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Abstract  

In Bakhtin’s opinion, the term ‘play’ is the suspense of everything in a 

hierarchical structure and addresses all the forms of terror, reverence, piety, and 

etiquette connected with that structure. Although the Attar's works are closed-

off discourse in the form of monologues and his words expect no answer, by the 

use of play element, one may detect instances of polyphony in those works. 

With irony, Socratic dialogue, Menippean satire and parody, Attar trespasses 

the level of monologues and projects himself as a social and religious authority. 

The Mosibatnameh is fraught with such play features as free and familiar 

contacts, sublime and cheap as well as serious and comic utterances, 

carnivalistic mésalliances, naked posing of ultimate questions on life and death, 

profanation (playing with the symbols of higher authority), mock crowning and 

subsequent decrowning, inappropriate speeches and performances, and so on. 

Using a descriptive-analytical method and according to Bakhtins opinions, this 

study analyzes the various features of play in Mosibatnameh.   
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نامهكاوشفصلنامة علمي   

54ة، شمار9911بيست و یکم، تابستان  سال  

  1-54صفحات

 از دیدگاه باختین «بازی»بر پایۀ نظریۀ  عطّارنامۀ تحلیل مصیبت

 پژوهشی( قالۀم)

 عطیّه مشاهری فرد
 دانشگاه تربیت مدرّسزبان و ادبیّات فارسی دکتری  آموختۀدانش

 1علی قبادیدکتر حسین
 دانشگاه تربیت مدرّسن و ادبیّات فارسی زبااستاد 

 دکتر مریم حسینی
 دانشگاه الزهرازبان و ادبیّات فارسی استاد 

 دکتر علیرضا نیکویی
 دانشگاه گیلانزبان و ادبیّات فارسی دانشیار 

 چکیده:

روز، در یونان باستان تا ام شمندانیاندشود، از زمان که در معنای عام فعالیتی سرخوشانه محسوب می« بازی»
میخائیل  های مختلف کاربرد داشته است.اصطلاحی برجسته در حوزه عنوانبهمعانی و کارکردهای گوناگون، 

در پیوند با سیاست، اجتماع و متون و ایدئولوژیک  جدی، هدفمندامری  عنوانبه را «بازی»اصطلاح باختین، 
بازی از  داند. از دید اوشده میتثبیت گفتمانِ سامانِ زدنِدهد و آن را عامل برهمقرار می توجه موردادبی 

  بخشد.گری میطرق مختلف به متن خاصیت مکالمه
توان بازی مورد نظر باختین را می اصر و ساختار آن،در عنهایی است که یکی از متن عطّارنامۀ مصیبت
کند و ۀ خود عبور میاز سامان مسلط و غالب اجتماعی، مذهبی و عرفانی زمان این منظومهردیابی کرد. 

 عنوانبه په در شکل آیرونی و نیز نقیضهیر منیعناصری چون کارناوال، ژانرهای گفتگوی سقراطی و سات
در شده را  یاد، عناصر توصیفی  –تحلیلی جستار با روش این حضوری برجسته دارند.  ،در آن ،وسایط بازی

با تمرکز بر بخشی از متون  ،نامهدر مصیبت طّارعکه سازد روشن می و کندمیتحلیل  عطّارنامۀ مصیبت
، ساختاری آیرونیک و نقیضی پدید آورده و بدین ترتیب موفق آنهاعرفانی پیش از خود و گفتمان مسلط بر 

ناصر مختلف متن خود و متون میان ع از این رهگذر،شده است به بازی با عناصر مختلف این متون بپردازد و 
 مکالمه ایجاد کند.ف ناگون حوزۀ عرفان و تصوّو نیز آواهای گو پیشین

    آیرونی، نقیضه.نامه، مصیبت، عطّارواژگان کلیدی: نظریۀ بازی، باختین، 

                                                           
  :99/1/8991تاریخ پذیرش نهایي:                              99/5/7991تاریخ دریافت مقاله 

 ghobadi.hosein@modares.ac.irمسئول:  ةنشاني پست الکترونيکي نویسند - 9
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 مهمقدّ -۱

 و اهداف پژوهش بیان مسأله ۱-۱
نامه گفتمان زهد و رندی، عقل و جنون و جدیت و طنز با هم آميخته شده در مصيبت

نمای عقلای مجانين این اثر دارد سيمای متناقض است و آنچه بيشترین نمود را در

خوش »چون  متعارف دیگرهای نااز عقلای مجانين و شخصيت عّطاراست. آنچه 

شک با نظر به آثار ابوالقاسم نيشابوری گرچه بي ،دهدو ... در اثر خود نشان مي« خوش

در  هـ .ق( 414- 491) ن جوزیو اب« عقلای مجانين»در هـ .ق(  514)متوفي 

متفاوت است.  وار دارند،، شکلي تذكرهبوده است، با این آثار كه بيشتر «وةالصفةصف»

یکي از وجوه این تفاوت، نشاندن آواهای متقابل حوزة عرفان در كنار هم و ایجاد 

توان از آن  به هایي دارد كه مينامه ویژگياست. مصيبت از تقابل برآمدهساختاری 

 د، نام برد. نسازكه بازی مورد نظر باختين را منعکس مي ریآثاای از عنوان نمونه

( Mikhail Mikhailovich Bakhtin 9814 – 9174) ميخائيل ميخایلوویچ باختين

و  45: 9981)آلن، اندبيستم دانسته ةپرداز سدترین نظریهكه او را برجسته

شود. یي شناخته ميگرایي و چندآوامکالمه ةبا نگر ،( بيش از هر چيز7: 9919تودوروف،

پردازد، پيوند مي متندر  چندآوایيگرچه باختين نخستين كسي نيست كه به ویژگي 

یابي شناسي و ریشهدادن هر چه بيشتر این اصطلاح با مفاهيم سياسي، اجتماعي و گونه

« بازی»ای معرفي كرده است. باختين، پرداز نقد مکالمهترین نظریهمهم عنوانبهآن، او را 

داند. از دید او مکالمه و بازی شده ميعامل بر هم زدن نظم پایدار و عرف تثبيت را

كند گفت این مکالمه است كه بازی را آغاز مي توان بيقين،پيوندی دوسویه دارند. نمي

ها، ، بازی با ژانرها، ایدههررویبهآورد. و یا بازی است كه شرایط مکالمه را فراهم مي

 گری همراه است.با مکالمه ،هاگفتمانآواها و 

نامه، تعنوان مؤلف ـ راوی در مصيببه عّطاربه دليل سلطة گفتمان عرفاني و سلطة 

را در تمام نمودهای آن و در فرم  عّطاراین پژوهش هرگز در پي این نيست كه اثر 

ی گركه در پيوند با مکالمه بازیعنوان اثری چندآوایي معرفي كند؛ اما اش بههنری ویژه
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نمودی بارز دارد و راه را بر آواهایي در تقابل  ،عطّاردر آثار  خوِد آن( است، و )نه عيناً

و  یگان سياسيو آوای پا درسي(ویژه متون م  برخي دیگر از متون عرفاني )ببا آوای 

 گشاید. مي مذهبي عصر او

ها، انتظارات مخاطب، عرف ژانر ادب عرفاني و اقتدار ، جایگاه شخصيتعطّار

و  یي متفاوتگيرد و آواهاسياسي، اجتماعي و مذهبي روزگار خویش را به بازی مي

، عطّاررساند. در آثار به گوش مي ،در ساختاری تقابليعرفان را  ةاز حوز شدهكمترشنيده

 ایاند، به شيوهادب عرفاني ةگون ةیابند كه همچنان كه سوژهایي پرورش ميشخصيت

بازی با مواضع اقتدار و گفتگو  ةپردازند و زمينمي تار و رفتارغيرعرفي در آن پهنه، به گف

شناسایي و تحليل  حاضر پژوهشآورند. بر این اساس، هدف مي با متون دیگر را فراهم

ميزان روشن ساختن و  نظریات باختين ة، بر پایعّطار ةنامهای بازی در مصيبتگونه

 است. نامه با نظریة یادشدهمصيبت همخواني

 

 تحقیق پیشینۀ ۱-۲

انجام  عطّار ةنامپژوهشي بر روی مصيبت ،بازی و عناصر آن از منظر نظریة ،كنونتا

مطالبي  ،زیر مقالاتدر  عطّارچندآوایي و كارناوالي آثار خاصيت  ةنشده است. دربار

پرداخته نشده  ،نظير نقيضه ،آن ة؛ اما به بازی و دیگر عناصر سازنداست عنوان شده

 :است

منطق الطير عطّار و منطق »و محسن بتلاب اكبرآبادی در مقالة  احمد رضي

گفتگویي باختين و الطير براساس نظریة منطقبه بازخواني منطق( 9981« )گفتگویي

بررسي ميزان همخواني این نظریه با روایت عطّار از مسير پرندگان به سوی سيمرغ 

صدا الطير را متني تکاملي كه منطقاند كه در كنار عویافتهپرداخته و به این نتيجه دست

سازد، عواملي چون پيشبرد روایت با تکيه بر گفتگو، وجود فضایي كارناوالي و مي

 الطير بخشيده است.بخشي خاصيّتي چند آوایي به منطقهایي از نقيضه و سبکنشانه

 اتیحکا یةدانا بر پا وانگانید يو اجتماع ياسيكاركرد س »فر در مقالة معين كاظمي
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( رویکرد عقلای مجانين در تعامل جامعه و مواجهه با نهاد 9914« )عّطار یهایمثنو

ترین ، در نتيجه، عمدهكردهقدرت را، بر پایة حکایات عّطار نيشابوری بررسي و تحليل

مندی و توّجه متفّکران و نویسندگان به حکایات مجانين را در آزادی ویژة علّت علاقه

 اند.ها دانستهآن

( به واكاوی 9984« )هنجارگریزی اجتماعي در زبان صوفيه»مریم مشرّف در مقالة 

های زباني در آثار سنایي، مولوی و عّطار پرداخته و به این نتيجه رسيده هنجارگریزی

سازی نمود است كه هنجارگریزی در زبان عارفان به صورت طنز، هزل و وارونه

 ها دارد.تماعي آنهای اجشکنيپيداكرده و ریشه در عادت

الاوليا  ةگفتگو و چندصدایي در تذكر»نامة خود با عنوان حسين عظيمي در پایان

الاوليا از  ةهای تذكر( به معرّفي برجستگي9914« ))براساس نظریات ميخائيل باختين(

های مناسب الاوليا نه تنها دربردارندة زمينه ةاین منظر پرداخته و دریافته است كه تذكر

 گوگرایي است، بلکه خود اساساً بر گفتگو استوار شده است.گفت

بررسي و تحليل چندآوایي »رسالة دكتری خود با عنوان بخشي از نيا در مریم رامين

و  عطّاربه آثار های بروز چندآوایي در متون عرفاني ذیل عنوان شيوه (9911« )در مثنوی

 .است كردهخاصيت كارناوالي آنها اشاره 

به ساختار آثار مورد پژوهش و عناصر  ،در آثار یاد شده ،ته شدچنانکه گف

ها هشعلاوه، در سایة انبوه پژوباست. نشدهو آیروني پرداخته ساختاربخشي چون نقيضه

ه منتقدان قرار نامه كمتر مورد توجّالطير، مصيبتمنطق ،ویژه، بعطّاردربارة آثار دیگر 

است كه در  عطّارترین اثر پخته ،وعين و بندرصورتي كه این مثنوی آخری گرفته است،

مثنوی دیگر  سهتر از ترین شکل ممکن و آشکارتر و پررنگبه عالي عطّارنظریات  ،آن

الطير( بيان شده است. تمركز این جستار بر نامه و منطقالهي اسرارنامه، )یعني

های پژوهش های آن، وجه افتراق مقالة حاضر بافهنامه، نظریة بازی و مؤلّمصيبت

 یادشده است.
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 تعریف مفاهیم -۲

 نظریه بازی ۲-۱

به تحليل چيستي و چگونگي بازی و  ،كنونبسياری از زمان پيش از سقراط تا متفکران

همچنين بازتاب آن در بسترهای گوناگوني چون اجتماع، هنر، سياست، اقتصاد و ... 

