنامه با نظریة یادشده است.
 ۲-۱پیشینۀ تحقیق
تاكنون ،از منظر نظریة بازی و عناصر آن ،پژوهشي بر روی مصيبتنامة عطّار انجام
نشده است .دربارة خاصيت چندآوایي و كارناوالي آثار عطّار در مقالات زیر ،مطالبي
عنوان شده است؛ اما به بازی و دیگر عناصر سازندة آن ،نظير نقيضه ،پرداخته نشده
است:
احمد رضي و محسن بتلاب اكبرآبادی در مقالة «منطق الطير عطّار و منطق
گفتگویي» ( )9981به بازخواني منطقالطير براساس نظریة منطقگفتگویي باختين و
بررسي ميزان همخواني این نظریه با روایت عطّار از مسير پرندگان به سوی سيمرغ
پرداخته و به این نتيجه دستیافتهاند كه در كنار عواملي كه منطقالطير را متني تکصدا
مي سازد ،عواملي چون پيشبرد روایت با تکيه بر گفتگو ،وجود فضایي كارناوالي و
نشانههایي از نقيضه و سبکبخشي خاصيّتي چند آوایي به منطقالطير بخشيده است.
معين كاظميفر در مقالة « كاركرد سياسي و اجتماعي دیوانگان دانا بر پایة حکایات
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مثنویهای عطّار» ( ) 9914رویکرد عقلای مجانين در تعامل جامعه و مواجهه با نهاد
قدرت را ،بر پایة حکایات عطّار نيشابوری بررسي و تحليلكرده ،در نتيجه ،عمدهترین
علّت علاقه مندی و توجّه متفکّران و نویسندگان به حکایات مجانين را در آزادی ویژة
آنها دانستهاند.
مریم مشرّف در مقالة «هنجارگریزی اجتماعي در زبان صوفيه» ( )9984به واكاوی
هنجارگریزی های زباني در آثار سنایي ،مولوی و عطّار پرداخته و به این نتيجه رسيده
است كه هنجارگریزی در زبان عارفان به صورت طنز ،هزل و وارونهسازی نمود
پيداكرده و ریشه در عادتشکنيهای اجتماعي آنها دارد.
حسين عظيمي در پایاننامة خود با عنوان «گفتگو و چندصدایي در تذكرة الاوليا
(براساس نظریات ميخائيل باختين)» ( )9914به معرّفي برجستگيهای تذكرة الاوليا از
این منظر پرداخته و دریافته است كه تذكرة الاوليا نه تنها دربردارندة زمينههای مناسب
گفتگوگرایي است ،بلکه خود اساساً بر گفتگو استوار شده است.
مریم راميننيا در بخشي از رسالة دكتری خود با عنوان «بررسي و تحليل چندآوایي
در مثنوی» ( )9911ذیل عنوان شيوههای بروز چندآوایي در متون عرفاني به آثار عطّار و
خاصيت كارناوالي آنها اشاره كرده است.
چنانکه گفته شد ،در آثار یاد شده ،به ساختار آثار مورد پژوهش و عناصر
ساختاربخشي چون نقيضه و آیروني پرداختهنشدهاست .بعلاوه ،در سایة انبوه پژوهشها
دربارة آثار دیگر عطّار ،بویژه ،منطقالطير ،مصيبتنامه كمتر مورد توجّه منتقدان قرار
گرفته است ،درصورتي كه این مثنوی آخرین و بنوعي ،پختهترین اثر عطّار است كه در
آن ،نظریات عطّار به عاليترین شکل ممکن و آشکارتر و پررنگتر از سه مثنوی دیگر
(یعني اسرارنامه ،الهينامه و منطقالطير) بيان شده است .تمركز این جستار بر
مصيبتنامه ،نظریة بازی و مؤلّفههای آن ،وجه افتراق مقالة حاضر با پژوهشهای
یادشده است.
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 -۲تعریف مفاهیم
 ۱-۲نظریه بازی
متفکران بسياری از زمان پيش از سقراط تاكنون ،به تحليل چيستي و چگونگي بازی و
همچنين بازتاب آن در بسترهای گوناگوني چون اجتماع ،هنر ،سياست ،اقتصاد و ...
پرداختهاند (رک :9181 ،Spariosu :مقدمة مؤلف) .بازی كه فعاليتي آشنا با ماهيتي
سرگرمكننده و تفریحي است ،ویژگيهایي دارد كه آن را بویژه در سدة اخير ،محل
توجه اندیشمندان در حوزههای گوناگون ساخته است.
هویزینگا ( )J. Huizingaدر كتاب لودگیِ بشر  -نگاشته شده در سال  ،9198یعني
پيش از شمار برجستهای از آرای معاصر دربارة بازی -به بررسي ضرورت و اهميت
بازی در توسعة انساني و ارتباطات ميپردازد .او پس از شرح خصایص بازی ،آنها را
ی آزادی بناميم كه سراسر
اینگونه خلاصه كرده است« :بازی را ميتوانيم كنشگر ِ
آگاهانه ،بيرون از زندگي معمول باقي ميماند و غيرجدّی به نظر ميرسد؛ اما در همان
حال ،بازیگر را بهكلي در خود غرق ميكند .فعاليتي كه با سود مادی در پيوند نيست و
هيچ بهرهای بهوسيلة آن كسب نميشود .در محدودة زماني و مکاني بایستة خود و بر
وفق قوانين ثابت و روشي منظم ،پيش ميرود .از تکوین گروههای اجتماعيای پشتيباني
ميكند كه به محصور بودن در راز آلودگي متمایلاند و بهواسطة پوشش یا ابزارهای
دیگر ،بر تفاوتشان با دنيای عادی تأكيد ميورزند» (.)Huizinga,1944:13
عناصر این تعریف ،مانند آزادی ،جدایي آن از زندگي عادی و همچنان تابعي از آن
بودن ،فارغ بودن آن از سود و زیان ،ماهيت موقت و محدود بودن آن در زمان و مکان
معين و قانونمندی متفاوت آن ،گرچه هر كدام بتنهایي و در پيوند با مفهوم طبيعي بازی
روشن به نظر ميرسند؛ اما در نظریههای گوناگون ،از دیدگاهي متفاوت نگریسته
ميشوند و بنابراین كاركردی دیگرگونه به اصطلاح بازی در حوزههای مختلف
ميبخشند .حوزههای متعددی كه ميهایي اسپاریوسو( )Spariosuدر كتاب تولد دوبارۀ

دیونیوس به آنها اشاره كرده است( .رک :9181 ،spariosu :مقدمة مؤلف).
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اگر از اولين دیدگاهها در مورد بازی كه بر مسابقات ورزشي و نبرد نيروهای طبيعي
و انسان با نيروهای آسماني متمركز بود (رک :مکاریک )51 :9911،گذر كنيم ،به
نظریات تأثيرگذار افلاطون دربارة بازی ميرسيم .افلاطون در فایدروس (،)Phaedrus
نوشتن را با بازی و سخن گفتن را با جدیت مقایسه ميكند و بهوسيلة تقابل مسابقه/
بازی در توصيف گفتار /نوشتار ،بر ارزش بيشتر گفتار تأكيد ميورزد (رک:
افلاطون .)471- 474 :9944،این تقابل بعدها توسط دریدا ( )Derridaنقد ميشود.
دریدا نيز نوشتن را نوعي بازی ميداند؛ اما بازی در دیدگاه او با نگاه افلاطون،
متفاوت است .او در مقابل كلاممحوری به بازیهای موجود در نوشتار اشاره ميكند.
«بازی ،برآشوبي حضور است .حضور یک عنصر همواره ،مرجع دلالتگر و جایگزینگر
نقشبسته در نظامي از تفاوتها و در سير یک زنجيره است .بازی ،همواره بازی غياب
و حضور است» (دریدا.)94 :9989،
افلاطون بازی را در تقابل با مسابقه ،امری بدون ساختار ،بدون هدف و كمارزش
ميدانست؛ اما دریدا بازی آزادانه را فروپاشي حضور یا ساختار استعلایي ميداند.
ساختار استعلایي یا پایگاني در حيطة زبان ،اندیشه و كنشهای اجتماعي كه جامعه با
سركوب بازی و سازمانبخشي به آن ،بنيان نهاده است (همان.)99 -8 :
پيش از دریدا ،شایسته است بهعنوان نخستين كسي كه اصطلاح بازی را همچون
عنصری از فلسفهاش به كار برد و آن را بهعنوان یک اصطلاح در فلسفة مدرن جا
انداخت .از شيلر یاد شود ( .)spariosu,1989:53-54پس از شيلر ،نيچه بازی را
بيشازپيش در فلسفه وارد كرد و روح آن را در تحليلهای فلسفي خویش به كار
گرفت .9هراكليتوس ( 581 - 441قم) زندگي را كودكي توصيف كرده بود ،كه بازی
ميكند.
در سدة بيستم ،هایدگر با رجوع دوباره به هراكليتوس ،از بازی زندگي و بازی
وجود سخن ميگوید« :بازی وجود ،از قواعد منطق و عقلانيت پيروی نميكند .بازی
وجود بدون دليل و بيبنياد است .آدمي نيز اسير این بازی است و قواعد این بازی را
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هم نه آدمي كه وجود تعيين ميكند» (همداني.)954 :9981،
از دید هایدگر ،قدرت نيز نوعي بازی است كه پيوندی چندجانبه با زبان
دارد( .)spariosu,1989:115پس از او ویتگنشتاین ( )Wittgensteinاصطلاح بازی
زباني را وضع ميكند و زبان را پدیدهای چندوجهي در بستر شکلهای مختلف زندگي
معرفي مي كند .هر كدام از این اشکال ،بازی متفاوتي هستند كه قواعد خاص خود را
دارند و برای فهميده شدن باید همانگونه كه هستند بازی شوند .4آرای هایدگر در آرای
سياسي باختين در مورد بازی و آرای ویتگنشتاین در پدید آمدن واسازی
( )Deconstructionو در نظریات متفکراني چـون دریدا ،فوكو ،بـارت و كریستـوا
نقشـي مؤثـر دارنـد .در «واسـازی» از اصطلاح بـازی آزادانـه كـه برساختـة دریداسـت
در پيونــد بـا اصـطلاح «حضور» و فرآیند دلالت و همچنين از پيوند بازی با گفتمـان و
قـدرت بسيار استفاده ميشود .9برداشتي دیگر از بازی ،در هرمنوتيک و توسط آراء
گادامر ( ،)Hans Georg Gadamerمطرح ميشود.
از دید او ،بازی از هيچكدام از مراحل كنش هنری جدا نيست و در آفرینش تا
تفسير ،نقش دارد و هر بار ،با تغييراتي جدید ،ظاهر ميشود .او بازی را متضمن جدیت