ه فعاليتي آشنا با ماهيتي ك بازی .(: مقدمة مؤلفSpariosu ،9181رک: ) اندپرداخته

اخير، محل  ةدر سد ویژهبهایي دارد كه آن را كننده و تفریحي است، ویژگيسرگرم

 های گوناگون ساخته است. توجه اندیشمندان در حوزه

، یعني 9198نگاشته شده در سال  - بشر لودگیِ در كتاب (J. Huizinga) زینگاهوی

به بررسي ضرورت و اهميت  -بازی ةدربار ای از آرای معاصرپيش از شمار برجسته

را  هاآنپردازد. او پس از شرح خصایص بازی، انساني و ارتباطات مي ةبازی در توسع

سراسر بناميم كه  كنشگرِی آزادیتوانيم ميبازی را » خلاصه كرده است: گونهاین

اما در همان رسد؛ جدّی به نظر ميو غير ماندباقي ميبيرون از زندگي معمول آگاهانه، 

و  در پيوند نيستسود مادی  باكند. فعاليتي كه مي در خود غرق كليبهبازیگر را  ،حال

بر خود و  ةزماني و مکاني بایست ةدر محدودشود. كسب نمي آن ةوسيلای بههيچ بهره

پشتيباني  یايهای اجتماعگروه تکوینرود. از پيش مي ،قوانين ثابت و روشي منظم وفق

یا ابزارهای  پوشش ةواسطبهو اند آلودگي متمایل به محصور بودن در رازه كند كمي

  .(Huizinga,1944:13) «ورزندمي تأكيدبر تفاوتشان با دنيای عادی  ،دیگر

عناصر این تعریف، مانند آزادی، جدایي آن از زندگي عادی و همچنان تابعي از آن 

و محدود بودن آن در زمان و مکان  بودن، فارغ بودن آن از سود و زیان، ماهيت موقت

و در پيوند با مفهوم طبيعي بازی  نهایيبتمعين و قانونمندی متفاوت آن، گرچه هر كدام 

های گوناگون، از دیدگاهي متفاوت نگریسته رسند؛ اما در نظریهروشن به نظر مي

های مختلف شوند و بنابراین كاركردی دیگرگونه به اصطلاح بازی در حوزهمي

 ۀتولد دوباردر كتاب  (Spariosu)ميهایي اسپاریوسو های متعددی كهبخشند. حوزهمي

 .: مقدمة مؤلف(spariosu ،9181)رک:  .اشاره كرده است هاآنبه  دیونیوس
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ها در مورد بازی كه بر مسابقات ورزشي و نبرد نيروهای طبيعي اگر از اولين دیدگاه

( گذر كنيم، به 51: 9911: مکاریک،کرنيروهای آسماني متمركز بود ) و انسان با

 ،(Phaedrus) رسيم. افلاطون در فایدروسبازی مي ةافلاطون دربارنظریات تأثيرگذار 

تقابل مسابقه/  وسيلةبهكند و نوشتن را با بازی و سخن گفتن را با جدیت مقایسه مي

 ک:)رورزد ارزش بيشتر گفتار تأكيد مي بر ،بازی در توصيف گفتار/ نوشتار

 شود. نقد مي (Derrida) این تقابل بعدها توسط دریدا .(471- 474: 9944افلاطون،

 ،او با نگاه افلاطون گاهداند؛ اما بازی در دیددریدا نيز نوشتن را نوعي بازی مي

كند. های موجود در نوشتار اشاره ميمحوری به بازیمتفاوت است. او در مقابل كلام

گر مرجع دلالتگر و جایگزین ،ضور یک عنصر هموارهآشوبي حضور است. ح، بربازی»

زی، همواره بازی غياب ها و در سير یک زنجيره است. بابسته در نظامي از تفاوتنقش

  .(94: 9989)دریدا، «و حضور است

 ارزشكمافلاطون بازی را در تقابل با مسابقه، امری بدون ساختار، بدون هدف و 

داند. انه را فروپاشي حضور یا ساختار استعلایي مياما دریدا بازی آزاد دانست؛مي

كه جامعه با  های اجتماعيزبان، اندیشه و كنش ةساختار استعلایي یا پایگاني در حيط

  .(99 -8)همان:  بخشي به آن، بنيان نهاده استمانسركوب بازی و ساز

ون نخستين كسي كه اصطلاح بازی را همچ عنوانبه است شایسته ،پيش از دریدا

مدرن جا  ةیک اصطلاح در فلسف عنوانبهاش به كار برد و آن را عنصری از فلسفه

پس از شيلر، نيچه بازی را  .(spariosu,1989:53-54)از شيلر یاد شود  .انداخت

های فلسفي خویش به كار در فلسفه وارد كرد و روح آن را در تحليل ازپيشبيش

توصيف كرده بود، كه بازی  ي را كودكيم( زندگق 581 - 441هراكليتوس ) .9گرفت

  كند.مي

، از بازی زندگي و بازی دگر با رجوع دوباره به هراكليتوسبيستم، های ةدر سد

كند. بازی بازی وجود، از قواعد منطق و عقلانيت پيروی نمي» گوید:وجود سخن مي

ین بازی را بنياد است. آدمي نيز اسير این بازی است و قواعد اوجود بدون دليل و بي
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 (. 954: 9981)همداني،« كندوجود تعيين ميهم نه آدمي كه 

قدرت نيز نوعي بازی است كه پيوندی چندجانبه با زبان  ،از دید هایدگر

اصطلاح بازی  (Wittgenstein) پس از او ویتگنشتاین. (spariosu,1989:115)دارد

دگي های مختلف زنشکل در بستر چندوجهيای كند و زبان را پدیدهزباني را وضع مي

كند. هر كدام از این اشکال، بازی متفاوتي هستند كه قواعد خاص خود را معرفي مي

آرای هایدگر در آرای . 4كه هستند بازی شوند گونههماندارند و برای فهميده شدن باید 

 سياسي باختين در مورد بازی و آرای ویتگنشتاین در پدید آمدن واسازی

(Deconstruction) وا ـارت و كریستـدریدا، فوكو، بون ـو در نظریات متفکراني چ

ت ـدریداس ةـه برساختـه كـازی آزادانـاز اصطلاح ب «ازیـواس»د. در ـدارن رـي مؤثـنقش

ان و ـو فرآیند دلالت و همچنين از پيوند بازی با گفتم «حضور»طلاح ـا اصـد بــدر پيون

یگر از بازی، در هرمنوتيک و توسط آراء برداشتي د .9شوددرت بسيار استفاده ميـق

 شود. مطرح مي ،(Hans Georg Gadamer) گادامر

مراحل كنش هنری جدا نيست و در آفرینش تا از  كدامهيچ بازی از ،از دید او

جدیت . او بازی را متضمن شودظاهر مي ،با تغييراتي جدید ،ارنقش دارد و هر ب ،تفسير

 پست ةوط به حوزـنظریات مرب  .(58: 9919ادامر، گ)كند معرفي مي تقدّس و حتي

Jean-) وا ليوتارـژان فرانس ،هـت. برای نمونـره نيسـبهازی بيــطلاح بـمدرن نيز از اص

François Lyotard) ( را بارها و  ویژهبهدر آرای خویش، انواع بازی )بازی زباني

داند متشکل از امری زباني مياو پيوند اجتماعي را  ،گيرد. برای مثالبارها به كار مي

 .5كنندمي پيروی متفاوتي قواعدهر كدام از  كه زباني بازیچند 

 

 در آرای باختینو وسایط آن بازی  ۲-۲

 ؛بازی در نقد ادبي و فلسفه فراوان به كار رفت ،افلاطونپس از كه ذكر شد، آنچنان

از  ،در بادی امر كه برخلاف مفاهيمي ،بنابراین همواره همچون امری مهم و بایسته.

از دید  ،امری خودفرجام و بدون هدف شود، همچونبه ذهن متبادر مي اصطلاح بازی
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 - سياسي، اجتماعي و ایدئولوژیک دارد هدفي كاملاً همچون وسایط خود، بازیباختين 

بازی را امری  باختين ،بنابراین به نظر برسد. ،خردانهری بيگرچه ممکن است تهوّ

 داند. مند ميغایت

 را بهره گرفتن از روح آنو كرد نيچه بازی را عاری از خرد و مرزشکن معرفي مي

او معتقد بود هنر آن . دانستميهای مسلط فرهنگي بهترین روش شکستن اقتدار پایگان

زایي را وارد د در فرهنگ فاصله بگيرد، فضای تنشر های ممتاز خِهنگام كه از شيوه

نویني از واقعيت  هایمخاطب را به برداشت ،سانبدینو  كندشده ميعناصر تثبيت

  .(41مکاریک، همان: )سازد رهنمون مي

های آفرین در رفتار و اندیشههمچون نيچه، بازی را امری تزلزل نيز باختين

های موجود در جامعه به بازی تناقض كههنگاميداند. از دید او، اجتماعي مي شدةتثبيت

ختين، بينند. برای بااجتماعي، مطلق بودن خود را دچار تردید مي گرفته شوند، طبقات

ها و دنيا و ها و یا شخصيتو متقابل ميان شخصيتای بازی فرآیندی مکالمه

 هاست. ، مکالمه ميان گفتماندیگرعبارتيبه

های و تبدیل نشانهبر محدود ساختن معني كلمات همواره تلاش طبقة حاكم 

و خاموش كردن صداهایي بوده  (uniaccentual) ایتکيهای تکهبه نشانهاجتماعي 

كه همواره باید بيرون از مركز  «دیگری»آن  شوند؛ناميده مي «غير»و  «دیگری»است كه 

  وای اقتدار حاكم دارد.آ متضاد باچراكه آوایي  بماند

ای حاكم و آن را در كنار آو بياوردتواند این آوا را از حاشيه به مركز متن ادبي مي

یابد های مختلفي در متن راه مياز راه« دیگریسخن »باختين بر آن است كه  قرار دهد.

 سخن هایي چونكند؛ راهدهد، تبدیل ميو آن را به متني كه منطق مکالمه را بازتاب مي

شده كه آیروني و یا انواع ادبي درونيچندآوایي  داستان ، سخن4پهمني سخن، كارناوالي

 .(919: 9988، احمدیو  998: 9919)تودوروف،آید شمار ميو مورد از آن بهضه دو نقي

اقتدار كه به  ةكنندبازی متزلزل -روند زی به شمار ميها، نوعي باهر كدام از این راه

 شود. براندازی و نوسازی منجر مي



 

 97  نامۀ عطّار بر پایۀ نظریۀ بازی از دیدگاه باختینتحلیل مصیبت
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11 
 

 کارناوال۲-۲-۱

های خياباني ننيز معروف است، جش« جشن مجانين»كه با نام  (Carnival) كارناوال

دست مردم عادی در روزهای معيني از سال در  خودجوش به صورتبهبودند كه 

 عنوانبهبه توصيف كارناوال  ،رابله و دنیای اوشدند. باختين در كتاب خيابان برگزار مي

 ن را شورشي مردمي در مقابل حاكميتیکي از اشکال اجتماعي بازی پرداخت و آ

ست. آنچه ميان كارناوال و بازی پيش از پيش شباهت ایجاد مرسوم سياسي و مذهبي دان

از زندگي روزمره با قواعدی  شدهخارجحياتي موقت و  عنوانبه هاآنكند، ویژگي مي

 است. دستانپایينو  بالادستانیکسان برای 

هستند كه  یاهای رسميها در تضاد با جشنالباختين معتقد بود كه كارناو

موقتي مردم عادی بر حاكمان  تفوّقدر حکم  ،سانست و بدینهان، كارگزار آحکومت

 سياسي و دیني هستند. 

درست  -پرده است ناوال زباني گستاخ و بيشده در كارزبان و رسوم به كار گرفته

 ةتلاش تود ،كارناوال از سویي ،گذاران و هنجارطلبان. بنابرایندر تقابل با خواست قانون

 ،و صداهاست و از سوی دیگر هاگفتمان ةاختن بازی آزادانمردم برای به جریان اند

تلاش مراكز اقتدار برای از كار انداختن چرخ این بازی و خفه كردن صداهای مختلف 

  در زیر صدایي یکه و مسلط.

آواهای  ةمشروعيت بخشي به بازی آزادانای است در جهتكارناوال كه مبارزه

محسوب  پذیرش موردوم و ـت مرسوج از هيأخر هـآن چيزهایي ك ةا همـبمتقابل، 

و نظام هنجارمند  مراتبسلسلهپيوند دارد. این فراروی از مرزهای هنجار، شوند مي

تضاد ميان  ،و برای مدت كوتاهي زندميسياسي، فرهنگي، اجتماعي و دیني را برهم 

ازد و با سمواجه مي ،سازییين و مقدس و نامقدس را با وارونضعيف و قوی، بالا و پا

)كریستوا، دهد ساختاری كارناوال را شکل مي هایمکالمه ميان این عناصر، دوگانهایجاد 

9989 :49). 
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ل، ادبياتي را كه نوع اشناختي و فرهنگي كارناوباختين با توجه دادن به ارزش زیبایي

 كند و تحت نفوذادبي، سبک و تصویر ناهنجار رسوم متعارف كارناوال را یادآوری مي

: 9914نامد )باختين،مي «شدهادبياتِ كارناوالي»كارناوالي قرار دارد، های یکي از گونه

 هنجارمند بستردر  تا كندپيدا مي مجالو مردمي  غيررسميادبيات  ،در كارناوال .(455

 در پایداری بارخنه كند و  ایستایي پيدا كرده استقدرت حکومتي  ةوسيلبهكه  اجتماع

سياسي و  هاینظامو  چيرهرهایي یافتن از گفتمان  .به نمایش بگذاردا خود ر ،آن برابر

سازی و به ميانه ، وارونچندصدایي ةي نيز، در چهركارناوالهایشان، در ادبيات آیين

ود در كارناوال ـده و گستاخي موجـای، همراه با همان خنای حاشيهـآمدن گفتاره

 .شودنمایان مي

 

 آیرونی ۲-۲-۲

های بسيار آن برداشت ةو اصطلاحات ادبي است كه دربار ن دست مفاهيمآیروني از آ

ک: ر) متفاوتي ارائه شده است. گاه عنصر بنيادین و مميز ادبيات خلاقانه دانسته شده

مکاریک، ) بيني توسع یافته است( و گاه مفهوم آن تا مرز یک نوع جهان91: 9981موكه،

. آیروني در آن گرددبرميه متفکران یونان ها از آیروني ب(. اولين تعریف95همان: 

ت در دست خطيب جهت اقناع مخاطبان بياني مجازی، ابزاری اس عنوانبهچهارچوب، 

(Colebrook, 2004:18).  ،در گذر زمان، معنای آیروني دستخوش تغيير شد و امروزه

 ود. شتضاد ظاهر و باطن یا پنداشت و واقعيت قلمداد مي عنوانبهدر معنای عام، 

یکـي از بـه  ،امـا بعـدها حضـور زیـادی نـداردهای اولية باختين آیروني در  نوشته

ای از گونـهآیرونـي را  بـاختين .(Meyler,1997:105) شـودمحورهای آثار باختين مي

ای از گونـهتبـدیل آیرونـي از دیـد بـاختين   .گفتگویي ميان متن و دنيـاداند، گفتگو مي

در متن بـه حسـاب « سخن غير»های ظهور و یکي از راه سخنِ دارای بيان دوگانه است

تنهـا  كه به آیرونـي هایيبه پژوهش ،رابله و دنیایشاو در  (998: 9977آید. )تودورف،مي

در گيـرد و معتقـد اسـت آیرونـي خـرده مي ،نگرنـدادبي محـض مي ةیک پدید مثابةبه



 

 91  نامۀ عطّار بر پایۀ نظریۀ بازی از دیدگاه باختینتحلیل مصیبت
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11 
 

رحم حاصل از ندة بيو خ نقشي جدی دارد ،تاریخ خنده ،همچنينمردم و  ةفرهنگ عام

اش بينشـي تـازه بـه اش در ارتباط است و بـرای شـنوندههمواره با هشياری گوینده ،آن

  .(Bakhtin,1984:120) همراه دارد

ش برداری از خطاهـا و توهمـات و بـا روة نقـابلوسـيهآیرونـي بـ ،از دید باختين

آميـز ان تحکـمند گفتمتوامعرفت مورد قبول عامة مردم، مي سازیِزدایي و غریبآشنایي

های اعتقـادی را آشـکار نظام اشکال گفتمان نسبيت همةو محدودیت و كند را تضعيف 

 . (ibid:402) سازد

اند توانسـتهكنـد كـه هایي را معرفـي ميشخصـيت ،باختين در ادب قـرون وسـطي

د، ها رنـها راهنمایي كنند. این شخصيتناراستي شناختمخاطب را به  ،یرونيوسيلة آبه

هـا ها و دروغپرسـتيآگاهي آیرونيک رند، در مقابل همـة عرف»دیوانه و دلقک هستند. 

ــرار مي ــيق ــرد و م ــران را درگي ــد دیگ ــخره توان ــدی مس ــزتقلي ــد ،آمي ــایي كن  «بازنم

(Bakhtin,1981:402.) هـر تواننـد مي ،ها با نقابي كـه بـر چهـره دارنـداین شخصيت

 ورند و از خطرات آن برهند. بان آدر مقابل اقتدار حاكم بر ز سخني را

آیروني برای باختين وسيلة تضـعيف اقتـدار »معتقد است  (Miller) ميلر ،از این رو

ــت ــ ،اس ــه گوین ــن ك ــدون ای ــدهای آنب ــرپ پيام ــرد دة آن در مع ــرار گي ــخن ق  «س

(Meyler,1997:106). ،آیروني  برای باختين(Irony)  ت گرفتـه از در متن ادبـي، نشـ

همـواره از نـوع  ،مطمـ  نظـر بـاخيتنویسنده است؛ از این رو آیروني ِ تفکر آیرونيک ن

ي ساختاری متناظر نامة، به  انواعي از آیروندر بخش آیروني در مصيبتساختاری است. 

 پرداخته خواهد شد. با آرای باختين

 

 نقیضه ۲-۲-3

ونيک در معنای خاص و دقيق آن عبارت است از به كار گرفتن آگاهانه، آیر»نقيضه كه 

یکي از انواع  ،از دید باختين (597: 9911)مکاریک، «آميز یک الگوی هنری دیگرو كنایه

یکي از ابزارهای  عنوانبهنقيضه را  (. باختين998: 9919تودوروف،) مکالمه است
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های مذهبي و مناصب رسمي مذهبي و سياسي معرفي كارآمد بازی با مقدسات، آیين

های هدیدگاترین ترین و مهمای با مقدسگسيختهزی لجامبا وسطيقرون ةنقيض»كند: مي

  .(Bakhtin,1984:84) «ایدئولوژی رسمي بود

ای بر آرای باختين، نقيضه در بستر رویدادهای تاریخي و شرایط اجتماعي ویژهبنا

ها را ت رسمي و به رابطه كشاندن تمام زبانیّشود كه به سخره گرفتن جدّپدیدار مي

هاست. هم یک نشانه است و چالش زبان ةاز دید باختين[ پارودی زمين»]كند. طلب مي

داری كه در پي كنترل هم یک سلاح در جنگ ميان نيروی فرهنگ مردمي و فشار اقت

  .(Dentith,2000:23) «آنان است

ذارد و گزدایيِ ذاتيِ متن كارناوالي را به نمایش ميدسيتپارودی ژانری است كه ق  

هم مانند سخن »به این معنا كه  آوایي چندجهتي است؛ين، یک سخن دوباخت نظرگاهاز 

سخن دیگر؛  سویبهشود و هم دلالتي گفتار هدایت مي (Object) ةابژ سویبهعادی 

پارودی، یک آوا، آوای متِن در  ،پس .(989: 9914)باختين،  «گفتار دیگری سویبه

مصادره به مطلوب كرده و آوای شده است و آوای دیگر، آوایي كه آن متن را پارودی

 دهد.ضمني بازتاب مي طوربهآن را 

 

 نامهبازی و وسایط آن در مصیبت -3

تواند به تغيير افکار مسلط كمک كند و راه را هایي كه ميختين باور دارد یکي از بازیبا

است. این بازی در مقابل هر « شود اگر...چه مي»گری هموار سازد، بازیِ بر مکالمه

سازی به ویران ،ترتيباینبهدهد و متضاد آن را قرار مي ةاندیش ایاستقراریافته ةندیشا

ایدئولوژی  وحوشحولوجود فضای بازی در  .(49: 9911رساند )مکاریک،آن یاری مي

انجامد. مي (Monologism) گویياهای رقيب و رهایي آن از تکدر متن، به زایش آو

 نيز در پيوند است. «دگر آوایي»نامه با این كار در مصيبت

« در برابر»، «دیگر»، «متفاوت»یوناني به معنای  heterosاز  Heteroglossia اصطلاح 

به معنای آوا و زبان است و در منظومة فکری باختين  glotاز ریشة یوناني  glossiaو 
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شود. در پيوند با گرایش به سوی هر كدام از نيروهای مركزگرا و مركزگریز تعریف مي

آن  (.bakhtin,1981:272)ای وجود دارد داری در هر گفتهاین جانب ،از دید باختين

 كند. صدایگي را در خود تقویت ميخصلت دو ،پذیردمتني كه آوای دیگری را مي

این امکان هست كه دگر آوایي »گونه معنا كرده است: دگرآوایي را این (Allen) آلن

صنفي و  های اجتماعي وهای متفاوت بسيار، گروهانرا معادل به رسميت شناختن زب

 9981)آلن:  «كننددر جامعه عمل مي ،بدانيم كه هر زمان های طبقاتي و ادبييجنبش

سازی آواها و از شکلدر حال هم ،تابد و هموارهنميتفاوت را بر ،طبقة حاكم .(54:

صدایي حركتي ندندن آواهای غيرمطلوب از مركز است؛ اما چبيرون را ،سوی دیگر

  برخلاف جهت اقتدار حاكم است.