و حتي تقدّس معرفي ميكند (گادامر .)58 :9919 ،نظریات مربـوط به حوزة پست
مدرن نيز از اصـطلاح بــازی بيبهـره نيسـت .برای نمونـه ،ژان فرانسـوا ليوتار (Jean-

 )François Lyotardدر آرای خویش ،انواع بازی (بهویژه بازی زباني) را بارها و
بارها به كار ميگيرد .برای مثال ،او پيوند اجتماعي را امری زباني ميداند متشکل از
چند بازی زباني كه هر كدام از قواعد متفاوتي پيروی ميكنند.5
 ۲-۲بازی و وسایط آن در آرای باختین
آنچنانكه ذكر شد ،پس از افلاطون ،بازی در نقد ادبي و فلسفه فراوان به كار رفت؛
همواره همچون امری مهم و بایسته .بنابراین ،برخلاف مفاهيمي كه در بادی امر ،از
اصطلاح بازی به ذهن متبادر ميشود ،همچون امری خودفرجام و بدون هدف ،از دید
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باختين بازی همچون وسایط خود ،هدفي كاملاً سياسي ،اجتماعي و ایدئولوژیک دارد -
گرچه ممکن است تهوّری بيخردانه ،به نظر برسد .بنابراین ،باختين بازی را امری
غایتمند ميداند.
نيچه بازی را عاری از خرد و مرزشکن معرفي ميكرد و بهره گرفتن از روح آن را
بهترین روش شکستن اقتدار پایگانهای مسلط فرهنگي ميدانست .او معتقد بود هنر آن
هنگام كه از شيوههای ممتاز خِرد در فرهنگ فاصله بگيرد ،فضای تنشزایي را وارد
عناصر تثبيتشده ميكند و بدینسان ،مخاطب را به برداشتهای نویني از واقعيت
رهنمون ميسازد (مکاریک ،همان.)41 :
باختين نيز همچون نيچه ،بازی را امری تزلزلآفرین در رفتار و اندیشههای
تثبيتشدة اجتماعي ميداند .از دید او ،هنگاميكه تناقضهای موجود در جامعه به بازی
گرفته شوند ،طبقات اجتماعي ،مطلق بودن خود را دچار تردید ميبينند .برای باختين،
بازی فرآیندی مکالمهای و متقابل ميان شخصيتها و یا شخصيتها و دنيا و
بهعبارتيدیگر ،مکالمه ميان گفتمانهاست.
تلاش طبقة حاكم همواره بر محدود ساختن معني كلمات و تبدیل نشانههای
اجتماعي به نشانههای تکتکيهای ( )uniaccentualو خاموش كردن صداهایي بوده
است كه «دیگری» و «غير» ناميده ميشوند؛ آن «دیگری» كه همواره باید بيرون از مركز
بماند چراكه آوایي متضاد با آوای اقتدار حاكم دارد.
متن ادبي ميتواند این آوا را از حاشيه به مركز بياورد و آن را در كنار آوای حاكم
قرار دهد .باختين بر آن است كه «سخن دیگری» از راههای مختلفي در متن راه ميیابد
و آن را به متني كه منطق مکالمه را بازتاب ميدهد ،تبدیل ميكند؛ راههایي چون سخن
كارناوالي ،سخن منيپه ،4سخن داستان چندآوایي و یا انواع ادبي درونيشده كه آیروني
و نقيضه دو مورد از آن بهشمار ميآید (تودوروف 998 :9919،و احمدی.)919 :9988 ،
هر كدام از این راهها ،نوعي بازی به شمار ميروند  -بازی متزلزلكنندة اقتدار كه به
براندازی و نوسازی منجر ميشود.
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۱-۲-۲کارناوال
كارناوال ( )Carnivalكه با نام «جشن مجانين» نيز معروف است ،جشنهای خياباني
بودند كه بهصورت خودجوش به دست مردم عادی در روزهای معيني از سال در
خيابان برگزار ميشدند .باختين در كتاب رابله و دنیای او ،به توصيف كارناوال بهعنوان
یکي از اشکال اجتماعي بازی پرداخت و آن را شورشي مردمي در مقابل حاكميت
مرسوم سياسي و مذهبي دان ست .آنچه ميان كارناوال و بازی پيش از پيش شباهت ایجاد
ميكند ،ویژگي آنها بهعنوان حياتي موقت و خارجشده از زندگي روزمره با قواعدی
یکسان برای بالادستان و پایيندستان است.
باختين معتقد بود كه كارناوالها در تضاد با جشنهای رسميای هستند كه
حکومت ،كارگزار آنهاست و بدینسان ،در حکم تفوّق موقتي مردم عادی بر حاكمان
سياسي و دیني هستند.
زبان و رسوم به كار گرفتهشده در كارناوال زباني گستاخ و بيپرده است  -درست
در تقابل با خواست قانونگذاران و هنجارطلبان .بنابراین ،كارناوال از سویي ،تلاش تودة
مردم برای به جریان انداختن بازی آزادانة گفتمانها و صداهاست و از سوی دیگر،
تلاش مراكز اقتدار برای از كار انداختن چرخ این بازی و خفه كردن صداهای مختلف
در زیر صدایي یکه و مسلط.
كارناوال كه مبارزهای است در جهتمشروعيت بخشي به بازی آزادانة آواهای
متقابل ،بـا همة آن چيزهایي كـه خروج از هيأت مرسـوم و مورد پذیرش محسوب
ميشوند پيوند دارد .این فراروی از مرزهای هنجار ،سلسلهمراتب و نظام هنجارمند
سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي و دیني را برهم ميزند و برای مدت كوتاهي ،تضاد ميان
ضعيف و قوی ،بالا و پا یين و مقدس و نامقدس را با وارونسازی ،مواجه ميسازد و با
ایجاد مکالمه ميان این عناصر ،دوگانههای ساختاری كارناوال را شکل ميدهد (كریستوا،
.)49 :9989
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باختين با توجه دادن به ارزش زیبایيشناختي و فرهنگي كارناوال ،ادبياتي را كه نوع
ادبي ،سبک و تصویر ناهنجار رسوم متعارف كارناوال را یادآوری ميكند و تحت نفوذ
یکي از گونههای كارناوالي قرار دارد« ،ادبياتِ كارناواليشده» مينامد (باختين:9914،
 .)455در كارناوال ،ادبيات غيررسمي و مردمي مجال پيدا ميكند تا در بستر هنجارمند
اجتماع كه بهوسيلة قدرت حکومتي ایستایي پيدا كرده است رخنه كند و با پایداری در
برابر آن ،خود را به نمایش بگذارد .رهایي یافتن از گفتمان چيره و نظامهای سياسي و
آیينهایشان ،در ادبيات كارناوالي نيز ،در چهرة چندصدایي ،وارونسازی و به ميانه
آمدن گفتارهـای حاشيهای ،همراه با همان خنـده و گستاخي موجـود در كارناوال
نمایان ميشود.
 ۲-۲-۲آیرونی
آیروني از آن دست مفاهيم و اصطلاحات ادبي است كه دربارة آن برداشتهای بسيار
متفاوتي ارائه شده است .گاه عنصر بنيادین و مميز ادبيات خلاقانه دانسته شده (رک:
موكه )91 :9981،و گاه مفهوم آن تا مرز یک نوع جهانبيني توسع یافته است (مکاریک،
همان .)95 :اولين تعریفها از آیروني به متفکران یونان برميگردد .آیروني در آن
چهارچوب ،بهعنوان بياني مجازی ،ابزاری است در دست خطيب جهت اقناع مخاطبان
( .)Colebrook, 2004:18در گذر زمان ،معنای آیروني دستخوش تغيير شد و امروزه،
در معنای عام ،بهعنوان تضاد ظاهر و باطن یا پنداشت و واقعيت قلمداد ميشود.
آیروني در نوشتههای اولية باختين حضـور زیـادی نـدارد امـا بعـدها ،بـه یکـي از
محورهای آثار باختين ميشـود ( .)Meyler,1997:105بـاختين آیرونـي را گونـهای از
گفتگو ميداند ،گفتگویي ميان متن و دنيـا .آیرونـي از دیـد بـاختين تبـدیل گونـهای از
سخنِ دارای بيان دوگانه است و یکي از راههای ظهور «سخن غير» در متن بـه حسـاب
ميآید( .تودورف )998 :9977،او در رابله و دنیایش ،به پژوهشهایي كه به آیرونـي تنهـا
بهمثابة یک پدیدة ادبي محـض مينگرنـد ،خـرده ميگيـرد و معتقـد اسـت آیرونـي در
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فرهنگ عامة مردم و همچنين ،تاریخ خنده ،نقشي جدی دارد و خندة بيرحم حاصل از
آن ،همواره با هشياری گویندهاش در ارتباط است و بـرای شـنوندهاش بينشـي تـازه بـه
همراه دارد (.)Bakhtin,1984:120
از دید باختين ،آیرونـي بـهوسـيلة نقـاببرداری از خطاهـا و توهمـات و بـا روش
آشنایيزدایي و غریبسازیِ معرفت مورد قبول عامة مردم ،ميتواند گفتمان تحکـمآميـز
را تضعيف كند و محدودیت و نسبيت همة اشکال گفتمان نظامهای اعتقـادی را آشـکار
سازد (.)ibid:402
باختين در ادب قـرون وسـطي ،شخصـيتهایي را معرفـي ميكنـد كـه توانسـتهاند
بهوسيلة آیروني ،مخاطب را به شناخت ناراستيها راهنمایي كنند .این شخصيتها رنـد،
دیوانه و دلقک هستند« .آگاهي آیرونيک رند ،در مقابل همـة عرفپرسـتيها و دروغهـا
قــرار ميگيــرد و مــيتوانــد دیگــران را در تقليــدی مســخرهآميــز ،بازنمــایي كنــد»
( .)Bakhtin,1981:402این شخصيتها با نقابي كـه بـر چهـره دارنـد ،ميتواننـد هـر
سخني را در مقابل اقتدار حاكم بر زبان آورند و از خطرات آن برهند.
از این رو ،ميلر ( )Millerمعتقد است «آیروني برای باختين وسيلة تضـعيف اقتـدار
اســت ،بــدون ایــن كــه گوینــدة آن در معــرپ پيامــدهای آن ســخن قــرار گيــرد»
( .)Meyler,1997:106برای باختين ،آیروني ( )Ironyدر متن ادبـي ،نشـ ت گرفتـه از
تفکر آیرونيک نویسنده است؛ از این رو آیروني ِمطمـ نظـر بـاخيتن ،همـواره از نـوع
ساختاری است .در بخش آیروني در مصيبتنامة ،به انواعي از آیروني ساختاری متناظر
با آرای باختين پرداخته خواهد شد.
 3-۲-۲نقیضه
نقيضه كه « در معنای خاص و دقيق آن عبارت است از به كار گرفتن آگاهانه ،آیرونيک
و كنایهآميز یک الگوی هنری دیگر» (مکاریک )597 :9911،از دید باختين ،یکي از انواع
مکالمه است (تودوروف .)998 :9919،باختين نقيضه را بهعنوان یکي از ابزارهای
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كارآمد بازی با مقدسات ،آیينهای مذهبي و مناصب رسمي مذهبي و سياسي معرفي
ميكند« :نقيضة قرونوسطي بازی لجامگسيختهای با مقدسترین و مهمترین دیدگاههای
ایدئولوژی رسمي بود» (.)Bakhtin,1984:84
بنا بر آرای باختين ،نقيضه در بستر رویدادهای تاریخي و شرایط اجتماعي ویژهای
پدیدار ميشود كه به سخره گرفتن جدّیّت رسمي و به رابطه كشاندن تمام زبانها را
طلب ميكند[« .از دید باختين] پارودی زمينة چالش زبانهاست .هم یک نشانه است و
هم یک سلاح در جنگ ميان نيروی فرهنگ مردمي و فشار اقتداری كه در پي كنترل
آنان است» (.)Dentith,2000:23
پارودی ژانری است كه قدسيتزدایيِ ذاتيِ متن كارناوالي را به نمایش ميگذارد و
از نظرگاه باختين ،یک سخن دوآوایي چندجهتي است؛ به این معنا كه «هم مانند سخن
عادی بهسوی ابژة ( )Objectدلالتي گفتار هدایت ميشود و هم بهسوی سخن دیگر؛
ن
بهسوی گفتار دیگری» (باختين .)989 :9914 ،پس ،در پارودی ،یک آوا ،آوای مت ِ
پارودی شده است و آوای دیگر ،آوایي كه آن متن را مصادره به مطلوب كرده و آوای
آن را بهطور ضمني بازتاب ميدهد.
 -3بازی و وسایط آن در مصیبتنامه
باختين باور دارد یکي از بازیهایي كه ميتواند به تغيير افکار مسلط كمک كند و راه را
بر مکالمهگری هموار سازد ،بازیِ «چه ميشود اگر »...است .این بازی در مقابل هر
اندیشة استقراریافتهای اندیشة متضاد آن را قرار ميدهد و بهاینترتيب ،به ویرانسازی
آن یاری ميرساند (مکاریک .)49: 9911،وجود فضای بازی در حولوحوش ایدئولوژی
در متن ،به زایش آواهای رقيب و رهایي آن از تکگویي ( )Monologismميانجامد.
این كار در مصيبتنامه با «دگر آوایي» نيز در پيوند است.
اصطلاح  Heteroglossiaاز  heterosیوناني به معنای «متفاوت»« ،دیگر»« ،در برابر»
و  glossiaاز ریشة یوناني  glotبه معنای آوا و زبان است و در منظومة فکری باختين