های اجتماعي و صنفي و طبقاتي مختلفي از مردم در نامه نيز گروهدر مصيبت

هم زاهد  عّطار ،آیند. چنان كه خواهد آمددلان و عرفا گرد ميزیرگروهي به نام صاحب

 ن دهد،خواند و هم كسي را كه خداوند را زماني كه به او نامتشرع را عارف مي

رسمي گفتمان تصوف است است و زبانش زبان ستاید؛ هم آن كسي كه خانقاه نشينمي

ها و طبقات كه گفتارشان گرچه مست، كودک، گدا و امثال این شخصيتو هم 

 لوحانه به نظر آید، به اندازة گفتار اهل تصوف، معتبر و راهنماست.ساده

و همچنين جایگاه او در  عطّارة شرایط اجتماعي و اقتدار سياسي و مذهبي زمان 

مندی او نسبت به عناصر جامعه و نيز دیدگاه او نسبت به مسائل اجتماعي و دغدغه

)كه از كثرت حکایات مربوط به عقلای مجانين و مركزگریز در حوزة متون عرفاني

 «تمركززدایي»زمينه را برای  ها در آثارش مشهود است(گویيها و شط گستاخي

(decentering) های ها و آواهای مورد حمایت پایگانها، ارزشها، شخصيتدیدگاه

مذهبي و به ميانه آوردن آواهای غيرمتعارفِ به حاشيه رانده شده، فراهم  -سياسي 

 یابند.در آثار او آواهای غيرمتعارف فرصت سردادن سخن ميآورده است. 

در گفتگو با خدا مست، كودک یا دیوانه  همچونهایي ي كه شخصيتیهاگستاخي

بسياری از مخاطبان را از  ةشدآواهای خاموش ،دهنداز خود نشان مي ،یا یادكرد او
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 عّطارتوان در آثار بازی مورد اشارة باختين را ميبنابراین،  كشاند.حاشيه به مركز مي

هایي از بازی و شکست رصد كرد و شایان ذكر است كه عرفان و تصوف، خود نشانه

توان به اصل ماندن در خانقاه در مقابل توجه مي ،را داراست. برای نمونه گفتمان مسلط

مسجدی كه در ابتدای  كشانندة مسجد است؛بازیبه به مسجد اشاره كرد. خانقاه عنصرِ

باج و خراج  آوریجمعشود و به محلي برای اش نام شاه و خليفه آورده ميخطبه

شاه را گدا خطاب  ،پيری نامهدر مصيبت به عنوان شاهد مثالشاهي تبدیل شده است؛ 

 گوید:كند و به او ميمي

 مــند سيـخواهو نميــرای تــز بــك  هيچ مسجد نيست و بازار ای سليم     

 (4147نامه: )مصيبت                                                                    

اقتدار های ای متضاد با حوزهت اندیشههيأ را در...« شود اگر چه مي»یِ باز عطّار

 های عرفانینمتاز  شدهمنتقلبخشي از تفکر  ،عصر خود و همچنين سیاسی و شرعی

گذارد. ، به نمایش ميرا خلق کرده است هاآنپیش از خود و حتی متونی که خود 

ها را القضاتها و عينو هنجارشکن حلاج غيرمعمولسياست و شرعي كه كلام 

 اند. تابد و نيز متوني كه تنها سخنگوی آوای مشخصي از عرفان و تصوفميبرن

القضات و گریز و هنجارشکن امثال عينوار، عقلبا ادامه دادن بيان شيفته عطّار

عقلای های گيری روایات برخي از شخصيتو پي )در ساحت شعر قلندری( سنایي

با پذیرش آوای متون  ،ز سوی دیگرو ا نيشابوری عقلای مجانيندر آثاری چون  مجانين

 ،المججوبرسالة قشيری، كشفاللمع،  التعرف، )همچون گرای عرفانيسنت

ر حکایات گوناگون آثار خود، ـدر بست هاآن ن ساختنـهمنشيو  4(الصوفيه و ...طبقات

گيرد و از های سياسي و مذهبي را به بازی ميخواست هنجارطلب پایگان ،از سویي

  سازد.ابل را در آثار خود جمع ميآواهای متق ،ی دیگرسو

درسي آن كه سيمایشان در آثار م او برای نيل به این هدف، عقلای مجانين را 

به خدمت رنگ شده بود، روزگار )همچون رساله قشيریه و كشف المحجوب( كم

 دهد. را در كنار مشایخ دیگر صوفيه قرار مي اآنهگيرد و مي
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، عقلای مجانين و یا مشایخي از لوني ونشاننامبيشوریدگاني ، حضور عطّاردر آثار 

پردازند، دیگر، كه گستاخانه در مقابل خدا، شاه و زاهد از جایگاهي بالاتر به گفتگو مي

متضاد و تلاش در  ةنمایش اندیش ةوسيلتواند نوعي مبارزه در برابر مراكز اقتدار بهمي

را به آثار  متنباشد و  شدهحذفیا  شدهراندهجهت به ميانه كشاندن آواهای به حاشيه 

ها و نظمي سراسر كنار زدن تضادها و تقابل چراكهمنطبق بر منطق مکالمه نزدیک سازد؛ 

ای مقابل و هایي است كه به آواز همانندی و شباهت ساختن، عمل نظام شدهحاصل

كند؛ بلکه ت عمل نمياندیشه، تنها از راه شباه كهاینغافل از  -دهند متضاد بهایي نمي

ها، شباهت ةیافتارچوبِ نظمیابد. بيرون از چد ميتضاد رش ةوسيلبهبيش از هر چيز 

تواند اندیشه را گسترش دهد و ساختار نویني بيافریند كه از نظمي تضاد و تقابل مي

 در آثار خود انجام داده است.  عّطاربرخوردار باشد و این كاری است كه  ،متفاوت

به حکایات لقمان سرخسي، یکي از عقلای مجانين سدة  توانمي ،مونهبرای ن

نامه لقمان همچون نامه اشاره كرد. در یکي از حکایات مصيبتچهارم، در مصيبت

و چوب از دستش  تركي او را گرفته .رودكودكان سوار بر چوب به جنگ خداوند مي

پرسد و لقمان دنش را ميكسي از لقمان دليل خونين بو كند.گيرد و مجروحش ميمي

توانست تنهایي از پس من بربياید؛ بنابراین تركي را با خود گوید: خدا نميدر جواب مي

 همراه آورده بود:

 ردـار كـود یـا خـم بـد و تركيـآم   خود این كار كرد     نيارست او بهمي

 (4849: نامهمصيبت)                                                               

بردن صفات  سؤالكردار خلاف عرف و زیر  هاآنامثال این حکایات كه در 

نمودی اندک و به  عطّارپيش از مدرسي در آثار  ،شودميروایت و تحسين  ،خداوند

از  عّطار  مشحون از چنين روایاتي است. عّطارنامة مصيبتشده دارد. اما حاشيه رانده

بازی با آوای مسلط متون پيش از خود و آوای اقتدار  نين وچاینروایت حکایاتي 

كند و این نکته هدفي جدی و ایدئولوژیک را دنبال مي ،سياسي و مذهبي روزگار خود

ها و ، شخصيتهاگفتمانیت حکایات هنجارگریز و در هم آميختن از تأكيد او بر روا
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 شود. آواهای متضاد و متقابل روشن مي

 نامهمصيبت هایحکایتعناصر روایي باختين تنها در  ظرموردنعناصر بازی 

 عطّار بلکه در ساختار آن نيز مشهودند. ،حضور ندارند )همچون گفتگو، شخصيت و ...(

كند. در مي يانو سلوک را ب يرس یهاراه يت،ب 7491چهل مقاله و  يط ،نامهيبتدر مص

از مخلوقات و مراتب  کيی يشبه حق، پ يدنرس یمقالات، سالک برا ینهركدام از ا

تر از هركدام را سرگشته يكند. ولمراحل سلوک سؤال مي ةو از او دربار روديم يهست

 یاستعداد آن مرتبه را برا يرپ و كندمي بازگو يرپ ید. سپس واقعه را برابينيم یگرید

موضوع نقل  یدمتناسب و مؤ هایييلو تمث یاتحکا ینجا. در ادهديسالک شرح م

 يوهش ينبه هم روایتو  شوديم یگرد یاپرسش از مرتبه يِسالک راه سپسو  دشويم

  .روديم يشپ
از ذات  اییهو هر دو عالم را سا رسديم یشخو به، سرانجام سفر یسالک در انتها

را بر محضرشان  یشكه سؤال خو یاآن چهل مرتبه ةكه هم یابديو درم بينديخود م

افزون بر آیروني  و این خود موقعيتي آیرونيک است. انددر خود او جمع ،عرضه داشته

از وسایط اصلي بازی  ،یروني از دید باختينكلان )با توجه به این نکته كه آ ساختاری

باختين یکي  ها نيز مواجهيم.گونة تقابلبازی نامه با همنشينيِدر ساختار مصيبت ،است(

او در تحليل آثار  داند.ها ميی متقابلپروانشيني بياز اصول اساسي بازی در متن را هم

گوید بازی، همة رابله، به بازی او با عناصر مسيحيت، مقدسان و شهدا اشاره دارد و مي

شک هدفي بنيادین كند. این تركيب امور متضاد، بيمقدسات را با امور پست تركيب مي

  .(Bakhtin,1984:192) آوایي نجات دهداند متن را از تکتودارد و مي

های فرادست و فرودست، و مفاهيم نامه، طنز و تراژدی، شخصيتدر مصيبت

های ، همچون هركدام از سازهنامه نيزدر ساختار مصيبتاند. متقابل با هم تركيب شده

گونه كه از سالک همان ،برای مثال. استشدهها به هم آميخته و گاه یکي تقابل آن،

از سوی دیگر در  .كندجویي مياز شيطان نيز چاره ،دطلبجبرئيل و ميکائيل استمداد مي

آیند به نظر مي همآوای تصوف زاهدانه و عاشقانه كه مقابل نامه، ساختار كلان مصيبت



 

 44  نامۀ عطّار بر پایۀ نظریۀ بازی از دیدگاه باختینتحلیل مصیبت
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11 
 

عناصر متضاد و  نشينيهماز  آمدهدستواحد اما بهآميزند و ساختاری در هم مي

 آورند.متقابل را پدید مي هایگفتمان

باختين برای ایجاد بازی و منطق مکالمه در متن برشمرده  هایي كهاز ميان روش

نامه نمودی برجسته دارد. در په، آیروني و نقيضه در مصيبتاست، كارناوال، سخن مني

 شود.نامه پرداخته ميدر مصيبت هاآنادامه به بازتاب 

 

 نامهکارناوال در مصیبت 3-۱

های نامتناسب، ها هستند: وصلهویژگيدر دیدگاه باختين، تصاویر كارناوالي دارای این 

ریشخند، تمسخر و آیروني، اهميت به تن و  های رایج،نمودن ارزش بهاكمآلودن و 

جسم در مقابل توجه فرهنگ حاكم به امور معنوی، توجه به امور غيرمتعارف و 

 9919تودورف،) آور، تماس آزادانه و آشنا بين اشخاص، اتحاد اضداد و تناقضشگفتي

 عادت و ناوالي است كه همانند كارناوال، در مقابل سنت،پس ادبياتي كار(. 947:

مركز دیني  از سوی شدهتحميلهای اندیشه هنجارهای حکومت قد علم كند و در مقابلِ

قرار دهد؛  توجه موردگرایي، جسم و ماده را اندیشي و انتزاعيچون معاد و روحاني هم

مورد حمله قرار دهد،  ،متظاهرانه را با گستاخينفي كند و ادب  ،جدیت را با لودگي

، هااین ةهم ةوسيلها را عوپ كند و بهها را وارونه سازد و جایگاه دو سوی تقابلنقش

 بيافریند.  دارای نيشخنده

نامه با در مركز نهادن نيز وجود دارد. مصيبت عّطار ةنامدر مصيبت شده یاد عناصر

برابر ادب  در عّطارسازد. جار متن عرفاني را متزلزل ميپروایي، هنگفتمان جنون و بي

كند. این گستاخان اشاره مي های گروهي دیگرگروهي از عرفا، بر گستاخي ةالعادفوق

كه درخواست بخشش و معرفت از خداوند دارند، با لحني طلبکارانه و  عارفانيدر برابر 

كنند و گاه گستاخانه طلب مي ها جسماني خود را از خداوندپروا، گاه نيازمندیبي

برابر او ناز و دلال دارند و با این  كنند و یا همچون معشوقي درخداوند را تهدید مي

او  ةانگيزند و از سوی دیگر موجب خندكار از سویي شگفتي مخاطب را برمي
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سازی های غيرمعمول و وارونهبا بها دادن به شخصيت عّطارشوند. به این صورت، مي

 . آوردها، فضایي كارناوالي را در متن خویش پدید ميشخصيت

و  «بهلول» در برابر خدا و «اسود برخ» به كنش و گفتار گستاخانة ،برای نمونه

و و ومفاهيمي چون ادب، حرمت، فقر آنها در برابر شاه و وارونگي جایگاه  «زاهر»

 مسکنت در حکایات زیر توجه كنيد:

 دشــت ســوی آمــد بــرخ دیگــر روز

 مکـش خـون در را خلـق رب یـا گفـت

ــق ــتي چــون خــاک از را خل  برداش

 را خلـــق آفریـــدن نبایســـت یـــا

 نمانـد گـوئي كـرم یـا شـد كـم لطـف

 تراسـت كـان بخشـش دریـای همـه آن

 

 گشـت گـرد بـر وی خلـق پـس جهـاني 

 مکــش دیگرگــون رنــج زمــان در هــر

 بگذاشـــتي  چـــرا آخـــر گرســـنه

 را حلــق بایــد لقمــه بيشــک نــه یــا

ــه وان ــام هم ــوئيني و انع ــد ک  نمان

 كجاسـت  آن نریـزی،مـي نبخشـي،مـي

 (9/4نامه:)مصيبت                            

ــــدادی ــــهریار بام ــــادكام ش  ش

 بخـورد سـگ تا همه آن داد به سگ او

ــين از ــاهي چن ــداری ش ــي ن  آگه

 خطاسـت كـردن حرمتـيبي چنين این

 پوست جمله ای خموش بهلولش گفت

 بــه ســنگ نبردنــدی او بســوی ســر

ــاگهي زاهــر پــيش جرســن رفــت  ن

 سـخن ایـن بشـنو گفـت زاهـر شـيخ

ــة ــي خان ــي خلق ــر كن ــر و زی  زب

 مقـام صـد در را خلـق بریـزی خـون

 تــوئي درویـشـان كوی چـينخوشـه

ـــول داد  ـــتمکش بهل ـــام را س  طع

 كـرد  كـه ایـن هرگـز كـه گفتش یکي آن

ــام چــون ــي مي را ســگان او طع  ده

ــار ــتبي ك ــد حرم ــيچ نيای ــت ه  راس

 اوســت آن كــاین ســگان بداننـدی گـر

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

 رهـــي زاد ده وعظـــيم از گفـــت

 مکـن گرگـي حـق، كـرد شـبانت چـون

ـــا ـــدازی ت ـــه زر سرافســـاری بران  ب

 حـرام ای، وانگـهلقمـه یـک خـوری تـا

 7(7/4)همان:  توئي زیشان بتر گداطبعي در

 لنيسمه ةباختين ژانرهایي را كه در پایان عصر كهن كلاسيک و دور

(Hellenization)  ،با تمام ظواهر گوناگون خود، پيوندی عميق با یکدیگر داشتند

كند. او یگانگي این ژانرها را به دليل كمدی تحليل ميـ  تحت قلمرویي به نام جدی
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(. از دید 459- 454همان:  ين،)باخت داندكارناوالي مي ةپيوند ژرفشان با فرهنگ عام

ساتير »و « وگوی سقراطيگفت»كمدی، ـ  از قلمروی جدی پراهميتن، دو ژانر يتباخ

كه یکي از انواع بازی و از دامه این دو ژانر در ذیل آیروني، است. در ا «ایپهمني

 .شودبررسي مي ویر كارناوالي است،های تصاابزارهای تحقق مکالمه و از ویژگي

 

 نامهآیرونی در مصیبت 3-۲

از  .، سقراطي، تقدیر و ...(آميزهزلآیروني  چون)هم های متعددی داردآیروني شکل

با نظریات « هاآیروني وارونگي نقش»و « آیروني سقراطي» ميان انواع مختلف آیروني،

په هماهنگ است و از سوی دیگر در آثار ژانر گفتگوی سقراطي و مني ةباختين دربار

 نمود دارد. عطّار

ترین وانمود را از اصليیروني( در مورد آ: (Socratic irony) آیرونی سقراطی

یکي از  ،(Eiron) این واژه برگرفته از نام آیرون ،چراكه اصولاً ،اندعناصر آیروني دانسته

لوحي و ضعف ساختگي های قدیم یونان است كه با سادهسه شخصيت اصلي كمدی

ط سقرا كرد.غلبه مي اآنههای دیگر بر خود و دست كم گرفته شدن توسط شخصيت

مفاهيمي كه  گردد. او در جستجوی كنردنبال مي پي ،روش را در گفتگوهای خوداین 

هایي سشای بودند، در ميان جمع مردم، پرشدهبه نظر همگان معاني ساده و تعریف

كم غموپ آن شده، كمهای دادهبا پرسش دوباره از پاسخ كرد، وابتدایي مطرح مي

 .(Colebrook,2004,23) ساختروشن ميدهندگان را پاسخ ةمفاهيم و سستي اندیش

های شناسند. سقراط با طرح پرسشاین نوع از آیروني را با نام او مي ،به همين جهت

 ،اما در پایان ،دادنادان نشان مي سواد وكم ،خود را در نظر مخاطبنخست ساده، 

يروز كرد و بر او پمخاطبِ مدعي خود را متوجه غفلتش مي ،هاهمين پرسش ةوسيلبه

 شد. مي

 

تگویي و از گفتگوهای سقراط را یکي از الگوهای سنت گف (Bakhtin) باختين
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تابش حقيقت در این گفتگوها  داند؛ به این دليلشده ميمصادیق ادبِ كارناوالي

رانه نيست و وگوی سقراطي، یک ژانر سخنوگفت» محصول حضور و تبادل آواهاست.

سقراطي شفاهي سير تحول  ةدر مرحل ویژهبكند و بر بنيادی فولک كارناوالي رشد مي

(. او 457: 9914)باختين،  «هي كارناوالي از جهان، اشباع استآگااز دل ،خود، تماماً

داند و این نشان از آن دارد كه آیروني سقراط را مردی آیرونيک با تفکری آیرونيک مي

از سوی دیگر او  .(Meyler,1997:111) بيني در ارتباط استحد با جهان تا چه

نمایي داند و نادانها ميانگاره ها وویژگي گفتگوهای سقراطي را پيوند آزاد اندیشه

 .  8(488: 9914)باختين،  كندكارناوالي معرفي مي ةفروخورد ةسقراطي را همان خند

خود  ،رویيم كه برای رسيدن به مقصودیای روبهبا فرزانه ،های سقراطيدر آیروني

فرار از  باشد: یا همة آنها موارد ي از این تواند یکزند. این مقصود ميني ميرا به نادا

 یک نخبه، فراهم ساختن یک حاشية عات حکومت ازوظایف شهروندی، فرار از توقّ 

و عبارات حاصل از م از عقوبت، بزرگان را نصيحت بتوان بدون بي ،کا به آنامن كه با اتّ

 یا اعتراپ خاموش جامعه را به زبان آورد.لحظات سکر یا وجد را بيان كرد و 

اوست. بر  در طرح مفاهيم موردعلاقة عّطار ةآیروني سقراطي از ابزارهای برجست

 ،ای حاكم است كه بيشتركند شرایط اجتماعي ویژهدر آن زندگي مي عطّارای كه زمانه

د؛ زیرا انوران مجبور به سکوتششم، اندیشه ةدهد. در سدراه مي ،به این آیروني

هرگونه اعتراضي حبس یا مرگ را در پي خواهد داشت. اما دیوانگان را حرجي نيست. 