تحلیل مصیبتنامۀ عطّار بر پایۀ نظریۀ بازی از دیدگاه باختین 49
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

در پيوند با گرایش به سوی هر كدام از نيروهای مركزگرا و مركزگریز تعریف ميشود.
از دید باختين ،این جانبداری در هر گفتهای وجود دارد ( .)bakhtin,1981:272آن
متني كه آوای دیگری را ميپذیرد ،خصلت دوصدایگي را در خود تقویت ميكند.
آلن ( )Allenدگرآوایي را اینگونه معنا كرده است« :این امکان هست كه دگر آوایي
را معادل به رسميت شناختن زبانهای متفاوت بسيار ،گروههای اجتماعي و صنفي و
جنبشهای طبقاتي و ادبيي بدانيم كه هر زمان ،در جامعه عمل ميكنند» (آلن9981 :
 .)54:طبقة حاكم ،تفاوت را برنميتابد و همواره ،در حال همشکلسازی آواها و از
سوی دیگر ،بيرون راندن آواهای غيرمطلوب از مركز است؛ اما چندصدایي حركتي
برخلاف جهت اقتدار حاكم است.
در مصيبتنامه نيز گروههای اجتماعي و صنفي و طبقاتي مختلفي از مردم در
زیرگروهي به نام صاحبدلان و عرفا گرد ميآیند .چنان كه خواهد آمد ،عطّار هم زاهد
متشرع را عارف مي خواند و هم كسي را كه خداوند را زماني كه به او نان دهد،
ميستاید؛ هم آن كسي كه خانقاه نشيناست و زبانش زبان رسمي گفتمان تصوف است
و هم مست ،كودک ،گدا و امثال این شخصيتها و طبقات كه گفتارشان گرچه
سادهلوحانه به نظر آید ،به اندازة گفتار اهل تصوف ،معتبر و راهنماست.
شرایط اجتماعي و اقتدار سياسي و مذهبي زمانة عطّار و همچنين جایگاه او در
جامعه و نيز دیدگاه او نسبت به مسائل اجتماعي و دغدغهمندی او نسبت به عناصر
مركزگریز در حوزة متون عرفاني(كه از كثرت حکایات مربوط به عقلای مجانين و
گستاخيها و شط گویيها در آثارش مشهود است) زمينه را برای «تمركززدایي»
( )decenteringدیدگاهها ،شخصيتها ،ارزشها و آواهای مورد حمایت پایگانهای
سياسي  -مذهبي و به ميانه آوردن آواهای غيرمتعارفِ به حاشيه رانده شده ،فراهم
آورده است .در آثار او آواهای غيرمتعارف فرصت سردادن سخن ميیابند.
گستاخيهایي كه شخصيتهایي همچون مست ،كودک یا دیوانه در گفتگو با خدا
یا یادكرد او ،از خود نشان ميدهند ،آواهای خاموششدة بسياری از مخاطبان را از
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حاشيه به مركز ميكشاند .بنابراین ،بازی مورد اشارة باختين را ميتوان در آثار عطّار
رصد كرد و شایان ذكر است كه عرفان و تصوف ،خود نشانههایي از بازی و شکست
گفتمان مسلط را داراست .برای نمونه ،ميتوان به اصل ماندن در خانقاه در مقابل توجه
به مسجد اشاره كرد .خانقاه عنصرِ بهبازیكشانندة مسجد است؛ مسجدی كه در ابتدای
خطبهاش نام شاه و خليفه آورده ميشود و به محلي برای جمعآوری باج و خراج
شاهي تبدیل شده است؛ به عنوان شاهد مثال در مصيبتنامه پيری ،شاه را گدا خطاب
ميكند و به او ميگوید:
هيچ مسجد نيست و بازار ای سليم

كــز بــرای تــو نميخواهـند سيــم
(مصيبتنامه)4147 :

عطّار بازیِ «چه ميشود اگر  »...را در هيأت اندیشهای متضاد با حوزههای اقتدار
سیاسی و شرعی عصر خود و همچنين ،بخشي از تفکر منتقلشده از متنهای عرفانی
پیش از خود و حتی متونی که خود آنها را خلق کرده است ،به نمایش ميگذارد.
سياست و شرعي كه كلام غيرمعمول و هنجارشکن حلاجها و عينالقضاتها را
برنميتابد و نيز متوني كه تنها سخنگوی آوای مشخصي از عرفان و تصوفاند.
عطّار با ادامه دادن بيان شيفتهوار ،عقلگریز و هنجارشکن امثال عينالقضات و

سنایي (در ساحت شعر قلندری) و پيگيری روایات برخي از شخصيتهای عقلای
مجانين در آثاری چون عقلای مجانين نيشابوری و از سوی دیگر ،با پذیرش آوای متون
سنتگرای عرفاني (همچون التعرف ،اللمع ،رسالة قشيری ،كشفالمججوب،
طبقاتالصوفيه و  4)...و همنشيـن ساختن آنها در بستـر حکایات گوناگون آثار خود،
از سویي ،خواست هنجارطلب پایگانهای سياسي و مذهبي را به بازی ميگيرد و از
سوی دیگر ،آواهای متقابل را در آثار خود جمع ميسازد.
او برای نيل به این هدف ،عقلای مجانين را كه سيمایشان در آثار مدرسي آن
روزگار (همچون رساله قشيریه و كشف المحجوب) كمرنگ شده بود ،به خدمت
ميگيرد و آنها را در كنار مشایخ دیگر صوفيه قرار ميدهد.
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در آثار عطّار ،حضور شوریدگاني بينامونشان ،عقلای مجانين و یا مشایخي از لوني
دیگر ،كه گستاخانه در مقابل خدا ،شاه و زاهد از جایگاهي بالاتر به گفتگو ميپردازند،
ميتواند نوعي مبارزه در برابر مراكز اقتدار بهوسيلة نمایش اندیشة متضاد و تلاش در
جهت به ميانه كشاندن آواهای به حاشيه راندهشده یا حذفشده باشد و متن را به آثار
منطبق بر منطق مکالمه نزدیک سازد؛ چراكه كنار زدن تضادها و تقابلها و نظمي سراسر
حاصلشده از همانندی و شباهت ساختن ،عمل نظامهایي است كه به آوای مقابل و
متضاد بهایي نميدهند  -غافل از اینكه اندیشه ،تنها از راه شباهت عمل نميكند؛ بلکه
بيش از هر چيز بهوسيلة تضاد رشد ميیابد .بيرون از چارچوبِ نظمیافتة شباهتها،
تضاد و تقابل مي تواند اندیشه را گسترش دهد و ساختار نویني بيافریند كه از نظمي
متفاوت ،برخوردار باشد و این كاری است كه عطّار در آثار خود انجام داده است.
برای نمونه ،ميتوان به حکایات لقمان سرخسي ،یکي از عقلای مجانين سدة
چهارم ،در مصيبتنامه اشاره كرد .در یکي از حکایات مصيبتنامه لقمان همچون
كودكان سوار بر چوب به جنگ خداوند ميرود .تركي او را گرفته و چوب از دستش
ميگيرد و مجروحش ميكند .كسي از لقمان دليل خونين بودنش را ميپرسد و لقمان
در جواب ميگوید :خدا نميتوانست تنهایي از پس من بربياید؛ بنابراین تركي را با خود
همراه آورده بود:
آمـد و تركيـم بـا خـود یـار كـرد

مينيارست او بهخود این كار كرد

(مصيبتنامه)4849 :
امثال این حکایات كه در آنها كردار خلاف عرف و زیر سؤال بردن صفات
خداوند ،روایت و تحسين ميشود ،در آثار مدرسي پيش از عطّار نمودی اندک و به
حاشيه راندهشده دارد .اما مصيبتنامة عطّار مشحون از چنين روایاتي است .عطّار از
روایت حکایاتي اینچنين و بازی با آوای مسلط متون پيش از خود و آوای اقتدار
سياسي و مذهبي روزگار خود ،هدفي جدی و ایدئولوژیک را دنبال ميكند و این نکته
از تأكيد او بر روایت حکایات هنجارگریز و در هم آميختن گفتمانها ،شخصيتها و
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آواهای متضاد و متقابل روشن ميشود.
عناصر بازی موردنظر باختين تنها در عناصر روایي حکایتهای مصيبتنامه
(همچون گفتگو ،شخصيت و  )...حضور ندارند ،بلکه در ساختار آن نيز مشهودند .عطّار
در مصيبتنامه ،طي چهل مقاله و  7491بيت ،راههای سير و سلوک را بيان ميكند .در
هركدام از این مقالات ،سالک برای رسيدن به حق ،پيش یکي از مخلوقات و مراتب
هستي ميرود و از او دربارة مراحل سلوک سؤال ميكند .ولي هركدام را سرگشتهتر از
دیگری ميبيند .سپس واقعه را برای پير بازگو ميكند و پير استعداد آن مرتبه را برای
سالک شرح ميدهد .در اینجا حکایات و تمثيلهایي متناسب و مؤید موضوع نقل
ميشود و سپس سالک راهيِ پرسش از مرتبهای دیگر ميشود و روایت به همين شيوه
پيش ميرود.
سالک در انتهای سفر ،سرانجام به خویش ميرسد و هر دو عالم را سایهای از ذات
خود ميبيند و درميیابد كه همة آن چهل مرتبهای كه سؤال خویش را بر محضرشان
عرضه داشته ،در خود او جمعاند و این خود موقعيتي آیرونيک است .افزون بر آیروني
ساختاری كلان (با توجه به این نکته كه آیروني از دید باختين ،از وسایط اصلي بازی
است) ،در ساختار مصيبتنامه با همنشينيِ بازیگونة تقابلها نيز مواجهيم .باختين یکي
از اصول اساسي بازی در متن را همنشيني بيپروای متقابلها ميداند .او در تحليل آثار
رابله ،به بازی او با عناصر مسيحيت ،مقدسان و شهدا اشاره دارد و ميگوید بازی ،همة
مقدسات را با امور پست تركيب ميكند .این تركيب امور متضاد ،بيشک هدفي بنيادین
دارد و ميتواند متن را از تکآوایي نجات دهد (.)Bakhtin,1984:192

در مصيبتنامه ،طنز و تراژدی ،شخصيتهای فرادست و فرودست ،و مفاهيم
متقابل با هم تركيب شدهاند .در ساختار مصيبتنامه نيز ،همچون هركدام از سازههای
آن ،تقابلها به هم آميخته و گاه یکي شدهاست .برای مثال ،سالک همانگونه كه از
جبرئيل و ميکائيل استمداد ميطلبد ،از شيطان نيز چارهجویي ميكند .از سوی دیگر در
ساختار كلان مصيبتنامه ،آوای تصوف زاهدانه و عاشقانه كه مقابل هم به نظر ميآیند
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در هم ميآميزند و ساختاری واحد اما بهدستآمده از همنشيني عناصر متضاد و
گفتمانهای متقابل را پدید ميآورند.
از ميان روشهایي كه باختين برای ایجاد بازی و منطق مکالمه در متن برشمرده
است ،كارناوال ،سخن منيپه ،آیروني و نقيضه در مصيبتنامه نمودی برجسته دارد .در
ادامه به بازتاب آنها در مصيبتنامه پرداخته ميشود.
 ۱-3کارناوال در مصیبتنامه
در دیدگاه باختين ،تصاویر كارناوالي دارای این ویژگيها هستند :وصلههای نامتناسب،
آلودن و كمبها نمودن ارزشهای رایج ،ریشخند ،تمسخر و آیروني ،اهميت به تن و
جسم در مقابل توجه فرهنگ حاكم به امور معنوی ،توجه به امور غيرمتعارف و
شگفتي آور ،تماس آزادانه و آشنا بين اشخاص ،اتحاد اضداد و تناقض (تودورف9919،
 .)947:پس ادبياتي كارناوالي است كه همانند كارناوال ،در مقابل سنت ،عادت و
هنجارهای حکومت قد علم كند و در مقابلِ اندیشههای تحميلشده از سوی مركز دیني
و روحاني همچون معاد اندیشي و انتزاعيگرایي ،جسم و ماده را مورد توجه قرار دهد؛
جدیت را با لودگي ،نفي كند و ادب متظاهرانه را با گستاخي ،مورد حمله قرار دهد،
نقشها را وارونه سازد و جایگاه دو سوی تقابلها را عوپ كند و بهوسيلة همة اینها،
خندهای نيشدار بيافریند.
عناصر یاد شده در مصيبتنامة عطّار نيز وجود دارد .مصيبتنامه با در مركز نهادن
گفتمان جنون و بيپروایي ،هنجار متن عرفاني را متزلزل ميسازد .عطّار در برابر ادب
فوقالعادة گروهي از عرفا ،بر گستاخيهای گروهي دیگر اشاره ميكند .این گستاخان
در برابر عارفاني كه درخواست بخشش و معرفت از خداوند دارند ،با لحني طلبکارانه و
بيپروا ،گاه نيازمندیها جسماني خود را از خداوند طلب ميكنند و گاه گستاخانه
خداوند را تهدید ميكنند و یا همچون معشوقي در برابر او ناز و دلال دارند و با این
كار از سویي شگفتي مخاطب را برميانگيزند و از سوی دیگر موجب خندة او
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ميشوند .به این صورت ،عطّار با بها دادن به شخصيتهای غيرمعمول و وارونهسازی
شخصيتها ،فضایي كارناوالي را در متن خویش پدید ميآورد.
برای نمونه ،به كنش و گفتار گستاخانة «برخ اسود» در برابر خدا و «بهلول» و
«زاهر» در برابر شاه و وارونگي جایگاه آنها و ومفاهيمي چون ادب ،حرمت ،فقر و
مسکنت در حکایات زیر توجه كنيد:
روز دیگــر بــرخ آمــد ســوی دشــت

پـس جهـاني خلـق بـر وی گـرد گشـت

گفـت یـا رب خلـق را در خـون مکـش

هــر زمــان در رنــج دیگرگــون مکــش

خلــق را از خــاک چــون برداشــتي

گرســـنه آخـــر چـــرا بگذاشـــتي

یـــا نبایســـت آفریـــدن خلـــق را

یــا نــه بيشــک لقمــه بایــد حلــق را

لطـف كـم شـد یـا كـرم گـوئي نمانـد

وان همــه انعــام و نيکــوئي نمانــد

آن همـه دریـای بخشـش كـان تراسـت

مـينبخشـي ،مـينریـزی ،آن كجاسـت
(مصيبتنامه)4/9:

بامــــدادی

شــــهریار

شــــادكام

داد بهلـــول ســـتمکش را طعـــام

او به سگ داد آن همه تا سـگ بخـورد

آن یکي گفتش كـه هرگـز ایـن كـه كـرد

از چنــين شــاهي نــداری آگهــي

چــون طعــام او ســگان را ميدهــي

این چنين بيحرمتـي كـردن خطاسـت

كــار بيحرمــت نيایــد هــيچ راســت

گفت بهلولش خموش ای جمله پوست

گـر بداننـدی ســگان كــاین آن اوســت

ســر بســوی او نبردنــدی بــه ســنگ

یعلم اللّه گر بخوردندی ز ننگ(همان)4/7 :

رفــت ســنجر پــيش زاهــر نــاگهي

گفـــت از وعظـــيم ده زاد رهـــي

شـيخ زاهـر گفـت بشـنو ایـن سـخن

چـون شـبانت كـرد حـق ،گرگـي مکـن

خانــة خلقــي كنــي زیــر و زبــر

تـــا برانـــدازی سرافســـاری بـــه زر

خـون بریـزی خلـق را در صـد مقـام

تـا خـوری یـک لقمـهای ،وانگـه حـرام

خوشـهچـين كوی درویـشـان تــوئي

در گداطبعي بتر زیشان توئي (همان:

7)4/7

باختين ژانرهایي را كه در پایان عصر كهن كلاسيک و دورة هلنيسم
( )Hellenizationبا تمام ظواهر گوناگون خود ،پيوندی عميق با یکدیگر داشتند،
تحت قلمرویي به نام جدی ـ كمدی تحليل ميكند .او یگانگي این ژانرها را به دليل
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پيوند ژرفشان با فرهنگ عامة كارناوالي ميداند (باختين ،همان .)459- 454 :از دید
باختين ،دو ژانر پراهميت از قلمروی جدی ـ كمدی« ،گفتوگوی سقراطي» و «ساتير
منيپهای» است .در ادامه این دو ژانر در ذیل آیروني ،كه یکي از انواع بازی و از
ابزارهای تحقق مکالمه و از ویژگيهای تصاویر كارناوالي است ،بررسي ميشود.
 ۲-3آیرونی در مصیبتنامه
آیروني شکلهای متعددی دارد (همچون آیروني هزلآميز ،سقراطي ،تقدیر و  .)...از
ميان انواع مختلف آیروني« ،آیروني سقراطي» و «آیروني وارونگي نقشها» با نظریات
باختين دربارة ژانر گفتگوی سقراطي و منيپه هماهنگ است و از سوی دیگر در آثار
عطّار نمود دارد.
آیرونی سقراطی ( :)Socratic ironyدر مورد آیروني) وانمود را از اصليترین
عناصر آیروني دانستهاند ،چراكه اصولاً ،این واژه برگرفته از نام آیرون ( ،)Eironیکي از
سه شخصيت اصلي كمدیهای قدیم یونان است كه با سادهلوحي و ضعف ساختگي
خود و دست كم گرفته شدن توسط شخصيتهای دیگر بر آنها غلبه ميكرد .سقراط
این روش را در گفتگوهای خود ،پي دنبال ميگردد .او در جستجوی كنر مفاهيمي كه
به نظر همگان معاني ساده و تعریفشدهای بودند ،در ميان جمع مردم ،پرسشهایي
ابتدایي مطرح ميكرد ،و با پرسش دوباره از پاسخهای دادهشده ،كمكم غموپ آن
مفاهيم و سستي اندیشة پاسخدهندگان را روشن ميساخت (.)Colebrook,2004,23
به همين جهت ،این نوع از آیروني را با نام او ميشناسند .سقراط با طرح پرسشهای
ساده ،نخست خود را در نظر مخاطب ،كمسواد و نادان نشان ميداد ،اما در پایان،
بهوسيلة همين پرسشها ،مخاطبِ مدعي خود را متوجه غفلتش ميكرد و بر او پيروز
ميشد.
باختين ( )Bakhtinگفتگوهای سقراط را یکي از الگوهای سنت گفتگویي و از
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مصادیق ادبِ كارناواليشده ميداند؛ به این دليل تابش حقيقت در این گفتگوها
محصول حضور و تبادل آواهاست« .گفتوگوی سقراطي ،یک ژانر سخنورانه نيست و
بر بنيادی فولک كارناوالي رشد ميكند و بویژه در مرحلة سقراطي شفاهي سير تحول
خود ،تماماً ،از دلآگاهي كارناوالي از جهان ،اشباع است» (باختين .)457 :9914 ،او
سقراط را مردی آیرونيک با تفکری آیرونيک مي داند و این نشان از آن دارد كه آیروني
تا چه حد با جهانبيني در ارتباط است ( .)Meyler,1997:111از سوی دیگر او
ویژگي گفتگوهای سقراطي را پيوند آزاد اندیشهها و انگارهها ميداند و ناداننمایي
سقراطي را همان خندة فروخوردة كارناوالي معرفي ميكند (باختين. 8)488 :9914 ،
در آیرونيهای سقراطي ،با فرزانهای روبهرویيم كه برای رسيدن به مقصودی ،خود
را به ناداني ميزند .این مقصود ميتواند یکي از این موارد یا همة آنها باشد :فرار از
وظایف شهروندی ،فرار از تو ّقعات حکومت از یک نخبه ،فراهم ساختن یک حاشية
امن كه با اتّکا به آن ،بتوان بدون بيم از عقوبت ،بزرگان را نصيحت و عبارات حاصل از
لحظات سکر یا وجد را بيان كرد و یا اعتراپ خاموش جامعه را به زبان آورد.
آیروني سقراطي از ابزارهای برجستة عطّار در طرح مفاهيم موردعلاقة اوست .بر
زمانهای كه عطّار در آن زندگي ميكند شرایط اجتماعي ویژهای حاكم است كه بيشتر،
به این آیروني ،راه ميدهد .در سدة ششم ،اندیشهوران مجبور به سکوتاند؛ زیرا
هرگونه اعتراضي حبس یا مرگ را در پي خواهد داشت .اما دیوانگان را حرجي نيست.
این خيل مجانين ميتوانند همچون مسخرگان و دلقکاني كه در جشنها با سبيل شاه هم
بازی ميكنند و یا همچون نقابداران شركتكننده در كارناوال ،بدون ترس از تکفير
شدن ،به سبب عبارات بظاهر ،كفرآميز ،و یا كيفر ناشي از اعتراپ به امرا ،به زاهدان
ریایي ،پادشاهان و حتي خود خداوند ،بدون هيچ پروایي اعتراپ كنند و خرده بگيرند
و زبان خردمنداني باشند كه جرأت بازگو كردن مکنونات قلبي خود را پيدا نميكنند:
زانک اگر تو عاقل آیي سوی من

زخم بسياری خوری در كوی من

ليک اگر دیوانه آیي در شمار

هيچكس را با تو نبود هيچ كار
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(مصيبتنامه 5815:و )5814
اقوالي كه به این دیوانگان منسوب ميشود ميتواند تنها پيگيری یا گستردهسازی
تخيلي چند عبارت اندک شخصيتهای تاریخي باشد كه مجال افشای تأثرات روحي و
تردیدهای پنهان و اعتراپ به پایگان مقتدر عصر را برای عطّار فراهم آورده است.
باختين گفتار گستاخانه ،كفرآميز و بيادبانة شركتكنندگان در كارناوال را به
پشتوانة حضور آنان همراه با نقاب ( )Maskو لباس مبدل و در هيأت دلقک و دیوانه
ميداند .ازنظر باختين ،نقاب یکي از ابزار بازی است .ابزاری كه تناقضهای موجود در
جامعه را به بازی ميگيرد و در مواضع استوار آنها رخنه ميكند .در آیروني سقراطي
نيز ،فرزانهای نقاب جنون بر چهره ميزند تا بتواند سخنان خود را كه از سوی مواضع
حاكميت ،طرد و تکفير ميشود به زبان بياورد .به اتکای همين لباس جنون است كه
بهلول ميتواند زبان مردم در برابر امرا باشد:
بـود بهلـول از شـراب عشـق ،مسـت

بــر ســر راهــي مگــر بــر پــل نشســت

ميگذشـت آن جایـگ،ه هـارون مگـر

او خوشــي ميبــود پــيشافکنــده ســر

گفت هـارونش كـه ای بهلـول مسـت

خيز از اینجا؛ چون تـوان بـر پـل نشسـت

گفـت ایـن بـا خویشـتن گـو ای اميـر

تــا چــرا بــر پــل بمانــدی جــایگيــر
(مصيبتنامه)5111- 9117 :