ها با سبيل شاه هم توانند همچون مسخرگان و دلقکاني كه در جشناین خيل مجانين مي

كننده در كارناوال، بدون ترس از تکفير داران شركتكنند و یا همچون نقاببازی مي

كفرآميز، و یا كيفر ناشي از اعتراپ به امرا، به زاهدان  بظاهر،به سبب عبارات  ،شدن

ند ریایي، پادشاهان و حتي خود خداوند، بدون هيچ پروایي اعتراپ كنند و خرده بگير

 كنند:ت بازگو كردن مکنونات قلبي خود را پيدا نميو زبان خردمنداني باشند كه جرأ

 زانک اگر تو عاقل آیي سوی من 

 آیي در شمار ليک اگر دیوانه
 

 زخم بسياری خوری در كوی من 

 كس را با تو نبود هيچ كارهيچ
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 (5814و  5815نامه:)مصيبت       

سازی گيری یا گستردهتواند تنها پيشود مياقوالي كه به این دیوانگان منسوب مي

های تاریخي باشد كه مجال افشای تأثرات روحي و تخيلي چند عبارت اندک شخصيت

 فراهم آورده است. عّطارای پنهان و اعتراپ به پایگان مقتدر عصر را برای تردیده

به  كنندگان در كارناوال راشركت ادبانةبيباختين گفتار گستاخانه، كفرآميز و 

ت دلقک و دیوانه و لباس مبدل و در هيأ (Mask) حضور آنان همراه با نقاب ةپشتوان

های موجود در ار بازی است. ابزاری كه تناقضباختين، نقاب یکي از ابز ازنظرداند. مي

كند. در آیروني سقراطي رخنه مي آنهاگيرد و در مواضع استوار جامعه را به بازی مي

ان خود را كه از سوی مواضع زند تا بتواند سخنای نقاب جنون بر چهره مينيز، فرزانه

لباس جنون است كه شود به زبان بياورد. به اتکای همين طرد و تکفير مي حاكميت،

 تواند زبان مردم در برابر امرا باشد:بهلول مي

 مسـت ،عشـق شـراب از بهلـول بـود

 مگـر هـارون ه،جایـگ آن گذشـتمي

 مسـت بهلـول ای كـه هـارونش گفت

 اميـر ای گـو خویشـتن بـا ایـن گفـت

 

 نشســت پــل بــر مگــر راهــي ســر بــر 

ــودمي خوشــي او ــيش ب ــدهپ  ســر افکن

 نشسـت  پـل بـر تـوان چون ؛اینجا از خيز

ــا ــر چــرا ت ــدی پــل ب ــرجــای بمان  گي

 (5111- 9117نامه: )مصيبت                 

 هاآیرونی وارونگی نقش

در بيان خصلت وارونگي آیروني، یکي از انواع آیروني  (Henri Moreir) هنری موریر

پ گر عوها با یکدی، جای نقشدر این نوع آیروني 1داند.ها مينقش بجایيآیروني جا را

ها عمل یا گفتاری داشته باشند كه شود كه شخصيتموجب مي جابجایيشود. این مي

كارناوال، توصيفي از  ةدر بيان پيشين (Frazer) تناسبي ندارد. فریزر هاآنبا جایگاه 

اربابان بر  ،كند كه در آنتورناليا( ارائه ميساكئا، كرونيا و سا )همچون های باستانجشن

اجازه داشتند كه  آنها،پس از صرف غذای  ،كردند و تنهات ميسر ميز بردگان خدم

ها بردگان آزادی تمام و كمال و اختيار تام در تصرف دست به غذا ببرند. در این جشن



 _______________________________________________________     

 54ره، شما9911تابستان ویکم،بيستنامه، سال كاوش  91
 

 (. 474 - 447: 9985فریزر، ) های شاهان داشتندهمة دارایي

 تن آنها در پوشش نقاب و برداشنقش ز در توصيف كارناوال از جابجایيباختين ني

(unmasking) جایي نقش دیوانه/ گدا با شاه اشاره به جابه نيز به جشن ساتورناليا و

ای در جهت آشکارسازی حقيقت پنهان در زیر نقاب وسيله عنوانبهكند و آن را مي

 كندتعریف مي ،بقاتي مطلق و منجمدهای طدعاوی دروغين و بازی با جایگاه سلسله

(bakhtin,1984:81.) 

به عناصری اشاره دارد كه در  (menippos)، پههای منين در بيان ویژگيباختي

. عناصری چون: خوریمبرميبه آن  ،نامهها در مصيبتشخصيت جابجایي تحليل آیروني

و وابستگي به مسائل نما ، تركيبات متناقضتمسخرآميزگویي شکنانه، رکرفتار عرف

بارها با بندگاني  ،عطّاردر حکایات  ،مثلاً .(445 – 447: 9914ک: باختين، جاری روز )ر

با گستاخي و حتي لحني آمرانه یا تمسخرآميز صحبت  ،شویم كه با خداوندرو ميروبه

 رانند. اند كه بر خدا فرمان ميآنان ،گویي کهآنچنانكنند؛ مي

به مواردی اشاره دارد؛  ،سي در بررسي دلایل عتاب این دیوانگان با خداوندمدرّ

حيرت و گاه  كند ومام ميها كه صبر دیوانه را تشکوه از عدل حق، بيداد انسان ازجمله

و  . این سرگشتگي(.915- 11: 9984 )مدرسي، علم و معرفت است یيدةشکي كه زا

سازد كه بسياری را در ضمير این شوریدگان بيدار مي شناسانةهای هستيحيرت، پرسش

ترین ها یکي از اساسيخطرناک باشد. این پرسشتواند مي عّطاراز زبان خود  هاآنطرح 

حيات و مرگ  ةهای غایي دربارطرح عریان پرسش»په نيز هستند: های ژانر منيویژگي

(. 419)باختين، همان:  «اند.پههای بارز منيویژگي ازجملهو حادترین نوع جهان روایي، 

ایي مرگ و زندگي چر ةای به پرسش از خداوند دربارحکایت زیر از زبان دیوانه

 پردازد:مي

 آن یکي دیوانه را از اهل راز

 قوتي و اضطراراز سر بي

 ایچون جان ای خدا آورده»گفت 

 گشت وقت نزع جان كندن دراز 

 فشان بگریست زارهمچو ابری خون

 ای بردی چرا آوردهچون همي
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 گر نبودی جان من برسودمي

 نه مرا از زیستن مردن بدی

 

 ن ایمن بودميزین همه جان كند

 «نه تو را آوردن و بردن بدی!

 (9411-9484نامه:)مصيبت          

 شرایط سختي كه وهای بزرگ نيشابور در زمان قحطي عطّارآزردگي روح حساس 

 اندفرزندان خود را خورده بوده ،پس از گوشت سگ و گربهپدران و مادران  ،در آن

غز و بيداد  ة( و فجایع حمل414و  414نامه، تعليقات شفيعي كدكني:ک: مصيبت)ر

تواند در آثار او نظری فقها، نميبازماندگان سنجر و غلامان او و استبداد حکما و تنگ

همه ظلم و تجاوز، از زبان دیوانگان به خداوند نمودی نداشته باشد. او در مقابل این

دل خداوند را بتواند  برآمده از دوستي، كند و اميدوار است این گستاخياعتراپ مي

 نرم كند. 

های مادی په را در درخواستدر این دست حکایات، ما ساحتِ زمينيِ مني

ها و شخصيت ، جابچایيپهباختين، در مني ةبينيم. به گفتها از خداوند ميشخصيت

نمونة آن (. 411ک  9914)ر.ک: باختين، ها هدفي مادی و تني دارد ناسازهشدن  ترازهم

 ،به خداوند ،كعبه را چنگ زده بود و گستاخانه ةكه حلق ی استاحکایت اعرابي

كني كه من و كودكانم برهنه هستيم  مردمان مرد اعرابي را ملامت آیا شرم نمي :گفتمي

های فاخری را كه از خدا كه همان جامهبينند درحاليكنند؛ اما پس از چندی او را ميمي

 :داردكرد در بر طلب مي

 نوااو كای بي باز پرسيدند از

 آنچه گفتم بود آن ساعت روا

 

 دهد  خدااین كه دادت  گفت این كه 

 زانکه به دانم من او را از شما

 (5879 -5871نامه: )مصيبت          

در این دست حکایات گویي جای خداوند با بنده یا عاشق با معشوق عوپ 

در تضاد است و با گستاخي  او، برابر خداوند با جایگاه بندگي شود. سخنان بنده درمي

با  زبان طعنه، كنند و با مي ها خدا را بازجویي، شخصيتشود. در این حکایاتبيان مي

كنم: گوید هرگز تو را حلال نمي)مانند آن بيدلي كه به خداوند مي گویندمياو سخن 
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 كنند( و یا خداوند را تهدید مي9/4و حکایت برخ اسود:  47/4حکایت  نامه:مصيبت

و یا حکایت صاحب عزلتي كه دو مهمان به  11/94: )مانند حکایت ابوالحسن خرقاني

)مانند حکایت گدایي كه مرد و او را به  از خداوند طلبکارند ،( و گاه44/4او رسيد: 

كنند و از دید ال ميناز و دل ،در مقابلش ،( و یا همچون معشوقي11/95خواب دیدند: 

 رط آشنایي و نزدیکي است:از ف ،همه ، اینهاعطّار

 ه عتاب و گاه نازـا او گـت بـهس       اهل سودا را كه هستند اهل راز

 (5819نامه: مصيبت)                                                                      

ميان دو شخصيت گدا،  وارونگي، در موضع قدرت و توانگرینامه، این در مصيبت

معرفت نيز بيشتر دو سوی تقابل دیوانه/  ةدهد و در حوزپيرزن(/ شاه رخ مي )مجنون،

 شود.جا ميفرزانه جابه

: 9979ين، ت)باخبا خنده در ارتباط است  ،وی دیگرها از سشخصيت جابجایي

كه  (Clownery) لودگي -9دهد: باختين سه نوع كمدی را از هم تمييز مي .(994

كه غيرمستقيم و نيازمند شناخت  (Burlesque) جوه -4تکلف است.مستقيم و بي

های خاص اجتماعي را با اغراق كه پدیده (grotesque) گروتسک -9قبلي است.  ةزمين

دهد و معتقد است او آیروني و نقيضه را در گروه دوم جای مي كند.شدید نکوهش مي

       (.bakhtin,1984:305) شوداهانت به مواضع بالا ناشي مياز  ،خنده در این مورد

 ةاست؛ اما این طنز همچون خند طنزآلود عّطارزبان در این دست حکایات 

ایست خنده -یگاه طبقاتي یکي از رسوم آن استكه خلع ید و وارونگي جا-كارناوالي 

 : دوپهلو

 برابر در و آفریندمي را خود خاص دنيای رسمي، دنيای برابر در... دلقک خندة»

 عنوانبه را ویژگي سه باختين. كندمي بنا را خود دولت و ، كليسارسمي دولت و كليسا

 با اساسي و ناگسستني پيوند بودن، فراگير: شمردبرمي ،خنده اجتماعي هایخصلت

 و جدی برخورد سنتي، فرهنگ در . ...حقيقت غيررسمي با اساسي پيوند و آزادی

 این در. شودمي مراهه هامحدودیت و هاممنوعيت با خشونت، و است حاكم رسمي
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 آن مستلزم خنده ،بعکس. دارد وجود ارعاب و از ترس عنصری هميشه ،جدی برخورد

 و كندنمي تحميل را ممنوعيتي و هيچ محدودیت خنده. باشد شده رفع ترس كه است

های سده .. خندة.بنددنمي كار را به خنده زبانِ گاههيچ نيز اقتدار و خشونت و قدرت

 را قدرت و دنيا باب در حقيقت شده، چيره قدرت و دنيا رمز و راز از ترس بر ميانه،

 برخاسته مبارزه به ،ریاكاری و تملق چاپلوسي و و دروغ با و كرده گستاخانه آشکار

 (. 471و  478:  9914و همچنين باختين 548: 9911)باختين،  «است

فضای جدید  تواندوجود دارد مي ،ای كه در این حکایاتاز سوی دیگر، خنده

برآمده از گفتمان متضاد را، كه ممکن است مورد حمله قرار بگيرد، تلطيف كند. 