آیرونی وارونگی نقشها
هنری موریر ( )Henri Moreirدر بيان خصلت وارونگي آیروني ،یکي از انواع آیروني
را آیروني جابجایي نقشها ميداند 1.در این نوع آیروني ،جای نقشها با یکدیگر عوپ
ميشود .این جابجایي موجب ميشود كه شخصيتها عمل یا گفتاری داشته باشند كه
با جایگاه آنها تناسبي ندارد .فریزر ( )Frazerدر بيان پيشينة كارناوال ،توصيفي از
جشنهای باستان (همچون ساكئا ،كرونيا و ساتورناليا) ارائه ميكند كه در آن ،اربابان بر
سر ميز بردگان خدمت ميكردند و تنها ،پس از صرف غذای آنها ،اجازه داشتند كه
دست به غذا ببرند .در این جشنها بردگان آزادی تمام و كمال و اختيار تام در تصرف
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همة دارایيهای شاهان داشتند (فریزر.)474 - 447 :9985 ،
باختين نيز در توصيف كارناوال از جابجایي نقشها در پوشش نقاب و برداشتن آن
( )unmaskingبه جشن ساتورناليا و نيز به جابهجایي نقش دیوانه /گدا با شاه اشاره
ميكند و آن را بهعنوان وسيلهای در جهت آشکارسازی حقيقت پنهان در زیر نقاب
دعاوی دروغين و بازی با جایگاه سلسلههای طبقاتي مطلق و منجمد ،تعریف ميكند
(.)bakhtin,1984:81
باختين در بيان ویژگيهای منيپه )menippos( ،به عناصری اشاره دارد كه در
تحليل آیروني جابجایي شخصيتها در مصيبتنامه ،به آن برميخوریم .عناصری چون:
رفتار عرفشکنانه ،رکگویي تمسخرآميز ،تركيبات متناقضنما و وابستگي به مسائل
جاری روز (رک :باختين .)445 – 447 :9914 ،مثلاً ،در حکایات عطّار ،بارها با بندگاني
روبهرو ميشویم كه با خداوند ،با گستاخي و حتي لحني آمرانه یا تمسخرآميز صحبت
ميكنند؛ آنچنانکه گویي ،آناناند كه بر خدا فرمان ميرانند.
مدرّ سي در بررسي دلایل عتاب این دیوانگان با خداوند ،به مواردی اشاره دارد؛
ازجمله شکوه از عدل حق ،بيداد انسانها كه صبر دیوانه را تمام ميكند و حيرت و گاه
شکي كه زایيدة علم و معرفت است (مدرسي ..)915- 11 :9984 ،این سرگشتگي و
حيرت ،پرسشهای هستيشناسانة بسياری را در ضمير این شوریدگان بيدار ميسازد كه
طرح آنها از زبان خود عطّار ميتواند خطرناک باشد .این پرسشها یکي از اساسيترین
ویژگيهای ژانر منيپه نيز هستند« :طرح عریان پرسشهای غایي دربارة حيات و مرگ
و حادترین نوع جهان روایي ،ازجمله ویژگيهای بارز منيپهاند( ».باختين ،همان.)419 :
حکایت زیر از زبان دیوانهای به پرسش از خداوند دربارة چرایي مرگ و زندگي
ميپردازد:
آن یکي دیوانه را از اهل راز

گشت وقت نزع جان كندن دراز

از سر بيقوتي و اضطرار

همچو ابری خونفشان بگریست زار

گفت «چون جان ای خدا آوردهای

چون هميبردی چرا آوردهای
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گر نبودی جان من برسودمي

زین همه جان كندن ایمن بودمي

نه مرا از زیستن مردن بدی

نه تو را آوردن و بردن بدی!»
(مصيبتنامه)9411-9484:

آزردگي روح حساس عطّار در زمان قحطيهای بزرگ نيشابور و شرایط سختي كه
در آن ،پدران و مادران پس از گوشت سگ و گربه ،فرزندان خود را خورده بودهاند
(رک :مصيبتنامه ،تعليقات شفيعي كدكني 414:و  )414و فجایع حملة غز و بيداد
بازماندگان سنجر و غلامان او و استبداد حکما و تنگنظری فقها ،نميتواند در آثار او
نمودی نداشته باشد .او در مقابل اینهمه ظلم و تجاوز ،از زبان دیوانگان به خداوند
اعتراپ ميكند و اميدوار است این گستاخي برآمده از دوستي ،بتواند دل خداوند را
نرم كند.
در این دست حکایات ،ما ساحتِ زمينيِ منيپه را در درخواستهای مادی
شخصيتها از خداوند ميبينيم .به گفتة باختين ،در منيپه ،جابچایي شخصيتها و
همتراز شدن ناسازهها هدفي مادی و تني دارد (ر.ک :باختين 9914 ،ک  .)411نمونة آن
حکایت اعرابيای است كه حلقة كعبه را چنگ زده بود و گستاخانه ،به خداوند،
ميگفت :آیا شرم نمي كني كه من و كودكانم برهنه هستيم مردمان مرد اعرابي را ملامت
ميكنند؛ اما پس از چندی او را ميبينند درحاليكه همان جامههای فاخری را كه از خدا
طلب ميكرد در بر دارد:
باز پرسيدند از او كای بينوا

این كه دادت گفت این كهدهد خدا

آنچه گفتم بود آن ساعت روا

زانکه به دانم من او را از شما
(مصيبتنامه)5879 -5871 :

در این دست حکایات گویي جای خداوند با بنده یا عاشق با معشوق عوپ
ميشود .سخنان بنده در برابر خداوند با جایگاه بندگي او ،در تضاد است و با گستاخي
بيان ميشود .در این حکایات ،شخصيتها خدا را بازجویي ميكنند و با زبان طعنه ،با
او سخن ميگویند (مانند آن بيدلي كه به خداوند ميگوید هرگز تو را حلال نميكنم:
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مصيبتنامه :حکایت  4/47و حکایت برخ اسود )4/9 :و یا خداوند را تهدید ميكنند
(مانند حکایت ابوالحسن خرقاني 94/11 :و یا حکایت صاحب عزلتي كه دو مهمان به
او رسيد )4/44 :و گاه ،از خداوند طلبکارند (مانند حکایت گدایي كه مرد و او را به
خواب دیدند )95/11 :و یا همچون معشوقي ،در مقابلش ،ناز و دلال ميكنند و از دید
عطّار ،اینها همه ،از فرط آشنایي و نزدیکي است:
اهل سودا را كه هستند اهل راز

هسـت بـا او گـه عتاب و گاه ناز
(مصيبتنامه)5819 :

در مصيبتنامه ،این وارونگي ،در موضع قدرت و توانگری ميان دو شخصيت گدا،
(مجنون ،پيرزن) /شاه رخ ميدهد و در حوزة معرفت نيز بيشتر دو سوی تقابل دیوانه/
فرزانه جابهجا ميشود.
جابجایي شخصيتها از سوی دیگر ،با خنده در ارتباط است (باختين:9979 ،
 .)994باختين سه نوع كمدی را از هم تمييز ميدهد -9 :لودگي ( )Clowneryكه
مستقيم و بيتکلف است -4.هجو ( )Burlesqueكه غيرمستقيم و نيازمند شناخت
زمينة قبلي است -9 .گروتسک ( )grotesqueكه پدیدههای خاص اجتماعي را با اغراق
شدید نکوهش ميكند .او آیروني و نقيضه را در گروه دوم جای ميدهد و معتقد است
خنده در این مورد ،از اهانت به مواضع بالا ناشي ميشود (.)bakhtin,1984:305
زبان در این دست حکایات عطّار طنزآلود است؛ اما این طنز همچون خندة
كارناوالي -كه خلع ید و وارونگي جایگاه طبقاتي یکي از رسوم آن است -خندهایست
دوپهلو:
«خندة دلقک ...در برابر دنيای رسمي ،دنيای خاص خود را ميآفریند و در برابر
كليسا و دولت رسمي ،كليسا و دولت خود را بنا ميكند .باختين سه ویژگي را بهعنوان
خصلتهای اجتماعي خنده ،برميشمرد :فراگير بودن ،پيوند ناگسستني و اساسي با
آزادی و پيوند اساسي با حقيقت غيررسمي . ...در فرهنگ سنتي ،برخورد جدی و
رسمي حاكم است و با خشونت ،ممنوعيتها و محدودیتها همراه ميشود .در این
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برخورد جدی ،هميشه عنصری از ترس و ارعاب وجود دارد .بعکس ،خنده مستلزم آن
است كه ترس رفع شده باشد .خنده هيچ محدودیت و ممنوعيتي را تحميل نميكند و
قدرت و خشونت و اقتدار نيز هيچگاه زبانِ خنده را به كار نميبندد ...خندة سدههای
ميانه ،بر ترس از راز و رمز دنيا و قدرت چيره شده ،حقيقت در باب دنيا و قدرت را
گستاخانه آشکار كرده و با دروغ و چاپلوسي و تملق و ریاكاری ،به مبارزه برخاسته
است» (باختين 548 :9911 ،و همچنين باختين 478 : 9914و .)471
از سوی دیگر ،خندهای كه در این حکایات ،وجود دارد ميتواند فضای جدید
برآمده از گفتمان متضاد را ،كه ممکن است مورد حمله قرار بگيرد ،تلطيف كند.
همانگونه كه باختين معتقد است ،خنده چراغ سبز نشان ميدهد و راهگشاست« .چه
چيزها كه به شکل جدی ممنوع ،اما به فرم خنده ،مجاز بودند» (همان) .برای نمونه ،به
حکایاتي از مقابلة بهلول با شاه در مصيبتنامه ،توجه كنيد كه گویي ،جای آنها با
یکدیگر عوپ شده است .مقولات كارناوالي و منيپهای همچون پيوند ناهمطراز
كارناوالي ( بنده /پادشاه) ،نقاب ،گستاخي در زبان و عمل و تماس آزادانه و خودماني،
عرفشکني ،قدسيتزدایي ،خلع ید و بازی با نمادهای قدرت (همچون تخت شاهي) و
جو خندهآور در این حکایات ،بوضوح ،قابلمشاهده است:
نمونه:
نـاگهي ،بهلـول را خشـکي بخاسـت

رفـت پـيش شـاه ،از وی دنبـه خواسـت

آزمــایش كــرد آن شــاهش مگــر

تــا شناســد هــيچ بــاز از یکــدیگر

گفــت شــلغمپــاره بایــد كــرد خــرد

پــاره كــرد آن خــادميش و پــيش بــرد

انـدكي چـون نـان و آن شـلغم بخـورد

بـر زمـين افکنـد و مشـتي غـم بخـورد

شـاه را گفتـا كـه تـا گشـتي تـو شـاه

چربــي از دنبــه برفــت ایــن جایگــاه

بـي حلـاوت شـد طعـام از قهـر تـو

ميببایــد شــد بــرون از شــهرِ تــو
(مصيبتنامه)4158- 4159 :

نمونة دیگر:
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رفـت یـک روزی مگـر بهلـول مسـت

در بــر هــارون و بــر تخــتش ،نشســت

خيل او چندان زدندش چوب و سـنگ

كــز تــن او خــون روان شــد بيدرنــگ

چون بخورد آن چوب ،بگشاد او زفـان

گفــت هــارون را كــه ای شــاه جهــان،

یـک زمـان كـاین جایگـه بنشسـتهام

از قفــا خــوردن ببــين چــون خســتهام!