چه » دهد و راهگشاست.كه باختين معتقد است، خنده چراغ سبز نشان مي گونههمان

به  ،برای نمونه .)همان( «بودندچيزها كه به شکل جدی ممنوع، اما به فرم خنده، مجاز 

با  آنهاجای  ،توجه كنيد كه گویي ،نامهول با شاه در مصيبتبهل ةحکایاتي از مقابل

 طرازمهمچون پيوند ناهای پهیکدیگر عوپ شده است. مقولات كارناوالي و مني

بنده/ پادشاه(، نقاب، گستاخي در زبان و عمل و تماس آزادانه و خودماني، كارناوالي )

رت )همچون تخت شاهي( و زدایي، خلع ید و بازی با نمادهای قدشکني، قدسيتعرف

 است: مشاهدهقابل ،وضوحب ،آور در این حکایاتجو خنده

 نمونه:

 بخاسـت خشـکي را بهلـول ،نـاگهي

ــایش  ــرد آزم ــاهش آن ك ــر ش  مگ

 خــرد كــرد بایــد پــارهشــلغم گفــت

 بخـورد شـلغم آن و نـان چـون انـدكي

 شـاه تـو گشـتي تـا كـه گفتـا را شـاه

 تـو قهـر از طعـام شـد حلـاوت بـي

 

 :نمونة دیگر

 خواسـت دنبـه از وی ،شـاه پـيش رفـت 

ــا ــد ت ــيچ شناس ــاز ه ــدیگر از ب  یک

ــرد پــيش و خــادميش آن كــرد پــاره  ب

 بخـورد غـم مشـتي و افکنـد زمـين بـر

ــي ــه از چرب ــت دنب ــن برف ــاه ای  جایگ

ــدمي ــد ببای ــرون ش ــهرِ از ب ــو ش  ت

 (4158- 4159نامه: )مصيبت                   
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 مسـت بهلـول مگـر روزی یـک رفـت

 سـنگ و چوب زدندش چندان او خيل

 زفـان او بگشاد ،چوب آن بخورد چون

 امبنشسـته جایگـه كـاین زمـان یـک

 نشسـت ،عمـری ایكـرده اینجـا كه تو

 خـویش آنِ بخـوردم مـن را نفـس یک

 

ــر در  نشســت، تخــتش بــر و هــارون ب

 درنــگبي شــد روان خــون او تــن كــز

 ،جهــان شــاه ای كــه را هــارون گفــت

 !ماخســته چــون ببــين خــوردن قفــا از

 شکسـت خواهنـدت بنـد یـکیک كـه بس

 !پـيش داشـت خـواهي زانچـه تـو بـر وای

 (4117 - 4114نامه:)مصيبت                  

 

 نامهدر مصیبت )پارودی( نقیضه 3-3

اما برابر آرای باختين، آیروني  اند؛ترجمه كرده «آميزتقليد سخره» شتباهباپارودی را گاه 

 نویسمتفاوت است. هدف پارودی به مسخره گرفتن كه در نقيضه وجود دارد و طنزی

د و برای داننمي، باختين طنز را عنصر اساسي نقيضه این اساس طنزنویسي نيست. بر

وجود ندارد  یاادبي باختين معتقد است هيچ نوعِكاركرد ایدئولوژیک قائل است.  ،آن

ي از انواع ژانرهایي كه هایكند كه گونهای نتوان برای آن یافت و حتي بيان ميكه نقيضه

 اندشدة انواع گذشتة خود بودهدیشکل پارو ،شناسيم در واقعامروزه ما مي

(bakhtin,1984:81.) پارودی، ویرانگر حيات یک زبان، مفهوم یا ژانر است  ،در واقع

 رساند.كه آن را از راه همين نابودگری، به نوزایي و حياتي جدید مي

كساني كه با  ،شود و تنهازباني ميسر مي توجه به بعد فراتأویل از راه  ،در نقيضه 

از نظر باختين » توانند نقيضه را تشخيص دهند.متن اصلي آشنایي داشته باشند مي

سازی ایدئولوژی مرسوم است، هرچند كه ماهيت این ویران ةكنندنقيضه، ناقض و ویران

سبت به بستر و بافت این ناظری كه آگاهي كافي ن - تجربهبيممکن است برای ناظر 

  .(598)مکاریک، همان: « كاملاً مبهم باشد –سازی ندارد ویران

 

حضور سخن غير، از سه  ةاز منظر درج چندآوابندی كلام باختين در هنگام طبقه
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 ةاست و در سر دیگر آن یعني در درج« حضور كامل»برد كه یک سر آن حالت نام مي

اما مخاطبان  ،یابدنمي مادهایيهيچ تثبيت  ،غير در آن گيرد كه سخنسوم، متني قرار مي

: 9919،تودوروف) گيردكنند. نقيضه در این گروه قرار ميمفروپ مؤلف آن را حس مي

تواند گيری روشن نيست؛ بلکه مياین نظریات، نقيضه دیگر تنها یک وام ةبر پای .(998

 بسيار از متن اصلي و دیریاب باشد. ةبا فاصل

خودكامگي و  سویبهای از زمان زبان یا ساختار و گفتماني در برهه هكهنگامي

در همان  «نوعي دیگر»تواند راهي برای نشان دادن گيرد، نقيضه ميكامل اوج مي ةسيطر

به شکلي ساختارمند و مکرر از عقلای مجانين  عطّار بستر مسلط و بازی با آن باشد.

 چيست   عطّارهنجارگریز است؛ اما دليل كثرت حکایات  روایت كرده

از  ،هاستحلاج و حلاج ةكه شيفت عّطارتواند این باشد: شاید ها ميیکي از پاسخ

 و از تسلط ،آوای تصوف عاشقانه عنوانبه، هاالقضاتو عين خاموش شدن آوای او

یا  ناراضي ،و گفتمان رسمي تصوف مركز عنوانبه درسيم   گفتمان زهد بر متون عرفاني

، با برجسته ساختن نمود اندک شطحيات در آثار پيش از همين دليلت و به نگران اس

پردازِی انبوِه حکایاتِ هنجارمند متون نوعي به نقيضهبه حکایات عقلای مجانين، خود و

هت آنکه همچنان اثر خود را دیگر به جزند و ازسویپيشين دست ميرسمي و مدرسي 

ن مشخص مصون بدارد، حکایات گفتما ساحتي بودنِ برآمده از نمایش یکاز تک

به همزیستي آواهای مختلف  ،ترتيباینبهو  مغفول نگذاشتههنجارمند را نيز و  مرسوم

 در آثارش كمک كرده است.

ک: ر) شوددر نقيضه از متن اصلي انتقاد مي بر اساس دیدگاه پلارد كه معتقد است

برخي از متون  آوایيخصلت تکبا دیدی انتقادی به  عّطار ةنقيض ،(91: 9919پلارد،

دهد. برای گرایي را در بستر آن رشد ميكند و مکالمهنظر مي عرفاني پيش از خود

و « جوع»، در بازتاب گفتمان زهد و در بيان عطّاراگر عمده متون عرفاني پيش از  ،نمونه

كنند كه گرسنگي را شرفي بزرگ است و جایع را تن خاضع است و عنوان مي« صوم»

كنند كه: جنس این قول را تکرار مي( و اقوالي هم574: 9987)ر.ک:هجویری، خاشع دل
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او را به  گله كند ،كه صوفي پس از پنج روز گرسنگي هرگاهابوعلي رودباری گوید »

از كساني حکایت  عّطار ،در برابر ،(495: 9984)قشيری، «بازار فرست تا كسب كند

اینان با  شود.وعي از بيانشان احساس نميخش اما خضوع و ،ع هستندكند كه جائمي

مند، كه تنها از او گلهكنند و نهاز خداوند طلب نان مي ،لحن و زباني گستاخانه

زنند كه اگر خودت نان نداری تا گرسنگي ما را برطرف اند و به او طعنه ميخشمگين

 كني از كسي دیگر قرپ بگير!

 دهـينه مرا جامه نه ناني مي

 نه این جایگاهچند باشم گرس

 

 دهـي نان چرا ندهي چو جاني مي 

 گر نداری نـان ز جـایي وام خـواه!

 (9954و9959نامه:)مصيبت              

خواند. یعني عارف مي« آشنا با حق»گویندة این عبارات را  عّطار كهاین ترجالبو 

 - و... ، بندگيچون ادب، خوف، شکر، رضا - او دربارة بسياری از اصطلاحات دیگر

را وارد ين پيشگرای سنتمتون  ،صورتاینسازد و بهرگونه را منتقل مينيز آوایي دیگ

 كند.بازی نقيضه مي

 نمونه:

 نماز یک نکردی مجنوني بود

 رایشوریده ای كه گفتش سائلي

 كردنش به طاعت گرمي چنين كاین

 شير چو بودم گرسنه آری گفت

 نماز ،او نيکو پيش گزارممي

 زمان هر كن مردمان نچو كار گو

 

 باز آغاز نماز روزی یک ردك 

 خدای از ،امروز خشنودی يایگو

 بردنش فرمان ز پيچينمي سر

 سير سته اكرد حق امروز مرا چون

 ساز كرد يینکو من با او كهزان

 مردمان! چون هم نيز من كنم تا

 (47/99نامه: )مصيبت                  

ها با هم مکالمه دارند و همدیگر را روشن بکس ،از دید باختين، در نقيضه

 ةتواند نقطرود و ميكار ميبه ،سبکي در جهت خلاف خود ،در نقيضهسازند؛ چراكه مي

در حکایات عقلای مجانين، رد  عّطارنقيضة  مقابل خود را در همان شاكله نشان بدهد.
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، 91تقال داده استآوای تصوف زاهدانه نيست، چراكه او خود در آثارش این آوا را ان

 درنتيجهبلکه توجه به آوایي از جنس دیگر و كمک به انتقال آواهای گوناگون و 

 است.  آنهاآشکارسازی متقابل هر دوی 

كه باختين در اصطلاح كارناوال و نقيضه بر خروج از نظم هميشگي و  آنگونه

داند، وت و متضاد ميای متفاقانوني كه قانونمندیطبيعي تأكيد دارد و كارناوال را نه بي

 آنهازدایي كند و شکل نویني از كوشد از نظم یکسان آثار عرفاني آشنایيمي عّطار ةنقيض

چراكه سبک متن پيشين را كه به  ،زدا داردخصلتي آشنایي ،را ارائه دهد. نقيضه ذاتاً

 شکند. در هم مي ،سط  خودكاری رسيده است

حکایات  تنهانه، آنهاسازی ني معمول و نقيضهزدایي از حکایات عرفابا آشنایي عطّار

با حکایات  هاآن نشينيهمبلکه با  دهد،خود را تازه و شگفت ارائه ميهنجارگریز 

ها و تضادها، حکایات هنجاربن را نيز از نو معمول و ایجاد ساختاری برآمده از تفاوت

انين و حتي حکایات آورد. بنابراین، حکایات شوریدگان و عقلای مجبه دید مخاطب مي

اند، هایي متضاد با انتظار مخاطب تصویر شدهمشایخ عرفان و تصوف را كه در چهره

ها دیریاب این نقيضه هرچند -بر حکایات عرفاني هنجارمند دانست ای توان نقيضهمي

 باشد و تنها توسط مخاطبان مفروپ مؤلف دریافته شود.