تو كه اینجـا كـردهای عمـری ،نشسـت

بس كـه یکیـک بنـد خواهنـدت شکسـت

یک نفـس را مـن بخـوردم آنِ خـویش

وای بـر تـو زانچـه خـواهي داشـت پـيش!
(مصيبتنامه)4117 - 4114:

 3-3نقیضه (پارودی) در مصیبتنامه
پارودی را گاه باشتباه «تقليد سخرهآميز» ترجمه كردهاند؛ اما برابر آرای باختين ،آیروني
و طنزی كه در نقيضه وجود دارد به مسخره گرفتن متفاوت است .هدف پارودینویس
طنزنویسي نيست .بر این اساس ،باختين طنز را عنصر اساسي نقيضه نميداند و برای
آن ،كاركرد ایدئولوژیک قائل است .باختين معتقد است هيچ نوعِ ادبيای وجود ندارد
كه نقيضهای نتوان برای آن یافت و حتي بيان ميكند كه گونههایي از انواع ژانرهایي كه
امروزه ما ميشناسيم در واقع ،شکل پارودیشدة انواع گذشتة خود بودهاند
( .)bakhtin,1984:81در واقع ،پارودی ،ویرانگر حيات یک زبان ،مفهوم یا ژانر است
كه آن را از راه همين نابودگری ،به نوزایي و حياتي جدید ميرساند.
در نقيضه ،تأویل از راه توجه به بعد فرا زباني ميسر ميشود و تنها ،كساني كه با
متن اصلي آشنایي داشته باشند ميتوانند نقيضه را تشخيص دهند« .از نظر باختين
نقيضه ،ناقض و ویرانكنندة ایدئولوژی مرسوم است ،هرچند كه ماهيت این ویرانسازی
ممکن است برای ناظر بيتجربه  -ناظری كه آگاهي كافي نسبت به بستر و بافت این
ویرانسازی ندارد – كاملاً مبهم باشد» (مکاریک ،همان.)598 :
باختين در هنگام طبقهبندی كلام چندآوا از منظر درجة حضور سخن غير ،از سه
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حالت نام ميبرد كه یک سر آن «حضور كامل» است و در سر دیگر آن یعني در درجة
سوم ،متني قرار ميگيرد كه سخن غير در آن ،هيچ تثبيت مادهایي نميیابد ،اما مخاطبان
مفروپ مؤلف آن را حس ميكنند .نقيضه در این گروه قرار ميگيرد (تودوروف:9919،
 .)998بر پایة این نظریات ،نقيضه دیگر تنها یک وامگيری روشن نيست؛ بلکه ميتواند
با فاصلة بسيار از متن اصلي و دیریاب باشد.
هنگاميكه زبان یا ساختار و گفتماني در برههای از زمان بهسوی خودكامگي و
سيطرة كامل اوج ميگيرد ،نقيضه ميتواند راهي برای نشان دادن «نوعي دیگر» در همان
بستر مسلط و بازی با آن باشد .عطّار از عقلای مجانين به شکلي ساختارمند و مکرر
روایت كرده است؛ اما دليل كثرت حکایات هنجارگریز عطّار چيست
یکي از پاسخها ميتواند این باشد :شاید عطّار كه شيفتة حلاج و حلاجهاست ،از
خاموش شدن آوای او و عينالقضاتها ،بهعنوان آوای تصوف عاشقانه ،و از تسلط
گفتمان زهد بر متون عرفاني مدرسي بهعنوان مركز و گفتمان رسمي تصوف ،ناراضي یا
نگران است و به همين دليل ،با برجسته ساختن نمود اندک شطحيات در آثار پيش از
ی انبو ِه حکایاتِ هنجارمند متون
خود و حکایات عقلای مجانين ،بهنوعي به نقيضهپرداز ِ
رسمي و مدرسي پيشين دست ميزند و ازسویدیگر به جهت آنکه همچنان اثر خود را
از تکساحتي بودنِ برآمده از نمایش یک گفتمان مشخص مصون بدارد ،حکایات
مرسوم و هنجارمند را نيز مغفول نگذاشته و بهاینترتيب ،به همزیستي آواهای مختلف
در آثارش كمک كرده است.
بر اساس دیدگاه پلارد كه معتقد است در نقيضه از متن اصلي انتقاد ميشود (رک:
پلارد ،)91 :9919،نقيضة عطّار با دیدی انتقادی به خصلت تکآوایي برخي از متون
عرفاني پيش از خود نظر ميكند و مکالمهگرایي را در بستر آن رشد ميدهد .برای
نمونه ،اگر عمده متون عرفاني پيش از عطّار ،در بازتاب گفتمان زهد و در بيان «جوع» و
«صوم» عنوان مي كنند كه گرسنگي را شرفي بزرگ است و جایع را تن خاضع است و
دل خاشع (ر.ک:هجویری )574 :9987،و اقوالي همجنس این قول را تکرار ميكنند كه:
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«ابوعلي رودباری گوید هرگاه كه صوفي پس از پنج روز گرسنگي ،گله كند او را به
بازار فرست تا كسب كند» (قشيری ،)495 :9984،در برابر ،عطّار از كساني حکایت
ميكند كه جائع هستند ،اما خضوع و خشوعي از بيانشان احساس نميشود .اینان با
لحن و زباني گستاخانه ،از خداوند طلب نان ميكنند و نهتنها از او گلهمند ،كه
خشمگيناند و به او طعنه مي زنند كه اگر خودت نان نداری تا گرسنگي ما را برطرف
كني از كسي دیگر قرپ بگير!
نه مرا جامه نه ناني ميدهـي

نان چرا ندهي چو جاني ميدهـي

چند باشم گرسنه این جایگاه

گر نداری نـان ز جـایي وام خـواه!
(مصيبتنامه9959:و)9954

و جالبتر اینكه عطّار گویندة این عبارات را «آشنا با حق» یعني عارف ميخواند.
او دربارة بسياری از اصطلاحات دیگر  -چون ادب ،خوف ،شکر ،رضا ،بندگي و- ...
نيز آوایي دیگرگونه را منتقل ميسازد و بهاینصورت ،متون سنتگرای پيشين را وارد
بازی نقيضه ميكند.
نمونه:
بود مجنوني نکردی یک نماز

كرد یک روزی نماز آغاز باز

سائلي گفتش كه ای شوریدهرای

گویيا خشنودی امروز ،از خدای

كاین چنين گرمي به طاعت كردنش

سر نميپيچي ز فرمان بردنش

گفت آری گرسنه بودم چو شير

چون مرا امروز حق كرده است سير

ميگزارم پيش او نيکو ،نماز

زانكه او با من نکویي كرد ساز

كار گو چون مردمان كن هر زمان

تا كنم من نيز هم چون مردمان!
(مصيبتنامه)99/47 :

از دید باختين ،در نقيضه ،سبکها با هم مکالمه دارند و همدیگر را روشن
ميسازند؛ چراكه در نقيضه ،سبکي در جهت خلاف خود ،بهكار ميرود و ميتواند نقطة
مقابل خود را در همان شاكله نشان بدهد .نقيضة عطّار در حکایات عقلای مجانين ،رد
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آوای تصوف زاهدانه نيست ،چراكه او خود در آثارش این آوا را انتقال داده است،91
بلکه توجه به آوایي از جنس دیگر و كمک به انتقال آواهای گوناگون و درنتيجه
آشکارسازی متقابل هر دوی آنها است.
آنگونه كه باختين در اصطلاح كارناوال و نقيضه بر خروج از نظم هميشگي و
طبيعي تأكيد دارد و كارناوال را نه بيقانوني كه قانونمندیای متفاوت و متضاد ميداند،
نقيضة عطّار ميكوشد از نظم یکسان آثار عرفاني آشنایيزدایي كند و شکل نویني از آنها
را ارائه دهد .نقيضه ذاتاً ،خصلتي آشنایيزدا دارد ،چراكه سبک متن پيشين را كه به
سط خودكاری رسيده است ،در هم ميشکند.
عطّار با آشنایيزدایي از حکایات عرفاني معمول و نقيضهسازی آنها ،نهتنها حکایات
هنجارگریز خود را تازه و شگفت ارائه ميدهد ،بلکه با همنشيني آنها با حکایات
معمول و ایجاد ساختاری برآمده از تفاوتها و تضادها ،حکایات هنجاربن را نيز از نو
به دید مخاطب ميآورد .بنابراین ،حکایات شوریدگان و عقلای مجانين و حتي حکایات
مشایخ عرفان و تصوف را كه در چهرههایي متضاد با انتظار مخاطب تصویر شدهاند،
ميتوان نقيضهای بر حکایات عرفاني هنجارمند دانست  -هرچند این نقيضهها دیریاب
باشد و تنها توسط مخاطبان مفروپ مؤلف دریافته شود.