 

 گیرینتیجه

در متن است. از ميان « منطق گفتگویي»های ایجاد ي از راهیک« بازی»از دید باختين، 

در « نقيضه»و « پهسخن مني»، «آیروني»، «كارناوال»های ایجاد گفتگو و بازی، روش

با ایجاد فضای كارناوالي، اقتدار سياسي و  عّطارنامه نمودی برجسته دارد. مصيبت

جایي آیروني جابه»و « سقراطي آیروني»گيرد، با كمک مذهبي زمانة خود را به بازی مي

آورد، تردیدها، عرفان را از كرانه به ميانه مي ة، آواهای خاموش حوز«هاشخصيت

ها و سازد، با تناقضهای مسکوت را آشکار ميشناسانه و اعتراپهای هستيپرسش

سازی بر حکایات عرفاني هنجاربن و وسيلة نقيضهكند و بهدعاوی دروغين بازی مي
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يدن آوایي ناسازگار و متفاوت، اقتدار آوای مسلط بر متون عرفاني را متزلزل كشپيش

كند، زدایي ميسازی، حکایات هنجارمند را آشنایيسازد و در همان حال كه با نقيضهمي

زیستي آواهای گوناگون در متن ، به همهاآنگن با با بازگفت حکایات هم

 رساند. ميیاری

بازی، سرشار از عناصری چون پيوند  ةآرای باختين دربارنامه، سازگار با مصيبت

هستي و مرگ، نقاب،  ةهای غایي دربارراز كارناوالي، طرح عریان پرسشطناهم

 زدایي، خلعشکني، قدسيتگستاخي در زبان و كنش، تماس آزادانه و خودماني، عرف

شخند و اهميت به دنيا آور، ریها، جو خندهجایي تقابلید، بازی با نمادهای قدرت، جابه

 كارگيریبهبا  ،برابر توجه فرهنگ حاكم به امور معنوی است و به این صورت و تن در

گرچه ها و آواهای متقابل، از گفتمان شدهو پدید آوردن ساختاری حاصل  وسایط بازی

 حساببه عنوان متنيبه تواندنماید، ميآوایي ميها، تکدر حوزة مکالمه ميان شخصيت

 سازد.در معنای باختيني آن را منعکس مي« بازی»د كه آی

 
 هانوشتپی

 .11 – 48: صص spariosu .کر. ،نيچه آثار در بازی مفهوم مطالعة برای .9

زبان،  دربارة پستمدرن فلسفي نظرگاه یک:ویتگنشتاین زباني هایبازی نظریةندرلو:  .ک.ر .4

 و بهار اول، شمارة دوم، فرهنگي، سال مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه بنيادی، شناسيغرب

 911 -87 صص ، 9911 تابستان

 پسامدرن، سویبه( ساختار نشانه و بازی در گفتمان علوم انساني، در 9989دریدا، ژاک) ر.ک. .9

 پساساختارگرایي در مطالعات ادبي، ترجمه پيام یزدانجو، تهران، نشر مركز

، گزارشي دربارة مدرنپستک: وضعيت ر ،(Lyotard) برای آگاهي از نقش بازی در آراء ليوتار .5

 74-79 ویژهبه، صفحات مختلف 9989دانش، ژان فرانسوا ليوتار، مترجم حسينعلي نوذری، 

است  مسلک قرن سوم و چهارم قبل از ميلادفيلسوف و شاعر كلبي menipposپوس په یا منيمنه .4

عرف و آداب  ،هجاست كه در آنهای فکاهي آميخته به طنز و كه شهرتش بيشتر به سبب قطعه

 «هجائية منيپوس»وجود آمدن یک نوع ادبي به نام آثار او موجب ب دهد.جمعي را هدف قرار مي

 گشت.
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های نخستين تصوف و گرایي عرفاني متوني است كه عمدتاً محصول سالمنظور از متون سنت .4

د فتوحي خصوصيات آنها و اند؛ متوني كه محموبيشتر برپایة زهد و گفتمان رسمي و سنت تصوف

متون متقابلشان را با استفاده از اصطلاحات كلام متمکن و كلام مغلوب )وام گرفته شده از كشف 

از كلام متمکن تا كلام مغلوب )بازشناسي دوگونه نوشتار ای با نام المحجوب هجویری( در مقاله
 ها را به هم آميخته است.هدر مصيبت نامه این گون عطّارتوصيف كرده است.  در نثر صوفيانه(

 .99/8و  47/9های ک: حکایتحکایات كارناوالي مصيبت نامه، نهای بيشتر از برای مطالعة نمونه .7

 :ک.ر سقراط مورد در باختين نظریات دربارة بيشتر مطالعة برای .8
The Rebirthof Dialogue:Bakhtin, Socrates, and the Rhetorical Tradition , 

James P. Zappen, State University of New York Press, pp:37-63 .ک.ر    Morier 

Dictionnaire de poetique et de rhetorique (pp590 - 636)  

نامه كه كاملاً با حکایات پيش از خود در نمایش از مصيبت 41/9حکایت  رای نمونه، ر.ک.ب .1

 كيد دارد.أو ترک گستاخي ت با خداوند در تضاد است و به نگهداری حرمت« تماس آزادانه»

 

 فهرست منابع

 هاالف( کتاب

 ، ترجمه پيام یزدانجو، تهران، نشر مركز.بينامتنيت(، 9981آلن، گراهام، ) .۱
 مركز. نشر: ، چاپ دهم، تهرانساختار و تأویل متن ،(9988احمدی، بابک، ) .4

حسن لطفي، ددر دورة آثار افلاطون، ترجمة محمّ ،(، فایدروس9944افلاطون،) .9

 تهران: شركت سهامي انتشارات خوارزمي.

های بوطيقای داستایفسکي، ترجمه سعيد پرسش ،(9914) ميخائيل، باختين، .5

 جو، تهران: نيلوفر.صل 

 تهران: چشمه. رمان، دربارة جستارهایي ایمکالمه لتخيّ ( 9987) _________ .4

: تهران ،د پویندهمحمّ ترجمةآزادی،  خنده، مکالمه، سودای (9979،)_________ .4

 .آرست هنریفرهنگي شركت

 ، ترجمه سعيد سعيد پور، چاپ پنجم، تهران: نشر مركز.طنز(، 9919) پلارد، آرتور، .7
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های رمزی در ادب فارسي، تهران : (، رمز و داستان9981پور نامداریان، تقي،) .8

 علمي و فرهنگي.

ه علوم (، دیدار با سيمرغ، چاپ پنجم، تهران : پژوهشگا 9911)  ،__________ .1

 انساني.

 داریوش ترجمة ،باختين ميخایيل گفتگویي منطق(، 9919) تزوتان، تودوروف، .91

 . مركز نشر :تهران چاپ دوم، ،كریمي

سوی (، ساختار نشانه و بازی در گفتمان علوم انساني، در به9989) دریدا، ژاک، .99

نشر  پسامدرن، پساساختارگرایي در مطالعات ادبي، ترجمه پيام یزدانجو، تهران:

 مركز.

مه، تصحي  و نامه، مقدّ(، مصيبت9988) د،نيشابوری، فریدالدین محمّ عطّار .94

 درضا شفيعي كدكني، چاپ پنجم،تهران: سخن.تعليقات محمّ

 كاظم ترجمه ین پژوهشي در جادو و دین،زرّ شاخة ،(9985) جيمزجرج، فریزر، .99

 نشرآگاه. تهران: فيروزمند،

(، رساله قشيریه، تصحيحات و استدراكات 9984)، قشيری، عبدالکریم بن هوازن .95

 بدیع الزمان فروزانفر، چاپ نهم، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي.

سوی پسامدرن، در به(، كلام، مکالمه و رمان، 9989) كریستوا، ژوليا، .94

 نشر مركز. پساساختارگرایي در مطالعات ادبي، ترجمه پيام یزدانجو، تهران:

بازی نماد فستيوال، ترجمه عبدالله اميني،  (، هنر:9915)، گادامر، هانس گئورگ .94

 آبادان: پرسش.

 نوذری، چاپ حسنعلي ترجمه مدرن، پست وضعيت (،9989) فرانسوا، ژان ليوتار، .97

 نو. گام تهران: دوم،

های ادبي معاصر، ترجمه مهران نظریه دانشنامة ،(9911) مکاریک، ایرنا ریما، .98

 ، تهران: آگه.چاپ چهارم مهاجر، محمد نبوی،

 آیروني، ترجمه حسن افشار، تهران: مركز. ،(9981) موكه، داگلاس كالين، .91
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مه، تصحي  و كشف المحجوب، مقدّ  ،(9987) هجویری، ابوالحسن علي بن عثمان، .41

 تعليقات محمود عابدی، چاپ چهارم، تهران: سروش.

عناصر عرفاني رات عرفاني مولوی تا ر، از تفکّ عرفان و تفکّ ،(9981همداني، اميد،) .49

 تهران: نگاه معاصر. انتقادی(، چاپ دوم، –در طریق تفکر هایدگر )بررسي تحليلي 

 ب( مقالات

بـر  آمـدیدر مقالـات )مجموعـه« خنـده تـاریخ و رابلـه»(، 9911)همـداني، اميـد .44

 جهـان، نقـش :تهـران پوینده، محمدجعفر ترجمة و گزیده شناسي ادبيّات(،جامعه

 .544- 549صص 

از كلام متمکن تا كلام مغلوب؛ بازشناسي دوگونه »(، 9918ود، )فتوحي، محم .49

، صص  91، ش9پژوهشي نقد ادبي، سال –، فصلنامه علمي «نوشتار در نثر صوفيانه

94 – 44. 

 ،«های عطّارشط  عارف و گستاخي دیوانه در مثنوی»(، 9984مدرّسي، فاطمه، ) .45

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