نتیجهگیری
از دید باختين« ،بازی» یکي از راههای ایجاد «منطق گفتگویي» در متن است .از ميان
روشهای ایجاد گفتگو و بازی« ،كارناوال»« ،آیروني»« ،سخن منيپه» و «نقيضه» در
مصيبتنامه نمودی برجسته دارد .عطّار با ایجاد فضای كارناوالي ،اقتدار سياسي و
مذهبي زمانة خود را به بازی ميگيرد ،با كمک «آیروني سقراطي» و «آیروني جابهجایي
شخصيتها» ،آواهای خاموش حوزة عرفان را از كرانه به ميانه ميآورد ،تردیدها،
پرسشهای هستيشناسانه و اعتراپهای مسکوت را آشکار ميسازد ،با تناقضها و
دعاوی دروغين بازی ميكند و بهوسيلة نقيضهسازی بر حکایات عرفاني هنجاربن و
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پيشكش يدن آوایي ناسازگار و متفاوت ،اقتدار آوای مسلط بر متون عرفاني را متزلزل
ميسازد و در همان حال كه با نقيضهسازی ،حکایات هنجارمند را آشنایيزدایي ميكند،
با بازگفت حکایات همگن با آنها ،به همزیستي آواهای گوناگون در متن
یاریميرساند.
مصيبتنامه ،سازگار با آرای باختين دربارة بازی ،سرشار از عناصری چون پيوند
ناهمطراز كارناوالي ،طرح عریان پرسشهای غایي دربارة هستي و مرگ ،نقاب،
گستاخي در زبان و كنش ،تماس آزادانه و خودماني ،عرفشکني ،قدسيتزدایي ،خلع
ید ،بازی با نمادهای قدرت ،جابهجایي تقابلها ،جو خندهآور ،ریشخند و اهميت به دنيا
و تن در برابر توجه فرهنگ حاكم به امور معنوی است و به این صورت ،با بهكارگيری
وسایط بازی و پدید آوردن ساختاری حاصل شده از گفتمانها و آواهای متقابل ،گرچه
در حوزة مکالمه ميان شخصيتها ،تکآوایي مينماید ،ميتواند بهعنوان متني بهحساب
آید كه «بازی» در معنای باختيني آن را منعکس ميسازد.
پینوشتها
.9

برای مطالعة مفهوم بازی در آثار نيچه ،ر.ک spariosu .صص.11 – 48 :

.4

ر.ک .ندرلو :نظریة بازیهای زباني ویتگنشتاین:یک نظرگاه فلسفي پستمدرن دربارة زبان،
غربشناسي بنيادی ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،سال دوم ،شمارة اول ،بهار و
تابستان  ، 9911صص 911 -87

.9

ر.ک .دریدا ،ژاک( )9989ساختار نشانه و بازی در گفتمان علوم انساني ،در بهسوی پسامدرن،
پساساختارگرایي در مطالعات ادبي ،ترجمه پيام یزدانجو ،تهران ،نشر مركز

.5

برای آگاهي از نقش بازی در آراء ليوتار ( ،)Lyotardرک :وضعيت پستمدرن ،گزارشي دربارة
دانش ،ژان فرانسوا ليوتار ،مترجم حسينعلي نوذری ،9989 ،صفحات مختلف بهویژه 74-79

.4

منهپه یا منيپوس  menipposفيلسوف و شاعر كلبيمسلک قرن سوم و چهارم قبل از ميلاد است
كه شهرتش بيشتر به سبب قطعههای فکاهي آميخته به طنز و هجاست كه در آن ،عرف و آداب
جمعي را هدف قرار ميدهد .آثار او موجب بوجود آمدن یک نوع ادبي به نام «هجائية منيپوس»
گشت.
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.4

منظور از متون سنتگرایي عرفاني متوني است كه عمدتاً محصول سالهای نخستين تصوف و
بيشتر برپایة زهد و گفتمان رسمي و سنت تصوفاند؛ متوني كه محمود فتوحي خصوصيات آنها و
متون متقابلشان را با استفاده از اصطلاحات كلام متمکن و كلام مغلوب (وام گرفته شده از كشف

المحجوب هجویری) در مقالهای با نام از كلام متمکن تا كلام مغلوب (بازشناسي دوگونه نوشتار
در نثر صوفيانه) توصيف كرده است .عطّار در مصيبت نامه این گونهها را به هم آميخته است.
.7

برای مطالعة نمونههای بيشتر از حکایات كارناوالي مصيبت نامه ،نک :حکایتهای  9/47و .8/99

.8

برای مطالعة بيشتر دربارة نظریات باختين در مورد سقراط ر.ک:

The Rebirthof Dialogue:Bakhtin, Socrates, and the Rhetorical Tradition ,
 Morierر.کJames P. Zappen, State University of New York Press, pp:37-63.
.1

)Dictionnaire de poetique et de rhetorique (pp590 - 636
برای نمونه ،ر.ک .حکایت  9/41از مصيبتنامه كه كاملاً با حکایات پيش از خود در نمایش
«تماس آزادانه» با خداوند در تضاد است و به نگهداری حرمت و ترک گستاخي تأكيد دارد.

فهرست منابع
الف) کتابها
 .۱آلن ،گراهام ،)9981( ،بينامتنيت ،ترجمه پيام یزدانجو ،تهران ،نشر مركز.
 .4احمدی ،بابک ،)9988( ،ساختار و تأویل متن ،چاپ دهم ،تهران :نشر مركز.
 .9افلاطون ،)9944(،فایدروس ،در دورة آثار افلاطون ،ترجمة محمّدحسن لطفي،
تهران :شركت سهامي انتشارات خوارزمي.
 .5باختين ،ميخائيل ،)9914( ،پرسشهای بوطيقای داستایفسکي ،ترجمه سعيد
صل جو ،تهران :نيلوفر.
 ) 9987( _________ .4تخيّل مکالمهای جستارهایي دربارة رمان ،تهران :چشمه.
 )9979(،_________ .4سودای مکالمه ،خنده ،آزادی ،ترجمة محمّد پوینده ،تهران:
شركت فرهنگيهنری آرست.
 .7پلارد ،آرتور ،)9919( ،طنز ،ترجمه سعيد سعيد پور ،چاپ پنجم ،تهران :نشر مركز.
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 .8پور نامداریان ،تقي ،)9981(،رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسي ،تهران :
علمي و فرهنگي.
 ،) 9911 ( ،__________ .1دیدار با سيمرغ ،چاپ پنجم ،تهران  :پژوهشگاه علوم
انساني.
 .91تودوروف ،تزوتان ،)9919( ،منطق گفتگویي ميخایيل باختين ،ترجمة داریوش
كریمي ،چاپ دوم ،تهران :نشر مركز.
 .99دریدا ،ژاک ،)9989( ،ساختار نشانه و بازی در گفتمان علوم انساني ،در بهسوی
پسامدرن ،پساساختارگرایي در مطالعات ادبي ،ترجمه پيام یزدانجو ،تهران :نشر
مركز.
 .94عطّار نيشابوری ،فریدالدین محمّد ،)9988( ،مصيبتنامه ،مقدّمه ،تصحي

و

تعليقات محمّدرضا شفيعي كدكني ،چاپ پنجم،تهران :سخن.
 .99فریزر ،جيمزجرج ،)9985( ،شاخة زرّین پژوهشي در جادو و دین ،ترجمه كاظم
فيروزمند ،تهران :نشرآگاه.
 .95قشيری ،عبدالکریم بن هوازن ،)9984( ،رساله قشيریه ،تصحيحات و استدراكات
بدیع الزمان فروزانفر ،چاپ نهم ،تهران :شركت انتشارات علمي و فرهنگي.
 .94كریستوا ،ژوليا ،)9989( ،كلام ،مکالمه و رمان ،در بهسوی پسامدرن،
پساساختارگرایي در مطالعات ادبي ،ترجمه پيام یزدانجو ،تهران :نشر مركز.
 .94گادامر ،هانس گئورگ ،)9915( ،هنر :بازی نماد فستيوال ،ترجمه عبدالله اميني،
آبادان :پرسش.
 .97ليوتار ،ژان فرانسوا ،)9989( ،وضعيت پست مدرن ،ترجمه حسنعلي نوذری ،چاپ
دوم ،تهران :گام نو.
 .98مکاریک ،ایرنا ریما ،)9911( ،دانشنامة نظریههای ادبي معاصر ،ترجمه مهران
مهاجر ،محمد نبوی ،چاپ چهارم ،تهران :آگه.
 .91موكه ،داگلاس كالين ،)9981( ،آیروني ،ترجمه حسن افشار ،تهران :مركز.
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 .41هجویری ،ابوالحسن علي بن عثمان ،)9987( ،كشف المحجوب ،مق ّدمه ،تصحي و
تعليقات محمود عابدی ،چاپ چهارم ،تهران :سروش.
 .49همداني ،اميد ،)9981(،عرفان و تفکّر ،از تف ّکرات عرفاني مولوی تا عناصر عرفاني
در طریق تفکر هایدگر (بررسي تحليلي – انتقادی) ،چاپ دوم ،تهران :نگاه معاصر.
ب) مقالات
 .44همـداني ،اميـد(« ،)9911رابلـه و تـاریخ خنـده» (مجموعـه مقالـات درآمـدی بـر
جامعهشناسي ادبيّات) ،گزیده و ترجمة محمدجعفر پوینده ،تهـران :نقـش جهـان،
صص .544- 549
 .49فتوحي ،محمود« ،)9918( ،از كلام متمکن تا كلام مغلوب؛ بازشناسي دوگونه
نوشتار در نثر صوفيانه» ،فصلنامه علمي – پژوهشي نقد ادبي ،سال ،9ش ، 91صص
.44 – 94
 .45مدرّسي ،فاطمه« ،)9984( ،شط

عارف و گستاخي دیوانه در مثنویهای عطّار»،

نامة فرهنگستان ،سال سوم ،شماره نهم ،صص .914- 84
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